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1 A. Kozak, Przemiany zagospodarowania rynków ma ych mia-

steczek Lubelszczyzny z uwzgl!dnieniem zieleni na przyk adzie 

Józefowa nad Wis ", Kocka, Kurowa i W"wolnicy. Praca dy-
plomowa wykonana pod kierunkiem dr in . arch. kraj. Kingi 

Kimic, Studium Podyplomowe „Ochrona Dziedzictwa Kulturo-
wego”, Wydzia! Architektury Politechniki Warszawskiej, War-
szawa 2014.

Throughout the ages, little towns around Lublin (Poland) have 
undergone changes of historical, economic and social nature 
along with the entire region. They acquired new functions, 
which required different management of their main squares. At 
the turn of the 19th and 20th centuries, these provincial towns 
gradually absorbed the idea of healing urban settlements by 
introducing greeneries into public spaces. In some places during 

the interwar period there appeared plant compositions along 
roads and streets, and even green squares in the middle of main 
squares. This increased the aesthetic value of these central parts 
of settlements, as well as improved the general wholesomeness 
of the towns’ spaces.
This analysis of the town squares in Józefów nad Wis!", Kock, 
Kurów and W"wolnica throughout their history – from the 
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ABSTRACT

Na przestrzeni kolejnych wieków ma!e miasta zlokalizowane 
na terenie Lubelszczyzny podlega!y przemianom historycz-
nym, gospodarczym i spo!ecznym charakterystycznym dla tego 
regionu. Zyskiwa!y nowe funkcje, a wraz z nimi przekszta!ce-
niu ulega!o tak e zagospodarowanie przestrzeni ich rynków. 
Wraz z ko%cem XIX wieku do miasteczek prowincjonalnych 
zacz&!y stopniowo przenika' równie  tendencje zwi"zane z ich 
uzdrawianiem poprzez wprowadzanie ro(linno(ci w przestrze-
niach publicznych. W niektórych miejscowo(ciach w okresie 
mi&dzywojennym zacz&!y pojawia' si& elementy zieleni kom-
ponowanej w postaci nasadze% wzd!u  dróg i ulic, a nawet 
skwerów tworzonych w obr&bie placów rynkowych. Wi"za!o 
si& to z podwy szaniem warto(ci reprezentacyjnych tych cen-
tralnych obszarów poszczególnych osad, a tak e popraw" este-
tyki i zdrowotno(ci przestrzeni miasteczek w uj&ciu ogólnym. 
Przeprowadzone analizy zagospodarowania przestrzeni rynków 
Józefowa nad Wis!", Kocka, Kurowa i W"wolnicy w kolejnych 

okresach – od czasu ich powstania do chwili obecnej – uka-
zuj" kierunki ich przemian zwi"zanych z wprowadzaniem 
form ro(linnych, jako elementu pe!ni"cego funkcje ozdobne 
i wypoczynkowe. Wskazuj" tak e na konieczno(' prowadze-
nia indywidualnych bada% w ka dym z przypadków, s!u "cych 
okre(leniu precyzyjnych wytycznych do projektów rewaloryza-
cji poszczególnych rynków zale nie od charakteru i uwarunko-
wa% historyczno-przestrzennych danego miejsca.
Przedstawione w niniejszym opracowaniu badania stanowi" 
tre(' pracy dyplomowej1 wykonanej w ramach Studium Pody-
plomowego „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego” realizowa-
nego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej pod 
kierownictwem prof. dr hab. in . arch. Danuty K!osek-Koz!ow-
skiej.

S!owa kluczowe: Lubelszczyzna, rynek, miasteczka
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Wiele zapomnianych i zaniedbanych miasteczek 
Lubelszczyzny ma dzisiaj niepowtarzaln" szans& 
na odbudow& powi"zan" z mo liwo(ci" wydo-
bycia i utrzymania cech charakterystycznych ich 
krajobrazu kulturowego. Elementami o szczegól-
nych warto(ciach s" regularnie rozplanowane rynki 
– stanowi"ce osnow& historycznie ukszta!towanych 
struktur urbanistycznych posiadaj"cych wielowie-
kowe tradycje. Mimo ró nic wynikaj"cych ze stop-
nia intensywno(ci rozwoju poszczególnych miej-
scowo(ci, ich cechy wspólne dotycz" zbli onego 
podej(cia do sposobu kszta!towania rynków w ko-
lejnych wiekach.

Wspó!czesny sposób zagospodarowania tych cha-
rakterystycznych, wyró niaj"cych si& przestrzeni, 
jest wypadkow" przekszta!ce% nast&puj"cych w ko-
lejnych latach istnienia poszczególnych miejscowo-
(ci. Uwarunkowany jest zmian" ich statusu admi-
nistracyjnego (posiadaniem praw miejskich lub ich 
pozbawieniem), przemianami wiod"cych funkcji re-
alizowanych w obr&bie rynków i ich roli, rozwojem 
oczekiwa% spo!ecznych zwi"zanych ze sposobem 
ich u ytkowania i potrzeb" wprowadzenia w ich 
obr&bie ro(linno(ci, a w efekcie ko%cowym tak e 
aktualnych tendencji i wspó!czesnego podej(cia do 
mo liwo(ci kszta!towania tych wa nych i rozpozna-
wanych w strukturze urbanistycznej miejsc. 

Jednocze(nie odmienny sposób postrzegania 
wiod"cych funkcji rynków miasteczek w kolejnych 
wiekach, powodowany uwarunkowaniami politycz-
nymi, gospodarczymi i spo!ecznymi, sprawia dzi( 
wiele trudno(ci na etapie podejmowania decyzji do-
tycz"cych ich w!a(ciwego utrzymania. Jedn" z kwe-
stii spornych jest udzia! zieleni, która wprowa-
dzana by!a w przestrze% rynków g!ównie w okresie 
mi&dzywojennym i latach pó)niejszych. Poznanie 

 historii oraz kierunków i zakresu przemian w za-
gospodarowaniu rynków ma!ych miast Lubelszczy-
zny, w tym zasadno(ci wprowadzania i utrzymania 
w ich obr&bie elementów ro(linnych, jest niezwy-
kle istotne dla wydobycia i utrzymania unikalnych 
warto(ci tych miejsc zw!aszcza wspó!cze(nie, gdy 
istnieje wiele mo liwo(ci pozyskiwania funduszy 
z UE na rewaloryzacj& publicznych przestrzeni. 
Umo liwi pe!niejsz" ocen& warto(ci tych elemen-
tów, ich rangi i roli w uj&ciu historycznym w relacji 
do czasów obecnych. Pozwoli jednocze(nie wska-
za' w!a(ciwe podej(cie do poszanowania zastanej 
substancji tworz"cej przestrze% rynku i okre(li' 
g!ówne kierunki post&powania na etapie podejmo-
wania decyzji projektowych i realizacji.

1. Uwarunkowania przestrzenne

Obecne województwo lubelskie w znacznej cz&-
(ci pokrywa si& z obszarem, jaki Lubelszczyzna 
zajmowa!a historycznie. Obszar Lubelszczyzny, za -
warty pomi&dzy dwiema g!ównymi rzekami Wi-
s!" i Bugiem, w czasach Ksi&stwa Warszawskiego 
obejmowa! departament lubelski, w którego miejsce 
w okresie Królestwa Polskiego utworzono w 1816 r. 
województwo lubelskie, przekszta!cone pó)niej 
w guberni& lubelsk". W chwili obecnej stanowi ob-
szar obejmuj"cy oko!o 120 miejscowo(ci b&d"cych 
w ró nych okresach miastami, przy czym wi&kszo(' 
z nich posiada!a prawa miejskie do okresu przed po-
wstaniem styczniowym, a wi&c do 1863 roku. Ich 
uk!ady przestrzenne, wynikaj"ce w znacznej mierze 
z zasad lokacji opartej na prawie magdeburskim, s" 
do siebie bardzo zbli one.

beginnings of the settlements up until now – shows a progres-
sive introduction of plantings as ornamental elements as well as 
for purposes of leisure. It also indicates the need for a case-by-
case individual study in order to deÞ ne precise guidelines for 
revalorisation projects depending on the character of the town 
and its historical and spatial circumstances.

This paper is based on a thesis2 written as part of the “Cultural 
Heritage Protection” Postgraduate Programme at the Faculty 
of Architecture, Warsaw University of Technology, under the 
supervision of dr hab. arch. Danuta K!osek-Koz!owska.

Keywords: Lublin region, square, little towns

2 A. Kozak, Przemiany zagospodarowania rynków ma ych mia-

steczek Lubelszczyzny z uwzgl!dnieniem zieleni na przyk adzie 

Józefowa nad Wis ", Kocka, Kurowa i W"wolnicy. Thesis under 

the supervision of dr in . arch. kraj. Kinga Kimic, “Cultural 
Heritage Protection” Postgraduate Programme at the Faculty of 
Architecture, Warsaw University of Technology, Warsaw 2014.
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2. Miasteczka Lubelszczyzny – rys historyczny

2.1. Sytuacja miasteczek na tle uwarunkowa! 

historycznych, gospodarczych i spo"ecznych

Powstawanie miasteczek w rejonie Lubelszczy-
zny zwi"zane by!o z przebiegiem wa nych szlaków 
handlowych. Najstarsze rozwija!y si& z wczesno(re-
dniowiecznych grodów plemiennych (np. W"wol-
nica). Oprócz miast fundacji królewskiej z nadaniem 
znacznych gruntów i mo liwo(ciami rozwojowymi, 
wi&ksza cze(' miast na Lubelszczy)nie stanowi!a 
w!asno(' prywatnych w!a(cicieli. Cz&sto pierwot-
nie otrzymywa!y status miejski na prawie polskim, 
które nie wymaga!o tworzenia regularnego uk!adu 
przestrzennego. Dopiero lokacja na prawie mag-
deburskim, obowi"zuj"ca od XIV wieku, wprowa-
dza!a regularny uk!ad z dok!adnie rozmierzonym 
rynkiem. W strukturze miast rozpozna' mo na cen-
tralnie usytuowany, czworoboczny rynek otoczony 
proporcjonalnie rozmieszczon" zabudow", two-
rzon" przez najwa niejsze instytucje (m.in. ratusz) 
oraz najokazalsze budynki mieszkalne, a tak e upo-
rz"dkowany uk!ad wychodz"cych z naro y rynku 
ulic przecinaj"cych si& pod k"tem prostym i two-
rz"cych struktur& szachownicow" (il. 1, 2, 3, 4, 5). 
Poza gwarancj" placów pod budow& obiektów re-
ligijnych i administracyjnych, dokument lokacyjny 
okre(la! mi&dzy innymi liczb& targów i jarmarków 
mog"cych odbywa' si& w danym mie(cie.

