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Od redakcji 
 
 
Szanowni Czytelnicy, 

oddajemy w Wasze ręce szesnasty już tom Wiadomości Konserwatorskich 
Województwa Lubelskiego. W publikacji tej możecie Państwo - zgodnie z utrwaloną 
tradycją - znaleźć informacje o bieżących wydarzeniach związanych z pracami 
badawczymi, konserwatorskimi, restauratorskimi i robotami budowlanymi prowadzonymi 
przy zabytkach znajdujących się na terenie województwa lubelskiego.  
Informacje na ten temat zawarto w cyklu sprawozdań dotyczących działań przy zabytkach 
nieruchomych, ruchomych i archeologicznych podejmowanych w 2013 roku, a także        
w wielu artykułach w kolejnych częściach Wiadomości. 
W każdym z nich znaleźć można ciekawe informacje dotyczące m.in.: historii budowlanej 
wybranych pojedynczych zabytków, przekształceń obszarów urbanistycznych, technologii 
wykonywanych prac i badań konserwatorskich, zabytków wpisywanych do rejestru oraz 
ważnych wydarzeń dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami na terenie województwa. 
Wśród nich ważne miejsce zajmuje uroczystość związana z wręczaniem nagrody 
Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, (której poświęcono osobny 
artykuł) w ramach konkursu o „Laur Konserwatorski”. W jego piętnastej edycji 
wyróżniono Gminę Biała Podlaska za odtworzenie barokowego ogrodu na terenie 
zespołu zamkowego w Białej Podlaskiej, parafię rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia 
NMP i św. Augustyna w Kraśniku - za konserwację prezbiterium kościoła parafialnego, 
Barbarę i Dariusza Chwesiuków - za remont i konserwację pałacu w Cieleśnicy oraz 
Gminę Lublin - za konserwację i restaurację powizytkowskiego zespołu klasztornego       
w Lublinie.  
Niemniej ciekawe informacje znaleźć można w artykułach poświęconych np. wojskowym 
ciężarówkom, translokacji drewnianego kościoła pod wezwaniem Trójcy Świętej            
ze Stanina do Pratulina, kościołowi w Kraśniku jednemu z nielicznych gotyckich 
zabytków na Lubelszczyźnie poddanemu w ostatnim czasie gruntownym pracom 
konserwatorskim, rewaloryzacji siedziby Sądu Rejonowego w Lublinie czy pracom 
konserwatorskim przy wiadukcie kolejowym w Rogalowie będącym częścią Nałęczowskiej 
Kolei Dojazdowej. 
Równie interesujące wiadomości znalazły się w pozostałych artykułach poświęconych np. 
pracom konserwatorskim przeprowadzonym przy zagrożonej konstrukcyjnie do niedawna 
kaplicy Trójcy Świętej na wzgórzu Zamkowym w Lublinie, nowym odkryciom w dworze  
w Jaszczowie czy wyjaśnieniu zagadki dotyczącej wieży przy kościele oo. dominikanów 
na Starym Mieście w Lublinie, widocznej na przekazach ikonograficznych. 

Zachęcając do lektury pełnej zawartości niniejszej publikacji, mamy nadzieję,         
że kolejny, szesnasty tom Wiadomości Konserwatorskich Województwa Lubelskiego, 
podobnie jak poprzednie - zostanie przyjęty przez Państwa z zainteresowaniem                 
i życzliwością.  

 
                                                                                                                  Redakcja 
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Ewa Banasiewicz - Szykuła, Iwona Gołub, Wiesław Koman, Grzegorz Mączka, Paweł Zieniuk 
 
 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKÓW 
ARCHEOLOGICZNYCH NA TERENIE WOJ. LUBELSKIEGO W 2013 ROKU 

 
 

W 2013 roku przeprowadzono na terenie województwa lubelskiego badania 
archeologiczne i poszukiwania, objęte 239 wydanymi pozwoleniami Lubelskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (w WUOZ w Lublinie wydano 131 pozwoleń, 
w Delegaturze w Białej Podlaskiej - 27, w Delegaturze w Chełmie - 33, w Delegaturze   
w Zamościu - 48). Najliczniejszą i specyficzną na Lubelszczyźnie formą badań były 
nadzory archeologiczne (145), które towarzyszyły pracom ziemnym przy obiektach 
wpisanych do rejestru zabytków, w układach urbanistycznych miast oraz na stanowi-
skach archeologicznych objętych ochroną ewidencyjną. Ta forma badań nie jest 
ograniczana jedynie do wykonania obserwacji, lecz wykonywana była dokumentacja 
odkrytych zabytkowych reliktów. Dotyczy to także nadzorowanych inwestycji 
drogowych, w przypadku odkrycia pojedynczych obiektów archeologicznych przepro-
wadzana jest ratownicza ich eksploracja i dokumentacja. Na uwagę zasługują odkrycia    
w trakcie nadzorów przy kościołach: pw. Wszystkich Świętych w Rybitwach, św. Jana 
Nepomucena w Fajsławicach, w kryptach kościoła pw. św. Anny Matki NMP w Kazi-
mierzu Dolnym. Podczas nadzoru nad pracami przy drodze wojewódzkiej nr 747 na 
odcinku obwodnicy Opola Lubelskiego odkryto w pasie inwestycji znane, chociaż nie 
zlokalizowane dotychczas cmentarzysko nowożytne w Niezdowie. Istotne były także 
tego typu prace w obszarach urbanistycznych miast: Lublina, Chełma, Kazimierza 
Dolnego, Krasnegostawu, Hrubieszowa, Szczebrzeszyna, Tomaszowa, Zamościa, Białej 
Podlaskiej i Parczewa. Duże badania przedinwestycyjne poprzedzane były weryfikacjami 
- metodą badań powierzchniowych i sondażowych. Ratowniczym badaniom wykopa-
liskowym towarzyszyło rozpoznanie w formie badań nieinwazyjnych georadarowych, 
magnetycznych, wykonywano także badania geomorfologiczne. Badania wyprzedzające 
budowę dróg krajowych oraz wojewódzkich przeprowadzono na dwudziestu ośmiu sta-
nowiskach archeologicznych (badania na kilku stanowiskach są kontynuowane w roku 
2014), łącznie w 2013 r. przebadano powierzchnię około 8,6 ha. Wśród badanych 
stanowisk na szczególną uwagę zasługują odkrycia reliktów - neolitycznych osad kultury 
pucharów lejkowatych, amfor kulistych i malickiej w m. Sługocin i Płouszowice; osad 
kultury łużyckiej z epoki brązu i żelaza w m. Snopków; osad okresu wpływów rzymskich 
w m. Lublin - Sławin - Helenów, Chodel i Motycz; osad wczesnośredniowiecznych z m. 
Kozubszczyzna, m. Lublin - Sławin - Helenów i Jakubowice Konińskie. Badania wyprze-
dzające budowę turbiny dla Elektrowni Wiatrowej Kresy I, prowadzono na stanowisku  
w m. Łubcze oraz przy rozbudowie przejścia granicznego w m. Zosin. W ich trakcie 
odkryto blisko kilkaset obiektów osadowych o charakterze mieszkalnym i gospodarczym, 
z epoki neolitu, epoki brązu i średniowiecza oraz dużą ilość ruchomego materiału zabyt-
kowego (fragmenty ceramiki, narzędzia krzemienne) oraz pochówki szkieletowe i ciało-
palne z epoki neolitu, epoki brązu i okresu lateńskiego. Przedinwestycyjne prace 
wykopaliskowe przeprowadzono w Krasnymstawie wyprzedzając ekspozycję piwnic 
nieistniejącej kamienicy, przed rewaloryzacją lub zmianą użytkowania obiektów 



zabytkowych w Chełmie, Lublinie, w zespołach zamkowych w Kazimierzu Dolnym        
i Janowie Podlaskim. Na terenie woj. lubelskiego realizowano także kilka archeologi-
cznych projektów badawczych.W ramach polsko-ukraińskiego projektu Poszukiwania, 
identyfikacja i rozpoznanie naukowe najstarszej świątyni Bogurodzicy wybudowanej w 
Chełmie przez króla Daniela Halickiego prowadzono z dużym powodzeniem badania 
wykopaliskowe w bazylice Narodzenia NMP w Chełmie. Realizacja grantu Złote jabłko 
polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie) - 
chronologia i funkcja w świetle badań dawnych oraz weryfikacyjnych, zaowocowała 
badaniami ratowniczymi na stanowisku nr 3 w Czermnie. W ich trakcie zarejestrowano 
kilka obiektów osadowych oraz odsłonięto szkielety 16 osobników (15 grobów), 
docelowo projekt zakłada rozpoznanie także wału grodowego. Ciekawych odkryć 
dokonano na łąkach przy grodzisku w Czermnie, gdzie odsłonięto dobrze zachowane pale 
stanowiące elementy konstrukcyjne wczesnośredniowiecznego pomostu, a przy nich 
natrafiono na zabytki ruchome m.in.: ołowiany ciężarek do sieci, fragment szklanej 
bransolety oraz fragment drewnianego nosidła do wiader. Także realizując projekt 
badawczy Schyłek neolitu w północnej części Wyżyny Lubelskiej rozpoznano cmenta-
rzysko kurhanowe w m. Widniówka Kolonia dawniej m. Białka określając jego chrono-
logię na IX-X w. Wśród badań wykopaliskowych i odkryć należy zwrócić uwagę na 
prace wykopaliskowe o charakterze ratowniczym na stanowiskach archeologicznych, 
m.in.: w m. Zembrzyce Kościelne i Las Dąbrowa - badania cmentarzyska kurhanowego; 
w m. Chodlik - badania wczesnośredniowiecznego cmentarzyska kurhanowego w m. 
Trzciniec - grobu ciałopalnego kultury łużyckiej; w m. Ulów - badania cmentarzyska 
ciałopalnego i szkieletowego z okresu rzymskiego; m. Swaryczów - gdzie kontynuowano 
badania cmentarzyska kultury wielbarskiej z okresu rzymskiego i osady kultury łużyckiej 
z wczesnej epoki żelaza oraz w m. Rogalin - gdzie kontynuowane były badania 
cmentarzyska kultury strzyżowskiej z wczesnego okresu epoki brązu i osady z epoki 
neolitu. Ponadto kilkakrotnie realizowano badania ratownicze w m. Hrubieszów - 
Sławęcin Kolonia, gdzie podczas robót budowlanych odkrywano pradziejowe pochówki 
ludzkie i obiekty osadowe. Kontynuowano wykopaliskowe badania archeologiczne na 
terenie byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady w Sobiborze. W 2013 r. miały miejsca 
przypadkowe odkrycia. Podczas prac rolniczych odkryto skarb przedmiotów o charak-
terze sakralnym w m. Ruda, gm. Ruda-Huta, pow. chełmski, sakralia pochodzą z cerkwi 
unickiej zniszczonej podczas I wojny światowej. Zgłoszono odkrycia dwóch skarbów 
kultury łużyckiej - przedmiotów z brązu w tym bransolet, tarczki ozdobnej, spirali i for-
my odlewniczej siekiery z m. Zubowice, gm. Komarów i drugi z m. Wolica Brzozowa 
gm. Komarów zespół 3 sierpów brązowych.  

Planowanym działaniem w zakresie ochrony zabytków w 2013 r. było przygotowa-
nie z urzędu przez Wydział Inspekcji Archeologicznej WUOZ w Lublinie decyzji 
administracyjnych wpisu do rejestru zabytków archeologicznych C: cmentarzyska  
kurhanowego w Lublinie - Zembrzycach Kościelnych oraz grodziska wczesnośrednio-
wiecznego w m. Turów gm. Kąkolewnica. Zweryfikowano decyzję wpisu do rejestru 
zabytków Wysokiej Górki w Chełmie uwzględniając informacje wynikające z badań 
archeologicznych oraz rozszerzono strefę ochrony konserwatorskiej w decyzji wpisu do 
rejestru zabytków kurhanu w m. Komaszyce gm. Opole Lubelskie. W ramach prac 
związanych z prowadzeniem wojewódzkiej ewidencji stanowisk archeologicznych 
wykonano 47 kart dla stanowisk nowo odkrytych i zweryfikowanych. 
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Ryc. 1. Mapa stanowisk archeologicznych badanych w 2013 roku, na podkładzie  
            mapy L. Gawrysiaka, Lublin 2004. 
            Numery na mapie odpowiadają numerom w katalogu (oprac. G. Mączka). 
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Znaczącym dokonaniem w archeologicznych działaniach konserwatorskich jest systema-
tycznie prowadzona digitalizacja dokumentacji badań powierzchniowych wykonanych 
metodą AZP. W 2013 r. wykonano kolejny etap prac, obecnie w bazie danych cyfrowych 
urzędu konserwatorskiego znajdują się 9052 rekordy, odpowiadające liczbie zdygitalizo-
wanych kart stanowisk archeologicznych. Baza stanowi bardzo dobre i nowoczesne 
narzędzie w codziennej pracy konserwatora zabytków archeologicznych w tutejszym 
urzędzie. Poniżej przedstawiamy, zgodnie z przyjętą w poprzednich tomach Wiadomości 
Konserwatorskich zasadą wykaz w podrozdziałach badań nieinwazyjnych - powierz-
chniowych i poszukiwań, badań wykopaliskowych ratowniczych, przedinwestycyjnych 
wraz z krótkim omówieniem wyników oraz badań w formie nadzorów. 
 
 
I. BADANIA NIEINWAZYJNE I POWIERZCHNIOWE 

1. CZERMNO, gm. TYSZOWCE, pow. TOMASZOWSKI 
stan. nr AZP 90-92/1-1, wczesnośredniowieczny zespół grodowy  
Zespół geografów z UMCS w Lublinie wykonał zakrojone na szeroką skalę badania 
paleogeograficzne doliny Huczwy w okolicy grodziska w Czermnie. Prof. Radosław 
Dobrowolski przeprowadził rozpoznanie geologiczno-geomorfologiczne oraz dokonał 
analizy datowań luminescencyjnych osadów mineralnych z tego rejonu. W wyniku badań 
określono przebieg dawnej sieci wodnej w rejonie Czermna. Przeprowadzono rozpozna-
nie pokrywy gleb współczesnych i kopalnych oraz reliktowych i antropogenicznych. 
Wykonano analizę materiałów biogenicznych. Opracowano plany topograficzne 
grodziska w Czermnie wraz z jego wizualizacją, a także wykonano analizę i wizualizację 
przestrzenną lokalizacji stanowisk archeologicznych na tle regionu, z wykorzystaniem 
danych archiwalnych oraz cyfrowych (GPS, GIS, LIDAR). W trakcie prac terenowych 
pobrano 26 próbek, z których wykonano ich datowanie radiowęglowe. Badania geofi-
zyczne objęły powierzchnię ok. 10 ha. Ponadto przeprowadzono studia nad zapleczem 
osadniczym zespołu grodowego w Czermnie, których punktem wyjścia była analiza 
wyników badań powierzchniowych obszarów AZP nr 90-92 i 89-92 (część południowa). 
Dokumentacja: Marcin Wołoszyn, Grody Czerwieńskie 2013 - sprawozdanie z pierw-
szego roku realizacji grantu „Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w 
Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie) - chronologia i funkcja w świetle badań 
dawnych oraz weryfikacyjnych”. Dokumentacja w trakcie opracowania. Badania zorga-
nizowane i finansowane z grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, projekt 
nr 12H 12 0066481, przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
 
2. DOBUŻEK KOLONIA, gm. ŁASZCZÓW, pow. TOMASZOWSKI 
stan. nr AZP 91-92/42-6A, dz. nr 80 
Prospekcji powierzchniowej z użyciem wykrywacza metali dokonano jesienią 2013 roku, 
w celu szczegółowego rozpoznania stanu zachowania stanowiska archeologicznego, na 
którego powierzchni zaobserwowano ostatnio pojawienie się dużej ilości fragmentów 
ceramiki pradziejowej oraz odnotowano pojawianie się „poszukiwaczy skarbów”.           
Z analizy karty stanowiska wynikało, że podczas badań powierzchniowych AZP zebrano 
ponad 40 fragmentów ceramiki, datowanych na neolit, okres rzymski i średniowiecze. 
Podczas obecnie realizowanej prospekcji powierzchniowej w obrębie jednej działki, 
stanowiącej część stanowiska, zebrano 23 duże i charakterystyczne fragmenty ceramiki 
(X-XIII w.), fragment żelaznego noża, żelazny krój płóżny oraz kościany grot do strzały 
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typu „tatarskiego”. Wszystkie znaleziska datowane na wczesne średniowiecze oraz          
2 odłupki krzemienne i kilkanaście mało charakterystycznych fragmentów ceramiki 
datowanych na neolit i okres rzymski. Ponadto przy użyciu wykrywacza metali w górnej 
warstwie oraniny odnaleziono: 4 denary rzymskie (1 x Faustyna II i 3 x Marek Aure-
liusz), półgrosz Władysława Jagiełły, 2 ołowiane plomby „drohiczyńskie”, fibulę z brązu, 
krzyżyk brązowy z emalią i fragment innego krzyżyka brązowego z emalią, rozdzielacz 
rzemieni z brązu, sprzączki z brązu i z żelaza, srebrne kabłączki skroniowe, pierścionki   
z brązu oraz inne ich fragmenty, fragmenty bransolet z brązu, kółko brązowe, pęsetę        
i puncę (?) z brązu, okucie z brązu i brązową taśmę, żelazne okucie łopaty i kłódkę 
żelazną, żelazne kółko (fragment wędzidła?) oraz paciorek szklany, przęślik gliniany, 
grzebień rogowy i fragment bransolety szklanej. Znaleziska te datuje się na okres 
rzymski oraz średniowiecze. 
Dokumentacja: Jolanta Bagińska, Sprawozdanie z badań powierzchniowych z użyciem 
wykrywacza metali na stanowisku 6A w Dobużku Kolonii, w obrębie działki nr 80, mps   
w arch. WUOZ Delegatura w Zamościu. Badania realizowane przez Muzeum Regionalne 
im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim. 
 
3. DOKUDÓW, gm. BIAŁA PODLASKA, pow. BIALSKI 
dz. nr 356/2, 355/2, 433/5, 327, 320, 329/8 
Prace poszukiwawcze prowadzono w obrębie 6 działek geodezyjnych zajętych przez pola 
orne. Obszary poszukiwań zlokalizowane były poza znanymi stanowiskami archeolo-
gicznymi, jednak na terenie dawnego układu urbanistycznego miasta historycznego 
Dokudów. Była to kontynuacja i uzupełnienie poszukiwań prowadzonych w latach po-
przednich. Poszukiwania i eksplorację prowadzono do poziomu warstwy ornej, nie było 
potrzeby penetracji głębszych warstw. W wyniku poszukiwań pozyskano 96 przedmio-
tów metalowych. Większość znalezisk pochodziła z XIX i XX wieku (monety, ozdoby, 
guziki, dewocjonalia, części amunicji broni palnej). Pojedyncze znaleziska można dato-
wać na okres wcześniejszy. Wśród znalezisk znajduje się jeden enkolpion, który należy 
datować na okres XIII-XIV w.  
Dokumentacja: Bogdan Wetoszka, Sprawozdanie z poszukiwań ukrytych lub porzuco-
nych zabytków archeologicznych z użyciem sprzętu elektronicznego, gm. loco, w okresie 
01.09.2013 r., mps w archiwum WUOZ Delegatura w Białej Podlaskiej. Prace sfinan-
sowane przez Stowarzyszenie Poszukiwaczy Śladów Historii „SAKWA”. 
 
4. GRÓDEK, gm. HRUBIESZÓW, pow. HRUBIESZOWSKI 
stan. nr AZP 89-94/9-1A, wczesnośredniowieczny zespół grodowy  
Zespół geografów z UMCS wykonał badania paleogeograficzne doliny Huczwy w oko-
licy grodziska w Gródku. Przeprowadzono rozpoznanie geologiczno-geomorfologiczne    
i analizę wyników datowań luminescencyjnych osadów mineralnych. Określono przebieg 
dawnej sieci wodnej w tym rejonie. Rozpoznano pokrywy gleb współczesnych i kopal-
nych oraz reliktowych i antropogenicznych. Wykonano analizę materiałów biogenicz-
nych. Opracowano plany topograficzne grodziska w Gródku wraz z ich wizualizacją,       
a także analizę przestrzenną lokalizacji stanowisk archeologicznych w rejonie grodziska, 
z wykorzystaniem danych archiwalnych oraz cyfrowych (GPS, GIS, LIDAR). W trakcie 
prac terenowych pobrano 26 próbek, dla których wykonano datowanie radiowęglowe. 
Dodatkowo przeprowadzono badania geofizyczne na powierzchni 10 ha w okolicy 
grodziska. 
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Dokumentacja: Marcin Wołoszyn, Grody Czerwieńskie 2013 - sprawozdanie z pier-
wszego roku realizacji grantu „Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe         
w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie) - chronologia i funkcja w świetle badań 
dawnych oraz weryfikacyjnych”. Dokumentacja w trakcie opracowania. Badania zorga-
nizowane i finansowane z grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, projekt 
nr 12H 12 0066481, przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
 
5. HUSZCZA II, gm. ŁOMAZY, pow. BIALSKI 
dz. nr 422, 423/1, 447/3, 447/5, 447/8, 447/11, 447/13, 448/7, 448/8, 448/9, 448/13, 
448/14, 449/1, 449/2, 449/3, 450/4, 450/7, 450/8 
Prace poszukiwawcze prowadzono w obrębie 8 niezabudowanych działek geodezyjnych 
w obrębie wsi zajętej przez pole orne. Obszar poszukiwań zlokalizowany był poza 
znanymi stanowiskami archeologicznymi. Poszukiwania i eksplorację prowadzono do 
poziomu warstwy ornej, nie było potrzeby penetracji głębszych warstw. W wyniku 
poszukiwań pozyskano 54 przedmioty metalowe. Znaleziska pochodziły z okresu XVI - 
XX wieku. Były to w większości monety, oprócz których pozyskano pojedyncze 
elementy odzieży oraz ozdoby i części amunicji broni palnej) i wszystkie można było 
zaliczyć jako materiał masowy. 
Dokumentacja: Bogdan Wetoszka, Sprawozdanie z poszukiwań ukrytych lub porzuco-
nych zabytków archeologicznych z użyciem sprzętu elektronicznego, gm. loco, w okresie 
12.10.-31.12.2013 r., mps w arch. WUOZ Delegatura w Białej Podlaskiej. Prace 
sfinansowane przez Stowarzyszenie Miłośników Historii „MERITUS”. 
 
6. KOCK, pow. LUBARTOWSKI 
Rynek 
Przedmiotem opracowania było zestawienie oraz usystematyzowanie pomiarów geora-
darowych przeprowadzonych w obrębie Rynku w Kocku. Poszukiwania z użyciem 
georadaru miały na celu ustalenie obecności nierozpoznanych obiektów i struktur (m.in. 
reliktów zabudowy, dawnej architektury rynkowej, nawarstwień) ukrytych pod powierz-
chnią gruntu. Wyniki badań miały być podstawą do planowania ewentualnych archeo-
logicznych prac badawczych w obrębie rewitalizowanej przestrzeni Rynku. 
Dokumentacja: Krzysztof Janus, Graficzne opracowanie wyników pomiarów geo-
radarowych na Rynku w Kocku, Lublin 2013, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania 
sfinansowane przez Urząd Gminy Kock. 
 
7. LUBLIN 
obwodnica Lublina, droga woj. nr 809, dojazd do węzła drogowego „Jakubowice” 
Badania powierzchniowe i sondażowe przeprowadzono w związku z planowaną             
w najbliższym czasie budową drogi wojewódzkiej nr 809 stanowiącej dojazd do węzła 
drogowego „Jakubowice” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19. W trakcie 
prowadzonych badań szczegółowo został rozpoznany pas ziemi o długości 3,1 km oraz 
szerokości od 100 do miejscami 800 metrów, biegnący wzdłuż przebiegu planowanej 
drogi. W wyniku badań powierzchniowych zweryfikowano wszystkie 5 stanowisk 
pochodzących z kwerendy archiwalnej, odkryto 9 nowych stanowisk archeologicznych. 
Wszystkie one wystąpiły na odcinku drugim, klasy Z od węzła „Jakubowice” do 
istniejącej drogi wojewódzkiej nr 809. Uzupełnieniem badań powierzchniowych były 
wykopy sondażowe założone na części nowoodkrytych stanowisk archeologicznych. Do 
sondaży wytypowano pięć stanowisk położonych w obrębie wsi Snopków (stanowiska: 
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16, 27, 29, 30 i 31). Założono na nich 12 wykopów sondażowych o łącznej powierzchni 
36 m2. We wszystkich wykopach wystąpiła warstwa kulturowa zawierająca materiał 
ruchomy, odsłonięto również stropy 8 obiektów nieruchomych (2 zniszczone groby,        
2 obiekty mieszkalne, jama, 3 dołki posłupowe). Wszystkie sondowane stanowiska 
zostały zakwalifikowane do ratowniczych badań wykopaliskowych. Ogółem zainwenta-
ryzowano 532 sztuk zabytków ruchomych, tj.: 487 fragmentów ceramiki, 19 krzemieni, 
fr. nożyka żelaznego, fr. szkła, 8 fr. polepy, 4 fr. przepalonych kości, osełka kamienna, 3 
rozcieracze kamienne, 3 fr. żaren kamiennych, 4 fr. talerza sitowatego. Chronologia tych 
materiałów sięga od mezolitu (2 krzemienie), poprzez neolit (KPL, KAK), epokę brązu, 
okres rzymski (kultura przeworska), wczesne i późne średniowiecze po okres nowożytny 
(XVII-XVIII w.). 
Dokumentacja: Małgorzata Bienia, Mieczysław Bienia, Sprawozdanie z archeologi-
cznych badań powierzchniowych oraz sondażowych wyprzedzających budowę drogi 
wojewódzkiej nr 809 stanowiącej dojazd do węzła drogowego „Jakubowice” (w ciągu 
dróg ekspresowych S12, S17 i S19) przeprowadzonych w dniach 26-29 kwietnia 2013 
roku, Biała Podlaska 2013, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie. 
 
8. MALEWSZCZYZNA, gm. KRASNOBRÓD, pow. ZAMOJSKI 
stan. nr AZP 92-87/42-1, kurhan  
Analizie geomorfologicznej poddano regularne wzniesienie o owalnej podstawie ze 
średnicą 12-15 m i wysokość 1,7 m, zlokalizowane w obrębie niecki deflacyjnej, gdzie 
nigdy nie występują naturalne utwory form terenowych. Wykonano 4 profile geo-
logiczno-glebowe (1 - poza wzniesieniem; 2, 3 i 4 - zostały wykonane w obrębie 
wzniesienia, na stoku zachodnim, na kulminacji i na stoku wschodnim). W profilach 2, 3 
i 4, stwierdzono występowanie gleby bielicowej rdzawej, rozwiniętej na piaskach 
ciemniejszych, często smugowanych lub o strukturach plamistych. Wewnętrzna struktura 
obiektu wskazuje, że ma on cechy antropogenicznego nasypu. W centralnej części nasyp 
ten spoczywa na glebie kopalnej o cechach zbliżonych do gleb w okolicy. Nasyp jest 
stary, ponieważ na jego powierzchni rozwinięte są poziomy glebowe typu Aes.              
W miejscowych warunkach litologiczno-florystycznych ukształtowanie tego typu pozio-
mów glebowych wymaga co najmniej kilkuset lat. Ponadto rozmiary i lokalizacja obiektu 
w obrębie niecki deflacyjnej wskazują, że nie jest formą naturalną. W świetle analizy 
geomorfologiczno-glebowej uprawnione jest stwierdzenie, że obiekt jest kurhanem.  
Dokumentacja: Jan Reder, Wyniki badań geomorfologiczno-glebowych na domniema-
nym kurhanie w miejscowości Malewszczyzna, gmina Krasnobród, powiat zamojski 
(ziemski), mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez LWKZ w Lublinie. 
 
9. MASZÓW GÓRNY, gm. RUDNIK, pow. KRASNOSTAWSKI 
cmentarzysko kurhanowe 
Cmentarzysko kurhanowe w Maszowie Górnym dotychczas nie zostało zainwentaryzo-
wane metodą AZP. Zadania tego podjął się zespół archeologów, pracownik NID.           
W trakcie oględzin terenowych w lesie przy drodze łączącej Maszów Górny z Majdanem 
Borowskim Drugim namierzono 67 kopców w różnym stanie zachowania. Wysokość 
kopców wynosi od 1,2 do 3 m. Średnica podstaw kurhanów wacha się od ok. 6 do 12 m. 
Wykonano pomiary nasypów kopców za pomocą urządzeń GPS. Na podstawie wyników 
pomiarów wykonano mapę sytuacyjną. Opracowano też Kartę KEZA, która została 
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włączona do zbioru wojewódzkiej ewidencji zabytków. Określenie chronologii przyna-
leżności kulturowej cmentarzyska zdaniem autorów opracowania na obecnym stanie jest 
niemożliwa do rozpoznania.  
Dokumentacja: Agnieszka Oniszczuk, Ewa Prusicka-Kołcon, Marcin Sabaciński, 
Agnieszka Niemirka, Sprawozdanie z prac inwentaryzacyjnych prowadzonych na cmen-
tarzysku kurhanowym w m. Maszów Górny, Warszawa - Zamość 2013, mps w arch. 
WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez NID w Warszawie. 
 
10. MOŁOŻÓW KOLONIA, gm. MIRCZE, pow. HRUBIESZOWSKI 
stan. nr AZP 91-93/ 105-35 
Stanowisko położone w lesie stanowiącym własność Lasów Państwowych Nadleśnictwo 
Mircze. Prospekcję elektromagnetyczną prowadzono na obszarze, z którego pochodziły 
liczne, luźne znaleziska metalowych zabytków pozyskanych przez Muzeum w Hru-
bieszowie od eksploratorów (88 eksponatów stanowiących wyposażenie zniszczonych 
pochówków wojowników kultury przeworskiej z okresu rzymskiego, horyzont B2/C1-
C1a), którymi były m.in. zgięty miecz żelazny, umba i imacze do tarcz, groty włóczni      
i oszczepów, noże oraz elementy stroju. Efektem obecnie przeprowadzonej prospekcji 
elektromagnetycznej było pozyskanie: brzytwy i fragm. noża żelaznego, szczypczyków 
brązowych, 2 krzesiwa żelazne, 4 noże żelazne, 2 fibule (żelazna i brązowa), igła żelazna, 
głownia miecza, trzewik pochwy miecza, mocowanie pochwy miecza, skupisko drobnych 
srebrnych kulek i kilka fragmentów ceramiki. Wszystkie znaleziska odkrywano na 
głębokościach nieprzekraczających 5-30 cm, a ich lokalizacje zostały namierzone urzą-
dzeniem GPS. Większość znalezisk wpisuje się w horyzont pochówków kultury 
przeworskiej z 2 poł. II wieku i pocz. III wieku n.e. (faza B2/C1-C1a), a kilka zabytków 
(m.in. głownia miecza, krzesiwo) datowane są na okres wczesnego średniowiecza. 
Należy także nadmienić, że w sąsiedztwie terenu naszych badań znajduje się duże 
skupisko kurhanów, które można datować także na okres wczesnośredniowieczny. 
Dokumentacja: Bartłomiej Bartecki, Artur Troncik, Andrzej Kokowski, Dokumentacja  
z badań weryfikacyjnych - prospekcji elektromagnetycznej na stanowisku 35/105             
w Mołożowie Kolonii, gm. Mircze, powiat hrubieszowski, obszar AZP nr 91-93, mps w 
arch. WUOZ Delegatura w Zamościu. Badania zorganizowane przez Muzeum im. ks. St. 
Staszica w Hrubieszowie. 
 
11. MOŚCISKA, gm. KĄKOLEWNICA, pow. RADZYŃSKI 
dz. nr 19/4 i 19/5 
Prace poszukiwawcze prowadzono w obrębie 2 działek geodezyjnych zajętych przez pola 
orne na południe od zabudowy wsi. Obszary poszukiwań zlokalizowane poza znanymi 
stanowiskami archeologicznymi. Poszukiwania i eksplorację prowadzono do poziomu 
warstwy ornej, nie było potrzeby penetracji głębszych warstw. W wyniku poszukiwań 
pozyskano 57 przedmiotów metalowych oraz kilkanaście fragmentów reprezentatywnego 
materiału ceramicznego. Większość znalezisk pochodziła z okresu XVIII-XX w. (mo-
nety, ozdoby, guziki, dewocjonalia, części amunicji broni palnej). Pojedyncze znaleziska 
można datować na okres wcześniejszy. Wśród znalezisk znajdują się części dwóch fibul, 
które najprawdopodobniej należy wiązać z osadnictwem okresu rzymskiego. Ponad to, 
jeden przedmiot jest najpewniej fragmentem fibuli z tego samego okresu. Pozostałe 
znaleziska były to monety z XVII-XX w., dewocjonalia (krzyżyki i medaliki), brązowa 
biżuteria (pierścionki) oraz nieliczne metalowe fragmenty ozdobne. Na podstawie 
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wyników poszukiwań wyznaczono nowe stanowisko archeologiczne datowane na okres 
rzymski. 
Dokumentacja: Bogdan Wetoszka, Sprawozdanie z poszukiwań ukrytych lub porzuco-
nych zabytków archeologicznych z użyciem sprzętu elektronicznego, gm. loco, w okresie 
24.04.2013 r., mps w arch. WUOZ Delegatura w Białej Podlaskiej. Prace sfinansowane 
przez Stowarzyszenie Miłośników Historii „MERITUS”. 
 
12. OSTRÓWKI, gm. WOHYŃ, WORSY, gm. DRELÓW, pow. RADZYŃSKI 
dz. nr 1618, 1621, 1622, 1639 (Ostrówki), 126, 128, 132 (Worsy) 
Prace poszukiwawcze prowadzono w obrębie 7 niezabudowanych działek geodezyjnych 
w obrębie wsi zajętej przez pole orne. Obszar poszukiwań zlokalizowany był poza 
znanymi stanowiskami archeologicznymi. Poszukiwania i eksplorację prowadzono do 
poziomu warstwy ornej, nie było potrzeby penetracji głębszych warstw. W wyniku 
poszukiwań pozyskano 117 przedmiotów metalowych oraz kilkanaście fragmentów 
reprezentatywnego materiału ceramicznego. Znaleziska (monety, ozdoby, guziki, dewo-
cjonalia, części amunicji broni palnej) pochodziły z okresu XVII- XX w.  
Dokumentacja: Bogdan Wetoszka, Sprawozdanie z poszukiwań ukrytych lub porzuco-
nych zabytków archeologicznych z użyciem sprzętu elektronicznego, gm. loco, w okresie 
24-25. 08. 2013 roku, mps w arch. WUOZ Delegatura w Białej Podlaskiej. Prace 
sfinansowane przez Stowarzyszenie Miłośników Historii „MERITUS”. 
 
13. WOŻUCZYN, gm. RACHANIE, pow. TOMASZOWSKI 
zespół pałacowo-parkowy 
Badania magnetyczne przeprowadzone w obrębie parku przy zespole pałacowo-parko-
wym objęły powierzchnię 16 arów. Prospekcja objęła miejsce, w którym należałoby 
lokalizować nieistniejącą dziś kaplicę zamkową. Jedynym źródłem, które odnosi się do 
usytuowania i wyglądu kaplicy jest rysunek Seweryna Zenona Sierpińskiego, zamiesz-
czony w książce „Obraz Miasta Lublina” z 1839 r. Przedstawia on wzgórze, a na nim 
pałac z elementami dawnego zamku oraz park i ogród. Z lewej strony znajduje się 
kaplica wychodząca poza mur okalający, wystając spoza stojącej przed nią bastei połu-
dniowo-zachodniej. Domniemane miejsce lokalizacji kaplicy zamkowej zostało zazna-
czone przerywaną linią na planie sporządzonym przez D. Fijałkowskiego, M. Kseniaka, 
A. Marczak i opublikowanym w „Rocznik Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towa-
rzystwa Botanicznego”, XXXI. Wstępne badania magnetyczne potwierdziły istnienie     
w tym rejonie prostokątnego budynku o wymiarach 20x11 m, który można wiązać           
z poszukiwaną kaplicą, nieco przesuniętą i odchyloną względem propozycji wspom-
nianych autorów. Poza tym, uchwycono zarysy kolejnych zabudowań związanych 
zapewne w dawnym zamkiem. Pokazuje to bardzo wyraźnie, że metoda magnetyczna 
daje w tym przypadku bardzo konkretne i wiarygodne wyniki.  
Dokumentacja: Marcin Piotrowski, Sprawozdanie z nieinwazyjnych badań magneto-
metrem na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Wożuczynie, gm. Rachanie, prowa-
dzonych w 2013 r., mps w arch. WUOZ Delegatura w Zamościu. Badania sfinansowane 
przez Stowarzyszenie Miłośników Wożuczyna i Okolic. 
 
