
    PRZEWODNIK „Ulicami Lublina” jest nieco odmienną formą informatora

turystycznego. Odmienność tę określa przede wszystkim przyjęty opis miasta

prowadzony dzielnicami i ulicami. Intencją autorów było przedstawienie w sposób

przejrzysty wiadomości o Lublinie, o jego rozwoju przestrzennym i gospodarczym od

początku powstania miasta aż do lat ostatnich. Ograniczone ramy tego typu

informatora zmusiły do dokonania wyboru prezentowanych ulic, obiektów oraz

faktów. Przy wyborze kierowano się wagą opisywanego zagadnienia dla życia i

rozwoju gospodarczego miasta — obecnie i w przyszłości, znaczeniem podawanych

informacji, względami szczególnymi, jak np. walory krajobrazowe, legitymacja

historyczna itp. 

    W prowadzonym opisie znalazły się też dawne nazwy topograficzne terenów, dziś

rzadko już używane, ale jeszcze istniejące na planach miasta i spotykane w

literaturze o Lublinie.

    Przewodnik podzielono na dwie części. Pierwsza - ogólna, zawiera krótkie

wiadomości charakteryzujące miasto oraz rys historii Lublina, w części drugiej opis

prowadzono w ramach wyznaczonych dzielnic. Przyjęty w przewodniku podział

administracyjny miasta na dzielnice jest już obowiązujący i do niego nawiązują

komitety blokowe, rejony MO, pocztowe itp. Nie ma natomiast odpowiednika w

radach dzielnicowych. Załączona mapka ilustruje położenie poszczególnych dzielnic.

    W części drugiej zestawiono alfabetycznie dziewięć dzielnic Lublina: Bronowice,

Czechów, Dziesiąta, Kalinowszczyzna, Rury, Śródmieście, Tatary, Wieniawa i

Wrotków. W ich granicach prowadzono, również w porządku alfabetycznym, opisy

wybranych ulic, placów oraz według porządku ustalonego zgodnie z numeracją

administracyjną opisy wybranych obiektów lub zespołów godnych wzmianki i

zasługujących na zwiedzenie.

    Autorzy zdecydowali się także na odejście od szablonu i wprowadzenie do tekstu

— oprócz opisu zabytków — znacznie obszerniejszych informacji o tym, co zostało

zrealizowane w mieście w okresie od wyzwolenia w 1944 r. W szczególności dotyczy

to nowego budownictwa osiedlowego. Znajdujące się nieraz jeszcze w budowie

osiedla Lublina, położone przeważnie peryferyjnie w stosunku do Śródmieścia, są już

dziś obszarami zasługującymi na zwiedzenie. Starano się podać zasadnicze idee

towarzyszące powstawaniu tych osiedli, realizowanych często na surowym terenie,

niejednokrotnie jeszcze niezupełnie urządzonym. Szczupłe ramy informatora nie

pozwoliły na poświęcenie więcej miejsca nowej sieci komunikacyjnej miasta, która w

wielu realizowanych fragmentach zarysowuje się dopiero w odcinkach dotąd jeszcze

nie w pełni powiązanych (trasa W-Z; miejska obwodnica północna i inne).

    Jako podstawę orientacji w terenie przyjęto aktualny plan miasta Lublina wydany

w 1975 r. przez Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Przy

opisach poszczególnych dzielnic wprowadzono ich planiki z uwzględnieniem

wymienionych w tekście miejsc godnych zwiedzenia. 

    W tekście znajdują się 52 zdjęcia fotograficzne z miasta i z najbliższego terenu.

Mają one za zadanie zwrócić uwagę czytelnika na charakterystyczne cechy
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krajobrazu, architektury i na inne przejawy życia miasta oraz dopomóc w ich

odszukaniu i zapamiętaniu. Zaproponowano także 3 trasy wycieczkowe po mieście z

określeniem w przybliżeniu niezbędnego czasu na zwiedzenie wymienionych

obiektów.

    W osobnym załączniku podano informacje turystyczne dla zwiedzających z

adresami hoteli, restauracji, stacji obsługi samochodów, teatrów, kin, muzeów. Dla

zainteresowanych w pogłębieniu wiedzy o Lublinie dołączono na końcu spis

ważniejszych wydawnictw o charakterze przewodnikowym.
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POCHODZENIE NAZWY

 

    Nazwa “Lublin”, jak sądzą językoznawcy, utworzona została od imienia Lublo lub

Lubło przez dodanie przyrostka dzierżawczego “in”. Wnosić można, że w

zamierzchłych czasach założycielem lub właścicielem Lublina był człowiek o tym

imieniu. Najstarszy zapis źródłowy nazwy “Lublin” pochodzi z 1198 r.

POŁOŻENIE

 

    Lublin leży na 22° 34' 13" dług. geogr. wsch. i 51° 14' 53" szer. płn., w pobliżu

północnego krańca płyty czarnomorskiej zwanej Wyżyną Lubelską. Wyżyna ta

zbudowana jest z utworów kredowych, występujących na zewnątrz pod cienką

warstwą gleby w niektórych miejscach Lublina prawobrzeżnego (siwak i opoka na

Bronowicach). Na kredzie zalegają osady fluwioglacjalne w postaci piasków,

widoczne na Rurach przy Stromych zboczach doliny rzeki Bystrzycy, a na nich

zalegają grube złoża glinki nawianej — lessu. Powierzchnię kredowej płyty Wyżyny

Lubelskiej wymodelowały wody odległych okresów geologicznych. Najbliższa okolica i

teren samego Lublina zawdzięczają dzisiejszy swój kształt wodom spływającym z

wierzchowin i żłobiącym w pokrywie lessowej charakterystyczne, często bardzo

strome zbocza. Miasto leży w dorzeczu rzeki Bystrzycy — lewobrzeżnego dopływu

Wieprza. Na terenie Lublina wpadają do Bystrzycy dwie strugi: od lewego brzegu

płynąca z zachodu Czechówka i z prawego brzegu płynąca od południa Czerniejówka.

Doliny rzek stanowiły niegdyś wielkie rozlewiska wodne wśród podmokłych,

torfowych łąk. Rozlewiska te miały dla wczesnego osadnictwa ważne znaczenie

gospodarcze i obronne.

    Teren, na którym rozwinęło się miasto, charakteryzuje się znacznymi różnicami

poziomów — wynoszą one ok. 50 m. Deniwelacje lokalne sięgają 15—20 m.

KLIMAT

 

    Lublin położony jest w strefie wpływów klimatu oceanicznego. Średnia roczna

temperatura wynosi 7,4°C, średnia lipca — 18,2°C, stycznia — 5,4°C, amplituda —

23,6°C. Średnie sumy rocznego opadu — 550 mm. Wiatry przeważają zachodnie.

    Zanieczyszczenie powietrza w mieście jest wynikiem wadliwej lokalizacji

niektórych zakładów przemysłowych wybudowanych jeszcze przed 1914 r.

(cukrownia, krochmalnia, rektyfikacja) oraz silnego zapylenia atmosfery glinką

lessową, co szczególnie daje się odczuć przy dłuższych okresach suszy latem i

jesienią.



    Wody rzek płynących przez miasto, przede wszystkim Bystrzycy i Czerniejówki, są

w tak wysokim stopniu zanieczyszczone ściekami, że nie utrzymuje się w nich

roślinność.

    Prace prowadzone przy regulacji rzek zlikwidują w najbliższych latach groźbę

wylewów i powodzi na obszarze terenów dolinnych.

ZALUDNIENIE

 

    Lublin należy do najszybciej rozwijających się miast w Polsce. W ciągu dwudziestu

pięciu lat 1945—1970 liczba ludności wzrosła z 99 do 250 tys.

OBSZAR I PODZIAŁ MIASTA

 

    Obecnie granice administracyjne Lublina obejmują obszar 9318 ha, w tym ok. 3

tys. ha zajmują tereny zainwestowane, ok. 5,5 tys. ha tereny rolne i ogrodnicze.

Resztę obejmuje Stary Las, wody, łąki i inne.

    Cały obszar miasta według programu Miejskiej Pracowni Urbanistycznej podzielony

jest na dziewięć jednostek administracyjnych (dzielnic): Śródmieście, Tatary,

Bronowice, Dziesiąta, Wrotków, Rury, Wieniawa, Czechów, Kalinowszczyzna. W

podziale tym mieszczą się dawne wsie, jurydyki i przedmieścia, jak: Sławinek, Sławin,

Helenów, Czechów, Cżechówka, Lemszczyzna, Bielszczyzna, Bazylianówka,

Ponikwoda, Majdan Tatarski, Kośminek, Majdanek oraz fizjognomicznie

wyodrębniający się obszar Starego Miasta z Podzamczem, Czwartkiem, Krakowskim

Przedmieściem, zabudowaniami przy najstarszej części ul. Narutowicza oraz

Żmigrodem.

    W układzie miasta szczególną pozycję zajmuje odległy od centrum Lublina o 15

km Świdnik. Rozwija się on jako poważna jednostka satelitarna, gospodarczo

samodzielna, jednak korzystająca również z szeregu funkcji usługowych Lublina. W

Świdniku w 1952 r. powstał duży zakład przemysłowy — Wytwórnia Sprzętu

Komunikacyjnego.

HERB

 

    Herbem miasta jest kozioł skaczący na krzew winorośli. Na podstawie znanych

dokumentów można stwierdzić, że znak ten, choć w nieco odmiennej formie,

występował już w 1401 r. na pieczęciach miejskich.

    Przez Lublin przechodzi główny szlak komunikacyjny E-81, prowadzący z

północnego zachodu na południowy wschód Polski. Droga ta, biegnąca z Warszawy,

łączy Lublin z Zamościem, przechodzi malowniczymi terenami Roztocza przez



Tomaszów do Lwowa. Od tej magistrali prowadzą również odgałęzienia Puławami do

Radomia oraz w kierunku na Chełm. Stary szlak komunikacyjny łączy Lublin z.

Nałęczowem i Kazimierzem. Drogi południowe wiodą przez Wyżynę Lubelską w

kierunku województw rzeszowskiego i tarnobrzeskiego. Należą do nich drogi na

Kraśnik, Janów oraz do Biłgoraja. Z terenami północnymi i północno--wschodnimi

województwa oraz z województwem bialskopodlaskim wiążą Lublin drogi prowadzące

przez Lubartów na Siedlce oraz na Łęczną i Włodawę.

    Dworzec kolejowy znajduje się w południowej części miasta, skomunikowany jest

ze Śródmieściem linią trolejbusową i autobusową, natomiast dworzec autobusowy

jest usytuowany. w Śródmieściu, przy al. Tysiąclecia. Oba dworce zapewniają

dogodne połączenia z terenem województwa i z innymi dzielnicami kraju.



    Lublin jest jednym z najstarszych miast w Polsce. Powstał na styku dwóch

gospodarczo zróżnicowanych krain geograficznych: północnej lesistej i południowej

rolniczej. Miasto rozłożyło się na cyplu wału wyżynnego między dolinami dwóch rzek

— Bystrzycy i Czechówki. Teren ten i jego sąsiedztwo zamieszkały był przez ludność

osiadłą już w V—VI w. Lublin stał się miastem, uzyskując w 1317 r. lokację królewską

i prawo magdeburskie.

    Polityka Kazimierza Wielkiego, zmierzająca do ekspansji na wschody miała dodatni

wpływ na rozwój miasta, które znajdowało się na trasie ważnych dróg handlowych.

    W 2 poł. XIV w. Lublin otoczony został murami obronnymi i zamknięty dwiema

bramami -— Krakowską i Grodzką. W układzie urbanistycznym miasta widoczny jest

wpływ warunków terenowych — nieregularny kształt Rynku i krzywolinijny przebieg

ulic to w znacznym stopniu wynik bogatego urzeźbienia terenu.

    Za Jagiellonów sytuacja miasta stała się szczególnie korzystna. Jego położenie na

drogach, wymiany gospodarczej między Rusią i Wielkopolską oraz Litwą i Małopolską

przyczyniło się do poważnego rozwoju handlu i wzrostu, ośrodka.

    Liczne przywileje królewskie nadane w ciągu XV i XVI w. oraz słynne jarmarki

lubelskie. doprowadziły do wzbogacenia się mieszczaństwa lubelskiego. Odbiciem

tego bogactwa była coraz okazalsza zabudowa miasta.

    Zamek lubelski — siedziba starosty administrującego ziemią lubelską, był również

zespołem obronnym. Dziś ze wspaniałych niegdyś zabudowań zamkowych pozostała

wieża -— donżon i kaplica z cennymi malowidłami rusko-bizantyjskimi z pocz. XV w.

Rola Lublina znacznie wzrosła po roku 1474, kiedy stał się on stolicą nowo

utworzonego województwa.

    Okres renesansu był dla miasta epoką najpełniejszego rozwoju gospodarczego i

kulturalnego. Zabudowa miejska rozprzestrzeniła się już w tym czasie poza mury

obronne. Na przedpolach powstały nowe obwarowania ziemne. Dawne gotyckie

kamienice, wypalone doszczętnie w pożarze 1575 r., odbudowane zostały w nowym,

renesansowym stylu. Attyki, dekoracje rzeźbiarskie, sgraffita, polichromie

zaskakiwały pomysłowością i poziomem rozwiązań. Uległy wówczas przebudowie

także niemal wszystkie budowle sakralne. Powstały w tym czasie odrębny,

regionalny styl architektoniczny nazywano renesansem lubelskim. Z ówczesną

przebudową miasta związane są nazwiska wielu muratorów, sztukatorów i malarzy

przybyłych z zewnątrz, wśród których znaczny procent stanowili Włosi.

Najoryginalniejszą formą architektoniczną tego okresu były attyki, wieńczące niemal

wszystkie domy w Rynku.

    O wysokim poziomie dekoracji renesansowej fasad lubelskich kamienic świadczy

do dziś kamienica Konopniców (Rynek 12). Okazale prezentowały się też budowle

użyteczności publicznej: Ratusz, bramy miejskie i liczne kościoły. Te ostatnie

odznaczały się oryginalnym rozwiązaniem szczytów i bogatą ornamentyką stiukową

sklepień. Od 1578 r. Lublin stał się siedzibą Trybunału Koronnego, najwyższej

instancji sądowej w Polsce. Przyczyniało się to również do dalszego rozwoju
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gospodarczego i umysłowego miasta. Nowe prądy religijne, które przyniosła z sobą

reformacja, nie ominęły Lublina. Miasto stało się widownią gwałtownych dysput

religijnych i wystąpień przeciw różnowiercom.

    Okres świetnego rozwoju miasta przerwały jednak wojny kozackie i szwedzkie w

poł. XVII w. Zniszczenia i kontrybucje nakładane na Lublin doprowadzimy do upadku,

z którego zaczął się dźwigać dopiero w końcu XVIII w.

    Dookoła upadającego miasta powstawały coraz liczniejsze jurydyki świeckie i

duchowne oraz liczne dwory i pałace dla zjeżdżających się tu corocznie deputatów

trybunalskich i szlachty. Ostatnie lata panowania Stanisława Augusta przyniosły

Lublinowi pewne uporządkowanie miasta, odbudowę Ratusza oraz bram miejskich.

Działalność powołanej w 1780 r. Komisji Dobrego Porządku kończy się z upadkiem

Rzeczypospolitej. Dopiero okres Królestwa Kongresowego (po 1815 r.) stwarza

większą stabilizację życia gospodarczego i wzrost dobrobytu. Zrealizowano w tym

czasie nowe trakty: zamojski, lubartowski i warszawski. Drogi te wyznaczyły kierunki

rozwoju współczesnego miasta. Powstały w tym czasie pierwsze fabryki maszyn

rolniczych i zakłady przetwórcze. W 1877 r. Lublin uzyskał połączenie kolejowe z

Warszawą i Kowlem. Wzrosła też liczba ludności miasta, która w 1880 r. osiągnęła 32

786 mieszkańców.

    Po rewolucji 1905 r. ożywiło się życie kulturalne i umysłowe. Powstały prywatne

szkoły z językiem polskim wykładowymi, muzeum, biblioteka publiczna. Ożywił się

też ruch budowlany; w zachodniej części miasta wytyczono i zabudowano kilka

nowych ulic.

    Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. miasto rozwijało się jako ośrodek

administracyjny regionu rolniczego. W okresie dwudziestolecia międzywojennego

zapoczątkowano budowę inwestycji komunalnych, jak: kanalizacja, nowe wodociągi,

elektrownia, rzeźnia. W zachodniej i południowej części miasta powstały nowe

dzielnice mieszkaniowe, a w części wschodniej dzielnica przemysłowa. Rangę

kulturalną Lublina podnosiły Katolicki Uniwersytet Lubelski i Towarzystwo Przyjaciół

Nauk. Lublin w 1939 r. liczył już 122 tys. mieszkańców. Zniszczenia wojenne i okres

okupacji (1939—1944) spowodowały spadek i zubożenie ludności. Całkowitej

likwidacji uległy dzielnice Wieniawa i Podzamcze zamieszkałe przeważnie przez

Żydów. Hitlerowcy założyli na przedmieściu Lublina obóz zagłady — Majdanek, w

którym ginęły setki tysięcy ludzi różnej narodowości. Cele więzienne na Zamku były

również miejscem kaźni i mordów hitlerowskich.

    Po wyzwoleniu w dn. 23 lipca 1944 r. Lublin, czasowa stolica Polski, wkroczył w

nową erę rozwojową. Bodźcem do szybkiego wzrostu było zlokalizowanie kilku

dużych zakładów przemysłowych, a przede wszystkim Fabryki Samochodów

Ciężarowych. Miasto stało się też poważnym ośrodkiem szkolnictwa średniego i

wyższego. Powstały cztery wyższe uczelnie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,

Akademia Medyczna, Wyższa Szkoła Rolnicza — obecnie Akademia Rolnicza i Wyższa

Szkoła Inżynierska. Wzrosła też rola Lublina jako centrum administracyjnego regionu.

    W latach 1951—1952 zapoczątkowane zostały realizacje pierwszych większych

osiedli mieszkaniowych: ZOR-Zachód, Bronowice I, Tatary. Wybudowane w latach



1959—1973 przez Lubelską Spółdzielnię Mieszkaniową osiedla w dzielnicy zachodniej

miasta (Rury) są dużym osiągnięciem 25-lecia. Od 1964 r. trwa budowa nowej

dizielnicy mieszkaniowej na przedmieściu Kalinowszczyzna, powstają też nowe

zespoły mieszkaniowe na Dziesiątej — Wrotkowie.

    W okresie powojennym wybudowano w mieście ponad dwadzieścia szkół

podstawowych oraz kilka szkół specjalnych i technicznych.

    Największe jednak znaczenie dla Lublina ma rozbudowa szkolnictwa wyższego.

Realizowana Dzielnica Uniwersytecka, której kubatura obiektów ma osiągnąć w

przyszłości ponad 800 tys. m3, łączy funkcje naukowo-dydaktyczne i mieszkalne

dwóch wyższych uczelni: Uniwersytetu i Akademii Rolniczej. Akademia Medyczna

posiada swój własny ośrodek szpitali i zakładów teoretycznych oraz domów

akademickich. Powstaje też nowy zespół zabudowań Wyższej Szkoły Inżynierskiej

przy ul. Nadbystrzyckiej. Akademia Rolnicza otrzymała do dyspozycji nowy teren w

rejonie Felina, gdzie będzie realizować swoje inwestycje rozwojowe.

    W centrum miasta wybudowano szereg nowych obiektów usługowych i

reprezentacyjnych, jak np.: Dom Partii, Dom Technika, gmach PKP, hotel orbisowski

“Unia”, komunalny “Victoria” oraz “Motel”. W trosce o zachowanie zabytkowej

zabudowy staromiejskiej prowadzone są systematyczne, choć powolne prace nad

zabezpieczeniem i przebudową tej dzielnicy. Na Zamku po jego adaptacji mieści się

obecnie Muzeum Okręgowe. W mieście budowane są nowe tereny

sportowo-rekreacyjne. Duży zespół urządzeń sportowych powstał na łąkach przy al.

Świerczewskiego, obok nowo założonego Parku Ludowego. Najbliższe lata przyniosą

nowe zadania, a wśród nich dalszą przebudowę centrum, budowę teatru

dramatycznego przy ul. Nowotki oraz budowę nowych zespołów mieszkaniowych na

Czechowie.

    Przy Opisach niektórych dzielnic bądź też ulic szerzej omówiono nowe

budownictwo. Prezentacja taka wymaga jednak także informacji o planowych

przeobrażeniach przestrzennych czekających miasto w najbliższej przyszłości. Tylko

w ten sposób można przyczynić się do wyjaśnienia wielu podjętych w ostatnich

latach decyzji lokalizacyjnych, dziś nie zawsze jeszcze w pełni zrozumiałych.

Największą zmianą, jaką już dziś obserwujemy, jest przekształcenie się Lublina —

miasta o jednym ośrodku usługowym znajdującym się w Śródmieściu, w organizm

wielodzielnicowy o strukturze osiedlowej każdej dzielnicy. Jest to wynik działań

ustalonych w planie zagospodarowania przestrzennego.

    Podział miasta na dzielnice urbanistyczne przeprowadzono korzystając w

maksymalnym stopniu z naturalnych podziałów terenu. Lublin leży na kilku

wzgórzach rozdzielonych dolinami rzeki Bystrzycy i jej dopływów bądź zlewiskami

wód opadowych. Te właśnie rzeki oraz cieki wodne wyznaczają w planie granice

dzielnic. Główne miejsca pracy — dzielnica przemysłowa, wyznaczone zostały w

północno-wschodniej części miasta. Tereny przemysłowo-składowe o znacznie

mniejszych rozmiarach i o ograniczonej możliwości rozwoju zostały zlokalizowane

również w części południowej, na Wrotkowie, w części północnej — na Bursakach,

oraz zachodniej — na Helenowie. Wyznaczając te rejony, dążono do uzyskania

prawidłowych związków miejsc pracy z dzielnicami mieszkaniowymi. Nowe dzielnice



budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego usytuowane zostały na terenach

najlepszych pod względem zdrowotnym, w dobrej łączności z dzielnicami i rejonami

przemysłowymi oraz ze Śródmieściem.

    Lublin wymaga rozwiązania nader trudnego problemu mieszkalnictwa. Z obecnego

zagęszczenia — ok. 1,8 osoby na izbę, jednego z największych w kraju, należy dojść

do 1,1 osoby na izbę w 1980 r. Do zwiększenia przyrostu izb w poważnym stopniu

przyczyni się fabryka domów zlokalizowana na Zadębiu, a przewidywana do budowy

w latach 1975—1976. Główne tereny przyszłościowego budownictwa

mieszkaniowego to - Czechów oraz Rury — Czuby. Dalszy rozwój miasta będzie

musiał zapewne uwzględnić rozbudowę Świdnika i Motycza, jako miast satelitarnych.

    Śródmieście Lublina leży w centralnym punkcie obszarów miejskich i posiada wiele

urządzeń oraz obiektów, które mogą być odpowiednio przystosowane do

współczesnych potrzeb. Już dziś traci ono funkcję podstawowej dzielnicy

mieszkaniowej, a przejmuje rolę ośrodka administracyjnego, usług miejskich i

specjalnych dla miasta i jego zaplecza. Daje się też zauważyć dążenie do

przestrzennego organizowania centrum przez celowe rozmieszczanie w wybranych

punktach' większych i ważniejszych budynków użyteczności publicznej, większych

zespołów handlowo-usługowych. Aby sprostać tym zadaniom, Śródmieście wymaga

jednak gruntownej przebudowy, śmiałych i kosztownych decyzji, w szczególności

komunikacyjnych, które muszą zostać podjęte w najbliższym dziesięcioleciu.

Przygotowaniem do nich jest m. in. znajdujący się w opracowaniu projekt nowego

centrum w rejonie ulic: Kołłątaja, Karłowicza i Okopowej.

    Nowe dzielnice mieszkaniowe Lublina zostały w planie wzajemnie powiązane

systemem ulic miejskich i arterii ruchu szybkiego. Te ostatnie, łącząc się z drogami

zewnętrznymi, pełnić będą w przyszłości funkcje arterii tranzytowych. Do nich należy

fragment już zrealizowanej Trasy W—Ż. Szczególne warunki terenowe Lublina

pozwalają na prowadzenie w pasach zieleni międzydzielnicowych arterii

komunikacyjnych o walorach dróg prawie autostradowych. W przyszłości ruch

tranzytowy zostanie całkowicie usunięty ze Śródmieścia.

    Dotychczasowe realizacje drogowe w niewielkim jeszcze stopniu przyczyniły się do

poprawy warunków komunikacyjnych. Wprowadziły jednak pewne usprawnienia

ruchu w mieście i na trasach wylotowych. Do większych inwestycji drogowych

realizowanych w okresie 30-lecia należały m. in.: przebudowa ul. Mełgiewskiej z

wiaduktem, zrealizowana w 1954 r., przebudowa ulic: Łęczyńskiej, Armii Czerwonej i

Drogi Męczenników Majdanka z budową wiaduktu (1964—1967). Zrealizowane

fragmenty przyszłych tras komunikacyjnych to: al. Tysiąclecia (jeszcze w 1967 r.),

Trasa W—Z z wylotem do szosy warszawskiej, Al. PKWN (1966), al. Lenina (1973). Do

nowych ulic komunikacyjnych miejskich należą: Zana, Filaretów, Wileńska, Róży

Luksemburg.

    Doliny trzech rzek przecinających miasto zostaną z czasem zamienione na obszary

zieleni miejskiej. Proces ten daje się już zaobserwować w dolinie rzeki Bystrzycy.

    Pas parków, ciągów pieszych i urządzeń sportowych nad Bystrzycą łączyć będzie

już niebawem miasto z terenami Dąbrowy, Starego Lasu i Zemborzyc, gdzie



ukończono już realizację zalewu — głównego ośrodka sportów wodnych dla miasta

Lublina. Równocześnie powstaje drugie skupisko zieleni na Sławinku rozpoczęte

założeniem ogrodu botanicznego.

    Obszar wpływu i zainteresowań miasta wykracza już dziś poza zasięg granic

administracyjnych. Obszar wielkiej aglomeracji Lublina sięgać może z czasem od

Dęblina po Chełm. Rozwój miasta wzdłuż linii kolejowych wskazuje, że mogą one

stanowić również element komunikacji miejskiej. W sferze zainteresowań Lublina leży

Świdnik i przewiduje się włączenie go w granice administracyjne wielkiego Lublina. W

tym nowym układzie miasto osiągnąć może z czasem liczbę około 500 tys. ludności.



 

I. W CIĄGU PÓŁ DNIA AUTOKAREM

 

    (od strony Wjazdu z kierunku warszawskiego) Aleja Warszawska, Kraśnicka, ul.

Bohaterów Monte Cassino, Wileńska, AL PKWN, ul. Sowińskiego, Dzielnica

Uniwersytecka, ul. Nowotki, Lipowa, Okopowa, Narutowicza, Dąbrowskiego, Buczka,

Królewska, plac Katedralny (wyjście z autokaru), Stare Miasto, Zamek (wejście do

autokaru), al. Tysiąclecia, ul. Prusa, Jaczewskiego, Obywatelska, Unicka, Podzamcze,

Kalinowszczyzna, Bieruta, al. Lenina, ul. Łęczyńska, Droga Męczenników Majdanka,

Majdanek.

    Powrót: Droga Męczenników Majdanka, al. Armii Czerwonej, Al. Zygmuntowskie, ul.

Lipowa, Al. Racławickie.

II. W CIĄGU JEDNEGO DNIA

 

    Stare Miasto (bramy, kamienice, kościoły, panorama), Zamek (muzeum, kaplica),

Krakowskie Przedmieście (Śródmieście), Dzielnica Uniwersytecka, LSM, Majdanek.

III. W CIĄGU DWÓCH DNI

 

    Stare Miasto (jw.), Zamek, Kalinowszczyzna (Czwartek, Grodzisko, nowe osiedla

mieszkaniowe), Tatary, Majdanek, Park Ludowy (urządzenia sportowe), LSM,

Dzielnica Uniwersytecka, Śródmieście.

Barbara
Pisanie tekstu
PROGRAM ZWIEDZANIA MIASTA



Barbara
Pisanie tekstu
CZĘŚĆ IIDZIELNICE



    BRONOWICE

    Nazwa dawnej wsi wyprowadzana jest od dwuczłonowego imienia Bronisław. Wieś

położona na prawym brzegu Bystrzycy została inkorporowana do wójtostwa

lubelskiego (drogą kupna) w 1342 r. Od roku 1504 (wykupienie wójtostwa) do 1755

(Sprzedaż wsi na pokrycie długów miejskich) była w posiadaniu miasta. Jednak już w

1758 r. wróciła do Lublina. W 1822 r. miasto wydzierżawiło ją wieczyście, a w 1864 r.

zrzekło się ostatecznie praw własności do niej. Od najdawniejszych czasów istniały tu

kopalnie kamienia wapiennego służącego do budowy.

    Rozwój wsi jako przedmieścia, a później dzielnicy miejskiej datuje się od 2 poł. XIX

w., ściślej: od 1877 r., tj. od oddania do eksploatacji połączenia kolejowego Lublina z

Warszawą i Kowlem. Obecny obszar tej dzielnicy obejmuje również tereny Kośminka i

Firlejowszczyzny. W końcu XIX i w początkach wieku XX w zasięgu linii kolejowej

wzdłuż ul. Łęczyńskiej oraz przy ul. Krochmalnej skoncentrował się przemysł. Jedynie

na Kośminku, po obu stronach rzeki Czerniejówki, rozszerzyło się budownictwo

mieszkaniowe w kierunku południowym i wschodnim. Zabudowa była tu jednak

chaotyczna. Obecnie w obszar dzielnicy wchodzą: Majdan Tatarski, Firlejowszczyzna i

Majdanek. Dzielnica ograniczona jest od północy rzeką Bystrzycą, projektowanym

przebiegiem Trasy W—Z za osiedlem spółdzielni mieszkaniowej “Motor” i dalej

torami kolejowymi stacji rozrządowej w kierunku Świdnika, aż do granicy

administracyjnej miasta; od zachodu zaś rzeką Czerniejówką.

    Po wyzwoleniu krystalizuje się nowy obraz dzielnicy, której osiedla mieszkaniowe

zabudowuje się planowo. Główną ulicą jest tu Droga Męczenników Majdanka.

    W niedługiej przyszłości północnymi terenami dzielnicy przebiegać będzie trasa

ruchu szybkiego W—Z. Na krańcu wschodnim, w pobliżu drogi do Felina, majątku

rolnego Akademii Rolniczej, zlokalizowana jest nowa dzielnica uczelniana AR, której

realizację przewiduje się po 1975 r.

ULICA ARMII CZERWONEJ (dawna nazwa: ul. Fabryczna)

 

Nr 15. Kościół św. Michała wybudowany według projektu arch. Oskara Sosnowskiego

w latach 1930—1938. Powstał na gruntach dawnego folwarku Bronowice, należącego

w pocz. XX w. do Henryka Sachsa. Przejazd pod torami kolejowymi zrealizowany w

1967 r.

ULICA BRONOWICKA

 

Nr 1. Park Miejski zwany Bronowickim założony w 1869 r., przejęty przez miasto i

rozplanowany przez bud. Aleksandra Zwierzchowskiego w 1875 r.

Nr 2. Łaźnia miejska. Budynek wystawiony według projektu arch. Bohdana



Kelles-Krauzego w 1926 r. w miejscu, w którym jeszcze w pocz. XIX w. czerpano

wody lecznicze.

Nr 3. Szkoła nr 22 przebudowana z budynku byłej rzeźni miejskiej wystawionej w

1889 r.