Prze!om XV i XVI wieku by! okresem intensyw-
nego rozwoju handlu na obszarze ca!ej Polski. Przez 

Lubelszczyzn& przebiega!y szlaki handlowe na Li-
tw&, a osady le "ce na tych szlakach bogaci!y si& 
i rozwija!y przestrzennie. Miasta stawa!y si& o(rod-
kami handlowymi, administracyjnymi, religijnymi 
i kulturalnymi regionu. Do znacznego rozwoju rze-
mios!a i handlu w okresie Odrodzenia przyczynia!o 
si& organizowanie miejscowych targów i jarmarków 

1. Rynek w uk!adzie przestrzennym Józefowa nad Wis!". 
Fragment „Planu rzeki Wis!y” z 1860 r., M. Niedzielska, 
Studium historyczno-urbanistyczne Józefowa nad Wis ", 

Archiwum WUOZ w Lublinie, sygn. nr 2106
1. Town square in Józefów nad Wis!". Fragment of the 

1860 Vistula Plan, M. Niedzielska, Studium historyczno-

urbanistyczne Józefowa nad Wis ", WUOZ Archives in Lublin, 
catalogue no. 2106

2. Józefów nad Wis!" – nieistniej"cy ratusz, 
rys. M. E. Andriolli. „K!osy”, nr 844 z dn. 1.09.1881, s. 132

2. Józefów nad Wis!" – the town hall (now demolished), 
drawing by M. E. Andriolli. “K!osy” no. 844 of 1.09.1881, 

p. 132

3. Rynek w Kocku na tle uk!adu urbanistycznego miasta. 
Plan sytuacyjny Miasta Dziedzicznego Kocka…, z ok. 1827 r., 
[w:] J. Pilarska, Kock – studium rewaloryzacji uk adu starego 

miasta, Archiwum WUOZ w Lublinie, syg. nr 17786
3. Town square in Kock and the layout of the town. 

Arrangement Plan of the Town of Kocka…, around 1827, 
[in:] J. Pilarska, Kock – studium rewaloryzacji uk adu starego 

miasta, WUOZ Archives in Lublin, catalogue no. 17786
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w miasteczkach. Natomiast wojny toczone w XVII 
wieku oraz zwi"zane z nimi zniszczenia, a tak e 
kl&ski  ywio!owe mia!y w tym okresie decyduj"cy 
wp!yw na upadek gospodarczy kraju, a w szcze-
gólno(ci Lubelszczyzny. Na d!ugie lata zahamo-
wa!y one rozwój wielu miejscowo(ci. Próby odbu-
dowy gospodarki tego regionu przebiega!y bardzo 
powoli. W!a(ciciele wyludnionych miast wydawali 
specjalne przywileje zach&caj"ce do osiedlania si& 
w nich, co spowodowa!o szybki nap!yw ludno(ci  y-
dowskiej, która przejmowa!a zabudowania przyryn-
kowe. Dopiero pod koniec XVIII wieku nast"pi!y 
w tych zaniedbanych i zniszczonych miejscowo-
(ciach znaczniejsze zmiany. W miastach rz"dowych 
dzia!a!y komisje, których rol" by!a m.in. odbudowa 
i polepszenie warunków sanitarnych, a w!a(ciciele 
niektórych miast prywatnych zaj&li si& ich porz"d-
kowaniem i rozbudow" wprowadzaj"c odpowiednie 
reformy3.

Po upadku insurekcji ko(ciuszkowskiej i rozbio-
rach obszar dzisiejszego województwa lubelskiego 

dosta! si& pod panowanie austriackie otrzymuj"c 
miano Galicji Zachodniej. W 1809 roku Lubelsz-
czyzna zosta!a wyzwolona i w!"czona do Ksi&stwa 
Warszawskiego, przez co miasta zyska!y pewn" sa-
modzielno(' w zakresie spraw lokalnych. Po 1815 
roku, a  do I wojny (wiatowej, rejon ten pozosta-
wa! pod zaborem rosyjskim. Okres rozbiorów odbi! 
si& niekorzystnie na sytuacji miasteczek Lubelsz-
czyzny – ci"g!e przemarsze i stacjonowanie wojsk 
wp!yn&!y na obni enie statusu materialnego miesz-
ka%ców. W latach 1820–1830 w ramach programu 
rz"dowego rozwini&ta zosta!a aktywna dzia!alno(' 
na rzecz regulacji i rozbudowy miast. „Przepisy 
Ogólne Policji Budowniczej dla miast Królestwa 
Polskiego” z 1820 roku nakazywa!y wykonywanie 
planów regulacyjnych ulic i placów – na ich podsta-
wie realizowano dzia!ania zwi"zane z porz"dkowa-
niem i rozbudow" poszczególnych miast4.

W wyniku represji wprowadzonych po powsta-
niu styczniowym wiele miast i miasteczek utraci!o 
prawa miejskie, a przez to i dotychczasow" rang& 

3 E. Przesmycka, Przeobra enia zabudowy i krajobrazu mia-

steczek Lubelszczyzny, Lublin 2001, s. 62, 75-78.

4 Ibidem, s. 79.

4. Rynek w Kocku wg akwareli Zygmunta Vogla z 1796 roku. Muzeum Narodowe w Warszawie
4. Town square in Kock. Watercolor painting by Zygmunt Vogel, 1796. National Museum in Warsaw
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w regionie, co przyczyni!o si& do ich upadku go-
spodarczego. Rozwój rzemios!a, komunikacji i lo-
kalnego przemys!u w ko%cu XIX wieku wp!yn"! 
na rozbudow& sieci kolejowej i drogowej, przez co 
zmieni! si& przebieg historycznych szlaków handlo-
wych (il. 6). W wyniku tych przemian cz&(' miaste-
czek peryferyjnych, pozbawiona dost&pu do bitych 
dróg i stacji kolejowych, powoli traci!a na znaczeniu 
jako o(rodki gospodarcze. Panuj"ce w nich warunki 
pozostawia!y wiele do  yczenia „pomimo wzgl&d-
nie ma!ego skupienia w nich ludno(ci i ma!o zwar-
tego zabudowania. [Panowa!o w nich] Bez!adne 
nagromadzenie wszelkiego rodzaju domostw i za-
budowa% gospodarskich, przewa nie drewnianych, 
ulice i drogi zwykle niebrukowane pe!ne b!ota lub 
kurzu, brak kanalizacyi i dobrej wody do picia, brak 
zadrzewienia, wsz&dzie brudy i nieporz"dek”5.

Wydarzenia I wojny (wiatowej oraz wojna pol-
sko-rosyjska odbi!y si& niekorzystnie na sytuacji 
spo!eczno-politycznej miasteczek, „przechodz"c 
przez kraj (...) krwawym i ognistym szlakiem, wiele 

z siedlisk tych obróci!y w zgliszcza i gruzy ...”6. Po 
zniszczeniach wojennych i odzyskaniu przez Polsk& 
niepodleg!o(ci nast"pi!a powolna odbudowa mia-
steczek. Pomimo kryzysu ekonomicznego panu-
j"cego w kraju i trudnej sytuacji materialnej osad, 
ich w!adze d" y!y do uporz"dkowania otaczaj"cej 
przestrzeni. Podejmowane by!y niezb&dne prace 
zwi"zane z brukowaniem ulic, doprowadzeniem 
elektryczno(ci, wodoci"gów i kanalizacji. W(ród 
wydatków rezerwowano okre(lone kwoty na ob-
sadzenie dróg drzewami, co pokazuje jednocze-
(nie, jak wa ny by! to element „upi&kszenia”, ale 
i „uzdrawiania” miasteczek.

Mimo trudnej sytuacji gospodarczej miasteczka 
pozostawa!y do czasu wybuchu II wojny (wiatowej 
centrami lokalnego handlu i rzemios!a, miejscami 
pozyskiwania towarów i us!ug dla mieszka%ców 
okolicznych wsi. Wielokulturowe osady miejskie 
pe!ni!y tak e funkcj& o(rodków religijnych z ko-
(cio!em, bo nic" czy cerkwi" oraz funkcj& o(rod-
ków administracyjnych z urz&dem gminy, ratuszem, 

5. Rynek w W"wolnicy na planie miasta z 1820 r. Fragment planu W"wolnicy, wyk. J. Kier!owicz, 1820 r., 
reprodukcja A. Czerepi%ski. Archiwum WUOZ w Lublinie, syg. nr 38533

5. Town square in W"wolnica on the street map from 1820. Fragment of a street plan of W"wolnica by J. Kier!owicz, 1820, 
reproduced by A. Czerepi%ski. WUOZ Archives in Lublin, catalogue no. 38533

5 J. Holewi%ski, Osady ogrodowe wobec zniszczenia przez 

wojn& miast i miasteczek, Warszawa 1915, s. 1-2.