14. ZAWIEPRZYCE, gm. SPICZYN, pow. ŁĘCZYŃSKI 
zespół pałacowo-parkowy 
W trakcie wykonywania na terenie zespołu pałacowo-parkowego wykopów natrafiono na 
pozostałości zabudowy po oficynie znajdującej się między północno-zachodnim skrzy-

 15 



dłem pałacu, a oficyną północną zamykającą od tej strony założenie. Budynki te 
widoczne są zarówno na mapie jak i na widoku zawieprzyckiego pałacu z 2 poł. XIX w. 
Trudno jest dokładnie określić czas rozbiórki budynku, którego fragmenty odsłonięto. 
Biorąc jednak pod uwagę zawartość odsłoniętej warstwy przykrywającą całość terenu,   
w którym istniała ta zabudowa. Musiało to nastąpić w XX w. Zniszczona ściana 
wschodnia w pomieszczeniu południowym nosi znamiona celowej rozbiórki, która miała 
zapewne na celu łatwiejsze zasypanie pomieszczeń. Odsłonięte od wschodu relikty 
zabudowy są podpiwniczoną partią zachodnią budynku. Odkryte 3 pomieszczenia 
zamykają się od strony północno-zachodniej murem ceglanym tworzącym pierwotnie 
ścianę tej oficyny zabudowy pałacowej. Na tym etapie badań trudno stwierdzić, na którą 
kondygnację budynku natrafiono i jaka była jej funkcja. Istotnym natomiast jest, że z po-
mieszczenia północnego prowadzi zejście do pomieszczeń niższej kondygnacji 
znajdującej się na wschód od skarpy zachodniej. Są to drążone w calcu sklepione ceglane 
pomieszczenia. Niewykluczone, że są one jednoznaczne z granicą ściany wschodniej 
budynku, na którego fragmenty natrafiły przypadkowe wykopy. Ze względu na brak 
wyraźnych, jednoznacznych datowników (warstw kulturowych i zabytków ruchomych) 
można, na podstawie cegły stanowiącej opłaszczowanie ścian i sklepień, datować 
pomieszczenia na poł. XVIII w. 
Dokumentacja: Łukasz Rejniewicz, Inwentaryzacja archeologiczna przypadkowych 
wykopów usytuowanych w zachodniej części zespołu pałacowo-parkowego w Zawieprzy-
cach gm. Spiczyn, Zawieprzyce 2013, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane 
przez Urząd Gminy Spiczyn. 
 
 
II. BADANIA WYKOPALISKOWE  
 
15. BIAŁA PODLASKA 
ul. Warszawska, zespół zamkowy Radziwiłłów 
W 2013 roku prowadzono ścisły nadzór nad pracami budowlanymi prowadzonymi         
w trakcie budowy ogrodu włoskiego na terenie zespołu płacowo-obronnego w Białej 
Podlaskiej. W trakcie prac ziemnych oprócz klasycznego nadzoru stale monitorowano 
odsłaniane fragmenty ogrodu za pomocą detektorów metali. W trakcie tych działań 
odkryto i pozyskano do zbiorów muzealnych znaczne ilości zabytków ruchomych 
(biżuteria, monety, amunicja, guziki, nabijki, ozdoby, przedmioty codziennego użytku), 
pochodzących z wszystkich okresów intensywnego użytkowania tego miejsca, czyli od 
XVII do XX w. W przypadku natrafiania na obiekty nieruchome nadzór archeologiczny 
zamieniano na ratownicze badania wykopaliskowe. Do takiej sytuacji dochodziło 
dwukrotnie. W północnej części tworzonego ogrodu natrafiono na pozostałości pałacu 
letniego nazywanego: „Bialskimi Łazienkami”, „Grotą”. W trakcie prac badawczych 
zostało również odsłonięte wyjście z budynku na teren ogrodów pałacowych. Na połu-
dnie od pałacu odsłonięte zostało siedem murowanych podstaw pierwotnie podtrzymu-
jących kolumny. Na osi na wprost odsłoniętego wyjścia z Łazienek w centralnej części 
ogrodu włoskiego został odsłonięty fundament znajdującej się tutaj w XVIII w. fontanny 
ogrodowej. Odsłonięte wyjście z pałacu letniego, fundamenty przytrzymujące kolumny 
oraz fontanna pozwoliły ustalić pierwotną oś XVIII-wiecznego ogrodu pałacowego.  
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych archeolo-
gicznych poprzedzających prace ziemne na terenie ogrodów włoskich w zespole zamko-
wym Radziwiłłów w Białej Podlaskiej, gm. loco, w okresie 24.01.-31.03.2013 r., mps      
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w arch. WUOZ Delegatura w Białej Podlaskiej. Prace sfinansowane przez Gminę 
Miejską Biała Podlaska. 
 
16. BIAŁKA  
patrz WIDNIÓWKA KOLONIA, gm. KRASNYSTAW, pow. KRASNOSTAWSKI 
cmentarzysko kurhanowe 
 
CZERMNO, gm. TYSZOWCE, pow. TOMASZOWSKI 
17. stan. nr AZP 90-92/1-1, wczesnośredniowieczny zespół grodowy 
Sondażowe badania wykopaliskowe prowadzono w obrębie wykopu usytuowanego na 
terenie łąk, w pobliżu grodziska. Lokalizacja wykopu podyktowana obecnością drewnianej 
konstrukcji, która okazała się częścią pomostu przerzuconego nad Huczwą i prowadzącego 
w kierunku bramy grodziska. Zadokumentowano 9 pali i kołków oraz układ nawarstwień 
glebowych i kulturowych. Ponadto w wykopie natrafiono na liczne zabytki ruchome w po-
staci fragmentów ceramiki i kości zwierzęcych oraz zabytki metalowe, w postaci żelaznych 
gwoździ (być może pochodzących z pomostu), żelaznego haczyka do połowu ryb, dwie 
ołowiane plomby. Wszystkie te znaleziska można łączyć z wczesnym średniowieczem.  
Dokumentacja: Rafał Solecki, Marek Poznański, Michał Aniszewski, Sprawozdanie      
z badań archeologicznych na obszarze łąk znajdujących się na północ od grodziska        
w Czermnie. Działka nr ewidencyjny 23/1, mps w arch. WUOZ Delegatura w Zamościu. 
Badania sfinansowane z własnych środków przez Marka Poznańskiego oraz Instytutu 
Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. 
 
18. stan. nr AZP 90-92/3-3  
W roku 2013 rozpoczęto realizację projektu pt. Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły 
grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie) - chronologia i funkcja w świetle 
badań dawnych oraz weryfikacyjnych, realizowanego w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Humanistyki. Grant realizowany jest w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN 
i zaplanowany został na lata 2013-2016. W wykonaniu projektu bierze udział około 50 
naukowców z Polski, Niemiec, Rosji i Serbii. W 2013 roku przeprowadzono badania 
wykopaliskowe. Prace skoncentrowano na stanowisku 3, które sukcesywnie niszczone 
jest przez orkę i inne prace rolnicze. Wykop 1/2013 usytuowany został w środkowym 
odcinku słabo nachylonego stoku opadającego w kierunku wschodnim i północno-
wschodnim. Miejsce badań wyznaczone zostało na podstawie rozrzutu materiału 
zabytkowego na powierzchni (przede wszystkim kości ludzkich). W wykopie odnotowano 
kilka obiektów osadowych, ale najważniejszym odkryciem tych prac jest cmentarzysko.   
W trakcie badań odsłonięto szkielety 16 osobników (15 grobów) oraz wykonano ich pełną 
analizę antropologiczną. Przy jednym z pochówków znaleziono wyposażenie grobowe 
(kabłączek typu IV wg K. Musianowicz oraz kabłączek o powrotnym zwoju), pozwalające 
datować go na XII-XIII w. Ze względu na stopień zniszczenia stanowiska zdecydowano się 
na przesiewanie ziemi z wykopu, co zadecydowało o odkryciu znacznej ilości zabytków. 
Ogółem zarejestrowano 21.726 fragmentów ceramiki, 9537 fragmentów kości, oraz ok.100 
zabytków wydzielonych. Do najcenniejszych przedmiotów należą fragment enkolpionu, 
zapinka podkowiasta, sprzączka lirowata, kabłączki skroniowe oraz fragment korczagi. Na 
obecnym etapie badań stwierdzić można, iż w X-XII w. funkcjonowała osada, a w XII-XIII 
wieku powstało na jej miejscu cmentarzysko szkieletowe. Najprawdopodobniej pochówki 
tu zarejestrowane w 2013 r. przynależą do cmentarzyska, jakie odkryto na stan. 3 już w la-
tach 70. XX w. 
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Dokumentacja: Marcin Wołoszyn, Grody Czerwieńskie 2013 - sprawozdanie z pierwsze-
go roku realizacji grantu „Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie  
i Gródku (Grody Czerwieńskie) - chronologia i funkcja w świetle badań dawnych oraz 
weryfikacyjnych”. Dokumentacja w trakcie opracowania. Badania zorganizowane i finan-
sowane z grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, projekt nr 12H 12 0066 
481, przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
 
CHEŁM  
19. ul. Lubelska 2, stan. AZP 80-90/1-1 
A. Przeprowadzono badania wykopaliskowe w związku z planowanym przesunięciem 
Kopca Niepodległości w północnej części plateau Wysokiej Górki. Założono wykop 
badawczy, kontynuując numerację wykopów i warstw z poprzednich sezonów. 
Zadokumentowano nawarstwienia, związane z użytkowaniem wzgórza w XIII-XV w. 
Odkryto relikty budowli murowanej z ciosów zielonego kamienia, wzniesionej na 
warstwie nasypu. Zadokumentowano wewnętrzny narożnik budowli, której mury 
północny i wschodni zostały zniszczone. Odsłonięto nawarstwienia, związane z kon-
strukcją nasypu w postaci przekładek kredy oraz glaukonitytu, wzmacniane drewnianymi 
belkami. Udokumentowano również negatywy konstrukcji drewnianych, być może zwią-
zane z drewniano-ziemnym wałem, otaczającym założenie. Odkryto także warstwy 
pożarowe i niwelacyjne. W wykopie 38D natrafiono na 3 czaszki ludzkie, wkopane        
w warstwę niwelacyjną i przykryte kamieniami. Pozyskano zabytki ruchome w postaci 
ceramiki z XIII-XIV w. oraz kości zwierzęcych, ozdób, sprzączek, klamerek, denarów 
jagiellońskich. 
Dokumentacja: Tomasz Dzieńkowski, Sprawozdanie z badań archeologicznych prze-
prowadzonych w północnej części wzgórza Wysoka Górka w Chełmie (sezon 2013). 
Dokumentacja z badań w trakcie opracowania. Badania sfinansowane przez Muzeum 
Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza w Chełmie. 
 
B. Archeologiczne badania wykopaliskowe przeprowadzone zostały w związku z realiza-
cją polsko-ukraińskiego projektu badawczego „Poszukiwania, identyfikacja i rozpoznanie 
naukowe najstarszej świątyni Bogurodzicy wybudowanej w Chełmie przez króla Daniela 
Halickiego”. Prace wykopaliskowe prowadzono wewnątrz bazyliki pw. Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny w Chełmie, gdzie założono 7 wykopów badawczych oraz       
w kryptach pod świątynią, gdzie wytyczono jeden wykop. Wykonano 150 odwiertów     
w świątyni oraz 51 w kryptach. Wstępnie ustalono, że w miejscu obecnej świątyni w       
2 poł. XIII w. zbudowana została orientowana cerkiew o czterech filarach z wydzielonym 
w II fazie narteksem, trzynawowa, z prostokątną nawą centralną. Wzniesiona została       
z cegły palcówki łączonej zaprawą wapienną w układzie wedyjskim i wczesnogotyckim. 
Chronologię obiektu potwierdza datowanie TL cegieł i płytek posadzkowych. Zado-
kumentowano również fazy młodsze świątyni: XVI-wieczną i nowożytną, związane        
z rozbudową i remontami obiektu. Odsłonięto pochówki szkieletowe trumienne 
nowożytne, bez wyposażenia, orientowane w linii W-E, datowane na XVI-XVIII w. 
Zadokumentowano grób bez trumny, datowany na XIII w., mężczyzny w wieku ok. 40-
45 lat, orientowany w linii S-N, z wyposażeniem w postaci klamry oraz XIII-wieczne 
groby trumienne. W wykopie badawczym, zlokalizowanym w kryptach, zadokumento-
wano trzy groby szkieletowe trumienne nowożytne, datowane na XVII-XVIII w., 
prawdopodobnie duchownych, co sugeruje wyposażenie i relikty szat liturgicznych. Pod 
przemurowaniem XIX-wiecznym odsłonięto fundament muru/filara XIII-wiecznego        
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z fragmentem lica, wówczas naziemnego, z cegieł. Pozyskano zabytki ruchome w postaci 
fragmentów ceramiki, szkła, kafli, cegieł, płytek posadzkowych. 
Dokumentacja: Stanisław Gołub, Sprawozdanie ze wstępną analizą z prac geofizycznych 
i archeologicznych przeprowadzonych w bazylice Narodzenia Marii Panny w Chełmie    
w sezonie 2013. Dokumentacja z badań w trakcie opracowania. Badania sfinansowane 
przez Fundusz Dobroczynny Petra Poroszenki oraz NID w Warszawie. 
 
20. ul. Młodowskiej 
Wykopaliskowe badania archeologiczne prowadzono w związku z rewaloryzacją muru 
ogrodzeniowego. W wykopie badawczym nr 6 odsłonięto 10 obiektów, zagłębionych     
w kredowy calec w postaci fragmentu północnej krawędzi fosy z okresu nowożytnego, 
jamy gospodarczej z XVI-XVII w., jamy osadniczej nowożytnej, nowożytnych jam 
gospodarczych, negatywów słupów drewnianych. Zadokumentowano także relikty 
nieznanego dotychczas cmentarza szkieletowego. Odkryto 14 grobów szkieletowych, 
zadokumentowanych na profilach północnym i południowym wykopu budowlanego.     
W wykopie nr 7 przebadano grób nr 11, gdzie znajdowały się szczątki dziecka i osoby 
dorosłej, ułożonych w linii E-W, z głową od zachodu. Pozostałe jamy grobowe, zado-
kumentowane i zabezpieczone, nie były eksplorowane ze względu na brak zagrożenia 
zniszczeniem (znajdowały się poza zasięgiem inwestycji). W wykopie nr 8 przy murze 
ogrodzeniowym od strony ulicy zarejestrowano kontynuację obiektów z wykopu nr 6 
oraz odkryto: ceglany budynek gospodarczy, negatywy słupów drewnianych, jamę 
gospodarczą z XIII w., jamy gospodarcze nowożytne. Odkryto również grób szkieletowy, 
zniszczony w wyniku budowy muru ogrodzeniowego, którego lokalizacja wyznacza 
zachodnią granicę odkrytego cmentarza. Pozyskano materiał zabytkowy od XIII do 
XVIII w. (garnki, misy i dzbany z okresu nowożytnego, fragmenty garnków esowatych    
z XIII-XIV w., pion do gry w szachy lub warcaby wykony z kredy, z napisem 
wykonanym cyrylicą z XIII-XIV w., pacior z kolorowego szkła XIII-XIV w., zdobiona 
obrączka z brązu).  
Dokumentacja: Tomasz Dzieńkowski, Chełm, ul. J. Młodowskiej. Sprawozdanie z badań 
archeologicznych. Sezon 2013. Dokumentacja zostanie przekazana do archiwum WUOZ 
Delegatura w Chełmie. Badania archeologiczne wykonano na zlecenie Urzędu Miasta 
Chełm. 
 
CHODEL, pow. OPOLSKI 
21. stan. nr AZP 80-70/40-28  
Stanowisko zostało zarejestrowane podczas zwiadu powierzchniowego w 1990 r. Dalsze 
relikty dawnego osadnictwa zarejestrowano podczas wstępnych prac inwestycyjnych 
związanych z budową obwodnicy Chodla. Odnaleziono wówczas fragmenty naczyń cera-
micznych z okresu średniowiecza oraz pradziejów. Wyniki rozpoznania powierzchnio-
wego stały się podstawą do wskazania przez LWKZ konieczności przeprowadzenia 
ratowniczych badań wykopaliskowych. Zakres prac ustalony ze służbami konserwator-
skimi obejmował teren występowania materiałów zabytkowych o powierzchni 15 arów. 
Podczas wykopalisk zarejestrowano 41 obiektów nieruchomych. Większość odkrytych 
obiektów na poziomie odkrycia było dobrze czytelne. Ich wypełnisko stanowiła najczę-
ściej ciemnoszara, brunatna lub brązowo-żółta próchnica. Wśród odkrytych wyróżniono 
obiekty mieszkalne (półziemianka), gospodarcze (jamy zasobowe, śmietniskowe), 
produkcyjne (piec) oraz jamy po słupach. Natrafiano na typowe dla osad wielokulturo-
wych trudności związane z określeniem chronologii obiektów, w których występował 
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materiał przypisywany różnym okresom. Przy ostatecznym zakwalifikowaniu chronolo-
gicznym obiektów wzięto pod uwagę nie tylko najmłodsze materiały (wyznaczające 
chronologię), ale także poziom, w którym zalegały (np. materiały nowożytne tylko w 
stropie) oraz charakter wypełniska obiektu (plamisty w obiektach nowożytnych i współ-
czesnych). Pomiędzy występujących licznie obiektami nie wystąpiły relacje stratygrafi-
czne. Podsumowując na stanowisku wyróżniono następujące fazy użytkowania: 1. wcze-
sna epoka żelaza (okres halsztacki), 2. kultura przeworska 3. wczesne średniowiecze,     
4. późne średniowiecze, 5. nowożytność (XVII-XVIII w.). Pozyskano 533 zabytki 
ruchome. Najwięcej odkryto naczyń ceramicznych, wśród których dominuje ceramika 
naczyniowa z okresu funkcjonowania kultury przeworskiej (w tym 2 całe naczynia od-
kryte obiekcie mieszkalnym), poza tym wystąpiły ułamki naczyń z wczesnej epoki żelaza 
(kultura łużycka/pomorska?), średniowiecza oraz epoki nowożytnej. Do zbioru zabytków 
ruchomych dołączyć należy jeszcze przedmioty żelazne, kamienne, krzemienne (6), 
ułamki polepy oraz zwierzęce szczątki kostne.  
Dokumentacja: Michał Kubera, Dokumentacja końcowa z ratowniczych badań archeo-
logicznych stanowiska nr 28 w Chodlu, gm. loco (AZP 80-70/40) wykonanych na trasie 
drogi wojewódzkiej nr 747 (obwodnica Chodla), Lubartów 2013, mps w arch. WUOZ 
Lublin. Prace sfinansowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie. 
 
22. stan. nr AZP 80-70/42-30 
Ratownicze badania wykopaliskowe na stanowisku realizowano w związku z budową 
obwodnicy Chodla w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747. Stanowisko zostało zarejestrowa-
ne metodą powierzchniową w latach 90. XX w. Podczas wstępnych prac inwestycyjnych 
związanych z budową obwodnicy w granicach stanowiska odnaleziono fragmenty naczyń 
ceramicznych oraz zabytków krzemiennych datowanych na okres pradziejowy. W trakcie 
badań przebadano wykopaliskowo powierzchnię 3 arów, gdzie nie wystąpiły żadne 
obiekty archeologiczne. Widoczne w niektórych miejscach zaciemnienia zawierające 
próchnicę stanowią pozostałości po korzeniach drzew. Odnaleziono „luźne” materiały 
zabytkowe w postaci 11 fragmentów naczyń ceramicznych i 3 przedmioty krzemienne. 
W obliczu dokonanego rozpoznania stanowisko należy traktować, jako ślad osadnictwa  
o pradziejowej (przeworskiej?) metryce. Niewykluczone, że stanowisko zostało zniszczo-
ne podczas prowadzonego w związku budową karczunku lub przez wcześniejszą 
działalność rolniczą, procesy erozyjne i glebotwórcze. 
Dokumentacja: Michał Kubera, Dokumentacja końcowa z ratowniczych badań arche-
ologicznych stanowiska nr 30 w Chodlu, gm. loco (AZP 80-70/43) wykonanych na trasie 
drogi wojewódzkiej nr 747 (obwodnica Chodla), Lubartów 2013, mps w arch. WUOZ 
Lublin. Prace sfinansowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie. 
 
23. CHODLIK, gm. KARCZMISKA, pow. OPOLSKI 
stan. nr AZP 78-75/117-25, cmentarzysko ciałopalne 
Od 2010 r. Misja Archeologiczna w Chodliku z ramienia Instytutu Archeologii i Etnologii 
PAN oraz Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich oddział w Warszawie 
realizuje szereg projektów badawczych mających na celu zbadanie i ochronę dziedzictwa 
kulturowego Kotliny Chodelskiej. Najważniejszy z nich to badania wczesnośrednio-
wiecznego cmentarzyska kurhanowego w Chodliku. W 2013 r. badaniami objęto położo-
ną na skraju lasu wydmę, tzw. Bartosiową Górkę. Sondaże archeologiczne pozwoliły na 
rozpoznanie i zidentyfikowanie sześciu kolejnych nasypów kurhanowych, znacznie 
zniwelowanych i niewidocznych z poziomu gruntu. Jeden z nich w jednej czwartej 
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zbadano wykopaliskowo. Poza tym uchwycono pochówki płaskie ciałopalne oraz rów,   
w którym odkryto przepalone szczątki ludzkie i zwierzęce oraz fragmenty wczesno-
średniowiecznych naczyń glinianych. W wykopach natrafiono także na znacznie starsze 
nawarstwienia z wczesnej epoki brązu oraz zabytki charakterystyczne dla kultury trzci-
nieckiej. Podczas badań zadokumentowano przeszło 2 tysiące fragmentów przepalonych 
kości, kilkaset fragmentów naczyń oraz szereg narzędzi krzemiennych. Wśród zabytków 
odkrytych podczas tego sezonu 2013 należy wyróżnić odkryte w badanym kurhanie trzy 
srebrne aplikacje, będące najprawdopodobniej elementami rzędu końskiego, zdobiony 
gwóźdź ze śladami przepalenia oraz mocno skorodowaną ostrogę. Ostatni z wymie-
nionych artefaktów jest kolejnym elementem pozwalającym na wstępne datowanie 
cmentarzyska. Ostrogę określono jako typ I (wg Z. Chilczerówny), jednakże ze względu 
na brak bodźca nie udało się określić jej odmiany. Posiada ona zaczepy sprzączkowe 
(odmiana D wg K. Wachowskiego), a jej datowanie da się w przybliżeniu określić na 
okres między początkiem X, a poł. XI w. Analizy archeozoologiczne i antropologiczne 
szczątków kostnych potwierdzają obecność kości ludzkich, końskich oraz ptasich. 
Dokumentacja: Łukasz Miechowicz, Wstępne sprawozdanie z archeologicznych badań 
wykopaliskowych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku ciałopalnym w Chodliku, 
gm. Karczmiska, woj. lubelskie w 2013 roku, stanowisko numer AZP 25/117 78-75, 
Warszawa 2014, mps w WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez Instytut Archeologii 
i Etnologii PAN w Warszawie; Łukasz Miechowicz, Chodlik. Badania 2007-2013, 
Warszawa 2014, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez Instytut 
Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. 
 
24. CZUMÓW, gm. HRUBIESZÓW, pow. HRUBIESZOWSKI 
stan. nr AZP 87-95/18-16 
Ratownicze badania wykopaliskowe prowadzono w obrębie 2 wykopów o łącznej 
powierzchni 1 ara, w miejscu gdzie podczas prac polowych właściciel pola dokonał 
odkrycia skupisk kości ludzkich. W wykopie nr 1 odsłonięto zniszczony pochówek 
ludzki, w którym szkielet ułożony był na prawym boku z głową skierowaną na zachód. 
Brak wyposażenia uniemożliwia jednoznaczne określenie chronologii i przynależności 
kulturowej grobu. W sąsiedztwie grobu odnotowano ponadto obiekt osadniczy kultury 
pucharów lejkowatych, w którego wypełnisku natrafiono na fragmenty ceramiki, fra-
gment glinianego przęślika tkackiego, muszle małża, kości zwierzęce i okruchy polepy. 
W wykopie nr 2 natrafiono na bardzo zniszczony pochówek ludzki, gdzie części szkieletu 
wskazywały na ułożenie zmarłego na lewym boku, z lekko podkurczonymi nogami           
i głową skierowaną na południe, a przy czaszce odkryto 3 paciorki kościane, wiórowiec  
z krzemienia wołyńskiego i gliniane naczynie doniczkowate, które bez wątpienia można 
przypisać kulturze lubelsko-wołyńskiej.  
Dokumentacja: Anna Hyrchała, Bartłomiej Bartecki, Sprawozdanie z ratowniczych 
badań archeologicznych w Czumowie na stanowisku nr 16, gm. Hrubieszów, mps w arch. 
WUOZ Delegatura w Zamościu. Badania finansowane ze środków Muzeum im. St. 
Staszica w Hrubieszowie. 
 
HRUBIESZÓW 
25. ul. Narutowicza 31, działka nr 773/8 
Badania o charakterze ratowniczym prowadzono w wykopach wykonanych podczas 
remontu fundamentów budynku mieszkalno-usługowego. W jednym z wykopów 
robotnicy natrafili na nieznane dotychczas konstrukcje drewniane. Na głębokości 4,27 m 
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poniżej poziomu gruntu znajdowały się poziomo ułożone belki drewniane o średnicy od 
30 do 40 cm oraz poziomo ułożone deski, wspierane przez pionowo wbite pale. 
Stanowiły one prawdopodobnie element konstrukcyjny istniejącej tu wcześniejszej 
piwnicy i związanej z nią zabudowy - budynku mieszkalnego. Służyły zapewne do 
szalowania ścian ziemnych lub oddzielenia od siebie poszczególnych pomieszczeń.        
W wykopie odkryto także zabytki ruchome w postaci: 2 całych garnków i 28 fragmentów 
naczyń glinianych toczonych na kole, jednej butelki i jednego słoiczka szklanego, jednej 
fajki glinianej oraz kilku nieokreślonych wyrobów drewnianych. Wszystkie wymienione 
znaleziska należy datować na okres XIX w. 
Dokumentacja: Anna Jączek, Sprawozdanie z ratowniczych badań archeologicznych 
przeprowadzonych na działce nr 773/8 przy ul. Narutowicza 31 w Hrubieszowie, mps     
w arch. WUOZ Delegatura Zamościu. Badania realizowane na zlecenie Hrubieszowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica. 
 
26. Osiedle Lipice, ul. Lipowa, dz. nr 1651, stan. nr AZP 86-93/29-12  
Początkowo prace archeologiczne miały charakter nadzoru przy robotach ziemnych 
związanych z kopaniem fundamentu pod budynek mieszkalny. Jednakże po zaobser-
wowaniu kilku zaciemnień na powierzchni wykopu, które mogły okazać się zarysami 
obiektów pradziejowych, nadzór został przekształcony w badania ratownicze. Pierwszy   
z obiektów zawierał niewiele fragmentów ceramiki, które datowano na okres przed-
rzymski i przypisano tzw. grupie czerniczyńskiej. Drugi natomiast zawierał materiały 
ceramiczne typowe dla kultury mierzanowickiej z wczesnej epoki brązu. Natomiast dwa 
kolejne obiekty z powodu bardzo małej ilości znalezisk i braku cech dystynktywnych 
pozostały nieokreślone kulturowo i chronologicznie. 
Dokumentacja: Anna Hyrchała, Wyniki badań archeologicznych przy budowie jedno-
rodzinnego budynku mieszkalnego w Hrubieszowie, Osiedle Lipice, ul. Lipowa, dz. nr 
ewid. 1651, w obrębie stanowiska archeologicznego Hrubieszów Sławęcin Kolonia nr 12, 
AZP nr 86-93/29. Dokumentacja w trakcie opracowania. Prace wykonano na zlecenie 
inwestora prywatnego. 
 
27. Osiedle Lipice, ul. Lipowa, dz. nr 1648/1 i 1648/2, stan. nr AZP 86-93/29-12 
Początkowo prace archeologiczne miały charakter nadzoru przy wykopach fundamen-
towych pod budynek usługowy, ale po zaobserwowaniu dwóch wyraźnych ciemnych 
plam na powierzchni wykopu, nadzór został przekształcony w badania ratownicze. 
Pierwszy z obiektów zawierał liczny i bardzo charakterystyczny materiał zabytkowy      
w postaci dużych fragmentów ceramiki, które pod względem form i ornamentów można 
było bez problemów datować na okres neolitu i przypisać kulturze ceramiki wstęgowej 
rytej. Wypełnisko 2-go obiektu był natomiast zupełnie pozbawione materiałów zabyt-
kowych i z tego powodu nie został nieokreślone kulturowo i chronologicznie. 
Dokumentacja: Anna Hyrchała, Wyniki badań archeologicznych przy budowie budynku 
usługowego w Hrubieszowie, Osiedle Lipice, ul. Lipowa, dz. nr ewid. 1648/1 i 1648/2,    
w obrębie stanowiska archeologicznego Hrubieszów Sławęcin Kolonia nr 12, AZP nr 86-
93/29. Dokumentacja w trakcie opracowania. Badania sfinansowane przez prywatnego 
inwestora. 
 
28. Osiedle Lipice, ul. Lipowa, dz. nr 1683, stan. nr AZP 86-93/29-12 
Początkowo prace archeologiczne miały charakter nadzoru przy wykopach pod ławę 
fundamentową budynku mieszkalnego, ale po zaobserwowaniu wyraźnych ciemnych 
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plam na powierzchni wykopu, nadzór został przekształcony w badania ratownicze.        
W trakcie badań odkryto 1 grób szkieletowy oraz 8 obiektów osadniczych. Pochówek 
zawierał szkielet dorosłego osobnika ułożony w pozycji skurczonej na osi północ -
południe, z głową zwróconą na północ. Przy zmarłym odkryto 2 paciorki kościane            
i krzemienny grocik do strzały. Pozwala to określić jego chronologię na wczesny okres 
epoki brązu i przypisać kulturze mierzanowickiej. W sąsiedztwie grobu odnotowano       
4 duże obiekty osadnicze o charakterze jam zasobowych (trapezowatych w przekroju), 
związane także z kulturą mierzanowicką. W jednym z nich odnaleziono duży fragment 
naczynia glinianego z guzkami przy wylewie i odciskami paznokciowymi na brzuścu, 
paciorek i szpilę kościaną oraz narzędzie krzemienne. W pozostałych odnotowano 
jedynie liczne fragmenty ceramiki, ułamki kości i polepy. Kolejne cztery obiekty to 
nieckowate w przekroju jamy gospodarcze kultury trzcinieckiej z II okresu epoki brązu, 
w których wystąpiły liczne fragmenty ceramiki, kawałki polepy i kości oraz drobne 
wyroby krzemienne. 
Dokumentacja: Anna Hyrchała, Wyniki badań archeologicznych przy budowie budynku 
usługowego w Hrubieszowie, Osiedle Lipice, ul. Lipowa, dz. nr ewid. 1683, w obrębie 
stanowiska archeologicznego Hrubieszów Sławęcin Kolonia nr 12, AZP nr 86-93/29, mps 
w arch. WUOZ Delegatura w Zamościu. Badania sfinansowane przez prywatnego 
inwestora. 
 
29. JAKUBOWICE KONIŃSKIE, gm. NIEMCE, pow. LUBELSKI 
stan. 8, AZP 76-81/41 
Wyprzedzające ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzono w centralnej części 
stanowiska wielokulturowego przecinanego przez pas drogowy rozbudowywanej drogi 
wojewódzkiej nr 809. Łącznie przebadano powierzchnię 51 arów i odsłonięto 122 
obiekty nieruchome, w tym 40 określonych kulturowo lub chronologicznie. Wśród nich 2 
identyfikowano z materiałem pradziejowym, 36 z okresem wczesnośredniowiecznym i 2 
nowożytne z XVI-XVII w. Łącznie z obiektów pozyskano materiał ruchomy w ilości 
1712 egzemplarzy, w tym 1491 fragmentów ceramiki naczyniowej, 1 szydło kościane,    
5 osełek kamiennych, 1 przęślik gliniany, 1 nożyk żelazny, 10 fragmentów żaren 
kamiennych oraz 1 fragment płytki szlifierskiej. Najstarszą fazę zasiedlenia stanowiska   
w pradziejach wyznaczają dwa obiekty nieokreślone kulturowo. Największe skupisko 
tworzą jednakże obiekty wczesnośredniowieczne z VIII-X w. Z horyzontem tym 
związane jest 7 obiektów mieszkalnych, 7 pozostałości pieców kopułkowych, jama 
produkcyjna oraz 20 obiektów jamowych. Tworzą one trzy wyraźne skupiska w cen-
tralnej, zachodniej i północnej części stanowiska. Osada położona jest na stosunkowo 
stromym stoku, co spowodowało jej znaczną destrukcję w wyniku prac polowych, stąd  
w wielu przypadkach uchwytne były jedynie części spągowe obiektów (również pieców 
kopułkowych). Najciekawszym odsłoniętym na stanowisku obiektem była półziemianka 
(ob. 96), wewnątrz której uchwycono relikty trzech pieców kopułowych. Najprawdo-
podobniej również większość obiektów nieokreślonych chronologicznie należałoby 
łączyć z fazą wczesnośredniowieczną funkcjonowania stanowiska. 
Dokumentacja: Mieczysław i Małgorzata Bienia, Sprawozdanie z ratowniczych badań 
wykopaliskowych na stanowisku nr 8 w Jakubowicach Konińskich na ob. AZP 76-81/41, 
gm. Niemce, mps. w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez PRD Lubartów 
S.A. 
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JANÓW PODLASKI, pow. BIALSKI 
zespół zamkowy, dz. nr 357/7, 35/12, 1023, 581, 750 
Prace budowlane prowadzone na terenie rezydencji biskupów łuckich w dużym stopniu 
zmieniają pierwotny wygląd założenia. Archeologiczne badania wykopaliskowe miały za 
zadanie przebadanie całego dziedzińca zamkowego. W wyniku przeprowadzonych badań 
wykopaliskowych odkryto relikty wcześniejszych założeń zamkowych, pozostałości 
wieży bramnej oraz muru o konstrukcji arkadowej. Odsłonięto fragment zamku pocho-
dzącego najprawdopodobniej z 2 poł. XVI w. Badacze ustalili, że ściana zamku była 
zaadoptowanym fragmentem południowej ściany starszego XV-wiecznego założenia. Na 
zachód od odsłoniętych zamkowych piwnic odsłonięto fundamenty wzniesionej w końcu 
XVII w. rezydencji biskupa Stanisława Witwickiego. Budynek został posadowiony na 
bruku wcześniejszego XVI-wiecznego założenia zamkowego. W trakcie badań wykopa-
liskowych pozyskano ogromną ilość ruchomego materiału zabytkowego, blisko 34 tys. 
zabytków. Na zbiór ten składały się fragmenty naczyń glinianych, kafli piecowych, 
butelek szklanych, kości zwierzęcych, kilkadziesiąt monet, metalowe oraz kościane 
ozdoby.  
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych archeolo-
gicznych poprzedzających prace ziemne na terenie dziedzińca zamkowego Zamku 
Biskupów Łuckich w Janowie Podlaskim, w okresie 07.05.-15.11.2013 (z przerwami), 
mps w arch. WUOZ Delegatura w Białej Podlaskiej.  
 
KOLONIA PŁOUSZOWICE, gm. KONOPNICA, pow. LUBELSKI 
31. stan. nr AZP 77-80/115-5 
Stanowisko ze względu na kolizję z planowaną budową drogi ekspresowej zostało 
wytypowane do przedinwestycyjnych badań archeologicznych. Badaniami objęto po-
wierzchnię 40 arów. W trakcie badań odkryto, eksplorowano i zadokumentowano łącznie 
30 obiektów. Pod względem funkcji najliczniejszą kategorię stanowiły obiekty nie-
określone (15). Kolejną grupę stanowiły obiekty określone jako dołki posłupowe (9). 
Pięciu obiektom przypisano funkcję gospodarczą. Rozpoznano chronologicznie i kulturo-
wo jedynie 4 obiekty. Trzy z nich na podstawie materiału ruchomego określono jako 
pozostałości osadnictwa wczesnośredniowiecznego. Ostatni z obiektów zawierał materiał 
zabytkowy kultury przeworskiej z fazy B2/C1 okresu wpływów rzymskich. Z wypełnisk 
obiektów wczesnośredniowiecznych pozyskano 516 fragmentów ceramiki oraz 2 noże. 
W trakcie eksploracji obiektu należącego do kultury przeworskiej, zabrano 49 fragmen-
tów ceramiki oraz 21 egzemplarzy polepy konstrukcyjnej. 
Dokumentacja: Dariusz Włodarczyk, Dokumentacja wstępna z ratowniczych badań 
archeologicznych stanowiska Płouszowice Kolonia nr 5 na obszarze AZP 77-80/115, gm. 
Jastków, pow. lubelski, wykonywanych w związku z budową drogi ekspresowej nr 19 
pomiędzy węzłami „Dąbrowica - Konopnica”, Lublin 2014, mps w arch.WUOZ Lublin. 
Badania wykonano ze środków GDDKiA. 
 