ULICA DŁUGA

 

Nr 6. Elektrownia — budowę jej rozpoczęto z oszczędności kredytów pożyczki

amerykańskiej w 1927 r., zakończono z kredytów miejskich w 1928 r. Przebudowana

w ostatnich latach na elektrociepłownię ogrzewa szereg nowych dzielnic miasta z

fragmentami Śródmieścia i LSM.

ULICA FIRLEJOWSKA

 

Powstała na terenach noszących nazwę Firlejowszczyzna, należących niegdyś do

Firlejów herbu Lewart. Nazwa ta obejmowała tereny pomiędzy

Bronowicami i Tatarami. Był tu dawniej mały folwark, który w 1870 r. został kupiony

przez obywateli miasta i ofiarowany Wincentemu Polowi. W latach

dziewięćdziesiątych XIX w. w czasie, gdy przystępowano do budowy fabryki, dworek

był zagrożony rozbiórką, jednak idąc za głosem opinii społecznej, zrezygnowano z

niej. Dworek przetrwał do roku 1970, kiedy to został przeniesiony na

Kalinowszczyznę pod nr 13.

Nr 32. Lubelskie Zakłady Eternitu. W końcu XIX w. założono tu cementownię

produkującą cement portland ze znakiem fabrycznym “Firlej”.

ULICA GARBARSKA

 

Nr 3. W 1861 r. Michał Kośmiński wystawił tu pierwszy w Lublinie młyn parowy;

zespół zabudowań otoczony murem istnieje do dziś.

ULICA LOTNICZA

 

Przeprowadzono ją przez teren dawnego lotniska nie istniejącej dziś fabryki

samolotów oraz w części południowej przez tereny Kośminka.

ULICA ŁĘCZYŃSKA

 



— patrz opis przy dzielnicy Tatary

DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA

 

Jest przedłużeniem ul. Armii Czerwonej za wiaduktem, dawna nazwa: ul. Fabryczna.

Od roku 1920 istniała przy niej wytwórnia samolotów. Powstała ona w efekcie

przekształcenia Zakładów Mechanicznych Plagę i Laśkiewicz, fabryki założonej w

Lublinie w 1860 r. Początkowo zakład był jedynie montownią samolotów, przejęty

przez państwo w 1936 r. otrzymał nazwę Lubelskiej Wytwórni Samolotów. Tu właśnie

powstawały kolej ne typy samolotów RWD projektowane przez Inż. Rudlickiego.

Obecnie zakład ten nie istnieje.

Ulica jest drogą wylotową w kierunku Chełma i Zamościa. Na terenach byłego

lotniska oraz na gruntach po majątku Bronowice zbudowano pierwsze po wojnie

większe jednostki mieszkaniowe: osiedla — ZOR Bronowice I w latach 1954— 1956 i

Bronowice II i III w latach 1956—1969. W osiedlach tych mieli zamieszkać pracownicy

FSC i zatrudnieni w pobliskim przemyśle na Bronowi-cach. Na terenie między Drogą

Męczenników Majdanka a Ośrodkiem Doświadczalnym Akademii Rolniczej na Felinie

obszar o powierzchni 60 ha przeznaczono pod budowę Akademii Rolniczej, która

zostanie tu z czasem przeniesiona z Dzielnicy Uniwersyteckiej.

MAJDANEK

 

Obóz koncentracyjny. Powstał z inicjatywy i według ogólnych koncepcji politycznych

kierowników III Rzeszy. Założony na przełomie lat 1941— 1942 rozbudowywał się aż

do momentu wyzwolenia Lublina. Ustalona liczba ofiar wynosi 360 tys., w

rzeczywistości była ona znacznie wyższa. W listopadzie 1944 r. powstało na

Majdanku muzeum, jako dowód pamięci i czci dla ofiar hitleryzmu. Zachowane

fragmenty zabudowań obozowych — baraki, wieże strażnicze, łaźnie i komory

gazowe oraz krematorium, a także pozostałe szczątki ubrań i fragmenty

dokumentów podlegają stałej konserwacji. W 1967 r. oddano do użytku pawilon z

salą projekcyjną. W 1969 r. wzniesiono tu Mauzoleum i Pomnik Walk i Męczeństwa

według projektu arch. Wiktora Tołkina. Za Majdankiem w budowie jest nowy

cmentarz komunalny.



    CZECHÓW

    Nazwa. “Czechów” występuje w dokumentach z 1 poł. XV w.; od niej

najprawdopodobniej wywodzi się nazwa rzeki Czechówki. Nazwy dawnych folwarków:

Czechówka Górna i Dolna wiążą się z ich położeniem w stosunku do rzeki.

    Obecna dzielnica Czechów obejmuje tereny leżące na północ od rzeki Czechówki i

przedłużenia jej biegu krytym kanałem w al. Tysiąclecia. Od wschodu granicą

dzielnicy są ulice Bieruta, Podzamcze, Unicka, Lubartowska, od północy granice

administracyjne miasta, od zachodu tereny Sławinka. W skład tego obszaru wchodzą

tereny, których nazwy wywodzą się od dawnych jurydyk, folwarków bądź też

przedmieść, jak: Probostwo, Bielszczyzna, Lemszczyzna i wyżej już wspomniana

Czechówka Dolna i Górna.

    Tereny położone najbliżej Starego Miasta reprezentują najstarsze miejsca

osadnicze. Należą do nich: dawne Probostwo (rejon ul. Szenwalda), jurydyka

(proboszcza fary lubelskiej) położona przy trakcie dyskim (ul. Szkolna) oraz jurydyka

karmelitów “Za wodą” (tereny przy obecnym szpitalu miejskim).

    Bielszczyzna i Lemszczyzna to nazwy dawnych folwarków należących ongiś do

rodzin Bielskich i Lemków. Oba te majątki rolne już nie istnieją. Na gruntach

Lemszezyzny powstały po wojnie obiekty Akademii Medycznej przy ulicach

Jaczewskiego, Chodźki i Hirszfelda. Północna część Lemszezyzny, określana nazwą

Lemszczyzna-Bursaki, reprezentuje już dziś rozbudowujący się rejon nieuciążliwego

przemysłu i terenów składowo-magazynowych.

    Niewielkie skupiska osadnicze domków jednorodzinnych na Czechowie Górnym i

Dolnym i w rejonie ul. Drobnej na Czechówce powstały w okresie międzywojennym.

Istniejące tu cegielnie ulegają powolnej likwidacji. Dotychczas nie zabudowane

obszary rolne Czechowa są jedynymi terenami leżącymi najbliżej Śródmieścia, na

których może rozwinąć się budownictwo mieszkaniowe. Najbliższe lata przyniosą

poważne przeobrażenia tej dzielnicy, ponieważ w niedalekiej przyszłości zamieszka w

niej ok. 30 tys. osób. Wybudowana jest już Trasa W-Z, arteria ruchu szybkiego, która

odciąża Śródmieście od ruchu tranzytowego Warszawa — Zamość i łączy zachodnie

dzielnice mieszkaniowe z rejonem przemysłowym miasta na wschodzie.

ULICA FRANCISZKI ARNSZTAJNOWEJ

 

Franciszka Arnsztajnowa (1865—1942), poetka i działaczka niepodległościowa,

urodzona i mieszkająca w Lublinie. Autorka kilku zbiorów poezji oraz wierszy dla

dzieci. Razem z Józefem Czechowiczem napisała Stare kamienie — wiersze o

Lublinie.

Ulicą jej imienia łączy Lemszczyznę z Czechowem Górnym.

ULICA DR. MIECZYSŁAWA BIERNACKIEGO (dawniej Bonifraterska)



 

Boczna ul. Lubartowskiej, stanowi dojazd do szpitala miejskiego. Nazwa ulicy została

nadana dla uczczenia pamięci wieloletniego dyrektora szpitala miejskiego,

społecznika, zasłużonego i popularnego w Lublinie lekarza (1862—1947).

Nr 5. Szpital Wojewódzki mieści się częściowo w budynkach klasztornych karmelitów

trzewiczkowych, które ok. 1742 r. wystawiono w miejsce wcześniej tu istniejących

zabudowań drewnianych. Kościół wraz z klasztorem tworzy zamknięty czworobok,

jego front formuje bryła kościoła. Projektantem gmachów był zapewne jeden z

muratorów zatrudnionych w warsztacie arch. Pawła Fontany, autora grupy

barokowych kościołów centralno- podłużnych Lubelszczyzny (Włodawa, Chełm,

Lubartów, Ostrów Lubelski). W 1839 roku zabudowania klasztorne przystosowano do

potrzeb szpitala Bonifratrów. Od tamtej pory obiekt ulegał jeszcze kilkakrotnie

przebudowom i modernizacji dla celów lecznictwa.

ULICA WITOLDA CHODŹKI

 

Doktor Witold Chodźko (1875—1954), lekarz higienista i działacz społeczny, profesor

UMCS. Przy tej ulicy zlokalizowane są obiekty uczelniane Akademii Medycznej.

Nr 3. Cegielnia Lemszczyzna.

Nr 4. Stołówka studencka Akademii Medycznej.

Nr 7/9. Domy studenckie.

CZWARTEK — dawne przedmieście

 

Nazwa stara dowodzi istnienia tu osady targowej jeszcze w okresie przedlokacyjnym.

Potwierdza to kupiecko-targowe wezwanie kościoła Św. Mikołaja, fundowanego

jakoby przez Mieszka I w 986 r. Teren ten był jurydyką ustanowioną przez Zygmunta

Starego (1541 r.).

Prowadzone ostatnio badania archeologiczne pozwoliły na stwierdzenie, że w VIII—IX

w. znajdowało się tu osiedle. Badania archeologiczne na Czwartku prowadzone były

przez Zakład Archeologii UMCS pod kierunkiem prof. A. Gardawskiego w latach

1959—1963. Odkryto ślady kilkunastu budynków półziemiankowych, różnorodną

ceramikę, szereg przedmiotów z kości i metalu oraz piec kopułkowy.

ULICA CZWARTEK

 

W latach pięćdziesiątych (po 1958 r.) zrealizowano tu zespół zabudowań



mieszkalnych składający się z 3 budynków 9-kondygnacyjnych i kilku

5-kondygnacyjnych punktowców — według dokumentacji typowej i projektu

urbanistycznego arch. Stanisława Króla, z wjazdem do zespołu zabudowań również

od ul. Unickiej. W ślad za nowym budownictwem mieszkaniowym rozwinęły się tu

usługi. Cały obszar wzgórza Czwartek jest w pewnym stopniu odizolowany od

otoczenia ulicami komunikacyjnymi: Lubartowską, Unicką, Podzamczem i al.

Tysiąclecia.

ULICA GUSTAWA DOLIŃSKIEGO

 

Gustaw Doliński (1846—1906), lekarz, dziennikarz i literat, kolega i przyjaciel

Bolesława Prusa, położył wielkie zasługi dla rozwoju życia kulturalnego w Lublinie.

Ulica doprowadza do cmentarna rzymskokatolickiego założonego w 1922 r. w pobliżu

istniejącego już cmentarza żydowskiego. Na cmentarzu znajduje się kaplica według

projektu arch. Aleksandra Gruchalskiego z 1934—1935 r

ULICA DROBNA

 

Powstała z samorzutnej zabudowy drogi prowadzącej do nie istniejącej już cegielni,

rozgranicza tereny Czechówki Dolnej od Górnej. Wchodzi w skład gruntów

przeznaczonych na cele mieszkalnictwa, które będzie realizowane w latach

1975—1980.

ULICA PAWŁA FINDERA

 

Stanowi przedłużenie ul. Północnej w kierunku Sławinka.

ULICA KAZIMIERZA JACZEWSKIEGO

 

Doktor Kazimierz Jaczewski (1863—1934), zasłużony lekarz dermatolog, wieloletni

ordynator szpitala Sw. Józefa w Lublinie, społecznik, sekretarz Tow. Biblioteki im. H.

Łopacińskiego.

Nr 1/3. Państwowy Szpital Kliniczny Nr 4. Nowoczesny szpital oddany do użytku 22

lipca 1964 r. Obok usytuowano budynki Anatomii Patologicznej i Medycyny Sądowej.

Autorem projektu szpitala jest arch. Stanisław Roszczyk — obiekt lubelski jest

adaptacją szpitala wybudowanego na Bielanach w Warszawie. Pomnik Marii

Skłodowskiej i Piotra Curie. Został zrealizowany według projektu art. rzeźb. Aliny

Slesińskiej w roku 1964. Widoczny jest od strony ul. Chodźki.



Nr 3. Pomnik w kształcie ostrosłupa o podstawie trójkątnej wzniesiony jakoby dla

uczczenia żołnierzy hetmana Pawła Sapiehy poległych w 1658 r. w potyczce z

wojskami szwedzkimi. 

Nr 5. Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa i Położnych. Wystawiona została w 1960 r.

według projektu arch. Stanisława Boczkowskiego. 

Nr 7. Szpital Onkologiczny. Budynek kilkakrotnie przekształcany, obecnie

rozbudowywany, powstał na fundamentach gmachu Towarzystwa Ogrodniczego,

którego budowę rozpoczęto w 1939 r.

ULICA IRENY KOSMOWSKIEJ

 

Irena Kosmowska (1879—1945), działaczka ruchu ludowego, nauczycielka,

aresztowana w 1930 r. w Lublinie na wiecu lewicowych organizacji. Ulica

Kosmowskiej stanowi dojazd od ul. Północnej do cegielni na Czechowie i do

zabudowań kolonii domków Towarzystwa Osiedli Robotniczych wybudowanych w

latach 1935—1939.

ULICA KRZYWA (na Czwartku)

 

Nr 3. Budynek szkolny. Obecnie mieszczą się tu: Technikum Pedagogiczne,

Zasadnicza Szkoła Nr 2, przedszkole i internat. Przed 1939 r. było tu tzw. gimnazjum

biskupie — jeden z większych obiektów wybudowanych w okresie międzywojennym

(1927—1931 r.) według projektu arch. Jerzego  Siennickiego.

ULICA LUBARTOWSKA

 

Droga wybudowana w pocz. XIX w., prowadząca w kierunku Lubartowa (stary trakt

przebiegał prawdopodobnie w rejonie obecnej ul. Walecznych). Zabudowa tej ulicy

datuje się z ostatnich lat XIX i pocz. XX w.

Nr 56. Fabryka wag. Miejsce, na którym była zlokalizowana i wybudowana w 1878 r.

przez W. Hessa pierwsza fabryka wag w Lublinie.

Nr 58. Akademia Medyczna — Klinika Stomatologiczna, dawny budynek

administracyjny fabryki wag W. Hessa.

Nr 81. Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szpitala Wojewódzkiego, dawny szpital

żydowski.

Nr . 85. Akademia Medyczna — Collegium Maius, dawna szkoła rabinacka “Jeszybot”.



ULICA NOWY PLAC TARGOWY (Nadstawna).

 

Teren rozlewisk i bagien oraz stawu, który istniał tu do pocz. XIX w. Po osuszeniu i

zasypaniu były tu próby zakładania ogrodu miejskiego zaniechane wskutek wylewów

rzeki Czechówki, dziś przepływającej kanałem pod al. Tysiąclecia.

ULICA PÓŁNOCNA

 

Biegnie pod skarpą terenów Czechowa po lewym brzegu rzeczki Czechówki. Wiąże

Sławjnek, Czechów, Częchówkę i Bielszczyznę z Podzamczem i Kalinowszczyzną.

Nr 20. Dawny dwór Gorajskich na Bielszczyźnie w XVII—XVIII w. uległ

przekształceniom. Dzisiejszy wygląd zawdzięcza zapewne kolejnej przebudowie w

pocz. XIX w. Teren nazwany tak od właściciela Bielskiego. W XVII w., gdy

właścicielami dworu byli Gorajscy, mieścił się tu zbór kalwiński.

ULICA BOLESŁAWA PRUSA

 

Nazwą tą objęty jest odcinek ul. Dolnej 3 Maja za rzeką Czechówką do ul. Północnej.

Nr 6. Motel PZMot. wzniesiony według projektu arch. Wiesława Żochowskiego

(Warszawa).

ULICA RUSKA

 

Jest odcinkiem dawnej drogi przebiegającej pod skarpą wzgórza Czwartek w kierunku

Rusi przez Kalinowszczyznę— przebieg tej drogi po północnej stronie cerkwi

zrealizowano w 1970 r. Cerkiew Przemienienia Pańskiego (dawniej unicka, dziś

prawosławna) wystawiona została po pożarze drewnianej w 1607 r., a poświęcona w

1633 r. Z frontu cerkwi wznosi się wielka i ciężka wieża. Widoczne spoza niej części

szczytu fasady mają późnorenesansowe podziały. Fryz belkowania wieńczącego

mury nawy posiada naiwne i swoiście interpretowane podziały pilasterkami z

jońskimi kapitelikami. Nad murami zakrystii wznoszą się szczyty, których profil jest

powtórzeniem formy renesansowego szczytu kościoła Dominikanów. Wnętrze

podzielono dwoma filarami ,na trzy nawy, prezbiterium oddzielono bogato

rzeźbionym renesansowym ikonostasem. Wśród obrazów wyróżniają się: Sąd

Ostateczny i Zaśnięcie Najświętszej Marii Panny. Przy cerkwi od zachodu

wybudowano piętrowy klasztorek bazyliański, obok niego znajdowało się, obecnie

zamurowane, wejście na cmentarz.

ALEJA SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY (dawna nazwa: szosa Lubartowska)



 

Droga wylotowa w kierunku Lubartowa. Po zachodniej stronie tej arterii

zlokalizowane są tereny składów, magazynów i obszary nieuciążliwego przemysłu.

ULICA SZKOLNA

 

Dawniej nosiła nazwę św. Mikołaja, a przedtem Kościelnej — od kościoła pod

wezwaniem tego świętego. Do czasu wytrasowania traktu lubartowskiego (ul.

Lubartowskiej) stanowiła drogę w kierunku Dysa i Lubartowa, stąd jej nazwa: droga

do Dysa.

Nr 2. Kościół pod wezwaniem Św. Mikołaja rzekomo fundowany przez Mieszka I w

986 r. Obecny, murowany, pochodzący z XVI w., przebudowany był gruntownie w 1

poł. XVII w. Jednonawowy, z prezbiterium zakończonym wielobocznie, ma prostą

bryłę i ubogi detal architektoniczny. Sklepienia nakrywające wnętrze mają dekorację

sztukateryjną — w prezbiterium o układzie prostolinijnym z listew gładkich, w nawie

zaś z listew o swobodnym układzie geometrycznym. Wyposażenie wnętrza jest

niejednolite. W południową ścianę prezbiterium wmurowana jest płyta nagrobna z

alabastrowym popiersiem proboszcza ks. W. Turobojskiego (zm. w 1673 r.), za

którego rządów kościół przebudowano. Na terenie dawnego cmentarza, za

kościołem, przeprowadzono w latach 1959—1963 badania archeologiczne.

Nr 3. Jedna z większych szkół podstawowych wybudowana w 1924 r. według projektu

arch. Ignacego Kędzierskiego. Budynek rozbudowano w latach pięćdziesiątych.

ALEJA TYSIĄCLECIA

 

Zrealizowany w 1954 r. odcinek arterii ruchu szybkiego zwanej Trasą W-Z. W pobliżu

znajduje się dworzec autobusowy.



    DZIESIĄTA

    Dawniej wieś królewska zamieszkiwana przez sokolników królewskich, którą

Kazimierz Wielki nadał na uposażenie archidiakonatu lubelskiego. Za czasów Jana

Kochanowskiego należała do jego przyjaciela, doktora medycyny i archidiakona

lubelskiego, Jakuba Montany. Uwiecznił ją Jan Kochanowski w jednej ze swoich

fraszek. Znaczenie nazwy nie jest jasne.

    Od wschodu granicą dzielnicy jest rzeka Czerniejówka, od południa granice

administracyjne miasta i tereny Abramowic, od zachodu tereny Wrotkowa, od

północy — według propozycji nowego podziału administracyjnego - rzeka Bystrzyca.

Opis dzielnicy zamknięto jednak od północy torami kolei Łuków—Rejowiec, włączając

Park Ludowy, tereny sportowe, AL Zygmuntowskie i al. Świerczewskiego, a także

rejon przy dworcu PKP i ul. 1 Maja zaliczony do Śródmieścia.

    Główną drogą komunikacyjną dzielnicy jest ul. Kunickiego, będąca traktem

powstałym w XIX w. W 1931 r. przeprowadzono parcelację gruntów majątku

państwowego Dziesiąta pod budownictwo jednorodzinne dla Robotniczej Spółdzielni

Mieszkaniowej i pracowników bankowych. Zadecydowało to o rozwoju i charakterze

południowej części dzielnicy.

ULICA ABRAMOWICKA

 

Jest przedłużeniem ul. Kunickiego. Nazwa “Abramowice” występuje w najstarszych

zapiskach ziemskich, pochodzi od imienia pierwszego właściciela — Abrama. Istniał

tu do 1944 r. majątek rolny.

Nr 2. Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych znajduje się na terenie

ośrodka dworskiego majątku Abramowice. Istniejący dwór wzniesiony w XVIII lub na

pocz. XIX w. został przebudowany po 1944 r. dla nowych potrzeb użytkowych.

ULICA GŁUSKA

 

Prowadzi do osady miejskiej, dawniej miasteczka Głusk. Założone w 1668 r. przez

Tomasza Głuskiego, właściciela Abramowic, przy dawnej drodze do Wysokiego, nigdy

nie nabrało charakteru miejskiego. W układzie urbanistycznym zachowany jest duży

plac — rynek z barokowym Ratuszem z końca XVII w.

ULICA WŁADYSŁAWA KUNICKIEGO

 

Władysław Kunicki (zm. w 1941 r.) był działaczem polskiego ruchu robotniczego,

członkiem PPS, właścicielem i dyrektorem gimnazjum handlowego w Lublinie. Dawna



nazwa ulicy — Bychawska. Jest to droga wylotowa z miasta w kierunku na Biłgoraj.

ULICA LEONA KRUCZKOWSKIEGO

 

Boczna Zemborzyckiej, stanowi dojazd do realizowanego obecnie osiedla

mieszkaniowego Spółdzielni Mieszkaniowej “Kolejarz” im. L. Kruczkowskiego. Osiedle

to położone jest pomiędzy ulicami Zemborzycką, Kruczkowskiego i projektowaną

trasą przyszłej arterii ruchu pospiesznego o powiązaniu Warszawa—Rzeszów. Poza tą

trasą w kierunku zachodnim realizowany jest obecnie rejon przemysłowo-składowy

Wrotków. Od strony północnej osiedle sąsiaduje z terenami szpitala DOKP.

Zasadniczy układ przestrzenny osiedla wyznaczają 5- i 11-kondygnacyjne budynki

mieszkalne projektowane według typowych układów mieszkań w systemie zwanym

OWT. Zasadniczy układ komunikacyjny obsługujący osiedle posiada charakter

obrzeżny. Do wnętrz mieszkalnych prowadzą dojazdy sięgacze. Realizacja w latach

1970— 1975. Autorem projektu osiedla jest arch. Jerzy Uryga

ULICA NOWY ŚWIAT

 

Prowadzi w kierunku południowo-zachodnim od ul. Kunickiego do terenów

składowo-przemysłowych Wrotkowa, a przez ul. Pawią wiąże się z Bronowicami i

Drogą Męczenników Majdanka.

ULICA ZEMBORZYCKA

 

Prowadzi w kierunku Zemborzyc, Krężnicy, a także do obszaru leśnego Dąbrowa i

znajdującego się tam ośrodka wypoczynkowego MOSTiW oraz zbiornika wodnego.

Północna strona ulicy zabudowana jest obiektami rejonu przemysłowo-składowego

Wrotków, na południowej zlokalizowane są szkoły i internaty.

Nazwa “Kalinowszczyzna” występuje w źródłach od 1 poł. XVIII w., jest nazwą

dzierżawczą i wywodzi się od nazwiska Kalinowskich, podobnie jak Sierakowszczyzna

od właścicieli Sierakowskich. Znajdowały się tu jurydyki świeckie i duchowne

wyłączone spod władzy miejskiej.



    KALINOWSZCZYZNA

    Obszar dzisiejszej dzielnicy sięga od zachodu po ul. Sienną i Podzamcze (dawna

Franciszkańska), od północy dochodzi do granic miasta, od wschodu i południa

granicą jest rzeka Bystrzyca i odcinek rzeki Czechówki od jej wylotu przy ul. Siennej,

aż do ujścia. Dzielnica obejmuje tzw. Białkowską Górę, dawny cmentarz żydowski —

Grodzisko. Kalinowszczyzna nazywana była dawniej Przedmieściem Lwowskim. Tędy

przebiegała ongiś główna droga do Lwowa zwana drogą Ruską.

    Położone przy ważnych drogach komunikacyjnych i przy wjeździe do miasta

Przedmieście Lwowskie we wczesnym rozwoju miasta odgrywało dużą rolę. Później,

gdy stolicę państwa przeniesiono do Warszawy, mógł mieć jeszcze pewne znaczenie

dla przedmieścia trakt Ruski, jednak w początkach XIX w. po wybudowaniu wjazdu.

do miasta od Piask ul. Zamojską (obecną ul. Buczka), z pominięciem przejazdu przez

Stare Miasto, Przedmieście Lwowskie znalazło się na uboczu. Nie rozbudowujące się,

zaniedbane przedmieście przetrwało w swym układzie prawie do lat sześćdziesiątych

naszego stulecia. Dopiero w roku 1964 rozpoczęto tu realizację dużych zespołów

mieszkaniowych oraz budowę nowych ciągów komunikacyjnych.

    Na Kalinowszczyźnie powstaje obecnie duża dzielnica mieszkaniowa Lublina o

pojemności ponad 30 tys. mieszkańców, z własnymi zespołami usług i handlu,

administracją, szkołami, ośrodkami kultury, sportu i wypoczynku.

    Pod względem krajobrazowym wzgórza Kalinowszczyzny posiadają duże walory

plastyczne. Zamykają one północną panoramę Podzamcza widoczną od strony

Starego Miasta oraz z wielu punktów Śródmieścia.

ULICA BAZYLIANOWKA

 

Nazwą “Bazylianówka” objęte są tereny położone pomiędzy cmentarzem przy ul.

Unickiej i al. Spółdzielczości Pracy. Obszar ten nadany bazylianom stanowił jurydykę,

stąd też pochodzi nazwa.

ULICA BIAŁKOWSKA GÓRA

 

Obecna nazwa ulicy pochodzi od nazwiska właściciela, który w XVI w. ulokował tu

osadników. Do XIX w. był to folwark podmiejski.

ULICA BOLESŁAWA BIERUTA

 

Jest obecnie główną ulicą wjazdową na tereny nowych osiedli “A” i “B” na

Kalinowszczyźnie. Wiąże się z al. Lenina, która stanowi część arterii obwodowej



miasta. Dojazdy i dojścia w głąb osiedli ulicami Okrzei, Dembowskiego umożliwiają

wgląd w nową zabudowę dzielnicy.

ULICA HIBNERA

 

Zrealizowana została w 1971 r. jako dojazd od ul. Kalinowszczyzna do bloków

mieszkalnych osiedla “C”, powstającego na terenach rolnych na północ od kościoła i

byłego klasztoru Augustianów. Ulica ta umożliwia wgląd w ciekawą panoramę miasta

Widoczną ze wzgórza Kalinowszczyzny.

NOWE OSIEDLA NA KALINOWSZCZYZNIE

 

Nową dzielnicę mieszkaniową formuje dziś 5 osiedli, których położenie i układ

wynikają z założonej koncepcji komunikacyjnej dla całej dzielnicy. Generalnym

założeniem jest tu bezkolizyjność ruchu kołowego i pieszego.

Układ głównych ulic komunikacyjnych dzielnicy opiera się na 2 krzyżujących się w

centrum ulicach miejskich: ulicy centralnej — Bieruta i jej przedłużenia oraz ciągu

pieszego przebiegającego w wąwozie, stanowiącym zlewnię wód opadowych z

otaczających wzgórz. Drugą ważną arterią dzielnicy jest al. Lenina — Nowowiejska,

stanowiąca część obwodnicy miasta. Łączyć ona będzie w niedługiej przyszłości

dzielnicę mieszkaniową Czechów przez Kalinowszczyznę z terenami przemysłowymi

na Tatarach. Te główne ciągi komunikacyjne są realizowane w sposób umożliwiający

w przyszłości przeprowadzenie bezkolizyjnych skrzyżowań z głównymi ciągami

komunikacji pieszej. Obsługa komunikacyjna kołowa poszczególnych zespołów

mieszkaniowych na Kalinowszczyźnie oraz jednostek szkolnych opiera się na

zasadzie sięgaczy wyprowadzanych z ulic zbierających, które to ulice z kolei

odgałęziają się od głównych ulic miejskich.

Wzdłuż zielonych ciągów pieszych zlokalizowane są wszystkie usługi. Przyszły

ośrodek dzielnicowy został zaprojektowany przy skrzyżowaniu dróg kołowych w

powiązaniu z dzielnicowym masywem zieleni, zbierającym główne ciągi piesze z

dzielnicy. Z osiedli na Kalinowszczyźnie otwierają się jedne z najpiękniejszych

widoków na Stare Miasto i wzgórze zamkowe. Autorami projektu dzielnicy są

architekci: Jerzy Androsiuk, Stanisław Fijałkowski, Janusz Makowiecki, Hita i Stanisław

-Nowakowscy.

ULICA KALINOWSZCZYZNA

 

Przebiega po starym szlaku komunikacyjnym sięgającym czasów przedlokacyjnych;

prowadzana Jest częściowo w przekopanym w pocz. XIX w. wąwozie. Począwszy od

wylotu ul. Podzamcze, po północnej stronie ulicy widzimy duże zespoły nowych

bloków mieszkalnych oraz parterowe i jednopiętrowe pawilony handlowe i usługowe.



Tworzą one już dziś odmienny obraz ulicy, która jeszcze do niedawna była

zabudowana starymi, parterowymi budynkami rozsianymi wśród ogrodów,

nieużytków pocegielnianych, dołów i wysypisk. Zmienia się krajobraz i szata roślinna.

Na skarpach ulicy prowadzonej w wykopie można jednak jeszcze znaleźć

charakterystyczną dla wąwozów lessowych roślinność: wielokrzew (lonicera) i

konopie zimotrwałe (canncubis ruderalis).

Nr 13. Klasztor i kościół Franciszkanów (obecnie Salezjanów) usadowiły się pod

wzgórzem zwanym Grodzisko, pod jego częścią zajętą w XVI w. na cmentarz

żydowski. Późnorenesansowy kościół pod wezwaniem NMP Anielskiej wzniesiony był

w latach 1635—1649. Pomimo licznych przekształceń pierwotne zewnętrzne podziały

architektoniczne widoczne są ma elewacji bocznej kościoła od strony klasztoru.

Klasztor budowany współcześnie z kościołem tworzy z nim zwarty zespół, szczególnie

interesujący od strony Grodziska. Franciszkanie opuścili gmachy klasztoru w 1827 r.;

wtedy były one użytkowane na cele prze myślowe (manufaktury Domańskicgo,

Osteriechera). W latach 1928—1930 klasztor przejęli salezjanie i przebudowali go

(dzieląc wnętrze kościoła na kondygnacje) na potrzeby szkoły rzemiosł według

projektu aren. Brunona Zborowskiego.

GRODZISKO

 

W 1555 r. król Zygmunt August wyraził zgodę na oddanie Żydom lubelskim trzeciej

części terenów określanych mianem Grodzisko na grzebanie zmarłych. Wzgórze to, o

nieregularnym kształcie zbliżonym do trójkąta, ujęte dziś ulicami: Kalinowszczyzna,

Białkowska Góra i Sienna otoczone było od południa i zachodu zabagnionymi

rozlewiskami Czechówki i Bystrzycy. Położenie i naturalna obronność predestynowały

to miejsce na umieszczanie grodu, który mógł się tu znajdować w okresie

wczesnopiastowskim. Przypuszczenia te zostały w pewnym stopniu potwierdzone

badaniami archeologicznymi przeprowadzonymi w 1970 r.