6 Ibidem, s. 2.
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poczt", itp. Dopiero II wojna (wiatowa wp!yn&!a 
w znacz"cy sposób na przekszta!cenie struktury 
ich ludno(ci i zniszczy!a ukszta!towan" przez wieki 
wielonarodowo(', zmieniaj"c dotychczasowy krajo-
braz tych miejscowo(ci.

2.2. Funkcje rynków miasteczek Lubelszczyzny 

na przestrzeni wieków – przemiany

Rynek od wieków by! najwa niejszym miej-
scem w obr&bie miasta., stanowi"c jego najistotniej-
szy, centralny element rozpoznawalny w strukturze 
urbanistycznej oraz najwa niejsze miejsce  ycia 
gospodarczego. Tu zbiega!y si& drogi prowadz"ce 
do miasta i krzy owa!y si& szlaki handlowe. Plac 
rynkowy pe!ni! g!ównie funkcj& handlow", b&d"c 
miejscem wymiany towarów i us!ug. Tygodniowe 
targi by!y okazj" do zaopatrywania si& mieszka%-
ców okolicznych osad, wsi i maj"tków dworskich 
w rozmaite dobra, natomiast rolnicy zbywali w mia-
steczkach nadwy ki p!odów rolnych i inne produkty 
(g!ównie by!a to sprzeda  byd!a, naczy% i sprz&tów 
gospodarskich, a tak e produktów spo ywczych). 

Jarmarki roczne by!y w miasteczku wielkim wy-
darzeniem gromadz"cym kupców i wytwórców 
z ró nych regionów. Dodatkowo, wokó! rynków 
funkcjonowa!y ró nego rodzaju sklepy, kramy, 
zak!ady rzemie(lnicze i us!ugowe poszerzaj"ce 
ofert& handlow". W centrum rynku lub w obr&bie 
pierzei, mie(ci!y si& najwa niejsze obiekty lokal-
nej administracji: ratusz, wa ne urz&dy i inne bu-
dynki. Przebieg dróg i szlaków komunikacyjnych 
wi"za! si& tak e z obs!ug" podró nych, zatem cz&-
sto przy rynkach lokowane by!y domy zajezdne 
i karczmy.

Rynek pe!ni! te  wa n" funkcj& w uj&ciu spo!ecz-
nym i kulturalnym jako miejsce spotka%, wymiany 
informacji, prowadzenia wielu codziennych spraw. 
S!u y! do organizacji ró nego rodzaju uroczysto(ci, 
by! miejscem organizacji zgromadze% publicznych 
i (wi"t. W czasach (wietno(ci miasteczek na tere-
nie Lubelszczyzny rynki pe!ni!y tak e funkcj& re-
prezentacyjn", co uwarunkowane by!o obecno(ci" 
w ich otoczeniu okaza!ych budynków u yteczno(ci 
publicznej i atrakcyjn" opraw" architektoniczn" pie-
rzei. Pó)niej jednak „ton"ce w b!ocie” przestrzenie 

6. Granice woj. lubelskiego z roku 1937. Fragment „Mapy Polskiej Sieci Kolejowej i Lotniczej do urz&dowego rozk!adu jazdy” 
z 1937 roku, http://mapy.1435mm.net.pl/index.php?id=Þ le&nazwa=mk1937 [dost&p: 03.09.2013]

6. Lublin Voivodeship in 1937. Fragment of the Polish Rail and Air Map for the purposes of the ofÞ cial timetable”, 1937, 
http://mapy.1435mm.net.pl/index.php?id=Þ le&nazwa=mk1937 [viewed: 03.09.2013]
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rynków stawa!y si& raczej odstraszaj"c" barier" nie 
do przebycia. Pierwotnie te  zabudowania prywatne 
okalaj"ce rynek mia!y pewien presti  – zamiesz-
kiwali je najbogatsi mieszczanie. Od XVIII wieku 
jednak, kiedy do centrum miasteczek zacz&!a nap!y-
wa' biedniejsza ludno('  ydowska, to zazwyczaj 
ciasne i przepe!nione budynki popada!y w ruin& de-
graduj"c krajobraz placu7.

Po zako%czeniu I wojny (wiatowej zacz&!y po-
jawia' si& g!osy o konieczno(ci uporz"dkowania 
i oczyszczenia przestrzeni rynków miasteczek, co 
wed!ug niektórych (rodowisk mo na by osi"gn"' 
jedynie przenosz"c targi na inny, odpowiednio 
urz"dzony obszar. Kolejne przepisy sanitarne na-
kazywa!y przeniesienie uci" liwego handlu z ryn-
ków w nowe miejsca usytuowane poza ich zwartym 
uk!adem przestrzennym zabudowy. Przemawia!y za 
tym wzgl&dy bezpiecze%stwa, potrzeba poprawy 
warunków sanitarnych oraz podwy szenia walorów 
estetycznych. Opinie te wi"zano z nowoczesnym 
sposobem kszta!towania miast, który „…zwalcza 
place martwe. Otó  rynek miasteczka jest przez 
6 dni w tygodniu, a tam, gdzie targi s" rzadsze i od-
bywaj" si& raz na dwa tygodnie, raz na 3 tygodnie, 
lub raz na miesi"c, i d!u ej, placem martwym, pu-
stym, pe!nym (miecia, kurzu lub b!ota.”8 (il. 7, 8).

Coraz powszechniej promowano stanowisko 
wskazuj"ce na mo liwo(ci pe!niejszego wykorzy-
stania przestrzeni rynków – nie tylko jako miejsc 
funkcjonuj"cych jedynie w wybrane dni tygodnia, 
ale jako przestrzeni ogólnodost&pnej o wysokich 
walorach ozdobnych, s!u "cych spacerom oraz za-
pewniaj"cej ludno(ci miejsce spotka%. Dotyczy!o to 
zw!aszcza miasteczek, w których rynek by! jedyn" 
ogólnodost&pn" wspóln" przestrzeni". Przechodz"c 
przez niego mo na by!o spotka' innych mieszka%-
ców – stawa! si& zatem „miejscem spacerowem, 
salonem ludno(ci wieczorem w dnie powszednie, 
a w niedziele i (wi&ta niemal przez dzie% ca!y dla 
ró nych jej warstw”9. Ale funkcj& t& spe!nia!y tylko 
rynki wybrukowane i o(wietlone oraz posiadaj"ce 
chodniki. W miasteczkach tak urz"dzonych miesz-
ka%cy cz&sto wybierali w!a(nie t& przestrze% do wy-
konania pami"tkowych fotograÞ i podczas spacerów 
(il. 9). Powoli zauwa ano tak e,  e centrum miasta 
jest jego wizytówk" i powinno mie' charakter re-
prezentacyjny. Brukowanie nawierzchni, wytycza-

nie chodników i obsadzanie ulic drzewami wp!y-
wa!o na popraw& estetyki miasta (il. 10, 11).

Oczywi(cie przed wybuchem II wojny (wiatowej 
handel nie znikn"! ca!kowicie z przestrzeni rynków 
ma!ych miast. Organizowane targi i jarmarki na-
dal gromadzi!y na rynkach ogromn" liczb& wozów, 
bryczek i towarów przeznaczonych na sprzeda , co 
mo na zaobserwowa' na zachowanych fotograÞ ach 
z tego okresu (il. 12, 13). Mimo to w okresie mi&-
dzywojennym rynki zyskiwa!y bardziej reprezenta-
cyjny charakter i otrzymywa!y nowe funkcje, nie 
zatracaj"c ca!kowicie swojej historycznej roli prze-
strzeni handlowej.

Natomiast okres powojenny ca!kowicie zmie-
ni! dotychczasowy charakter rynków. Na skutek 
ograniczenia rozwoju prywatnej dzia!alno(ci go-
spodarczej przestrzenie te zatraci!y swoj" funkcj& 
handlow", staj"c si& w wielu przypadkach repre-
zentacyjnymi skwerami. Ozdobne ziele%ce, przyj-
muj"ce czasami charakter ma!ych parków, wyko-
nywane by!y „w ramach obowi"zkowych czynów 
spo!ecznych i wed!ug gustów miejscowej elity w!a-
dzy”10. W niektórych miastach funkcj& handlow" 
przej&!y du e, przeskalowane domy towarowe lo-
kowane najcz&(ciej w!a(nie w przestrzeni rynku lub 
w jego pierzejach. Wyra)nie rozbudowana zosta!a 
rola rynków jako najwa niejszych w&z!ów komuni-
kacyjnych w danej miejscowo(ci. W tych g!ównych 

7 E. Przesmycka, op. cit., s. 42.
8 A. Kühnel, Zasady budowy miast ma ych i miasteczek, Lwów 
1917, s. 37.

 9 Ibidem, s. 40.
10 E. Przesmycka, op. cit., s. 2.

7. Rynek w Modliborzycach, 1917 rok, fot. L. Sawicki. 
Archiwum Muzeum Wsi Lubelskiej

7. Town square in Modliborzyce, 1917, photo by 
L. Sawicki. Courtesy of Archives of the Open Air Village 

Museum in Lublin
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punktach miasta stawiano przystanki lub budowano 
ma!e dworce autobusowe, parkingi, spontanicznie 
tworzono g!ówne skrzy owania komunikacji ko!o-
wej, a uci" liwe drogi krajowe przecina!y niekiedy 
rynek niszcz"c ca!kowicie jego dotychczasow" 
struktur& przestrzenno-funkcjonaln". Wprowadzano 
towarzysz"ce elementy ma!ej architektury i wyposa-

 enia: elementy o(wietlenia, kosze na (mieci, !awki 
i inne.