32. stan. nr AZP 77-80/116-6 
Stanowisko zostało odkryte w trakcie badań powierzchniowo-sondażowych, wyprzedza-
jących budowę drogi ekspresowej S19, w 2008 r. Pozyskano wówczas nieliczny zespół 
zabytków datowany od XI do XIX w. Na podstawie owych badań stanowisko zostało 
wytypowane do prac wykopaliskowych. W trakcie archeologicznych badań wykopalisko-
wych powierzchni 59,66 ara odsłonięto 154 obiekty, w tym 83 zawierających datujący 
materiał archeologiczny. Spośród nich większość (69 obiektów) możemy przypisać 

 24



okresowi nowożytnemu, mniej licznie reprezentowana jest zaś kultura malicka (11 
obiektów) oraz kultura trzciniecka (2 obiekty). Chronologii nie udało się określić w przy-
padku 71 obiektów. Z obiektów wziemnych pozyskano łącznie 1220 fragmentów 
ceramiki, 43 wytwory krzemienne (w tym 4 wydzielone), 7 guzików, 7 monet i jeden 
grot żelazny. 
Dokumentacja: Sylwester Bochyński, Wstępne sprawozdanie z archeologicznych 
ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku nr 6 w Kolonii Płouszowice (AZP 
77-80/116), gm. Konopnica, pow. lubelski, Lublin 2013, mps w arch. WUOZ w Lublin. 
Badania sfinansowane przez GDDKiA. 
 
33. KOLONIA STRÓŻA. gm. KRAŚNIK, pow. LUBELSKI 
stan. AZP nr 85-79/3-1, kopiec (mogiła) z powstania styczniowego 
Celem badań archeologicznych było określenie zasięgu, funkcji i chronologii łączonego  
z powstaniem styczniowym i dotychczas nie badanego metodami archeologicznymi 
kopca/mogiły(?). Obiekt otoczony otwartą przestrzenią pól znajduje się na działce pry-
watnej, w niedalekiej odległości od zabudowań mieszkalno-gospodarczych. Owalny       
w planie nasyp kopca posiadał wymiary: dł. 15,5 i szer. 12 m. Wysokość w punkcie 
kulminacyjnym wynosi 2,6 m powyżej poziomu humusu pierwotnego. W trakcie badań 
wykopaliskowych przebadano jedynie południowo-wschodnią ćwiartkę nasypu. Płaszcz 
nasypu zbudowany został z żółto-pomarańczowego lessu. Po odsłonięciu pełnych profili 
zauważono występowanie niewielkich, nieregularnych smug spalenizny z węglami 
drzewnymi, skąd pobrane zostały próbki do badań C14. Zrealizowano ponadto wykopy 
sondażowe zlokalizowane po północnej i zachodniej stronie kopca, u podnóża płaszcza. 
W odsłoniętym wykopach nie stwierdzono obecności rowu przykurhanowego. W trakcie 
prowadzonych prac badawczych nie natrafiono też na materiał zabytkowy, ani na ślady 
pochówków. Datowanie węglem C14 próbek pozyskanych z płaszcza nasypu dało wynik: 
1070 rok nowej ery. Na podstawie analogii z podobnymi obiektami z terenu Polski           
i Lubelszczyzny przyjęto, iż obiekt może stanowić pozostałości kurhanu z pochówkiem 
nakurhanowym. Uzyskana data nie wyklucza wzmiankowanych w literaturze i przeka-
zach ustnych związków tego miejsca z powstaniem styczniowym. 
Dokumentacja: Natalia Citkowska, Raport z badań archeologicznych kopca/mogiły 
położonej w miejscowości Kolonia Stróża, gm. Kraśnik, woj. lubelskie AZP 85-79/3-1, 
wpisany do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod nr A/1042, Łomianki 2013, mps        
w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez Urząd Gminy Kraśnik. 
 
34. KOZUBSZCZYZNA, gm. KONOPNICA, pow. LUBELSKI 
stan. nr AZP 78-80/27-2 
Stanowisko zostało odkryte w 1982 r. podczas badań powierzchniowych AZP. Istnienie 
stanowiska potwierdziły również badania powierzchniowo-sondażowe prowadzone w ro-
ku 2008. Na podstawie owych badań stanowisko zostało wytypowane do prac wyko-
paliskowych. 
W trakcie archeologicznych badań wykopaliskowych na powierzchni 70,42 ara odsłonięto 
216 obiektów, z czego 109 zawierało datujący materiał zabytkowy, w tym: 76 obiektów, 
z których pozyskano materiał datowany na wczesne średniowiecze: 58 jam, 6 chat, 3 ja-
my zasobowe, 3 dołki posłupowe, rów, 2 piece, 2 jamy z piecem; 31 obiektów zawierało 
materiał nowożytny: 27 jam, 2 dołki posłupowe, rów, jama śmietniskowa; 2 obiekty 
określono ogólnie na pradzieje: jama oraz dół posłupowy; 107 obiektów nie zawierało 
datującego materiału ruchomego: 71 dołków posłupowych, 36 jam. Oprócz obiektów 
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odkryto również rozległą warstwę kulturową zajmującą obszar ok. 7 arów, z dużą ilością 
materiału ruchomego. W trakcie badań na stanowisku pozyskano ponad 4000 zabytków 
ruchomych związanych z osadnictwem wczesnośredniowiecznym. Najliczniej wystąpiły 
ułamki ceramiki naczyniowej - 3838 fragmentów, ponad 150 fragmentarycznie bądź      
w całości zachowanych przedmiotów metalowych, m.in. nożyki, ostroga, fragment 
sierpa, igły, haczyki, 21 zabytków krzemiennych (w tym 1 grocik trójkątny). Ponadto 
odkryto zabytki ruchome z okresu nowożytnego: fragmenty naczyń ceramicznych, 
metalowych oraz butelek szklanych. 
Dokumentacja: Sylwester Bochyński, Wstępne sprawozdanie z archeologicznych rato-
wniczych badań wykopaliskowych na stanowisku nr 2 w Kozubszczyźnie (AZP 78-80/27), 
gm. Konopnica, pow. lubelski, Lublin 2013, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinan-
sowane przez GDDKiA. 
 
35. KRASNYSTAW 
ul. Mostowa, Zamkowa, Kościuszki, Czysta, stan. AZP 83 - 87/114-123 
Przedinwestycyjne badania wykopaliskowe przeprowadzone zostały w związku z plano-
wanym wykorzystaniem pod zabudowę i do celów ekspozycyjnych piwnic nieistniejącej 
kamienicy. W wykopach sondażowych odsłonięto fundamenty zewnętrzne kamienic      
w ich najważniejszych punktach. Zadokumentowano narożniki południowo-wschodni, 
północno-zachodni, północno-wschodni kamienicy oraz jeden w miejscu klatki schodo-
wej. Odsłonięto sklepienia piwnic. Na ścianach piwnic zadokumentowano fragmenty 
napisów, wydrapanych na tynku prawdopodobnie w okresie funkcjonowania w budynku 
Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa. Sprawdzono stan zachowania klatki schodowej, 
łączącej dwie części budynku - północną i południową, zniszczonej podczas rozbiórki 
kamienicy w latach 80. XX w. Wstępnie rozpoznano zabudowę w pozostałej części 
nieruchomości. Pozyskano zabytki ruchome w postaci fragmentów ceramiki, szkła, kafli, 
płytek posadzkowych, cegieł, monet, datowanych na XV-XX w. 
Dokumentacja: Elżbieta Sobczuk, Dokumentacja z przedinwestycyjnych badań archeo-
logicznych w Krasnymstawie. ul. Mostowa, Zamkowa, Kościuszki, Czysta. Stan. 123. 
Sezon 2013, mps w arch. WUOZ Delegatura w Chełmie. Badania wykonano na zlecenie 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Krasnymstawie.  
 
36. KRYNKA, gm. ŁUKÓW, pow. ŁUKOWSKI 
stan. nr AZP 62-79/1, dz. nr 1429/1  
Badania archeologiczne prowadzono na obiekcie określanym jako kurhan. Jest to nasyp na 
planie owalnym o średnicy 12-13,5 m i 1,3 m wysokości. Prace przeprowadzono ćwiart-
kami z pozostawieniem świadka krzyżowego. W trakcie prac wyeksplorowano nasyp do 
poziomu calca. W centralnej części obiektu na poziomie stropu calca zarejestrowano płytko 
zagłębione zaciemnienie, z którego pozyskano próbki węgla drzewnego w celu przeprowa-
dzenia analizy C14. Wokół zaciemnienia zauważono wąski pasek przebarwienia piasko-
wego tworzącego pierścień o średnicy ok. 6 m. Wokół nasypu nie zaobserwowano fosy, 
natomiast sam nasyp miał dość jednolitą strukturę nieregularnie przewarstwioną 
przebarwieniami związanymi najpewniej z gęsto przerastającymi nasyp korzeniami drzew  
i krzewów. W nasypie zarejestrowano pozostałości po wyłamanych i wyrwanych drzewach 
oraz wkopy rabunkowe związane z działalnością poszukiwaczy skarbów.  
Dokumentacja: Bogdan Wetoszka, Sprawozdanie z archeologicznych badań wykopa-
liskowych na kurhanie Gręzówka st. 1, w dziale leśnym znajdującym się na terenie wsi 
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Krynka, w okresie 01.10.-10.10.2013 r., mps w arch. WUOZ Delegatura w Białej 
Podlaskiej. Prace sfinansowane przez Muzeum Regionalne w Łukowie. 
 
LUBLIN 
37. ul. Złota 5 
Badania wykopaliskowe przeprowadzono na dziedzińcu kamienicy, w wykopie o szero-
kości 2x2 m i głębokości 8,80 m. Prospekcję zwiększono dodatkowo o odwiert w dnie 
wykopu sięgający pułapu 13,50 m poniżej posadzki dziedzińca. Podłoża geologicznego 
nie zarejestrowano, zbadano natomiast różnorodne nawarstwienia związane z obsypis-
kiem cembrowiny studni. Przylegały one od strony zewnętrznej do jej ceglanego muru, 
którego podwalina znajdowała się na głębokości 6 m. Ta górna murowana część studni 
powstała w XVIII w. Poniżej znajdowały się starsze warstwy zasypiskowe datowane 
fragmentami ceramiki na XVII w. Wyznaczają pierwszą fazę budowy ujęcia wody, zwią-
zanej prawdopodobnie z drewnianą cembrowiną wybudowanej i użytkowanej w starszym 
okresie (tj. przed XVII w.). W wykopie badawczym ponadto odsłonięto lico fundamentu 
muru granicznego wykonanego z kamieni wapiennych. Wzniesiono go pomiędzy 
działkami Złota 3 i 5 prawdopodobnie w poł. XVI w. 
Dokumentacja: Jacek Tkaczyk, Dokumentacja z badań archeologicznych na dziedzińcu 
kamienicy przy ul. Złotej 5 w Lublinie, Lublin 2014, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania 
sfinansowane przez Kamienice Miasta, Sp. z o.o. w Lublinie. 
 
LUBLIN - LAS DĄBROWA 
38. stan. nr AZP 79-81/21-2 i 79-81/23-4, cmentarzyska kurhanowe 
Na południe od Lublina, w obrębie rozległego kompleksu leśnego, po prawej stronie 
Bystrzycy, znajduje się ok. 60 kopców. Tworzą one 6 skupisk. Zgrupowania kopców 
oznaczone zostały metodą AZP numerami: 7, 20, 21, 22, 23 i 24. Jeden z największych 
kurhanów - w granicach stan. 7 - przebadano w latach 1962 i 1974. Kopiec okazał się 
obiektem związanym z epoką brązu. W 1994 r. badaniami objęto największy kurhan      
w skupisku wysuniętym najdalej na południe. Stanowisko oznaczono jako stanowisko nr 
21, zaś kurhan numerem 1. Materiały ceramiczne pozyskane z kurhanu datowane były na 
IX w. W 2013 r. pracami ratowniczymi objęto położony w sąsiedztwie kurhanu 1 - 
kopiec nr 2. Wschodnia część jego nasypu została poważnie uszkodzona podczas 
eksploatacji leśnej drogi. Zbadano tylko dwie uszkodzone ćwiartki. Pod nasypem nie 
stwierdzono obecności humusu pierwotnego. Po północnej stronie, u podnóża nasypu 
zarejestrowano koncentrację rozmytej spalenizny. Przypuszczalnie są to pozostałości 
ogniska. Podobny obiekt znajdował się po północno-wschodniej stronie. Występowanie 
węgli drzewnych i płytkich, nieregularnych plam spalenizny obserwowano zwłaszcza    
w niższych partiach nasypu i pod nasypem. Prawdopodobnie są to resztki stosu 
pogrzebowego i/lub ślady po rytualnym oczyszczaniu terenu pod kurhan. Z nasypu 
wydobyto ok. 50 fragmentów ceramiki, pochodzącej z kilku naczyń, w tym ułamki den, 
brzegów i zdobionych brzuśców. Ceramikę tę można datować w przedziale VIII-IX w. 
Stosunkowo nieliczne spalone fragmenty kości zebrano z obydwu badanych ćwiartek,     
z niższych warstw nasypu oraz spod niego. Na stanowisku nr 23 tuż nad brzegiem 
Zalewu Zembrzyckiego znajduje się niewielki kopiec o średnicy zaledwie około 4 m        
i wysokości ok. 1 m. Z uwagi na biegnąca w pobliżu często uczęszczaną ścieżkę 
rowerową obiekt wytypowano do badań ratowniczych. W przebadanym w całości 
nasypie nie stwierdzono obecności żadnych artefaktów, umożliwiających określenie 
czasu powstania kopca. Z humusu pierwotnego pozyskano jeden mały fragment ceramiki 
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neolitycznej, przypuszczalnie kultury amfor kulistych. Niewątpliwie zbadany obiekt jest 
formą sztuczną, jednak brak możliwości ustalenia przyczyn i czasu jego usypania.  
Dokumentacja: Halina Taras, Wstępne sprawozdanie z ratowniczych badań wykopali-
skowych kopców zemborzyckich na stanowisku AZP 79-81/21-2 i 79-81/23-4 w Lublinie, 
Lublin 2014, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez UMCS                
w Lublinie. 
 
LUBLIN - SŁAWIN - HELENÓW 
39. stan. nr AZP 77-81/107-1  
Omawiane stanowisko zostało odkryte w 2012 r. podczas badań archeologicznych          
w trakcie budowy drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy 
miasta Lublina. Na stanowisku stwierdzono obecność obiektów archeologicznych oraz 
materiałów ruchomych w postaci fragmentów naczyń wstępnie datowanych na okres 
pradziejowy i wczesnośredniowieczny. W trakcie prac wykopaliskowych łącznie trzeba-
dano powierzchnię 25,5 ara, zarejestrowano 55 obiektów nieruchomych. Wśród nich 
można wyróżnić obiekty półziemiankowe (mieszkalne), gospodarcze (np. piwniczki), 
obiekty produkcyjne (piec), paleniska i ogniska oraz jamy po słupach. W trakcie badań   
z 14 obiektów osadowych utożsamianych z okresem wczesnośredniowiecznym 
pozyskano 527 fragmentów ceramiki naczyniowej oraz całe naczynie, 228 fragmentów 
kości zwierzęcych, 26 fragmentów polepy, 2 krzemienie, 3 zabytki kamienne (przęślik, 
fragment krążka z łupku, rozcieracz), 2 żelazne nożyki. 
Dokumentacja: Michał Kubera, Anna Zawiślak, Paweł Zawiślak, Dokumentacja końco-
wa z ratowniczych badań archeologicznych stanowiska nr 1 w Lublinie - Sławinie - 
Helenowie (107-AZP 77-81) wykonanych w na trasie drogi dojazdowej do węzła 
drogowego „Dąbrowica” obwodnicy miasta Lublina w ciągu dróg ekspresowych S12, 
S17, S19 (przedłużenie Al. Solidarności do granicy miasta), Lublin 2013, mps w arch. 
WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie. 
 
LUBLIN - SŁAWIN - SZEROKIE 
40. stan. nr AZP 77-81/102-3 
Badania powierzchniowe na obszarze AZP 77-81 prowadzone przez Annę Zakościelną 
ujawniły kilka stanowisk archeologicznych. W 2012 r. podczas nadzoru archeologi-
cznego nad inwestycją, odkryto zabytki ruchome w postaci fragmentów glinianych 
naczyń, wstępnie datowanych na XVII-XVIII w. Z uwagi na obecność obiektów archeo-
logicznych oraz zabytków ruchomych zalecono przeprowadzenie szerokopłaszczyzno-
wych badań archeologicznych o charakterze ratowniczym. W ramach ratowniczych 
wykopaliskowych badań archeologicznych przebadano powierzchnię 12,5 ara, na których 
odkryto, zadokumentowano i wyeksplorowano 20 obiektów. Obiekty reprezentowały 2 
fazy chronologiczne: kulturę przeworską (3 obiekty) i okres nowożytny (16 obiektów) 
oraz 1 nieokreślony chronologicznie. Z obiektu kultury przeworskiej pozyskano materiał 
zabytkowy w postaci 55 fragmentów ceramiki datowanej na fazę B2/C1 okresu rzym-
skiego. Z obiektów o chronologii nowożytnej, związanych zapewne z pobliskim folwar-
kiem, pozyskano materiał zabytkowy w postaci 779 fragmentów ceramiki, datowanych na 
XVI - 1 poł. XVII w. Z obiektów tych pozyskano także 15 fragmentów metali, 21 
fragmentów szklanych naczyń, oraz 315 fragmentów kości zwierzęcych. 
Dokumentacja: Ewa Tabaczewska, Dokumentacja końcowa z ratowniczych badań 
archeologicznych stanowiska Lublin Sławin - Szerokie nr 3 (102-AZP 77-81) wykonanych 
na trasie drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy miasta 
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Lublina w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 (przedłużenie Al. Solidarności do 
granicy miasta), Lublin 2013, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez 
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie. 
 
41. stan. nr AZP 77-81/110-3 
Badane stanowisko zarejestrowane zostało w latach 80. XX w. w trakcie badań powierz-
chniowych prowadzonych w ramach AZP. Jego weryfikację w związku z planowaną 
budową drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica”, zarówno w formie badań 
powierzchniowych, jak i sondażowych, wykonano w 2012 r. W założonych wykopach 
sondażowych zarejestrowano obecność sześciu obiektów zawierających materiał zabyt-
kowy przypisany kulturze lubelsko-wołyńskiej z ceramiką białomalowaną. W związku     
z tym zapadła decyzja o przeprowadzeniu szerokopłaszczyznowych badań archeologicz-
nych na stanowisku, w granicach pasa drogowego. W trakcie badań odkryto, wyeksplo-
rowano i zadokumentowano łącznie 39 obiektów. W większości były to jamy gospodar-
cze, a także jamy paleniskowe i dołki posłupowe oraz obiekt mieszkalny. W przypadku 
18 obiektów ich funkcja pozostała nieokreślona. Czternaście obiektów, na podstawie 
materiału zabytkowego pozyskanego z ich wypełnisk, przypisanych zostało kulturze 
lubelsko-wołyńskiej. Pozostałe 25 obiektów zaliczonych zostało do kategorii o nie-
określonej chronologii. W trakcie eksploracji obiektów kultury lubelsko-wołyńskiej 
pozyskano łącznie 218 zabytków ruchomych. Najliczniej reprezentowane były pozo-
stałości wyrobów ceramicznych, których zebrano 192 fragmenty. Materiał ten repre-
zentowany był głównie przez ułamki naczyń glinianych. W znacznie mniejszej ilości 
pozyskano wyroby krzemienne - 12 egz. (m.in. tłuk krzemienny) oraz kamienne - 5 egz. 
(w tym 2 siekierki i fragment płyty szlifierskiej). Dodatkowo zebrano kilka fr. polepy. 
Dokumentacja: Dariusz Włodarczyk, Dokumentacja końcowa z ratowniczych badań 
archeologicznych stanowiska Lublin Sławin Szerokie nr 3 (110-AZP 77-81) wykonanych 
na trasie drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy miasta 
Lublina w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 (przedłużenie al. Solidarności do 
granicy miasta), Lublin 2013, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez 
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie. 
 
42. ŁUBCZE, gm. JARCZÓW, pow. TOMASZOWSKI 
stan. nr AZP nr 94-91/43-16 
Badania wykopaliskowe o charakterze prac przedinwestycyjnych, wyprzedzających 
budowę turbiny wiatrowej EW-23 dla Farmy Wiatrowej Tomaszów Lubelski (Elektro-
wnia Wiatrowa Kresy I). Prace badawcze realizowano w sąsiedztwie istniejących tu 
wcześniej 2 kurhanów kultury ceramiki sznurowej, które zostały przebadane w latach 
minionych. Obecnie przebadano powierzchnię 30,93 ara. Odkryto i zadokumentowano    
9 ziemnych obiektów archeologicznych o zróżnicowanej wielkości i głębokości wypeł-
nisk. Pięć obiektów ma najprawdopodobniej pochodzenie antropogenne i można je 
łączyć z osadnictwem schyłkowo neolitycznej kultury ceramiki sznurowej. Wskazuje na 
to układ nawarstwień glebowych odnotowany w ich wypełniskach oraz ułamki ceramiki, 
przypisywane tej kulturze. Natomiast cztery obiekty mogą mieć charakter naturalny i by-
ły dawniej bezodpływowymi zagłębieniami w obrębie wierzchowiny terenowej, wyko-
rzystywanymi jedynie przez ludzi w pradziejach jako źródła pozyskiwania wody. 
Potwierdza to niejako analiza geologiczno-geomorfologiczna stanowiska. 
Dokumentacja: Łukasz Pawłowski, Dokumentacja z ratowniczych badań archeologicz-
nych stanowiska nr 16 w miejscowości Łubcze, gm. Jarczów, wykonanych w związku       
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z budową turbiny wiatrowej EW-23 w projektowanej Farmie Wiatrowej Tomaszów 
Lubelski; Renata Kołodyńska-Gawrysiak, Analiza geologiczno-geomorfologiczna stano-
wiska archeologicznego nr 16 w Łubczu, mpsy w arch. WUOZ Delegatura w Zamościu. 
Badania sfinansowane przez - Elektrownia Wiatrowa Kresy I Sp. z o.o. w Warszawie. 
 
43. MARYNIN, gm. KONOPNICA, pow. LUBELSKI 
stan. nr AZP 78-80/46-9 
Stanowisko archeologiczne zostało odkryte w 2008 r. podczas badań powierzchniowych 
przeprowadzonych na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
w Lublinie. Wyprzedzały one budowę obwodnicy Lublina - droga ekspresowa S19 - na 
odcinku pomiędzy węzłami „Dąbrowica” i „Konopnica”. W czasie badań wykopalisko-
wych na przestrzeni 5 arów odkryto 46 obiektów. Z kulturą łużycką powiązano 3 z nich, 
kulturze pomorskiej przypisano 10 struktur obiektowych, chronologii 33 obiektów nie 
określono. Wśród odkrytych obiektów dominowały doły posłupowe, spośród których 
tylko w nielicznych odkryto materiały ruchome. Znaczącą liczebnie kategorię stanowiły 
jamy. W połowie z nich identyfikowano zabytki ruchome, na które składały się, oprócz 
ceramiki naczyniowej i polepy, również zabytki krzemienne, kamienne, metalowe oraz 
kości. Jamy posiadały w stropie kształty owalne i koliste oraz wymiary poprzeczne 
znacznie przekraczające w wielu przypadkach 100 cm, w profilach zarysy nieckowate      
i zbliżone (w tym także płaskodenne), prostokątne oraz nieregularne. W trakcie badań 
zarejestrowano łącznie 199 fragmentów ceramiki naczyniowej, 4 zabytki krzemienne,     
2 metalowe, 3 kamienne (w tym 1 fragment kamiennego rozcieracza), 24 fragmenty 
polepy oraz 7 kości. W obiektach przypisanych kulturze łużyckiej zidentyfikowano         
6 fragmentów ceramiki, 2 zabytki krzemienne i 1 fragment polepy, w obiektach kultury 
pomorskiej 191 ułamków ceramiki, 2 nieokreślone zabytki żelazne, 21 fragmentów 
polepy oraz wszystkie wymienione wcześniej zabytki kamienne i kości. Na powierzchni 
arów odnaleziono 2 fragmenty ceramiki, 2 zabytki krzemienne i 2 fragmenty polepy. 
Dokumentacja: Paweł Zawiślak, Radosław Marczak, Sprawozdanie z archeologicznych 
ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku nr 9 w Maryninie (AZP 78-80/46), 
gm. Konopnica, pow. lubelski, Lublin 2013, mps w arch. WUOZ w Lublin. Badania 
sfinansowane przez GDDKiA o/Lublin. 
 
44. MIKULIN, gm. TYSZOWCE, pow. TOMASZOWSKI 
stan. nr AZP 91-92/29-8 
Prace wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku stanowiły kontynuację badań z 
2012 r. Na północnym stoku lessowego cypla założono dwa wykopy: jeden przecinający 
pod kątem prostym rowy 1 i 2 oraz tzw. „rów 3”, a drugi - prostopadły do tego pier-
wszego - zlokalizowany w przestrzeni między rowami 1 i 2. Zgodnie z oczekiwaniami 
wynikającymi z wcześniejszego rozpoznania geomagnetycznego i wykopaliskowego,     
w górnej części wykopu I/2013, odsłonięto rów 1. W odległości ok. 6 m. od niego w dół 
stoku, znajdował się rów 2. Najniżej natomiast potwierdzono istnienie struktury, 
opisywanej przez badaczy jako rów 3. Szerokość rowów nr 1 i 2 rozpięta była od 1,85 do 
2 m, głębokość oscylowała pomiędzy 1,35 a 2,1 m. Materiał ruchomy zalegający            
w przydennych partiach wypełnisk obu rowów potwierdził ich związek z kulturą 
lubelsko-wołyńską. Z ustaleniami tymi koresponduje też data radiowęglowa 3900-3800 
BC. Wykop I/2013 został zaplanowany w ten sposób, aby można było zbadać liniową 
anomalię geomagnetyczną opisaną wstępnie jako rów 3. Po wyeksplorowaniu okazało 
się, że obiekt ten tworzy warstwa wyługowanego lessu nasyconego humusem, sięgająca 
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40 cm. Nie zawierała ona praktycznie materiału zabytkowego i wydaje się, że nie jest to 
rów o charakterze antropogennym. Jednak bez dodatkowych analiz trudno na razie 
wnioskować w kwestii jego genezy i chronologii.  
Dokumentacja: Anna Zakościelna, Tomasz J. Chmielewski, Mirosław Furmanek, 
Maksym Mackiewicz, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych stanowiska archeologicz-
nego 8/29 (AZP 91-92) w Mikulinie, gm. Tyszowce, pow. tomaszowski, przeprowadzo-
nych w 2013 roku, mps w arch. WUOZ Delegatura w Zamościu. Badania sfinansowane 
przez Instytut Archeologii UMCS w Lublinie i Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 
 
MOTYCZ, gm. KONOPNICA, pow. LUBELSKI 
45. stan. nr AZP 77-80/74 -3  
Stanowisko zlokalizowane jest w pasie inwestycyjnym planowanej budowy drogi 
ekspresowej S19 Lubartów - Kraśnik, na odcinku od węzła „Dąbrowica” do węzła 
„Konopnica”. Do wyprzedzających ratowniczych prac wykopaliskowych wyznaczono 
powierzchnię 35,78 arów. W trakcie archeologicznych badań wykopaliskowych odsłonię-
to 55 obiektów, w tym 20 zawierających datujący materiał archeologiczny. Spośród nich 
większość została uznana za pradziejowe (13 obiektów), mniej licznie reprezentowana 
jest zaś kultura łużycka (5 obiektów) oraz okres nowożytny (2 obiekty). Chronologii nie 
udało się określić w przypadku 37 obiektów. Odkryte obiekty reprezentowane są przez 
jamy zasobowe i śmietniskowe, dołki posłupowe oraz jeden obiekt ogniowy - piec lub 
palenisko, prawdopodobnie pochodzący z okresu pradziejowego. Poza obiektami 
natrafiono na dwie warstwy akumulacyjne zawierające liczny materiał ruchomy. Podczas 
eksploracji stanowiska pozyskano łącznie 2561 fragmentów ceramiki, 318 wytworów 
krzemiennych, 13 zabytków metalowych, 20 kamiennych oraz 22 zabytki wydzielone 
(narzędzia krzemienne oraz przedmioty metalowe).  
Dokumentacja: Sylwester Bochyński, Wstępne sprawozdanie z archeologicznych rato-
wniczych badań wykopaliskowych na stanowisku nr 3 w Motyczu (AZP 77-80/74), gm. 
Konopnica, pow. lubelski, Lublin 2013, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowa-
ne przez GDDKiA; Emilia Misztal, Adam Olszewski, Sprawozdanie z archeologicznych 
ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku Nr 3 w Motyczu (AZP 77-80/74), 
gm. Konopnica, pow. lubelski, Lublin 2014, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania 
sfinansowane przez GDDKiA. 
 
46. stan. nr AZP 77-80/75-4 
Ratownicze badania archeologiczne prace prowadzono w związku z planowaną budową 
obwodnicy Lublina. Rozpoznane na podstawie licznie występującego na powierzchni 
materiału zabytkowego stanowisko zostało uznane za zagrożone zniszczeniem podczas 
budowlanych robót drogowych. W związku z tym fragment stanowiska został przezna-
czony do szerokopłaszczyznowych badań ratowniczych. Metodą wykopaliskową trzeba-
dano powierzchnie 5 arów. Nie odkryto obiektów archeologicznych, a także zabytków 
ruchomych. Wyniki badań wykopaliskowych wskazują, że fragment stanowiska lokali-
zowany w pasie drogowym został całkowicie zniszczony.  
Dokumentacja: Paweł Zawiślak, Sprawozdanie z archeologicznych ratowniczych badań 
wykopaliskowych na stanowisku nr 4 w Motyczu (AZP 77-80/75) gm. Konopnica, pow. 
lubelski, Lublin 2014, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez 
GDDKiA. 
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47. stan. nr AZP 77-80/118-35 
Omawiane stanowisko zostało odkryte podczas badań sondażowo-powierzchniowych, 
prowadzonych w związku planowaną budową drogi ekspresowej S19 w 2008 r. Na ich 
podstawie przeprowadzono szerokopłaszczyznowe badania wykopaliskowe. Przebadano 
powierzchnię 14 arów w obrębie których odkryto 12 obiektów nieruchomych. W wię-
kszości były to jamy o nieokreślonej funkcji, 3 obiekty uznano za pozostałości dołków 
posłupowych. Tylko dwa spośród wszystkich obiektów zawierały pojedynczy materiał 
zabytkowy (po 1 fragmencie ceramiki pradziejowej - datowanej na epokę brązu lub 
wczesną epokę żelaza). Pozostałe zabytki (18 ułamków naczyń glinianych i 1 krzemień) 
pochodziły z warstwy ornej. Na podstawie analizy znalezisk wyróżniono dwie fazy 
osadnicze na stanowisku - okres pradziejowy oraz okres nowożytny, który reprezentuje 
fragment ceramicznego naczynia garnkowatego. Ze względu na nieliczny materiał 
zabytkowy, jaki odnaleziono podczas badań odstąpiono od eksploracji dalszej części 
stanowiska wchodzącej w kolizję z inwestycją i zakończono badania. 
Dokumentacja: Michał Kubera, Sprawozdanie z archeologicznych ratowniczych badań 
wykopaliskowych na stanowisku nr 35 w Motyczu (AZP 77-80/118) gm. Konopnica, pow. 
lubelski, Lublin 2013, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez 
GDDKiA. 
 
48. stan. nr AZP 77-80/119-36 
Stanowisko archeologiczne zostało odkryte w 2008 r. podczas badań powierzchniowych 
przeprowadzonych na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
w Lublinie. Wyprzedzały one budowę obwodnicy Lublina - droga ekspresowa S19 - na 
odcinku pomiędzy węzłami „Dąbrowica” i „Konopnica”. W czasie badań wykopalisko-
wych na przestrzeni 5 arów odkryto 46 obiektów. Z kulturą łużycką powiązano 3 z nich. 
Kulturze pomorskiej przypisano 10 struktur obiektów. Chronologii 33 obiektów nie 
określono. Wśród odkrytych obiektów dominowały doły posłupowe, spośród których 
tylko w nielicznych odkryto materiały ruchome. Znaczącą liczebnie kategorię stanowiły 
jamy. W połowie z nich identyfikowano zabytki ruchome, na które składały się, oprócz 
ceramiki naczyniowej i polepy, również zabytki krzemienne, kamienne, metalowe oraz 
kości. Jamy posiadały w stropie kształty owalne i koliste oraz wymiary poprzeczne 
znacznie przekraczające w wielu przypadkach 100 cm, w profilach zarysy nieckowate      
i zbliżone (w tym także płaskodenne), prostokątne oraz nieregularne. W trakcie badań 
zarejestrowano łącznie 199 fragmentów ceramiki naczyniowej, 4 zabytki krzemienne,     
2 metalowe, 3 kamienne (w tym 1 fragment kamiennego rozcieracza), 24 fragmenty 
polepy oraz 7 kości. W obiektach przypisanych kulturze łużyckiej zidentyfikowano 6 
fragmentów ceramiki, 2 zabytki krzemienne i 1 fragment polepy. W obiektach kultury 
pomorskiej odnaleziono 191 ułamków ceramiki, 2 nieokreślone zabytki żelazne, 21 
fragmentów polepy oraz wszystkie wymienione wcześniej zabytki kamienne i kości. Na 
powierzchni arów odnaleziono 2 fragmenty ceramiki, 2 zabytki krzemienne i 2 fragmenty 
polepy. 
Dokumentacja: Paweł Zawiślak, Wstępne sprawozdanie z archeologicznych ratowni-
czych badań wykopaliskowych na stanowisku nr 36 w Motyczu (AZP 77-80/119), gm. 
Konopnica, pow. lubelski przeprowadzonych w 2013 r., Lublin 2013, mps w arch. 
WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez GDDKiA. 
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PŁOUSZOWICE, gm. JASTKÓW, pow. LUBELSKI 
49. stan. nr AZP 77-80/23-1 
Stanowisko odkryte zostało w trakcie badań powierzchniowych prowadzonych w 1982 
roku przez Barbarę Bargieł (IA UMCS Lublin), zaś jego weryfikację w związku z plano-
waną budową drogi ekspresowej w formie badań powierzchniowych i sondażowych, 
wykonano w 2008 r. W trakcie prac wykopaliskowych odkryto, eksplorowano i zado-
kumentowano na powierzchni 97 arów 481 obiektów nieruchomych. Na rozpoznanej      
w obrębie pasa drogowego części stanowiska dominowały obiekty określone pod 
względem funkcji w szerokim rozumieniu jako obiekty gospodarcze (395), a także 
stosunkowo liczne (84) dołki posłupowe. Badania archeologiczne potwierdziły rozpo-
znany w trakcie wcześniejszych badań wielokulturowy charakter stanowiska, począwszy 
od wczesnego neolitu aż po czasy współczesne. Pośród wszystkich (ogółem) 481 
wyróżnionych i przebadanych obiektów, kulturowo lub chronologicznie określono 198 
(okres pradziejowy - 8, neolit - 2, kultura malicka - 7, kultura pucharów lejkowatych - 3, 
kultura amfor kulistych - 30, kultura trzciniecka - 20, epoka brązu - 1, wczesne 
średniowiecze - 3, późne średniowiecze - 1, okres nowożytny - 123). Część obiektów 
nowożytnych może być wiązana z dawnym folwarkiem. Łącznie z rozpoznanych 
kulturowo lub chronologicznie obiektów pozyskano 2717 zabytków ruchomych, z czego 
ponad połowę stanowiły fragmenty ceramiki naczyniowej. Wyrobów i odłupków 
krzemiennych odkryto razem 163 sztuk, ponadto 567 okruchów polepy, 57 przedmiotów 
metalowych bądź ich fragmentów, 243 ułamki kości zwierzęcych, ułamki kafli 
piecowych i naczyń szklanych. Pośród zabytków ruchomych pochodzących z obiektów, 
na szczególną uwagę zasługuje zbiór częściowo zachowanych i uprawniających do pełnej 
rekonstrukcji trzech naczyń identyfikowanych z kulturą amfor kulistych, a pochodzących 
z jamy gospodarczej. Intersująca była także wydobyta z jamy o charakterze mieszkalnym 
(półziemianka) ceramika naczyniowa kultury trzcinieckiej.  
Dokumentacja: Mariusz Matyaszewski, Dokumentacja wstępna z ratowniczych badań 
archeologicznych stanowiska nr 1 w Płouszowicach na obszarze AZP 77-80, gm. 
Jastków, pow. lubelski wykonywanych w związku z budową drogi ekspresowej nr 19 
pomiędzy węzłami „Dąbrowica” - „Konopnica”, Lublin 2013, mps w arch. WUOZ 
Lublin. Badania sfinansowane przez GDDKiA. 
 