Cmentarzysko już w XVIII w. obwiedzione było murem i czynne do 2 ćw. XIX w. Do

1939 r. znajdowało się tu wiele starych nagrobków żydowskich. Na Grodzisku 23

grudnia 1939 r. okupanci rozstrzelali 10 przedstawicieli inteligencji - lubelskiej,

więzionych od listopada na Zamku. Był to pierwszy zbiorowy mord dokonany na

terenie miasta. Niestety, pomimo poszukiwań nie natrafiono na mogiły

rozstrzelanych. 

Nr 13. W końcu 1972 r. oddano tu do użytku dworek Wincentego Pola, z pocz. XIX w.

przeniesiony z terenu dawnego folwarku Połów, Firlejowszczyzny, przy ul.

Łęczyńśkiej.

Nr 54 i 56. Kościół Św. Agnieszki i dawny klasztor Augustianów. Zespół ten usadowił

się na południowym stoku wzgórza. W 1646 r. stanął tu budynek z cegły i drzewa

spustoszony w latach 1655—1656 przez Kozaków i Szwedów. W 1685 r. położono

kamień węgielny pod nowy kościół murowany i w roku 1698 budowę zakończono.

Kościół jest budowlą trójnawową z małym, półkoliście zamkniętym prezbiterium ze



sklepieniem kolebkowym z lunetami dekorowanymi listwami sztukateryjnymi

typowymi dla renesansu lubelskiego. Podziały ścian nawy głównej, jak i wieńczące je

obficie profilowane gzymsy noszą już cechy prowincjonalnego baroku, natomiast

elewacja frontowa ma jeszcze wiele cech lubelskiej późnorenesansowej architektury.

Kościół Św. Agnieszki jest interesującym przykładem występowania elementów

anachronicznej już sztuki późnorenesansowej na Lubelszczyźnie w 2 poł. XVII w.

Dzwonnica stała ongiś na wprost wejścia do kościoła. W 1885 r. zburzono ją,

wykonując identyczną w nowej lokalizacji na prawo od wejścia. Na wprost wejścia

głównego przetrwała wystawiona w 1873 r. kolumna z tablicą upamiętniającą

“wyszosowanie” ulicy. Niewielki piętrowy klasztor zamieszkany był przez

augustianów do czasu kasaty zakonu w 1865 r. W części zabudowań od podwórza

mieści się sklepiony późnorenesansowy refektarz z dekoracją listwami stiukowymi.

Na podwórzu gospodarczym od wschodu stoi drewniana studnia z 1765 r. Zespół

kościoła z klasztorem stanowi malowniczy fragment starej, zabytkowej

Kościół Św. Agnieszki z 2 poł. XVII w. — interesujący przykład występowania

elementów anachronicznej już sztuki późno-renesansowej na Lubelszczyźnie

architektury na tle wyłaniającej się od północy panoramy osiedla mieszkaniowego.

ALEJA LENINA — WIEJSKA — NOWOWIEJSKA

 

Odcinek ważnej obwodowej arterii komunikacyjnej miasta znajdującej się w budowie.

Będzie zapewniała przerzut komunikacyjny z zachodu przez Czechów do nowych

osiedli na Kalinowszczyźnie i Ponikwodzie. Arteria ta otwiera piękne widoki na

panoramę miasta od północy.

ULICA PODZAMCZE (dawniej Franciszkańska)

 

Przebiega zachodnią granicą dzielnicy Kalinowszczyzna. Nazwa wprowadzona w

latach 50-tych jest niewłaściwa, gdyż dawna ul. Podzamcze obejmowała nie

istniejącą dziś uliczkę u stóp Zamku.

PONIKWODA

 

Nazwa pochodzi od dawnego folwarku i łączy się z wyrazem “ponik” lub “ponikiew”,

oznaczającym potok lub strumień płynący raz pod ziemią, raz na ziemi. W 1486 r.

miasto nabyło tę .posiadłość, wcielając ją do jurysdykcji miejskiej. W roku 1944

folwark był własnością prywatną. W okresie międzywojennym przeprowadzono

parcelację części terenów rolnych majątku Ponikwoda na działki ogrodnicze.

Pozbawiony dojazdu i nie urządzony teren był niezbyt atrakcyjnym miejscem

zamieszkania. Ostatnie lata przyniosły tu duże zmiany na korzyść. Na części terenu

buduje się obecnie nowe osiedle zwane Kalinowszczyzmą “D”, zlokalizowane na



północny wschód od. ul. Wiejskiej. Istniejące osadniki i oczyszczalnia ścieków

położone nad rzeką u podnóża terenów Ponikwody poważnie ograniczają strefę

zabudowy mieszkaniowej na tym terenie.

ULICA SIENNA

 

Ulica o starej nazwie przebiegająca od terenów Podzamcza po południowej stronie

starego cmentarza żydowskiego (Grodziska), łącząca się z ul. Białkowska Góra. Jest

to odcinek dawnego szlaku prowadzącego z miasta w kierunku wschodnim, ku

przeprawie na Bystrzycy.

SŁOMIANY RYNEK

 

Obszerny plac, stanowiący dziś skwer miejski, był dawniej placem targowym.

Odbywał się tu handel paszą dla bydła. Cały teren przyległy od południowej strony

stanowił od XIV w. iurydykę.

ULICA TATARSKA

 

Jest boczną ul. Kalinowszczyzną, prowadzi do młyna zwanego Papiernią. W miejscu,

gdzie dziś stoją dawne zabudowania młyna Kraussego z końca XIX w., znajdowała się

w poł. XVI w. pa piernia. Stała ona na gruncie starościńskiej wsi Tatary, przy

głównym upuście stawu “Wielkiego”. Przywilej na założenie młyna papierniczego

otrzymał w 1538 r. Jan Fajfer. Zespół zabudowań papierni pokazany jest na widoku

miasta Lublina w 1617 r.

ULICA UNICKA

 

Obecnie prowadzi od ul. Lubartowskiej za budynkiem Akademii Medycznej (dawna

rabinacka szkoła żydowska — Jeszybot) w kierunku dawnego cmentarza unickiego

założonego w pocz. XIX w. Po stronie północnej ulicy rozciągają się tereny nowego

cmentarza katolickiego założonego w 1922 r. Na tym odcinku przebiega ona

częściowo na starej drodze Bazyliańskiej, wiodącej ongiś u podnóża Czwartku w

kierunku północnym do Dysa.

ULICA WALECZNYCH

 

Nazwa ulicy jest nowa; ongiś biegła tu droga pomiędzy jurydykami, później stanowiła

dojazd do rozparcelowanych terenów Ponikwody, pomiędzy cmentarzami katolickim i



żydowskim.



    RURY

    Południowo-zachodnia dzielnica miasta rozwinęła się na wyżynnych terenach

dawnych pól miejskich ciągnących się aż do Konopnicy. Nazwa wiąże się z gruntami,

przez które przeprowadzone zostały — zgodnie z umową spisaną w 1506 r. — rury

wodociągowe. Istniały tu do ostatnich lat XVIII w. jurydyki klasztorne, stąd pochodzą

też nazwy majątków i wsi, które przetrwały do ostatnich lat: Rury Brygitkowskie,

Wizytkowskie, Świętego Ducha, Jezuickie, Bonifraterskie. Tędy prowadziły ongiś drogi

na Wilkołaz, Kraśnik, w kierunku Jarosławia, Rzeszowa, a także ich odgałęzienia do

Konopnicy, Bełżyc, Opola. Osadnictwo skupiało się na terenach położonych najbliżej

rzeki i wzdłuż ul. Nadbystrzyckiej. Do ostatnich lat istniały tu zabudowania

pofolwarczne, a na terenach wyżynnych na południe od ul. Nadbystrzyckiej rozwinęło

się również cegielnictwo. Ostatnią cegielnię “Rury” zlikwidowano w 1970 r. W

rejonach bliższych rzeki występujące piaski były od dawna eksploatowane przez

ludność.

    Wieś Rury wchłaniana jest przez zabudowę miejską już od początku XX w., a

grunty orne i pocegielniane doły stanowią teren, na którym od 1957 r. rozwija swą

działalność Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Obszar dzielnicy mieszkaniowej

Rury w planach miasta podzielony został na szereg osiedli. Cztery są już

zrealizowane: osiedle Mickiewicza, Słowackiego, Piastowskie i Krasińskiego, a

pozostałe trzy: Sienkiewicza, Prusa i Konopnickiej znajdują się w budowie. Na

przekazanych przez władze wojewódzkie i miejskie terenach przy ul. Nadbystrzyckiej

36 powstaje nowa dzielnica akademicka Wyższej Szkoły Inżynierskiej.

    Od północnego zachodu tereny Rur przylegają do gruntów dawnego folwarku

Konstantynów oraz do al. Kraśnickiej. Znaczną część dzielnicy wypełnia tu

indywidualna zabudowa domkami jednorodzinnymi powstałymi po 1944 r.

ULICA BALLADYNY

 

Jest jedną z głównych ulic dojazdowych do zaplecza osiedla Słowackiego. Osiedle to

zlokalizowane jest pomiędzy ul. Wileńską, T. Zana i Al. PKWN (autor arch. Oskar

Hansen z zespołem). Ze względu na przyjęty układ urbanistyczny, jak i rozwiązania

architektoniczne budzi ono opinie kontrowersyjne. Intencją autorów było obniżenie

kosztów realizacji przez zastosowanie budynków długich, umożliwiających

intensywne wykorzystanie terenu, oraz ograniczenie do minimum powierzchni ulic —

dojazdów.

Elementy techniczne i ekonomiczne zdefiniowały układ organizacyjny osiedla i

podział na strefy, a mianowicie: strefę obsługującą północną - zacienioną, gdzie

znajdują się dojazdy, parkingi, placyki gospodarcze, w niej leżą też ulice dojazdowe

do bloków przy ul. Balladyny i Skierki, i strefę obsługiwaną od południa z ogrodem

osiedlowym, urządzeniami młodzieżowymi, dziecięcymi, sportowymi, klubem

osiedlowym itp., dostępną tylko dla ruchu pieszego. Podział taki pozwala na

całkowitą eliminację ruchu kołowego z wnętrza osiedla. Dojścia do. szkoły,



przedszkola i centrum handlowego położonego na skraju osiedla (ul. Wileńska, róg

Zana) oraz do urządzeń sportowych i innych nie przecinają się tu nigdzie z ulicami

jezdnymi. Realizację osiedla rozpoczęto w 1964 r.

ULICA BOHATERÓW MONTE CASSINO

 

Znajduje się na południowym skraju Osiedla LSM im. Krasińskiego i łączy obecnie al.

Kraśnicką z rondem w ul. Zana. W niedługiej przyszłości wiązać będzie wszystkie

osiedla Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ulica leżąca na najwyższych terenach w

mieście otwiera wspaniałe widoki na rozległy krajobraz.

ULICA FILARETÓW

 

Stanowi jeden z głównych wjazdów do najpopularniejszej nowej dzielnicy

mieszkaniowej Lublina. Indywidualne domki bliźniacze oraz jednorodzinne po obu

stronach ulicy osłaniają wnętrza osiedli Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

Mickiewicza i Piastowskiego.

W pobliżu miejsca rozgałęzienia dróg wprowadzających do osiedla Mickiewicza

zarysowuje się zespół urządzeń usługowych; wjazd podkreślają zlokalizowane tu

wieżowce.

ULICA GLINIANA

 

Powstała w okresie międzywojennym jako dojazd do budynków mieszkalnych

wznoszonych na rozparcelowanych terenach rolnych przy cegielni, zawdzięcza swą

nazwę wyrobiskom — gliniankom pocegielnianym. Obecnie ulica ta łączy ul.

Nadbystrzycką z osiedlami LSM (przez ul. Zana) i z al. Kraśnicką.

ULICA GRAŻYNY (Osiedle im. Mickiewicza)

 

Jest główną ulicą najstarszego osiedla LSM — Mickiewicza. Przeważa tu zabudowa 3- i

4-kon-dygnacyjna. W niektórych parterach budynków i w pawilonach parterowych

mieszczą się sklepy i obiekty usługowe. W ulicę. przenika zieleń z ogrodu

osiedlowego, z którym łączą się poszczególne wnętrza międzyblokowe. Zaletą

osiedla jest interesujące wkomponowanie zabudowy w bogatą rzeźbę terenu, dobra

sieć usług oraz urządzeń zabawowych dziecięcych, a także ciekawie zaprojektowana

i starannie utrzymana zieleń — miejsce wypoczynku. Realizację osiedla prowadzono

w latach 1958—1971. Jego autorem jest arch. Feliks Haczewski z zespołem.

HELENÓW



 

Nazwą tą objęte są tereny położone pomiędzy ul. Nałęczowską, al. Kraśnicką i al.

Warszawską, sięgające do dolinki uformowanej w zaklęsnięciu terenu na wschód od

ul. Cisowej i Czeremchowej na Sławinku.

W 2 poł. XIX w. była tu osada fabryczna przy cegielni. Obecnie znaczne obszary

Helenowa zabudowane są domkami indywidualnymi.

KONSTANTYNÓW

 

Ongiś niewielki folwark, który u schyłku XIX w. był w posiadaniu rodziców Andrzeja

Struga (Tadeusza Gałeckiego) — prozaika, publicysty i działacza socjalistycznego.

Dla upamiętnienia związku tego miejsca z pisarzem położono tu w 1967 r. kamień z

napisem. Obecnie na części terenów dawnego osiedla znajdują się domy

akademickie KUL i gospodarstwo rolne. W rejonie Konstantynowa prowadzona jest

budowa Szpitala Wojewódzkiego. Dojazd od al. Kraśnickiej.

ULICA KAZIMIERZA WIELKIEGO

 

Stanowi obecnie południową granicę osiedla Piastowskiego. Łączy osiedle LSM przez

ul. Glinianą z ul. Nadbystrzycką.

ULICA ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO

 

Jest główną ulicą osiedla LSM — Krasińskiego, oddziela też od północy tereny

mieszkaniowe od. zespołu szkół. Osiedle Krasińskiego zawarte jest pomiędzy ulicami

Krasińskiego, Zana i przedłużenia Wileńskiej. Zabudowę mieszkaniową osiedla

formują budynki 5- i 11-kondygnacyjne według projektów typowych unifikacji

lubelskiej z lat 1971—1975. Funkcję osiedla charakteryzuje zasada oddzielenia ruchu

kołowego od pieszego i ograniczenia ruchu kołowego wewnątrz osiedla do minimum.

Ośrodki usługowe, garaże, parkingi umieszczone są tu na obrzeżu, natomiast szkoły i

tereny dla dzieci wewnątrz. Przez osiedle prowadzą dwa ciągi piesze. Realizację

osiedla rozpoczęto w 1970 r. według projektu aren. Tadeusza Bobka.

ALEJA KRAŚNICKA

 

Droga wylotowa z miasta w kierunku Kraśnika i przez Janów Lub. do Rzeszowa, a

także z Kraśnika do Kielc i Krakowa.

ULICA NADBYSTRZYCKA



 

Jest przedłużeniem ul. Narutowicza (dawna nazwa: Rury Jezuickie). Prowadzi w

kierunku Wrotkowa, Starego Lasu, przebiega w pobliżu dawnej przeprawy przez

Bystrzycę na tzw. Czubach, gdzie istniał młyn.

Nr 38. Wyższa Szkoła Inżynierska. Uczelnia powołana do życia w 1964 r., posiadająca

swą siedzibę (rektorat) przy ul. J. Dąbrowskiego 13. Prowadzi studia dzienne i

wieczorowe oraz zaoczne o kierunkach: mechanicznym, elektrycznym i budownictwa.

Zespół zabudowań uczelni znajdujący się obecnie w realizacji zawiera gmach

wydziałów mechanicznego i elektrycznego oraz budowlanego. W istniejącym

budynku wystawionym w 1967/1968 r. mieszczą się wydziały: elektryczny, część

mechanicznego oraz budowlanego. W niedługiej przyszłości obok obiektów

dydaktyczno-naukowych dla poszczególnych wydziałów powstanie tu osiedle na 2

tys. studentów, stołówka, hotel asystencki, dom społeczno-usługowy, rektorat,

biblioteka, a także obiekty sportowe wraz z krytą pływalnią. Ogólna powierzchnia

użytkowa wymienionych obiektów wyniesie pomad 50. tys. m2, a kubatura ca 230

tys. m3. Autorami planu urbanistycznego i projektów budynków uczelni są architekci:

Jerzy Andrasiuk, Stanisław Fijałkowski, Rita i Tadeusz Nowakowscy, Janusz

Malkowiecki.

ULICA NAŁĘCZOWSKA

 

Odcinek miejski drogi prowadzącej do Nałęczowa i Kazimierza.

ULICA NOWOGRODZKA

 

Odgałęzienie od ul. Rymwida. Niewielka ślepa uliczka w osiedlu Mickiewicza o

zabudowie wolno stojącej i szeregowej indywidualnej, charakteryzująca się dobrze

utrzymywaną zielenią ogródków przy wejściach do mieszkań. Domki szeregowe są

przeważnie własnością pracowników państwowych.

ALEJE PKWN

 

Dawniej ul. Głęboka. Zrealizowana w latach powojennych była drogą przebiegającą w

wąwozie, łączącą ul. Rury Jezuickie z szosą do Kraśnika. W latach 1959—1969

wybudowana w pobliżu wylotu tej arterii do ul. Narutowicza, po obu jej stronach,

duży zespół budynków mieszkalnych oraz usługowych zwany osiedlem przy Al.

PKWN. W dalszym swym przebiegu ulica rozgranicza tereny mieszkaniowe LSM od

terenów Uniwersytetu i Akademii Rolniczej (patrz Dzielnica Uniwersytecka).

OSIEDLE PRZY AL. PKWN



 

Położone w pobliżu Śródmieścia rozwinęło się wzdłuż Al. PKWN na odcinku od

zabudowań uniwersyteckich do ul. Nadbystrzyckiej (Narutowicza). Lokalizacja tej

jednostki mieszkaniowej była uzasadniona łatwą dostępnością terenu, natomiast

mankamentem tej lokalizacji jest przecięcie arterią komunikacyjną. Zespół

zlokalizowanych tu wieżowców starano się zrównoważyć blisko 150-metro-wej

długości 10-kondygnacyjnyni budynkiem usytuowanym równolegle do Alej,

zawierającym ponad 200 mieszkań. Przed tym budynkiem i po obu stronach Alej

zlokalizowane są parterowe i 1-piętrowe pawilony handlowe i usługowe. Wśród

zabudowań mieszkalnych usytuowano jedno przedszkole. Starsze dzieci korzystają

ze szkół znajdujących się w pobliskich blokach Śródmieścia. Autorami osiedla i

projektów architektonicznych są architekci: Jerzy Hrynkiewicz — budynek o 200

mieszkaniach, Janusz Ingarden — budynki punktowe, Anna Lada oraz Stanisław Król

— urbanistyka.

Nr 40. Katedry i Kliniki Weterynaryjne WSR. Realizowane w latach 1952—1956 (autor

arch. Czesław Gawdzik).

ULICA PIASTOWSKA

 

Jest jedną z ulic o zabudowie wolno stojącej indywidualnej, znajduje się na granicy

zabudowań osiedla Piastowskiego LSM od strony północnej.

OSIEDLE PIASTOWSKIE

 

Realizowane w latach 1967—1972 charakteryzuje się dążeniem do ograniczenia do

minimum wewnętrznych dróg jezdnych. Zabudowę formują tu budynki 5-i

11-kondygnacyjne, wyłącznie punktowe, realizowane według projektów typowych

warszawskich i unifikacji lubelskiej. Od południa osiedle przylega do ul. Kazimierza

Wielkiego (przedłużenie Glinianej). Autorami projektu osiedla są architekci: Jerzy

Kumelowski i Antoni Herman.

ULICA PLAŻOWA

 

Otwiera wjazd do szkoły muzycznej i znajdującego się obecnie w budowie Liceum

Sztuk Plastycznych (autorzy arch. Wacław Kłyszewski, Jerzy Mokrzyński, Eugeniusz

Wierzbicki).

ULICA RUCHU OPORU

 



Znajduje się na skraju miasta i łączy ul. Nadbystrzycką z al. Kraśnicką. Na samym

początku ulicy, po lewej stronie pod skarpą znajduje się tablica pamiątkowa z

napisem: Wieczna pamięć ofiarom terroru hitlerowskiego więzionym na Zamku

lubelskim i zamordowanym w latach 1940—44. W miejscu tym okupanci rozstrzelali

ok. 500 osób.

ULICA ADAMA  SZCZERBOWSKIEGO

 

Adam Szczerbowski, polonista, tłumacz, krytyk literacki i poeta działał na terenie

Zamościa w okresie międzywojennym.

Nr 2. Budynek Gospodarki Komunalnej — jeden z pierwszych wysokich (12

kondygnacji) gmachów biurowych w Lublinie. Autorami są architekci: Zdzisław

Brzózek i Zdzisław Wośko. Realizacja w 1970 r.

ULICA  WILEŃSKA

 

Stanowi dojazd do osiedli LSM od Al. PKWN.

ULICA  WOJCIECHOWSKA

 

Dawna droga prowadząca do Wojciechowa.

Nr 3. Lubelskie Zakłady Przemysłu Terenowego “Lubgal” — centrala. Zespół

budynków przemysłowych oddano do użytkowania w 1964 r.

Nr 20. Stacja obsługi samochodów.

ULICA  TOMASZA  ZANA

 

Prowadzona jest przez najwyżej położone tereny miasta, wiąże od strony południowej

wszystkie już zrealizowane osiedla LSM- Wzdłuż tej ulicy, pomiędzy ul. Filaretów a

Wileńską, powstanie wkrótce wiele obiektów usługowych. Znajdzie się tu ośrodek

dyspozycyjny dzielnicy, administracja, kino-teatr, hotel i centrum handlowe.

Dzielnicowy ośrodek sportów umiejscowiono na przedłużeniu ul. Zana na południe od

ul. Kazimierza Wielkiego. Ze zrealizowanego obecnie odcinka tej ulicy roztacza się

interesujący widok na tereny Lublina prawobrzeżnego (Wrotków, Kośmimek). Na

południe od ul. Zana, w nawiązaniu do ul. Wileńskiej i przedłużenia ul. Filaretów,

znajdują się w budowie nowe osiedla LSM: Sienkiewicza, Konopnickiej i Prusa.

ZIMNE  DOŁY



 

Nazwą tą objęte były dawniej tereny wąwozów położonych na północny zachód od al.

Kraśnickiej. Po starych szlakach biegną tędy dwie drogi: ul. Wojciechowska i

Nałęczowska. Na obszarach położonych po zachodniej stronie al. Kraśniokiej rozwija

się budownictwo indywidualne. W rejonie ulic Nałęczowskiej i Wojciechowskiej

zlokalizowany jest przemysł nieuciążliwy.



    ŚRÓDMIEŚCIE

    Śródmieście współczesnego Lublina administracyjnie obejmuje terytorium miasta

XIX i pocz. XX w. Główna ulica Śródmieścia — Krakowskie Przedmieście i jej

przedłużenie — Al. Racławickie to podstawowe osie rozwoju miasta. Dawne

przedmieścia: Czwartek i część Podzamcza zaliczane są obecnie pod względem

administracyjnym do dzielnicy Czechów.

    Na obszarze Śródmieścia koncentruje się życie handlowe, kulturalne i

administracyjne Lublina. Mieszczą się tu siedziby instytucji i władz miejskich,

wojewódzkich, magazyny handlowe i liczne sklepy.

    Zabudowę Śródmieścia formują w znacznej części stare, nieraz

dziewiętnastowieczne budynki i sieć wąskich ulic nie przystosowanych do obecnych

potrzeb miasta. Przebudowa i modernizacja Śródmieścia jest jednym z głównych

problemów współczesnego Lublina. W okresie najbliższego 5-lecia zamierzona jest

budowa nowego centrum handlowo-usługowego zlokalizowanego u wylotu ul

Kołłątaja.

    Krakowskie Przedmieście, ul. Narutowicza, Al. Racławickie, ul. Rady Delegatów i jej

przedłużenie, ul. Lubartowska oraz Buczka to główne arterie komunikacyjne Lublina.

Przebiegają one przez Śródmieście i zadaniem najbliższych lat jest budowa - arterii

obwodowych, które wyłączyłyby komunikację przelotową z centrum. Obecnie jedynie

ul. Lipowa, al. Świerczewskiego i Al. Zygmuntowskie w części tylko spełniają to

zadanie, które dla kierunku Warszawa — Zamość przejęła Trasa W—Z.

    Do opisu Śródmieścia wprowadzono fragmenty zabudowy przy dworcu kolejowym,

a także al. Świerczewskiego, Al. Zygmuntowskie, ul. 1 Maja i najbliższe ich rejony.

STARE MIASTO

 

Nazwą tą określa się obecnie teren średniowiecznego miasta w obrębie murów

obronnych. Jest to obszar otoczony dziś ulicami: Rady Delegatów, Kowalską, Podwale

i Królewską.

Mury obronne wystawione w 2 poł. XIV wieku opasywały miasto gotyckie, a dla

większej ich skuteczności wzmocnione były basztami i dwiema bramami: Krakowską i

Grodzką. Mury obronne w kierunku północnym prowadziły wzdłuż ulic

Szambelańskiej i Olejnej, a dalej łukiem ku ul. Kowalskiej; po wierzchu skarpy biegły

wzdłuż ul. Kowalskiej do Bramy Grodzkiej. Stąd wspinały się nad ul. Podwale ku tzw.

domowi mansjonarskiemu (ul. W. Pola 9), od niego na wysokości tylnej linii zabudowy

ul. W. Pola stykały się z kościołem Dominikanów, następnie przez zabudowania

klasztorne prowadziły ku kościołowi Jezuitów (obecnie Katedra), dalej wzdłuż tylnej

linii zabudowy ul. Królewskiej do półokrągłej baszty obronnej i od niej do Bramy

Krakowskiej. Obszar objęty murami wynosił ok. 7 ha. Rozplanowanie miasta w

obrębie murów zachowało się od najdawniejszych czasów bez znaczniejszych zmian.



Przekształcenia układu urbanistycznego miały miejsce przede wszystkim 'na jego

obwodzie pod murami, do których pierwotnie nie wolno było się dobudowywać oraz

w obrębie klasztoru Dominikanów i kolegium jezuickiego, których wzniesienie oraz

stałe powiększanie wymagały wprowadzenia zmian w otoczeniu.

Układ urbanistyczny średniowiecznego Lublina daleko odbiega od regularności

układów miast gotyckich. Wpłynęły na to zapewne z jednej strony warunki

topograficzne -wzgórza staromiejskiego, z drugiej zaś istnienie na terenie lokacyjnym

ukształtowanego osiedla, z którego istnieniem trzeba się było liczyć przy

rozplanowywaniu miasta w 1317 r.

Wcześniej istniejąca zabudowa rozciągała się zapewne na północno-wschodnim cyplu

wzgórza i sięgała ulic Złotej, Rynku i Rybnej. Badania archeologiczne potwierdziły

istnienie na tej linii (w obrębie Rynku) obwałowania obronnego. Natomiast charakter

zabudowy poszczególnych bloków uległ poważnym przekształceniom. Działki

budowlane o pierwotnej szerokości ok. 8 ml były z czasem łączone po dwie lub trzy i

dziś jedynie w dwóch pierzejach możemy wskazać istnienie działek o

średniowiecznych wymiarach.

Zmieniała się też zasadniczo architektura budynków Starego Miasta. Po kolejnych

wojnach, pożarach i modernizacjach zniknęły czerwone, ceglane mury kamienic

gotyckich, następnie pięknie dekorowane renesansowe fasady i fantazyjne attyki.

Niszczejące w końcu XVIII w. budynki przekształcano w surowej, pozbawionej

dekoracyjności konwencji klasycystycznej j wreszcie w końcu XIX w. dostawiono,

gdzie to tylko było możliwe, dodatkowe piętra i poddasza, które wprowadziły dalsze

zmiany w skali zabudowy. Stosunkowo wcześnie powierzchnia otoczona murami

przestała wystarczać szybko rozwijającemu się miastu. Już w pocz. XV w. wyrastają

obszerne gotyckie budowle lokalizowane wzdłuż dróg wylotowych z Lublina, dla

których nie było już miejsca wewnątrz miasta.

Mury obronne przestały wystarczać miastu już w pocz. XVII w. W tym czasie powstały

obwarowania ziemne wysunięte daleko na zachód. W latach działalności Komisji

Dobrego Porządku podjęta została uchwała o rozbiórce niektórych partii murów i

zamianie przyległych terenów na działki budowlane. W ten sposób powstała ul. Nowa

(obecnie Rady Delegatów) i jej zabudowa oraz ul. Kowalska i budynki zlokalizowane

od strony wzgórza staromiejskiego. Zostaje również obudowane sąsiedztwo Bramy

Grodzkiej.

Ostatnie wreszcie zmiany zaszły na terenie Starego Miasta w okresie działań

wojennych II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej. Bombami lotniczymi i

pociskami artylerii zniszczono niektóre kamienice ulic: Bramowej, Jezuickiej, Olejnej i

w Rynku. Obecnie trwają zakrojone na wiele lat prace nad rewaloryzacją Starego

Miasta. Mają one za zadanie przywrócenie temu wartościowemu zespołowi dawnego

blasku, a jednocześnie przystosowanie do potrzeb współczesnego życia.

ULICA BRAMOWA

 



Obecną nazwę otrzymała w 2 poł. XIX w.; poprzednia: Przyrynek, występowała

równolegle aż do 3 ćw. XIX w. Wcześniej, od 1524 r., nazywana była Krakowską

(platea Cracoviensis). Prowadzi od Bramy Krakowskiej do Rynku.

Nr 2, 4, 6, 8. Zespół budynków wystawionych w latach 1948—1951 dla Przeds. Zaop.

Farm. “Cefarm” “Centrosanu”) według projektu arch. Jana Ogórkiewicza. Do września

1939 r., do czasu zniszczenia przez bomby hitlerowskie, istniały tu kamienice

mieszkalne z XVI—XVIII w.; wypalone mury rozebrano do fundamentów. Pcdczas

odbudowy utrzymano jedynie pierwotną skalą i podział na 4 elewacje, odpowiadający

dawnym szerokościom działek.

Nr 3. W parterze kamienicy odbudowanej po zniszczeniach wojennych w 1954 r.

mieści się kawiarnia “Czarcia Łapa”, nawiązująca swą nazwą do legendarnego sądu

diabelskiego, który miał się odbyć w Lublinie w 1637 r.

ULICA GRODZKA

 

Nazwę tę (platea Castrensis) nosiła od najdawniejszych czasów, prowadziła od Rynku

ku Bramie Grodzkiej i do grodu — Zamku. Przed powstaniem miasta stanowiła

zapewne odcinek traktu Krakowskiego prowadzącego do Zamku.

Nr 2. Kamienica narożna, przytyka do niej Brama Rybna. W 1 poł. XIVII w., w trakcie

przebudowy, uzyskała piękną renesansową attykę, w tym czasie nosiła nazwę

Krzeszowska, od właściciela — rajcy Krzysztofa Krzeszą. Zmieniając posesorów,

zmieniała również swą nazwę (Hermsonowska, Dachnowska, Gruszeckich). Około

1780 r. w kamienicy urządzane były reduty i bale maskowe. Po zburzeniu Bramy

Rybnej w 1860 r. została przebudowana z rozbiórką attyki. Przetrwała tak do 1954 r.,

kiedy to Bramę Rybną zrekonstruowano; wówczas według projektu arch. Jana

Ogórkiewicza III piętro kamienicy przestylizowano na fryz dawnej attyki.