Obecnie, kolejne miasteczka zyskuj" swoje ob-
wodnice wyprowadzaj"ce uci" liwy ruch ko!owy 
o charakterze krajowym na zewn"trz, a pozosta-
wiaj"ce spokojniejszy ruch lokalny. Mimo pozy-
tywnych dzia!a% nadal w wielu z tych centralnych 
punktów, stanowi"cych jedyn" woln" przestrze% 
wewn"trz miasteczka, nie jest eliminowana w wy-
starczaj"cym stopniu ich funkcja komunikacyjna 
– pozostaj" cz&sto obszernym parkingiem miejskim 
o niskich walorach ozdobnych, uniemo liwiaj"c 
jednocze(nie wprowadzenie funkcji wypoczynko-
wej. K!óci si& to z potrzeb" dzisiejszego korzysta-
nia z przestrzeni rynków miejskich postrzeganych 
jako obszar wielofunkcyjny, !"cz"cy obs!ug& komu-
nikacyjn" miejscowo(ci z wypoczynkowym cha-
rakterem skweru przeznaczonego dla mieszka%ców 
oraz okresow" organizacj" targów i ró nego rodzaju 
imprez kulturalnych czy (wi"t. Funkcja spo!eczna 
i reprezentacyjna jest szczególnie podkre(lana przez 
lokalne spo!eczno(ci. Rol" powstaj"cych projektów 
rewaloryzacji czy rewitalizacji placów rynkowych 
powinno zatem by' po!"czenie tych funkcji na jed-
nym, spójnym przestrzennie obszarze, co realizo-
wane jest obecnie z ró nym efektem ko%cowym.

8. Rynek w G!usku, lata 20. XX w. Archiwum Muzeum Wsi Lubelskiej
8. Town square in G!usk, 1920s. Archives of the Open Air Village Museum in Lublin

9. Spacer na rynku w Kocku, koniec lat 30. XX wieku, 
reprodukcja fotograÞ i z albumu M. Kowalewskiej. Archiwum 

Muzeum Wsi Lubelskiej, neg. nr 39801
9. A stroll around the square in Kock, late 1930s, reproduced 
photograph from M. Kowalewska’s album. Archives of the 

Open Air Village Museum in Lublin, neg. no. 39801
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10. Spacer na rynku w Józefowie Bi!gorajskim w 1906 r. Archiwum Muzeum Wsi Lubelskiej, neg. nr 14239
10. A stroll around the square in Józefów Bi!gorajski in 1906. Archives of the Open Air Village Museum in Lublin, 

neg. no. 14239

11. Uroczysto(ci 3-majowe w Grabowcu, 1930 r. Archiwum Muzeum Wsi Lubelskiej, neg. nr 13541
11. The 3rd of May celebrations in Grabowiec, 1930. Archives of the Open Air Village Museum in Lublin, 

neg. no. 13541



14

12. Jarmark na rynku w W"wolnicy ok. 1913 r. Archiwum Muzeum Wsi Lubelskiej
12. Market on the square in W"wolnica, around 1913. Archives of the Open Air Village Museum in Lublin

13. Jarmark na rynku w Józefowie, reprodukcja fotograÞ i archiwalnej z lat 1934–1937. Archiwum Muzeum Wsi Lubelskiej, 
neg. nr 13520

13. Market on the square in Józefów, reproduction of a photograph dated 1934–1937. Archives of the Open Air Village Museum in 
Lublin, neg. no. 13520
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3. Idea wprowadzania zieleni do miast 

w XIX wieku

 

3.1. Uwarunkowania ogólne

Wiek XIX – „wiek pary i elektryczno(ci (…), 
wiek maszyn”11 zwi"zany z powstawaniem fabryk 
i manufaktur, rozbudow" systemu dróg, zacie(nia-
niem zabudowy i powstawaniem biednych dzielnic 
robotniczych12 uczyni! z miast g!ówne o(rodki  ycia 
gospodarczego. Stawa!y si& one ciasne, zadymione, 
ich ulice szare i brudne, mieszkania duszne i po-
zbawione dost&pu (wiat!a. Z!a sytuacja sanitarna 
skutkowa!a rozwojem gro)nych chorób i epidemii 
w(ród mieszka%ców, problemy spo!eczne powodo-
wa!y wzrost liczby przest&pstw, a eksploatacja za-
sobów wodnych i terenowych prowadzi!a do degra-
dacji (rodowiska naturalnego w otoczeniu miast. 
Zachodz"ce zmiany przestrzenne, zwi"zane z wyko-
rzystaniem ka dego skrawka terenu pod zabudow&, 
wp!yn&!y na ograniczenie udzia!u zieleni w mia-
stach – zaprzestano tworzenia nowych ogrodów, 
zagro eniu uleg!y te ju  istniej"ce13. Wobec (wia-
domo(ci narastaj"cych zagro e%, a tak e dzi&ki roz-
wojowi ró nych dziedzin nauki oraz zdeÞ niowaniu 
podstawowych praw cz!owieka uznano,  e uzdro-
wienie miast stanowi' powinno spraw& nadrz&dn".

Poszukiwanie rozwi"za% s!u "cych poprawie 
warunków bytowania w mie(cie skutkowa!o po-
wstawaniem nowych koncepcji urbanistycznych 
jako alternatywy dla ju  istniej"cych. Wi&kszo(' 
nowatorskich koncepcji – zrealizowanych czy po-
zostawionych tylko w fazie projektu – okre(la!o 
rol& terenów zieleni jako „zielonych p!uc miasta”. 
Znaczny wp!yw na pó)niejsze kierunki w roz-
woju urbanistyki i ogólne postrzeganie miasta jako 
z!o onego uk!adu mia!a m.in. koncepcja miasta-
-ogrodu Ebenezera Howarda. Autor – k!ad"c nacisk 
na aspekt spo!eczny, !"cz"c w jednym uk!adzie po-
zytywne strony  ycia w mie(cie (m.in. dost&pno(' 
pracy, kontakty towarzyskie, rozrywk&) z pi&knem 
krajobrazu wiejskiego (m.in. (wie e powietrze, zie-

lone, spokojne przestrzenie, otaczaj"ca przyroda) 
– sprawi!,  e koncepcja ta zapocz"tkowa!a nowe 
spojrzenie na rozwój urbanistyczny miast i w zna-
cz"cy sposób wp!yn&!a na decyzje dotycz"ce wpro-
wadzania do nich zieleni, jako jednego z czynników 
miastotwórczych.14

Zgodnie z ide" „uzdrawiania miast” przekszta!-
cane by!y istniej"ce uk!ady urbanistyczne, gdzie dla 
polepszenia panuj"cych warunków higienicznych, 
poza budow" systemu kanalizacji i brukowaniem 
ulic, wprowadzano ziele% w rozmaitych formach. 
Drzewa sadzono wzd!u  wa niejszych dróg, ozdo-
bione zieleni" place podkre(la!y rang& towarzy-
sz"cych im obiektów, a przepe!nione ro(linno(ci" 
skwery sprawia!y wra enie rozlu)nienia zwartej za-
budowy. Wprowadzanie terenów zielonych dawa!o 
nadziej& na ogóln" popraw& stanu powietrza i wa-
runków  ycia w miastach. Zmiany te cz&sto przyj-
mowa!y form& radykalnej przebudowy dotychcza-
sowej struktury urbanistycznej, gdzie na miejscu 
wyburzanych kwarta!ów zabudowy czy dawnych 
murów miejskich, powstawa!y systemy po!"czo-
nych terenów zieleni (np. XIX-wieczna przebu-
dowa Pary a pozwoli!a na wprowadzenie ro(lin-
no(ci wzd!u  ulic, a wiede%ski Ring i krakowskie 
Planty, powsta!e na miejscu dawnych fortyÞ kacji, 
otworzy!y te miasta na zewn"trz otaczaj"c ich sta-
romiejskie centra pasami zieleni). Potrzeba dba-
nia o zdrowie Þ zyczne i psychiczne mieszka%ców 
wymusi!a powstawanie publicznych terenów zie-
leni o zró nicowanym programie. We wszystkich 
wi&kszych miastach europejskich tworzono rozleg!e 
parki s!u "ce jako miejsca przeznaczone do spotka% 
i wypoczynku mieszka%ców oraz umo liwiaj"ce im 
kontakt z przyrod"15.

3.2. Ziele! miast rejonu Lubelszczyzny 

Ide& „uzdrawiania” przestrzeni miejskiej, na 
wzór miast europejskich, do(' szybko zacz&to rów-
nie  wdra a' w XIX wieku na ziemiach polskich. 
Zró nicowanie w rozwoju urbanistycznym miast 

11 E. Jankowski, Dzieje ogrodnictwa, tom II, Kraków 1938, 
s. 1.
12 I. Drexler, Miasta ogrodowe, Lwów 1912, s. 4.
13 K. Kimic, Dziewi!tnastowieczny park publiczny jako element 

uzdrowienia miast, [w:] K. Gerlic (red.), Architektura i technika 

a zdrowie. Materia y II Sympozjum, Politechnika *l"ska, Gli-
wice 2004, s. 102.