50. stan. nr AZP 77-80/24-2 
Stanowisko nr 1 odkryte zostało w trakcie badań powierzchniowych prowadzonych        
w 1982 r. przez Barbarę Bargieł (IA UMCS Lublin), zaś jego weryfikację w związku      
z planowaną budową drogi ekspresowej nr 19, zarówno w formie badań powierzchnio-
wych, jak i sondażowych, wykonano w 2008 r. W trakcie szerokopłaszczyznowych prac 
wykopaliskowych przebadano łącznie 76,11 ara. Odkryto, eksplorowano i zadokumento-
wano łącznie 188 obiektów. Kulturowo lub chronologicznie określono 41 obiektów (kul-
tura amfor kulistych - 18, kultura pucharów lejkowatych - 3, kultura łużycka - 2, okres 
nowożytny - 1, 1 poł. XX w. - 17). Łącznie z obiektów pozyskano 1652 zabytki, z czego 
1431 stanowiły fragmenty ceramiki naczyniowej. Zdecydowaną większość z nich łączo-
no z 1 poł. XX w. (831 fr.), a w dalszej kolejności z neolityczną kulturą amfor kulistych 
(214 frag.). Pośród zabytków ruchomych pochodzących z obiektów, na szczególną uwa-
gę zasługuje cała amfora, określona chronologicznie na kulturę amfor kulistych, pozyska-
na z jamy gospodarczej oraz półsurowiec siekiery krzemiennej, identyfikowany również 
z kulturą amfor kulistych. Poza zabytkami pradziejowymi na uwagę zasługuje również 
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wydobyta z jamy o charakterze gospodarczym datowanej na 1 poł. XX w. żelazna 
ostroga. 
Dokumentacja: Łukasz Pawłowski, Dokumentacja wstępna z ratowniczych badań 
archeologicznych stanowiska nr 2 w m. Płouszowice, gm. Jastków, pow. Lublin, woj. 
lubelskie wykonywanych w związku z realizacją drogi ekspresowej S19 na odcinku 
Lubartów - Kraśnik od węzeł „Dąbrowica” (bez węzła) do węzła „Konopnica” (bez 
węzła) obwodnicy Lublina. Lublin 2013, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinanso-
wane przez GDDKiA. 
 
51. stan. nr AZP 77-80/61-6 
Stanowisko nr 1 odkryte zostało w trakcie badań powierzchniowych prowadzonych         
w 1982 r. Weryfikacja przeprowadzona w 2008 r. potwierdziła występowanie na 
powierzchni stanowiska licznych fragmentów naczyń ceramicznych datowanych na okres 
pradziejowy i wczesnośredniowieczny. Badania archeologiczne objęły powierzchnię 9 
arów. W trakcie badań odkryto, eksplorowano i zadokumentowano łącznie 15 obiektów. 
Pod względem funkcji najliczniejszą kategorię stanowiły obiekty nieokreślone - 12 jam. 
W dwóch przypadkach obiektom przypisano funkcję dołków posłupowych, zaś jeden 
obiekt określono jako gospodarczy. W trakcie eksploracji odsłoniętych obiektów nie 
pozyskano żadnego materiału ruchomego pozwalającego na określenie ich chronologii. 
Przypuszcza się, że przebadany wykopaliskowo fragment stanowiska został w znacznym 
stopniu zniszczony.  
Dokumentacja: Dariusz Włodarczyk, Ewa Tabaczewska, Dokumentacja końcowa z ra-
towniczych badań archeologicznych stanowiska Płouszowice nr 6 na obszarze AZP 77-
80, gm. Jastków, pow. lubelski wykonywanych w związku z budową drogi ekspresowej nr 
19 pomiędzy węzłami „Dąbrowica” - „Konopnica”, Lublin 2013, mps w arch. WUOZ 
Lublin. Badania sfinansowane przez GDDKiA. 
 
52. ROGALIN DOLNY, gm. HORODŁO, pow. HRUBIESZOWSKI 
stan. nr AZP 86-96/17-15 
Był to piąty sezon ratowniczych badań archeologicznych stanowiska, mający na celu 
dalsze rozpoznanie i przebadanie zagrożonego zniszczeniem cmentarzyska kultury 
strzyżowskiej z wczesnego okresu epoki brązu oraz wielokulturowej osady pradziejowej. 
Stanowisko znajduje się w strefie krawędziowej doliny Bugu. W trakcie obecnych prac 
wykopaliskowych przebadano obszar o łącznej powierzchni 167 m2 w obrębie 4 wyko-
pów (wykopy 32, 33, 34, 35) wytyczonych bezpośrednio w sąsiedztwie obszaru 
badanego wcześniej. W efekcie przeprowadzonych badań odkryto kontynuację obiektów 
28 i 30 oraz 3 nowe obiekty (nr 31, 32, 33). Potwierdzono neolityczną chronologię 
obiektu 28 (odkryto w nim pozostałości naczynia kultury pucharów lejkowatych), nie 
udało się określić chronologii obiektu nr 30 ze względu na znikomą ilość materiału 
zabytkowego. Obiekty 31 i 32 zostały przebadane w całości, ale chronologia pozostaje 
nieokreślona. Natomiast obiekt 33 okazał się jamą zasobową rozszerzającą się dołem      
z niewielką ilością artefaktów. Wszystkie przebadane w sezonie obiekty miały charakter 
osadowy. W trakcie dotychczas realizowanych na stanowisku badań przebadano obszar  
o łącznej powierzchni 946,5 m2, odkryto 11 grobów kultury strzyżowskiej i 33 obiekty 
osadowe o różnej chronologii i przynależności kulturowej. 
Dokumentacja: Anna Hyrchała, Bartłomiej Bartecki, Wstępne sprawozdanie z V sezonu 
badań na stanowisku 15 w Rogalinie, gm. Horodło, woj. lubelskie - październik 2013 r. 
Dokumentacja w trakcie opracowania. Badania realizowane przez Muzeum im. ks. 

 34



Stanisława Staszica w Hrubieszowie przy współpracy z Instytutem Archeologii UMCS  
w Lublinie. 
 
53. RYBITWY, gm. JÓZEFÓW nad Wisłą, pow. OPOLSKI 
kościół pw. Wszystkich Świętych 
Badania archeologiczne przeprowadzono w związku z działaniami inwestycyjnymi przy 
wymianie posadzki w kościele. W ramach prac archeologicznych odkryto: 2 groby szkie-
letowe trumienne w kruchcie datowane na XVII-XVIII w., pustą murowaną kryptę, zlo-
kalizowaną centralnie w nawie, trumnę z pochówkiem z namalowaną na wieku datą 
1679, w kaplicy Niesiołowskich z XIX w., przeniesioną przypuszczalnie z krypty 
centralnej, odsadzki ścian fundamentowych wieży w obecnej kruchcie. Ponadto podczas 
badań pozyskano dużą ilość zabytków ruchomych pochodzących z okresów przed 
obecnie zbudowanym kościołem oraz z czasów jego funkcjonowania, w tym kilkadziesiąt 
monet z najstarszym denarem Władysława Warneńczyka, ceramikę, detale architektoni-
czne oraz ciekawy kaplerz z wizerunkiem MB Częstochowskiej z Dzieciątkiem. 
Dokumentacja: Stanisław Gołub, Rybitwy gm. Józefów nad Wisłą. Kościół p.w. 
Wszystkich Świętych. Dokumentacja z badań archeologicznych w sezonie 2013. Chełm 
2014, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania wykonano na zlecenie Parafii Rzymsko-
katolickiej pw. Wszystkich Świętych w Rybitwach. 
 
54. SIELEC, gm. LEŚNOWICE, pow. CHEŁMSKI 
dz. nr 512/5 
Badania archeologiczne objęły wykopy pod wykonanie wykopów fundamentowych pod 
budynek gospodarczy na działce nr 512/5 oraz wykopy liniowe, związane z wykonaniem 
przyłączy wodociągowego oraz sanitarnego ze zbiornikiem sanitarnym. Odkryte nawar-
stwienia nie wnoszą nowych informacji na temat funkcjonowania założenia dworsko-
parkowego. Obecność ceramiki pradziejowej z okresu wpływów rzymskich może 
wskazywać na wczesne zasiedlenie terenu. Z warstwy humusu pozyskano ceramikę 
późnośredniowieczną oraz fałszywy szeląg Jana Kazimierza.  
Dokumentacja: Teresa Mazurek, Wojciech Mazurek, Archeologiczne badania przed-
inwestycyjne w miejscu budowy obiektu gospodarczego przy stawie zespołu dworsko-
parkowego w Sielcu, mps w arch. WUOZ Delegatura w Chełmie. Badania wykonano na 
zlecenie inwestora prywatnego.  
 
55. SŁUGOCIN, gm. JASTKÓW, pow. LUBELSKI 
stan. nr AZP 76-80/78-5 
Stanowisko zostało odkryte w 2006 r. podczas badań powierzchniowych, związanych      
z rozpoznaniem terenu przeznaczonego pod budowę drogi S17. W 2007 r. przeprowa-
dzono na nim badania szerokopłaszczyznowe, zaś jesienią 2012 podczas prowadzenia 
nadzoru archeologicznego stwierdzono obecność obiektów pradziejowych. Ustalono, że 
należy wykonać badania interwencyjne w ciągu odhumusowanej drogi gminnej. 
Wykopaliska przeprowadzone zostały na preliminowanym obszarze 5 arów. W trakcie 
prac archeologicznych odkryto i wyeksplorowano 15 obiektów zróżnicowanych pod 
względem chronologicznym. Spośród nich 9 (jamy gospodarcze) zawierało materiał 
ruchomy przynależny do KPL. Dwa obiekty stanowiły fragmenty transzei z okresu          
I wojny światowej. W wypełniskach 4 obiektów nie natrafiono na materiał ruchomy.      
Z pozostałych wypełnisk obiektów pozyskano dużą liczbę zabytków ruchomych: 3 252 
fragmentów ceramiki (w tym 3195 fragmenty z obiektów osadowych KPL), 99 zabytków 
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krzemiennych (w tym 3 całe siekiery krzemienne i ich fragmenty), fragmenty żaren lub 
płyt szlifierskich, 22 łuski i naboje do Mosina, łódki amunicyjne, łuskę i kulki od 
szrapnela, fragmenty szkła, polepy oraz zabytki wydzielone, w tym: 2 całe naczynia,       
6 przęślików, żarno oraz gliniane elementy plastyczne: jeden w kształcie główki barana 
oraz figurkę toporka. 
Dokumentacja: Adam Olszewski, Paweł Zawiślak, Michał Grabowski, Marcin Kowalik, 
Sługocin 5/76-80/78 AZP, gm. Jastków, pow. Lublin. Opracowanie wyników interwen-
cyjnych badań ratowniczych, Lublin 2013, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania 
sfinansowane przez GDDKiA. 
 
SNOPKÓW, gm. JASTKÓW, pow. LUBELSKI 
56. stan. nr AZP 76-81/126-18 
Omawiane stanowisko zostało odkryte jesienią 2006 r. i zweryfikowane wiosną w 2007 r. 
w trakcie badań powierzchniowych, wykonanych w związku z planowaną budową drogi 
ekspresowej S17. Ratownicze badania wykopaliskowe stanowiły kontynuację prac 
prowadzonych w poprzednich sezonach. Przeprowadzono je w związku z odkryciem 
obiektów ze szczątkami ludzkimi. Przebadano obszar o powierzchni 7,04 ara. Łącznie    
w trakcie trzech sezonów wykopalisk (2010, 2012, 2013) badaniami objęto powierzchnię 
98,79 ara. W czasie ostatnich badań odsłonięto 39 obiektów: 1 grób ciałopalny i 2 jamy 
osadnicze o nieokreślonej chronologii. Pozostałe obiekty w liczbie 36 są związane z no-
wożytnym cmentarzem szkieletowym, datowanym na XVI-XVII w. Oprócz szkieletów 
zachowanych in situ znaleziono skupiska kości, a także czaszki lub ich fragmenty, które 
na skutek prowadzonych w przeszłości prac budowlanych, uległy przemieszczeniu.       
W trakcie wykopalisk znaleziono 2 zabytki krzemienne, 3 monety (miedziane szelągi 
Jana Kazimierza) oraz kłódkę żelazną, stanowiącą wyposażenie zmarłego. 
Dokumentacja: Joanna Borowska, Snopków, stan. 18 (126 na obszarze AZP 76-81), gm. 
Jastków, pow. lubelski, woj. lubelskie. Dokumentacja wstępna z ratowniczych badań 
archeologicznych, Warszawa 2013, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane 
przez GDDKiA; Joanna Borowska, Snopków, stan. 18, gm. Jastków, woj. lubelskie (AZP 
76-81, stan. 126). Opracowanie naukowe archeologicznych badań wykopaliskowych 
wyprzedzających budowę obwodnicy m. Lublin. Ratownicze badania archeologiczne 
przeprowadzone w dn. 25.04 - 29.04.2013, Warszawa 2013, mps w arch. WUOZ Lublin. 
Badania sfinansowane przez GDDKiA o/Lublin. 
  
57. stan. 16, AZP 76-81/121 
Wprzedzające ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzono w południowej 
części stanowiska wielokulturowego przecinanego przez pas drogowy rozbudowywanej 
drogi wojewódzkiej nr 809. Łącznie przebadano powierzchnię 15,4 arów i odsłonięto 123 
obiekty nieruchome, w tym 24 określone kulturowo lub chronologicznie. Wśród nich 7 
identyfikowano z materiałem pradziejowym, 2 z kulturą mierzanowicką, 4 z kulturą 
łużycką, 5 z okresem wczesnośredniowiecznym, 1 z okresem późnośredniowieczny i 4 
nowożytne z XVI-XVII w. Łącznie z obiektów pozyskano materiał ruchomy w ilości 179 
egzemplarzy, w tym 65 fragmentów ceramiki naczyniowej, 2 kule muszkietowe, 1 mone-
ta z XVII wieku i 1 fragment żarna kamiennego. Najstarszą fazę zasiedlenia stanowiska 
w pradziejach wyznaczają pozostałości osady wczesnobrązowe kultury mierzanowickiej. 
Z horyzontem tym związane są dwa obiekty jamowe, które wystąpiły w południowo-
zachodniej części stanowiska. Podobną strefę zajmują również obiekty kultury łużyckiej. 
Ze względu na jednostkową identyfikację pozostałych obiektów pradziejowych trudno 
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doszukiwać się większych prawidłowości w ich układzie przestrzennym. Pięć odsłonię-
tych na stanowisku obiektów wczesnośredniowiecznych tworzyło skupiska w połu-
dniowo-wschodniej i południowo-zachodniej części stanowiska. Również większość 
obiektów nieokreślonych chronologicznie należałoby łączyć z fazą wczesnośrednio-
wieczną (X-XII w.) funkcjonowania stanowiska. Cztery obiekty nowożytne wystąpiły     
w centralnej części stanowiska przy północnej granicy wykopu badawczego. 
Dokumentacja: Mieczysław i Małgorzata Bienia, Sprawozdanie z ratowniczych badań 
wykopaliskowych na stanowisku nr 16 w Snopkowie na obszarze AZP 76-81/121, gm. 
Jastków, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez PRD Lubartów S.A. 
 
58. stan. 17, AZP 76-81/122 
Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzono w południowej części stanowiska 
wielokulturowego przecinanego przez pas drogowy rozbudowywanej drogi wojewódz-
kiej nr 809. Łącznie przebadano powierzchnię 12 arów i odsłonięto 37 obiektów 
nieruchomych, w tym 5 określonych kulturowo lub chronologicznie. Wśród nich 3 iden-
tyfikowano z kulturą mierzanowicką, a 2 z okresem wczesnośredniowiecznym. Łącznie  
z obiektów pozyskano materiał ruchomy w ilości 35 fragmentów ceramiki naczyniowej. 
Najstarszą fazę zasiedlenia stanowiska w pradziejach wyznaczają pozostałości osady 
wczesnobrązowe kultury mierzanowickiej. Z horyzontem tym związane są dwa obiekty 
jamowe, oraz jeden mieszkalny, które wystąpiły w południowo-wschodniej części 
stanowiska. Dwa odsłonięte na stanowisku obiekty wczesnośredniowieczne (XI-XII w.) 
północno-zachodniej badanej części stanowiska. Również większość obiektów nie-
określonych chronologicznie należałoby łączyć z fazą wczesnośredniowieczną funk-
cjonowania stanowiska. Prace badawcze na stanowisku będą kontynuowane w 2014 r. 
Dokumentacja: Mieczysław i Małgorzata Bienia, Wstępne sprawozdanie z ratowniczych 
badań wykopaliskowych na stanowisku nr 17 w Snopkowie na obszarze AZP 76-81/122, 
gm. Jastków, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez PRD Lubartów 
S.A. 
 
59. stan. 24, AZP 76-81/149 
Wyprzedzające badania wykopaliskowe przeprowadzono w północnej części stanowiska 
przecinanego przez pas drogowy rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 809. Łącznie 
przebadano powierzchnię 3 arów i odsłonięto 5 obiektów nieruchomych, jamowych,      
w tym 1 określony kulturowo i datowany na okres nowożytny (XVI w.) Łącznie              
z obiektów pozyskano materiał ruchomy w ilości 5 egzemplarzy, w tym 4 fragmentów 
ceramiki naczyniowej.  
Dokumentacja: Mieczysław i Małgorzata Bienia, Beata Polit, Sprawozdanie z rato-
wniczych badań wykopaliskowych na stanowisku nr 24 w Snopkowie na obszarze AZP 
76-81/149, gm. Jastków, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez PRD 
Lubartów S.A. 
 
60. stan. 25, AZP 76-81/150 
Badania wykopaliskowe przeprowadzono w południowej części stanowiska wielokultu-
rowego przecinanego przez pas drogowy rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 809. 
Łącznie przebadano powierzchnię 12,2 arów i odsłonięto 68 obiektów nieruchomych,    
w tym 11 określonych kulturowo lub chronologicznie. Wśród nich 2 identyfikowano       
z materiałem kultury mierzanowickiej, 2 z kulturą łużycką, 2 z okresem wczesnośrednio-
wiecznym i 5 nowożytnych z XVI-XVII w. Łącznie z obiektów pozyskano materiał 
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ruchomy w ilości 301 egzemplarzy, w tym 235 fragmentów ceramiki naczyniowej,          
5 krzemieni, 1 monety z XVII w. i 3 przedmiotów żelaznych. Najstarszą fazę zasiedlenia 
stanowiska w pradziejach wyznaczają pozostałości osady wczesnobrązowej kultury 
mierzanowickiej. Z horyzontem tym związane są dwa obiekty jamowe, które wystąpiły w 
centralnej części stanowiska. Podobną strefę zajmują również obiekty kultury łużyckiej. 
Dwa odsłonięte na stanowisku obiekty wczesnośredniowieczne wystąpiły w południowo 
-wschodniej części osady i tworzą dwie fazy chronologiczne (VIII-IX w. i XI-XII w.). 
Obiekty nowożytne wystąpiły w dwóch skupiskach: w południowo-zachodniej i połu-
dniowo-wschodniej części stanowiska. Prace w południowej części znajdującej się pod 
użytkowaną obecnie drogą gminną będą kontynuowane w 2014 r. 
Dokumentacja: Mieczysław i Małgorzata Bienia, Beata Polit. Wstępne sprawozdanie     
z ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku nr 25 w Snopkowie na obszarze 
AZP 76-81/150, gm. Jastków, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez 
PRD Lubartów S.A. 
 
61. stan. 26, AZP 76-81/151 
Wyprzedzające ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzono w centralnej części 
stanowiska wielokulturowego przecinanego przez pas drogowy rozbudowywanej drogi 
wojewódzkiej nr 809. Łącznie przebadano powierzchnię 22 arów i odsłonięto 276 
obiektów nieruchomych, w tym 99 określonych kulturowo lub chronologicznie. Wśród 
nich 3 identyfikowano z materiałem pradziejowym, 3 z kulturą łużycką, 5 z okresem 
wczesnośredniowiecznym, 7 z okresem późnośredniowieczny i 81 z okresem nowożyt-
nym z XVI w. oraz z XVII-XVIII wieku, kiedy funkcjonowała tutaj wieś historyczna. 
Łącznie z obiektów pozyskano materiał ruchomy w ilości 5158 egzemplarzy, w tym 3780 
fragmentów ceramiki naczyniowej, 30 fragmentów kafli, 78 fragmentów przedmiotów 
szklanych. Wśród zabytków wydzielonych na uwagę zasługują: osełki do gładzików 
kamiennych, ciężarek kamienny, rozcieracz, monety, obrączka, guzik i nożyki, sierp. 
Najstarszą fazę zasiedlenia stanowiska w pradziejach wyznaczają pozostałości osady 
kultury łużyckiej. Z horyzontem tym związane są trzy obiekty jamowe, które wystąpiły   
w południowo-zachodniej części stanowiska. Podobną strefę zajmują również obiekty 
wczesno- i późnośredniowieczne. Na stanowisku zdecydowanie dominują obiekty 
nieruchome (reliktu budynków mieszkalnych, piecowisk, jam gospodarczych) będące 
pozostałością osady przydworskiej z XVI oraz XVII - 1 poł. XVIII wieku. W centralnej 
części wykopu wystąpiło również 5 grobów szkieletowych, pozbawionych jakiegokol-
wiek wyposażenia, najprawdopodobniej z okresu nowożytnego. Prace będą kontynuowa-
ne w 2014 r. w części wschodniej i południowej w obrębie pasa drogowego.  
Dokumentacja: Mieczysław i Małgorzata Bienia, Piotr Mączyński, Wstępne sprawozda-
nie z ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku nr 26 w Snopkowie na 
obszarze AZP 76-81/151, gm. Jastków, mps. W arch. WUOZ Lublin. Badania sfinanso-
wane przez PRD Lubartów S.A. 
 
62. stan. 27, AZP 76-81/152 
Wyprzedzające ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzono w północnej części 
stanowiska wielokulturowego przecinanego przez pas drogowy rozbudowywanej drogi 
wojewódzkiej nr 809. Łącznie przebadano powierzchnię 9,75 arów i odsłonięto 23 
obiekty nieruchome, w tym 10 określonych kulturowo lub chronologicznie. Wśród nich  
1 identyfikowano z materiałem pradziejowym, 2 z kulturą amfor kulistych, 3 z kulturą 
mierzanowicką, 3 z kulturą łużycką, 1 z okresem nowożytnym. Łącznie z obiektów 
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pozyskano materiał ruchomy w ilości 122 egzemplarzy, w tym 77 fragmentów ceramiki 
naczyniowej. Najstarszą fazę zasiedlenia stanowiska w pradziejach wyznaczają pozosta-
łości osady schyłkowoneolitycznej kultury amfor kulistych. Z horyzontem tym związane 
są dwa obiekty jamowe, które wystąpiły w północno-zachodniej części stanowiska. 
Północną strefę zajmują również obiekty kultury mierzanowickiej i łużyckiej. Ze 
względu na jednostkową identyfikację pozostałych obiektów pradziejowych trudno 
doszukiwać się większych prawidłowości w ich układzie przestrzennym. W północno- 
zachodniej części stanowiska odsłonięto pozostałości studni zawierające śladowe ilości 
materiału nowożytnego z XVII-XVIII w.  
Dokumentacja: Mieczysław i Małgorzata Bienia, Bogdan Wetoszka, Sprawozdanie        
z ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku nr 27 w Snopkowie na obszarze 
AZP 76-81/152, gm. Jastków, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez 
PRD Lubartów S.A. 
 
63. stan. 28, AZP 76-81/153 
Wyprzedzające ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzono w południowej 
części stanowiska wielokulturowego przecinanego przez pas drogowy rozbudowywanej 
drogi wojewódzkiej nr 809. Łącznie przebadano powierzchnię 16 arów i odsłonięto 199 
obiektów nieruchomych, w tym 36 określonych kulturowo lub chronologicznie. Wśród 
nich 4 identyfikowano z materiałem kultury amfor kulistych, 4 z kulturą mierzanowicką, 
4 z kulturą łużycką, 1 z okresem późnośredniowiecznym i 22 nowożytne z XVI-XVIII w. 
Łącznie z obiektów pozyskano materiał ruchomy w ilości 1078 egzemplarzy, w tym 471 
fragmentów ceramiki naczyniowej, 22 krzemienie, nożyk żelazny i fragmenty kafli. 
Najstarszą fazę zasiedlenia stanowiska w pradziejach wyznaczają pozostałości osady 
kultury amfor kulistych. Z horyzontem tym związane są cztery obiekty jamowe, które 
wystąpiły w południowo-wschodniej części stanowiska. Podobną strefę zajmują również 
obiekty kultury mierzanowickiej i łużyckiej. Ze względu na jednostkową identyfikację 
pozostałych obiektów pradziejowych trudno doszukiwać się większych prawidłowości   
w ich układzie przestrzennym. Większą część stanowiska zajmują obiekty nowożytne. 
Prace na stanowisku będą kontynuowane w 2014 r. 
Dokumentacja: Mieczysław i Małgorzata Bienia, Bogdan Wetoszka, Wstępne sprawo-
zdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku nr 28 w Snopkowie na 
obszarze AZP 76-81/153, gm. Jastków, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinanso-
wane przez PRD Lubartów S.A. 
 
64. stan. 29, AZP 76-81/154 
Wyprzedzające ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzono w południowej 
części stanowiska wielokulturowego przecinanego przez pas drogowy rozbudowywanej 
drogi wojewódzkiej nr 809. Łącznie przebadano powierzchnię 17,5 arów i odsłonięto 85 
obiektów nieruchomych, w tym 12 określonych kulturowo lub chronologicznie. Wśród 
nich 1 identyfikowano z materiałem kultury pucharów lejkowatych, 3 z kulturą amfor 
kulistych, 3 z kulturą mierzanowicką i 5 z kulturą łużycką. Łącznie z obiektów 
pozyskano materiał ruchomy w ilości 347 egzemplarzy, w tym 312 fragmentów ceramiki 
naczyniowej, 1 płytka szlifierska, 3 rozcieracze kamienne. Najstarszą fazę zasiedlenia 
stanowiska w pradziejach wyznaczają pozostałości osady kultury pucharów lejkowatych. 
Reprezentowana jest przez 1 obiekt jamowy oraz zniszczony obiekt grobowy. W wyko-
pie badawczym uchwyciliśmy jej południową granicę. Znacznie więcej obiektów 
związanych jest z kulturami amfor kulistych i mierzanowickiej, których skupiska 
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obserwujemy w centralnej i zachodniej części. Południowo-wschodnią strefę zajmują 
obiekty kultury łużyckiej. Prace badawcze kontynuowane będą w 2014 r. 
Dokumentacja: Mieczysław i Małgorzata Bienia, Bogdan Wetoszka, Wstępne sprawo-
zdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku nr 29 w Snopkowie na 
obszarze AZP 76-81/154 gm. Jastków, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowa-
ne przez PRD Lubartów S.A. 
 
65. stan. 30, AZP 76-81/155 
Wyprzedzające ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzono w południowej        
i centralnej części stanowiska wielokulturowego przecinanego przez pas drogowy 
rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 809. Łącznie przebadano powierzchnię 29,5 
arów i odsłonięto 307 obiektów nieruchomych, w tym 42 określone kulturowo lub 
chronologicznie. Wśród nich 4 identyfikowano z materiałem kultury pucharów lejko-
watych, 8 z kulturą amfor kulistych, 18 z kulturą mierzanowicką, 12 z kulturą łużycką. 
Łącznie z obiektów pozyskano materiał ruchomy w ilości 1006 egzemplarzy, w tym 950 
fragmentów ceramiki naczyniowej, 1 fragment toporka kamiennego, 1 fragment 
grzechotki glinianej. Najstarszą fazę zasiedlenia stanowiska w pradziejach wyznaczają 
pozostałości osady kultury pucharów lejkowatych. Związane są z nią cztery obiekty 
jamowe, które zarejestrowaliśmy we wschodniej części stanowiska. Relikty kultury 
amfor kulistych, której ślady w postaci obiektu mieszkalnego i 7 jam gospodarczych 
obserwujemy w południowo-zachodniej części stanowiska. W tej części oraz w centrum 
wystąpiło skupisko wczesnobrązowych obiektów, głównie jamowych kultury mierzano-
wickiej. W południowej i centralnej części obserwujemy również zagęszczenie obiektów 
łużyckich. Z horyzontem tym związane są dwa obiekty mieszkalne oraz 10 jam 
gospodarczych. Do przebadania w 2014 roku pozostał niewielki odcinek w części 
północno-zachodniej stanowiska.  
Dokumentacja: Mieczysław i Małgorzata Bienia, Wstępne sprawozdanie z ratowniczych 
badań wykopaliskowych na stanowisku nr 30 w Snopkowie na obszarze AZP 76-81/155, 
gm. Jastków, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez PRD Lubartów 
S.A. 
 
66. stan. 31, AZP 76-81/156 
Wyprzedzające ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzono w południowej 
części stanowiska wielokulturowego przecinanego przez pas drogowy rozbudowywanej 
drogi wojewódzkiej nr 809. Łącznie przebadano powierzchnię 28 arów i odsłonięto 95 
obiektów nieruchomych, w tym 18 określone kulturowo lub chronologicznie. Wśród nich 
12 identyfikowano z materiałem kultury pucharów lejkowatych, 3 z kulturą mierzano-
wicką oraz 3 z kulturą łużycką. Łącznie z obiektów pozyskano materiał ruchomy w ilości 
229 egzemplarzy, w tym 190 fragmentów ceramiki naczyniowej, 3 całe naczynia i 12 
zabytków krzemiennych. Najstarszą i zarazem najliczniej reprezentowaną w materiale 
zabytkowym fazę zasiedlenia stanowiska w pradziejach wyznaczają pozostałości osady 
kultury pucharów lejkowatych. Z horyzontem tym związane są dwa obiekty mieszkalne 
oraz 10 jam gospodarczych, które wystąpiły w centralnej oraz południowo-zachodniej 
części stanowiska. Podobną strefę zajmują również obiekty kultur mierzanowickiej          
i łużyckiej.  
Dokumentacja: Mieczysław i Małgorzata Bienia, Sprawozdanie z ratowniczych badań 
wykopaliskowych na stanowisku nr 31 w Snopkowie na obszarze AZP 76-81/156, gm. 
Jastków, mps. w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez PRD Lubartów S.A. 
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67. SOBIBÓR, gm. WŁODAWA, pow. WŁODAWSKI 
Były Hitlerowski Obóz Zagłady 
A. Wykopaliskowe badania archeologiczne prowadzone w związku z realizacją między-
narodowego projektu rewitalizacji byłego obozu zagłady i opracowania nowej koncepcji 
Miejsca Pamięci. Rozpoznano powierzchnię 18,5 ara w obszarze Lager III/Obóz III. 
Dokonano weryfikacji funkcji masowych grobów nr 1-2. W rejonie grobu masowego nr 7 
natrafiono na ślady po dwóch naziemnych stosach ciałopalnych. Na północ od Kopca 
Pamięci zadokumentowano kontynuację podwójnej linii dołów posłupowych, mającej 
początek na końcowym odcinku Himmelfahrtstrasse. Pozostałości po ogrodzeniu 
rozwidlają się w kierunku wschodnim i zachodnim, tworząc prawdopodobnie północną 
granicę obozu III. Zadokumentowano 14 grobów szkieletowych osób, związanych 
prawdopodobnie z polskim podziemiem niepodległościowym, zabitych strzałem w głowę 
lub klatkę piersiową u schyłku lub po zakończeniu II wojny światowej. Śledztwo w tej 
sprawie prowadzone jest przez pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w 
Lublinie. W rejonie na wschód od asfaltowego placu nie stwierdzono komór gazowych, 
jedynie miejsce po baraku ekipy Sonderkommando, przy którego ścianie południowej 
odsłonięto ślad po podkopie (tunel ucieczkowy). Z warstwy humusowej oraz z wypełnisk 
obiektów nieruchomych pochodzą nieliczne artefakty, stanowiące pozostałość po 
pomordowanych Żydach, w tym płytka identyfikacyjna Davida Zaka z Amsterdamu.  
Dokumentacja: Teresa Mazurek, Wojciech Mazurek, Rafał Ratajczak, Wyniki archeolo-
gicznych badań na terenie byłego hitlerowskiego obozu zagłady w Sobiborze, przepro-
wadzonych jesienią 2012 i wiosną 2013 r., mps w arch. WUOZ Delegatura w Chełmie. 
Badania sfinansowane ze środków w dyspozycji Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. 
 
B. Badaniami objęto powierzchnię 34,875 ara we wschodniej i północno-wschodniej 
części Lager III/Obóz III. Dokonano weryfikacji funkcji masowych grobów ciałopalnych 
nr 3-8 oraz rozpoznano zasięg występowania szczątków ludzkich na złożu wtórnym. 
Ustalono nowy przebieg północnej granicy grobów nr 3 i 4 w stosunku do odwiertów      
z 2001 r. Potwierdzono zasięg grobu nr 5 i 6. Uzyskano na południe od grobu nr 4 
zachodnią granicę z jednego z krematoriów. Odsłonięto ślady po kolejnych stosach 
krematoryjnych. Na wschód od grobu nr 4 rozpoznano grób szkieletowy (nr 16), gdzie 
pochowano dwie osoby, łączony z egzekucją wykonaną u schyłku lub po zakończeniu II 
wojny światowej. Ujawniono kontynuację reliktów północnego i wschodniego ogrodze-
nia Lager III/Obozu III w postaci dwóch rzędów dołków posłupowych, oddalonych od 
siebie o ok. 175 cm. Odsłonięto także w rejonie między grobem masowym 4 a wscho-
dnim ogrodzeniem Lager III regularny układ płytkich okrągłych dołków posłupowych    
o niewyjaśnionej na tym etapie badań funkcji. Z warstwy humusowej oraz wypełnisk 
obiektów nieruchomych pochodzą liczne artefakty, pozostałe po pomordowanych Żydach 
- fragmenty grzebieni, guziki, spinki do mankietów, drobna biżuteria, nieliczne monety, 
płytka identyfikacyjna Annie Kapper z Amsterdamu, łuski karabinowe i pistoletowe. 
Natrafiono także na dwa zabytki krzemienne, datowane na paleolit schyłkowy - liściak 
dwukątowy i wiór z rdzenia dwupiętowego.  
Dokumentacja: Teresa Mazurek, Wojciech Mazurek, Rafał Ratajczak, Wyniki archeolo-
gicznych badań na terenie byłego hitlerowskiego obozu zagłady w Sobiborze, 
przeprowadzonych jesienią 2013 roku, mps w arch. WUOZ Delegatura w Chełmie. 
Badania sfinansowane ze środków w dyspozycji Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. 
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68. SWARYCZÓW, gm. KOMARÓW OSADA, pow. ZAMOJSKI ZIEMSKI 
stan. nr AZP 90-91/4-1 
Był to dziewiąty sezon badań wielokulturowego stanowiska, niszczonego orką, wybiera-
niem piasku oraz penetracją eksploratorów. Prace wykopaliskowe prowadzono w zacho-
dniej, wschodniej i środkowej części stanowiska. Przebadano łącznie powierzchnię ok. 
2,6 ara. W ich trakcie odkryto łącznie 33 obiekty archeologiczne, z których 10 to groby 
ciałopalne i szkieletowe kultury wielbarskiej z okresu rzymskiego, a 20 to obiekty 
osadowe kultury łużyckiej z okresu halsztackiego. Najbardziej interesującym z odkrytych 
obiektów okazał się grób szkieletowy datowany na początek okresu rzymskiego, który 
nosił ślady wyrabowania. Poza grobami szkieletowymi odkryto również groby ciało-
palne, w których oprócz niewielkiej ilości ułamków przepalonych kości występowały 
zabytki metalowe (np. fragmenty srebrnej klamerki esowatej). Tegoroczne badania 
potwierdziły przypuszczenia odnośnie organizacji przestrzennej cmentarzyska, w którym 
centralną część zajmowały duże groby szkieletowe, otoczone pierścieniem mniejszych 
grobów szkieletowych i grobami ciałopalnymi, a dołki posłupowe stanowią pozostałości 
drewnianych konstrukcji otaczających poszczególne groby lub centralną część cmenta-
rzyska. Natrafiono także na warstwę ciałopalną cmentarzyska z późnego okresu 
rzymskiego i początków okresu wędrówek ludów. W warstwie humusu i podglebia 
występowały przepalone kości, zabytki metalowe i szklane. Łącznie podczas dotychcza-
sowych badań odkryto 81 grobów kultury wielbarskiej, 90 obiektów gospodarczych, 
które podzielono pomiędzy kulturę łużycką i wielbarską oraz studnię bez określenia 
chronologii i przynależności kulturowej. Ponadto w nawarstwieniach kulturowych 
odnotowano obecność licznych znalezisk przepalonego szkła, szklanych paciorków          
i ozdób metalowych wiązanych z okresem rzymskim oraz ceramiki z różnych okresów 
pradziejów. 
Dokumentacja: Sylwester Sadowski, Swaryczów stan. 1. Wstępne sprawozdanie z badań 
wykopaliskowych w 2013 roku. Dokumentacja w trakcie opracowania. Badania finanso-
wane przez Instytut Archeologii UMCS w Lublinie. 
 
69. TRZCINIEC, gm. ŁAZISKA, pow. OPOLSKI 
stan. nr AZP 78-75/134-34 
Jesienią 2013 r. przeprowadzono interwencję archeologiczną na cmentarzysku kultury 
łużyckiej. W trakcie badań powierzchniowych odkryto wystającą z niszczonej poprzez 
wybieranie piasku wydmy urnę. Udało się ją zadokumentować i wyjąć w całości. 
Sporządzono fotogrametrię oraz planigrafię całości niszczonej wydmy. Ekspertyza 
antropologiczna wykazała, że spopielone szczątki zmarłej w wieku 25-30 lat kobiety 
złożono w urnie w porządku anatomicznym. Na dnie naczynia zalegały kości śródstopia, 
w stropie odnaleziono fragmenty czaszki. 
Dokumentacja: Łukasz Miechowicz, Sprawozdanie z ratowniczej interwencji archeolo-
gicznej na cmentarzysku kultury łużyckiej w Trzcińcu gm. Łaziska, woj. lubelskie w 2013 
roku, stanowisko 34/134 AZP 78-75, Warszawa 2014, mps w arch. WUOZ Lublin. 
Badania sfinansowano ze środków własnych badacza. 
 