Nr 4, 6, 8, 10, 12. Zachowały się tu w zasadzie jedynie dawne fasady. Pierwsze trzy

kamienice uległy dewastacji już w okresie okupacji, leżały bowiem na terenie getta.

Pozostałe ocalały, wymagały jednak zasadniczych zabezpieczeń konstrukcyjnych,

które równały się budowie nowych murów i tworzeniu nowych podziałów wnętrz.

Nr 7. Kamienica ta składa się z dwóch części: starszej, z XVII w., od bramy wejściowej

na prawo, i młodszej, z pocz. XIX w., od strony pl. Po Farze. W 1 poł. XIX w. była

własnością Karola Roizenberga, fizyka wojewódzkiego, znanego ze swej obrotności

handlowej. W kamienicy tej w 1807 r. urodził się Wincenty Pol, co zostało

upamiętnione w 1907 r. przez Tow. Opieki nad Zabytkami Przeszłości tablicą (już nie

istniejącą) z odpowiednim napisem. Obecnie mieści się w niej siedziba Oddziału

Lubelskiego Pracowni Konserwacji Zabytków.

Nr 9. Dziś plac zwany Po Farze. Z jego wschodniego brzegu roztacza się wspaniały

widok na wzgórze zamkowe i Grodzisko oraz przedmieścia: Czwartek i

Kalinowszczyznę, Tatary i Bronowice. W miejscu tym wzgórze staromiejskie opada

stromym zboczem ku dolinie Bystrzycy, niegdyś zabagnionej. Na skraju skarpy do



poł. XIX w. Istniał mur miejski, biegnący od Bramy Grodzkiej do domu

mansjonarskiego (ul. W. Pola 9). Na placu do poł. XIX w. wznosił się najstarszy kościół

lubelski — fara p. w. Św. Michała, ufundowany przez Leszka Czarnego w 1282 r.

Ryciny z połowy ubiegłego stulecia pokazują gotycką budowlę z wyniosłą wieżą

frontową i z wysokimi dachami. Z powodu złego stanu murów rozebrano ją na

żądanie władz gubernialnych bez protestów społeczeństwa i administracji kościelnej.

Wnętrze fary zawierało wiele cennego wyposażenia zniszczonego podczas rozbiórki

(m. in. epitafia i nagrobki mieszczańskie).

Nr 11. Mieści się tu obecnie Młodzieżowy Dom Kultury. Budynek wystawiono w 2 poł.

XVII w. jako siedzibę proboszcza kościoła Św. Michała. O pewnej reprezentacyjności

świadczy układ rzutu korytarzowo-krzyżowy, charakterystyczny raczej dla wolno

stojących pałaców i dworów.

Nr 16. Na miejscu obecnych zabudowań, od strony uliczki Ku Farze, w 1575 r. stał

drewniany, kryty gontem, parterowy domek; w nim w nocy z 7 na 8 maja tegoż roku

wybuchł gwałtowny pożar, który niemal całkowicie zniszczył Lublin.

Nr 21. Brama Grodzka. Pierwotnie wolno stojąca budowla gotycka z 2 poł. XIV w. ze

stykającymi się z nią murami obronnymi. Podobnie jak i Brama Krakowska składała

się z właściwej bramy i przedbramia. Korpus Bramy zwieńczony był początkowo

gotyckim krenelażem, później renesansową attyką. W 1785 r. przebudowana została

pod kierunkiem Dominika Merliniego i do dziś nie uległa znaczniejszym zmianom. W

1942 r. spalił się nad Bramą dach, odbudowano go w latach 1947—1948. Obecnie

przylegają do niej budynki mieszkalne nr 21 i 36 od strony ul. Grodzkiej oraz dwa

budynki od ul. Kowalskiej i Podwale.

Nr 24. Na fasadzie budynku w 1954 r. wykonano w technice sgraffitowej portret

Józefa Ignacego Kraszewskiego dla upamiętnienia faktu, iż w latach 1826—1827

mieszkał tu jako uczeń szkoły wojewódzkiej (mieszkanie frontowe na parterze).

Teodor Franciszek Gretz-Gruell, doktor medycyny i aptekarz lubelski, był przez

szereg lat rajcą miejskim, a w 1792 r. prezydentem miasta. Był to człowiek

doświadczony w sztuce farmacji, botanice, fizyce i medycynie. Mimo obco

brzmiącego nazwiska był Polakiem — pochodził z Warmii. 

Uliczka jego imienia łączy południowy narożnik Rynku z Wieżą Trynitarską. Uliczka

prezentuje się malowniczo, jeśli wchodzimy na Stare Miasto od pl. Katedralnego.

Nazwę tę otrzymała w 1952 r.

ULICA SEBASTIANA KLONOWICA

 

Sebastian Klonowic (1545—1602), mieszczanin, j wybitny poeta polskiego renesansu,

większość swego życia spędził w Lublinie, piastując najwyższe godności miejskie. 

Ulica łączy ul. Trybunalską ze Złotą. Na jej zamknięciu od południa, w murach

miejskich, mieściła się furta zwana Gnojną, ponieważ przez nią  odbywał się wywóz



śmieci i nieczystości z miasta. Od końca XVIII w. do roku 1952 nosiła nazwę j

Dominikańskiej, gdyż sąsiadowała z zabudowania- J mi klasztoru Dominikanów.

Stronę północną tej ulicy zajmują teatr Makowskiego i kamienica przy ul. Złotej 5. Na

stronie przeciwnej stoją budynki | mające XVII-wieczną metrykę, ale bardzo

przekształcone w XIX w. 

Nr 1. Zespół zabudowań klasztornych dominikanów, obecnie tylko w części

użytkowany jest na potrzeby zakonne. Zasadniczą część zajmuje Państwowy Dom

Dziecka oraz Państwowy Teatr Lalki i Aktora. Zabudowania te powstawały etapami,

począwszy od XV do końca XVII w. Najstarsze: części klasztoru przylegały od

południa do kościoła, następnie, zapewne od pocz. XVII w., powstawały kolejne

skrzydła uformowane w zamknięty czworobok z krużgankami i wirydarzem.

Najpóźniej, bo w końcu XVII w., powstało wysunięte najbardziej na południe skrzydło

przeznaczone na pomieszczenia archiwum ziemskiego. Skrzydło to na pocz. XX w.

zostało przebudowane wg projektu

Stanisława Weissa w duchu eklektyki, nie harmonizującym z charakterem

pozostałych części klasztoru, i adaptowane dla potrzeb Domu Zarobkowego. W

wirydarzu zwracają uwagę późnorenesansowe elementy dekoracyjne skrzydła

północnego. W narożu południowo-wschodnim klasztoru mieści się dawny refektarz

zakonny z 1 poł. XVII w. — piękna sala o sklepieniu wspartym na stojącym na środku

filarze.

Nr 3. O kamienicę tę w XVII w. toczyły się spory, ponieważ został z niej

wydziedziczony arianin Jerzy Bach, złotnik. Król Władysław IV darował ją klasztorowi

Dominikanów.

ULICA KU FARZE

 

Wąska uliczka dla ruchu pieszego, łącząca pl. Rybny z ul. Grodzką i pl. Po Farze,

między kamienicami nr 14 i 16. Jest to jedno z niewielu przejść wewnątrzblokowych

zachowanych do dziś w planie miasta. Uliczka ta uległa likwidacji w końcu XVIII w. w

trakcie rozbudowy kamienicy przy ul. Grodzkiej 14. Przejście przywrócono w 1954 r. i

wówczas otrzymała tę nazwę.

ULICA NOWORYBNA

 

Krótka uliczka łącząca pl. Rybny (ul. Rybną) z ul. Rady Delegatów. Powstała — jako

ciąg komunikacyjny — w 4 ćw. XIX w., po wyburzeniu budynków od ul. Rady

Delegatów.

ULICA OLEJNA 

 



Wychodzi z północno-zachodniego naroża Rynku i wygiętym ku zachodowi łukiem

biegnie na północ; zamyka ją ul. Noworybna. Powstała jako część składowa

rozplanowania miasta w 1317 r. należy do najstarszych ulic średniowiecznego

Lublina. Niestety, niewiele zachowała z dawnej zabudowy. Bombardowanie miasta

we wrześniu 1939 r. zniszczyło jej narożnik zachodni, od strony Rynku, dwie dalsze

kamienice trzeba było rozebrać z powodu ich złego stanu technicznego. Obecnie w

miejscu tym istnieje wyrwa w zabudowie ograniczona nagimi ścianami szczytowymi.

W 1524 r. nosiła nazwę Różanej (platea Rosariorum), w XVII w. Menniczej lub

Minczarskiej, a także Olejnej. Druga nazwa wiązała się z istnieniem tu w latach

1589—1601 mennicy otwartej przez Jana Firleja, podskarbiego wielkiego koronnego.

Mieściła się ona w nie istniejącej już kamienicy pod nr 6.

ULICA WINCENTEGO POLA

 

Łączy ul.. Złotą z pl. Po Farze. Dawniej nosiła historyczną nazwę Archidiakońskiej,

ponieważ teren leżący po wschodniej jej stronie był własnością kościelną i należał do

archidiakona lubelskiego. Władze miejskie w 1317 r. zamieniły posiadaną wieś

Dziesiąta na pas gruntu ciągnący się od kościoła Dominikanów do placu farnego,

wystawiły na skraju mur obronny, podzieliły na parcele i zabudowały. W

bezpośrednim sąsiedztwie tego kościoła zlokalizowane były do końca XVIII w. jatki

mięsne, z których czynsz pobierał klasztor. Z czasem jatki zlikwidowano, a place

zabudowano. Kamienica pod nr 1 została wystawiona właśnie w tym okresie.

Nr 5. Kamienica zwana Mały Ratuszek, ponieważ do niej przenosiły się od 1763 r.

władze miejskie w okresie trwania sesji Trybunału Lubelskiego. Kamienica po kilku

przebudowach niewiele zachowała ze swej XVII-wiecznej metryki. Herb Dublina nad

wejściem przypomina jej historię.

Nr 7. Budynek wystawiony przed wybuchem I wojny światowej z fundacji W.

Michelisowej. Był przeznaczony na schronisko dla emerytowanych nauczycielek.

Trzypiętrowa kamienica nie jest dostosowana ani gabarytem, ani skalą, ani

pretensjonalną eklektyczną architekturą do zabytkowego otoczenia. Jest ona, na

szczęście, jednym z niewielu przykładów braku respektu dla zasad konserwatorskich.

Nr 9. Dom mansjonarski, zwany w poł. XIX w. Starą Wikarią, jest budowlą o odległej

metryce i bogatej historii. Stoi w linii nie istniejących murów obronnych, które

opasywały miasto od strony Zamku. W murach budynku tkwi baszta obronna, która,

gdy stała się już niepotrzebna, wchłonięta została przez stawiany obok budynek. Na

elewacji domu od strony Podwala widoczna jest część ceglanej ściany baszty z 2 poł.

XIV w. Rozbudowa miała miejsce zapewne w 3 ćw. XIX w. po okresie zaniedbania, w

jakim kamienica znalazła się po rozbiórce kościoła Św. Michała.

ULICA RYBNA

 

W najstarszych zapiskach z 1524 r. nosiła nazwę Łaziemnej (platea eundo od



balneutn), następnie do końca XVI w. Rybnej (platea Plseatoria). Prowadziła łukiem z

północnego naroża Rynku na północny zachód ku murom miejskim i furcie zwanej

Rybną. Ulica kończy się placem, na którym odbywał się dawniej targ na ryby, stąd

jego nazwa plac Rybny. Przez furtę Rybną na łąki nad Czechówką głębokim ściekiem

wypływały wody opadowe oraz wszelkie nieczystości z tej części Starego Miasta. Na

placu zlokalizowane były budynki miejskie: łaźnia i lupanar. Były to domy drewniane,

toteż niszczył je kilkakrotnie pożar. Dom publiczny zarządzany, przez kata miejskiego

przynosił nawet dochody. 

Obecnie ul. Rybna łączy się z leżącą u podnóża Starego Miasta ul. Kowalską zejściem

pieszym — schodami. Zejście to, zrealizowano w 1874 r., przedtem zjazd odbywał się

długim łukiem po skarpie wzgórza. Od strony Rynku ul. Rybna zamknięta jest

dwupiętrową kamienicą zwaną Bramą Rybną — szeroka arkada w parterze pozwala

na swobodny .przejazd i przejście. Brama, wystawiona w poł. XV w., należała niegdyś

po połowie do właścicieli sąsiadujących budynków: Rynek 5 i ul. Grodzka 2. Ze

względu na zły stan murów zburzono ją ok. 1862 r. W czasie prac renowacyjnych na

X-lecie PKWN w Dublinie w 1954 r. zrekonstruowano ją z pewnymi modyfikacjami.

Obecna zabudowa ul. Rybnej jest dość zróżnicowana. Obok kamienic wystawionych

zapewne w XVI w. (nr 3, 7 i 9) stoją domy wzniesione w 2 poł. XIX w. (nr 4 i 11).

Nr 10. Kamienica zwana pałacem Pawęczkowskiego, dawniej kościół i klasztor

Trynitarzy. Kościół oraz rezydencję dla zakonników zaczęto wznosić w 1746 r. w

bezpośrednim sąsiedztwie murów obronnych, w miejscu nazywanym “psią górką”. W

1751 r. mury wyprowadzone były pod dach, ale śmierć fundatora Mikołaja Łosia

uniemożliwiła kontynuację robót. Trynitarze opuścili swoją siedzibę w 1778 r.,

przenosząc się do gmachów po jezuickich. Zrujnowane mury nabył na publicznej

licytacji od rządu w 1824 r. fryzjer Jan Pawęczkowski i przebudował całość na okazałą

kamienicę mieszkalną.

RYNEK

 

Ma kształt nieregularnego czworoboku o wymiarach ok. 62 X 72 m. Skromne

rozmiary Rynku utrzymane są jednak w proporcji do całości założenia. Z dwóch jego

naroży (przy pierzei północnej) wychodzą po dwie ulice: Bramowa i Olejna oraz

Rybna i Grodzka. Z dwóch pozostałych po jednej: Gruella i Złota. Asymetria układu

Rynku i wychodzących z jego naroży ulic znajduje swoje uzasadnienie w bogatym

urzeźbieniu wzgórza staromiejskiego oraz w konieczności liczenia się lokowanego w

1317 r. miasta z istniejącym tu już wcześniej osiedlem. Środek Rynku zajmuje

masywna bryła starego Ratusza — Trybunału. Dookoła wznoszą się kamienice, które

na przestrzeni minionych wieków ulegały zasadniczym przekształceniom i chyba w

niewielu wypadkach można by, badając ich mury, napotkać wątki gotyckie.

Nr 1. Stary Ratusz, nazywany Trybunałem, wystawiony został zapewne na pocz. XV

w., jakoby po pożarze wcześniejszego — drewnianego. Nie znany jest wygląd

pierwotnego, gotyckiego Ratusza; była to budowla ceglana, jednopiętrowa, o

dwukrotnie mniejszych rozmiarach rzutu poziomego. Około poł. XVI w. Ratusz został



przebudowany “ku ozdobie miasta i pożytkowi ogólnemu", zniszczył go jednak pożar

miasta w 1575 r. Wyrastaurowany, był w 1579 r. siedzibą pierwszej sesji Trybunału

Koronnego. Odtąd sądy trybunalskie corocznie przez sześć miesięcy zajmowały

budynek dla swoich potrzeb. Następne zmiany w wyglądzie Ratusza zaszły w latach

osiemdziesiątych XVII w., za czasów Jana III. Został wówczas przebudowany w stylu

barokowym “ wygodzie i ozdobie sądów trybunalskich”. Ostatnia, klasycystyczma

przebudowa według projektu architekta królewskiego Dominika Merliniego miała

miejsce ok. 1781 r. W tej postaci Ratusz dotrwał do dziś, jednak przekształcenia,

którym podlegał sprawiły, że ze skromnego gotyckiego Ratusza stał się

przysadzistym, za ciężkim dla otoczenia Trybunałem.

Z budynkiem Ratusza wiąże się legenda o sądzie diabelskim w 1637 r. i czarciej

łapie.

Nr 2. Kamienica Dawida Heyzlera, zwana również Klonowica. Obecną klasycystyczną

postać zawdzięcza przebudowie dokonanej ok. 1785 r. przez ówczesnego właściciela,

bankiera i kupca lubelskiego Dawida Heyzlera. Kupił on dwie sąsiadujące z sobą

gotycko-renesansowe kamienice i przebudowując, połączył w jedną funkcjonalną

całość z .szeroką sienią wejściową, dziedzińcem i piętrowymi krużgankami. Jedna z

kamienic na przełomie XVI i XVII w. należała do żony znanego poety Sebastiana

Klonowica — Acerna, długoletniego pisarza, rajcy i burmistrza lubelskiego.

Druga kamienica stanowiła w końcu XVI w. własność różnowierczej rodziny Krokierów

zaprzyjaźnionej z Janem Kochanowskim. Wysunięto nawet przypuszczenie, że wielki

poeta zmarł (22 sierpnia 1584 r.) w domu swoich przyjaciół. Dekoracja sgraffitowa na

fasadzie kamienicy wykonana została podczas renowacji Rynku w 1939 r.

Nr 3. Kamienica od poł. XVI w. niemal przez sto lat należała do rodziny Stanifusorów,

odlewników dzwonów. Jeden z nich, Aleksy, odlał w 1585 r. dzwon dla Bramy

Krakowskiej w Lublinie. W sieni wejściowej na parterze zachował się późnogotycki

portal zapewne z 1 poł. XVI w.

Nr 5. Kamienica w poł. XVI w. należała do rajcy lubelskiego Macieja Zessa, następnie

od pocz. XVII w. do znanej rodziny mieszczańskiej Konopniców. Była wielokrotnie

przebudowywana, do poł. XIX w. miała wspaniałą attykę (attykami zwieńczone były

wszystkie kamienice tej pierzei). Uwidoczniona na obrazie Pożar miasta Lublina w

1719 r. składa się z kompozycji figuralnych, ludzi i zwierząt; wspięte na tylne łapy

lwy walczą z uzbrojonymi we włócznie ludźmi.

Nr 6. Zapewne jedna z najstarszych kamienic (obecnie numerem tym oznaczone są

dwie dawniej odrębne kamienice) Rynku. Jej gotyckie, ceglane mury ukryte są pod

oskarpowaniem, którym wzmocniono ściany zewnętrzne w 2 poł. XVII w. Jedynie

brama wjazdowa zachowała do dziś ostrołuczny, profilowany gotycki portal. W latach

renesansu kamienica, nosząca nazwę Chociszewskiej, została przebudowana i

otrzymała bogatą attykę rozebraną w poł. XIX w. Od 1675 do 1864 r. należała do

seminarium duchownego, potem sprzedano ją na publicznej licytacji. W 1954 r.

najwyższej kondygnacji budynku przywrócono funkcję fryzu attykowego, nad nim zaś

wystawiono piękny grzebień.

Nr 8. Kamienica Lubomelskich. Od poł. XVI w. należała do bogatej



mieszczańsko-szlacheckiej rodziny Lubomelskich herbu-gmerku Zadora. Z lat

dokonanej przez nich przebudowy zachował się fragment renesansowego portalu z

datą 1540 r., napisem: Jan Lubom, i z herbem Zadora.

Kamienica ta, podobnie jak większość domów w Rynku, posiada trzykondygnacjowe

piwnice, w których mieściła się niegdyś winiarnia. W jednym z pomieszczeń pierwszej

kondygnacji zachowała się renesansowa polichromia z 2 poł. XVI w., zdobiąca ściany

i sklepienia. Malowidła składają się z kompozycji figuralnych wplecionych w roślinne

motywy dekoracyjne. Szereg obrazów zaczyna scena z boginią Wenus, po niej

namalowano sceny głoszące epikurejskie zasady życia, a kończy je “triumf miłości".

Autor polichromii był zapewne artystą tworzącym pod wpływem malarstwa

niemieckiego. Jest ona na terenie Polski rzadkim przykładem renesansowych

malowideł o tematyce świeckiej. Ich bogata treść literacka jest świadectwem

wysokiego poziomu kultury humanistycznej miasta w epoce odrodzenia.

W XVIII w. kamienica podupadła wraz z całym Rynkiem, a po odbudowie w 1782 r.

otrzymała — zachowaną do dziś — klasycystyczną szatę.

Nr 9. Kamienica nosiła nazwę Pode Lwami. W pocz. XVII w. została przebudowana w

renesansowym stylu i otrzymała bogatą attykę, w której zwieńczeniu znajdowały się

trzy wykute w kamieniu lwy. W 1824 r. kamienica została przekształcona według

projektu arch. Jakuba Hempla. Wówczas attykę rozebrano, a dwa uratowane lwy

ustawiono na gzymsie parteru budynku. Jeden z nich znalazł się w sygnecie

wydawniczym Towarzystwa Miłośników Książki w Lublinie.

Nr 12. Kamienica Konopniców, dawniej niesłusznie zwana Sobieskich. Podczas

przebudowy przeprowadzonej na przełomie XVI i XVII w. przez ówczesnego

właściciela, rajcę lubelskiego Sebastiana Konopnicę, otrzymała istniejącą dekorację

fasady. Manierystyczsną kamieniarkę (o motywach włoskich i niderlandzkich)

wykonał bliżej nie znany warsztat pińczowski, przetwarzający sztukę Santi Gucciego.

W medalionach na zwieńczeniach okiennych I piętra znajdują się wizerunki

Sebastiana Konopnicy i jego żony Katarzyny Kretkówny, które uważane były w XIX w.

za podobizny Jana III i królowej Marysieńki. Na środkowym medalionie umieszczony

jest gmerk Kretków (podkową baTkiem do góry, z krzyżem w środku) z literami KK,

co należałoby odczytać Katarzyna Konopnicowa. Gmerk ten znalazł się tam dlatego,

iż po śmierci męża Katarzyna zakończyła zaczętą przez niego przebudowę

kamienicy. Istniejącą obecnie attykę budynku zaprojektowano w 1954 r., ponieważ

pierwotną rozebrano w XIX w. Wnętrze kamienicy jest również okazałe.

Pomieszczenia I piętra nakryte są stropami o drewnianych profilowanych belkach. Na

jednej z nich, w izbie wielkiej, wycięty jest gmerk Konopniców, litery SK (Sebastian

Konopnica) i data 1597. W filarach międzyokiennych znajdują się kanelowane

kolumny zwieńczone kapitelami dekorowanymi skrzydlatymi puttami; dekoracją

pokryte są także ościeża okienne.

Nr 17. Kamienica zwana niegdyś Felklowską od nazwiska właściciela w pocz. XVII w.

Wawrzyńca Felkela, doktora medycyny. W 1 ćw. XVII w. kamienica została

gruntownie przebudowana i otrzymała wówczas wspaniałą attykę istniejącą do 1875

r. Jej zburzenie wywołało żywy protest miejscowego społeczeństwa. W 1834 r.

kamienicę tę nabył doktor medycyny i chirurgii Tadeusz Wieniawski. W niej przyszedł



na świat 10 lipca 1835 r. jego syn, genialny skrzypek, Henryk Wieniawski. W 1973 r.

podczas obchodów 75-lecia Towarzystwa Muzycznego wmurowano na fasadzie

pamiątkową tablicę. W kamienicy tej w 1833 r. urodził się również doktor medycyny

Ignacy Baranowski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wielki społecznik,

przyjaciel Tytusa Chałubińskiego. W 1921 r. umieszczono nad bramą wejściową

marmurową tablicę z odpowiednim napisem.

Nr 18. W czasie prac remontowych prowadzonych w 1965 r. po rozbiórce

oskalpowania parteru ukazał się późnogotycki (zapewne z 1 poł. XVI w.) wątek

ceglany oraz fragment pięknie zachowanego manierystycznego portalu z 1 ćw. XVII

w., z okresu, kiedy kamienica należała do Andrzeja Konopnicy, syna Sebastiana.

ULICA SZAMBELANSKA

 

Wąska, kręta uliczka prowadząca pod murem miejskim od Bramy Krakowskiej na

północ, aż do zetknięcia się z ul. Olejną. Jako droga komunikacyjna wzdłuż murów

obronnych istniała od dawna, jednak w końcu XVIII w. wylot jej na ul. Bramową został

zabudowany. Po rozbiórce tej części murów na ich miejscu powstały w pocz. XIX w.

kamienice czynszowe, które uformowały nową linię zabudowy.

Uliczka nie miała pierwotnie nazwy, z powodu usytuowania nazywano ją Zatylną. Z

nie znanych powodów w latach 40-tych XIX w. zaczęto ją nazywać Szambelańską,

może przez kontrast do formujących ją odrapanych tyłów nieruchomości i nigdy nie

sprzątanych nieczystości. W okresie międzywojennym uliczka była siedliskiem

prostytucji. W ul. Szambelańskiej toczy się akcja ponurej noweli Wacława

Kostki-Biernackiego Kamień nieszczęścia.

ULICA TRYBUNALSKA

 

W XVI w. nosiła nazwę Kowalskiej, potem Jezuickiej, Pojezuickiej i w XIX w. do lat

50-tych naszego stulecia — Jezuickiej. Prowadziła od ul. Bramowej na południe ku

Furcie Jezuickiej i dalej ku klasztorowi Dominikanów. Jej linia zabudowy formowała się

i przekształcała przez długie lata.

Zabudowa lewej strony, idąc od ul. Bramowej, utworzona jest z tyłów nieruchomości

położonych w Rynku. Początkowo były to budynki gospodarcze, ich miejsce zajęły z

czasem oficyny mieszkalne. Najstarszym zapewne jest budynek oznaczony nr 8,

który na jednym z filarów międzyokiennych 1 piętra ma wmurowany kamień z ledwo

czytelnymi literami SM, gmerkiem i datą 1525. Strona prawa ulicy (nr 1—7),

wypalona we wrześniu 1939 r., została odbudowana w 1954 r. z zachowaniem

dawnych podziałów fasad.

Nr 7. Na tyłach nieruchomości znajduje się półcylindryczna baszta gotycka z 2 poł.

XIV w., wystawiona z kamienia i oblicowana cegłą, z dwiema kondygnacjami

strzelnic. Uwolniona z osłaniającej ją obudowy po rozbiórce spalonych w 1939 r.



oficyn została w roku 1959 prowizorycznie zabezpieczona dachem. Mur obronny

łączący basztę z Bramą Krakowską uległ rozbiórce w 2 poł. XVII w. Zachowały się

jednak jego fundamenty.

Nr 13. Obecnie siedziba Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Lublinie. Jest to

część dawnych zabudowań kolegium jezuickiego. Budynek zniszczył pożar we

wrześniu 1939 r. Długo prze ciągająca się odbudowa zakończyła się w 1967 r.

oddaniem budynku do użytkowania.

Nr 19. Na fasadzie kamienicy zachowały się fragmenty dekoracji sgraffitowej o

motywach geometrycznych zapewne z XVII w.

Nr 20. Obecnie kino “Staromiejskie”. Jest jednym z najstarszych w Polsce budynków

teatralnych. Wystawiony w 1822 r. w stylu klasycystycznym przez Łukasza

Rodakiewicza, zastępcę inżyniera wojewódzkiego, był pierwszym w Lublinie stałym

budynkiem teatralnym. Mimo iż nie był nazbyt obszerny i wygodny (narzekano na

teatr niemal od początku), kilkakrotnie modernizowany, służył miastu wytrwale do

1887 r., kiedy wystawiono teatr przy ul. Narutowicza. Po śmierci Ł. Rodakiewicza

budynek przeszedł na własność córki, Julii z Rodakiewiczów Makowskiej, i w

posiadaniu tej rodziny znajduje się do dziś. Dlatego od końca XIX w. zaczęto go

nazywać teatrem Makowskiego. W 1908 r. otwarto w nim kino o nazwie “Treatire

Optique Parisien”, jedno z pierwszych w Lublinie. W okresie międzywojennym nosiło

ono nazwę “Rialto”.

ULICA ZŁOTA

 

Nazwa ta występuje dopiero w końcu XVIII w.; wcześniej nazywano ją: Dominikańską,

Do Kościoła Św. Stanisława, Do Ojców Dominikanów. Prowadzi od Rynku do kościoła i

klasztoru Dominikanów, a dawniej ku murom obronnym, które stykały się z

kościołem w linii prezbiterium. Zabudowa lewej strony ulicy uległa znacznym

przeobrażeniom, prawa utrzymała zapewne dawne podziały.

Nr 2. Wielka, trzypiętrowa kamienica wystawiona na dwóch albo trzech parcelach,

wielokrotnie przebudowywana, zachowała jednak część pierwotnych murów z pocz.

XVI w. W kamienicy tej mieszkała i tworzyła znana poetka lubelska Franciszka

Arnsztajnowa (1865—1943), m. in. współautorka (wraz z Józefem Czechowiczem)

pięknego zbioru wierszy o Lublinie pt. Stare kamienie.

Nr 3. Kamienica w 1886 r. przeszła na własność rodziny Riabininów. W niej mieszkał i

zmarł zasłużony kustosz Archiwum Państwowego w Lublinie Jan Riabinin

(1878—1942), badacz i wydawca materiałów do dziejów miasta, autor licznych prac z

tej dziedziny.

Nr 6. Kamienica na ścianie od strony ul. W. Pola zachowała pierwotny wątek ceglany

z grubej gotyckiej cegły, zapewne z pocz. XV w., wiązanej na narożniku ciosami

kamiennymi.



Nr 9. Kościół i klasztor Dominikanów jest najcenniejszym zespołem sakralnym

Lublina. Wspaniały późnorenesansowy szczyt fasady wznosi się wysoko ponad

otaczające go ciasno kamienice mieszkalne. Znajdująca się obok fasady wieża —

dzwonnica z fragmentami dekoracji sgraffitowej — freskowej z 1668 r. zamyka ul.

Złotą od wschodu.

Kościół ufundowany w 1342 r. przez Kazimierza Wielkiego powstał na miejscu

istniejącego wcześniej drewnianego oratorium. Kościół wznoszony był etapami:

najpierw prezbiterium, następnie nawa główna, w końcu zaś nawy boczne.

Odbudowa po pożarze w 1575 r. zatarła pierwotne cechy architektury gotyckiej,

pozostał jednak zrąb średniowiecznych murów. Frontowy szczyt, zachowując

gotyckie proporcje, otrzymał na pocz. XVII w. nową, późnorenesansową szatę:

poziome, silnie wysadzone gzymsy dzielące go na kondygnacje i rozczłonkowania

pilastrami na przęsła. W XVII i XVIII w. przy obu stronach naw bocznych powstały

szeregi kaplic. Wnętrze kościoła zawdzięcza swój obecny wygląd przebudowie w

pocz. XVII w., natomiast wyposażenie — ołtarze, ambony — pochodzi w większości z

2 poł. XVIII w. i jest rokokowe. Wykonano je w anonimowym warsztacie rzeźbiarskim

w Puławach oraz zapewne u rzeźbiarzy lwowskich. Klasycystyczny ołtarz główny

wystawiony został ok. 1794 r,

W nawach bocznych wisi sześć wielkich obrazów stanowiących cykl przedstawień

związanych z historią relikwi Krzyża Św. Na jednym z nich widzimy sylwetkę miasta

Lublina. Obrazy te powstały ok. poł. XVII w. i ich autora wiąże się z warsztatem

malarza Tomasza Dolabelli.