14 A. Czy ewski, Trzewia Lewiatana. Miasta-ogrody i naro-

dziny przedmie#cia kulturalnego, Pa%stwowe Muzeum Etnogra-
Þ czne w Warszawie, Warszawa 2009, s. 46-48; K. Kimic, Tereny 

zieleni jako czynnik decyduj"cy o poprawie warunków bytowa-

nia w mie#cie na przyk adzie wybranych koncepcji urbanistycz-

nych XIX i pocz"tku XX wieku, [w:] Architektura i Technika 

a Zdrowie. Materia y III Sympozjum, Gliwice 2005, s. 109-119.
15 K. Kimic, Dziewi!tnastowieczny, op. cit., s. 101-107.
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wi"za!o si& z podzia!em kraju na trzy zabory. Nie-
zale nie od przynale no(ci terytorialnej, w ka dym 
z przypadków w pierwszej kolejno(ci podejmowano 
dzia!ania w wi&kszych miastach, dla których two-
rzono plany regulacyjne s!u "ce porz"dkowaniu ich 
struktury przestrzennej – uk!adu ulic i zabudowy16. 
Wprowadzanie zieleni do miast le "cych na tere-
nach obecnego rejonu Lubelszczyzny zwi"zane 
by!o z dzia!aniami podj&tymi przez rz"d Królestwa 
Polskiego17. Wa nym elementem planów regula-
cyjnych by!o wprowadzanie zieleni w ró nych for-
mach. Drogi dojazdowe obsadzano rz&dami drzew, 
ulice przekszta!cano w zadrzewione promenady 
i aleje spacerowe, po(ród zabudowy miejskiej po-
jawia!y si& zielone enklawy skwerów. Jak barwnie 
pisa! Stefan Rogowicz: „W mroczne i zimne mury 
miast wkracza dzi( bogini Flora, pos!anka przy-
rody. W atmosfer& dymów i zabójczych wyziewów 
fabryk wnosi ona dla cz!owieka o ywczy powiew 
zdrowia i si!y. Rozsuwa ona dla swych celów mury 
miasta, a tam, gdzie ich usun"' nie mo e, zadrze-
wia w"skie ulice i place, tworzy aleje drzew, rzuca 
barwne plamy kwiecia i zieleni na ka dy wolny od 
kamienia skrawek ziemi miasta”18.

Wa nym elementem struktury przestrzennej 
wi&kszych miast sta!y si& ogólnodost&pne parki. Po-
wstaj"ce na przedmie(ciach, terenach zdegradowa-
nych lub nieprzydatnych pod zabudow&19, stawa!y 
si& swoistymi „zielonymi p!ucami” oraz miejscem 
odpoczynku i rekreacji dla ró nych warstw spo!ecz-
nych20. Zwracano uwag& na fakt,  e: „pomijaj"c 
wp!ywy ogrodów na zdrowie, (...) w  yciu, ma!ych 
zw!aszcza miast, ogród publiczny jest jednym z w&-
z!ów towarzyskiego  ycia.”21. Ogólna, XIX-wieczna 
tendencja tworzenia parków publicznych znalaz!a 
swoje odzwierciedlenie tak e na Lubelszczy)nie. 
W Lublinie na przedmie(ciach (redniowiecznego 

miasta za!o ono ju  w 1837 roku pierwszy park 
miejski nazwany Ogrodem Saskim22. Prawie 60 lat 
pó)niej powsta! kolejny park publiczny zwi"zany 
z robotniczym przedmie(ciem Bronowice23. Re-
gulacja miasta obj&!a uporz"dkowanie uk!adu dro-
gowego oraz rozlu)nienie zabudowy s!u "ce m.in. 
poprawie warunków  ycia ludno(ci. Mimo wielu 
trudno(ci utworzono tak e nowe skwery na daw-
nych placach (Litewskim i po ko(ciele *w. Micha!a 
oraz na tzw. Górce Dominika%skiej)24.

Inicjatywa „upi&kszania i uzdrawiania” miast 
poprzez wprowadzanie zieleni przenika!a jednocze-
(nie z wi&kszych miast do mniejszych, przyjmuj"c 
ró n" skal&. Specjali(ci nawo!ywali, aby „koniecz-
nie og!osi' konkursy na ogrody miejskie, gdzie 
ich niema, – poradzi' si& kompetentnych, obsa-
dzi' aleje, urz"dzi' okólniki dla dzieci mniejszych 
i wi&kszych, s!owem zadrzewi' miasto, nierachu-
j"c si& wcale z tem,  e teraz jeszcze du o w niem 
jest ogrodów prywatnych. Gdy te z czasem pozni-
kaj", pozostan" nietykalne plantacye publiczne.”25 
Chocia  jako(' „plantacji” na tzw. prowincji by!a 
mocno krytykowana przez (rodowisko wybitnych 
planistów za brak umiej&tno(ci przy ich projektowa-
niu i realizacji, nieznajomo(' podstawowych zasad 
ogrodnictwa, bezgu(cie, „rutyn& i szablon”26, to nie 
umniejsza!o to ch&ci i zapa!u, z jakim prace te wy-
konywano w coraz wi&kszej liczbie o(rodków miej-
skich. Do popularyzacji idei wprowadzania do miast 
i miasteczek zieleni przyczyni! si& tak e post&pu-
j"cy w ko%cu XIX i kontynuowany w XX wieku 
intensywny rozwój ogrodnictwa powi"zany bezpo-
(rednio z istnieniem w wielu miastach towarzystw 
ogrodniczych. Ich dzia!alno(' obejmowa!a m.in. 
organizacj& wystaw ogrodniczych oraz popularyza-
cj& wiedzy na !amach czasopism i publikacji, w tym 
artyku!ów propaguj"cych tworzenie publicznych 

16 W. Kalinowski, Zarys historii budowy miast w Polsce do po-

 owy XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Miko!aja Koper-
nika, Toru% 1966, s. 35-44.
17 Ibidem, s. 43; K. Kimic, Miejsce i rola publicznych terenów 

zieleni w przestrzeni polskich miast XIX wieku, [w:] „Czasopi-
smo Techniczne”, z. 19, „Architektura”, z. 6-A, Kraków 2012, 
s. 109-117.
18 S. Rogowicz, Idea ogrodnictwa miast i wsi, [w:] Pami!tnik 

jubileuszowej wystawy ogrodniczej w Poznaniu, Pozna% 1926, 
s. 124.
19 K. Kimic, Miejsce, op. cit., s. 111, 115.
20 K. Kimic, Dziewi!tnastowieczny, op. cit., s. 103-105.
21 E. Jankowski, Ogrody publiczne w miastach prowincjonal-

nych, [w:] „Ogrodnik Polski”, nr 24, 1892, s. 553-556.

22 G. Cio!ek, Ogrody Lublina w XIX wieku, [w:] „Ochrona Za-
bytków”, VII, z. 4, Warszawa 1954, s. 267-269; J. Willaume, 
Pocz"tki ogrodu miejskiego w Lublinie 1827–1862, [w:] „Ka-
lendarz Lubelski”, 1961, s. 55-57; M. A. Ronikierowa, Ilustro-

wany przewodnik po Lublinie, cz. 1, Lublin 1901, s. 230-231.
23 H. Gawarecki, O dawnym Lublinie. Szkice z przesz o#ci mia-

sta, Wyd. Lubelskie, Lublin 1974.
24 A. Kierek, Rozwój przestrzenny i stan urz"dze$ komunal-

nych m. Lublina w latach 1870–1915, [w:] „Rocznik Lubelski”, 
tom IV, Lublin 1961, s. 209.
25 E. Jankowski, op. cit., s. 555.
26 S. Rogowicz, Plantacje miejskie w b. Kongresówce, [w:] Pa-

mi!tnik jubileuszowej wystawy ogrodniczej w Poznaniu, Pozna% 
1926, s. 136-145.
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terenów zieleni27. Pisano o „(…) konieczno(ci za-
drzewie% w(ród murów miejskich [uznanych] (…) 
powszechnie jako hygieniczne dobrodziejstwo, nie-
zb&dne dla utrzymania przynajmniej takiego stopnia 
zdrowotno(ci, jaki osi"gn"' mo na przy nat!oczeniu 
ludzi na jednem miejscu.”28. Jednocze(nie propa-
gowane by!y warto(ci zwi"zane z higien" i kultur" 
zdrowia. Publikuj"c broszury i wysy!aj"c reprezen-
tantów z odczytami do ró nych miast (w tym do Lu-
blina) krzewiono ide& dobroczynnego wp!ywu tere-
nów zieleni na warunki  ycia w mie(cie29. 