ULÓW, gm. TOMASZÓW LUBELSKI, pow. TOMASZOWSKI 
70. stan. nr AZP 94-88/11-4 
Wiosną 2013 r. przeprowadzono pierwsze prace sondażowe na stanowisku, mające na 
celu wstępne rozpoznanie jednego z trzech znajdujących się tam kurhanów. Odczysz-
czono i zadokumentowano profil kurhanu wzdłuż krawędzi przydrożnego rowu, na 
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długości 14 m. Między rowem, a pierwotnym zarysem kurhanu odkryto skupisko 
ceramiki kultury mierzanowickiej. Prawdopodobnie wiązać należy je ze zniszczonym 
przez rów obiektem archeologicznym. Z samego nasypu pozyskano nieliczny materiał 
zabytkowy w postaci pojedynczych fragmentów ceramiki i wyrobów krzemiennych, 
które wiązać można z kulturą ceramiki sznurowej. W warstwach nasypu odkryto także 
pojedyncze węgielki.  
Dokumentacja: Barbara Niezabitowska-Wiśniewska, Wstępne sprawozdanie z badań 
wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowisku 4 w Ulowie, pow. tomaszowski         
w 2013 r. Dokumentacja w trakcie opracowania. Badania archeologiczne zorganizowane 
przez Instytut Archeologii UMCS w Lublinie. 
 
71. stan. nr AZP 94-88/14-7 
Kontynuowano badania cmentarzyska kultury wielbarskiej, którego okres użytkowania 
można określić na fazy C1b/C2-D1. Prace w 2013 r. skupiały się w części północnej, 
północno-zachodniej, zachodniej i południowo-zachodniej stanowiska. Łącznie przebada-
no powierzchnię 310 m2. Odkryto 35 obiektów archeologicznych, w tym 21 grobów 
ciałopalnych jamowych, 1 grób popielnicowy, 5 obiektów datowanych na okres rzymski 
o trudnej do określenia funkcji, 3 obiekty wiązane są z epoką brązu, 2 z okresem 
nowożytnym oraz 3 obiekty o nieustalonej chronologii (brak materiału zabytkowego). 
Dokończono ponadto eksplorację sześciu obiektów, których części odkryto w sezonach 
poprzednich. Wśród nich był 1 grób ciałopalny jamowy, obiekt osadowy wiązany z okre-
sem rzymskim, 2 obiekty z epoki brązu, obiekt nowożytny oraz obiekt o nieokreślonej 
chronologii. Najciekawszym obiektem odkrytym w 2013 roku był obiekt 124 - grób 
ciałopalny popielnicowy, gdzie za popielnicę posłużył garnek gliniany odwrócony do 
góry dnem i wstawiony w wykonaną ręcznie misę. Był to pierwszy tego typu grób na tym 
stanowisku. Na wyposażenie grobu oprócz wspomnianych naczyń składały się także: 
naczynie wykonane na kole garncarskim, 7 ornamentowanych guzków glinianych typu 
Bernašivka, 31 przetopionych paciorków szklanych, 10 spławów szkła naczyniowego,    
2 przetopione przedmioty brązowe, 2 przetopione przedmioty srebrne, fragment 
sprężynki fibuli srebrnej, 2 fragmenty przetopionego drutu brązowego, przedmiot żelazny 
oraz fragmenty trójwarstwowego grzebienia z poroża. Grób ten można datować na fazę 
C2 okresu rzymskiego.  
Dokumentacja: Barbara Niezabitowska-Wiśniewska, Wstępne sprawozdanie z badań 
wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowisku 7 w Ulowie, w 2013 roku. 
Dokumentacja w trakcie opracowania. Badania archeologiczne organizowane przez 
Instytut Archeologii UMCS w Lublinie. 
 
16. WIDNIÓWKA KOLONIA  
(dawniej m. BIAŁKA) gm. KRASNYSTAW, pow. KRASNOSTAWSKI 
stan. AZP 83-86/2-3, cmentarzysko kurhanowe  
Badania wykopaliskowe kurhanów nr 1 i nr 3 prowadzone były w ramach projektu 
badawczego „Schyłek neolitu w północnej części Wyżyny Lubelskiej”. W nasypach kurha-
nów nr 1 i 3 zadokumentowano nawarstwienia, charakterystyczne dla kopców pradziejo-
wych i wczesnośredniowiecznych. W obrębie kurhanu nr 1 przebadano obszar o pow.   
80 m2 W nasypie odkryto liczne fragmenty przepalonych kości ludzkich osobnika 
dorosłego, głównie w północno-wschodniej ćwiartce, od szczytu po podstawę. Ustalono, 
że były one deponowane w czasie wznoszenia kopca. Odkryte fragmenty naczyń 
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glinianych datują kurhan na okres wczesnośredniowieczny, prawdopodobnie IX-X w.   
W obrębie kurhanu nr 3 przebadano obszar o powierzchni 128 m2. W centralnej części 
kopca zadokumentowano nieregularny wkop lub wykrot o wym. 300x200 cm, miąższości 
ok. 110 cm, sięgający do podstawy kopca. Pod centralną częścią nasypu odkryto jamę 
grobową, otaczający ją rowek ze śladami konstrukcji drewnianej w postaci dołków 
posłupowych oraz palenisko. W nasypie oraz jamie grobowej znajdowały się liczne 
fragmenty przepalonych kości ludzkich osobnika dorosłego. Odkryte fragmenty naczyń 
glinianych datują kurhan na okres wczesnośredniowieczny, prawdopodobnie IX-X w. 
Dokumentacja: Paweł Jarosz, Sprawozdanie z badań na stanowisku 3 w Białce, kurhan 
1 i kurhan 3, powiat krasnostawski, woj. lubelskie, nr obszaru 83-86/2. Dokumentacja     
w trakcie opracowania. Badania sfinansowane z grantu Narodowego Centrum Nauki. 
 
72. WOLA SKROMOWSKA, gm. FIRLEJ, pow. LUBARTOWSKI 
stan. AZP 69-80/52-16 
Stanowisko na którym przeprowadzono badania zostało zainwentaryzowane na podsta-
wie wyników badań powierzchniowych. Podczas prowadzenia w granicach stanowiska 
nadzorowanej archeologicznie inwestycji budowlanej odsłonięto strop obiektu archeolo-
gicznego. Podjęto konserwatorskie działania interwencyjne, w wyniku których obiekt 
został przebadany metodami wykopaliskowymi. W trakcie eksploatacji z wypełniska 
zagłębionego walnego obiektu pozyskano 39 fragmentów ceramiki naczyniowej oraz      
7 fragmentów przepalonych. Materiał ceramiczny datowany jest na okres wczesnego 
średniowiecza. Odnaleziony obiekt został zinterpretowany jako pozostałość jamy gospo-
darczej lub bardziej prawdopodobne - półziemianki.    
Dokumentacja: Michał Kubera, Wola Skromowska stan. AZP 69-80/52-16. Opracowa-
nie końcowe wyników nadzoru i ratowniczych badań wykopaliskowych związanych z bu-
dową domu mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 1106/1 w Wola Skromowska 
gm. Firlej. Dokumentacja w trakcie opracowania. Badania sfinansowane przez inwestora 
prywatnego. 
  
ZAMOŚĆ 
73. Akademia Zamojska 
Podstawowym celem badań było rozpoznanie obiektu Akademii na potrzeby badań 
architektonicznych, realizowanych w związku z przygotowaniem projektu kompleksowej 
rewaloryzacji tego budynku i jego otoczenia. Obecne badania skoncentrowały się na 
piwnicach w skrzydle północnym i możliwości ekspozycji ich partii wychodzących poza 
obrys budynku (zwłaszcza okien piwnicznych) w tzw. „fosie”, biegnącej wzdłuż 
wschodniego i północnego jego lica oraz piwnic w skrzydle wschodnim, gdzie należało 
określić ich wzajemne relacje z budynkiem Akademii i jego fundamentami. W wykopach 
odsłonięto krańcowe relikty piwnic w postaci ściany wschodniej i jednej ze ścian 
działowych, które znajdowały się pod ścianą wschodniego skrzydła Akademii. Była ona 
posadowiona bardzo płytko. W trakcie eksploracji wykopu ujawniono luźne kamienie 
polne, stanowiące quasi ławę fundamentową. W obrębie partii fundamentowych ściany 
zostały ze sobą przewiązane. 
Dokumentacja: Artur Witkowski, Zamość - Stare Miasto. Akademia Zamojska. Wyniki 
uzupełniających badań archeologicznych, mps w arch. WUOZ Delegatura w Zamościu. 
Badania archeologiczne sfinansowane przez PAS PROJEKT Archi Studio - wykonawcę 
badań i studium konserwatorskiego na zlecenie UM Zamość. 
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74. Fortyfikacje - Arsenał, ul. Zamkowa i Kurtyna II-III 
Badania archeologiczne miały na celu zadokumentowanie reliktów murów odsłoniętych 
w wykopach budowlanych, realizowanych pomiędzy Bramą Szczebrzeską, Bastionem 
III, a Arsenałem, w związku z realizacją inwestycji pod nazwą „Muzeum Fortyfikacji      
i Broni w obrębie Arsenału i Bastionu III w Zamościu”. Jeden z odkrytych murów to nie-
wątpliwie prawa ściana poterny powstałej wg proj. J. M. Linka w XVII w. i biegnącej od 
Bastionu III w kierunku Arsenału. Do niej dostawiony został kanał sanitarny będący 
późniejszą konstrukcją zrealizowaną wg proj. J. Malletskiego w XIX w., kontynuującą 
się w obrębie poterny i wchodzącą pod prawą kazamatę bastionu. Odsłonięto również 
niewielki fragment muru o nieokreślonym na razie charakterze oraz fragment kanału 
sanitarnego.  
Dokumentacja: Ryszard Pomarański, Zamość - Stare Miasto. Fortyfikacje. Kurtyna II-
III. Sprawozdanie z ratowniczych badań archeologicznych za rok 2013, mps w arch. 
WUOZ Delegatura w Zamościu. Badania archeologiczne sfinansowane przez P.W. 
BUDMAT. 
 
ZOSIN, gm. HORODŁO, pow. HRUBIESZOWSKI 
75. stan. nr AZP 85-96/69-40 
Badania wykopaliskowe poprzedzały ziemne roboty budowlane związane z rozbudową 
przejścia granicznego w Zosinie. W ich trakcie przebadano obszar 109 arów i odkryto 
129 ziemnych obiektów archeologicznych. Najstarsze obiekty i materiały zabytkowe 
pochodziły z epoki neolitu i zostały przypisane do kultury lubelsko-wołyńskiej. 
Zaliczono do niej 5 obiektów o charakterze osadniczym, 2 groby szkieletowe i 1 grób 
symboliczny. Z wypełnisk grobów pozyskano 13 naczyń glinianych, narzędzia krzemien-
ne (grociki strzał i wióry) oraz ozdoby wykonane z szabli dzika. Młodsza faza 
osadnictwa na tym stanowisku wiązana jest z kulturą amfor kulistych (także epoka 
neolitu). Reprezentuje ją 7 obiektów o przeznaczeniu gospodarczym. III fazą zasiedlenia 
stanowiska jest osadnictwo kultury trzcinieckiej z wczesnej epoki brązu. Zaliczono do 
niej 63 obiekty, w tym jamy trapezowate, doły posłupowe, paleniska, studnię oraz obiekt 
o charakterze mieszkalnym. Tworzą one wyraźne skupiska, oddzielone od siebie pustą 
przestrzenią. IV fazą zasiedlenia stanowiska jest okres nowożytny, który reprezentują      
2 rowy oraz liczne wkopy. Ponadto odnotowano 49 obiektów o nieokreślonej chrono-
logii, wśród których były zasobowe jamy trapezowate, jamy gospodarcze i dołki 
posłupowe, które nie zawierały materiału zabytkowego umożliwiającego ich datowanie. 
Stanowisko to zlokalizowane jest w odległości zaledwie ok. 300 m od grodziska             
w Uściługu (położonego po wschodniej, ukraińskiej stronie Bugu). 
Dokumentacja: Anna Jączek, Michał Kubera, Sprawozdanie z badań archeologicznych. 
Stanowisko archeologiczne Zosin 40, AZP85-96/69, gm. Horodło, pow. hrubieszowski, 
mps w arch. WUOZ Delegatura w Zamościu. Badania sfinansowane przez Lubelski 
Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie. 
 
76. stan. nr AZP 85-96/87-42 
Badania wykopaliskowe były kontynuacją prac ratowniczych rozpoczętych w roku 
ubiegłym, poprzedzających roboty ziemne przy rozbudowie przejścia granicznego          
w Zosinie. Stanowisko położone jest na lewobrzeżnej terasie nadzalewowej Bugu,          
w odległości zaledwie ok. 300 m od grodziska w Uściługu (położonego po wsch., 
ukraińskiej stronie Bugu). Badania wykopaliskowe prowadzono na obszarze 69,5 ara. 
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Łącznie zadokumentowano 98 obiektów archeologicznych i odkryto 641 zabytków 
ruchomych. Najstarsze materiały zabytkowe i obiekty pochodziły z epoki neolitu              
i zostały przypisane do kultury lubelsko-wołyńskiej. Z wypełnisk tych obiektów pozyska-
no liczne fragmenty ceramiki naczyniowej i narzędzia krzemienne. Druga faza 
osadnictwa przypada na okres związany z funkcjonowaniem cmentarzyska szkieletowego 
z okresu wczesnego średniowiecza datowane na XI-XII w. Odkryto bowiem kolejne 4 
groby z tego czasu, w których odnotowano obecność naczyń glinianych ustawianych przy 
głowach zmarłych. Pochówki zlokalizowane były w zachodniej części badanego obszaru. 
Szkielety były ułożone na wznak i zorientowane na linii wschód-zachód, z głowami 
skierowanymi w kierunku zachodnim, za wyjątkiem jednego grobu, gdzie głowa 
znajdowała się od strony wschodniej. W trzech grobach znajdowały się paciorki szklane   
i kabłączki skroniowe, zaś w czwartym znaleziono żelazny nóż. Trzecia faza zasiedlenia 
stanowiska związana jest z funkcjonowaniem osady wczesnośredniowiecznej, młodszej 
niż cmentarzysko i datowanej na XII-XIII w. Najmłodsze odkryte relikty - transzeje i sta-
nowiska strzeleckie pochodzą z okresu nowożytnego. 
Dokumentacja: Weronika Bujnowicz-Zgodzińska, Wstępne sprawozdanie z ratowni-
czych badań archeologicznych przeprowadzonych na stanowisku Zosin 42. 
Dokumentacja w trakcie opracowania. Badania sfinansowane przez - Lubelski Zarząd 
Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie. 
 
 
II. NADZORY ARCHEOLOGICZNE 
 
77. BARANÓW, pow. PUŁAWSKI 
ul. Rynek, kościół pw. św. Jana Chrzciciela 
Dokumentacja: Anna Komisarczuk-Zawiślak, Paweł Zawiślak, Wyniki badań archeolo-
gicznych w formie nadzoru nad pracami ziemnymi związanymi budową oświetlenia 
drogowego i parkowego odnowieniem chodników, utwardzeniem placu postojowego przy 
ul. Rynek oraz remontem drogi dojazdowej do kościoła pod wezwaniem św. Jana 
Chrzciciela w Baranowie, pow. puławski w obrębie działek nr 1874, 1875, 1876/2, 1879, 
2682, Lublin-Rzeszów 2014, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez 
Urzęd Gminy w Baranowie. 
 
78. BASONIA, gm. JÓZEFÓW NAD WISŁĄ, pow. OPOLSKI 
dz. nr 1699 
Dokumentacja: Edmund Mitrus, Mariusz Matyaszewski Sprawozdanie z nadzoru 
archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z przebudową drogi nr 1 na działce 
nr ew. 1699 położonej w miejscowości Basonia, gm. Józefów nad Wisłą, Lublin 2013, 
mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez Zarząd Powiatu w Opolu 
Lubelskim. 
 
79. dz. nr 2380 
Dokumentacja: Edmund Mitrus, Mariusz Matyaszewski, Sprawozdanie z nadzoru 
archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z przebudową drogi nr 6 na działce 
nr ew. 2380 położonej w miejscowości Basonia, gm. Józefów nad Wisłą, Lublin 2013, 
mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez Zarząd Powiatu w Opolu 
Lubelskim. 
 

 46



80. BEŁŻYCE - RADAWIEC, pow. LUBELSKI 
droga wojewódzka nr 747 
Dokumentacja: Stanisław Żurawski, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad 
przebudową drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku Bełżyce - Radawiec Duży, km 81+900 
- 91+200 (w zakresie wstępnych robót budowlanych), Lublin 2014, mps w arch. WUOZ 
Lublin. Badania wykonano na zlecenie HYDROGEO Sp. z o.o. 
 
BIAŁA PODLASKA 
81. ul. Browarna i ul. Łazienna 
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych nad 
pracami ziemnymi przy przebudowie ul. Łaziennej i Browarnej w Białej Podlaskiej, gm. 
loco, w okresie 26.06.-15.07.2013 r., mps w arch.WUOZ Delegatura w Białej Podlaskiej. 
Prace sfinansowane przez Gminę Miejską Biała Podlaska. 
 
82. ul. Ciasna, ul. Sadowa, ul. Wąska 
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych nad 
pracami ziemnymi przy przebudowie ulic w Białej Podlaskiej, gm. loco, w okresie 20.11.-
23.12.2013 r., mps w arch. WUOZ Delegatura w Białej Podlaskiej. Prace sfinansowane 
przez Gminę Miejską Biała Podlaska. 
 
83. kościół pw. św. Anny, ul. Warszawska, ul. Budkiewicza  
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych nad 
pracami ziemnymi przy budowie przyłącza ciepłowniczego do kościoła p.w. św. Anny        
w Białej Podlaskiej, gm. loco, w okresie 27.08.-30.09.2013 r., mps w WUOZ Delegatura 
w Białej Podlaskiej. Prace sfinansowane przez inwestora - PEC w Białej Podlaskiej. 
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych nad 
pracami ziemnymi przy budowie przyłącza ciepłowniczego od kościoła p.w. św. Anny do 
budynku przy ul. Warszawskiej 1 w Białej Podlaskiej, gm. loco, w okresie 27.08.-
30.09.2013 r., mps w arch. WUOZ Delegatura w Białej Podlaskiej. Prace sfinansowane 
przez PEC w Białej Podlaskiej. 
 
84. ul. Łazienna, dz. nr 2218 
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych nad 
pracami ziemnymi przy budowie budynku usługowego przy ul. Łaziennej w Białej 
Podlaskiej, gm. loco, w okresie 03.12.-07.12.2013 r., mps w arch. WUOZ Delegatura     
w Białej Podlaskiej. Prace sfinansowane przez Gminę Miejską Biała Podlaska. 
 
85. ul. Moniuszki, Al. Tysiąclecia, ul. Sadowa, ul. Narutowicza, ul. Piłsudskiego, dz. 
nr 2313/2, 2321/4, 1629, 1487, 1480 
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych nad 
pracami ziemnymi przy budowie kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych w 
Białej Podlaskiej, gm. loco, w okresie 04.12.-13.12.2013 r., mps w arch. WUOZ 
Delegatura w Białej Podlaskiej. Prace sfinansowane przez Przedsiębiorstwo BUDOMEX. 
 
86. ul. Narutowicza, dz. nr 2214/2, 2212/3 
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych nad 
pracami ziemnymi przy przebudowie budynku usługowego przy ul. Narutowicza w Białej 
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Podlaskiej, gm. loco, w okresie 15.10.-10.11.2013 r., mps w arch. WUOZ Delegatura     
w Białej Podlaskiej. Prace sfinansowane przez DOMBUD. 
 
87. Plac Wolności, dz. nr 2196/11, 2196/13 
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych nad 
pracami ziemnymi przy budowie przyłącza gazowego budynku usługowego przy Placu 
Wolności w Białej Podlaskiej, gm. loco, w okresie 11.12.-12.12.2013 r., mps w arch. 
WUOZ Delegatura w Białej Podlaskiej. Prace sfinansowane przez Polską Spółkę 
Gazownictwa Sp. z o.o. 
 
88. ul. Prosta i ul. Brzeska, dz. nr 2253, 2253/6, 2253/7, 2238/1 
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych nad 
pracami ziemnymi przy przebudowie Domu Handlowego „RYWAL” w Białej Podlaskiej, 
gm. loco, w okresie 26.08.-30.09.2013 r., mps w arch. WUOZ Delegatura w Białej 
Podlaskiej. Prace sfinansowane przez INVESTOR - Bartłomiej Paczóski. 
 
89. zespół dworca kolejowego w Białej Podlaskiej 
Rondo Dmowskiego, ul. Stacyjna, dz. nr 2940/25, 2940/26, 2940/16, 2940/28, 2940/24 
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych nad 
pracami ziemnymi przy budowie przyłącza ciepłowniczego do kościoła p.w. św. Anny      
w Białej Podlaskiej, gm. loco, w okresie 27.08.-30.09.2013 r., mps w arch. WUOZ 
Delegatura w Białej Podlaskiej. Prace sfinansowane przez PEC w Białej Podlaskiej. 
 
90. zespół zamkowy Radziwiłłów, ul. Warszawska, Zamkowa 
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych nad 
pacami ziemnymi przy zjeździe do separatora na terenie zespołu zamkowego Radziwiłłów 
w Białej Podlaskiej, gm. loco, w okresie 26.06.-15.07.2013 r., mps w arch. WUOZ 
Delegatura w Białej Podlaskiej. Prace sfinansowane przez Gminę Miejską Biała Podlaska 
oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. 
 
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych nad 
pracami ziemnymi przy budowie przyłącza wodociągowego i kanalizacji do budynku 
dawnej Kordegardy w zespole zamkowym Radziwiłłów w Białej Podlaskiej, gm. loco,     
w okresie 13.12.-16.12.2013 r., mps w arch.WUOZ Delegatura w Białej Podlaskiej. 
Prace sfinansowane przez Gminę Miejską Biała Podlaska. 
 
91. „BOGUCIN” węzeł - węzeł „DĄBROWICA”, pow. LUBELSKI  
droga ekspresowa S17 
Dokumentacja: Joanna Żórawska, Stanisław Żórawski, Sprawozdanie z nadzoru 
archeologicznego nad budową drogi ekspresowej S 17 na odcinku węzeł „Bogucic” - 
węzeł „Dąbrowica” (Zadanie 2 i 2 A) przeprowadzonego w latach 2011-2013, Lublin 
2014, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania wykonano ze na zlecenie BUDIMEX S.A. 
 
92. BORÓW, gm. ANNOPOL, pow. KRAŚNICKI 
Dokumentacja: Tomasz Tokarczuk, Sprawozdanie z badań archeologicznych w formie 
nadzoru archeologicznego w m. Borów, gm. Annopol, Annopol 2014, mps w arch. 
WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez prywatnego inwestora. 
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93. BYCHAWA, pow. LUBELSKI 
ul. Gen. Grota Roweckiego 
Dokumentacja: Piotr Zimny, Dokumentacja z nadzorów archeologicznych przeprowa-
dzonych nad pracami ziemnymi związanymi z budową drogi osiedlowej wraz z kana-
lizacją deszczową na ul. Gen. Grota Roweckiego w Bychawie, Lublin 2013, mps w arch. 
WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez Urząd Miejski w Bychawie. 
 
CHEŁM 
94. ul. Mickiewicza, Kopernika, Narutowicza 
Dokumentacja: Tomasz Dzieńkowski, Chełm, ul. A. Mickiewicza, M. Kopernika, G. 
Narutowicza. Dokumentacja z nadzorów archeologicznych wykopów pod sieć i przyłącze 
gazu ziemnego średniego ciśnienia. Sezon 2013, mps w arch. WUOZ Delegatura            
w Chełmie. Badania wykonano na zlecenie Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.     
w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie Rejon Dystrybucji Gazu Chełm.  
 
95. ul. Reformacka 6 
Dokumentacja: Tomasz Dzieńkowski, Chełm, ul. Reformacka 6. Dokumentacja z nad-
zorów archeologicznych wykopów pod izolację fundamentów budynku. Sezon 2013, mps 
w arch. WUOZ Delegatura w Chełmie. Badania wykonano na zlecenie Przedsiębiorstwa 
Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Chełmie. 
 
98. ul. Kopernika 1 
Dokumentacja: Tomasz Dzieńkowski, Chełm, ul. Kopernika 1. Dokumentacja z nad-
zorów archeologicznych wykopów pod izolację fundamentów budynku. Sezon 2013, mps 
w arch. WUOZ Delegatura w Chełmie. Badania wykonano na zlecenie Przedsiębiorstwa 
Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Chełmie. 
 
99. ul. Kopernika 40 
Dokumentacja: Tomasz Dzieńkowski, Chełm, ul. M. Kopernika 40. Dokumentacja         
z nadzorów archeologicznych wykopów pod sieć i przyłącze gazu ziemnego średniego 
ciśnienia. Sezon 2013, mps w arch. WUOZ Delegatura w Chełmie. Badania wykonano na 
zlecenie Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazo-
wniczy w Lublinie Rejon Dystrybucji Gazu w Chełmie. 
 
100. ul. Młodowskiej 
Dokumentacja: Tomasz Dzieńkowski, Chełm, ul. J. Młodowskiej. Sprawozdanie z nad-
zorów archeologicznych nad remontem murów ogrodzeniowych w sezonie 2013. 
Dokumentacja zostanie przekazana do archiwum WUOZ Delegatura w Chełmie. Badania 
wykonano na zlecenie firmy prywatnej. 
 
101. ul. Młodowskiej, Gdańska 
Dokumentacja: Tomasz Dzieńkowski, Stanisław Gołub, Chełm, ul. J. Młodowskiej, ul. 
Gdańska. Dokumentacja z nadzorów archeologicznych wykopów pod przebudowę sieci 
wodno-kanalizacyjnej z przyłączami. Sezon 2013, mps w arch. WUOZ Delegatura          
w Chełmie. Badania wykonano na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie. 
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102. ul. Gdańska, Młodowskiej 
Dokumentacja: Andrzej Bronicki, Chełm, ul. ul. Gdańska i J. Młodowskiej (od ul. 
Lubelskiej do ul. I Pułku Szwoleżerów) - nadzór nad pracami ziemnymi z przebudową 
jezdni i chodników. Dokumentacja archeologiczna (sezon 2013), mps w arch. WUOZ 
Delegatura w Chełmie. Badania wykonano na zlecenie firmy prywatnej. 
 
103. ul. Lwowska 13c 
Dokumentacja: Andrzej Bronicki, Chełm, ul. Lwowska 13c - nadzór nad wykopem 
ciepłowniczym. Dokumentacja archeologiczna (sezon 2013), mps w arch. WUOZ 
Delegatura w Chełmie. Badania wykonano na zlecenie MPEC Sp. z o.o. w Chełmie. 
 
104. ul. Reformacka 30 
Dokumentacja: Andrzej Bronicki, Chełm, ul. Reformacka 30 - nadzór nad wykopem 
ciepłowniczym. Dokumentacja archeologiczna (sezon 2013), mps w arch. WUOZ 
Delegatura w Chełmie. Badania wykonano na zlecenie MPEC Sp. z o.o. w Chełmie. 
 
105. ul. Pocztowa 5 
Dokumentacja: Andrzej Bronicki, Chełm, ul. Pocztowa 5 - nadzór nad wykopem 
ciepłowniczym. Dokumentacja archeologiczna (sezon 2013), mps w arch. WUOZ 
Delegatura w Chełmie. Badania wykonano na zlecenie MPEC Sp. z o.o. w Chełmie. 
 
106. ul. Pocztowa 17-19 
Dokumentacja: Andrzej Bronicki, Chełm, ul. Pocztowa 17-19 - nadzór nad wykopem 
ciepłowniczym. Dokumentacja archeologiczna (sezon 2013), mps w arch. WUOZ 
Delegatura w Chełmie. Badania wykonano na zlecenie MPEC Sp. z o.o. w Chełmie. 
 
107. ul. Narutowicza 20 
Dokumentacja: Andrzej Bronicki, Chełm, ul. Narutowicza - nadzór nad wykopem 
ciepłowniczym. Dokumentacja archeologiczna (sezon 2013), mps w arch. WUOZ 
Delegatura w Chełmie. Badania wykonano na zlecenie MPEC Sp. z o.o. w Chełmie. 
 
108. ul. Sienkiewicza 1, cerkiew pw. św. Jana Teologa 
Dokumentacja: Andrzej Bronicki, Cerkiew p.w. Św. Jana Teologa w Chełmie, ul. 
Sienkiewicza 1 - nadzór nad pracami ziemnymi związanymi z remontem świątyni. 
Dokumentacja archeologiczna (sezon 2013) wraz z ekspertyzą antropologiczną autorstwa 
Beaty Borowskiej-Strugińskiej, mps w arch. WUOZ Delegatura w Chełmie. Badania 
wykonano na zlecenie Parafii Prawosławnej pw. Św. Jana Teologa w Chełmie. 
 
109. ul. Lubelska 59 
Dokumentacja: Wojciech Mazurek, Archeologiczne nadzory prac ziemnych przy 
wymianie przyłącza energetycznego do budynku handlowego przy ulicy Lubelskiej 59 w 
Chełmie, mps w arch. WUOZ Delegatura w Chełmie. Badania wykonano na zlecenie 
inwestora prywatnego. 
 
110. ul. Piłsudskiego 
Dokumentacja: Tomasz Dzieńkowski, Chełm, ul. J. Piłsudskiego. Dokumentacja z nad-
zorów archeologicznych nad wykopami pod przyłącze kablowe nn zalicznikowe i ilumi-

 50



nację pomnika przeprowadzonych w sezonie 2013, mps w arch. WUOZ Delegatura         
w Chełmie. Badania wykonano na zlecenie Urzędu Miasta Chełm. 
 
111. CHODEL, pow. OPOLSKI  
obwodnica miasta 
Dokumentacja: Stanisław Żórawski, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad 
budową obwodnicy Chodla w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747 (w zakresie wstępnych 
robót budowlanych), Lublin 2014, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane 
przez Doren Sp. z o.o. 
 
112. CHODEL - KRĘŻNICA OKRĄGŁA, pow. KRAŚNICKI  
droga wojewódzka nr 747 
Dokumentacja: Stanisław Żórawski, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad 
przebudową drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku, woj. lubelskie, Lublin 2014, mps     
w arch. WUOZ Lublin. Badania wykonano na zlecenie TRAKT Sp z o.o. 
 
113. DĄBROWICA, gm. JASTKÓW, pow. LUBELSKI 
dz. nr 104/3 
Dokumentacja: Andrzej Hunicz, Dąbrowica, gm. Jastków, woj. lubelskie, działka 104/3. 
Nadzory archeologiczne nad wykopami związanymi z budową budynku mieszkalnego, 
Lublin 2013, mps w arch. WUOZ w Lublinie. Badania sfinansowane przez prywatnego 
inwestora. 
 
114. DĘBLIN, pow. RYCKI 
Twierdza - Fort III  
Dokumentacja: Michał Dobrzyński, Rafał Niedźwiadek, Katarzyna Piątkowska, 
Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych nad pracami związanymi z budową sieci 
cieplnej na terenie Fortu III twierdzy Dęblin, Lublin 2013, mps w arch. WUOZ Lublin. 
Badania sfinansowane przez WAMACO Sp. z o.o. 
 
115. DOMINÓW, gm. GŁUSK, pow. LUBELSKI 
zespół dworsko-parkowy 
Dokumentacja: Piotr Zimny, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad pracami 
ziemnymi związanymi z rewitalizacją zabytkowego dworu, obecnie budynku warsztatów 
szkolnych w Schronisku dla Nieletnich w Dominowie w 2012 i 2013 r., Lublin 2013, mps 
w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez Wschodnią Dyrekcję Inwestycji 
WDI Sp. z o.o. 
 
116. FAJSŁAWICE, pow. KRASNOSTAWSKI 
kościół pw. św. Jana Nepomucena, stan. nr AZP 81-85/11-15 
Dokumentacja: Monika Derecka, Kościół parafialny pw. św. Jana Nepomucena w Fa-
jsławicach. Dokumentacja z nadzorów archeologicznych, mps w arch. WUOZ Delegatura 
w Chełmie. Badania wykonano na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana 
Nepomucena w Fajsławicach. 
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117. FIRLEJ, pow. LUBARTOWSKI 
dz. nr 629/7 
Dokumentacja: Michał Kubera, Wyniki badań archeologicznych prowadzonych w for-
mie nadzoru w związku z budową budynku mieszkalnego oraz gospodarczego na działce 
nr ew. 629/7 w Firleju, gm. loco, stanowisko AZP 71-81/21-19, Lubartów 2014, mps      
w arch WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez prywatnego inwestora. 
 
118. HORODŁO, pow. HRUBIESZOWSKI 
ul. Jurydyka 2, dz. 765/1, kościół parafialny pw. św. Jacka i M. B. Różańcowej 
Dokumentacja: Anna Jączek, Wyniki nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi 
związanymi z budową dzwonnicy przy kościele Św. Jacka i M.B. Różańcowej przy ul. 
Jurydyka 2 w Horodle, gm. loco (działka nr 765/1), mps w arch. WUOZ Delegatura       
w Zamościu. Badania finansowane Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Jacka i M.B. 
Różańcowej w Horodle. 
 
119. HRUBIESZÓW 
ul. Krucza, dz. nr 316/3 i 317/1 
Dokumentacja: Artur Witkowski, Hrubieszów, ul. Krucza. Baza MPGKiM. Budowa 
targowiska. Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego, mps w arch. WUOZ Delegatura 
w Zamościu. Badania sfinansowane przez Urząd Miejski w Hrubieszowie. 
 
120. Osiedle Lipice, ul. Lipowa, dz. nr: 1684, 1650/2, stan. nr AZP 86-93/29-12 
Dokumentacja: Anna Hyrchała, Hrubieszów. Wyniki nadzoru archeologicznego przy 
budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego w Hrubieszowie, Osiedle Lipice - ul. 
Lipowa, działka nr 1684, mps w arch. WUOZ Delegatura w Zamościu. Badania 
sfinansowane przez prywatnego inwestora. 
Dokumentacje: Anna Hyrchała, Hrubieszów. Wyniki nadzoru archeologicznego przy 
budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego w Hrubieszowie, Osiedle Lipice - ul. 
Lipowa, działka nr 1650/2, Hrubieszów Sławęcin Kolonia nr 12, obszar AZP 86-93/29, 
mps w arch. WUOZ Delegatura w Zamościu. Badania sfinansowane przez prywatnego; 
Józef Niedźwiedź, Dokumentacja z nadzoru archeologicznego przy budowie sieci 
gazowej średniociśnieniowej w Hrubieszowie, Osiedle Lipice - ul. Lipowa i Dębowa       
w obrębie stanowiska archeologicznego Hrubieszów - Sławęcin Kolonia nr 12, obszar 
AZP 86-93/29, mps w arch. WUOZ Delegatura w Zamościu. Badania sfinansowane przez 
Karpacką Spółkę Gazownictwa Zakład Gazowniczy w Sandomierzu. 
 
121. ul. Pogodna 
Dokumentacja: Artur Witkowski, Hrubieszów, ul. Pogodna. Wykopy energetyczne. 
Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego, mps w arch. WUOZ Delegatura w Zamościu. 
Badania sfinansowane przez Urząd Miejski w Hrubieszowie. 
 
122. ul. Prosta 
Dokumentacja: Artur Witkowski, Hrubieszów - ul. Prosta. Wykop kanalizacyjny. 
Przyłącza do budynków nr 13 i 15. Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego, mps        
w arch. WUOZ Delegatura w Zamościu. Badania sfinansowane przez - Urząd Miejski    
w Hrubieszowie. 
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123. JANÓW LUBELSKI  
zespół klasztorny podominikański  
Dokumentacja: Jadwiga Jóźwiak, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad 
pracami ziemnymi związanymi z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i ukształto-
waniem nawierzchni prowadzonych na wirydarzu podominikańskiego zespołu klasztor-
nego w Janowie Lubelskim, Lublin 2014, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinanso-
wane przez Gminę Janów Lubelski. 
 
124. ul. Sukiennicza 24, dz. nr 1475 
Dokumentacja: Piotr Zimny, Dokumentacja z nadzoru archeologicznego przeprowadzo-
nego nad pracami ziemnymi związanymi z budową budynku usługowo-handlowego          
z częścią mieszkalną pn. Centrum Komercyjne Janów Lubelski na działce nr ewid. 1475 
przy ul. Sukienniczej 24 w Janowie Lubelskim, Lublin 2013, mps w arch. WUOZ Lublin. 
Badania sfinansowane przez prywatnego inwestora. 
 
125. KAMIEŃ, gm. ŁAZISKA, pow. OPOLSKI 
Dokumentacja: Joanna Żórawska, Stanisław Żurawski, Sprawozdanie z nadzoru archeo-
logicznego nad budowa mostu w Kamieniu, gm. Łaziska, Lublin 2014, mps w arch.  
WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez ENERGOPL Szczecin. 
 