Spośród 11 kaplic otaczających kościół dobrą architekturą i wystrojem wyróżnia się

późnorenesansowa kaplica zwana Firlejowską, znajdująca się na zamknięciu

południowej nawy kościoła. Fundował ją w 1615 r. Henryk Firlej, wówczas

podkanclerzy koronny, budowę zakończono w 1622 r. Natomiast manierystyczna

dekoracja wnętrza powstała w 1630 r. Wystawiona na rzucie kwadratu ze ściętymi

narożami odznacza się niezwykłą smukłością. Jej ściany, rozczłonkowane pilastrami i

wnękami, dźwigają bogato dekorowany gzyms, nad którym wznosi się kopuła z

latarnią. Kopuła ozdobiona jest siatką listew sztukateryjnych o układach

geometrycznych. Wewnątrz pól dekoracyjnych umieszczone są kartusze z herbem

Lewart Firlejów i skrzydlate główki puttów. Jako budowniczy kaplicy wymieniany jest

murator i sztukator zamojski Jan Wolff.

W południowej ścianie kaplicy wmontowany jest renesansowy piętrowy nagrobek

Mikołaja (zm. w 1526 r.) i Piotra (zna. w 1553 r.) Firlejów, przeniesiony tu z nawy

bocznej kościoła. Dwie płyty z postaciami leżących rycerzy ujęte są w obramienie

architektoniczne ustawione, niestety, niewłaściwie. Nie znany jest wykonawca tego

pomnika, nie ulega jednak wątpliwości, że wyszedł w 3 ćw. XVI w. z warsztatu

dobrego artysty rzeźbiarza.

Na zamknięciu północnej nawy bocznej kościoła leży kaplica różańcowa ufundowana

na pocz. XVII w. przez Katarzynę Ossolińską. Siatka sztukaterii, dekorująca kopułę

kaplicy, robi wrażenie cukierniczej ozdoby z lukru i stanowi kontrast ze sztukateriami

kaplicy Firlejowskiej.



Kaplica Tyszkiewiczowska, znajdująca się za wielkim ołtarzem, wystawiona była z

fundacji Janusza Tyszkiewicza i Stanisława Witowskiego. Budowę jej prowadził

murator lubelski włoskiego pochodzenia Jan Cangierle (Czugarle). Kaplica nakryta

jest elipsoidalną kopułą, którą zdobi wielka kompozycja (freskowa Sądu

Ostatecznego z poł. XVII w- Jest ona szczególnie interesująca ze względu na aktualne

w owym czasie elementy treściowe — kontrreformacyjne. W czeluściach piekielnych

znajdują się strąceni tam ideowi przywódcy róźnowierców: Luter, Kalwin, Arius

infelix. Wykonawcą fresku był malarz Jego Królewskiej Mości, obywatel lubelski

Tomasz Muszyński. Dwa wielkie płótna z poł. XVII w. na ścianach bocznych kaplicy

przedstawiają sceny z historii Krzyża Św. o nie ustalonym autorstwie (przypisywano

je — bez powodzenia — Tomaszowi Dolabelli). Ściany kaplicy pokryte są dekoracją

sztukateryjną wykonaną w 1656 r. przez wziętego ówcześnie sztukatora Jana

Baptystę Falconiego.

W pierwszej od wejścia kaplicy południowej (zwanej Św. Marii Magdaleny) wisi

znacznych rozmiarów obraz olejny przedstawiający pożar Lublina w dn. 2 czerwca

1719 r. Oglądamy na nim miasto od strony północno-zachodniej namalowane w 2

ćw. XVIII w. Nieznany malarz umieścił na obrazie wiele interesujących szczegółów,

mających dzisiaj duże walory ikonograficzne. Widzimy na nim istniejące jeszcze

wówczas, choć znacznie zrujnowane, mury obronne, barokowy Ratusz, renesansowe

attyki na kamienicach Rynku i leżący w gruzach Zamek.

W kaplicy Św. Tomasza, przylegającej do kaplicy Firlejowskiej, wmurowana jest

tablica nagrobna Adama z Babina Pszonki (zm. w 1677 r.), wnuka założyciela głośnej

niegdyś “Rzeczypospolitej babińskiej".

Na lewo od wejścia do kościoła, w nawie bocznej, wmurowany jest

późnorenesansowy nagrobek Piotra Firleja, wojewody lubelskiego, wystawiony w

1619 r. Zmarły przedstawiony jest nie w zbroi, lecz w bogatym węgierskim stroju.

Najlepiej wymodelowany jest ozdobny kartusz herbowy, powtarzający motywy

dekoracyjne warsztatu Santi Gucciego.

Przylegające do kościoła zabudowania klasztorne stanowią obszerny zespół, który

powstawał od początków fundacji aż po wiek XVIII. Najstarsza część, przylegająca do

prezbiterium, zachowała do dziś gotyckie sklepienia krzyżowo-żebrowe i portal z XV

w. Rozbudowa pomieszczeń klasztornych odbywała się po części na terenach

leżących wewnątrz murów obronnych, w części na skarpie wzgórza staromiejskiego.

Miała ona miejsce w 2 poł. XVII w. za przeorstwa o. Czesława Bajera zmarłego w

1670 r. Północne skrzydło za budowań ma późnorenesansowy wystrój

architektoniczny. W części południowej wschodniego skrzydła mieścił się dawniej

refektarz klasztorny, którego sklepienie wsparte jest na stojącym na środku słupie. W

skrzydle południowym ma obecnie swoją siedzibę Teatr Lalki i Aktora; zostało ono

przebudowane w 1901 r. w duchu eklektycznym według projektu bud. Stanisława

Weissa.

ZAMEK

 



Związany jest historycznie z obszarem Starego Miasta, dawniej istniały tu także

ścisłe związki funkcjonalne. Wzgórze zamkowe, siedziba grodu i rezydencja starosty

sprawującego władzę w imieniu króla, było miejscem z natury obronnym. Dookoła

otaczały go zabagnione doliny rzeczne Bystrzycy i Czechówki, z miastem łączyła go

grobla i most. Badania archeologiczne pozwoliły na stwierdzenie, iż począwszy od IX

w. istnieją na wzgórzu ślady nieprzerwanego osadnictwa i zagospodarowania.

Poważne zmiany w jego konfiguracji zaszły ok. poł. XIV w., gdy budowano Zamek

murowany, następne w XIX w., kiedy stawiano budynki więzienne, i w 1954 r. na

obchody X-lecia PKWN. Obecnie w fazie końcowej jest adaptacja  całego zespołu dla

potrzeb muzealnych. 

Zamek stanowi dziś zespół chronologicznie bardzo zróżnicowany. Najstarszą jego

częścią jest okrągła wieża, zapewne z poł. XIII w., wystawiona z twardego,

gruboziarnistego wapienia oraz z grubej gotyckiej cegły. Mury wieży o grubości

dochodzącej do 4 m mieszczą spiralną klatkę schodową i prowadzącą na sam

wierzch, który zwieńczony jest neogotyckim, dekoracyjnym krenelażem. W wieży

zamkowej mieściło się w czasach staropolskich bardzo surowe więzienie dla szlachty.

Najwartościowszym jednak elementem dawnego gotyckiego Zamku jest kaplica

Zamkowa p. w. Św. Trójcy. Wystawiona za czasów Kazimierza Wielkiego ceglana

budowla była pierwotnie jednokondygnacyjna. Na przełomie XIV i XV w. została

przekształcona przez nadbudowę ścian, podział na dwie kondygnacje oraz nakrycie

górnej kondygnacji sklepieniem. Kilkanaście lat później sprowadzeni ze wschodu

malarze pokryli ściany i sklepienia polichromią stanowiącą największy jej walor.

Kaplica składa się z wielobocznie zamkniętego prezbiterium oraz z kwadratowej

nawy nakrytej sklepieniem krzyżowo-żebrowym wspartym na ścianach i na stojącym

na jej środku słupie. Do pocz. XVII w. bryłą formowały dwa wysmukłe gotyckie

szczyty. W drugim dziesiątku XV w. z inicjatywy Władysława Jagiełły zespół malarzy

ruskich pokrył wnętrze kaplicy cenną polichromią. Jeden z nich, Andrzej, utrwalił

swoje imię oraz datę ukończenia prac malarskich (10 sierpnia 1418 r.) na tablicy

fundacyjnej w łuku tęczowym. Mistrz Andrzej wykonał zapewne cykl obrazów,

pasyjnych w prezbiterium, w którym widoczne są, zapożyczenia ze sztuki gotyckiej.

Polichromię nawy wykonali natomiast dwaj albo trzej malarze przybyli do Polski z

odległych terenów słowiańskiego Bizancjum, reprezentujący w porównaniu z

malarstwem prezbiterium zespół konserwatywny. Polichromia, obok scen treści

religijnej, zawiera dwa ) współczesne portrety Władysława Jagiełły — jeden na

malowidle fundacyjnym, drugi konny, reprezentacyjny, w koronie i zbroi na łuku

tęczowym.

Wzgórze zamkowe w poł. XIV w, opasane zostało murami obronnymi, których resztki

rozebrano w pocz. XIX w. Jedynie od strony północnej zachowały się fundamenty

czworobocznej baszty zwanej żydowską.

Najwcześniejsze wiadomości o zabudowaniach mieszkalnych na Zamku pochodzą

dopiero z XVI w., ich wygląd rejestruje widok Lublina A. Hogenberga z pocz. XVII w.

Były to pomieszczenia okazałe, zdolne do przyjęcia króla i jego dworu; architekturę

budynków modernizowano zgodnie z wymogami epoki. Zły stan zabudowań

odnotowują lustracje Zamku z 2 poł. XVII w. W początkach wieku XIX w niektórych



miejscach był już nieczytelny zarys fundamentów.

W latach 1824—1826 na wzgórzu zamkowym wzniesione zostały zabudowania

więzienne zaprojektowane w neogotyckim stylu zapewne, przez Jakuba Hempla,

budowniczego woj. lubelskiego (na pewno zaś pod jego nadzorem). Architektura tych

zabudowań jest pierwszą na ziemiach polskich próbą “unarodowienia” angielskiego

neogotyku.

Tragicznym okresem dziejów Zamku były lata okupacji hitlerowskiej. Przez jego cele

przeszło wówczas łącznie ponad 400 tys. ludzi. Najcięższym więzieniem była wieża

zamkowa. Hitlerowcy, wycofując się z Lublina pod naporem Armii Radzieckiej,

rozstrzelali na Zamku ponad 300 osób, tych, których nie zdążyli ewakuować.

Zamek jako więzienie służył do roku 1954, kiedy to podjęto uchwałę o przekazaniu

go na potrzeby kultury. Obecnie jedynym jego użytkownikiem jest Muzeum

Okręgowe, które powstało w 1906 r. przy Lubelskim Towarzystwie Rolniczym. W

1914 r. powstało Towarzystwo pn. Muzeum Lubelskie. Mieściło się ono w budynkach

przy ul. Narutowicza 4; w 1957 r. przeniesiono je na Zamek.

Zbiory muzealne zgrupowane są w kilku działach. W galerii malarstwa polskiego XIX i

XX w. znajduje się m. in. obraz Jana Matejki Unia lubelska, w dziale etnografii —

ceramika lubelska, stroje ludowe, wyroby plecionkarskie. Archeologia eksponuje

miejscowe wykopaliska ilustrujące ciągłość osadnictwa na tym terenie, numizmatyka

— bogate zbiory monet. W skrzydle północnym są umieszczone liczne pracownie

specjalistyczne i magazyny oraz galeria malarstwa współczesnego.

ŚRÓDMIEŚCIE (POZA STARYM MIASTEM) ULICA AKADEMICKA

 

Stanowi wschodnią granicę Dzielnicy Uniwersyteckiej. Po zachodniej stronie ulicy

stanął nowy gmach Fizyki według projektu arch. Czesława Gawdzika. Ulica

wytrasowana została w 1930 r. i ze względu na sąsiedztwo Katolickiego Uniwersytetu

Lubelskiego otrzymała swą nazwę. 

Nr 11. Gmach Collegium Veterinarium Akademii Rolniczej wystawiony w latach

1952-1954 według projektu arch. Tadeusza Witkowskiego. Przy końcu ulicy, na

skwerze u zbiegu ulic Akademickiej i Raabego, znajduje się symboliczny pomnik

upamiętniający Henryka Raabego, pierwszego rektora UMCS, i Ludwika Czugałę,

przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej, ludzi szczególnie zasłużonych dla

powstania i rozwoju uczelni. Autorem pomnika jest arch. Juliusz Kłeczek.

ULICA MARIANA BUCZKA

 

Dawniejsze nazwy: trakt Piasecki lub Zamojski, potem ul. Zamojska. Odcinek jej od

ul. Królewskiej do ul. Dąbrowskiego powstał w latach 1817—1820 częściowo na

nasypie, do wykonania którego użyto gruzów z rozbiórki gmachów kolegium



jezuickiego.

Nr 2. Siedziba Kurii Biskupiej składa się z dwóch budynków — ze stojącego w głębi

pałacu biskupiego i z konsystorza, w których po adaptacji zamieszkali w 1852 r.

biskupi lubelscy. Pałac biskupi zbudowany w 2 poł. XVIII w. należał do

Łańcuchowskich. W 1817 r. nabyty został na siedzibę loży masońskiej “Wolność

Odzyskana”, działającej do 1822 r. W 1824 r., po zamianie na pałac przy ul.

Królewskiej 11, przeznaczony został na siedzibę biskupa lubelskiego. Podobnie

przedstawia się historia pałacu konsystorskiego, który przez dobudowaną w 1852 r.

kaplicę został połączony z pałacem biskupim.

Nr 3, Budynek mieszkalny zwany dawniej pałacem Wrońskich. Wystawiony zapewne

w XVII w. (być może przez jezuitów lubelskich) należał w pocz. XIX w. do rodziny

Wrońskich. W tym czasie, według tradycji, odbywały się w nim przedstawienia

teatralne. W poł. XIX w. pałac przeszedł na własność Hussarów, a przed I wojną

światową do Paprockich, którzy zniekształcili go przez nadbudowę jednego piętra i

poddasza.

Nr 6. Zespół pomisjonarski, obecnie siedziba Seminarium Duchownego. Najstarszą

jego część stanowi skrzydło północno-zachodnie z XVII w. Właścicielem tych terenów

w pocz. XVII w. był arianin Jan Lubieniecki, który wzniósł tu dla siebie dwór i założył

cmentarz ariański. W 1696 r. nowa właścicielka, Anna ze Stanisławskich Zbąska,

pierwsza poetka polska, autorka Żałosnych trenów napisanych po zgonie trzeciego

męża, ofiarowała dwór wraz z gruntem na fundację oo. misjonarzy. Ściany

zewnętrzne dworu obiega dookoła płasko rzeźbiony fryz składający się z szeregu

medalionów, których treść symbolizuje legendarne i wezesnohistoryczne dzieje

Polski. Dekoracja wzorowana na drzeworytach z kroniki polskiej Macieja Miechowity

powstała zapewne w poł. XVII w.

Po kasacie zakonu w 1864 r. zabudowania pomisjonarskie przejęło duchowieństwo

świeckie. W latach 1907—1908 wystawiono nowe, monumentalne skrzydło o

klasycyzującej architekturze według projektu arch. Władysława Sienickiego. W czasie

działań wojennych w 1944 r. zniszczona została część skrzydła wschodniego.

Odbudowa w 1947—1948 r. nadała wnętrzom w tej części nieco inny charakter.

Kościół Pomisjonarski stawiany był w latach 1719—1730 jakoby według planów brata

zakonnego Augustynowicza. Barokowa budowla założona jest na planie, centralnym

na rzucie krzyża równoramiennego z kopułą na przecięciu ramion. Do kościoła

przylega neogotycka kaplica z XIX w. We wnętrzu znajdują się dobre barokowe

ołtarze, w nich trzy obrazy Szymona Czechowicza z ok. 1735 r. W zakrystii

umieszczono portret Jana Tarły, wojewody lubelskiego, jednego z fundatorów,

również malowany przez Sz. Czechowicza. Nieruchomość od strony ulicy otacza

neogotyeki mur z lat 20-tych XIX w.

Ulicę M. Buczka zamyka rzeka Bystrzyca. Istniejący obecnie most wystawiony został

w 1909 r. jako jeden z pierwszych na ziemiach polskich mostów żelbetowych

systemu Henebique'a. Neogotycką szatę zewnętrzną mostu zaprojektował arch. Jan

Heurich.

ULICA FRYDERYKA CHOPINA



 

Została wytrasowana w pocz. XX w. (ok. 1908 r.) na terenach przeznaczonych pod

zabudowę mieszkaniową. Budynki wzniesione bezpośrednio przed I wojną światową

po zachodniej stronie ulicy wyznaczają ówczesną skalę miasta. Architektura kamienic

reprezentuje współczesne prądy eklektyczne i secesję. W części na południe od ul.

Okopowej ulica została zabudowana w Okresie międzywojennym.

Nr 6. Narodowy Bank Polski, Oddział Wojewódzki. Gmach wystawiono w latach

1932—1934 według projektu arch. Mariana Lalewicza na siedzibę Państwowego

Banku Rolnego.

Nr 27. Biblioteka Uniwersytecka KUL. Budynek adaptowany z gmachu kinoteatru

(“Akcja Katolicka”), zaprojektowany przez arch. Jerzego Siennickiego w 1937 r., pod

dach doprowadzony w 1939 r.

PLAC JÓZEFA CZECHOWICZA

 

Utworzony po 1954 r. po wystawieniu nowego budynku pocztowego, który powstał

na miejscu kamienic zniszczonych bombami hitlerowskimi; otrzymał tę nazwę w

1964 r. Z odbudowy jednej kamienicy — narożnej, w której zginął 9 września 1939 r.

Józef Czechowicz — poeta awangardy polskiej — zrezygnowano.

We wrześniu 1969 r., w trzydziestą rocznicę śmierci poety, odsłonięty został jego

pomnik dłuta art. rzeźb. Tadeusza Skwarczyńskiego.

ULICA CZECHOWSKA

 

Stary ciąg komunikacyjny prowadzący z miasta do wsi Czechów i do nie istniejącego

już młyna na rzece Czechówce, która spiętrzona rozlewała się tu w obszerny staw.

Pierwotnie nazwa ta obejmowała również ciąg ul. 3 Maja.

Nr 17. Budynek Wojewódzkiego Biura Projektów Budownictwa Wiejskiego wystawiony

został w latach 1964—1965 według projektu arch. Antoniego Hermana z

przeznaczeniem na pawilon handlowy.

ULICA JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

 

Dawna nazwa ulicy (do 1951 r.) Bernardyńska. Od XVI w. dojazd prowadził do

terenów zabudowanych jurydyk świeckich i duchownych, do dwo rów i pałaców na

Żmigrodzie i ku łąkom nadbystrzyckim. Jako ulica wykształciła się w XIX w.

Uregulowano ją ostatecznie w pocz. XX w. przez wyburzenie części zabudowań

klasztornych po bernardynkach.



Ulica J. Dąbrowskiego — w głębi po lewej zespól zabudowań pobernardyńskich

Nr 3. Obecnie budynek mieszkalny nazywany w XVII w. od nazwiska właścicieli

pałacem Parysów. Znajduje się już na najstarszym planie Lublina z poł. XVII w. W

końcu wieku XVIII miały się tu odbywać przedstawienia teatralne. W 2 poł. XIX w.

wystawiono drugie piętro budynku i dodano istniejący detal architektoniczny.

Nr 5. Kościół i klasztor pobernardyński. Usytuowane są na wzgórzu wyznaczającym

zasięg doliny Bystrzycy, w miejscu z natury obronnym.

Kościół wzniesiony w końcu XV w. jako trój-nawowa budowla halowa z wielobocznie

zamkniętym prezbiterium uległ dwukrotnie pożarowi: w 1557 i 1602 r. Odbudowa

przeprowadzona w latach 1602—1607, wzorowana na architekturze kolegiaty w

Zamościu, nadała kościołowi cechy budowli renesansowej. Wnętrze przekształcono

na system bazylikowy, a sklepienia pokryte zostały siatką późnorenesansowych

sztukaterii. Za autora tej przebudowy uważany jest murator lubelski Jakub Balin.

Rysunek wschodniego szczytu kościoła jest dokładnym powtórzeniem przykładu

znajdującego się we wzorniku architektonicznym Vredemana de Vries. We wnętrzu

zwracają uwagę liczne nagrobki. Renesansowy nagrobek z końca XVI w. — zapewne

Andrzeja Osmólskiego zmarłego w 1598 r. — wy kuty był w warsztacie rzeźbiarza

włoskiego pochodzenia Hieronima Canavesiego. Późnorenesansowy pomnik

Wojciecha Oczki, doktora medycyny, sekretarza i lekarza Zygmunta III (zm. ok. 1600

r.), wykonany z dwubarwnego marmuru przedstawia zmarłego klęczącego pod

krzyżem. Wyposażenie wnętrza kościoła jest barokowe i rokokowe (pierwsze dwa

ołtarze od wejścia).

Klasztor jako budowlę murowaną wystawiono w 2 poł. XVI w. W czasie rozbudowy i

przekształceń budynków w XVIII w. powstały malowniczo ukształtowane szczyty od

ul. Dąbrowskiego.

Nr 13. Siedziba Wyższej Szkoły Inżynierskiej wzniesiona została na miejscu budynku

nazywanego pałacem Sobieskich, istniejącym już od 2 poł. XVI w, Na najstarszym

widoku Lublina z 1617 r. przedstawia się on okazale. Pałac od Sobieskich przeszedł

do Radziwiłłów i na pocz. XIX w. popadł z zupełną ruinę. Następnie przekształcony

został na wiatrak, a potem, ok. 1863 r., na młyn parowy. I wreszcie w 1884 r.

przebudowano go i rozbudowano na cele mieszkalne pod kierunkiem bud. Mariana

Jarzyńskiego.

Nr 14. Gmach szkoły Vetterów. Dziś mieszczą się tu technika i licea ekonomiczne.

Budynek obcy “klimatowi” Lublina, zaprojektowany w duchu eklektyki przez arch.

Józefa Holewińskiego, wzniesiono w latach 1906—1907.

Nr 15. Obecnie siedziba Lubelskich Zakładów Chmielarsko-Piwowarskich; dawniej

browar i destylarnia pod firmą: Karol Rudolf Vetter, przerobione w poł. XIX w. z

dawnego kościoła i klasztoru Reformatów. Powstały one w 3 ćw. XVII w.; reprezentują

skromną zakonną architekturę. Pomimo przeróbek do dziś czytelne są bryła kościoła i

fasada. Na sklepieniu nawy i na łuku tęczowym zachowały się fragmenty barokowych

fresków.



Nr 18. W elewację kamienicy w 1952 r. wmurowano kamienną tablicę upamiętniającą

dziesiątą rocznicę pierwszego zebrania Obwodowego Komitetu PPR, które odbyło się

w tym domu.

ALEJA DŁUGOSZA

 

Ulica łącząca Al. Racławickie z ul. S. Leszczyńskiego (Wieniawa), biegnie wzdłuż

granicy Ogrodu Miejskiego; nazwę tę otrzymała w 1916 r.

ULICA 22 LIPCA

 

Dawna nazwa: ul. Spokojna. Wytrasowana została na terenach państwowych

należących dawniej do dominikanów.

Nr 4. Gmach Urzędu Wojewódzkiego. Historyczna siedziba Polskiego Komitetu

Wyzwolenia Narodowego, który po Uformowaniu się w Chełmie przeniósł się do

Lublina. Budynek wystawiono w latach 1923—1929 według projektu arch. Ignacego

Kejdzienskiego dla Izby Skarbowej.

ULICA DYMITROWA

 

Dawna nazwa — od 3 ćw. XIX w. — Radziwiłłowska. Położona jest na tyłach

zabudowy północnej ściany pl. Litewskiego. Biegnie równolegle do ul. Krakowskie

Przedmieście. Stanowiła ongiś przedłużenie ul. Zielonej (dawny szlak komunikacyjny

przez Czechowice i Wieniawę.

Nr 1. Klinika Dermatologiczna PSK 1; dawniej szpital Św. Józefa dla wenerycznych

założony w 1832 r., a nazwany tak dla uczczenia protektora, gen. Józefa Hurki.

Mieścił się w zabudowaniach dawnego pałacu Lubomirskich, z czasem znacznie

powiększonych i przekształconych.

ULICA JANA HEMPLA

 

Jan Hempel (1877—1937), działacz ruchu robotniczego i spółdzielczości, literat; w

1910 r. zamieszkał w Lublinie, gdzie działał w Tow. Oświatowym “Światło”, był także

redaktorem “Kuriera”. Jeden z inicjatorów Lubelskiej Spółdzielni Spożywców; w 1921

r. wstąpił do KPP.

Ulica łącząca Krakowskie Przedmieście z ul. Narutowicza zrealizowana została w

1962 r. i zabudowana budynkami mieszkalnymi (z lokalami własnościowymi) według

projektu arch. Jana Żochowskiego i Zdzisława Brzózka.



ULICA HUGONA KOŁŁĄTAJA

 

Łączy ul. Krakowskie Przedmieście z ul. Pstrowskiego, której odcinkiem była do 1916

r. W czasie uroczystych obchodów 125 rocznicy Konstytucji 3 maja otrzymała swą

obecną nazwę. Wcześniej nazywała się Szpitalna, w XIX w. — Wizytkowska. Powstała

po zlikwidowaniu ok. 1830 r. przedłużenia ul. Wizytkowskiej na zachód do przecięcia

z ul. Krakowskie Przedmieście.

ULICA TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

Wytrasowana ok. 1880 r. na gruntach pokapucyńskich i nazwana Gubernatorską na

cześć ówczesnego gubernatora Liszyna. Obecną swą nazwę otrzymała w 1917 r.

podczas wielkich uroczystości kościuszkowskich. Ulica ta ma szereg powiązań z

dziejami prasy i drukarstwa lubelskiego. W budynku pod nr. 4 mieściła się przez

długie lata litografia i drukarnia J. Pietrzykowskiego. Pod nr. 8 znajdowała się

drukarnia “Sztuka” D. Śliwickiego, potem F. Głowińskiego, wydawcy “Ziemi

Lubelskiej” i “Ekspresu Lubelskiego”, zaś pod nr 10 redakcja i drukarnia pisma

miejscowej endecji — “Glos Lubelski”.

ULICA KOWALSKA

 

Jako droga komunikacyjna biegnąca u podnóża wzgórza staromiejskiego i

prowadząca obok Zamku na Kalinowszczyznę istniała już w XVI w.; nazwę tę

otrzymała w końcu XVIII w. Obecnie łączy ul. Rady Delegatów z pl. Zebrań Ludowych

zrealizowanym w 1954 r. na terenach dawnej dzielnicy żydowskiej. Zabudowa prawej

strony ulicy powiązana z trasą dawnych murów obronnych powstawała od 2 poł. XIX

w. Lewa strona była zabudowana częściowo już w XVIII w.

ULICA KOZIA

 

Wąska uliczka łącząca ul. Królewską z Dąbrowskiego, jest już pokazana na planie

miasta z 1650 r. Wydaje się, że jej obecny przebieg pokrywa się z trasą najstarszego

traktu krakowskiego, istniejącego przed wykształceniem się ciągu Krakowskiego

Przedmieścia.

Na przełomie XVIII i XIX w. ulica nosiła nazwę Komedialnej, ponieważ na działce

narożnej od ul. Królewskiej stał w końcu XVIII w. budynek, który adaptowano na

prowizoryczny teatr.

ULICA KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE



 

Od XIX w. odgrywała główną rolę w śródmieściu Lublina, stanowiąc jego trzon.

Przebiega trasą dawnego traktu krakowskiego, przekształconego w ulicę zapewne w

pocz. XVI w. W potowie XVII w. była już, aż do szańców, zabrukowana. Nazywano ją w

tym czasie — platea Magna — ulica Wielka. Na planie miasta z ok. 1650 r. jest już

przy Bramie Krakowskiej zabudowana.

Jako główna i reprezentacyjna ulica Lublina od pocz. XIX w. ulegała

przekształceniom, modernizacji i dalszej zabudowie. Dlatego też stanowi dziś

doskonały przegląd ówczesnych stylów architektonicznych.

Współczesne Krakowskie Przedmieście podzielić możemy na trzy odcinki. Pierwszy

od pl. Łokietka do pl. Litewskiego o najstarszej zabudowie, w której przeważają

budynki wzniesione w 1 poł. XIX w., częściowo modernizowane i uzupełniane

nadbudową. Tu do 4 ćw. XIX w. mieściły się hotele, zajazdy, restauracje, kawiarnie i

urząd pocztowy. Na wysokości pl. Litewskiego następuje załamanie osi ulicy. Plac

Litewski uformowany w 1 ćw. XIX w. zabudowany jest w części obiektami

zabytkowymi z 1 i 2 poł. XIX w. Za pl. Litewskim ciągnie się odcinek Krakowskiego

Przedmieścia, które uformowało się już po większej części w XX w., co łatwo

stwierdzić, patrząc na skalę wystawionych tu budynków. Ulica kończy się na

wysokości dawnych obwałowań opasujących miasto od zachodu, rozciągających się

szerokim łukiem od Bystrzycy do Czechówki (na wysokości ul. Lipowej i Ogrodu

Miejskiego).

Nr 3. Kościół Św. Ducha uposażony został wraz z istniejącym tu wcześniej szpitalem

przez mieszczan lubelskich w 1419 r. Darowizny na rzecz szpitala były znaczne i z

czasem objęły tereny na Przedmieściu Krakowskim i przy ul. Panny Marii (obecnie ul.

Narutowicza). Pierwotny, zorientowany kościół gotycki usytuowany był w miejscu

obecnego, natomiast budynki szpitalne przylegały do niego od zachodu i wschodu.

Zostały cne rozebrane — część wschodnia na pocz. XVII w., część zachodnia — w poł.

XIX w. Kościół ulegał wielokrotnym przekształceniom, m. in. po pożarze w 1602 r. Po

odbudowie uzyskał nowe prezbiterium i nawy boczne (z późnorenesansowymi

sztukateriami). Po pożarze kościoła w 1763 r. wystawiono szczyt zachodni, zapewne

według projektu Pawła Fontany. Wyposażenie wnętrza jest barokowe; w prezbiterium

wiszą dwa duże obrazy z 1672 r., przedstawiające historię płaczącego obrazu MB.

Nie istniejące stylowe zabudowania szpitalne wieńczyła pięknie dekorowana

renesansowa attyka.

Od zachodu przylegała do nich brama zwana Św. Duską, również rozebrana w poł.

XIX w. Zachowały się doskonałe rysunki Wojciecha Gersona z 1853 roku,

przedstawiające szpital i bramę.

Nr 6. Kamienica wystawiona na pocz. XIX w. w latach 1838—1864 stanowiła

własność kupca Jana Mincla, który otworzył tu swój sklep korzenny. Jan Mincel,

Niemiec z pochodzenia, był pierwowzorem postaci przedstawionej przez Bolesława

Prusa w Lalce. Jak wiadomo, pisarz uczęszczał w Lublinie do szkoły i niewątpliwie

nieraz bywał w tym sklepie. Jan Mincel pochowany został na cmentarzu- przy ul.



Lipowej, gdzie ma swój pomnik.

Nr 11. W kamienicy tej w 1871 r. przyszedł na świat Andrzej Strug. Na parterze

mieścił się sklep towarów kolonialnych J. Miklaszewskiego, dziadka pisarza.

Nr 20. Kamienica ta składa się z dwóch kamienic wystawionych w pocz. XIX w.,

połączonych w jedną całość w pocz. XX w.; w jej części zachodniej od 1850 r.

mieszkał doktor medycyny i chirurgii Tadeusz Wieniawski. Tu w mieszkaniu na I

piętrze odwiedzał kilkakrotnie swego ojca wielki wirtuoz Henryk Wieniawski.