4. Udzia" ro#linno#ci w zagospodarowaniu 

przestrzeni rynków ma"ych miast 

Lubelszczyzny

Krajobraz ma!ych miast, niemal do ko%ca XIX 
wieku, pozbawiony by! w wi&kszo(ci przypadków 
form zieleni wyst&puj"cych w obr&bie przestrzeni 
publicznych. Na zmian& tej sytuacji nie wp!yn"! 
pozytywnie równie  fakt utraty przez wiele z nich 
praw miejskich w okresach poprzednich. Wr&cz 
przeciwnie – by!o to przyczyn" stopniowego upadku 
znacznej ich liczby, co nie sprzyja!o inwestowaniu 
w ogólnodost&pn" dla mieszka%ców przestrze% s!u-
 "c" wypoczynkowi. Udzia! ro(linno(ci by! znacz-
nie ograniczony – tereny zieleni o zaplanowanej 
formie przestrzennej towarzyszy!y g!ównie, je(li nie 
wy!"cznie, zabudowaniom ko(cielnym oraz za!o e-
niom dworskim w postaci towarzysz"cych ogrodów 
ozdobnych i u ytkowych. Wzorem miast wi&kszych 
i wraz z rozwojem idei ich „uzdrawiania” pod ko-
niec XIX, a zw!aszcza na pocz"tku XX wieku, nie-
które miasteczka równie  zyska!y reprezentacyjne 
aleje realizowane przez nasadzenia drzew wzd!u  
wiod"cych do nich g!ównych dróg wjazdowych. 
Po zako%czeniu I wojny (wiatowej, w okresie od-
budowy miast na terenie ziem polskich, wydawane 
by!y kolejne publikacje postuluj"ce popraw& kra-
jobrazu miasteczek, m.in. poprzez wprowadzanie 
do nich ro(linno(ci, w tym obsadzanie drzewami 
w szpalerach rynków i dochodz"cych do nich ulic30. 
Mówiono o tym, i  „drzewa i ziele% (…) o ywi" 
plac i oczyszcz". A nawet pi&knie wybrukowany 

lub wyasfaltowany plac wywo!uje niemi!e wra enie 
pustki i szarzyzny, gdy na nim niczego nie ma.”31 
Wprowadzenie nowych funkcji i towarzysz"cych 
im elementów zagospodarowania przestrzeni rynku 
ma!ego miasta wymaga!o oczywi(cie odpowied-
niego jej ukszta!towania (il. 14). 

Rozplanowanie rynku z urz"dzonym skwerem, 
wynikaj"ce z jego ram przestrzennych, wymaga!o 
ukszta!towania go w sposób regularny, ze (cie kami 
spacerowymi oraz wolnym miejscem po(rodku, 
utworzonym wokó! obiektu reprezentacyjnego (np. 
pomnika). By! przeznaczony na obchody uroczy-
sto(ci religijnych i narodowych lub ewentualnie co-
dzienne targi. Elementami, które powinny znale)' 
si& na rynku by!y tak e „postój doro karski, wy-
chodek publiczny, wodotrysk”32. Rynki mniejsze, 
których punkt centralny stanowi! ratusz, propono-
wano zagospodarowa' w sposób bardziej rozbudo-
wany – obsadzi' drzewami i urz"dzaj"c wokó! drogi 
spacerowe, gdy  „aleje drzew tworz" ram&, niejako 
plac w placu”33 oddzielaj"c go od szarej, niejedno-
rodnej zabudowy wokó!. Taki rynek sta!by si& fak-

27 „Umiej&tno(' ogrodnicz" popularyzuje si& coraz wi&cej za 
pomoc" odczytów, pogadanek, pokazów i wystaw, tak  e prze-
nika ona coraz g!&biej nawet do najni szych i najubo szych 
warstw ludno(ci, przynosz"c im popraw& bytu, mi!e chwile wy-
tchnienia i troch& rado(ci  ycia.” E. Jankowski, Dzieje ogrod-

nictwa, tom II, Kraków 1938, s. 5.
28 E. Jankowski, op. cit., s. 554.

29 W. Dobrzy%ski, Istota i rozwój idei Howarda (miasto-

-ogród), Warszawa 1917, s. 27.
30 I. Drexler, Odbudowanie wsi i miast na ziemi naszej, Lwów 
1916.
31 A. Kühnel, Zasady, op. cit., s. 37.
32 Ibidem, s. 38.
33 Ibidem, s. 39.

14. Schemat ma!ego rynku przemienionego na skwer. 
Oznaczenia autora: 1 – miejsce pod pomnik, pergol&, altan& 
itp., 2 – miejsca na !awki, 3 – postój doro ek, 4 – wychodek 

publiczny (A. Kühnel, Zasady budowy miast ma ych 

i miasteczek, s. 38)
14. A design of a small market square transformed into a green 

square. Markings by the author: 1 – place 
for a monument, a pergola, a gazebo etc., 2 – benches, 

3 – carriage stop, 4 – public toilet (A. Kühnel, Zasady budowy 

miast ma ych i miasteczek, p. 38)
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tycznym centrum miasta, s!u "cym jako miejsce 
spacerów dla mieszka%ców wywodz"cych si& z ró -
nych warstw spo!ecznych.

Potrzeba wprowadzenia w obr&bie rynku ro(lin-
no(ci w formie skweru wpisywa!a si& w ide& po-
prawy warunków bytowania ludno(ci w miastach. 
Zwi&kszeniu udzia!u terenów zieleni w przestrzeni 
ma!ych miast, w tym w obr&bie rynków, przypi-
sywano wiele cech pozytywnych. Dotyczy!o to 
zapewnienia mieszka%com kontaktu z przyrod" 
oraz stworzenia miejsca spacerów i odpoczynku 
w(ród ro(linno(ci. Korzy(ci wynikaj"ce z sadze-
nia drzew przy ulicach i placach odnosi!y si& rów-
nie  do aspektu estetycznego. Uznano, i  „drzewa 
niew"tpliwie zdobi" ulic&, swoj" barw", kszta!tem, 
kwieciem, wprowadzaj"c natur& mi&dzy sztuczne, 
zimne budowle, daj" cie%, od(wie aj" powietrze, 
powstrzymuj" rozprzestrzenianie si& kurzu, przy-
czyniaj" si& do utrzymania wilgoci w powietrzu 
i os!abienia  aru, promieniuj"cego z rozgrzanych 
s!o%cem murów.”34

4.1. Okres od prze"omu XIX i XX wieku 

do wybuchu II wojny #wiatowej

W ko%cu XIX wieku postulowano, jeszcze z nie-
wielkim skutkiem, obsadzanie ulic drzewami, wy-
mieniaj"c w(ród proponowanych gatunków za-
równo te ozdobne, jak i owocowe35. Do pocz"tku 
XX wieku ziele% w pobli u rynków pojawia!a si& 
tylko w powi"zaniu z obiektami ko(cielnymi albo 
dworskimi, albo jako prowadz"ce do nich wspo-
mniane aleje obsadzone drzewami (Kurów, Kock), 
(il. 15, 16).

Wprowadzanie komponowanej ro(linno(ci 
w prze  strzenie rynków rozpocz&to w kolejnych 
latach XX wieku, a g!ównie w okresie mi&dzy-
wojennym. Na podstawie fotograÞ i archiwalnych 
(pomimo ich nie zawsze dok!adnego datowania) 
mo na stwierdzi',  e wi&kszo(' nasadze% w obr&-
bie poszczególnych miasteczek Lubelszczyzny zo-
sta!a wykonana pod koniec lat 20. i na pocz"tku 
lat 30. XX wieku, jako realizacje wynikaj"ce z ak-

cji zadrzewiania kraju36. W wyniku dzia!a% opinii 
publicznej, (rodowisk naukowych i polskiego 
rz"du zmierzaj"cych do „upi&kszania i uzdrawia-
nia miast i miasteczek i do podniesienia pi&kno(ci 
polskiego krajobrazu”37 w okresie mi&dzywojen-
nym w listopadzie 1927 roku og!oszono Okólnik 

Ministra Spraw Wewn!trznych w sprawie zadrze-

wienia kraju38 (il. 17). Minister Felicjan S!awoj-
-Sk!adkowski nakazywa! w nim „dokona' zadrze-
wienia placów i ulic miast, miasteczek i wsi”39. Na 
rynkach i placach „o ile nie przedstawiaj" warto-
(ci historycznej”40 mia!y powsta' tak e kwietniki 
obsadzone wokó! drzewami. W dokumencie tym 
okre(lono równie  metody prac i wskazówki prak-
tyczne oraz, jako za!"cznik, uzupe!niono go o wy-
kaz gatunków drzew odpowiednich do nasadze% 
przygotowany przez Komisj& Ogrodow" Warszaw-
sk" pod przewodnictwem G!ównego Ogrodnika 
M. St. Warszawy – Leona Danielewicza (il. 18). Do-
kument rz"du poparty zosta! publikacj" Bronis!awa 
Ga!czy%skiego pt. Drzewa li#ciaste le#ne i alejowe, 
zawieraj"c" specjalistyczn" wiedz& z zakresu sadze-
nia i piel&gnacji drzew. Zainicjowane w ten sposób 
dzia!ania przynios!y szybkie efekty, o czym przeko-
nywa! Okólnik Ministra Spraw Wewn!trznych z dnia 

25 wrze#nia 1928 roku, który zawiera! tak e plan 
dzia!ania na kolejny rok obejmuj"cy mi&dzy innymi 
wzmocnienie akcji zadrzewiania dróg, miast i wsi 
oraz wybrukowanie rynków i placów41.

Zasady wprowadzania ro(lin w obr&bie rynków 
wykazuj" pewne cechy wspólne w odniesieniu do 
wi&kszo(ci miasteczek. Drzewa sadzone by!y naj-
cz&(ciej w uk!adzie liniowym, wzd!u  g!ównych 
dróg prowadz"cych przez rynek, równolegle do 
poszczególnych pierzei (Kock, Kurów). Stano-
wi!y charakterystyczne elementy kompozycji rynku 
i jednocze(nie rodzaj jego ram przestrzennych, pod-
kre(laj"cych obowi"zuj"cy uk!ad. Wprowadzano 
tak e ro(liny s!u "ce podniesieniu rangi wybranych 
obiektów architektonicznych, czego przyk!adem s" 
nasadzenia wokó! budynku dawnego ratusza, zloka-
lizowanego w centrum rynku w Ko%skowoli (il. 19). 
Ziele% towarzyszy!a równie  pojedynczym elemen-

34 A. Kühnel, Ulice. Projektowanie, budowa i utrzymanie, 
Lwów-Pozna% 1925, s. 303.
35 W. Ol&dzki, W sprawie obsadzania dróg, [w:] „Ogrodnik 
Polski”, nr 19, t. XXIII, 1901, s. 456-461.
36 Okólnik Ministra Spraw Wewn!trznych z 2 listopada 1927 r. 

w sprawie zadrzewienia kraju, [w:] B. Ga!czy%ski, Drzewa li-

(ciaste le(ne i alejowe, Piaseczno pod Warszaw" 1928.
37 B. Ga!czy%ski, op. cit.