126. KAZIMIERZ DOLNY, pow. PUŁAWSKI 
ul. Krakowska 
Dokumentacja: Zbigniew Wichrowski, Anna Wichrowska, Dokumentacja z nadzoru 
archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z przebudową sieci kanalizacji 
sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej w ulicy Krakowskiej w Kazimierzu Dolnym, 
Kraśnik 2013, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez Urząd Gminy      
w Kazimierzu Dolnym. 
 
127. ul. Nadrzeczna 5, dz. nr 1154 
Dokumentacja: Jadwiga Jóźwiak, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad 
pracami ziemnymi związanymi z budową domu jednorodzinnego na działce nr 1154 
zlokalizowanej przy ul. Nadrzecznej 5 w Kazimierzu Dolnym, Lublin 2014, mps w arch. 
WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez prywatnego inwestora. 
 
128. ul. Plebanki  
klasztor oo. franciszkanów 
Dokumentacja: Andrzej Kardasz, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego inwestycji 
pn. „Rewitalizacja ogrodzenia w klasztorze oo. Franciszkanów od strony ul. Plebanki    
w Kazimierzu Dolnym”, Lubartów 2013, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinanso-
wane przez INBUD z Torunia. 
 
129. ul. Puławska 42a, dz. nr 349/2 
Dokumentacja: Jadwiga Jóźwiak, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad 
pracami ziemnymi związanymi z budową budynku mieszkalnego na działce nr 349/2 przy 
ul. Puławskiej 42a w Kazimierzu Dolnym, Lublin 2014, mps w arch. WUOZ Lublin. 
Badania sfinansowane przez prywatnego inwestora. 
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130. ul. Szkolna 1, dz. nr 1245/2 
Dokumentacja: Sylwester Bochyński, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad 
pracami ziemnymi związanymi z rozbiórką części środkowej i skrzydła zachodniego 
budynku Gminnego Zespołu Szkół zlokalizowanego na działce nr ewid. 1245/2 w Kazi-
mierzu Dolnym przy ul. Szkolnej 1 zniszczonego wskutek wybuchu gazu, Lublin 2013, 
mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez ENERGOKON. 
 
131. KLARÓW, gm. MILEJÓW, pow. ŁĘCZYŃSKI 
Dokumentacja: Dariusz Włodarczyk, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad 
pracami ziemnymi związanymi z wymianą słupów elektroenergetycznych i budowa linii 
kablowych w miejscowości Klarów, gm. Milejów, Lublin 2013, mps w arch. WUOZ 
Lublin. Badania sfinansowane przez ELECTRIC z Trawnik. 
 
132. dz. nr 70/3 
Dokumentacja: Andrzej Hunicz, Klarów, gm. Milejów, pow. Łęczna. Nadzory archeolo-
giczne nad wykopami związanymi z budową budynku mieszkalnego na działce nr 70/3, 
Lublin 2013, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez prywatnego 
inwestora. 
 
133. KRASNYSTAW 
ul. Kościuszki 13, dz. nr 10101/3 
Dokumentacja: Konrad Grochecki, Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych w ob-
rębie prowadzonych prac ziemnych związanych z utwardzeniem terenu wokół budynku 
położonego przy ul. Kościuszki 13 w Krasnymstawie, realizowanego na działce nr 
10101/3 w roku 2013, mps w arch. WUOZ Delegatura w Chełmie. Badania wykonano na 
zlecenie firmy prywatnej. 
 
134. ul. Piłsudskiego 7, dz. nr 1703/4 
Dokumentacja: Mirosława Pomarańska, Krasnystaw, ul. Piłsudskiego 7. Działka nr 
ewid. 1703/4. Budowa parkingu. Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego, mps w arch 
WUOZ Delegatura w Chełmie. Badania wykonano na zlecenie firmy prywatnej. 
 
135. ul. Piłsudskiego, Oleszczyńskiego, Matysiaka, Okrzei, PCK 
Dokumentacja: Elżbieta Sobczuk, Dokumentacja z nadzoru archeologicznego w Kras-
nymstawie, ul. Piłsudskiego, Oleszczyńskiego, Matysiaka, Okrzei, PCK. Działki nr 960, 
3021,/6, 1676, 973/4, 978/1, 1609, 1644/2. Sezon 2013 r., mps w arch. WUOZ 
Delegatura w Chełmie. Badania wykonano na zlecenie inwestora prywatnego. 
 
136. ul. Sikorskiego, Konopnickiej, zespół dworsko-folwarczny 
Dokumentacja: Marcin Piotrowski, Konrad Grochecki, Sprawozdanie z nadzorów 
archeologicznych w obrębie prowadzonych prac ziemnych związanych z budową przyłą-
czy gazowych na terenie założenia dworsko-folwarcznego w Krasnymstawie, pow. 
lubelski, zwanego „Starostwem” lub „Zadworzem” (nr rej. zabytków A/88, A/628)         
w roku 2013. Dokumentacja zostanie przekazana do archiwum WUOZ Delegatura          
w Chełmie. Badania wykonano na zlecenie Urzędu Miasta Krasnystaw. 
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137. KOBYLANY, gm. TERESPOL, pow. BIALSKI 
pozostałości dzieła międzyfortowego „Placówka”, dz. nr 1049 
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych i prac 
ratowniczych nad pracami ziemnymi przy pracach rozbiórkowych pozostałości 
„Placówka” w m. Kobylany, gm. Terespol, w okresie 24.05.-07.06.2013 r., mps w arch. 
WUOZ Delegatura w Białej Podlaskiej. Prace sfinansowane przez Gminę Terespol. 
 
138. KOCK, pow. LUBARTOWSKI 
Rynek 
Dokumentacja: Konrad Drobek, Rafał Niedźwiadek, Sprawozdanie z nadzoru archeolo-
gicznego nad rewitalizacją Placu Anny Jabłonowskiej (Rynek) oraz wymianą sieci 
wodociągowej w Kocku, Lublin 2013, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane 
przez Burmistrza Miasta Kock. 
 
139. dz. nr 1236/1, 1237/1, 1237/2 
Dokumentacja: Michał Kubera, Wyniki badań archeologicznych realizowanych w for-
mie nadzoru podczas budowy budynku gospodarczego na działkach nr ewid. 1236/1, 
1237/1 i 1237/2 w Kocku. Stanowisko AZP 69-80/123, Lubartów 2014, mps w arch. 
WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez prywatnego inwestora. 
 
140. KOŃSKOWOLA, pow. PUŁAWSKI 
Dokumentacja: Rafał Niedźwiadek, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad 
pracami ziemnymi związanymi z budową placówki zdrowia w Końskowoli, Lublin 2013, 
mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez Praktyka Stomatologiczna 
Iwona Pytlak. 
Dokumentacja: Rafał Niedźwiadek, Dokumentacja z nadzorów archeologicznych nad 
rozbudową dawnego posterunku policji na potrzeby straży pożarnej w Końskowoli. 
Lublin 2014, mps w WUOZ w Lublinie. Badania sfinansowane przez Urzęd Gminy 
Końskowola. 
 
141. KRĘPA, gm. JEZIORZANY, pow. LUBARTOWSKI 
Dokumentacja: Michał Kubera, Wyniki nadzorów archeologicznych nad pracami 
ziemnymi związanymi z budową budynku mieszkalnego z instalacją lokalnej kanalizacji 
sanitarnej w Krępie gm. Jeziorzany, Stan. AZP 69-79/30-16, Lublin 2013, mps w arch. 
WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez prywatnego inwestora. 
 
LUBARTÓW 
142. zespół pałacowy 
Dokumentacja: Michał Dobrzyński, Rafał Niedźwiadek, Katarzyna Piątkowska, 
Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych nad pracami związanymi z budową ogro-
dzenia zespołu parkowego przy pałacu Sanguszków w Lubartowie, Lublin 2013, mps      
w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez Urzęd Miasta w Lubartowie. 
 
143. ul. Jana Pawła II, dz. nr 190, 191/2, 191/5, 1031 
Dokumentacja: Anna Komisarczuk-Zawiślak, Paweł Zawiślak, Wyniki nadzoru archeo-
logicznego nad pracami ziemnymi związanymi z budową budynku handlowo-usługowego 
przy ul. Jana Pawła II w Lubartowie, dz. nr 190, 191/2, 191/5, 1031, Lublin 2013, mps   
w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez prywatnego inwestora. 
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144. ul. Kościuszki, Cmentarna, Armii Krajowej, 11-ego Listopada, Orlicz-
Dreszera, Waryńskiego, Szulca, bez nazwy 
Dokumentacja: Michał Kubera, Sprawozdanie z badań archeologicznych prowadzonych 
w formie nadzoru nad realizacją inwestycji w ramach projektu pn. „Rewitalizacja 
Centrum Miasta Lubartowa - zagospodarowanie Rynku II - etap II (ul. Kościuszki, 
Cmentarna, Armii Krajowej, 11-ego Listopada, Orlicz-Dreszera, Waryńskiego, Szulca     
i ulicy bez nazwy), Lubartów 2014, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane 
przez Urząd Miasta Lubartowa. 
 
LUBLIN 
145. ul. Akademicka 
Dokumentacja: Rafał Niedźwiadek, Informacja o wyniku interwencyjnych prac archeo-
logicznych na ulicy Akademickiej w Lublinie, Lublin 2013, mps w arch. WUOZ Lublin. 
Badania sfinansowane przez TAYLOR/MPWIK Lublin. 
 
146. ul. Cmentarna 
Dokumentacja: Dariusz Bednarski, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad 
pracami ziemnymi związanymi z przebudową ul. Cmentarnej w Lublinie, Lublin 2014, 
mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez STRABAG. 
 
147. ul. Dolna Panny Marii, Gawareckich, Górna, Gminna, Graniczna, Konopnicka, 
Krucza, Orla, Środkowa 
Dokumentacja: Piotr Zimny, Dokumentacja z nadzorów archeologicznych przeprowa-
dzonych nad pracami ziemnymi związanymi z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej  
w Śródmieściu Lublina, w ulicach Dolnej Panny Marii, Gawareckich, Górnej, Gminnej, 
Granicznej, Konopnickiej, Kruczej, Orlej, Środkowej, Lublin 2013, mps w arch. WUOZ 
Lublin. Badania sfinansowane przez Mota-Engil. 
 
148. ul. Dominikańska 7 
Dokumentacja: Mariusz Matyaszewski, Sprawozdanie wstępne. Sprawozdanie z badań  
i nadzorów archeologicznych w kamienicy Dominikańska 7 za rok 2013 w zakresie 
odkrycia północno-zachodniego naroża wieży, Lublin 2014, mps w arch. WUOZ Lublin. 
Badania sfinansowane przez prywatnego inwestora. 
 
149. ul. Głuska 
Dokumentacja: Dariusz Włodarczyk, Dokumentacja z nadzoru archeologicznego nad 
pracami ziemnymi związanymi z rozbudowa drogi powiatowej nr 2272L - ul. Głuskiej na 
odcinku od mostu na rzece Czerniejówce do granic miasta Lublina, Lublin 2014, mps    
w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie. 
 
150. ul. Górna 10 
Dokumentacja: Mariusz Matyaszewski, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad 
pracami związanymi z budową osiedla budynków wielorodzinnych przy ul. Górnej 10      
w Lublinie, Lublin 2014, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez 
SANITEZ Sp. z o.o. 
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151. ul. Grodzka, nr 17a i 17b 
Dokumentacja: Jacek Tkaczyk, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego przy pracach 
geotechnicznych (kamienice nr 17a i 17b, ul. Grodzka w Lublinie), Lublin 2013, mps     
w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez TEWA-TERMICO Sp. z o.o. 
 
152. ul. Grodzka 30 
Dokumentacja: Andrzej Hunicz, Lublin, kamienica przy ul. Grodzkiej 30. Dokumentacja 
z nadzorów archeologicznych nad wykopami ziemnymi związanymi z wykonaniem 
hydroizolacji fundamentu ściany frontowej, Lublin 2013, mps w arch WUOZ Lublin. 
Badania sfinansowane przez LAPIS Justyna Stachowicz i Marcin Stachowicz z Lublina. 
 
153. ul. Grodzka 36 
Dokumentacja: Jacek Tkaczyk, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego przy wymia-
nie kanalizacji sanitarnej w kamienicy przy ul. Grodzkiej 36 w Lublinie, Lublin 2013, 
mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez Zarząd Nieruchomości 
Komunalnych w Lublinie. 
 
154. ul. Grodzka, dz. nr 45/3 
Dokumentacja: Andrzej Hunicz, Lublin, ul. Grodzka - w obrębie Bramy Grodzkiej, 
Podwale, działka nr 45/3. Nadzory archeologiczne nad wykopami związanym z przebu-
dową sieci gazowej, Lublin 2013, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane 
przez PGNiG. 
 
155. ul. Kalinowszczyzna 
stary cmentarz żydowski 
Dokumentacja: Rafał Niedźwiadek, Wstępne sprawozdanie z II etapu nadzoru archeolo-
gicznego prowadzonego przy remoncie muru ogrodzeniowego cmentarza żydowskiego 
przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie, Lublin 2013, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania 
sfinansowane przez Fundację „Chrońmy Cmentarze Żydowskie w Lublinie”; Jacek 
Tkaczyk, Dokumentacja z nadzoru archeologicznego przy remoncie muru ogrodzenio-
wego Starego Cmentarza Żydowskiego przy ul. Kalinowszczyzna 5 w Lublinie, Lublin 
2014, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez Fundację „Chrońmy 
Cmentarze Żydowskie w Lublinie”. 
 
156. ul. Karłowicza, Chopina 
Dokumentacja: Andrzej Hunicz, Lublin, ul. Mieczysława Karłowicza, ul. Fryderyka 
Chopina. Nadzory archeologiczne nad wykopami związanymi z przebudową sieci 
ciepłowniczej, Lublin 2013, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez 
LPEC w Lublinie.  
 
157. ul. Kunickiego  
wiadukt kolejowy 
Dokumentacja: Michał Dobrzyński, Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych nad 
pracami związanymi z przebudową wiaduktu kolejowego nad ul. Kunickiego w Lublinie, 
Lublin 2013, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez EXPOL S.A. z 
Lublina. 
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158. Droga Męczenników Majdanka 
Były Obóz Koncentracyjny na Majdanku 
Dokumentacja: Andrzej Hunicz, Lublin, Państwowe Muzeum na Majdanku. Nadzory 
archeologiczne nad wykopami związanymi z naprawą linii energetycznych, Lublin 2013, 
mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez PGE Dystrybucja LUBZEL. 
Dokumentacja: Andrzej Hunicz, Lublin, Państwowe Muzeum na Majdanku. Nadzory 
archeologiczne nad wykopami związanymi z: budową kanalizacji deszczowej, przebudo-
wą dróg i chodników, remontem baraku nr 47, remontem 10 szt. obserwatoriów, wykona-
niem izolacji fundamentów „Białego Domku”, Lublin 2013, mps w arch. WUOZ Lublin. 
Badania sfinansowane przez ELPIS z Lublina. 
 
159. ul. Niecała 5 
Dokumentacja: Andrzej Hunicz, Lublin, ul. Niecała 5. Nadzory archeologiczne nad 
wykopami związanymi z przebudową sieci ciepłowniczej, Lublin 2013, mps w arch. 
WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez LPEC w Lublinie. 
 
160. obwodnica miasta 
Dokumentacja: Michał Kubera, Sprawozdanie wstępne z nadzoru archeologicznego nad 
pracami ziemnymi związanymi z budową drogi ekspresowej S17 (obwodnica Lublina - 
zadanie nr 3: odciek węzeł „Dąbrowica” - węzeł „Lubartów” (wraz z węzłem) i odcinek 
drogi krajowej nr 19 klasy GP: węzeł „Lubartów” - granica administracyjna miasta 
Lublina) za rok 2013, Lubartów 2014, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowa-
ne przez DRAGADOS; Joanna Żórawska, Stanisław Żórawski, Sprawozdanie z nadzoru 
archeologicznego nad budową drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Bogucie” - 
węzeł „Dąbrowica” Zadanie 2 i 2 A, Lublin 2014, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania 
sfinansowane przez BUDIMEX S.A. 
 
161. Ogród Saski 
Dokumentacja: Dariusz Włodarczyk, Dokumentacja z nadzoru archeologicznego nad 
pracami ziemnymi związanymi z rewaloryzacją Ogrodu Saskiego w Lublinie, Lublin 
2013, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez Urzęd Gminy Lublin. 
 
162. ul. Olejna 7/Rybna 4A 
Dokumentacja: Jacek Tkaczyk, Dokumentacja z nadzoru archeologicznego na posesji 
przy ul. Olejnej 7 w Lublinie (remont schodów do budynku przy ul. Rybna 4A), Lublin 
2013, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez Kamienice Miasta Sp. z 
o.o. w Lublinie. 
 
163. ul. Peowiaków 
dawny zespół klasztorny powizytkowski, ob. Centrum Kultury 
Dokumentacja: Wojciech Mazurek, Archeologiczne nadzory prac ziemnych przy budo-
wie sieci teleinformatycznych w Lublinie od Centrum Kultury przy ulicy Peowiaków na 
Plac Litewski w 2008 r., Lublin - Chełm, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinanso-
wane przez LPRT S. A. w Lublinie. 
 
164. Rynek 19 
Dokumentacja: Michał Dobrzyński, Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych nad 
pracami związanymi z naprawą kanalizacji deszczowej w podwórzu kamienicy Rynek 19 

 58



w Lublinie, Lublin 2013, mps w aarch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez 
Kamienice Miasta Sp. z o.o. Lublin. 
 
165. ul. Sławinkowska 
Dokumentacja: Michał Dobrzyński, Katarzyna Piątkowska, Sprawozdanie z nadzorów 
archeologicznych prowadzonych nad przebudową ul. Sławinkowskiej w Lublinie, Lublin 
2013, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez CIVIL z Lublina. 
 
166. Al. Solidarności 
Dokumentacja: Stanisław Żórawski, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad 
budową drogi dojazdowej do węzła „Dąbrowica” obwodnicy Lublina, na odcinku od Al. 
Solidarności do granic miasta, Lublin 2013, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania 
sfinansowane przez BUDIMEX S.A. 
 
167. ul. Solna, Orla 
Dokumentacja: Andrzej Hunicz, Lublin, ul. Solna, ul. Orla. Nadzory archeologiczne 
nad wykopami ziemnymi związanymi z przebudową sieci ciepłowniczej, Lublin 2013, mps 
w arch WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez LPEC w Lublinie. 
 
168. ul. Unicka, Czwartek, Szkolna, Nadstawna, Plac Zamkowy 
Dokumentacja: Dariusz Bednarski, Rafał Niedzwiadek, Mateusz Siembida Dokumenta-
cja z nadzorów archeologicznych nad pracami zienymi związanymi z przebudową sieci 
ciepłowniczej na osiedlu Henryka Sienkiewicza oraz ulicach Unicka, Czwartek, Szkolna, 
Nadstawna, Plac Zamkowy w Lublinie, Lublin 2014, mps w arch. WUOZ Lublin. 
Badania sfinansowane przez EDBAR PUH Edmund Braniec w Lublinie. 
 
169. ŁABUNIE, pow. ZAMOJSKI  
kościół parafialny pw. Matki Boskiej Szkaplerznej i św. Dominika 
Dokumentacja: Artur Witkowski, Łabunie, gm. Łabunie, woj. lubelskie. Kościół para-
fialny p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej i św. Dominika. Sprawozdanie z nadzoru 
archeologicznego, mps w arch. WUOZ Delegatura w Zamościu. Badania sfinansowane 
przez Przedsiębiorstwo Usługowe FORMA- Piotr Ciuraszkiewicz. 
 
170. ŁAŃCUCHÓW, gm. MILEJÓW, pow. ŁĘCZYŃSKI 
dz. nr 234/4 
Dokumentacja: Dariusz Bednarski, Dokumentacja z nadzoru archeologicznego nad 
pracami ziemnymi przy przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działce numer 
234/4 w miejscowości Łańcuchów gm. Milejów, Lublin 2013, mps w arch. WUOZ 
Lublin. Badania sfinansowane przez POLA Sp. z o.o. ze Stasina. 
 
171. ŁĘCZNA 
ul. Łańcuchowska, Rynek III, Rynek II, Plac Kanałowy, Kanałowa, 3 Maja, 
Mickiewicza, Plac Kościuszki, Piłsudskiego, Tysiąclecia, Lubelska 
Dokumentacja: Michał Kubera, Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych      
w formie nadzoru nad pracami ziemnymi związanymi z przebudową sieci elektroenerge-
tycznych i budową linii kablowych z kanalizacją światłowodową w ulicach: Łańcuchowska, 
Rynek III, Rynek II, Plac Kanałowy, Kanałowa, 3 Maja, Mickiewicza, Plac Kościuszki, 
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Piłsudskiego, Tysiąclecia, Lubelska w m. Łęczna, Lubartów 2013, mps w arch. WUOZ 
Lublin. Badania sfinansowane przez ELEKTRO-SPARK. 
 
172. ul. Pasternik, dz. nr 2255/7, 2269/1, 2269/3, 2269/4 
Dokumentacja: Jadwiga Jóźwiak, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad 
pracami ziemnymi związanymi z budową sieci wodociągowej w granicach działek nr ew. 
2255/7, 2269/1, 2269/3, 2269/4 przy ul. Pasternik w Łęcznej, Lublin 2014, mps w arch. 
WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez prywatnego inwestora. 
 
173. ŁYSA GÓRA - WERBKOWICE - STRZYŻOWIEC - TEREBIN - 
TEREBINIEC, gm. WERBKOWICE, pow. HRUBIESZOWSKI 
Dokumentacja: Artur Witkowski, Łysa Góra, Werbkowice, Strzyżowiec, Terebin, 
Terebiniec, gm. Werbkowice, pow. hrubieszowski. Wykop wodociągowy. Sprawozdanie   
z nadzoru archeologicznego, mps w arch. WUOZ Delegatura w Zamościu. Badania 
sfinansowane przez Zakład Usługowy Instalacji Wod.-Kan. i CO - Henryk Pawelec. 
 
174. OPOLE LUBELSKIE 
ul. Buczka 14 
Dokumentacja: Sylwester Bochyński, Wyniki nadzoru archeologicznego związanego     
z rozbudową budynku mieszkalnego przy ul. M. Buczka 14 w Opolu Lubelskim, Lublin 
2014, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez prywatnego inwestora. 
 
175. ul. Dolna 22, nr dz. 166 
Dokumentacja: Andrzej Hunicz, Opole Lubelskie. Dawny Niezdów, ulica Dolna 22, 
działka 166. Nadzory archeologiczne nad wykopami związanymi z budową przyłącza 
gazowego do budynku mieszkalnego, Lublin 2013, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania 
sfinansowane przez prywatnego inwestora. 
 
176. ul. Popijarska, Syndykacka, Kościuszki, Fabryczna 
Dokumentacja: Edmund Mitrus, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad robota-
mi ziemnymi związanymi z budowa kanalizacji deszczowej w ulicy: Popijarska, 
Syndykacka, Kościuszki i Fabryczna w Opolu Lubelskim, Lublin 2013, mps w arch. 
WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez Urząd Gminy Opole Lubelskie. 
 
177. ul. Szpitalna 
Dokumentacja: Andrzej Hunicz, Opole Lubelskie, ul. Szpitalna. Nadzory archeologiczne 
nad wykopami związanymi z przebudową sieci gazowej, Lublin 2013, mps w arch.WUOZ 
Lublin. Badania sfinansowane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. 
 
178. OSTRÓW LUBELSKI, pow. LUBARTOWSKI 
Dokumentacja: Bogdan Wetoszka, Ostrów Lubelski, miasto historyczne. Sprawozdanie 
z nadzoru archeologicznego prowadzonego przy budowie budynku handlowo-usługowe-
go, Komarówka Podlaska 2013, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez 
prywatnego inwestora. 
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179. PARCZEW 
ul. Szeroka 
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych nad 
pracami ziemnymi przy przebudowie ul. Szerokiej w m. Parczew, gm. loco, (dz. geod. 
903/6, 9034, 874/4) w okresie 27.06.-20.07.2013 r, mps w arch. WUOZ Delegatura        
w Białej Podlaskiej. Prace sfinansowane przez inwestora Gminę Parczew. 
 
180. PODGÓRZE, gm. CHEŁM, pow. CHEŁMSKI 
Dokumentacja: Urszula Ruszkowska, Nadzory archeologiczne w Podgórzu, gm. Chełm 
w listopadzie/grudniu 2013, mps w arch. WUOZ Delegatura w Chełmie. Badania wyko-
nano na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej Chrystusa Pana Zbawiciela w Podgórzu. 
 
181. POLUBICZE WIEJSKIE, gm. WISZNICE, pow. BIALSKI 
dz. nr 901 
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych nad 
pracami ziemnymi przy budowie budynku gospodarczego w m. Polubicze Wiejskie, gm. 
Wisznice, w okresie 13-14.04.2013 roku, mps w arch. WUOZ Delegatura w Białej 
Podlaskiej. Prace sfinansowane przez inwestora prywatnego. 
 
182. PUŁAWY 
ul. Sybiraków 
Dokumentacja: Stanisław Żórawski, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad 
budową sieci wodociągowej w ulicy Sybiraków w Puławach w 2013 roku, Lublin 2013, 
mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez MPWiK „Wodociągi Puławskie”. 
 
183. RADZYŃ PODLASKI 
ul. Sitkowskiego, dz. nr 1778 
Dokumentacja: Tomasz Pietrzela, Sprawozdanie z badań archeologicznych w formie 
nadzoru nad inwestycją budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Radzyniu 
Podlaskim, na terenie Kozirynku Starego, mps w arch. WUOZ Delegatura w Białej 
Podlaskiej. Prace sfinansowane przez inwestora prywatnego. 
 
184. ul. Warszawska, dz. nr 3240, 825/5, 826, 827, 822/1 
Dokumentacja: Tomasz Pietrzela, Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych badań 
archeologicznych w formie nadzoru nad pracami ziemnymi inwestycji budowy przyłącza 
ciepłowniczego w Radzyniu Podlaskim, gm. loco, na terenie układu rezydencjonalno-
urbanistycznego miasta Radzyń Podlaski, wpisanego do rejestru zabytków nr A/303,       
w okresie 15.08-06.09.2013 r. (z przerwami), mps w arch. WUOZ Delegatura w Białej 
Podlaskiej. 
 
185. SŁAWACINEK STARY, gm. BIAŁA PODLASKA, pow. BIALSKI 
dz. nr 273 
Dokumentacja: Bogdan Wetoszka, Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych nad 
pracami ziemnymi przy budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Sława-
cinek Stary, w okresie 15.09.2013 r., mps w arch. WUOZ Delegatura w Białej Podlaskiej.  
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186. SUSIEC, pow. TOMASZOWSKI 
kościół parafialny pw. św. Jana Nepomucena, dz. nr 359 
Dokumentacja: Jolanta Bagińska, Nadzór archeologiczny przy budowie ziemnej instala-
cji gazowej n/c oraz wewnętrznej instalacji gazowej na działce 359 w Suścu, mps w 
WUOZ Delegatura w Zamościu. Badania sfinansowane przez Parafię Rzymskokatolicką 
w Suścu. 
 
187. SZCZEBRZESZYN, pow. ZAMOJSKI ZIEMSKI 
dawny klasztor Franciszkanów, ul. Klukowskiego 3 
Dokumentacja: Ewa Prusicka-Kołcon, Dokumentacja z nadzoru archeologicznego nad 
pracami remontowo-konserwatorskimi przy dawnym klasztorze zespołu pofranciszkań-
skiego w Szczebrzeszynie, gm. Szczebrzeszyn, mps w arch. WUOZ Delegatura w Zamo-
ściu. Badania sfinansowane przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej     
w Szczebrzeszynie. 
 
188. Ratusz, Pl. Kościuszki 1 
Dokumentacja: Artur Witkowski, Szczebrzeszyn - Ratusz. Wykopy budowlane. 
Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego, mps w arch. WUOZ Delegatura w Zamościu. 
Badania sfinansowane przez Urząd Miejski w Szczebrzeszynie. 
 
189. Rynek - Pl. Kościuszki, dz. nr 430/21 
Dokumentacja: Ryszard Pomarański, Szczebrzeszyn - Rynek. Pierzeja południowa. 
Działka nr 430/21. Wykopy budowlane. Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego, mps 
w arch. WUOZ Delegatura w Zamościu. Badania sfinansowane przez inwestora 
prywatnego. 
 
190. ul. Zamojska 62, dz. nr 284/1 
Dokumentacja: Artur Witkowski, Szczebrzeszyn, pow. zamojski, ul. Zamojska 62, 
działka nr geod. 284/1. Wykopy budowlane. Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego, 
mps w arch. WUOZ Delegatura w Zamościu. Badania sfinansowane przez prywatnego. 
 
191. SZCZEKARKÓW, gm. LUBARTÓW 
Dokumentacja: Michał Kubera, Wyniki badań archeologicznych prowadzonych w for-
mie nadzoru w związku z budową linii kablowych 15 kv stacji transformatorowej 15/04    
i linii kablowych niskiego napięcia w m. Szczekarków, gm. Lubartów, Lubartów 2013, 
mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez ELEKTRO-SPARK. 
 
192. TARNAWATKA, pow. TOMASZOWSKI 
Dawny zajazd, ul. Lubelska 33, dz. nr 453/8 
Dokumentacja: Jolanta Bagińska, Nadzór archeologiczny przy budowie basenu i garażu 
na działce 453/8 w Tarnawatce, ul. Lubelska 33, mps w arch. WUOZ Delegatura            
w Zamościu. Badania sfinansowane przez inwestora prywatnego. 
 
193. TENIATYSKA, gm. LUBYCZA KRÓLEWSKA, pow. TOMASZOWSKI 
„Stary cmentarz” z nagrobkiem Karoliny Woronieckiej, dz. nr 253 
Dokumentacja: Anna Komisarczuk-Zawiślak, Paweł Zawiślak, Wyniki nadzoru archeo-
logicznego związanego z budową kaplicy na terenie cmentarza „starego” w Teniaty-
skach, gm. Lubycza Królewska, działka nr ewid. 253, mps w arch. WUOZ Delegatura     
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w Zamościu. Badania sfinansowane przez Parafię Rzymskokatolicką pw. MB Różań-
cowej w Lubyczy Królewskiej. 
 
194. TOMASZÓW LUBELSKI 
Rynek Miejski 
Dokumentacja: Jolanta Bagińska, Nadzór archeologiczny przy przebudowie nawierzchni 
północno-zachodniej kwatery Rynku Miejskiego w Tomaszowie Lubelskim, mps w arch. 
WUOZ Delegatura w Zamościu. Badania sfinansowane przez Miasto Tomaszów Lubelski. 
 
195. ul. Boya-Żeleńskiego, Andersa, dz. nr: 185, 213, 214, 216/1, 222/3 
Dokumentacja: Jolanta Bagińska, Nadzór archeologiczny przy przebudowie linii kablo-
wej i budowie odcinka linii kablowej z przyłączami ze stacji transformatorowej LT-4      
w Tomaszowie Lubelskim, przy ul. Boya-Żeleńskiego i Andersa, mps w arch. WUOZ 
Delegatura w Zamościu. Badania sfinansowane przez PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie 
Oddział Zamość. 
 
196. ul. 29 Listopada - dz. nr 14/1, ul. Gałczyńskiego - dz. nr 151 
Dokumentacja: Jolanta Bagińska, Nadzór archeologiczny przy budowie przyłącza wodo-
ciągowego do budynku przy ul. 29 Listopada (dz. nr 14/1) w Tomaszowie Lubelskim, przy 
ul. Gałczyńskiego, dz. nr 151, mps w arch. WUOZ Delegatura w Zamościu. Badania 
sfinansowane przez PGKiM w Tomaszowie Lubelskim. 
 
197. ul. Starozamojska, dz. nr: 199, 198, 200/1, 201/1, 202/1, 195/1, 196/1, 197 i 67  
Dokumentacja: Jolanta Bagińska, Nadzór archeologiczny przy rozbudowie sieci gazowej 
wraz z przyłączem gazowym na działce nr 67 w Tomaszowie Lubelskim, ul. Staro-
zamojska, mps w arch. WUOZ Delegatura w Zamościu. Badania sfinansowane przez 
Karpacką Spółkę Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Sandomierzu. 
 
198. WĄWOLNICA, pow. PUŁAWSKI 
most na rzece Bystrej 
Dokumentacja: Rafał Niedźwiadek, Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych nad 
pracami związanymi z przebudową mostu na rzece Bystrej w Wąwolnicy, Lublin 2013, 
mps w arch. WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez Powiatowy Zarząd Dróg          
w Puławach. 
 
199. WOJCIECHÓW, pow. LUBELSKI 
Wieża Ariańska 
Dokumentacja: Mariusz Matyaszewski, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad 
pracami ziemnymi związanymi z rozbudową oświetlenia - iluminacji elewacji Wieży 
Ariańskiej z miejscowości Wojciechów, gm. loco, Lublin 2013, mps w WUOZ w Lub-
linie. Badania sfinansowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie. 
 
200. WOLICA, gm. ABRAMÓW, pow. LUBARTOWSKI 
dz. nr 569, 570 
Dokumentacja: Michał Kubera, Wyniki nadzorów archeologicznych nad pracami 
ziemnymi związanymi z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Wolica, 
gm. Abramów, dz. 569, 570. Stanowisko AZP 73-78/56-1, Lubartów 2014, mps w arch. 
WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez prywatnego inwestora. 
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201. ZABURZE (dawna ŚREDNIA WIEŚ), gm. ŻÓŁKIEWKA, pow. 
KRASNOSTAWSKI 
Dokumentacja: Natalia Jędruszczak, Sprawozdanie ze wstępną analizą. Dokumentacja 
zostanie przekazana do WUOZ Delegatura w Chełmie. Badania wykonano na zlecenie 
inwestora prywatnego. 
 
202 ZAMOŚĆ - Zespół Starego Miasta 
ul. Pereca 31 
Dokumentacja: Artur Witkowski, Zamość - Stare Miasto, ul. Pereca. Wykop instalacyj-
ny C.O. Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego, mps w WUOZ Delegatura w Zamo-
ściu. Badania finansowane przez „EKO-TERM” Sp.j. - A. Pękalski & B. Rękas. 
 
203. ul. Dzieci Zamojszczyzny, Al. 1-go Maja, Braterstwa Broni 
Dokumentacja: Artur Witkowski, Zamość, ul. Dzieci Zamojszczyzny - Al. 1-go Maja - 
Braterstwa Broni, działki nr ewid. 63/5, 64/3, 65/3, 66/3, 67/3, 68/2, 69/2. AZP nr 88-88. 
Zamość-Janowice stan. 1/4. Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego, mps w arch. 
WUOZ Delegatura w Zamościu. Badania finansowane przez „KWANT” Dariusz 
Kwieciński Sp.j. 
 
204. ul. Partyzantów 13 
Dokumentacja: Andrzej Urbański, Zamojski Dom Kultury. Sprawozdanie z nadzoru 
archeologicznego, mps w arch. WUOZ Delegatura w Zamościu. Badania finansowane 
przez Zamojski Dom Kultury. 
 
205. ZARZEC ULAŃSKI, gm. ULAN-MAJORAT, pow. RADZYŃSKI 
dz. nr 118/3 
Dokumentacja: Tomasz Pietrzela, Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych nad 
pracami ziemnymi przy budowie budynku mieszkalnego w Zarzecu Ulańskim, gm. Ulan-
Majorat, 14.10.-19.10.2013, w okresie 27.08.-30.09.2013 r., mps w arch. WUOZ 
Delegatura w Białej Podlaskiej. Prace sfinansowane przez inwestora prywatnego. 
 
 
V. BADANIA DAWNE  
 
w roku 2012 
 
CHODLIK, gm. KARCZMISKA, pow. OPOLSKI 
stan. nr AZP 78-75/49-25 
Stanowisko zostało zweryfikowane jako wczesnośredniowieczna osada przygrodowa w 
trakcie badań archeologicznych w latach 60. XX w. Osada położona jest na piaszczystej 
zalesionej wydmie i przylega od strony zachodniej do wałów wczesnośredniowiecznego 
grodziska. W wyniku przypadkowego odkrycia zabytków ruchomych na stanowisku 
przeprowadzono interwencyjne badania ratunkowe. Zrealizowano jeden wykop badaw-
czy położony w części W-WN stanowiska, w części zniszczonej w wyniku wybierania 
piasku przez okoliczną ludność. Wydzielono trzy obiekty pochodzenia antropogenicz-
nego. Dwa wyeksplorowane obiekt wydatowane zostały na podstawie materiału 
ruchomego (fr. naczyń ceramicznych) na X wiek. Ich funkcje określono jako jamy 
śmietniskowe. Chronologii i funkcji trzeciego obiektu nie udało się ustalić. 
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Dokumentacja: Łukasz Miechowicz, Sprawozdanie z ratowniczej interwencji archeolo-
gicznej na wczesnośredniowiecznej osadzie w Chodliku gm. Karczmiska, woj. lubelskie    
w 2012, stanowisko nr 18/49 AZP 78-75. Warszawa 2014, mps w arch. WUOZ Lublin. 
Badania wykonano ze środków Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. 
 