Nr 29. Jedna z najbardziej reprezentacyjnych budowli Dublina w 3 ćw. XIX w. — hotel

“Europa”. Wystawiony w latach 1865—1867 według projektu Ludwika Szamoty,

architekta gubernialnego, o dobrej, eklektycznej architekturze.

Nr 42. Kościół i klasztor OO. Kapucynów wystawiony w latach 1726—1733 z fundacji

fcs. Pawła Karola Sanguszki według projektu architekta warszawskiego Karola Baya.

Skromna barokowa architektura kościoła jest typowa dla budowli tego zakonu.

Klasztor przylega do kościoła od zachodu, tworząc z nim zamknięty czworobok. Około

1860 r. do kościoła dostawiono od wschodu neogotycką kaplicę według projektu

Bolesława Podczaszyskiego. Wnętrze kościoła posiada późnobarokowy wystrój z ok.

1780 r., w zakrystii znajduje się portret fundatora P. K. Sanguszko malowany

zapewne przez Sylwestra Mirysa.

Nr 43. Obecnie jeden z budynków Sądu Wojewódzkiego. Wystawiony w latach

1874—1876 według projektu warszawskiego architekta Juliana Ankiewicza dla Tow.

Kredytowego Ziemskiego w duchu historycyzującej architektury ówczesnej epoki. W

głębi oddany w 1971 r. do użytkowania nowy gmach Sądu Wojewódzkiego

wystawiony według projektu arch. Janusza Urbanowicza.

Nr 45. Kościół ewangelicki, klasycystyczny, wystawiony po otrzymaniu przywileju

Stanisława Augusta w latach 1785—1788 pod kierunkiem bud. Zylcherta. Skromna,

jednonawowa budowla ma z frontu masywną, wysoką wieżę. Na cmentarzu

przykościelnym znajduje się kilkanaście nagrobków znanych obywateli lubelskich,

ewangelików — m. in. Jana Piaskowskiego, fundatora świątyni.

Nr 56. Obecnie hotel “Lublinianka”. Gmach wystawiono w latach 1899—1900 według

projektu arch. Gustawa Laudaua dla Kasy Przemysłowców Lubelskich. W okresie

międzywojennym był miejscem towarzyskich spotkań — w kawiarni Rutkowskiego

(obecnie “Lublinianka”) i w pokojach śniadaniowych, tak się nazywały (wyśmienita

kuchnia!), W. Radzymińskiego (dziś restauracja “Powszechna”, nie nawiązująca,

niestety, do świetnych tradycji lokalu). Gmach o eklektycznej szacie

architektonicznej był monumentalnym akcentem w tej części ulicy. Dla zbudowania

tego gmachu wyburzono stojący w tym miejscu parterowy domek mieszkalny, w

którym urodził się ceniony pisarz Klemens Junosza-Szaniawski.

Nr 57. Pięciokondygnacjowa kamienica mieszkalna wystawiona przed 1914 r., w

której obok zamierzonej monumentalności występują już elementy sztuki ludowej

(krakowiacy w strojach ludowych) nieobce w tym czasie architekturze.



Nr 76. Obecnie gmach Sądu Rejonowego. Wystawiono go w latach 1892—1894

według projektu wstępnego inż. Prusakowa, a technicznego bud. Mariana

Jarzyńskiego dla potrzeb sądownictwa. Budynek został potraktowany

monumentalnie, w konwencji eklektyki.

ULICA KRÓLEWSKA

 

Część dawnego ciągu komunikacyjnego pokazanego już na najstarszym planie

miasta z ok. 1650 roku; prowadził on na przedmieście Lwowskie — Kalinowszczyznę.

Ulica, wychodząca z pl. Łokietka, kończyła się na rozwidleniu ulic Podwale i Sz.

Szymonowica (nowy trakt zamojski powstał dopiero w pocz. XIX w.). Prawa strona

ulicy (zachodnia) była już zabudowana w pocz. XVII w., lewą — w dalszej części —

ograniczały gmachy kolegium jezuitów, tylko przy Bramie Krakowskiej pozostało kilka

parcel do zabudowy.

Pierwotna nazwa Korce znana już była w XVII wieku i wiązała się z istnieniem na

placu przed Bramą Krakowską wag do mierzenia zboża (korców). Obecną nazwę

otrzymała ulica w 1 ćw. XIX wieku dla upamiętnienia pobytu w 1816 r. w Lublinie

cara Aleksandra I.

Nr 1—3. Budynek wystawiony w latach 1949— 1951 według projektu arch.

Włodzimierza Fąfrowicza zajmuje obecnie Wojewódzka Komisja Związków

Zawodowych.

Nr 9. Dawny kościół i klasztor Bernardynek, obecnie Jezuitów. Kościół wraz z

klasztorem zaczęto wznosić w 1636 r., ale budowa — z przerwami — trwała do roku

1656. Nosił on cechy renesansu lubelskiego do czasu pożaru w 1768 r. Odbudowa,

trwająca do 1780 r., nadała obiektowi charakter barokowy, co szczególnie widoczne

jest na bogato rozczłonkowanym szczycie fasady. W tym czasie uległo również

przekształceniu wnętrze, które w 1899 r. zostało pokryte neobarokową polichromią

przez Władysława Barwickiego.

Klasztor tworzył dawniej zamknięty czworobok z długim ramieniem wzdłuż ul.

Dąbrowskiego. Pozostało z niego tylko jedno skrzydło, resztę rozebrano w końcu XIX i

na pocz. XX w. w celu rozszerzenia ulicy i pod budowę gmachu Szkoły Handlowej

Vetterów.

Nr 10. Dawne zabudowania jezuitów, obecnie katedralne. Wielki niegdyś zespół

zabudowań zaczęto wznosić w 1586 r., jego stałe powiększanie trwało niemal do

kasaty zakonu. Okazałą świątynię wznoszono z przerwami do 1625 r. Autorami

projektu byli architekci zakonni: Jan Maria Bernardoni i Józef Briccio. Choć byli oni

reprezentantami baroku, architektura i dekoracja zewnętrzna kościoła należą jeszcze

do renesansu lubelskiego. Po pożarze kościoła w 1752 r. został on w trakcie

odbudowy przekształcony w duchu baroku, otrzymał również późnobarokową

polichromię pędzla Józefa Majera, malarza Augusta III.

We wnętrzu zwracają uwagę dwa wielkie obrazy wiszące w prezbiterium — Ostatnia



wieczerza i Uczta u Heroda, namalowane ok. 1667 r. przez Franciszka Lekszyckiego,

naśladowcę Rubensa i jego szkoły. Najstarszym zabytkiem ruchomym jest w

katedrze chrzcielnica brązowa z XIV w. przeniesiona tu ze zburzonego kościoła Św.

Michała. Po kasacie zakonu kolegium i kościół zajmowali przez pewien czas

trynitarze, następnie w części zabudowań mieściły się szkoły świeckie. Około 1819 r.

postanowiono zrujnowane w większości mury kolegium zburzyć, a kościół

przebudować na katedrę diecezji lubelskiej. Po rozbiórce gmachów przed kościołem

utworzył się obszerny plac nazwany Katedralnym. Przebudowana fasada otrzymała w

1821 roku sześciokolumnowy portyk z tarasem (według projektu arch. Antoniego

Corazziego), zaś nad dawną furtą klasztorną wzniesiono w 1819 r. neogotycką wieżę

zwaną Trynitarską.

Z dawnych zabudowań jezuickich pozostały dwa skrzydła stykające ,się z wieżą;

zachodnie o architekturze z końca XVII w. i wschodnie przebudowane w poł. X1VIII w.

Podczas działań wojennych we wrześniu 1939 r. katedra doznała dotkliwych

zniszczeń: spaleniu uległ dach, rozbite zostały portyk, jedna wieża oraz sklepienie

zakrystii akustycznej, ponadto wypalone zostały budynki szkół przy ul. Trybunalskiej.

Odbudowę katedry z przywróceniem dawnych renesansowych podziałów na fasadzie

i rekonstrukcję sześciokolumnowego portyku przeprowadzono w latach 1947—1950

według projektu arch. Czesława Gawdzika.

Nr 11. Dziś kamienica mieszkalna, w XIX w. budynek nazywano pałacem biskupim

(był rezydencją biskupa lubelskiego). Założony na rzucie czworoboku został

nadbudowany w 2 poł. XIX w. Obecnie nie posiada już cech reprezentacyjnych.

Nr 13. Kamienica zwana na pocz. XIX w. pałacem Jabłonowskich-Sapiehów ma

obecnie wygląd, który zawdzięcza przebudowie z ok. 1875 r. Należała do zespołu

kilku pałaców “Na Korcach", które stawiano w XVIII w. jako czasowe rezydencje dla

bawiących na sądach trybunalskich możnych właścicieli.

Nr 17. Dawny pałac Poćiejów wystawiony w końcu XVII w. przez Ludwika Pocieja,

wojewodę wileńskiego, dwukrotnie nadbudowywany (w XIX i XX w.), ma obecnie

charakter kamienicy mieszkalnej.

ULICA LIPOWA

 

Stary ciąg komunikacyjny wzdłuż szańców ziemnych usypanych zapewne w pocz.

XVII w. Droga ta nabrała większego znaczenia w końcu XVIII w., z chwilą usytuowania

(przy niej cmentarza rzymskokatolickiego. Dlatego też w pocz. XIX wieku zaczęto ją

nazywać Grobową, Pod Lipkami (wysadzona była lipami), Cmentarną i wreszcie od I

wojny światowej — Lipową.

Ulica łącząca Krakowskie Przedmieście z ul. Narutowicza nabrała dużego znaczenia z

chwalą realizacji tzw. Nowej Drogi, będącej przedłużeniem tego ciągu do ul. 1 Maja.

Nr 15. Cmentarz. Założony został w 1795 r. na gruntach należących do brygidek

lubelskich. Kilkakrotnie powiększany, w swej części najstarszej zachował szereg



pomników nagrobnych z epoki klasycyzmu znanych obywateli miasta. Są tam m. in.

nagrobki Leona Urmowskiego (zm. w 1814 r.) — oficera artylerii i rysownika, Łukasza

Rodakiewicza (zm. w 1833 r.) — inżyniera wojewódzkiego i właściciela teatru, Jana

Boczarskiego (zm. w 1831 r.) _ patrona Trybunału i właściciela wiatraka urządzonego

na murach pałacu Sobieskich. Pochowani są tu również: Feliks Bieczyński, Klemens

Junosza-Szaniawski, Piotr Sciegienny, Henryk Wiercieński, Hieronim Łopaciński.

W części zachodniej usytuowany jest cmentarz wojskowy żołnierzy poległych w

czasie działań I wojny światowej oraz tych, którzy zginęli w walce z hitlerowskim

najeźdźcą. Część cmentarza zajmują groby obywateli specjalnie zasłużonych w walce

o wolność, socjalizm i utrwalenie nowego porządku społecznego.

Obok cmentarza rzymskokatolickiego znajduje się ewangelicki i prawosławny

założone w 3 ćw. XIX w. Na skwerku przed cmentarzem rosną dwa piękne okazy

drzew z okresu trzeciorzędu — miłorzęby japońskie.

Nr 16. Obecnie zarząd cmentarza, dawniej dom pogrzebowy wystawiony w 1874 r. z

fundacji dr med. A. Wasilkowskiego, znanego społecznika. Budynek miał

skomplikowane urządzenia, dzięki którym miano zapobiegać grzebaniu ludzi

będących w letargu.

PLAC LITEWSKI

 

Reprezentacyjny plac śródmieścia Lublina uformowany w latach 1818—1820 jako

plac przeznaczony pierwotnie pl. Musztry. Powstał on przez wyburzenie stojącego tu

kościoła i szpitala Bonifratrów, wystawionych ok. 1735 r. Płac wyżwirowano,

ogrodzono i obsadzono topolami, we wschodniej jego części urządzano publiczny

skwer z klombami i trawnikami. Na sztucznie usypanym wzniesieniu ustawiono

staraniem Stanisława Staszica w 1826 r. pomnik dla upamiętnienia unii Litwy z

Koroną w 1569 r. Na środku pl. Litewskiego do 1923 r. wznosiła się cerkiew

prawosławna wystawiona w łatach 1873—1876 według projektu gen. Chlebnikowa

pod nadzorem budowniczego gubernialnego Ludwika Szamoty.

W zachodniej części placu stanął w 1945 r. pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej w

kształcie cokołu, na którym umieszczono postać żołnierza z rozwianą chorągwią w

ręce. Obok wzniesiono pomnik Nieznanego Żołnierza; płyta z czerwonego piaskowca

upamiętnia pola bitew Wojska Polskiego.

Nr 2. Pałac Czartoryskich: do 1973 r. siedziba Domu Wycieczkowego PTTK, obecnie

przeznaczony na siedzibę Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Barokowy pałac

wzniesiony był w 2 poł. XVII w. i zapewne rozbudowany w latach 1725—1726 według

projektu arch. Franciszka Magiera, w okresie gdy należał do Elżbiety z Lubomirskich

Sieniawskiej, od której w drodze sukcesji przeszedł do Czartoryskich. Sprzedany na

pocz. XIX w. mieścił przez pewien czas fabrykę tabaki i tytoniu. W drugiej połowie

stulecia zniknął w otaczającej go zabudowie, zatracając jednocześnie

reprezentacyjny charakter. Spalony w 1944 r. został zabezpieczony i odbudowany na

cele turystyczne. Formowanie jego otoczenia trwało jednak wiele lat.



Nr 3. Collegium Iuridicum UMCS, gmach nazwany w XIX w. pałacem

poradziwiłłowskim. Jako skromny dwór miał w końcu XVI w. stanowić własność

Firlejów. W końcu XVII w. należał do Lubomirskich i w tym czasie arch. Tylman z Ga

meren projektował dla nich rozbudowę pałacu. W drodze sukcesji przeszedł

następnie w poł. XVIII . w. do Sanguszków. Nie użytkowany przez właścicieli popadł w

końcu XVIII w. w ruinę. W okresie Księstwa Warszawskiego, już jako własność

rządową, zaczęto go przerabiać na lazaret wojskowy, ale zamierzenia tego nie

zakończono. Wreszcie w 1823 r. gmach przebudowano według projektu Jana Stompfa

na siedzibę Komisji Województwa Lubelskiego. Pożar w 1829 r. zniszczył pałac

doszczętnie. Odbudowany w latach 1829—1830 według projektu aren. Henryka

Marconiego otrzymał klasycystyczną szatę architektoniczną zachowaną z niewielkimi

zmianami do dziś.

Nr 5. Obecnie gmach Rektoratu UMCS. Budynek wzniesiono w latach 1860—1862

według projektu arch. Juliana Ankiewicza w duchu eklektyki dla Wydziału

Skarbowego Administracyjnego Rządu Gubernialnego Lubelskiego. W okresie

międzywojennym w gmachu mieściły się agendy Urzędu Wojewódzkiego.

PLAC WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA

 

Powstał na skrzyżowaniu ulic: Królewskiej, Lubartowskiej i Krakowskiego

Przedmieścia, przed Bramą Krakowską. Ostatecznie został ukształtowany w 2 ćw. XIX

w., tj. w okresie urbanistycznej przebudowy Lublina. W pocz. XVII w. był miejskim

placem targowym. W tym czasie Zygmunt III wyraził zgodę na zniesienie wałów i

zasypanie fos przed Bramą Krakowską. W 1 poł. XIX w. nazwany był pl. Królewskim, a

od I wojny światowej pl. Łokietka. Ostatnie zmiany w jego ukształtowaniu zaszły w

1939 r., kiedy wyburzono jednopiętrowy budynek stojący przy gmachu Magistratu od

strony ul. Rady Delegatów. Odbudowa spalonych budynków przy Bramie Krakowskiej

(hotel “Centralny”) nastąpiła z zachowaniem dawnej linii zabudowy.

Nr 1. Nowy Ratusz, siedziba Urzędu Miejskiego. W miejscu, w którym się znajduje,

wystawiono w XV w. zabudowania szpitala Św. Ducha. Dotrwały one do pocz. XVII w.,

tj. do czasu, kiedy sprowadzeni do Lublina karmelici bosi przystąpili do wznoszenia

dla siebie klasztoru i kościoła. Budowa prowadzona była w latach 1610—1619 przez

architektów Jakuba Tremanzela i Jakuba Balina w stylu renesansu lubelskiego.

Tę część Krakowskiego Przedmieścia w 1803 r. zniszczył pożar. Spalony kościół

czekał dłuższy czas na odbudowę. Nabyte przez miasto zrujnowane mury zostały

adaptowane w latach 1827—1828 według projektu Aleksandra Groffego,

budowniczego Królestwa Polskiego, na siedzibę Magistratu. Częściowo uszkodzony w

1939 r. i spalony w 1944 r. został odbudowany z zachowaniem dawnej,

klasycy-stycznej szaty zewnętrznej.

Nr 3. Brama Krakowska. Wystawiona była w 2 poł. XIV w. po groźnym najeździe

Tatarów w 1341 r., kiedy postanowiono otoczyć miasto murami obronnymi. Była

jedną z dwóch bram prowadzących do wnętrza. W zasadniczym zrębie zachowała

pierwotny gotycki trzon murów. Etapy jej rozbudowy widoczne są dziś na jej licu.



Najstarszą część wystawiono z kamienia i cegły ułożonych w szachownicę, następnie

podwyższono jej mury — również w epoce gotyku — cegłą. W 1 poł. XVI w. przed

Bramą wzniesiono przedbramie dla lepszej obronności i wreszcie w końcu tegoż

wieku przybyła górna część, ośmioboczna, nakryta hełmem.

Zniszczona pożarem w 1575 r. została szybko odbudowana, stan jej wymagał jednak

częstych remontów. Jeden z nich przeprowadzono za Stanisława Augusta i data 1782

z monogramem królewskim znajduje się w zwieńczeniu hełmu. W latach 1959—1964

w Bramie przeprowadzono prace konserwatorskie, dzięki którym ujawniona została

jej metryka, etapy rozbudowy i przekształceń. Obecnie w Bramie ma swą siedzibę

Oddział Historyczny Muzeum Okręgowego.

ULICA MIEDZIANA

 

Krótka uliczka łącząca ul. J. Dąbrowskiego z ul. M. Buczka na wysokości kościoła

pomisjonarskiego. Nabrała znaczenia z chwilą wytrasowania ok. 1820 roku traktu

zamojskiego. Nazwę swą zawdzięcza istniejącym tu w latach 1860—1900 zakładom

mechanicznym Alberta Plagego, który wyspecjalizował się w budowie aparatury dla

gorzelni, rektyfikacji, cukrowni (w tym było dużo wyrobów z miedzi).

ULICA GABRIELA NARUTOWICZA

 

Jest jednym z najstarszych ciągów komunikacyjnych Lublina. Zanim wykształcił się

ciąg Krakowskiego Przedmieścia ulica ta była zapewne odcinkiem pierwotnego traktu

Krakowskiego; wskazuje na to m. in. lokalizacja przy niej w pocz. XV w. kościoła

Brygidek. W hierarchii ulic renesansowego miasta była drugą po Krakowskim

Przedmieściu. Pierwotna jej nazwa — ul. Panny Marii — została zmieniona w 1822 r.

na Namiestnika lub Namiestnikowską, dla upamiętnienia przyjazdu do Lublina gen.

Zajączka, namiestnika królewskiego. W 1928 r. została przemianowana na ul.

Gabriela Narutowicza.

Nr 2. Pałac Tarłów — obecnie siedziba Wojewódzkiego Domu Kultury. Od poł. XVI w.

teren ten należał do Słupeckich. Około 1627 r. do dworu stanowiącego wówczas

własność kasztelanowej lubelskiej Barbary z Leszna Słupeckiej przeniesiono

nabożeństwa różnowiercze. W końcu .XVII w. budynek przeszedł na własność Tarłów.

Uszkodzony pożarem w poł. XVIII w. wszedł w posiadanie Lubomirskich, którzy w

1758 r. sprzedali go pijarom na rezydencję. Pijarzy wydzierżawili pałac marszałkowi

trybunału lubelskiego — Filipowi Olizarowi, który urządzał w nim huczne bale i uczty.

Wówczas nazywano go nawet pałacem Olizara. W początkach XIX w. został

adaptowany na lazaret wojskowy, potem był jeszcze kilkakrotnie przerabiany, z

powodu czego stracił zabytkowy układ wnętrz. Obecnie jedynie w bryle można

dopatrzeć się cech póżnobarokowej architektury.

Nr 4. Obecnie siedziba Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima

Łopacińskiego, a także Biura Wystaw Artystycznych. Składa się z dwóch tzw. oficyn



popdjarskich i gmachu wyniesionego dla biblioteki. Stoją one na gruntach należących

w poł. XVI w. do Marcina Skowieskiego. Oficyną prawa nazywana była w XVII w.

kamienicą Sarbiewskich, zaś lewa — kamienicą Prażmowskich. Obie ofiarowane

zostały w 1732 r. przez Mikołaja Moszyńskiego na fundację pijarom lubelskim. W

1819 r. oficyny zostały nabyte przez miasto i po wyremontowaniu przeznaczone na

lazaret wojskowy i kwatery lekarzy. W 1915 r. stały się własnością Towarzystwa

“Muzeum Lubelskie”. W oficynie lewej zachował się drewniany strop i sosręb z

wyciętą datą Anno Domini 1640 Die 20 Aprilis.

Stojący w głębi nowoczesny budynek wystawiono w latach 1935—1938 według

projektu arch. Stanisława Łukasiewicza na siedzibę instytucji kulturalnych miasta.

Mieszcząca się w nim biblioteka, licząca ok. 400 tys. tomów (powstała w 1907 r.),

jest jedną z najstarszych bibliotek publicznych na ziemiach polskich. Podwaliną jej

bogatych zasobów o charakterze regionalnym był księgozbiór Hieronima

Łopacińskiego — językoznawcy, badacza i bibliofila.

Nr 8. Kościół p.w. Matki Boskiej Zwycięskiej, pobrygidkowski, zwany również

kościołem Wizytek. Wzniesiony został w latach 1412—1426 dla upamiętnienia

zwycięstwa Władysława Jagiełły nad Krzyżakami pod Grunwaldem. Pierwotna,

gotycka bryła kościoła zachowała się bez znaczniejszych zmian; początkowo nie miał

on tak wysokiej wieży. Natomiast wnętrze uległo przekształceniom w XVI i XVII w.

Nawa główna została przesklepiona w poł. XVI w., prezbiterium otrzymało bogaty

wykrój stiukowy w 2 ćw. XVII w. Nad sklepieniem nawy głównej zachowały się

fragmenty dekoracyjnego fryzu (powstałego zapewne ok. 1470 r.) przedstawiającego

triumfalny wjazd rycerzy pod wodzą Kazimierza Jagiellończyka. Pseudogotyckie

wyposażenie wnętrza wykonane było ok. 1901 r. Z obrazów znajdujących się w

kościele zwraca uwagę malowidło na desce Św. Brygida z poł. XIV w. (zapewne

importowane).

Nr 10. Dawne zabudowania klasztorne brygidek przylegające do kościoła od południa

powstawały etapami, od gotyku do późnego renesansu. Szczególnie wspaniale

przedstawia się dawny refektarz klasztorny z 2 ćw. XVII w. o pięknej, stiukowej

dekoracji sklepień. Ta część klasztoru mieści obecnie muzeum Józefa Czechowicza,

liczące na rozszerzenie swego stanu posiadania. Pozostałe skrzydła klasztoru zajmuje

Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna oraz Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań

Oświatowych. Na skwerku przed kościołem stoi pomnik Jana Kochanowskiego dłuta

art. rzeźb. Franciszka Strynkiewicza, przeniesiony tu w 1951 r. z Rynku Starego

Miasta.

Nr 12. Budynek wystawiony w latach 1858— 1859 według projektu Antoniego

Sulimowskiego przez arch. Juliana Ankiewicza dla szkoły wojewódzkiej. W 1866 r., w

ostatnim roku z językiem wykładowym polskim, ukończyli ją: Bolesław Prus,

Aleksander Świętochowski i Julian Ochorowicz. W okresie międzywojennym w

gmachu mieścił się Sąd Apelacyjny i męskie Gimnazjum im. Stanisława Staszica, a

następnie żeńskie — im. Unii Lubelskiej — oba cieszące się najlepszą opinią. Na

elewacji budynku umieszczona jest tablica pamięci Andrzeja Struga, ucznia

gimnazjum rosyjskiego.

Nr 17. Państwowy Teatr im. Juliusza Osterwy. Wzniesiono go w latach 1884—1886



według projektu arch. Karola Kozłowskiego, zdobywcy pierwszej nagrody w

ogłoszonym konkursie architektonicznym. Gmach o eklektycznej architekturze, mimo

kilkakrotnych modernizacji utrzymał pierwotny wystrój wnętrz.

Nr 20 i 22. Kamienice wystawione przed I wojną światową, pięciokondygnacjowe,

dają pojęcie o rozmachu, z jakim rozbudowywało się miasto przed 1914 r.

Nr 56. Hotel “Victoria” według projektu arch. Janusza Ingardena i Zbigniewa

Olszakowskiego budowany był w latach 1965—1972. Ma 270 miejsc. Nazwany był

tak dla podtrzymania lubelskich tradycji nie istniejącego już, a dobrego hotelu przy

ul. Krakowskie Przedmieście o tej samej nazwie.

ULICA OKOPOWA

 

Łączy ul. Narutowicza z Lipową. Jej nazwa pochodzi z końca XIX w., kiedy prowadziła

do istniejących w tym czasie wałów i okopów obronnych. Stanowi odcinek starego

ciągu komunikacyjnego.

W miejscu, w którym obecnie wznosi się gmach DOKP, w okresie międzywojennym

znajdowało się boisko klubu sportowego “Lublinianka”.

ULICA JULIUSZA OSTERWY

 

Ciąg komunikacyjny, który wykształcił się w poł. XVIII w. wzdłuż granicy posiadłości

klasztoru Kapucynów. Około 1860 r. wyznaczone zostały obecne linie regulacyjne i oś

ulicy, którą świadomie, dla odpowiedniego efektu, skierowano na wieżę kościoła

pobrygidkowskiego. Od tego czasu zaczęto ją nazywać Kapucyńską. Nazwę obecną

otrzymała w 1956 r. D Nr 2. Powszechny Dom Towarowy wzniesiony w latach

1960—1964 według projektu arch. Tadeusza Witkowskiego. Budynek stanął na

miejscu spalonego we wrześniu 1939 r. hotelu “Victoria”. W jego piwnicach

hitlerowcy urządzili wielki skład amunicji, o czym dowiedziano się dopiero w trakcie

budowy; amunicję usunięto, stosując największe środki ostrożności.

ULICA 1 MAJA

 

Prowadzi od mostu na rzece Bystrzycy do dworca kolejowego. O jej wytrasowaniu w

1876 r. na odcinku od pl. Bychawskiego zdecydowała lokalizacja dworca kolejowego

na przedmieściu Piaski. Ulica została szybko zabudowana w 4 ćw. XIX w., w okresie

narastającej koniunktury ekonomicznej.

Pierwotna nazwa — Foksal — w 1928 r. została zmieniona na obecną przez ówczesny

Magistrat o większości socjalistycznej.



Nr 16. Lubelska Fabryka Maszyn Rolniczych. Założona w 1874 r. stanowiła własność

Mieczysława Wolskiego i Ski. Znacznie rozbudowana w pocz. XX w. zaspokajała

większość potrzeb na maszyny rolnicze guberni lubelskiej. Zmodernizowana po 1944

r. produkuje szereg doskonałych typów maszyn. Obecnie większość produkcji została

przeniesiona do nowoczesnego zakładu w rejonie Wrotkowa.

Nr 19. W tym domu — jak świadczy wmurowana tablica pamiątkowa — mieszkała i

działała Małgorzata Fornalska.

ULICA I ARMII WOJSKA POLSKIEGO

 

Łączy ul. 3 Maja z ul. Waryńskiego i 22 Lipca. Dawny ciąg komunikacyjny ku szańcom

nabrał znaczenia z chwilą uformowania pl. Musztry i jego ; obudowy. W 1 poł. XIX w.

otrzymała nazwę Powiatowej ze względu na lokalizację Komisji Obwodowej lub

Powiatowej Lubelskiej (neogotycki budynek przy ul. 3 Maja 4), następnie w 1934 r. -

Bronisława Pierackiego. Charakter zabudowy i jest niejednolity, a o ile lewa, północna

strona jest zabudowana zwarcie, o tyle możliwości prawidłowej zabudowy strony

południowej przekreśliła nieszczęśliwa lokalizacja stacji krwiodawstwa. 

Nr 7. Obecnie gmach organizacji młodzieżowych. Wystawiony został w 1909 r.

według projektu arch. Władysława Sienickiego dla Towarzystwa Kredytowego

Miejskiego w duchu monumentalnej eklektyki.

Nr 13. Collegium Anatomicum Akademii Medycznej. Secesyjny gmach wybudowany

dla prywatnego gimnazjum “Szkoła Lubelska” w latach 1910—1911 według projektu

arch. Teofila Wiśniowskiego.

ULICA PODGRODZIE

 

Łączy pl. Wolności z al. Świerczewskiego, biegnie po skraju doliny rzeki Bystrzycy.

Jako ciąg komunikacyjny istnieje na najstarszych planach

miasta. Pierwotna jej nazwa — Dolna Panny Marii — wskazywała, że jest

odgałęzieniem ul. Panny Marii (Narutowicza). Obecna nazwa, nadana w 1952 r.,

sugeruje zupełnie fałszywie związki tej ulicy z lokalizacją grodu. Ulica, która do

niedawna miała zabudowę małomiasteczkową — parterowe, niewielkie domy kryte

gontem, z ganeczkami — dziś stanowi konglomerat form i treści wymagających

szybkiej sanacji.

ULICA PODWALE

 

Stara nazwa dla ciągu komunikacyjnego opasującego niegdyś u podnóża. Stare

Miasto. Obecnie jest to ulica łącząca pl. Zebrań Ludowych z ul. Królewską.



Prawidłowa nazwa “Podwale” w poł. XIX w. zastąpiona została, z niezrozumiałych

względów, na żargonowo brzmiący “Podwal". Nad lewą stroną ulicy, idąc od ul.

Królewskiej, wznosi się wysoka skarpa wzgórza staromiejskiego, po prawej natomiast

zlokalizowano w XIX w. kilka budynków przemysłowych, choć teren nie jest

budowlany.

Nr 11. Zespół dawnych zabudowań szpitala Św. Łazarza i kościoła Św. Wojciecha.

Kościół, ufundowany w 1611 r., wystawiony był razem z czworobokiem budynków

szpitalnych ok. 1630 r. Wnętrze kościoła jednoprzestrzenne nakryte jest sklepieniem

kolebkowym, dekorowanym profilowanymi listwami sztukateryjnymi ułożonymi w

najprostszy rysunek; zwracają też uwagę płasko modelowane kapitele pilastrów.

ULICA WINCENTEGO PSTROWSKIEGO

 

Dawny ciąg komunikacyjny prowadzący od kościoła Brygidek na zachód ku szańcom

miejskim i dalej w kierunku Krakowa. Część tego ciągu od klasztoru Wizytek na

zachód została zlikwidowana w 1 ćw. XIX w., natomiast połączenie z Krakowskim

Przedmieściem uzyskano dzięki wytrasowaniu ul. Kołłątaja.

Dawne nazwy — Wizytkowska (prowadziła do klasztoru Wizytek), następnie od ok.

1880 r. Szpitalna (w klasztorze Wizytek mieścił się lazaret wojskowy). W J.934 r.

nazwano ją Peowiaków (na 20-lecie POW) i wreszcie w 1952 r. nadano jej obecną

nazwę.

