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Kościół św. Mikołaja
Początki kościoła są nieznane, wg legendy jest to najstar-
szy kościół w Lublinie. Miał powstać w czasach Miesz-
ka I. Dzisiaj historycy początków kościoła upatrują nie 
wcześniej aniżeli w 2 poł. XI lub w XII w., a nawet dopiero 
ok. poł. XIV w. (przed 1350 r.). 

Nie wiadomo jak wyglądał kościół średniowieczny. 
Zachowana do dziś świątynia powstała ok. poł. XVI w. 
Kościół składał się z kwadratowej nawy, prezbiterium od 
wschodu i zakrystii od północy i posiadał krypty pod prez-
biterium i zakrystią. Na pocz. XVII w. lubelski murator 
Piotr Traversi wymienił strop w kościele na sklepienie, 
które ozdobiono sztukateryjnymi listwami w tzw. typie lu-
belskim. Przed poł. XVII wieku nawę kościoła przedłużono 
o trzecie przęsło. W latach 1873-1874 od zachodu do-
budowano kruchtę, a w pocz. XX wieku wzniesiona zo-
stała kaplica MB Nieustającej Pomocy.

Osada targowa w XI-XIII wieku?
Nazwa Czwartek związana jest ze słowiań-
skim określeniem dnia tygodnia i prawdo-
podobnie datą targu. Targu nie należy mylić 
z jarmarkiem. Słowo ‘targ’ oznaczało miejsce 
(plac targowy a czasem osadę) lub sposób 
detalicznej wymiany towarowej o lokalnym 
zasięgu. Miała ona charakter cotygodnio-
wego i jednodniowego spotkania handlowe-
go. Najstarsze targi polskie, w większości 
określane od dnia tygodnia (środa, czwar-
tek, sobota, niedziela) posiadają XI-wieczną 
metrykę. Jarmarki zaś (niem. Jahrmarkt) to 
targi doroczne o znaczeniu ponadlokalnym, 
związane z handlem hurtowym: trwały od kil-
ku dni do dwóch tygodni, upowszechniły się 
w Polsce w XIII w. Czwartek, jako osada han-

Wykopaliska na Czwartku – osada z VI-X wieku

Czwartek, dawne przedmieście, mimo że nie został ob-
jęty granicami Pomnika Historii, jest obszarem bardzo 
ważnym dla początków Lublina. Nazwa Czwartek po raz 
pierwszy wzmiankowana jest w 1420 r. 
Czwartek w swojej historii pełnił różne funkcje: 
VI-IX w. – osada rolniczo-rzemieślnicza
XI/XII w.-2 poł. XIII w. – osada targowa 
k. XIII-pocz. XVI w. – przedmieście miasta lokacyjnego
XVI-XVIII w. – jurydyka (obszar wyłączony spod prawa 
miejskiego)
Od XIX wieku Czwartek jest integralną częścią miasta.
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VI-VII i VIII-X w. na pd.-wsch. cyplu wzgórza ist-
niała gęsto zabudowana osada. Domostwa usy-
tuowane były wokół placu. Nie jest pewne czy ta 
osada była otoczona wałem. W jej obrębie było 
25 budynków półziemiankowych: 20 mieszkalnych, 
3 gospodarcze i 2 produkcyjne. Budynki mieszkal-
ne miały po ok. 12-16 m2 powierzchni. Półziemian-
ki wkopane były w ziemię na głębokość od 0,3 do 
1 m. Odkryte we wnętrzach ślady po słupach sugerują, 
że podtrzymywały one drewnianą konstrukcję dachu. 
W wyposażeniu były różnorodne urządzenia grzewcze; 
piece kopułkowe i płaskie paleniska oraz piece drążo-
ne w lessie poza domami. Wśród budynków był warsztat 
obróbki kości.

W okresie IX-X w. nastąpiło zmniejszenie liczby bu-
dowli na Czwartku. Od XI wieku zabudowę półziemian-
kową zastąpiły budynki naziemne, zrębowe, z towarzy-
szącymi im jamami o funkcji gospodarczej.

Od VII/VIII w. aż do XV w stwierdzono na Czwartku 
działalność usługowo-handlową mieszkańców zajmują-
cych się wędzeniem ryb i mięsa, zapewne też wypiekiem 
chleba, garncarstwem, obróbką kości i skóry, wtórnym 
przetopem żelaza z przeznaczeniem na podstawowe wy-
roby kowalskie i drobniejsze przedmioty, jak ostrogi czy 
haki, a nawet sprzączki i guziki. Fragmenty wagi szalko-
wej i jamy zasobowe przeznaczone do przechowywania 
zboża świadczą o handlu różnymi towarami ważonymi 
oraz zbożem i solą.

dlowa związana z zespołem grodu i podgro-
dzia, musiał być z tego zespołu wyodrębnioną, 
skoro zyskał odrębną nazwę. 

W Lublinie, w okresie pomiędzy XI, a dru-
gą połową wieku XIII, ustanowiony został za-
pewne targ tygodniowy. Funkcjonuje wtedy na 
Czwartku osada, działająca w oparciu o insty-
tucję targu. Tutaj zapewne ogłaszano także 
wyroki sądowe czy postanowienia władz. 

Istniejący obecnie, w stanie szczątkowym, 
układ osiedla wzdłuż ulicy Szkolnej może być 
pozostałością średniowiecznej osady targo-
wej, z wydłużonym szerokim placem–rynkiem 
w centrum, ale także mógł powstać wraz 
z jurydyką ustanowioną tu przed 1519 r. Plan 
Czwartku zbliżony do dzisiejszego odnotowano 
na mapie Lublina z końca XVIII w. 

KOśCIół śW. MIKOłaJa Na POCZ. XVII W.

CZWarTeK Na PLaNIe Z 1783 r.

KrYPTa POD KOśCIOłeM śW. MIKOłaJa