ŁABUŃKI PIERWSZE, gm. ŁABUNIE, pow. ZAMOJSKI 
stan. AZP 89-89 
Na terenie nieużytkowanej piaskowni porośniętej obecnie lasem, w urwanym profilu 
dawnego wkopu odkryto tkwiące pod warstwą humusu dwa uszkodzone naczynia kultury 
łużyckiej. Naczynia pochodzą z wczesnej epoki żelaza. Jedno z nich posiada zdobienie  
w postaci guzków przy wylewie oraz ornament paznokciowy na powierzchni brzuśca. 
Cienka piaszczysta warstwa pod naczyniami miała zabarwienie szare. Odkryty obiekt 
zinterpretowano wstępnie jako zniszczony grób popielnicowy. Przemawiają za tym 
informacje pochodzące od okolicznych mieszkańców o odkryciach lepionych naczyń 
glinianych zawierających spalone kości. Jedna z popielnic trafiła w latach siedem-
dziesiątych do Muzeum Zamojskiego. 
Dokumentacja: E. Banasiewicz - Szykuła, Raport z przypadkowego odkrycia zniszczo-
nego grobu kultury łużyckiej w m. Łabuńki Pierwsze, gm. Łabunie, Łabuńki 2014, mps    
w arch. WUOZ w Delegatura w Zamościu.  
 
KAZIMIERZ DOLNY, pow. PUŁAWSKI  
ul. Lubelska, dz. nr 1216 
Dokumentacja: Jadwiga Jóźwiak, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad 
pracami ziemnymi związanymi z budową budynku mieszkalnego na działce nr 1216 przy 
ul. Lubelskiej w Kazimierzu Dolnym, Lublin 2014, mps w arch. WUOZ Lublin. Badania 
sfinansowane przez prywatnego inwestora. 
 
w roku 2011 
 
NIEZDÓW, gm. OPOLE LUBELSKIE 
zespół parkowy 
Dokumentacja: Łukasz Rejniewicz, Dokumentacja z archeologicznych badań weryfi-
kacyjnych przeprowadzonych na terenie zespołu parkowego w Niezdowie, w roku 2011, 
Lublin 2011, mps w WUOZ w Lublinie. Badania sfinansowane przez Budownictwo         
i Energetyka IGE Ryszard Hendzel. 
 
Summary 

The archaeological research and surveys carried out in 2013 in the Lublin Province 
encompassed 239 permits issued by the Historic Preservation Officer of the Lublin Province (131 
permits granted by the Provincial Office for the Protection of Monuments in Lublin, 27 by the 
Branch Office in Biała Podlaska, 33 by the Branch Office in Chełm, 48 by the Branch Office in 
Zamość). The most frequent forms of research, specific to the Lublin region, were archaeological 
supervision surveys (145) which accompanied earth works at objects entered in the register of 
historical monuments, in urban areas and at archaeological sites covered by registered protection. 
Especially noteworthy are the discoveries during supervision surveys at the following churches: All 
Saints Church in Rybitwy, the Assumption of the Blessed Virgin Mary Church in Puławy, St John of 
Nepomuk Church in Fajsławice, and connected with the discovery of vaults in the Church of St 
Anne, Mother of the Blessed Virgin Mary in Kazimierz Dolny. During the archaeological 
supervision of works at the regional road no. 747, at the ring road around Opole Lubelskie, a 
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known but not localized so far, modernera burial ground in Niezdów was discovered. Other 
significant works were carried out in the urban areas of: Lublin, Chełm, Kazimierz Dolny, 
Krasnystaw, Hrubieszów, Szczebrzeszyn, Tomaszów, Zamość, Biała Podlaska and Parczew. 
Extensive surveys prior to construction works were preceded by verifications, using methods of 
surface research and sounding. The rescue excavation research was accompanied by exploration in 
the form of non-invasive surveys: ground-penetrating radar (GPR) and magnetic surveys, as well 
as geomorphologic surveys. The research preceding construction of national and regional roads 
was conducted at 28 archaeological sites (at some sites the research is continued in 2014). In total, 
the area of about 8.6 ha was examined in 2013. Among the surveyed sites, particularly important 
are discoveries of the relics – Neolithic settlements of the Funnelbeaker culture, the Globular 
Amphora culture and the Malice culture in Sługocin and Płouszowice; settlements of the Lusatian 
culture from the Bronze Age and the Iron Age in Snopków; settlements from the Roman influence 
period in Lublin - Sławin - Helenów, Chodel and Motycz; early medieval settlements from 
Kozubszczyzna and Jakubowice Konińskie. Furthermore, some archaeological research projects 
were implemented in the Lublin Province. For instance, excavation research was successfully 
carried out in Basilica of the Nativity of the Blessed Virgin Mary in Chełm, within the framework of 
a Polish-Ukrainian project “Searching for, identification and scientific examination of the oldest 
temple of the Mother of God, erected in Chełm by king Daniel of Galicia”. Implementation of the 
grant project: “Golden apple of the Polish archaeology. Town settlements in Czermno and Gródek 
(Czerwień Towns) – chronology and function in view of former studies and verification research” 
resulted in rescue surveys at the site no. 3 in Czermno. Moreover, the following chance discoveries 
were made in 2013: of sacred objects from the Uniate Church (demolished during World War I) in 
Ruda, district of Ruda-Huta, region of Chełm, and two treasures of the Lusatian culture – objects 
made of bronze, including bracelets and spirals, a casting form for an axe and a set of 3 bronze 
sickles. A planned undertaking aimed at preservation of historical monuments in 2013 was 
preparation of administrative decisions by the Department of Archaeological Inspection of the 
Provincial Office for the Protection of Monuments in Lublin to enter the following objects in the 
register C of archaeological monuments: an early medieval fortified settlement in Turów, district of 
Kąkolewnica, and burial mounds in Lublin - Zemborzyce Kościelne. In accordance with the 
principles adopted in previous issues of the Restoration News, in the subsequent sections we 
present a list of non-invasive explorations - surface research and surveys, rescue excavation 
surveys and research preceding construction works, together with a short discussion of the results, 
as well as supervision surveys.  
 



67

1. Chełm, Bazylika pw. NNMP. Fragment muru 
świątyni z XIII wieku z wmurowaną w XVI w. płytą 
nagrobną Teodora Seliwonowa, fot. S. Gołub, 2013.

3. Chodlik, gm. Karczmiska stan. nr 25. Naczynie 
gliniane odkryte podczas eksploracji kurhanu, fot.    
Ł. Miechowicz, 2013.

2. Chodlik, gm. Karczmiska, stan. nr 25. Badania na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku kurhanowym, fot.      
Ł. Miechowicz, 2013. 

4. Czermno, gm. Tyszowce, stan. 3. Badania wykopaliskowe na 
wczesnośredniowiecznej przygrodowej osadzie i cmentarzysku, fot.    
I. Forkiewicz, 2013.

5. Dokudów, gm. Biała Podlaska. En-
kolpion odkryty podczas poszukiwań 
powierzchniowych, fot. B. Wetoszka, 
2013.
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6. Janów Podlaski. Widok na relikty XV-wiecznego założenia zamkowego, fot. M. Bienia, 2013.

7. Kozubszczyzna, gm. Konopnica, stan. 2. Wczesnośred-
niowieczna ostroga odkryta w trakcie badań wykopalisko-
wych (po konserwacji), fot. K. Drążyk, 2013. 8. Lublin, Las Dąbrowa/Zemborzyce, gm. Lublin, 

stan. 21. Fragment profilu zniszczonego nasypu 
kurhanu z okresu wczesnego średniowiecza pod-
czas badań wykopaliskowych, fot. H. Taras, 2013.

9. Lublin, Sławin - Helenów, stan. 1. Relikty wczesnosło-
wiańskich półziemianek podczas eksploracji, fot. M. Ku-
bera, 2013.

10. Mołożów Kolonia, gm. Mircze, stan. nr 35. 
Elementy uzbrojenia ze zniszczonego grobu 
kultury przeworskiej, fot. B. Bartecki, 2013.
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11. Niezdów, gm. Opole Lubelskie. Kaplerz z gro-
bu odkryty podczas badań na nowożytnym przy-
kościelnym cmentarzysku, fot. S. Bocheński, 
2013.

12. Ruda, gm. Ruda Huta. Ukryty zbiór przed-
miotów sakralnych z cerkwi unickiej zniszczonej 
podczas I wojny światowej, fot. W. Mazurek, 
2013.

13. Rybitwy, gm. Józefów. Badani archeologiczne w koście-
le pw. Wszystkich Św., fot. S. Gołub, 2013.

14. Sługocin, gm. Jastków, stan. 5. Zabytki kul-
tury pucharów lejkowatych pozyskane w trakcie 
badań ratowniczych związanych z budową 
obwodnicy Lublina, fot. A. Olszewski, 2013.

15. Sobibór, gm. Włodawa. Były niemiecki obóz zagłady. 
Groby odkryte na terenie obozu, fot.W. Mazurek, 2013.
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17. Trzciniec, gm. Karczmiska, stan. 8. 
Eksploracja popielicy kultury łużyc-
kiej podczas archeologicznych badań 
interwencyjnych, fot. Ł. Miechowicz, 
2013.

18. Ulów, gm. Tomaszów Lubelski, stan. 4. Kurhan kultury ceramiki 
sznurowej w trakcie badań, fot. B. Niezabitowska-Wiśniewska, 2013.

16. Sobibór, gm. Włodawa. Były niemiecki obóz zagłady. Uchwycony w 
wykopie badawczym przebieg podkopu z baraku Sonderkommando, fot. 
W. Mazurek, 2013.

19. Ulów, gm. Tomaszów Lubelski, 
stan. 7. Badania na ciałopalnym cmen-
tarzysku kultury wielbarskiej, fot.     
B. Niezabitowska-Wiśniewska, 2013.

20. Wola Skromowska, gm. Firlej. Odkrycie zabytków archeologicz-
nych podczas nadzorów archeologicznych związanych z budową domu 
mieszkalnego, fot. M. Kubera, 2013.

21. Zubowice, gm. Komarów. Skarb    
z epoki brązu (kultura łużycka), fot.   
S. Sadowski, 2013.



Maria Fornal, Monika Kurczewicz, Aneta Jurkowska, Piotr Mazur, Elżbieta Podkościelny, 
Jadwiga Sadaj-Sado, Aneta Semeniuk, Alicja Wiśniewska, Paweł Wira, Klaudia Zarzycka-
Goliszek 

 
 

PRACE KONSERWATORSKIE I REMONTOWE W ZABYTKOWYCH 
OBIEKTACH ARCHITEKTURY ORAZ ICH ZESPOŁACH W 2013 R. 

 
 
Według stanu na 2013 rok, wpisem do rejestru zabytków woj. lubelskiego objętych 

było 3769 zabytków nieruchomych, w tym 1531 obiektów architektonicznych i 36 
układów urbanistycznych. Działania inwestycyjne prowadzono w około 161 obiektach,  
w tym głównie w świątyniach różnych wyznań i innych obiektach sakralnych (69), 
pałacach, dworach i innych obiektach w zespołach rezydencjonalnych (37), w budynkach 
mieszkalnych, kamienicach i willach (19), obiektach użyteczności publicznej (15), 
zespołach klasztornych (12), zespołach zamkowych (4), obiektach obronnych i for-
tecznych (3) oraz 2 rynkach w zespołach urbanistycznych.  

W 2013 roku ukończono, rozpoczęty w latach ubiegłych, remont kapitalny z przy-
wróceniem dawnej bryły i układu wnętrz zespołu powizytkowskiego (ob. Centrum 
Kultury) i odbudowę z adaptacją oficyny kamienicy Rynek 4 w Lublinie, kompleksowe 
prace remontowo-konserwatorskie: w zespole dawnego kościoła szpitalnego Św. Ducha, 
w budynkach seminarium duchownego (z adaptacją skrzydła pd. na muzeum), w za-
chowanym skrzydle d. klasztoru jezuickiego i w Gmachu Sądu Rejonowego w Lublinie 
oraz w kościołach: św. Mikołaja w Lublinie, w Żabiance i Piotrawinie, w dworach          
w Łaziskach (elewacje) i Ujeździe, w pałacu i oficynie w Gościeradowie, w Domku 
Gotyckim i Świątyni Sybilli w Puławach oraz we wnętrzach kościoła Św. Ducha               
i kościoła klasztornego oo. dominikanów w Lublinie. Zakończono prace rewaloryzacyjne 
rynku w Kocku.  

Kontynuowano prace remontowo-konserwatorskie w kościołach: w Goraju, Wilko-
wie, Wojsławicach i Werbkowicach, w cerkwiach w Rudnie, Sosnowicy i zespole 
cerkiewnym w Chełmie, w budynku dworca w Białej Podlaskiej, w klasztorze 
pobrygitkowskim, w dawnej Resursie Kupieckiej i w kamienicach: Grodzka 16 (remont 
zabezpieczający), Grodzka 20 (w tym konserwacja polichromii), Grodzka 30, Grodzka 
36, Grodzka 18 (elew. front.), Świętoduska 10 w Lublinie, w kościele klasztornym 
kanoników w Kraśniku, w dworach w Boduszynie, Szystowicach, Chylinie, Czesławicach, 
zespole folwarcznym w Krasnymstawie, pałacu Czartoryskich w Puławach, w willi 
Pruszkowskiego w Kazimierzu D., w zesp. Szkół Zamoyskich w Szczebrzeszynie, 
oranżerii w Lubartowie, a także rewaloryzacji ruin zamku w Kazimierzu Dolnym, forty-
fikacji miejskich w Zamościu (Bastiony II i III i rotunda) oraz rynku w Wojsławicach.  

Rozpoczęto kompleksową rewaloryzację kościoła św. Anny wraz z otoczeniem       
w Końskowoli, remonty kapitalne: oficyny zachodniej zamku w Janowie Podlaskim, 
dworów w Dysie i w Kłodnicy Dolnej, kamienic Dominikańska 7 i Krakowskie 
Przedmieście 51 w Lublinie oraz remonty elewacji kościoła w Dysie, kaplicy w 
Udryczach i pałacu w Gościeradowie, a także remont i adaptację na szkołę dawnej stajni 
w Międzyrzeczu Podlaskim.  

Ponadto wykonano remonty generalne: kościoła w Żulicach, plebanii w Radzyniu 
Podlaskim, zabudowań przykościelnych fary w Kazimierzu Dolnym (wraz z rewalory-
zacją dawnego cmentarza), spichlerza w Krasnymstawie, prochowni w Twierdzy 

 71 



Brzeskiej w Terespolu oraz wiaduktu w Rogalowie. Przeprowadzono prace remontowo-
modernizacyjne wnętrz: dawnej Łaźni w Kazimierzu Dolnym, kina w dawnym 
Magistracie w Chełmie, gmachu Banku Rolnego w Lublinie, dawnego szpitala św. 
Karola w Puławach, kościołów w Kraśniczynie (wraz z wymianą stolarki), w Łopienniku 
Nadrzecznym i w Obszy, kaplicy MB i krypty kościoła. św. Wojciecha w Wąwolnicy, 
zespołu klasztornego dominikanów (wraz z rewaloryzacją wirydarza) w Janowie 
Lubelskim, klasztoru franciszkanów w Szczebrzeszynie, pałacu w Zwierzyńcu, kamie-
nicy 3 Maja 3 w Krasnymstawie i pałacu w Osmolicach, a także remonty elewacji: 
kościołów w Białej Podlaskiej, w Fajsławicach, w Nałęczowie, w Mokrelipu, w Radczu 
(wraz z wymianą pokrycia) i w Rzeczycy Ziemiańskiej (wraz z remontem ogrodzenia       
i kaplicy) oraz kaplicy pogrzebowej w Starym Zamościu, pałacu w Dzierążni i budynku 
liceum w Puławach. Wykonano iluminacje wieży ariańskiej w Wojciechowie i kościele  
w Łabuniach.  

W ramach działań przedinwestycyjnych przeprowadzono badania architektoniczne    
i warstw malarskich w kamienicy Dominikańska 7 w Lublinie oraz badania na ustalenie 
pierwotnej kolorystyki elewacji oficyny w Gardzienicach i pałacu w Gościeradowie. 

Znaczna część inwestycji realizowana była przy wsparciu finansowym instytucji 
rządowych i samorządowych, a także ze środków Unii Europejskiej. Z budżetu LWKZ na 
realizację prac przy zabytkach nieruchomych udzielono 5 dotacji jednostkom zaliczanym 
do sektora finansów publicznych i 28 dotacji pozostałym osobom fizycznym lub praw-
nym - o łącznej kwocie 675.873 zł. oraz 10 refundacji w kwocie 203.052 zł. Z budżetu 
MKiDN przyznano 13 dotacji, o łącznej kwocie 2.203.267 zł. Przyznano 17 dotacji          
z budżetu Miasta Lublin, o łącznej kwocie 633.932 zł., ok. 26 dotacji unijnych oraz 
dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i innych budżetów 
samorządowych. W przypadku niektórych obiektów wsparcie finansowe pochodziło        
z kilku źródeł. 
 
ADAMPOL, gm. WYRYKI, pow. WŁODAWSKI 
Zespół pałacowy założony został w latach 1923-1928 wg projektu pierwszego 
właściciela Konstantego Zamoyskiego, przy współpracy arch. Zygmunta Dewuara. 
Składa się z kilku budynków otaczających dziedziniec wewnętrzny. Usytuowany 
malowniczo w głębi lasu, stanowi cenny przykład architektury eklektyczno-romanty-
cznej. W 1946 r. zespół został przekazany dla potrzeb Sanatorium Przeciwgruźliczego. 
W 2013 r. przeprowadzono remont kamiennego tarasu pałacu wraz ze schodami. 
Prace prowadzone były ze środków własnych szpitala. 
 
BIAŁA PODLASKA, gm. LOCO, pow. BIALSKI  
Kościół paraf. rzym.-kat. pw. Narodzenia NMP wzniesiony w k. XVII w. 
W 2013 r. wykonano remont elewacji w oparciu o dokumentację projektową wykonaną 
przez mgr inż. arch. Przemysława Antonowicza. Wprowadzono tynki renowacyjne         
w dolnych partiach murów, wymieniono odspojone partie tynków na nowe, wykonano 
przecierkę całości powierzchni elewacji, uczytelniono i pomalowano detal architekto-
niczny, odnowiono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano nowe obróbki blacharskie. 
Prace wykonano ze środków własnych inwestora. 
 
Budynek dworca kolejowego wzniesiony w l. 1867-68.  
W 2013 r. kontynuowano rozpoczęty w 2012 r. remont kapitalny obiektu w oparciu         
o program zawarty w dokumentacji projektowej wykonanej przez mgr inż. Jacka 
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Begiełło. W ramach prac odnowiono tynki zewnętrzne, wykonano nowe tynki wewnę-
trzne, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano nowe posadzki, poddano 
konserwacji schody zewnętrzne, zrealizowano nowy wystrój wnętrz. 
Prace wykonano ze środków własnych inwestora. 
 
BIŁGORAJ, gm. LOCO, pow. BIŁGORAJSKI 
Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP z lat 1732-1755, mur., jednonawowy, 
dwuwieżowy. W 2013 r. wykonano prace związane z malowaniem wnętrza.  
Prace wykonano ze środków własnych parafii. 
 
BODUSZYN, gm. NIEMCE, pow. LUBELSKI ZIEMSKI 
Zespół dworsko-parkowy obejmujący park o układzie „parcelowym”z przełomu XIX    
i XX w., wg planów J. Wilkońskiego oraz dwór z pocz. XX w. wg proj. W. Sienickiego. 
W 2013 r. kontynuowano prace remontowo-adaptacyjne w zespole - wykonano remont 
schodów zewnętrznych z okładziną z piaskowca, opaskę wokół budynku oraz zakoń-
czono prace modernizacyjne w bibliotece. Ponadto wybudowano ogrodzenie od strony 
drogi wraz z wjazdem na teren parku. 
Prace zrealizowano ze środków własnych inwestora.  
 
BISKUPICE, gm. TRAWNIKI, pow. ŚWIDNICKI 
Kościół paraf. rzym.-kat. pw. św. Stanisława BM, wzniesiony w l. 1717-27, stanowi 
cenny przykład indywidualnej stylowo formy polskiej barokowej architektury prowin-
cjonalnej.  
W 2013 r. rozpoczęte zostały prace polegające na malowaniu wnętrza świątyni.  
Prace są wykonywane ze środków własnych parafii.  
 
CHEŁM, m. CHEŁM, pow. CHEŁMSKI GRODZKI 
Klasztor popijarski przy ul. Lubelskiej 55 wzniesiony został przed 1714 r., rozbudo-
wany i przebudowany po 1720 r. 
W 2013 r. wymieniono drzwi boczne z bramy do zakrystii kościoła i drzwi wejściowe   
do plebanii mieszczącej się w budynku d. klasztoru. 
Prace prowadzone były ze środków własnych parafii. 
 
Zespół cerkwi prawosławnej pw. św. Jana Teologa w Chełmie, ul. Sienkiewicza 1 
wzniesiony w latach 1846-1850. Obejmuje: świątynię parafialną, dzwonnicę i plebanię 
(niewpisaną do rejestru zabytków). Zespół jest cennym przykładem budownictwa 
cerkiewnego z poł. XIX w.  
W 2013 r. kontynuowano prace przy remoncie budynku cerkwi, dzwonnicy oraz 
rewitalizacji otoczenia świątyni. Zakres zrealizowanych prac przy cerkwi obejmował: 
izolację i naprawę ścian fundamentów, remont elewacji, remont dachu nad nawą główną  
i przedsionkiem, remont schodów zewnętrznych i opaski wokół budynku, wymianę 
żaluzji na wieżach i kopule głównej oraz wymianę drzwi głównych i bocznych cerkwi, 
wykonanie nowej instalacji odgromowej. Dodatkowo poddano konserwacji trzy tablice 
epitafijne. 
Podczas remontu dzwonnicy wykonano izolację pionową fundamentów od strony 
wschodniej i południowej, częściowy remont tynków zewnętrznych, wymianę okien 
(żaluzji) i drzwi. 
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Rewitalizacja otoczenia cerkwi obejmowała: wykonanie przyłącza kanalizacji deszczo-
wej, niwelację terenu do historycznego poziomu, remont ogrodzenia - w tym wymianę 
bramy głównej i trzech furtek, wytyczenie alejek i wykonanie ich nawierzchni, 
rozmieszczenie lamp ogrodowych i ławek przy alejkach, prace pielęgnacyjne przy zieleni 
- w tym nowe nasadzenia krzewów i bylin. 
Prace wykonano ze środków unijnych w ramach RPO Województwa Lubelskiego, 
Promesy MKiDN i środków własnych parafii. 
 
Budynek „Magistratu” przy ul. Lubelskiej 63, wzniesiono w latach 1926-1927 jako 
dom dochodowy magistratu miasta Chełm. Obiekt częściowo przekształcony po II wojnie 
światowej. 
W 2013 r. przeprowadzono kompleksowy remont sali kinowej i pomieszczeń towarzy-
szących, których zasięg obejmował również cześć budynku wpisaną do rejestru 
zabytków. Podczas robót budowlanych m.in. wymieniono instalację sanitarną i elektry-
czną oraz zamontowano balustradę nawiązującą do historycznego wzoru z okresu 
międzywojennego. 
Prace prowadzono ze środków Miasta Chełm. 
 
CHŁANIÓW, gm. ŻÓŁKIEWKA, pow. KRASNOSTAWSKI 
Kościół rzym.-kat. pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty, wzniesiony w 1748 r.,   
z wykorzystaniem murowanej kaplicy sprzed 1715 r. Wielokrotnie remontowany, 
zachował oryginalną bryłę i pierwotne rozwiązanie wnętrza z nawą główną i wydzie-
lonymi wąskimi nawami bocznymi z arkadowaniem. 
W 2013 r. przeprowadzono remont ogrodzenia wokół cmentarza przykościelnego.  
Prace prowadzone były ze środków parafii. 
 
CHODEL, gm. LOCO, pow. OPOLSKI 
Kościół paraf. rzym.-kat. pw. Św. Trójcy, wzniesiony ok. poł. XVI w., przebudowany 
na pocz. XVII w., stanowi unikalny przykład architektury z okresu przejściowego od 
gotyku do renesansu, o fasadzie frontowej z wieżą ozdobioną późnorenesansową attyką.  
W 2013 r. zakończono prace konserwatorsko-restauratorski i roboty budowlane w za-
kresie wzmocnienia strukturalnego murów kościoła, malowania nawy głównej i ścian 
wewnętrznych obiektu.  
Prace wykonywano ze środków własnych parafii. 
 
CHYLIN, gm. WIERZBICA, pow. CHEŁMSKI ZIEMSKI 
Założenie dworsko-parkowe obejmuje wystawiony w 1904 r. jednopiętrowy, murowany 
dwór, wg projektu Jana Heuricha i park urządzony w stylu krajobrazowo-naturali-
stycznym, z wykorzystaniem istniejącego już, XVIII w., regularnego układu zieleni. 
W 2013 r. w budynku dawnego dworu kontynuowano kompleksowe prace remontowe 
prowadzone w ubiegłych latach, obejmujące wnętrze budynku. Prace budowlane obej-
mowały m.in. odtworzenie historycznego układu przestrzennego i komunikacyjnego 
obiektu. 
Prace prowadzone były ze środków własnych właściciela zespołu. 
 
CZESŁAWICE, gm. NAŁĘCZÓW, pow. PUŁAWSKI  
Pałac w zespole rezydencjonalnym - wybudowany w 1885 r. wg projektu Leonarda 
Marconiego dla warszawskiego przemysłowca Wacława Wernickiego. 
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W 2013 roku kontynuowano podjęty w 2007 r. proces rewaloryzacji obiektu oraz parku. 
Prace przeprowadzono ze środków inwestora.  
 
CZUŁCZYCE (PRZYSIÓŁEK), gm. SAWIN, pow. CHEŁMSKI ZIEMSKI 
Kościół rzym.-kat. pw. Wszystkich Świętych, ob. cmentarny, wzniesiony w 1764 r. 
W 2013 r. oczyszczono szalunek zewnętrzny świątyni, wymieniono zniszczone elementy 
odeskowania i zaimpregnowano. 
Prace prowadzone były ze środków własnych parafii oraz przy wsparciu finansowym 
Gminy Sawin i Starostwa Powiatowego w Chełmie. 
 
DĘBLIN, gm. LOCO, pow. RYCKI 
Zespół pałacowo-parkowy, założony w k. XVIII w. przez Mniszchów z udziałem arch. 
D. Merliniego oraz projektanta parku J.Ch. Schucha, przekształcony w poł. XIX w. i w 
latach 20. XX w. z przeznaczeniem na Francuską Szkołę Pilotów. W skład zespołu 
wchodzą: pałac z oranżerią (wzniesiony w 1743 r. wg proj. Fontany, przebudowany w 
1778 wg proj. Merliniego a następnie w poł. XIX w., odbudowany po pożarze w l. 1923-
27 wg proj. Dygata), 2 oficyny, budynek Komendy Szkoły z 1936 r., dom ogrodnika,      
7 willi (w tym willa Komendanta), kordegarda oraz park. 
W 2013 r. w budynku pałacu wykonano instalację klimatyzacji w części pomieszczeń 
(nie objętych projektem klimatyzacji w ramach remontu generalnego w l. 2010-2011) 
oraz dokonano wymiany stolarki okiennej w części pomieszczeń w budynku Komendy 
Szkoły. Prace wykonano ze środków inwestora. 
 
Budynek mieszkalny, ul. Dworcowa 23, w zespole budynków kolejowych, związanych 
z Linią Kolei Nadwiślańskiej, wybudowanej w latach 1874-1885. Powstał w 1923 roku  
w ramach rozbudowy węzła dęblińskiego.  
W 2013 r. wymieniono stolarkę okienną w obrębie klatki schodowej. 
Prace wykonano ze środków właściciela budynku. 
 
DOŁHOBYCZÓW, gm. LOCO, pow. HRUBIESZOWSKI 
Kościół paraf. rzym.-kat. pw. MB Częstochowskiej, z lat 1910-1914, fundacji rodziny  
Świeżawskich. 
W 2013 r. wykonano konserwację obrazów na ścianie prezbiterium, oczyszczono z koro-
zji metalowe podłoża obrazów, scalono i uzupełniono ubytki warstwy malarskiej. 
Wykonano konserwację ceglanych obramień blend okiennych.  
Prace prowadzono ze środków inwestora przy dofinansowaniu ze środków LWKZ. 
 
DOROHUSK, gm. LOCO, pow. CHEŁMSKI ZIEMSKI 
Pałac wzniesiony ok. poł. XVIII w. z fundacji rodziny Suchodolskich, w miejscu 
wcześniejszego, XVI-wiecznego dworu Orzechowskich. 
W 2013 r. wymieniono parkiet w sali głównej na parterze budynku. 
Prace wykonano ze środków własnych właściciela. 
 
DZIERĄŻNIA, gm. KRYNICE, pow. TOMASZOWSKI  
Kościół paraf. rzym.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja, z l. 1769-1774, 
mur., jednonawowy.  
W 2013 r. wykonano malowanie wnętrza.  
Prace wykonano ze środków inwestora.  
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Pałac, wzniesiony w 1880 r., mur.  
W 2013 r. wykonano prace remontowe elewacji południowej i zachodniej, remont 
kominów oraz naprawę obróbek blacharskich.  
Prace prowadzono ze środków inwestora przy dofinansowaniu ze środków LWKZ. 
 
DYS, gm. NIEMCE, pow. LUBELSKI ZIEMSKI 
Kościół paraf. rzym.-kat. pw. św. Jana Chrzciciela, wzniesiony w 2 poł. XVI w., 
przebudowany po 1610 r., stanowi przykład budowli sakralnej, przekształconej z późno-
gotyckiej świątyni, w duchu „renesansu lubelskiego”, z bogatą dekoracją sztukateryjną.  
W ubiegłym roku rozpoczęto roboty dotyczące remontu elewacji. Wymieniono tynki 
wieży, elewacji frontowej oraz częściowo elewacji bocznych. Odnowionym fragmentom 
nadano nową kolorystykę. Konserwacji poddano pokrycie dachu i obróbki blacharskie. 
Zakończenie prac planowane jest na 2014 r. 
Prace wykonano przy dofinansowaniu ze środków MKiDN.  
 
Dwór na tzw. „Bernatówce”, wybudowany ok. 1903 r. w stylu neorenesansowym,         
na miejscu wcześniejszego, drewnianego z k. XVIII w. Dawne założenie ogrodowe prze-
kształcone zostało na ogródki działkowe.  
W 2013 r. wykonano prace porządkowe, usunięto drzewa i krzewy porastające ściany      
i dach budynku oraz wykonano remont zabezpieczający, obejmujący m.in. odbudowę 
zawalonego narożnika pd.-zach. z użyciem materiału rozbiórkowego, przemurowanie 
ubytków w ścianach, podbicie fundamentów, odtworzenie zniszczonych stropów wraz    
z wykonaniem ściąg zabezpieczających, stemplowanie uszkodzonych stropów, wzmoc-
nienie nadproży oraz wymieniono uszkodzone fragm. więźby dachowej wraz z uzupeł-
nieniem ubytków pokrycia dachowego. Prace poprzedzone były wykonaniem badań 
konserwatorskich na obecność dekoracji malarskich w budynku. Ponadto rozpoczęto 
prace rewaloryzacyjne otoczenia - wykonano alejkę dojazdową wraz z gazonem i alejki 
parkowe oraz ogrodzenie trenu. 
Prace realizowano ze środków własnych inwestora.  
 
FAJSŁAWICE, gm. LOCO, pow. KRASNOSTAWSKI 
Kościół paraf. rzym.-kat. pw. św. Jana Nepomucena, wzniesiony w l. 1791-1795        
z fundacji Bielskich, wg proj. Joachima Hempla. W 1915 r. podczas działań wojennych 
obiekt uległ uszkodzeniu. W latach 1916-1920 został odbudowany dzięki staraniom ks. 
E. Krzywickiego. Jest przykładem późnobarokowej architektury sakralnej z przełomu 
XVIII i XIX w. Wpisany do rejestru zabytków wraz z dzwonnicą oraz pomnikami i drze-
wostanem. 
W 2013 r. przeprowadzono remont zewnętrznych ścian kościoła wraz z izolacją i odwo-
dnieniem ław fundamentowych oraz naprawę utwardzenia przed wejściem do świątyni. 
Prace wykonano ze środków parafii. 
 
GARDZIENICE PIERWSZE, gm. PIASKI, pow. ŚWIDNICKI 
Pałac - wzniesiony przed 1627 r. dla rodziny Orzechowskich, powiększony w trakcie 
barokowej przebudowy na przełomie XVII i XVIII wieku, następnie przebudowany       
na przełomie XIX i XX w.  
W 2013 r. zrealizowano rozpoczęte w latach ubiegłych prace konserwatorskie, restaura-
torskie i roboty budowlane, obejmujące kompleksowy remont pałacu - począwszy od 
fundamentów i piwnic, przez konserwację i uczytelnienie reliktów murów odsłoniętych 
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w trakcie prac archeologicznych, po kalenicę dachu. Wykonano m.in.: izolacje poziome   
i pionowe, wzmocnienia konstrukcyjne murów, nowe tynki, posadzki i parkiety, 
malowanie ścian elewacji i wnętrz, konserwację detali architektonicznych na elewacjach, 
wymieniono zniszczoną stolarkę okienną i drzwiową, więźbę dachową i pokrycie 
dachowe, wykonano instalacje (elektryczną, nawiewu, wodno-kanalizacyjną, internetową 
i przeciwpożarową), zamontowano windę. 
  
Oficyna zamkowa - wzniesiona w XVII w. 
W 2013 r. przeprowadzono sondażowe badania konserwatorskie na elewacjach w celu 
ustalenia pierwotnej kolorystyki budynku, a następnie prace konserwatorskie przy 
elewacjach, obejmujące m.in. remont wypraw tynkowych, naprawę detali architekto-
nicznych i obróbek blacharskich oraz malowanie elewacji, montaż i naprawę galerii 
komunikacyjnej - mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku.  
Prace wykonano przy dofinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej oraz ze środków       
Marszałka Województwa Lubelskiego. 
 
GORAJ, gm. LOCO, pow. BIŁGORAJSKI 
Kościół paraf. rzym.-kat. pw. św. Bartłomieja Ap., wzniesiony w latach 1779-1782. 
W 2013 r. kontynuowano prace remontowo-konserwatorskie kościoła, polegające          
na wzmocnieniu konstrukcji kościoła z zastosowaniem prętów i belek stalowych              
i wykonaniu opaski żelbetowej.  
Prace prowadzono przy dofinansowaniu ze środków LWKZ. 
 
GORZKÓW, gm. LOCO, pow. KRASNOSTAWSKI 
Kościół paraf. rzym.-kat. pw. św. Stanisława BM, wzniesiony ok. 1623 r. jest 
przykładem budowli sakralnej, która pomimo znacznych zmian, wprowadzonych w trak-
cie późniejszych przeróbek zachowała w swej bryle cechy późnego renesansu. 
W 2013 r. kontynuowano remont wnętrza świątyni i zrealizowano jego ostatni punkt -
malowanie ścian. 
Prace wykonano ze środków parafii. 
 
GOŚCIERADÓW, gm. LOCO, pow. KRAŚNICKI 
Zespół folwarczny założony w XVIII w., obejmuje: klasycystyczny pałac, spichlerz, 
kapliczkę parkową, łuk triumfalny, neogotycką bramę wjazdową oraz park.  
W 2013 r. w budynku pałacu wykonano badania sondażowe wystroju malarskiego 
elewacji oraz rozpoczęto remont elewacji, tj. wymieniono tynki oraz wzmocniono nad-
proża okienne. Ponadto dokonano wymiany pokrycia dachowego w spichlerzu.  
Prace wykonano ze środków własnych inwestora. 
 
GUCIÓW, gm. ZWIERZYNIEC, pow. ZAMOJSKI 
Spichlerz w zagrodzie Guciów, przeniesiony z Tarnogrodu. Wybudowany w 1764 r., 
drewniany, konstrukcji zrębowej, belki łączone „na obłap”, dach czterospadowy. Data 
budowy zachowana w nadprożu. Jest to najstarszy spichlerz drewniany na Zamojszczyźnie.  
W 2013 r. został zakupiony i przeniesiony do zagrody wiejskiej w Guciowie. Dotych-
czasowe pokrycie z eternitu wymieniono na deskowe.  
Prace sfinansowano ze środków właścicieli. 
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HAŃSK, gm. HAŃSK, pow. WŁODAWSKI 
Kościół rzym.-kat. pw. św. Rajmunda wzniesiony w 1882 r. jako cerkiew prawosławna 
pw. Narodzenia NMP. 
W 2013 r. prowadzono remont wieży kościoła, związany z adaptacją na wieżę widokową. 
Zakres zrealizowanych prac obejmował: wymianę schodów, stolarki okiennej, montaż 
kraty metalowej pomiędzy nawą główną a przedsionkiem, wymianę tynków wewnę-
trznych i ich malowanie, przebudowę instalacji elektrycznej, montaż oświetlenia wieży 
widokowej, wymianę drzwi głównych zewnętrznych świątyni. 
Prace wykonano ze środków unijnych w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 
2007-2013 oraz własnych parafii. 
 