Nr 12. Dawny kościół i klasztor Wizytek — obecnie siedziba Lubelskiego Domu

Kultury, Biblioteki Głównej Akademii Medycznej i innych instytucji. Wizytki

sprowadzone do Lublina mieszkały pierwotnie w zabudowaniach drewnianych, po

pożarze których w 1732 r. wystawione zostały ok. pał. XVIII w. murowane. W 1809 r.

zespół klasztorny zajęty został na lazaret wojskowy, a następnie na koszary. Około

1839 r. kościół przebudowano na cerkiew prawosławną, a ok. 1921 r. przedzielono go

stropem na dwie kondygnacje i w jednej części gmachu urządzono kasyno oficerskie.

Przed budynkiem na wysepce komunikacyjnej znajduje się piękna późnobarokowa

kapliczka z 1767 r. z figurą Chrystusa Frasobliwego.

ULICA RADY DELEGATÓW

 

Prowadzi od pl. Łokietka do przecięcia z ul. Kowalską i H. Sawickiej. Powstała dopiero

ok. 1786 r., kiedy Komisja Dobrego Porządku przydzieliła pod budowę place

znajdujące się na wale przy zrujnowanych murach miejskich, na północ od Bramy

Krakowskiej. Otrzymała nazwę Nowej, która przetrwała do 1950 r., następnie

przejściowo nazywała się Stalingradzka, a od 1958 r. nosi obecną nazwę. Jej

zabudowa nie ma jednolitego wyrazu — obok kamienic z 1 poł. XIX w. stoją tu

budynki z lat Polski Ludowej (nr 7).

ULICA RUSAŁKA



 

Łączy ul. M. Buczka, przez łąki, z ul. Podgrodzie. Wytrasowana została na przełomie

XIX i XX w.; stanowiła w tym czasie północną granicę terenów rozrywkowych

nazwanych “Rusałka", zamkniętych od południa rzeką Bystrzycą, a od zachodu ul.

Wesołą. Tereny te zakupione w 1896 r. i urządzane przez Adama Wojdalińskiego

posiadały: budynek letniego teatru, restauracje, huśtawki, strzelnice, stawy do

pływania łódkami i łazienki nad rzeką. Urządzenia te przetrwały do lat 30-tych

naszego stulecia, do czasu parcelacji terenów na działki budowlane.

ULICA HANKI SAWICKIEJ

 

Dawna nazwa Świętoduska, ponieważ łączyła ul. Krakowskie Przedmieście (obok

zabudowań szpitalnych Św. Ducha) z ul. Kowalską. Od strony Krakowskiego

Przedmieścia do ok. 1860 r. wylot ulicy zamknięty był szeroką arkadą tzw. Bramy

Świętoduskiej, której pierwsze piętro łączyło się z zabudowaniami szpitalnymi. Na

miejscu rozebranego szpitala w 1875 r. wzniesiono koszary dla straży ogniowej (dziś

nieruchomość nr 3). Za koszarami, gdzie obecnie jest parking i skwer, ciągnął się do

pocz. XIX w. ogród szpitalny otoczony murem. Po stronie zachodniej ulicy znajdowało

się kilka domów zajezdnych i zabudowania karmelitanek bosych.

Nr 5. Na skwerku za parkingiem (dawna stacja autobusów zamiejscowych)

wystawiony został w 1963 r. pomnik ku pamięci pomordowanych na Lubelszczyźnie

Żydów. Autorami projektu są art. rzeźb. Bogumił Zagajewski i Janusz Tarabuła.

Nr 14. Kościół p. w. Św. Józefa i klasztor Karmelitów Bosych. Kościół wystawiony dla

karmelitanek bosych w latach 1635—1644 nosi cechy budowli sakralnych renesansu

lubelskiego. Wnętrze posiada bogatą artykulację architektoniczną i dekorację

sztukateryjną. Attyka na dzwonnicy i szczyt nad kruchtą, neostylowe, wystawiono w

1906 r. według projektu arch. Stefana Szyllera.

Zasadniczą część zabudowań klasztornych stanowi dawny dwór obronny wojewody

bełskiego Rafała Leszczyńskiego, wzniesiony w latach 1622— 1630 przez muratora

lubelskiego Jakuba Balina. W dworze tym, choć nie ukończonym, mieścił się przez

pewien czas zbór kalwiński. Następnie, po śmierci właściciela, nabyły go karmelitanki

bose i adaptowały na potrzeby zakonne. W zespole klasztoru do dziś czytelna jest

bryła dworu z czterema narożnymi, obronnymi basztami.

ULICA MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ

 

Jest przedłużeniem ul. Okopowej do Akademickie] i Nowotki. Nazwę tę otrzymała w

1930 r., wytrasowano ją nieco wcześniej. Południowa strona ulicy zabudowana

została domami mieszkalnymi przed 1939 r., uzupełnianie zabudowy odbywało się

do ostatnich lat.



ULICA STANISŁAWA STASZICA

 

Jest to trasa dawnego ciągu komunikacyjnego na terenie Przedmieścia Krakowskiego

i jak wykazały badania archeologiczne, droga ta prowadziła niegdyś w wąwozie.

Obecnie ulica ma przebieg krzywolinijny, załamując się dwukrotnie: przy spotkaniu z

ul. Zieloną i następnie za PSK 1, skąd opada w dół ku ul. Szewskiej. Ulica otrzymała

obecną nazwę w 1928 r., poprzednio nazywała się Poczętkowską (przez pewien czas

najniesłuszniej Początkowską) od klasztoru i kościoła p. w. Poczęcia MB karmelitanek

bosych zwanych poczętkami. Niejednolita stylowo zabudowa pochodzi z rozmaitych

epok.

Nr 3. Pałac Potockich wystawiony w 1 poł. XVIII w. przez Jerzego Potockiego został

przyozdobiony przez jego syna Eustachego, generała artylerii litewskiej, właściciela

rezydencji w Radzyniu Podlaskim. Pałac był jednopiętrowy, z dwiema parterowymi

oficynami. W 1790 r. Jan Potocki ofiarował pałac Rzeczypospolitej, a po trzecim

rozbiorze Austriacy umieścili w nim więzienie kryminalne; gdy przeniesiono ję na

Zamek, budynek zaczęto nazywać “starym kryminałem”. W końcu XIX w. stał się

siedzibą policji, która wielokrotnie przystosowywała go do swoich celów.

Nr 11. Państwowy Szpital Kliniczny Dziecięcy nr 3 — secesyjny budynek frontowy

wystawiony w latach 1910—1911 według projektu arch. Józefa Dziekońskiego, z

fundacji braci Juliusza i Augusta Vetterów, na szpital dla dzieci. Zabudowania

szpitalne zostały znacznie powiększone po 1944 r.

Nr 16. Kościół i klasztor Karmelitanek Bosych (poczętek). W zabudowaniach

klasztornych mieści się obecnie PSK 1. Klasztor ufundowała Zofia z Tęczyńskich

Daniłłowiczowa z mężem Janem Mikołajem, podskarbim wielkim koronnym. Budowę

kościoła prowadzono w latach 1646—1650, na pocz. XVIII w. przesklepiono go i

wykonano wielki ołtarz, a w 1721 r. konsekrowano. Fasada kościoła nosi cechy

działalności prowincjonalnego muratora powtarzającego późnorenesansowe wzory,

natomiast ukształtowanie wnętrza, proste i jasne, pochodzi zapewne z lat

przebudowy w XVIII w. Klasztor współczesny kościołowi tworzy z nim zamknięty

czworobok. Pierwotny wystrój architektoniczny zachował się jedynie we wnętrzu

wirydarza, zewnątrz został usunięty w czasie kilku adaptacji przeprowadzonych po

1835 r., kiedy gmach oddano szarytkom na szpital.

ULICA SZYMONA SZYMONOWICA

 

Dawna nazwa: Misjonarska. Dziś ulica bierze początek u zbiegu ulic Królewskiej i

Podwale, opasuje od wschodu zespół zabudowań pomisjonarskich i wpada w ul.

Buczka na wysokości ul. Dąbrowskiego. Zanim w pocz. XIX w. wytrasowano trakt

zamojski (obecnie ul. Buczka), stanowiła ona ciąg komunikacyjny prowadzący z

Korców ku Bystrzycy.

ALEJA GEN. ŚWIERCZEWSKIEGO



 

Łączy ul. Narutowicza z pl. Bychawskim poprzez łąki i most na Bystrzycy. Dawne

nazwy — Nowa Droga i następnie Marszałka Piłsudskiego. O połączeniu zachodniej

części śródmieścia przez łąki z dworcem kolejowym myślano już w latach

osiemdziesiątych XIX w. Do realizacji takiego zamierzenia przystąpiono w 1919 r.,

trwało to jednak kilka lat; zakończenie nastąpiło w 1938 r., kiedy prowizoryczny

drewniany most ustąpił stałemu, żelbetowemu. Przy ulicy zlokalizowano w 1898 r.

ujęcie wody dla miasta; w XVI w. w tym rejonie, na łąkach nadbystrzyckich,

znajdował się blech (bielenie płótna). Po regulacji rzeki Bystrzycy przeprowadzonej

przed 1939 r. zabagnione dotychczas łąki uległy osuszeniu i dzięki temu można było

zlokalizować na nich pierwsze urządzenia sportowe. Zostały one znacznie

rozbudowane w Polsce Ludowej (hala sportowa i kryta pływalnia). W 1950 r. na

zachód od alei przystąpiono do urządzania Parku Ludowego, który dziś zaskakuje

swoim pięknym zadrzewieniem.

ULICA 3 MAJA

 

Dawny ciąg komunikacyjny uformowany został w pocz. XIX w. w trakcie

kształtowania pl. Musztry. Dwa neogotyckie pawilony leżące u wlotu z ok. 1826 r.,

mieszczące Komorę Celną i Komisję Obwodową, dały początek dalszej zabudowie

ulicy, która na końcu dzieli się na dwa ciągi — ul. Chmielnej, prowadzącej do ul.

Czechowskiej, i Dolnej 3 Maja, w dół ku Trasie W—Z i łąkom nad Czeehówką.

Pięoiokondygnacjowe kamienice od nr. 8 do 12 i 16 do 22 wystawione przed I wojną

światową dają pojęcie, z jakim rozmachem rozwijało się miasto w korzystnej dla

siebie koniunkturze gospodarczej przed 1914 r. Na skwerku od strony pl. Litewskiego

wystawiono w 1916 r. w 150 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja kamień

pamiątkowy.

Dawne nazwy tej ulicy — Czechówka, od końca XIX w. Czechowska i wreszcie od

1916 r. obecna.

Nr 6. Neogotycki budynek wystawiony w 1826 r. dla Komisji Obwodu Lubelskiego

jakoby wg projektu Jana Stompfa.

Nr 9. Na terenie tej nieruchomości istniała w 2 poł. XIX w. fabryka maszyn rolniczych

F. Meyznera, następnie zakład psychiatryczny dr. W. Olechnowicza.

Nr 14. Budynek wystawiony w 1S80 r. przez arch. Waleriana Pliszczyńskiego w

charakterze willi; przed 1939 r. mieszkał tu dr med. Mieczysław Biernacki. Obecnie

mieści się w nim redakcja “Kuriera Lubelskiego”.

ALEJA TYSIĄCLECIA

 

Pierwotnie zwana była Trasą W—Z. Odcinek jej od Zamku do ul. Prusa zrealizowano



w ostatnim dwudziestoleciu dla stworzenia możliwości ominięcia śródmieścia w

ruchu tranzytowym przez miasto z zachodu na wschód. W lipcu 1974 r. oddanp do

użytku następny jej odcinek — do al. Warszawskiej.

PLAC WOLNOŚCI

 

Poprzednia nazwa pl. Bernardyński; w 1 poł. XIX w. nazywano go pl. Targowym.

Uformowany został w 1 ćw. XIX w. po rozbiórce oficyn pałacu Tarłów usytuowanych

od strony kościoła Bernardynów. Plac przeznaczono na targ żywnościowy i w 1838 r.

wybrukowano. W 3 ćw. XIX w. targi przeniesiono za Magistrat, a plac zaczęto

nazywać Bernardyńskim. Południową jego stronę formowało żelazne ogrodzenie, na

podmurowaniu zamykające piękny skwer z aleją drzew prowadzących do pałacu

Tarłów, oddanego do użytku gimnazjum żeńskiemu.

W 1899 r. na środku placu stanęła wieża ciśnień wodociągów miejskich. Zniszczona

podczas działań wojennych w lipcu 1944 r. została następnie rozebrana. Dalsze

zmiany w ukształtowaniu placu zaszły w 1957 r. z chwilą wybudowania na terenie

dziedzińca szkolnego gmachu Liceum im. Unii Lubelskiej oraz po wystawieniu po

przeciwnej stronie placu budynku mieszkalno-handlowego dla LSS.

PLAC WOJTOWICZA

 

Znajduje się przed dworcem kolejowym. Został uregulowany w 1928 r. (m. in.

obniżono jego poziom o ok. 1,20 m).

Dworzec kolejowy. Wystawiony w latach 1876— 1877, w latach 1893—1894 został

rozbudowany, a następnie zmodernizowany według projektu arch. Jerzego Mullera w

duchu eklektyki (w latach 1924— 1925). Dla miasta liczącego ponad ćwierć miliona

ludności dworzec lubelski jest niewystarczający.

Przy pl. Wójtowicza w latach 1927-1928 wystawiono budynek poczty dworcowej

według projektu arch. Bohdana Kelles-Krauzego.

PLAC ZEBRAŃ LUDOWYCH

 

Uformowany został u podnóża Zamku wraz z obudową mieszkalną w 1954 r., na

uroczystości 10-lecia PKWN. Powstał w związku ze zmianą funkcji gmachów

zamkowych. Tereny te, dawniej gęsto zabudowane, tworzyły dzielnicę żydowską

zniszczoną przez hitlerowców w latach 1942—1943. Część zachodnią owalnego placu

obudowano socrealistycznymi budynkami mieszkalnymi, po stronie wschodniej

znajdują się szerokie schody prowadzące na Zamek. Od północy plac łączy się z al.

Tysiąclecia, od południa z ul. Kowalską i poprzez arkadę wiaduktu ul. Zanikowej z ul.

Podwale.



ULICA ZIELONA

 

Ciąg komunikacyjny prowadzący obecnie na tyłach zabudowy północnej strony

Krakowskiego Przedmieścia. Jest fragmentem niegdyś znacznie dłuższej drogi, idącej

przez ulice: Dymitrowa, Cichą i Czechowską do starego traktu Warszawskiego.

Jeszcze do końca XVIII w. ulica nosiła nazwą Kowalskiej, ze względu na znaczną liczbę

warsztatów kowalskich.

Nr 3. Dawna kaplica grecka ufundowana na podstawie przywileju Stanisława Augusta

z 1790 r., przebudowana w 2 poł. XIX w. Obecnie kościół filialny p. w. Św. Józefa.

Nr 5. Na terenie nieruchomości w końcu XVIII w. znajdował się ogród Targowskich,

będący miejscem rozrywki dla lublinian. Były tu ustawione ławkiu, werandy,

strzelnice i kręgielnie.

ALEJE ZYGMUNTOWSKIE

 

Północna odnoga al. Świerczewskiego (dawnej Nowej Drogi) prowadząca do mostu na

Bystrzycy i ul. Armii Czerwonej. Zlokalizowane są tu urządzenia sportowe: stadion

sportowy “Motoru”, hala sportowa i kryta pływalnia, budowane w latach 1960—1968

według projektu arch. Zbigniewa Michalaka.

ULICA ŻMIGRÓD

 

Łączy ul. Królewską z J. Dąbrowskiego. Jest ulicą o dużych deniwelacjach, jest wąska i

krzywo-linijna. Nazwą Żmigród obejmowano w poł. XVI w. duży obszar: od klasztoru

Bernardynów na południe, skrajem doliny rzeki Bystrzycy do ul. Sz. Szymonowica i

wzgórza, na którym wystawiono w XVIII w. kościół i klasztor Misjonarzy. Dwory i

pałace stojące w tym czasie na teranie dzisiejszej ul. J. Dąbrowskiego nazywano “Na

Żmigrodzie”. Obecna nazwa ulicy, nadana w XIX w., jest utrwaleniem historycznej

nazwy topograficznej terenu, który według przekonania archeologów był niegdyś

miejscem obronnym.

Nr 8. Dawny pałac Małachowskich, dziś kamienica mieszkalna. Wystawiony był w

XVIII w., nadbudowany o jedno piętro w 1877 r. Jego usytuowanie w stosunku do linii

zabudowy ulicy wskazuje, że dawniej miała ona inny przebieg.

ULICA ŻWIRKI I WIGURY

 

Krótka uliczka łącząca Al. Racławickie z “Domem Żołnierza”. Otrzymała tę nazwę w

1933 r.



Nr 6. “Dom Oficera” i scena Państwowej Operetki. Budynek wystawiony w latach

1924—1929 według projektu arch. mjr. Mieczysława Dobrzańskiego w duchu

neoklasycyzmu powojennego. Przy jego budowie wykorzystano cegłę uzyskaną z

rozbiórki cerkwi na pl. Litewskim..



    TATARY

    Nazwa wyprowadzana jest jakoby od Tatarów, którzy zatrzymali się tu, oblegając

miasto w 1341 r. Wieś, stanowiąca własność królewską, należała do starostwa

lubelskiego. W wieku XIX przeszła w ręce prywatne. Ostatnim jej właścicielem był

Kazimierz Graf. O dziwnych nazwach przedmieść Lublina krążyła jeszcze w

początkach XX w. zagadka: — Co to jest? Tatary — nie naród, Graf — nie hrabia,

Czwartek — nie dzień, Dziesiąta — nie godzina, itd. Istniejące tu od dawna

odkrywkowe kopalnie kamienia budowlanego były objęte specjalnymi przywilejami, a

pozostałe wyrobiska stanowią po dziś dzień znaczne przeszkody w fundamentowaniu

nowych budynków.

    W miejscu zwężenia się doliny Bystrzycy na Tatarach istniała od zamierzchłych

czasów przeprawa. Spotkały się tu główne szlaki komunikacyjne przechodzące przez

Lublin z Litwy (kierunek na Łęczną) i Rusi (kierunek na Mełgiew). W dolinie rzeki, w

miejscach, gdzie rozlewiska wodne uformowały wielkie zbiorniki, lokowane, były

młyny. Najstarsze wzmianki o młynie na Tatarach sięgają czasu lokacji miasta. W

1532 r. istniała tu papiernia, o czym świadczy zachowana nazwa młyna. W pobliżu

przeprawy przez rzekę stała karczma zwana Budzyń (Turystyczna 2). Jako dzielnica

miejska Tatary rozwijać się zaczęły dopiero w okresie międzywojennym.

Przebiegająca tędy linia kolejowa sprzyjała lokalizacji przemysłu. W szczególności

dotyczy to terenów położonych w północno-wschodniej części ul. Łęczyńskiej

(obecnie Turystycznej). Zlokalizowano tu w 1925 r. rzeźnię miejską. Stała się ona

zalążkiem dla całego zespołu obiektów przemysłu mięsnego i spożywczego,

rozbudowujących się szczególnie po wyzwoleniu.

    Obecnie granice dzielnicy obejmują tereny przy ul. Mełgiewskiej, Zadębie III oraz

dawne role wsi Hajdów. Są to obszary dzielnicy przemysłowej Lublina. Granicę

północno-zachodnią dzielnicy stanowi rzeka, a od południa tory linii kolejowej do

Rejowca. Główne ulice dzielnicy: Turystyczna, Łęczyńska i Mełgiewska.

ULICA GOSPODARCZA

 

Nazwa wskazuje na rolniczy dawniej charakter ulicy, która obecnie jest główną drogą

dojazdową do osiedla Tatary od strony północno-wschodniej.

ULICA HUTNICZA

 

Istniała tu huta szkła założona w końcu XIX w. Obecnie ulica, łącząc się z ul.

Gospodarczą, rozgranicza tereny osiedla mieszkaniowego Tatary od terenów

składowych. 

ULICA KRESOWA



 

Znajduje się za dawnym parkiem folwarku Tatary. Prowadzi do stadionu klubu

sportowego FSC “Motor”.

ULICA ŁĘCZYNSKA

 

Ongiś droga biegnąca wzdłuż wsi Tatary ku przeprawie w pobliżu obecnego mostu.

Łączyła miasto z Bronowicami i Dziesiątą. Odcinek północno-wschodni tej ulicy

(obecnie ul. Turystyczna) prowadził od przeprawy na rzece starym szlakiem w

kierunku Łącznej i Włodawy. Na terenach rolnych wsi Tatary, w szczególności po

stronie południowej, znajdowały się kopalnie kamienia, wypalano tu także wapno o

własnościach cementujących (hydrauliczne).

W 2 poł. XIX w., po wybudowaniu kolei żelaznej, lokalizowały się tu składy. Korzystne

położenie w stosunku do miasta i torów kolejowych sprzyjało rozwojowi przemysłu. W

północno-wschodniej części Tatar powstała dzielnica przemysłowa (przemysł

uciążliwy), dziś już w całości wypełniona rozbudowującymi się nowymi zakładami, aż

po tereny Hajdowa za torem PKP. Tereny położone przy ul. Łęczyńskiej na południe

od wylotu ul. Mełgiewsklej, dawne grunty orne wsi oraz nieużytki po kopalniach

kamienia, przeznaczone zostały po 1950 roku pod budownictwo mieszkaniowe.

Wzniesiono tu w latach 1950—1972 osiedla mieszkaniowe: ZOR Tatary oraz “Motor”.

OSIEDLE TATARY

 

Osiedle zlokalizowane jest w niekorzystnych warunkach, ponieważ przylega do

ruchliwej linii kolejowej Lublin — Chełm, do terenów FSC, a od zieleni łąk odgrodzone

Jest arterią komunikacyjną. Budowa osiedla była koniecznością wobec braku w

mieście łatwo dostępnych terenów budowlanych. Uciążliwą lokalizacją starano się

zrekompensować zielenią rekreacyjną, niestety, dotąd nie w pełni urządzoną.

Najistotniejszym elementem osiedla jest układ drogowy; dojazdy do budynków

przeprowadzono przy pomocy nieprzejazdowych, krótkich ulic, tzw. sięgaczy. Ruchy

piesze i kołowe nie krzyżują się wzajemnie w osiedlu. Na uwagę zasługuje także

lokalizacja handlu i usług oraz centralnie umieszczony ogród osiedlowy z

amfiteatrem. Realizację osiedla rozpoczęto w latach pięćdziesiątych w systemie

budownictwa tradycyjnego, w okresie panującego wówczas kierunku zwanego

socrealizmem (część północno-wschodnia), kontynuowano — do ukończenia w 1972

r. — w technologii wielkopłytowej monolitycznej. Autorami części północnej — “A” są

architekci: Szymon i Helena Syrkusowie i Zasław Malicki, pozostałej części — “B” —

Jerzy Androsiuk, Stanisław Fijałkowski, Jerzy Makowiecki, Rita Nowakowska.

OSIEDLE MOTOR

 



Przylega od południa do ul. Łęczyńskiej, od północy do projektowanej w planie

zagospodaro wania miasta trasy komunikacyjnej, tzw. drogi zielonej, biegnącej

wzdłuż rzeki. Droga ta połączy w przyszłości osiedla z centrum miasta przez pas

nadrzecznych łąk — przyszły park miejski.

Układ wewnętrznej komunikacji w osiedlu przeprowadzono półobwodową drogą o

wylotach do ul. Łęczyńskiej. Występuje tu zabudowa punktowa i szeregowa. Na

obrzeżu i u podnóża skarpy zlokalizowano niewielki ogród osiedlowy. W energię

cieplną osiedle zaopatruje się, podobnie jak Tatary i Bronowice, z pobliskiej

elektrociepłowni FSC. Autorami projektu urbanistycznego i architektury są architekci:

Tomasz Łakomski i Władysław Kurkowski.

ULICA MEŁGIEWSKA

 

Dawny szlak komunikacyjny prowadzący w kierunku Rusi. Obecnie droga do Mełgwi

przez Świdnik.

Nr 7/9. Fabryka Samochodów Ciężarowych im. Bolesława Bieruta. Założona w 1951 r.

odgrywa doniosłą rolę w życiu gospodarczym i społeczno-politycznym miasta i

województwa. Asortyment produkcyjny FSC jest dziś bardzo bogaty i obejmuje, poza

czterema odmianami samochodu “żuk”, szereg części do samochodów ciężarowych i

osobowych. Poza produkcją samochodów fabryka zaopatruje przemysł

motoryzacyjny w półwyroby kute i odlewnicze.. Wybudowanie fabryki miało i ma

nadal wybitny wpływ na rozwój miasta i powstawanie nowych dzielnic, arterii

komunikacyjnych, urządzeń socjalnych, komunalnych, kulturalnych i sportowych.

Powstanie FSC przekształciło Lublin w centrum przemysłowe województwa.

ULICA TURYSTYCZNA (dawniej Łęczyiiska)

 

Nr 2. Dawna karczma zwana Budzyń. Istniejący dziś budynek ma klasycystyczną

szatę z 1 poł. XIX w.

Nr 107. Zakłady Mięsne — rzeźnia miejska. Wystawiona była przez amerykańską

firmę “Ulen et Company” z Nowego Jorku na podstawie umowy zawartej z miastem w

1924 r. Eksploatację rozpoczęto w 1928 r. Obecnie zabudowania zastały znacznie

rozszerzone.



    WIENIAWA

    Tereny uprawne, pola i ogrody łożące poza Starym Miastem w kierunku

zachodnim, na obszarze dawnych trzech łanów przyznanych przywilejem lokacyjnym

miastu, przeszły z czasem do rąk prywatnych rodów szlachty i bogatych mieszczan.

Folwark Lubomelskich, znajdujący się za Krakowskim Przedmieściem i okopami

miejskimi, zwany Lubomelszczyzną, poprzednio “ogrodami kreidlarowskimi”, które

nabył w 1598 r. Wojciech Oczko (lekarz lubelski), znalazł się z czasem w posiadaniu

Leszczyńskich herbu Wieniawa. Stąd wzięto nazwę na określenie jurydyki, a później

prywatnego miasteczka. Istniało ono aż do 1826 r., tj. do czasu, gdy nabyte przez

skarb Królestwa stało się miasteczkiem rządowym. Pod względem administracyjnym

Wieniawa należała do gminy Konopnica. Formalną niezależność utraciła ostatecznie

w 1916 r. i została włączona, już jako przedmieście, w granice administracyjne

Lublina. Granicą północną obecnej dzielnicy jest rzeka Czechówka, zachodnią i

południową ul. Króla Leszczyńskiego i Długosza.

    Historyczne granice Wieniawy od południa sięgały aż po teren Rur, tj. obszarów

położonych na południe od Al. Racławickich. Propozycje podziału administracyjnego

miasta przewidują obecnie włączenie do dzielnicy Wieniawa terenów południowych,

aż do Al. PKWN. W ten sposób od zachodu dzielnica wchłonęłaby część terenów

dawnych Rur i obejmowałaby obszary Helenowa oraz część Sławinka.

    Obszary położone po obu stronach Al. Racławickich, najbliższe centrum miasta,

stały się po ostatniej wojnie ośrodkiem! zainteresowań szkolnictwa średniego,

wyższego oraz inwestycji mieszkaniowych. Były to te reny stosunkowo łatwe do

zainwestowania. Tutaj zbudowano zespoły szkół przy Al. Racławickich, al. Długosza,

ul. Dulbois, a przy ul. Nowotki i Sowińskiego zlokalizowano gmachy Uniwersytetu

Marii Curie-Skłodowskiej i Akademii Rolniczej, tutaj też powstały po wojnie pierwsze

większe zespoły zabudowań mieszkaniowych: ZOR Zachód, Racławicka Dzielnica

Mieszkaniowa (RDM), a później osiedle Róży Luksemburg. Stara zabudowa dawnego

miasteczka Wieniawy, przeważnie drewniana, o charakterze małomiasteczkowym,

ale malownicza, została całkowicie wyburzona przez Niemców w latach okupacji.

Między innymi zniszczeniu uległa zabytkowa, klasycystyczna bożnica z pocz. XIX w.

ALEJA JANA DŁUGOSZA

 

Droga ku Wieniawie powstała po wyznaczeniu ostatecznych granic terenu Parku

Miejskiego.

Nr 2. Szkoły Budownictwa (Al. Racławickie 7). Przed gmachem szkoły budowlanej

wznosi się widoczny od al. Długosza niewielki ośmioboczny budynek nakryty dachem

namiotowym, zwany basztą. Na początku XIX w. mieścił się tu magazyn prochu;

istniał tu jednak jakiś budynek już w końcu XV w., który w końcu wieku XVI

zamieszkany był przez kata. Na najstarszym widoku Lublina z 1617 r. widzimy w tym

miejscu basztę obronną zwieńczoną krenelażem. Wskazuje to na dawność

zasiedlenia tego terenu.



ULICA KRÓLA LESZCZYŃSKIEGO

 

Dawna droga prowadząca przez Lubomelszczyznę-Wieniawę w kierunku Mazowsza.

Jako ulica została wykształcona w pocz. XX w. Przebiegała ona w pobliżu nie

istniejącego obecnie placu targowego — rynku na Wieniawie.

Nr 60. Kino “Kosmos” wystawione według projektu arch. Eomana Dutkiewicza i

Jakuba Korzeniowskiego, otwarte w 1961 r.

ULICA LUBOMELSKA

 

W nazwie ulicy przechowane jest określenie terenu “Lubomelszczyzna", dawnego

przedmieścia, późniejszej Wieniawy. Ulica prowadzi w kierunku Czechowa.

ULICA MARCELEGO NOWOTKI

 

Ulicę rozpoczęto realizować w 1929—1930 r. — początkowo nosiła nazwę al. Zgody,

następnie gen. Orlicz-Dreszera — kontynuowano po 1948 r. Biegnie częściowo na

dawnym szlaku komunikacyjnym prowadzącym w kierunku Bełżyc, stanowi też

odcinek najdawniejszego traktu na Kraków.

Nr 4. Budynek wystawiony w latach 1928— 1930 według projektu arch. Stanisława

Piotrowskiego dla Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Lublinie. Dom, zwany w mieście

w czasie okupacji “Pod zegarem”, był siedzibą gestapo, miejscem kaźni. Przewiduje

się utworzenie w jego podziemiach muzeum martyrologii.

DZIELNICA UNIWERSYTECKA

 

Dekretem PKWN z dn. 23 października 1944 r. powołany został do życia Uniwersytet

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uczelnia początkowo korzystała z przydzielonych

pomieszczeń w szkołach bądź w budynkach mieszkalnych. Dopiero w 1947 r.

rozpisano ogólnopolski konkurs urbanistyczny, a w 1949 r. miasto przekazało

Uniwersytetowi MCS pierwsze tereny pod budowę, które później powiększono do ca

70 ha. Dzielnica rozwinęła się w rejonie ulic: Nowotki, Sowińskiego, Al. PKWN. W

1949 r. wydzielono z Uniwersytetu Akademię Medyczną, a w 1955 r. nową uczelnię:

Wyższą Szkolę Rolniczą, obecnie Akademię Rolniczą. Program budowy tej ostatniej

uczelni dotychczas realizowany jest również na terenie dzielnicy, która obejmuje

obecnie zespoły naukowo-dydaktyczne, mieszkaniowe oraz zabudowania

społeczno-uslugowe i sportowe. Położona w 1947 r. na skraju ówczesnej zabudowy

miejskiej dziś leży już w śródmieściu.



W zespole naukowo-dydaktycznym znajdującym się pomiędzy ulicami Nowotki,

Sowińskiego, Al. PKWN i ul. Raabego zrealizowano w latach 1949—1972 obiekty dla

wydziałów: fizyki, matematyki, chemii, biologii, nauk o ziemi, humanistyki oraz

Bibliotekę Międzyuczelnianą. Dla Akademii Rolniczej wybudowano Wydział

Weterynarii, Wydziały Agro- i Zootechniki. Wydział Mechanizacji Rolnictwa i Kliniki

Weterynaryjne zlokalizowano przy Al. PKWN.

