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grunty Lublina w średniowieczu

współczesna granica Lublina

granice średniowiecznych wsi

miasto “w murach”

Pola miejskie
W średniowieczu miastom towarzyszyły rozłogi pól 

uprawnych. Pola, uprawiane przez mieszczan, dawa-
ły im przede wszystkim zabezpieczenie żywnościo-
we. Lublin według znanego dokumentu Władysława 
Łokietka z roku 1317 otrzymał nadanie ziemi o łącz-
nej powierzchni 100 łanów - czyli ok. 2500 ha.

Łatwo porównać tę liczbę ze współczesną powierz-
chnią Lublina, który liczy 14800 ha. Monarsze nadanie 
to zatem ok. 1/6 dzisiejszej powierzchni miasta. 

Choć 100 łanów magdeburskich (1 łan = ok. 25 ha) to 
nie było mało, zdarzały się większe obszary pól miejskich, 
np. Sandomierz otrzymał podzas lokacji 200 łanów.

Łany miejskie Lublina rozmierzone zostały w dwóch 
zasadniczych kompleksach: na południowy zachód od 
miasta lokacyjnego, poprzecznie do Bystrzycy i bieg-
nącej wzdłuż niej drogi do Krakowa oraz na północny 
wschód od miasta, poprzecznie do Czechówki (i zara-
zem poprzecznie do traktu biegnącego na Ruś). 

Taka lokalizacja pól umożliwiała mieszczanom swo-
bodny dostęp do nich i ich uprawę, a przy tym zago-
spodarowane pola sprzyjały bezpieczeństwu osób po-
dróżujących traktami.

Pola nadane podczas lokacji nie były wszystkimi, 
jakie w średniowieczu posiadała lubelska gmina miej-
ska. W 1400 roku mieszczanie lubelscy kupili wieś Ko-
nopnicę. 

Dziś zapewne niewielu z nas zdaje sobie sprawę 
z tego, że idąc np. ulicą Okopową spaceruje granicą łanu 
wytyczonego przez średniowiecznego mierniczego.
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św. Mikołaja

Ślady pracy geometrów 
sprzed ponad 700 lat

Oprócz układu urbanistycz-
nego Starego Miasta, zacho-
wały się w kilku miejscach 
dzisiejszego Lublina także 
inne zabytki średniowiecznego 
miernictwa: granice pól upraw-
nych – łanów mieszczan. Przez 
wieki zostały utrwalone droga-
mi lub granicami zabudowa-
nych posesji. 

Dobrze widoczne na współ-
czesnym planie miasta są 
dawne granice niektórych ła-
nów wytyczonych poprzecznie 
do traktu w stronę Krakowa – 
ob. ul. Narutowicza (na dole) 
oraz na Czwartku (po prawej), 
gdzie m.in. dawny łan kościo-
ła św. Mikołaja wykorzystano 
na cmentarz – i tak utrwalono 
jego średniowieczny kształt.
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zachowane w dzisiej-
szych ulicach i grani-
cach działek granice 
dawnych łanów

dawne trakty kakow-
ski i lwowski