38 Okólnik Ministra Spraw Wewn!trznych z 2 listopada 1927 r. 

w sprawie zadrzewienia kraju, [w:] B. Ga!czy%ski, op. cit.
39 Ibidem.
40 Ibidem.
41 Okólnik Ministra Spraw Wewn!trznych z 25 wrze#nia 

1928 r., Dziennik Urz&dowy Kuratorjum okr&gu szkolnego po-
zna%skiego, nr 15, Pozna% 1928.
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15. W"wolnica, widok na ko(ció! i ul. Zamkow", ok. 1936 r., reprodukcja fotograÞ i ze zbiorów J. i S. Snopków. 
Archiwum Muzeum Wsi Lubelskiej, neg. nr 39846

15. W"wolnica, church and the Zamkowa street, around 1936, reproduction of a photograph from the collection of 
J. and S. Snopek. Archives of the Open Air Village Museum in Lublin, neg. no. 39846

16. Rynek w W"wolnicy, widok na fragment pierzei pó!nocnej i wschodniej, lata 30. XX wieku, reprodukcja fotograÞ i 
ze zbiorów J. i S. Snopków, Archiwum Muzeum Wsi Lubelskiej, neg. nr 39849

16. Square in W"wolnica, fragment of the north frontage and east frontage, 1930s, reproduction of a photograph 
from the collection of J. and S. Snopek. Archives of the Open Air Village Museum in Lublin, neg. no. 39849
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tom i obiektom istniej"cym w przestrzeni rynku – Þ -
gurom sakralnym, pomnikom, studniom miejskim 
i innym. Sam rynek, w wi&kszo(ci przypadków, po-
zostawa! pust" przestrzeni" – wybrukowan", wyko-
nan" z kamieni polnych lub o nawierzchni grunto-
wej (il. 20).

Nowo posadzone drzewa chronione by!y przed 
zniszczeniem dzi&ki stosowaniu odpowiednich 
os!on w formie „koszy z  erdzi cienkich”42, wyko-
nanych z trzech ko!ków wbitych wokó! drzewa i de-
seczek nabitych w formie drabinki (il. 21). Czasami 
os!ony te by!y malowane na bia!o. W niektórych 
miasteczkach m!ode drzewka palikowano jedynie za 
pomoc" grubego ko!ka. Zabezpieczenia te chroni' 
mia!y m!ode ro(liny przed zniszczeniem i otarciami 
(g!ównie w czasie dni targowych i uroczysto(ci or-
ganizowanych na rynkach), ale tak e utrzyma' pnie 
drzew w pionie w pierwszych latach po posadzeniu, 
aby unikn"' pochyle% i z!ama%. Dbano zatem o wy-
sok" jako(' nasadze% i przysz!y dobry efekt wizu-
alny rynku.

Na podstawie analizy zdj&' archiwalnych, inwen-
taryzacji dendrologicznych, a tak e przekazów ust-
nych mieszka%ców, w(ród gatunków drzew, które 
pojawia!y si& w miasteczkach wyró ni' mo na: je-
sion wynios!y i pensylwa%ski, lip& drobnolistn" oraz 
klon pospolity. Brak pe!nej dokumentacji opisowej 
i fotograÞ cznej nie pozwala jednak stwierdzi' czy 
stosowano odmiany o mniejszych koronach zale-
cane w tabelach i podr&cznikach pochodz"cych 
z tego okresu. Regularne korony jesionów widoczne 
s" na fotograÞ ach z W"wolnicy (il. 15, 16), ale mo-
g!y by' one tak e wynikiem ich formowania i odpo-
wiedniego prowadzenia.

Czerpi"c ze wzorów wielkomiejskich, niektóre 
rynki ma!ych miast zyskiwa!y bardziej rozbudo-
wan" struktur& zieleni. Jednym z takich przyk!adów 
jest rynek w Kocku, w obr&bie którego za!o ono 

18. Wykaz gatunków drzew najodpowiedniejszych do 
obsadzania ulic. Warszawa, 28 maja 1928 r. 

(za: B. Ga!czy%ski, Drzewa li#ciaste le#ne i alejowe)
18. List of tree species recommended for lining up streets. 

Warsaw, 28 May 1928 (from: B. Ga!czy%ski, Drzewa li#ciaste 

le#ne i alejowe)

17. Okólnik Ministra Spraw Wewn!trznych z 2 listopada 

1927 r. w sprawie zadrzewienia kraju (za: B. Ga!czy%ski, 
Drzewa li#ciaste le#ne i alejowe)

17. Circular of the Minister of Interior of 2 November 

1927 on the National Afforestation Programme (from: 
B. Ga!czy%ski, Drzewa li#ciaste le#ne i alejowe)

42 A. Kühnel, Ulice, op. cit., s. 310.
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20. Sypanie pami"tkowego kopca w Kamionce, maj 1935 r., 
reprodukcja fotograÞ i archiwalnej. Archiwum Muzeum Wsi 

Lubelskiej
20. Building a commemorative mould in Kamionka, May 
1935, reproduced photograph. Archives of the Open Air 

Village Museum in Lublin

19. Ko%skowola – dawny ratusz na rynku, 1929 r., 
reprodukcja fotograÞ i z albumu K. Telczy%skiego. Archiwum 

Muzeum Wsi Lubelskiej, neg. nr 115(g)
19. Ko%skowola – former town hall on the square, 1929, 

reproduced photograph from K. Telczy%ski’s album. Archives 
of the Open Air Village Museum in Lublin, neg. no. 115(g)

21. Zabezpieczone przed zniszczeniem drzewa posadzone wzd!u  wschodniej pierzei rynku w Kocku. Jarmark na rynku w Kocku, 
1930 r., reprodukcja fotograÞ i z albumu M. Kowalewskiej. Archiwum Muzeum Wsi Lubelskiej, neg. nr 39831

21. Protected trees along the east frontage of the square in Kock. Fair on the Kock square, 1930, reproduction of a photograph from 
the album of M. Kowalewska. Archives of the Open Air Village Museum in Lublin, neg. no. 39831
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skwer. Wprowadzone tu regularne nasadzenia wy-
sokich drzew na du ej powierzchni trawnika zo-
sta!y w kolejnych latach okresu mi&dzywojennego 
ogrodzone niskim murkiem z usytuowan" od strony 
ko(cio!a  eliwn" niewielk" bramk", wydzielaj"c 
t& stref& z pozosta!ej, wybrukowanej powierzchni 
rynku i wyró niaj"c ten obiekt na tle innych miaste-
czek (il. 16, 17, 18). Nasadzenia na skwerze obej-
mowa!y takie gatunki drzew, jak klon pospolity, 
jesion pensylwa%ski, jesion wynios!y, lip& drobno-
listn" oraz pojedyncze – brzoz& i sosn& (il. 22).

4.2. Okres po II wojnie #wiatowej do chwili 

obecnej

W okresie powojennym wiele rynków kolejnych 
miasteczek stopniowo zmienia!o swoje funkcje. 
W tym czasie na p!ytach rynków pojawia!y si& dys-
harmonijne obiekty kubaturowe takie, jak pawilony 
handlowe, budynki dworcowe, przystanki, a du e 
przestrzenie zosta!y zaj&te przez obs!ug& komunika-
cji: drogi, parkingi czy zatoki dla autobusów.

Druga po!owa XX wieku przynios!a tak e wiele 
zmian dotycz"cych udzia!u ro(linno(ci w przestrze-
niach rynków ma!ych miast. Cz&(' liniowych nasa-
dze% drzew z okresu poprzedniego wprowadzonych 
wzd!u  pierzei nie przetrwa!a dzia!a% wojennych, 
a ich uzupe!nienia kontynuowane by!y z ró n" 
intensywno(ci". W latach 60. XX wieku rynek 
w Kocku zyska! nowe nasadzenia po stronie pó!-
nocnej i zachodniej, pierzeja wschodnia zosta!a ich 
na pewien czas pozbawiona. Wprowadzana ziele% 
komponowana przybiera!a form& pojedynczych na-
sadze% drzew lub tworzenia ma!ych skwerów, a na-
wet niewielkich parków z ci"gami pieszymi i ma!" 
architektur" w postaci !awek, koszy na (mieci czy 
betonowych fontann. Na tak urz"dzonych rynkach 
nie mog!o zabrakn"' monumentów upami&tniaj"-
cych wydarzenia z historii najnowszej, które po 
1989 roku musia!y znikn"' lub zmieni' przes!anie43. 
Charakterystyczne by!o tak e obsadzanie chodni-
ków wzd!u  pierzei rynkowych formowanymi drze-
wami, g!ównie lipami. W Kurowie, w efekcie znisz-
cze% wielu obiektów architektonicznych w czasie 

22. Kock – widok na rynek i skwer od strony po!udniowo-zachodniej, lata 30. XX w., reprodukcja fotograÞ i z albumu 
M. Kowalewskiej. Archiwum Muzeum Wsi Lubelskiej, neg. nr 39783

22. Kock – the square and green square from the south-west side, 1930s, reproduced photograph from M. Kowalewska’s album. 
Archives of the Open Air Village Museum in Lublin, neg. no. 39783

43 E. Przesmycka, op. cit., s. 287.
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wojny, na powi&kszonej p!ycie rynku za!o ono 
skwer z towarzysz"cym domem handlowym i par-
kingiem samochodowym. W latach 60. XX wieku 
równie  cz&(' rynku w W"wolnicy przekszta!cono 
w zadrzewiony skwer.