W zespole mieszkaniowym i społeczno-usługowym dzielnicy na zachód od ul.

Sowińskiego powstały domy akademickie dla ok. 3600 studentów, dom społeczny z

salą teatralną, dwie stołówki, domy dla pracowników naukowych i administracji

uczelni, przychodnia lekarska, hala sportowa z zespołem sal gimnastycznych oraz

kryta pływalnia. Naprzeciwko Domu Asystenta znajduje się pomnik i tablica

pamiątkowa ku uczczeniu straconych tam powstańców 1863 r., m. in. Leona

Frankowskiego — komisarza Komitetu Centralnego w woj. lubelskim.

Miasteczko Uniwersyteckie zamieszkuje obecnie ok. 4 tys. studentów, a obie uczelnie

liczą ok. 15 tys. studentów stacjonarnych, zaocznych oraz eksternistów i słuchaczy

studiów podyplomowych. Gmachy uczelniane obejmują ogółem kubaturę ok. 400 tys.

m8. Wobec szczupłości terenów na dalszą rozbudowę dzielnicy przewidywane jest w

przyszłości przeniesienie Akademii Rolniczej do Felina, gdzie w pobliżu Rolniczych

Zakładów Doświadczalnych rozpoczęto już prace przygotowawcze do realizacji

nowego zespołu zabudowań uczelnianych.

Na zachód od ul. Sowińskiego, na południowych stokach przyległych do Al. PKWN,

mieści się ogród botaniczny założony w 1948—1949 r. Jest on dziś raczej skwerem

oddzielającym ruchliwą arterię od domów akademickich — właściwy ogród

botaniczny uczelni założony został na Sławinku.

Dzielnica już dziś kształtuje przestrzenny obraz nowego Lublina, chociaż jeszcze nie

wszystkie budynki zostały wzniesione. Obecnie w toku budowy znajduje się gmach

Prawa i Rektoratu, zamykający główny plac uniwersytecki od zachodu (arch.

Stanisław Fijałkowski). W 1966 r. ustawiono tu pomnik Marii Curie-Skłodowskiej art.

rzeźb. Mariana Koniecznego.

Uniwersytet MCS jest pierwszą w Polsce inwestycją wyższej uczelni wznoszoną na

całkowicie nie zagospodarowanym terenie. Wielką zasługą ówczesnych władz i

społeczeństwa było zrozumienie roli, jaką odgrywać będzie w życiu miasta jednostka

urbanistyczna, w której skupione będą wszystkie funkcje naukowe i dydaktyczne

kilku wyższych uczelni. Autorem pierwszego opracowania urbanistycznego (I nagroda

w konkursie) był arch. Czesław Gawdzik. Projektantami niektórych ważniejszych

budynków byli w latach 1949—1972 architekci z Lublina i kilku innych środowisk:

Czesław Gawdzik — Humanistyka, Biologia, Agrotechnika, Zootechnika, Fizyka II,

oraz łącznie z arch. Tadeuszem Witkowskim Fizyka I; Tadeusz Witkowski — Teoria

Weterynarii, Biblioteka Międzyuczelniana; Krystyna Różyska — dom

społeczno-usługowy oraz bloki: A, B, C, D, E; Zenon Bujak — Chemia Duża; Eryk Maj i

Bolesław Klimek — akademicki ośrodek sportowy, Jan Czaplicki — bloki akademickie

F i G.

ALEJE PKWN



 

Rozgraniczają dzielnice Rury i ŁSM (patrz opis dzielnicy Rury).

ALEJE RACŁAWICKIE

 

Główna arteria wypadowa z miasta w kierunku na Warszawę, z bocznym

odgałęzieniem prowadzącym na Kraśnik. Park Miejski niesłusznie zwany Ogrodem

Saskim założony został w 1837 r. za rogatkami warszawskimi, które mieściły się

wówczas u wylotu ul. Lipowej. Park powstał staraniem inżyniera gubernialnego

Feliksa Bieczyńskiego na gruntach należących ongiś do dominikanów lubelskich.

Falisty teren parku zadecydował o swobodnym układzie ścieżek, alej i zadrzewienia.

Park ciągnie się wzdłuż Al. Racławickich, aż do al. Długosza. Pomnik wzniesiony w

parku na wzgórku, widoczny od Alej, wiąże się z faktem upamiętnienia istniejącego w

tym miejscu cmentarza, gdzie grzebano zmarłych na cholerę.

Nr 1. Komitet Wojewódzki PZPR. Budynek usytuowany w parku na miejscu

rozebranych magazynów. Zrealizowano go według projektu Czesława

Doria-Dernałowicza i arch. Zbigniewa Zawory w 1953 r.

Nr 7. Państwowe Szkoły Budownictwa oraz Technikum Chemiczne. Część obiektów

została wybudowana przed II wojną według projektu arch. Stanisława Łukasiewicza.

Po roku 1944 nastąpiła rozbudowa zespołu szkół. Projektantem części nowej, od

strony Al. Racławickich, był arch. Czesław Doria - Dernałowicz.

Nr 18. Kościół Garnizonowy. Budynek przekształcony z cerkwi prawosławnej w 1929

r. według projektu arch. Władysława Wojciechowskiego. We wnętrzu zachowana jest

polichromia z 1929 r. art. mai. Karola Frycza.

ULICA PUŁAWSKA

 

Do niedawna stanowiła jednokierunkowy odcinek drogi pozwalającej ominąć centrum

miasta, jadąc od północy z Lubartowa bądź z kierunków południowo-wschodnich

(Zamość) na Warszawę lub Kraków (Kraśnik). Ulica przebiega na skraju zabudowań

osiedla i wiąże się z ul. Północną na Czeehowie. Jej rola uległa zmianie z chwilą od--

dania do użytku Trasy W-Z.

ULICA RÓŻY LUKSEMBURG — OSIEDLE RÓŻY LUKSEMBURG

 

Ulica Róży Luksemburg wykształcona dopiero w ostatnich latach, jako odciążająca Al.

Racławickie, przylega do Osiedla im. Róży Luksemburg wznoszonego na bogato

urzeźbionym terenie (różnice poziomów wynoszą do 20 m). W głąb osiedla wrzynają

się tu dwa jary stanowiące naturalny odpływ wód z płaskich stoków leżących na



północ od AL Racławickich. Jary te dzielą osiedle na trzy zespoły zabudowane

blokami mieszkaniowymi i urozmaicone kompozycją pięciokondygnacyjnych

punktowców. Przy ul. Eóży Luksemburg mieszczą się warsztaty szkolne oraz pod nr.

3 Internat Szkół Zawodowych DOSZ.

OSIEDLE MIESZKANIOWE ZWANE RACŁAWICKĄ DZIELNICĄ MIESZKANIOWĄ (RDM)

 

Zajmuje teren wzdłuż AL Racławickich, po obu stronach ul. Sowińskiego. Jest to jeden

z pierwszych większych zespołów mieszkaniowych, którego budowę rozpoczęto w

latach 1949—1950 — autorami są architekci: Czesław Kaszycki, Stanisław Lukasik i

Mieczysław Kaczorowski.

Nr 15. Szpital Wojskowy, dawniej studium misyjne jezuitów “Bobolanum”

wybudowane w latach 1922—1923 według projektu arch. Ignacego Kędzierskiego.

OSIEDLE ZOR ZACHÓD

 

Przylega do AL Racławickich na odcinku od ul. Przodowników Pracy do ul. Puławskiej.

Budowę osiedla według projektu arch. Włodzimierza Kurkowskiego rozpoczęto w

1949 r., ukończono w latach sześćdziesiątych.

Nr 12. Hotel “Unia” (Orbis). Budynek zrealizowano w 1971 r. Jego autorem jest arch.

Henryk Jarosz.

Nr 14. Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL). Mieści się w dawnych zabudowaniach

klasztoru Dominikanów obserwantów. Dominikanie obserwanci osiedlili się tu w 1607

r. i przebywali do kasaty zakonu w 1800 r.

Klasztor, początkowo niewielki, drewniany, rozbudowany został w XVIII w., tworząc w

rzucie trzy boki prostokąta otwartego w kierunku północnym, czwarty bok,

zamykający dziedzińce od AL Racławickich, obecnie zburzony w związku z

przebudową frontu, powstał na początku wieku XIX, kiedy po zabraniu klasztoru

przez Austriaków urządzono w gmachu szpital wojskowy, a potem w czasie Królestwa

koszary wojskowe zwane świętokrzyskimi. W 1918 r. gmach oddany został do

użytkowania KUL. W latach 1921—1930 dokonano przebudowy obiektu według

projektu arch. Mariana Lalewicza, ujawniając szatę zewnętrzną dziedzińca i

porządkując wnętrze.

Należący do klasztoru kościół (obecnie uniwersytecki) p. w. Św. Krzyża wystawiony

został w 1434 r. przy trakcie prowadzącym z miasta w kierunku Bełżyc (patrz ul.

Nowotki). Kościół był początkowo drewniany; murowany datuje się od 1617 r.

Zniekształcony w okresie użytkowania przez wojska został odbudowany w latach

1921—1930, stracił jednak cechy architektoniczne wiążące go z renesansem

lubelskim. Dziś pozostał jedynie charakterystyczny rzut, bryła uległa zniekształceniu

po obniżeniu dachu i szczytu.



KUL prowadzi studia o kierunkach: teologicznym i humanistycznym. Liczba

studentów wynosi ponad 2 tys.

ULICA SOWIŃSKIEGO

 

Pierwsze koncepcje realizacji ulicy datują się od 1923 r. Ulica zrealizowana w

obecnym przekroju w 1951 r. jest fragmentem arterii obwodowej południowej części

miasta, przecina zabudowania Racławickiej Dzielnicy Mieszkaniowej oraz rozdziela

tereny zabudowy uczelnianej od terenów Miasteczka Uniwersyteckiego. Ulica stanowi

też główny wjazd do Dzielnicy Uniwersyteckiej oraz główny dojazd z centrum na LSM.

ULICA WETERANÓW

 

Nazwę swą ulica uzyskała w 1930 r. Powstała w latach dwudziestych w związku z

parcelacją gruntów rolnych na cele mieszkaniowe rozszerzającego się miasta w

kierunku zachodnim. Wiąże się ona z istniejącymi w pobliżu tej ulicy mogiłami

powstańców 1863 r.

SŁAWINEK

 

Do niedawna wieś, znalazł się obecnie w granicach miasta. Powstał zapewne w pocz.

XVIII w. przez wydzielenie części gruntów z pobliskiej wsi Sławin. W 2 poł. XVIII w.

Sławinek stanowił własność Jana Nepomucena Kościuszki, stryja Tadeusza. Pod

koniec tego wieku przeszedł na własność kupca i bankiera lubelskiego Dawida

Heyzlera, a następnie w 1819 r. Pawła Wagnera, członka lubelskiej loży masońskiej.

Odtąd datuje się rozwój Sławinka i eksploatacja jego wód leczniczych.

W ostatniej ćw. XIX w. wnuk Wagnera — Stanisław Mędrkiewicz, usiłował postawić

zakład sławinkowski na odpowiednim poziomie: wybudował nowe łazienki, wille

mieszkalne, uporządkował park. Zakład nie wytrzymał jednak konkurencji Nałęczowa

i wegetował tylko w czasie I wojny;

Obecnie na obszarze dawnych gruntów dworskich założony został Ogród Botaniczny

UMCS. Stary dwór Kościuszków, znajdujący się w całkowitej ruinie, został

odbudowany i przystosowany do potrzeb Uniwersytetu według projektu arch.

Tadeusza Augustynka.

Ostatnio zlokalizowano tu Muzeum Wsi Lubelskiej.



    WROTKÓW

    Wieś Wrotków, której nazwa wywodzi się zapewne od jej właściciela o imieniu

Wrocisław, występuje w aktach po raz pierwszy w końcu XV w. Wieś ta rozwijała się

na prawym brzegu Bystrzycy wzdłuż nadrzecznej drogi oraz częściowo przy obecnej

ul. Nałkowskich, prowadzącej od Starego Lasu i Zemborzyc do miasta. Obecnie

granicą wschodnią Wrotkowa są tereny dawnego obozu południowego na Dziesiątej,

od północy dzielnica obejmuje obszary przemysłu wzdłuż ul. Krochmalnej i łąki za

cukrownią aż po Park Ludowy, od zachodu Majdan Wrotkowski i tereny rolne

graniczące ze Starym Lasem. 

    Obszary południowe i zachodnie Wrotkowa zostały włączone do miasta w 1961 r.

Realizowana jest tu nowa dzielnica przemysłowo-składowa, powstały nowe ulice:

Diamentowa, Energetyków, Przy Bocznicy, Budowlana, łączące rejony Wrotkowa

północnego i ul. Nowy Świat z ul. Zemborzycką. Pomiędzy rejonem

przemysłowo-składowym i wsią Wrotków w latach 1974—1980 zostanie wybudowane

dziesięciotysięczne osiedle mieszkaniowe im. Nałkowskich. W rejonie cukrowni i

krochmalni, w najbliższym sąsiedztwie w pocz. XX w. powstały przyfabryczne

indywidualne zabudowania mieszkaniowe przy ulicach: Włościańskiej, Dzierżawnej,

Przeskok, Radzikowskiej, Piekarskiej. Nie wykształciła się tu jednak większa jednostka

mieszkaniowa — wiele obiektów wybudowano tutaj nielegalnie. Są to często

prymitywne budynki drewniane.

ULICA BETONOWA

 

Prowadzi przez tory PKP do terenów nowego przemysłu i składów przy ul.

Wrotkowskiej, zagospodarowanych w ostatnich latach przed II wojną światową, ul.

Diamentowej i innych. Nazwa ulicy pochodzi od istniejącej tu dawniej betoniarni.

ULICA KROCHMALNA

 

Nazwa wywodzi się od istniejącej tu krochmalni. Ulica powstała na dawnej drodze

prowadzącej po prawym brzegu rzeki w kierunku przeprawy na Czubach. Później

ulica ta stanowiła główną drogę dojazdową do rozwijającego się tu od końca XIX w.

przemysłu spożywczego i do terenów składowych przy torach kolejowych. Tędy

prowadził także dojazd do terenów wyścigów konnych i wystaw rolniczych na łąkach,

w miejscu obecnych ogródków działkowych. □ Nr 13. Cukrownia “Lublin” zbudowana

w latach 1894—1895 pośród lasu sosnowego, który sięgał wówczas aż po dworzec

kolejowy, położona była poza granicami miasta. Rozbudowana w latach

międzywojennych, zmodernizowana i powiększona po wyzwoleniu, jest dziś jednym z

najpoważniejszych zakładów przemysłowych w Lublinie. Równocześnie cukrownia

jest bardzo uciążliwym obiektem ze względu na swe położenie: powoduje

zanieczyszczenie rzeki oraz powietrza w mieście.
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Bazylewski Wiktor, Lublin i okolice, Warszawa 1952

Cholewiński Witold, Przewodnik po Lublinie i jego okolicach, Lublin 1929 (wyd. 3)

(Ciświcki Tadeusz), Jak zwiedzać w ciągu jednego dnia pamiątki Lublina, Lublin 1908

Ciświcki Tadeusz, Najważniejsze pamiątki Lublina na podstawie nowych źródeł,

Lublin 1917

Ilustrowany przewodnik po Lublinie, Lublin 1931, wyd. Oddział Lubelski PTK w

Lublinie

(Kamieński Wincenty), Przypadki lubelskie, poema oryginalne..., Lwów 1810

Lublin, przewodnik, Lublin 1959, wyd. Komisja Krajoznawcza Okręgu PTTK w Lublinie

Lublin, przewodnik turystyczny, Lublin 1966 (wyd. 2), wyd. Okręgowa Komisja

Krajoznawcza PTTK w Lublinie

Przyborowski Walery L., Lublin i ziemia lubelska, Warszawa 1951

(Ronikierowa Maria Antonina), Ilustrowany przewodnik po Lublinie, Warszawa 1901

Sierpiński Seweryn Zenon, Historyczny obraz miasta Lublina, Warszawa 1843

Wojciechowski Stefan, Lublin 1938, wyd. Min. Komunikacji

Wojciechowski Stefan, Lublin — przewodnik po mieście i okolicy, Warszawa 1949

Zieliński Władysław Kornel, Opis Lublina jako przewodnik dla zwiedzających miasto i

jego okolice, Lublin 1876
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NOCLEGI 

 

Hotel „Orbis-Unia" — Aleje Racławickie 12, tel. 320-61

Hotel ,Victoria" — Narutowicza 58/60, tel. 270-11

Hotel „Lublinianka" — Krakowskie Przedmieście 56, tel. 242-61

Hotel „Garnizonowy" — Curie-Skłodowskiej 9, tel. 290-19

Motel PZMot. — Prusa 8, tel. 342-32

Dom Noclegowy ZNP — ul. Akademicka 4, tel. 282-85

Dom Wycieczkowy PTTK — ul. Krakowskie Przedmieście 29, tel. 239-41

Międzynarodowy Hotel Studencki „Almatur" — Langiewicza 20, tel. 332-17 (czynny

15 lipca — 15 września)

Schronisko Młodzieżowe — Długosza 4a, tel. 306-28 (czynne cały rok)

Schronisko Młodzieżowe — Zuchów 1 (Szkoła Podstawowa), tel. 318-36 (czynne

lipiec—sierpień)

Camping nr 91 — Sławinkowska 46, tel. 322-31 (czynny 15 kwietnia — 31

października)

Camping nr 35 — Lublin-Dąbrowa, tel. 408-31

W tej części przewodnika podano najważniejsze informacje w oparciu o dane WOT.

Zainteresowanym proponujemy ponadto korzystanie z wymienionych w Informatorze

punktów informacji turystycznej oraz z publikacji Al. Leszka Gzelli: Co, gdzie, kiedy w

Lublinie i Marka Wyszkowskiego: I, 2, 3 dni w Lublinie. 

GASTRONOMIA

 

Kategoria I

„Europa" — Krakowskie Przedmieście 29, tel. 220-12

„Dworek Grafa" — Łęczyńska 150, tel. 625-54

„Unia" — Al. Racławickie 12, tel. 330-21

„Victoria" — Narutowicza 60, tel. 298-70

Kategoria II

„Astoria" — Al. Racławickie 2, tel. 297-22

„Kalina" — Bieruta 20, tel. 206-02

„Motel" — Prusa 8, tel. 343-63

„Picolo" — Droga Męczenników Majdanka 22, tel.

402-33 „Karczma Słupska" — Al. Racławickie 22, tel. 388-13

„Pod Skarpą" — Ruska 6, tel. 296-28

„Polonia" — Krakowskie Przedmieście 6, tel. 266-37

„Powszechna" — Krakowskie Przedmieście 56, tel. 254-47

„Stylowa" — Plac Zebrań Ludowych 10, tel. 255-46 „Trojka" — Al. PKWN 8, tel.

510-42

Kategoria III
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„Czechowianka" — Lubomelska 20, tel. 253-51

„Gerwazy" — Grażyny 12, tel. 518-67

„Jubileuszowa" — Róży Luksemburg 37

„Przystań" — Zemborzycka 1, tel. 410-97

„Śródmiejska" — Narutowicza 13, tel. 272-81

„Ludowa" (jadłodajnia dietetyczna) — Krakowskie Przedmieście 60, tel. 297-91 

BARY

 

“Astoria" — Al. Racławickie 2, tel. 297-22 “Centralny" — Kołłątaja 1

“Karczma Lubelska" — pl. Litewski 1, tel. 218-04

“Ogrodowy" — Krakowskie Przedmieście 57, tel. 208-23

“Staromiejski" — Trybunalska 1, tel. 266-18

“Trojka" — Al. PKWN 8, tel. 510-42

“Turystyczny" — Krakowskie Przedmieście 29, tel. 239-31

Kategoria I

“Astoria" — AL Racławickie 2, tel. 297-22

“Czarcia Łapa" — Bramowa 2, tel. 203-44

“Dworek Grafa" — Łęczyńska 150, tel. 625-54

“Pod Arkadami" — Hanki Sawickiej 7

“Unia" — Al. Racławickie 12, tel. 320-61

“Victoria" — Narutowicza 60, tel. 298-70

Kategoria II

“Kalina" — Bieruta 20, tel. 206-02

“Lublinianka" — Krakowskie Przedmieście 56, tel. 254-13

“Malinowa" — Al. Swierczewskiego 16, tel. 265-28

“Motel" — Prusa 8, tel. 343-60

“Regionalna" — Krakowskie Przedmieście 27, tel. 258-29

“Skierka" — Wileńska 21

“Tip-Top" — Al. Racławickie 24, tel. 381-17

“Trojka" — Al. PKWN 8, tel. 510-42

Bar Kawowy “Saski" — Krakowskie Przedmieście 61

Herbaciarnia “Ratuszowa" — Krakowskie Przedmieście 8, tel. 273-23

Pijalnia Wód Mineralnych “Regionalna" — Staszica 2

Winiarnia “Bachus" — Wileńska 21

DWORCE

 

Dworzec kolejowy — pl. Wójtowicza 1

Dworzec PKP i PKS Lublin-Północ — Tatary 4

Dworzec autobusowy PKS — Al. Tysiąclecia 4

POSTOJE TAKSÓWEK



 

Armii Czerwonej

Biernackiego (róg Lubartowskiej)

Bieruta

Chopina (róg Narutowicza)

Droga Męczenników Majdanka

Głowackiego

Gospodarcza

Jaczewskiego

Krakowskie Przedmieście 50

Krakowskie Przedmieście (róg Chopina)

Kunickiego (róg Mickiewicza)

Kunickiego (róg Reymonta)

Pl. Litewski (tel. 222-22)

Mełgiewska (przy FSC)

Nadfoystrzycka

Nowotki (róg Grottgera)

Obywatelska

Piaskowa

Przyjaźni

Al. Racławickie (róg Głowackiego)

Rymwida (LSM)

Al. Tysiąclecia (przy dworcu PKS)

Wileńska

Pl. Wójtowicza (przy dworcu PKP, tel. 233-33)

Zana

Pl. Zebrań Ludowych

Zemborzycka

OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO

 

PBP “Orbis" — Krakowskie Przedmieście 25, tel. 278-48, 281-53, 295-94, 289-16

PBP “Orbis" — Krakowskie Przedmieście 29, tel. 247-05, 219-21,

BORT PTTK — Kościuszki 6, tel. 237-58, 289-50

OST “Gromada" — Szewska 3, tel. 294-11, 237-64, 295-24

SBT “Turysta" — Chopina 14, tel. 291-17

OBT PZMot — Prusa 6, tel. 342-05

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Turystyczne — Narutowicza 19, tel. 227-89

BTZ “Juwentur" — Waryńskiego 6/2, tel. 298-80

Biuro Podróży i Turystyki SZSP “Almatur" — Narutowicza 30, tel. 292-32

PUNKTY INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

 

Centrum Informacji Turystycznej — Narutowicza 58, tel. 299-08



PBP “Orbis" — Krakowskie Przedmieście 29, tel. 219-21

PBP “Orbis" — Krakowskie Przedmieście 25, tel. 295-94

BORT PTTK — Kościuszki 6, tel. 237-58

OST “Gromada" — Szewska 3, tel. 237-64

SBT “Turysta" — Chopina 14, tel. 291-17

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Turystyczne — Narutowicza 19, tel. 227-89

OBT PZMot. — Prusa 6, tel. 342-05

Zarząd Oddziału PTTK przy FSC — Mełgiewska 7/8, tel; 201-41, w. 696

Hotel “Orbis-Unia" — Al. Racławickie 12, tel. 320-61

Hotel “Lublinianka" — Krakowskie Przedmieście 56, tel. 242-61

Dom Wycieczkowy PTTK — Krakowskie Przedmieście 29, tel. 239-41

Polres — Dworzec PKP, tel. 202-19

Automobilklub Lubelski — 1 Armii WP 2, tel. 240-10

PUNKTY WYMIANY DEWIZ

 

PBP “Orbis" — Krakowskie Przedmieście 25

BORT PTTK — Kościuszki 6

OST “Gromada" — Szewska 3

SBT “Turysta" — Chopina 14 OBT PZMot — Prusa 6

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Turystyczne — Narutowicza 19

Hotel “Orbis-Unia" — Al. Racławickie 12 Hotel “Victoria" — Narutowicza 58/60

Hotel “Lublinianka" — Krakowskie Przedmieście 56

NBP I Oddział — Chopina 6

NBP II Oddział — Krakowskie Przedmieście 37

NBP III Oddział — Krakowskie Przedmieście 64

PKO II Oddział — Krakowskie Przedmieście 39

Bank PKO SA — Al. Tysiąclecia 5

Urząd Celny — Okopowa 5, tel. 203-22

Wydział Paszportów KW MO — Okopowa 5, tel. 201-01

OŚRODKI REKREACYJNE

 

Zalew Zemborzycki — kąpieliska, plaże, wypożyczalnie sprzętu wodnego,

sportowego i turystycznego

Ośrodek wypoczynkowy “Dąbrowa" — zagospodarowanie kompleksowe, las, nad

Zalewem Zemborzyckirn

Obiekty sportowe KS “Start" — stadion lekkoatletyczny, korty tenisowe, boiska do

siatkówki i koszykówki, pawilon, sala gimnastyczna — a). Swierczewskiego 22

Ośrodek sportowy MOSTiW — hala sportowa, kryta pływalnia, korty tenisowe — Al.

Zygmuntowskie 4

Stadion sportowy RKS “Motor" — boisko piłki nożnej, tor żużlowy, Al. Zygmuntowskie

Obiekty sportowe WKS “Lublinianka" — boisko, hala gimnastyczna, korty tenisowe —

Króla Leszczyńskiego 23

Stadion sportowy RKS “Motor" — ul. Kresowa 1



Park Ludowy — al. Świerczewskiego 15

Park Saski — Al. Racławickie 1

Park Bronowicki — Armii Czerwonej 12

Ogród Botaniczny UMCS — Sławinek

OŚRODKI KULTURY

 

Państwowa Filharmonia im. H. Wieniawskiego — Osterwy 7, tel. 215-36

Teatry

Państwowy Teatr Dramatyczny im. J. Osterwy — Narutowicza 17, tel. 244-36

Państwowy Teatr Muzyczny — Żwirki i Wigury 6, tel. 253-41

Państwowy Teatr Lalki i Aktora im. J. Ch. Andersena — Klonowica 1, tel. 216-28

Studencki Teatr “Gong 2" — Nowotki 12 (Chatka Żaka), tel. 332-01

Kina

“Kosmos" — Króla Leszczyńskiego 72, tel. 300-97

“Wyzwolenie" — Pstrowskiego 6, tel. 224-16

“Studyjne" — Nowotki 12 (Chatka Żaka), teL 332-01

“Staromiejskie" — Trybunalska 20, tel. 209-13

“Robotnik" — 1 Maja 31, tel. 203-19

“Grunwald" (GKO) — Żwirki i Wigury 6

“Gwardia" (KW MO) — Narutowicza 73

“Przyjaźń" — Mełgiewska 7

“Kryształ" — Krochmalna 13

“Oaza" — Kunickiego 35

“Grażyna" — Wallenroda 4a

MUZEA

 

Muzeum Okręgowe Zamek — Zamkowa 9, tel. 250-01

Oddział Historyczny Muzeum Okręgowego — Brama Krakowska, tel. 260-01

Muzeum im. Józefa Czechowicza — Narutowicza 10, tel. 202-77

Muzeum Wsi Lubelskiej — Kalinowszczyzna 13, tel. 294-13

Państwowe Muzeum na Majdanku — Droga Męczenników Majdanka 67, tel. 426-47

GALERIE

 

Biuro Wystaw Artystycznych — Narutowicza 4, tel. 256-00

Galeria “Labirynt" — Rynek 8

DOMY KULTURY



 

Wojewódzki Dom Kultury — Podgrodzie 3, tel. 242-07

Lubelski Dom Kultury — Pstrowskiego 12, tel. 287-00

Dom Kultury Kolejarza — Kunickiego 35, tel. 201-21

Dom Kultury FSC — Mełgiewska 7, tel. 201-41

Młodzieżowy Dom Kultury — Struga 11

Dom Kultury LSM — Wallenroda 4a

KLUBY

 

Klub MPiK — Krakowskie Przedmieście 20, tel. 237-34

Klub MPiK — Grażyny 7

Klub Prasy i Książki Radzieckiej — Narutowicza 27, tel. 255-24

Klub “Nora" — Krakowskie Przedmieście 32, tel. 207-27

Klub NOT — Grottgera 6

Klub Studencki “Arcus" — Narutowicza 10, tel. 209-57

BIBLIOTEKI

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, tel. 228-47, 207-38

Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna — Narutowicza 8, tel. 269-16

Biblioteka Międzyuczelniana UMCS — Mowotki 10, tel. 300-11

Biblioteka Główna KUL — Chopina 27, tel. 212-20

Biblioteka Akademii Medycznej - Pstrowskiego 12, tel. 209-10

Wojewódzkie Archiwum Państwowe — Trybunalska 13, tel. 280-71

STACJE BENZYNOWE

 

Droga Męczenników Majdanka 16, tel. 419-48

Kunickiego 105, tel. 405-05

Mełgiewska 1a, tel. 616-30

Al. PKWN, tel. 331-45

Al. Racławickie, tel. 380-14

Ruska 1, tel. 247-17

Al. Spółdzielczości Pracy, tel. 225-81

Al. Zygmuntowskie, tel. 234-53

STACJE OBSŁUGI

 

Polmozbyt — Wojciechowska 40, tel. 320-41



Polmozbyt— Ruska 15, tel. 279-49

PZMot. — Prusa 8, tel. 343-51

PZMot. — Przemysłowa 10, tel. 242-94

Automobilklub — 1 Armii Wojska Polskiego 2, tel. 283-54

Spółdzielnia Pracy “Takso-Naprawa" — Al. Kraśnicka 1, tel. 388-15

Spółdzielnia Pracy “Takso-Naprawa" — Nałęczowska 51a, tel. 332-24

Spółdzielnia Pracy “Takso-Naprawa" — Przemysłowa 13, tel. 253-31

Spółdzielnia Inwalidów — Stolarska 12, tel. 278-76

Pogotowie drogowe PZMot. — Prusa 8, tel. 34-351, 34-280

Pogotowie drogowe PZMot. — Przemysłowa 10, tel. 242-94

WAŻNIEJSZE POŁĄCZENIA TELEFONICZNE

Pogotowie Ratunkowe — Sławińskiego 5, tel. 999, 244-44

Pogotowie MO — 997

Straż Pożarna — Szczerbowskiego 4, tel. 998

Biuro numerów telefonicznych miejscowych — 913

Biuro informacyjno-zleceniowe PPTiT — 911, 917

Informacja PKP — 202-19

Informacja PKS — 266-49

Odjazdy pociągów — 484

URZĘDY POCZTOWE

 

Lublin 1 — Krakowskie Przedmieście 50

 “ 2 — Pocztowa 1

 “ 3 — Kalinowszczyzna 4

 “ 4 — H. Sawickiej 22

 “ 5 — Nadbystrzycka 152

 “ 6 — Łęczyńska 14 7 — Kunickiego 67

 “ 8 — Al. Racławickie 23

 “ 9 — Łopacińskiego 1

 “ 10 — Krańcowa 102

 “ 11 — Langiewicza 17, bl. B

 “ 13 — Nowy Świat 24

 “ 14 — Montażowa 13

 “ 15 — Narutowicza 80a

 “ 17 — Grażyny 18

 “ 33 — Przyjaźni 22
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