W ostatnich latach wiele miasteczek uzyska!o 
wsparcie z funduszy pochodz"cych z ró nych pro-
gramów realizowanych przez Uni& Europejsk" na 
rewaloryzacj& lub rewitalizacj& placów rynkowych. 
Jako(' wspó!czesnych projektów zale na jest od 
profesjonalizmu projektantów, nacisku lokalnych 
w!adz oraz kompleksowo(ci i standardu wykonania 
poszczególnych przedsi&wzi&'. Proces przekszta!-
ce% realizowany jest obecnie w bardzo ró ny spo-
sób – pocz"wszy od drastycznych przekszta!ce% 
zwi"zanych z wdra aniem nowych, abstrakcyjnych 

koncepcji, a zako%czywszy na drobnych korektach 
uwzgl&dniaj"cych zastan" sytuacj&. Przekszta!cone 
rynki staj" si& w wi&kszo(ci przypadków reprezen-
tacyjnym placem otoczonym ci"giem komunikacji 
ko!owej z wypoczynkowym skwerem w centrum 
podkre(lonym fontann" lub rze)b" (Kock). G!ówne 
niedoci"gni&cia obejmuj": nieprecyzyjnie dobrany 
rysunek nawierzchni powoduj"cy ograniczenia 
w czytelno(ci przywracanych podzia!ów przestrzen-
nych, zmiany proporcji w wybranych strefach rynku, 
niew!a(ciwy dobór gatunków drzew (gatunki obce, 
niezwi"zane z cechami miejsca i uwarunkowaniami 
historycznymi) i inne. Cz&sto tak e dobre projekty 
s" realizowane tylko cz&(ciowo, sprowadzaj"c prace 
do wymiany nawierzchni, wycinki drzew i nowych 
nasadze%, ale bez usuni&cia elementów dysharmo-

23. Panorama Starego Rynku w Kurowie od strony pó!nocno-wschodniej, fot. P. Arnoldes, maj 2013 r.
23. The Old Square in Kurów from the north-east side, photo by P. Arnoldes, May 2013

24. Panorama rynku w W"wolnicy od strony pó!nocno-zachodniej, fot. P. Arnoldes, maj 2013 r. 
24. The square in W"wolnica from the north-west side, photo by P. Arnoldes, May 2013
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nijnych, co mog!oby s!u y' uczytelnieniu prze-
strzeni (Józefów). 

Decyzje zwi"zane z przywróceniem pierwot-
nego uk!adu pozbawionego ro(linno(ci wi" " si& 
z konieczno(ci" usuni&cia starodrzewu, co stanowi 
w wybranych przypadkach (np. Kurów, Kock) 
utrat& walorów ozdobnych, a tak e przyrodniczych 
rynku miejskiego. Przestrze% taka, ukszta!towana 
za pomoc" ro(linno(ci w pierwszej po!owie XX 
wieku, stanowi form& przestrzenn" zapami&tan" 
i rozpoznawan" w krajobrazie miejscowo(ci u kilku 
ju  pokole%, której likwidacja staje si& przyczyn" 
spo!ecznych protestów. Pozbawienie rynku udzia!u 
ro(linno(ci mo e zatem ograniczy' ch&' korzysta-
nia z tej przestrzeni w uj&ciu wypoczynkowym. 
W innych przypadkach mamy do czynienia z utrzy-
maniem wprowadzonych uk!adów ro(linnych na 
wybranych fragmentach rynku, pe!ni"cych m.in. 
funkcj& uzupe!nienia pierzei (Kurów) i umo liwia-
j"cych realizacj& okre(lonych form wypoczynku 
(il. 23, 24). 

Podsumowanie

Wprowadzanie elementów ro(linnych do prze-
strzeni rynków miast i miasteczek rozpocz&te na 
pocz"tku XX wieku by!o wynikiem tendencji ogól-
noeuropejskich charakterystycznych dla przemian 
w zagospodarowaniu miast. Dalekosi& ne plany 
poprawy estetyki i „zdrowotno(ci” rynków ma!ych 
miast na terenie Polski, w tym Lubelszczyzny (po-
przez wprowadzanie nasadze% liniowych wzd!u  
pierzei oraz skwerów w obr&bie placów rynkowych), 
przerwa!a II wojna (wiatowa. Niemniej ziele% ist-
niej"ca w miasteczkach by!a i nadal jest postrzegana 
jako element niezwykle warto(ciowy – ozdobny, 
kojarzony z wypoczynkiem, ale i podniesieniem 
presti u miejscowo(ci przez pe!nienie funkcji repre-
zentacyjnych. Jej obecno(' w przestrzeni rynków, 
uwarunkowana historycznie, wydaje si& by' zatem 
niezb&dna. Nie mo na jednak jednoznacznie okre-
(li' konieczno(ci i formy wprowadzania zieleni na 
place rynkowe, poniewa  dzia!ania te powinny wy-
nika' z indywidualnego charakteru danego miejsca 
i specyÞ ki konkretnego miasteczka. Pomimo wielu 
procesów przekszta!ce%, jakim ulega!y ich rynki 
w kolejnych okresach – wraz z ro(linno(ci" – nadal 

pozostaj" one wa nymi elementami struktury prze-
strzennej i funkcjonalnej, elementami (wiadcz"cymi 
o charakterze danej miejscowo(ci.

Przyk!ady ró norodnych rozwi"za% wprowadza-
nych w obr&bie przestrzeni rynków w ma!ych mia-
stach w kolejnych wiekach pokazuj", jak wa ne 
jest indywidualne podej(cie oraz konieczno(' prze-
prowadzenia szczegó!owych analiz przestrzennych 
i krajobrazowych poszczególnych okresów histo-
rycznych w odniesieniu do konkretnych miejsco-
wo(ci. Ka da przebudowa rynku powinna by' po-
przedzona szczegó!owymi badaniami dotycz"cymi 
ró nych aspektów (urbanistycznych, architektonicz-
nych, przyrodniczych, spo!ecznych, itp.), zawieraj"-
cych analiz& historycznego zagospodarowania rynku 
z uwzgl&dnieniem udzia!u ro(linno(ci i przyczyn jej 
wprowadzania. Projekty przebudowy przestrzeni 
rynków powinny by' opracowane i realizowane 
kompleksowo, obejmuj"c wszystkie elementy sk!a-
dowe pozostaj"ce w obszarze rynku: uk!ad komu-
nikacyjny, obiekty architektoniczne, elementy ma!ej 
architektury i ro(linno(' – niezale nie od stosunków 
w!asno(ciowych, a tak e obecnego stanu zachowa-
nia tych elementów, w tym fasad pierzei rynkowych. 
Wszelkie uzupe!nienia powinny wspó!gra' z otocze-
niem elementami wyko%czenia, tj. ma!" architektur" 
dostosowan" do skali oraz charakteru miejsca, przy 
jednoczesnym zachowaniu substancji zabytkowej.

Ze wzgl&du na wysokie walory, uk!ady urbani-
styczne poszczególnych miejscowo(ci (Kock, W"-
wolnica) wpisane zosta!y do rejestru zabytków. W tej 
sytuacji tak e skwery powsta!e w okresie mi&dzy-
wojennym na ich rynkach, po ponad 75 latach ist-
nienia podlegaj" ochronie konserwatorskiej, a jako 
element krajobrazu kulturowego tych miejscowo-
(ci – równie  wymagaj" przeprowadzenia szcze-
gó!owych bada% przed okre(leniem wytycznych do 
zmian w ich zagospodarowaniu. Z powodu ró nego 
stanu rozpoznania warto(ci poszczególnych obiek-
tów, a tak e odmiennych od wspó!czesnych kryte-
riów warto(ciowania uk!adów zabytkowych w po-
szczególnych okresach, w tym zastosowaniem si& do 
tendencji wprowadzania skwerów na rynki ma!ych 
miast, wiele dzi( uznawanych za zabytki rynków zo-
sta!o, na mocy Okólnika Ministra Spraw Wewn!trz-

nych z 25 wrze#nia 1928 roku, prawdopodobnie 
zadrzewionych (np. Busko, Wi(lica czy Kock)44. 

44 A. Micha!owski, Wst&p, [w:] Studia i materia y, „Krajo-
brazy”, 7(19), O(rodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Na-
rodowa Instytucja Kultury, Warszawa 1995.
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(cz&sto powoduj"cych sprzeciw lokalnych spo!ecz-
no(ci), a jednocze(nie pomo e w odpowiednim roz-
!o eniu Þ nansowania inwestycji w czasie.

Pewien kompromis w zakresie wy ej wymie-
nionych kierunków zmian post&puj"cych obecnie 
w przestrzeni rynków ma!ych miast Lubelszczyzny 
wydaje si& by' uzale niony od lokalnych warunków 
i cech szczególnych danej przestrzeni. Powinien 
uwzgl&dnia' zarówno uwarunkowania historyczne 
poparte wytycznymi konserwatorskimi opracowa-
nymi dla danego miejsca, jak i dostosowanie funk-
cji danej przestrzeni do wspó!czesnych potrzeb jej 
u ytkowników, czyli lokalnej spo!eczno(ci. Obec-
no(' ro(linno(ci w przestrzeni rynku, przy deÞ cycie 
innych publicznych terenów zieleni w ma!ych miej-
scowo(ciach, jest wspó!cze(nie elementem nie tylko 
w pe!ni akceptowanym, ale wr&cz po "danym.
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