HOLA, gm. STARY BRUS, pow. WŁODAWSKI 
Cerkiew prawosławna pw. św. Paraskewii i św. Antoniego Pieczerskiego, wzniesiona 
została w pocz. XVIII w. jako świątynia greckokatolicka. Obecnie pełni funkcję świątyni 
filialnej parafii prawosławnej w Horostycie. 
W 2013 r. wykonano niwelację terenu wokół cerkwi, utwardzono otoczenie kostką gra-
nitową i zagospodarowano zielenią pozostałą cześć dawnego cmentarza przycerkiewnego. 
Ponadto wyremontowano dawny zjazd na teren zespołu cerkiewnego i wybrukowano 
miejsca parkingowe przy obiekcie. 
Prace realizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
Województwa Lubelskiego oraz środków własnych właściciela zabytku. 
 
JANOWIEC, gm. LOCO, pow. PUŁAWSKI 
Zespół zamkowy, w l. 90. XV w. wzniesiony został murowany obwód obronny, przebu-
dowany w l. 1526-37 na apartament mieszkalny, następnie rozbudowany do formy 
zamkowej w 2 poł. XVI w. oraz na przestrzeni XVII i XVIII w. Od 1976 r. prowadzone 
są w obiekcie prace rewaloryzacyjne.  
W 2013 roku zakończono podjęte rok wcześniej prace polegające na stabilizacji 
odspojonego miejscowo budulca murów kamiennych obejmujących m.in. salę rycerską, 
oraz ściany na II piętrze obiektu.  
Roboty były prowadzone ze środków własnych Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu 
Dolnym.  
 
JANÓW LUBELSKI, gm. LOCO, pow. JANOWSKI  
Zespół klasztorny dominikanów, ob. parafialny, powstał w XVII w. jako założenie 
barokowe, w skład którego wchodzą: kościół pw. św. Jana Chrzciciela, kaplica Obja-
wienia, klasztor oraz brama-dzwonnica.  
W 2013 r. wykonano roboty polegające na rewaloryzacji dwóch pomieszczeń z adaptacją 
na salę spotkań i bibliotekę parafialną w dawnym klasztorze. Dokonano miejscowych 
napraw tynków oraz wykonano nowe powłoki malarskie na podstawie uprzednio 
przeprowadzonych badań. Odrębnym zadaniem objęto rewaloryzację wirydarza.  
Prace wykonano przy dofinansowaniu ze środków Urzędu Miasta Janów Lubelski.  
 
JANÓW PODLASKI, gm. LOCO, pow. BIALSKI  
Oficyna zachodnia w zespole zamkowym wzniesiona w 2 poł. XVIII w. 
W 2013 r. rozpoczęto prace remontowe w obiekcie w oparciu o dokumentację 
projektową wykonaną przez mgr inż. arch. Piotra Szaroszyka. Usunięto zniszczone przez 
pożar stropy, klatkę schodową, część stolarki oraz wtórne przekształcenia. W części 
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środkowej (między pawilonami skrajnymi) odsłonięto fragmenty wcześniejszej zabudo-
wy, którą zinwentaryzowano.  
Prace wykonano ze środków własnych inwestora. 
 
JÓZEFÓW N. WISŁĄ, gm. LOCO, pow. OPOLSKI  
Zespół klasztorny pobernardyński, ob. parafialny, wzniesiony w l. 1730-43 z fundacji 
Józefa Potockiego, obejmujący: kościół pw. Bożego Ciała, klasztor, dzwonnicę, ogrodze-
nie z bramą reprezentacyjną oraz gospodarczą, a także drzewostan.  
W 2013 r. rozpoczęto roboty związane z remontem ogrodzenia i bram oraz dzwonnicy.  
Prace są wykonywane przy dofinansowaniu ze środków Urzędu Gminy Józefów nad 
Wisłą.  
 
KARCZMISKA, gm. LOCO, pow. OPOLSKI 
Zespół dworsko-parkowy, obejmujący dwór, rządówkę, spichlerz, stajnię oraz 
fragmenty ogrodzenia, stanowi przykład założenia przestrzennego z 1 poł. XIX w., 
uzupełnionego w 2 poł. tegoż wieku.  
W 2013 r. dokończono podjęte rok wcześniej prace polegające na remoncie ogrodzenia  
w zakresie odczyszczenia lica ścian, przemurowania, uzupełnienia budulca oraz rekon-
strukcji zniszczonej partii muru.  
Prace wykonano przy dofinansowaniu z budżetu LWKZ.  
 
KAZIMIERZ DOLNY, gm. LOCO, pow. PUŁAWSKI 
Zespół kościoła farnego: stara plebania (mur. XVI/XVIII w., przebud. 1740), stajnia  
z wozownią (k. XVIII w., rest. 1965 i 1982), organistówka (1 poł. XVII w., przebud. 
1918, rest. 1992), dom kościelnego - d. kostnica (k. XVIII w. przebud. 1950, rest. 1992), 
ogrodzenie kościoła z bramkami, dawny cmentarz grzebalny. 
Zrealizowano pełny zakres robót budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich 
w obiektach kubaturowych z modernizacją i rozbudową istniejących przyłączy zewnę-
trznych instalacji oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu dawnego cmentarza, 
otoczenia kościoła i plebanii. Konserwacji poddano zabytkowe nagrobki na cmentarzu. 
Prace przeprowadzono zgodnie z „Projektem budowlanym rewitalizacji zabytkowych 
obiektów zespołu Fary pod katem wprowadzania nowych funkcji społecznych, 
kulturalnych i turystycznych”.  
Program został dofinansowany ze środków UE. 
 
Kamienica Celejowska, ul. Senatorska 11, wzniesiona w 1poł. XVII w. jako kamienica 
mieszczańska, obecnie obiekt muzealny.  
W 2013 r. wykonano roboty budowlane związane z remontem kotłowni gazowej, 
sanitariatu i instalacji centralnego ogrzewania. 
Prace wykonane zostały ze środków własnych inwestora. 
 
Budynek Łaźni Miejskiej, ul. Senatorska 21, wzniesiony w 1921 r. wg projektu Jana 
Koszczyc-Witkiewicza, przykład obiektu użyteczności publicznej z okresu dwudziesto-
lecia międzywojennego.  
W 2013 r. Stowarzyszenie Filmowców Polskich przeprowadziło remont wnętrz obiektu   
z częściową adaptacją do funkcji restauracyjnej. Odrębnym programem objęto remont 
ścian fundamentowych. Zagospodarowano otoczenie budynku poprzez wprowadzenie 
nowych nawierzchni i utwardzenie terenu.  
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Prace sfinansowano ze środków właściciela.  
 
Willa Prof. Pruszkowskiego, ul. Zamkowa 8, zbudowana w latach 1936-39 dla malarza 
Józefa Pruszkowskiego wg projektu arch. Lecha Niemojewskiego. 
W 2013 r. kontynuowano rozpoczęte w 2009 r. roboty budowlane polegające na re-
moncie i rewitalizacji willi. Program prac obejmował renowację wnętrz. Kontynuowano 
także roboty dot. rewaloryzacji terenu wokół obiektu.  
Powyższe działania prowadzone były ze środków własnych inwestora. 
 
Ruiny zamku, wieża-strażnica wraz ze wzgórzem, pozostałość średniowiecznych 
budowli mieszkalno-obronnych wzniesionych w XIV wieku, przekształconych na 
przełomie XVI i XVII w., od XVIII w. w ruinie.  
W ramach rewaloryzacji wzgórza zamkowego prowadzono roboty z zagospodarowaniem 
terenu, remontem baszty oraz przy rekonstrukcji ruin zamku. 
Prace dofinansowane z funduszy UE. 
 
KĄKOLEWNICA, gm. LOCO, pow. RADZYŃSKI  
Plebania w zespole kościoła rzym.-kat. pw. św. Filipa Nereusza, wzniesiona w 2 poł. 
XIX wieku. 
W 2013 r. wykonano remont dachu budynku w oparciu o program prac zawarty w doku-
mentacji projektowej opracowanej przez mgr inż. arch. Henryka Dołęgowskiego.           
W ramach prac wymieniono pokrycie dachowe na nowe z dachówki ceramicznej, 
wprowadzono nowe obróbki blacharskie i rynny, wykonano wzmocnienie i konserwację 
więźby dachowej, docieplono strop. 
Prace wykonano ze środków własnych inwestora. 
 
KŁODNICA DOLNA, gm. BORZECHÓW, pow. LUBELSKI GRODZKI 
Zespół dworsko-parkowy założony został w l. 1810-1820 przez Adama Ratyńskiego, 
rozbudowany w 1850 r., przebudowany w l. 30. XX w. W skład zespołu wchodzą: dwór 
murowany z 2 poł. XIX w., rozbudowany w l. 30. XX w., po 1945 r. adaptowany           
na szkołę; oficyna wzniesiona po 1914 r., lamus murowany z 2 poł. XIX w.; magazyn, 
lodownia i obora z l. 30 XX w., częściowo przebudowane po 1945 r.; park krajobrazowy 
zał. na pocz. XVIII w., przekształcony w XIX w., z zespołem 3 stawów i rzeczką. 
Dwór. W 2013 r. rozpoczęto prace zabezpieczające w ramach I etapu remontu 
kapitalnego - wykonano rozbiórkę wtórnego skrzydła północnego, demontaż zniszczonej 
więźby dachowej oraz drewnianych stropów, wyprostowanie tylnej ściany za pomocą 
ściągów wzmacniających, założono wieniec żelbetowy, przemurowano wewnętrzne 
ściany konstrukcyjne oraz naprawiono uszkodzone nadproża okienne i drzwiowe.  
Prace wykonano ze środków inwestora. 
Budynek gospodarczy. Dokonano wymiany pokrycia dachowego wraz z likwidacją 
dwóch lukarn oraz częściową wymianą i wzmocnieniem konstrukcji więźby dachowej. 
Prace wykonano ze środków własnych.  
 
KOCK, gm. LOCO, pow. PUŁAWSKI 
Plac ks. Anny Jabłonowskiej (Rynek), powstał w 2 poł. XVIII w., jako element 
klasycystycznego założenia przestrzennego, wraz z zespołem kościelnym, zespołem 
pałacowo-parkowym i regularną siatką ulic, z zachowanymi 2 osiami kompozycyjnymi. 
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W 2013 r. zakończono kompleksowe prace rewaloryzacyjne, w oparciu o materiały 
archiwalne, z wprowadzeniem współczesnych rozwiązań kompozycyjnych i materiałowych 
- wykonano przebudowę płyty rynku z zastosowaniem jednolitego poziomu użytkowego, 
wymianą nawierzchni i nową aranżacją architektoniczno-ogrodową skweru i budową 
fontanny, w miejsce rozebranego budynku dawnego dworca autobusowego postawiono 
tymczasową wiatę przystankową, przebudowano podziemną toaletę, na podstawie 
materiałów ikonograficznych zrekonstruowano dawne studnie oraz odtworzono history-
czną figurę św. Heleny. 
Prace realizowane były przy dotacji ze środków RPO w ramach projektu „Rewitalizacja 
Miasta Kock”. 
 
KODEŃ, gm. LOCO, pow. BIALSKI  
Pałac zw. Placencją w zespole pałacowo-ogrodowym wzniesiony w poł. XVIII w., 
przebudowany w XIX i na pocz. XX w. 
W 2013 r. wykonano remont dachu w oparciu o dokumentację projektową oprac. przez 
mgr inż. arch. Dariusza Makosza. W ramach prac ocieplono strop nad południową 
częścią budynku, wyremontowano więźbę dachową (wzmocniono i zabezpieczono 
konstrukcję dachową), wymieniono pokrycie dachowe na nowe z blachy ocynkowanej, 
wprowadzono nowe obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. 
Prace wykonano ze środków własnych inwestora. 
 
KOŃSKOWOLA, gm. LOCO, pow. PUŁAWSKI  
Kościół filialny pw. św. Anny, zbudowany prawdopodobnie przez Piotra Durie w latach 
1600-1615, na miejscu wcześniejszego kościoła drewnianego; zaliczany jest do czoło-
wych przykładów reprezentujących renesans lubelski.  
W 2013 r. rozpoczęto prace obejmujące kompleksową rewaloryzację obiektu i jego 
otoczenia. Wykonano naprawę dachu, przeprowadzono remont elewacji wraz z kon-
serwacją detalu architektonicznego, oraz założono izolację fundamentów.  
Prace wykonano przy dofinansowaniu ze środków MKiDN.  
 
KOZICE DOLNE, gm. PIASKI, pow. ŚWIDNICKI 
Zespół dworsko-parkowy obejmujący park z przełomu XVIII i XIX wieku oraz dwór, 
oficynę, kordegardę, spichlerz i budynek gospodarczy z XIX w. 
W 2013 r. kontynuowano prace remontowo-adaptacyjne w budynku kordegardy (wyko-
nano m.in. tynki wewnętrzne oraz instalacje), rozpoczęto prace przy budowie ogrodzenia 
w części zespołu obejmującej kordegardę.  
Prace wykonano ze środków własnych inwestora.  
 
KOZŁÓWKA, gm. KAMIONKA, pow. LUBARTOWSKI 
Zespół pałacowo-parkowy, ob. Muzeum Zamoyskich - powstał pod koniec lat 30. 
XVIIII wieku wg proj. Józefa Fontany, rozbudowany w l. 80. i 90. XIX w. 
W 2013 r. wykonano prace konserwatorskie i roboty budowlane przy bramie wjazdowej  
i frontowej części XIX-wiecznego ogrodzenia zespołu pałacowo-parkowego, obejmujące: 
izolację poziomą ogrodzenia, naprawę opaski odwadniającej, wzmocnienie konstruk-
cyjne murów, położenie tynków renowacyjnych, malowanie, konserwację kamiennych 
detali architektonicznych oraz elementów metalowych. Ponadto wykonano prace remon-
towo-konserwatorskie przy fontannie parkowej. 
Prace wykonano ze środków własnych inwestora oraz z funduszy MKiDN.  
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KOZULA, gm. BIAŁA PODLASKA, pow. BIALSKI  
Dwór wzniesiony w k. XIX w.  
W 2013 r. wykonano prace remontowe w oparciu o dokumentację projektową wykonaną 
przez mgr inż. arch. Henryka Dołęgowskiego. W ramach prac wymieniono stolarkę 
okienną oraz drzwi zewnętrzne, pomalowano cokół i płaszczyzny ścian elewacji.  
Prace wykonano ze środków własnych inwestora. 
 
KRASNYSTAW, m. KRASNYSTAW, pow. KRASNOSTAWSKI 
Dwór w zespole dworsko-folwarcznym przy ul. Sikorskiego 10, drewniany, wzniesio-
ny w 1 poł. XIX w., gdy administratorami dóbr byli Marianna i August Kiccy. Wyróżnia 
się zwartą bryłą o przysadzistych proporcjach, z charakterystycznym portykiem kolum-
nowym od frontu i wydatnym dachem naczółkowym, pierwotnie poszytym gontem. 
Oprócz niewątpliwych walorów architektonicznych, ma dużą wartość historyczną, gdyż 
jest jedyną zachowaną siedzibą starostów na terenie chełmszczyzny. 
W 2013 r. kontynuowano gruntowny remont dworu. Prace obejmowały: wzmocnienie      
i podbicie fundamentów wraz z izolacją pionową i poziomą; częściową wymianę i wzmo-
cnienie murów piwnic; częściową wymianę i wzmocnienie drewnianych elementów ścian 
budynku; częściową wymianę i wzmocnienie konstrukcji stropu drewnianego i więźby, 
wykonanie konstrukcji schodów i położenie gontu na obiekcie. 
Prace prowadzone były ze środków unijnych. 
 
Spichlerz przy ul. M. Konopnickiej 3 wzniesiono w 1 poł. XIX w. Wnętrze budynku 
zostało gruntownie przebudowane w 1957 r. 
W 2013 r. prowadzono remont kompleksowy obiektu. Zakres prac obejmował m.in.: 
wzmocnienie i izolację fundamentów, przemurowanie zdegradowanych partii ścian 
zabytku, montaż zrekonstruowanej więźby dachowej i pokrycie połaci dachu gontem. 
Prace prowadzone były ze środków właściciela zabytku. 
 
Kamienica mieszczańska przy Pl. 3 Maja 3 jest jednym z ośmiu budynków murowa-
nych składających się na północną pierzeję rynku miejskiego. Wzniesiona została 1 poł. 
XIX w. z wykorzystaniem piwnic wcześniejszej zabudowy mieszkalnej. 
W 2013 r. przeprowadzono częściowy remont pomieszczeń w parterze budynku, obejmu-
jący m.in. wymianę posadzki i drzwi wewnętrznych. 
Prace prowadzono ze środków właściciela zabytku. 
 
KRAŚNICZYN (STARA WIEŚ), gm. LOCO, pow. KRASNOSTAWSKI 
Kościół rzym.-kat. pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła (d. cerkiew greckokato-
licka), murowany, wzniesiony w latach 1840-1857 na miejscu poprzedniej świątyni. 
W 2013 r. wymieniono stolarkę okienną i wykonano remont i malowanie tynków 
wewnątrz świątyni. 
Prace prowadzono ze środków parafii. 
 
KRAŚNIK, gm. LOCO, pow. KRAŚNICKI  
Zespół klasztorny kanoników regularnych z kościołem paraf. pw. Wniebowzięcia 
NMP, ul. Klasztorna 3, powstały w XV-XVII w., murowany, przykład cennego zespołu 
architektonicznego, łączącego style gotyku, renesansu i baroku.  
W 2013 r. kontynuowano prace remontowo-konserwatorskie w zespole kościelnym.      
W kościele założono ogrzewanie podłogowe. Wyżej wymienione działania połączone 
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były z remontem i częściową wymianą posadzek. Wykonano pełny zakres prac dot. 
zagospodarowania terenu (m.in. ciągi pieszo-jezdne, parking, przebudowa schodów, 
nowa nawierzchnia, instalacja systemów monitorujących bezpieczeństwo obiektów), 
wyremontowano kaplice pw. św. Jacka. Ukończono I etap remontu wieży kościelnej. 
Prace prowadzono ze środków własnych parafii ze środków Unii Europejskiej w ramach 
programu RPO, oraz MKi DN.  
 
KURÓW, gm. LOCO, pow. PUŁAWSKI 
Dawna Szkoła Grzegorza Piramowicza, ul. Armii WP 1, mur., wzniesiona ok. 1738 r., 
przebudowana pod k. XVIII w., zniszczona w 1939 i odbudowana w l. 50. XX w.  
W 2013 r. ukończono prace remontowo-adaptacyjne w budynku szkoły, z przeznacze-
niem na cele kulturalno-turystyczne: wykonano tynki zewnętrzne, nowe podłogi i posa-
dzki, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano nowe instalacje: gazową, 
wod.-kan. i centralnego ogrzewania oraz wykonano opaskę chodnikową i miejsca 
parkingowe przy budynku. 
Prace realizowane były ze środków własnych Gminy Kurów oraz z dotacji z RPO 
Województwa Lubelskiego. 
 
LEŚCE, gm. GARBÓW, pow. LUBELSKI 
Zespół dworsko-parkowy, w którego skład wchodzą: dwór modrzewiowy z XIX w.        
i park. 
W 2013 r. zamontowano instalację sygnalizacji przeciwpożarowej oraz sygnalizacji wła-
mania i napadu w budynku dworu. Zrealizowano rozpoczęte w 2012 r. roboty budowlane 
związane z odtworzeniem drewnianej więźby dachowej oraz pokrycia dachowego         
na dwóch członach dworu - zniszczonych w wyniku pożaru.  
Prace wykonane zostały ze środków własnych inwestora oraz przy dotacji LWKZ. 
 
LUBARTÓW, gm. LOCO, pow. LUBARTOWSKI 
Zespół pałacowy, ul. Słowackiego 8, obejmuje: Pałac Sanguszków wzniesiony w 1 poł. 
XVIII w., oranżerię, bramę pałacową, pozostałości mostu, założenie dziedzińca wraz       
z zielenią oraz park z sadzawką; stanowi przykład barokowego założenia rezedyncjo-
nalnego sprzężonego z miastem.  
 
Oranżeria 
W 2013 r. kontynuowano prace związane z remontem generalnym i adaptacją do funkcji 
hotelowo-gastronomicznych - dokończono podbijanie fundamentów wraz z izolacją 
przeciwwilgociową ścian, odbudowano zawaloną ścianę korpusu głównego, wykonano 
nowe ściany w ramach planowanej rozbudowy wraz z wykonaniem podpiwniczenia oraz 
wykonano nowe stropy w skrzydle bocznym (tzw. teatralni). Prace wykonano ze środków 
własnych inwestora.  
 
LUBLIN, gm. LOCO, pow. LUBELSKI GRODZKI 
Dawny Pałac Parysów, ul. Bernardyńska 3, wzniesiony prawdopodobnie w XVII w.,   
z 2 wewnętrznymi dziedzińcami i szeregiem sklepionych pomieszczeń w przyziemiu,     
o klasycystycznym wystroju zewnętrznym, ujednoliconym podczas przebudowy i nadbu-
dowy w XIX w.   
W obrębie pomieszczeń II piętra przeprowadzono roboty budowlane w zakresie miejsco-
wych napraw tynków oraz malowania ścian i sufitów, konserwację marmurowych 
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posadzek, remont łazienek.  
Prace wykonano ze środków użytkownika. 
 
Gmach d. Banku Rolnego z wystrojem i wyposażeniem wnętrza z okresu budowy 
obiektu - w granicach posesji oraz ogrodzenie, ul. Chopina 6, wzniesiony w 1934 r. 
wg projektu arch. Mariana Lalewicza jako charakterystyczna dla architektury okresu 
międzywojennego monumentalna budowla użyteczności publicznej.  
Prowadzono prace w ramach bieżącej konserwacji pomieszczeń. Zakończono konserwa-
cję historycznej stolarki stanowiącej wyposażenie sali operacyjnej i hallu obejmującą 
szafy podokienne i meble, do których dostosowano formę niezbędnych przeszkleń           
i ścianek działowych. Zrealizowano prace związane z montażem przesuwnych drzwi 
szklanych w wejściu, dzięki czemu zachowany został turnikiet, stanowiący historyczne 
wyposażenie hallu. Turnikiet (bęben i mechanizm) poddano konserwacji. 
Prace wykonano ze środków własnych. 
 
Kamienica, ul. Dominikańska 7 - historia zabudowy działki sięga XVI w., kiedy 
istniały tu 3 domy. Obecny układ kamienica uzyskała w XVII w., ostateczny kształt 
zabudowie nadano w XIX w. W kwietniu 2010 r. w wyniku pożaru zniszczony został 
dach i poddasze, w wyniku akcji gaśniczej zalaniu uległy wnętrza budynku. 
W oparciu o pełnobranżowy projekt rewaloryzacji, w 2013 r. rozpoczęto kompleksowy 
remont kamienicy, poprzedzony przeprowadzeniem badań architektonicznych i sondaży 
warstw malarskich i tynków. Przeprowadzono najpilniejsze roboty budowlane związane  
z zabezpieczeniem i wzmocnieniem konstrukcji murów i części sklepień, a także 
wykonano wstępne prace konserwatorskie w 2 sklepionych pomieszczeniach parteru. 
Prace prowadzone są ze środków właściciela. 
 
Kościół paraf. pw. św. Jakuba Apostoła, ul. Głuska 145 (d. Abramowice Kościelne), 
murowany, zbudowany w latach 1786-90, powiększony w 1906 r. o prezbiterium, 
transept i zakrystie, odnowiony w l. 1925-27. W 1926 r. polichromię wnętrza wykonał 
Czesław Miklasiński.  
W 2013 r. dokonano wymiany stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, wykonanej 
wg historycznych wzorów.  
Prace sfinansowano ze środków własnych parafii. 
 
Zabudowa posesji, ul. Grodzka 16/Ku Farze 1 - zabudowa złożona z 2 gotyckich 
kamienic frontowych (16a i 16b), połączonych w XIX stuleciu, dwóch oficyn bocznych   
i oficyny od ul. Ku Farze.  
Kontynuowano roboty budowlane, stanowiące kolejny etap remontu zabezpieczającego 
zabudowy posesji. Wykonano wzmocnienie i izolację fundamentów w obrębie klatek 
schodowych oficyn i kamienicy frontowej.  
Prace sfinansowano ze środków własnych. 
 
Kamienica, ul. Grodzka 17, powstała w wyniku połączenia na przestrzeni XIX i XX w. 
trzech odrębnych kamienic A, B i C, funkcjonujących od XVI w.  
W 2013 roku dokończono prace zabezpieczające konstrukcję budynku w obrębie części 
C - wykonano dodatkowe podbicie fundamentów, skotwienie ścian zewn. od str. ul. 
Grodzkiej i od podwórza na poziomie stropu nad I piętrem, remont ścian piwnic. 
Rozpoczęto prace związane z wymianą stolarki okiennej w części C.  
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Prace wykonano ze środków własnych inwestora. 
 
Kamienica, ul. Grodzka 18, zbudowana na wąskiej gotyckiej działce w XVI w., 
przebudowana w XIX w.  
Wykonano drugi etap remontu fasady, obejmujący prace w obrębie parteru: tynkowanie, 
uzupełnienie obramień otworów i malowanie.  
Prace dofinansowane zostały przez LWKZ. 
 
Kamienica, ul. Grodzka 20 - zabudowa parceli obejmuje dwie szesnastowieczne 
kamienice usytuowane w pierzei ulicy Grodzkiej, nadbudowane w XIX w. wspólną 
kondygnacją poddasza (wpisane do rejestru zabytków) oraz zespół oficyn zbudowanych 
na przestrzeni XVII-XX w.  
Kontynuowano kapitalny remont kamienic, rozpoczęty w roku 2010. Zakończono roboty 
związane z zabezpieczeniem konstrukcji obiektów, wykonano ognioodporne stropy          
i klatki schodowe (w tym zewnętrzną klatkę ewakuacyjną od strony podwórza). 
Wymieniono więźbę i pokrycie dachowe, otynkowano i pomalowano elewacje kamienic, 
zamontowano stolarkę okienną. Kontynuowano remont wnętrz z ich wyposażeniem        
w instalacje. Prowadzono prace konserwatorskie przy polichromiach w pomieszczeniach 
frontowych I piętra. 
Remont i adaptację zabudowy nieruchomości dofinansowano ze środków UE i LWKZ. 
 
Kamienica, ul. Grodzka 30 - obecna zabudowa powstała z 2 obiektów wzniesionych    
w XVI-XVII w., rozbudowanych i przebudowanych w 1830 r. i w 2 poł. XIX w. 
Kontynuowano prace związane z adaptacją budynku na hotel oraz z wykonaniem 
pomieszczeń pod poziomem podwórza, wykonaniem schodów zewnętrznych do piwnic, 
montażem instalacji i wykończeniem wnętrz.  
Prace dofinansowano ze środków UE. 
 
Kamienica, ul. Grodzka 36a/ul. Kowalska 19 - zabudowa złożona z XVIII-wiecznej 
kamienicy z dwoma alkierzami i przylegającej doń kamienicy wzniesionej w l. 1848-58. 
W 2013 r. kontynuowano roboty budowlane związane z adaptacją na hotel III piętra 
kamienicy, przeprowadzono remont klatki schodowej i dokonano wymiany części 
drewnianych stropów na II i III piętrze na ognioodporne. Wymieniono stolarkę okienną 
na poziomie poddasza. 
Prace sfinansowane przez właściciela nieruchomości. 
 
Kościół rektoralny pw. Św. Ducha, ul. Krakowskie Przedmieście 1, wzniesiony         
w l. 1419-1421, przekształcony w 1 ćw. XVII w. i ok. poł. XVIII w. Posiada wnętrze      
o wystroju w charakterze renesansu lubelskiego. 
W 2013 r. zakończono prowadzoną od kilku lat rewaloryzację wnętrza świątyni. W obrę-
bie ściany południowej nawy głównej wykonano roboty budowlane związane z zabez-
pieczeniem konstrukcyjnym i prowadzeniem instalacji elektrycznej. Pracami restauratorski-
mi objęto sztukaterie, polichromie ścienne i zabytkowe wyprawy tynkarskie ww. ściany.  
Remont dofinansowany przez Urząd Miasta Lublin i LWKZ.  
 
Kamienica z dwiema oficynami bocznymi, ul. Krakowskie Przedmieście 21 
Kamienica powstała z połączenia przed rokiem 1850 dwu osiemnastowiecznych budowli, 
w 2 poł. XIX w. mieścił się tu „Hotel Angielski”.  
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W 2013 r. wykonano izolację przeciwwilgociową pionową murów oficyny wschodniej 
wraz z naprawą fundamentów (od str. podwórza).  
Prace zrealizowano ze środków własnych. 
 
Kamienica z oficynami, Krakowskie Przedmieście 51, zbudowana w l. 1906-07, o bo-
gatym wystroju plastycznym, reprezentuje architekturę o wysokim poziomie artystycznym.  
W 2013 r. podjęto prace w zakresie remontu i adaptacji wnętrza oraz remontu                   
i konserwacji elewacji.  
Prace wykonywane przy dofinansowaniu z budżetu LWKZ.  
   
Budynek d. Resursy Kupieckiej, Krakowskie Przedmieście 62, powstał w l.1877-1880   
w wyniku powiększenia i gruntownej przebudowy XVIII-wiecznego pałacu Morskich.  
W 2013 r. kontynuowano rozpoczęte w 2011 r. roboty budowlane polegające na przebu-
dowie, remoncie i adaptacji. Prace wykonywane są przy dofinansowaniu ze środków Unii 
Europejskiej. 
 
Gmach Sądu Rejonowego, Krakowskie Przedmieście 76, wzniesiony w l. 1892-95 wg 
proj. inż. Mariana Jarzyńskiego z przeznaczeniem na sąd okręgowy.  
W 2013 r. zakończono podjęte w 2009 r. roboty budowlane i prace konserwatorskie 
związane z kompleksowym remontem obiektu. Zakres robót obejmował m.in. wymianę 
stropów, remont ścian wewnętrznych z przywróceniem kolorystyki w nawiązaniu do 
oryginalnych barw, wymianę posadzek, konserwację detalu architektonicznego, ele-
mentów wyposażenia (kominki kaflowe, parkiety). Poddano również konserwacji odkryte 
w trakcie remontu mazerunki. Wykonano także nowy świetlik dachowy.  
 
Zespół Cukrowni „Lublin”, ul. Krochmalna/ul. Włościańska - obejmuje budynek 
rafinerii z k. XIX w, przebudowany w 1912 r. (ob. mieści się tu Fabryka Cukierków 
„Pszczółka”), 2 budynki magazynowe z 1912 r., 2 dawne budynki mieszkalne 
urzędników cukrowni z 1895 i 1914, budynek d. zarządu cukrowni z 1895 r., d. pałacyk 
dyrektora cukrowni wraz z parkiem i ogrodzeniem, wzniesiony ok. 1895 r., częściowo 
przebudowany na pocz. XX w. i w l. 40. XX w., budynek d. sklepu cukrowni, budynek  
d. ochronki i biblioteki oraz 5 schronów z II wojny światowej. 
 
Dawny pałacyk dyrektora Cukrowni Lublin, ul. Krochmalna 13 b  
W 2013 r. kontynuowano remont kapitalny budynku połączony z adaptacją do funkcji 
hotelowo-gastronomicznych - dokonano wymiany stolarki drzwiowej i okiennej na 
piętrze, dokończono konserwację drewnianej werandy w elewacji pd.-wsch. oraz remont 
z przebudową ganku wejściowego i galerii na piętrze, wykonano nowe instalacje, tynki 
wewnętrzne, nowe podłogi i posadzki oraz dodatkowe prace adaptacyjne we wnętrzach. 
Prace realizowane były ze środków własnych inwestora oraz z dotacji z UE. 
Ponadto w budynku dawnego zarządu przeprowadzono konserwację stolarki okiennej, 
a w budynku dawnego sklepu Stowarzyszenia ZGODA remont elewacji oraz konser-
wację pokrycia dachowego. Prace prowadzono ze środków własnych inwestora. 
 
Zespół pojezuicki, ul. Królewska 10, w tym: d. kościół jezuicki ob. Archikatedra pw. 
śś. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty, budynek d. szkół jezuickich (ul. Jezuicka 
13) skrzydło d. kolegium jezuickiego (Królewska 10), wzniesiona nad dawną furtą 
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po 1819 r. neogotycka brama tzw. Trynitarska, kamienica (ul. Jezuicka 15) 
połączona elewacją z budynkiem szkół.  
Archikatedra - budynek z l. 1548-1625 wg proj. Jana Marii Bernardoniego, prze-
budowany w l. 1662-1667, 1752-1757 (Jan Zelner) i 1819-1821 (Antonio Corazzi), 
przebudowany i remontowany w XIX i XX w., poddany kompleksowej rewaloryzacji, 
zakończonej w 2009 r. 
W 2013 r. zakończono roboty budowlane w zachowanym skrzydle d. kolegium 
jezuickiego. Obiekt stanowi pozostałość zabudowań jezuitów, które jako monumentalne 
założenie zaczęto wznosić od 1586 r., stale je powiększając niemal do kasaty zakonu.    
Po kasacie klasztor i kolegium zajmowali trynitarze, potem szkoły świeckie. Ok. 1815 r. 
zrujnowane w znacznej mierze mury kolegium rozebrano, tworząc Plac Katedralny. 
W zachowanym skrzydle kolegium (ob. pełniącym funkcję plebanii) zakończono prace 
związane z izolacją przeciwwilgociową murów, remontem elewacji, przebudową dachu, 
adaptacją strychu na pomieszczenia biurowe, modernizacją klatki schodowej oraz 
wykonaniem telewizji przemysłowej. 
Wyremontowano murowane ogrodzenie od strony ul. Jezuickiej, uporządkowano i za-
gospodarowano teren przy Placu Katedralnym.  
Remont dofinansowany został z budżetu Miasta Lublin.  
 
Zespół pobrygidkowski: kościół pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej, klasztor, 
obszar d. ogrodu zakonnego z murem obronnym opasującym teren d. klasztoru         
i tzw. basztą wodną, ul. Narutowicza 6-10 
Kościół obecnie rektoralny zbudowany w latach 1412-1426, rozbudowany przed 1580     
i w l. 1586-1660 (m.in. wieża, sklepienia naw), przebudowany 1836-1838, kilkakrotnie 
remontowany w XX w.  
Przeprowadzono roboty budowlane, które nie zostały objęte projektem „Renowacja 
pobrygidkowskiego zespołu klasztornego w Śródmieściu miasta Lublina”, zakończonym 
w 2012 r.  
W 2013 r. wykonano remont pomieszczeń wokół prezbiterium, wraz z konserwacją 
ceglanego wątku murów, przeprowadzono remont klatki schodowej i pomieszczeń 
sanitarnych. Renowacji poddany został dach kaplicy pw. św. Judy Tadeusza. W obrębie 
starej plebanii została wymieniona wewnętrzna instalacja gazowa. 
Prace sfinansowano ze środków własnych, przy wsparciu MKiDN. 
W zespole klasztornym, pozostającym w rękach Zgromadzenia Sióstr Urszulanek U.R., 
przeprowadzono roboty związane z remontem zagrożonego drewnianego stropu nad 
kolejną częścią klasztoru.  
Wykonano zabezpieczenia murów i dachu zabytkowej baszty wodnej. 
Prace zostały sfinansowane ze środków własnych klasztoru, przy dofinansowaniu przez 
LWKZ i Urząd Miasta Lublin. 
 
Zespół klasztorny powizytkowski, ul. Peowiaków 12, obecnie Centrum Kultury, 
obejmuje d. kościół z klasztorem, domek kapelana, kapliczkę z figurą Chrystusa 
Frasobliwego oraz drzewostan. Kościół zbudowany w l. 1749-1752, arch. Karol Bay(?), 
przebudowany na cerkiew prawosławną w l. 1836-1839, przebudowany z podziałem na 
dwie kondygnacje w roku 1921 oraz w l. 1970-79. Klasztor zbudowany w l. 1731-34, 
rozbudowany w l. 1749-51, przebudowany na szpital w 1810 r., następnie na koszary. 
Kapliczka pochodzi z 1767 r.  
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W 2013 roku zakończono prace konserwatorskie i roboty budowlane. Wyremontowano 
wnętrza i elewacje. Kościołowi przywrócono pierwotne gabaryty podwyższając bryłę. 
Nad całością założenia wykonano nową więźbę dachową, dach przykryto dachówką 
ceramiczną.  
Zrekonstruowano fasadę domku kapelana nadając jej późnobarokowy wygląd. 
Prace wykonywane są przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. 
 
Zespół d. zabudowań szpitalnych: kościół pw. św. Wojciecha wraz z wyposażeniem  
i ołtarzami z kaplicy zamkowej oraz d. szpital św. Łazarza, ul. Podwale 15 
Kościół o cechach renesansu lubelskiego i zabudowę szpitalną wokół kwadratowego 
dziedzińca zbudowano na pocz. XVII w.  
W roku 2013 zakończono kompleksowy remont zespołu związany z: wykonaniem 
izolacji poziomej i pionowej murów, opaski odwadniającej, remontem elewacji wraz       
z konserwacją detalu architektonicznego, wymianą stolarki okiennej, renowacją stolarki 
drzwiowej, wymianą obróbek blacharskich. Przeprowadzono remont więźby dachowej 
kościoła oraz wykonano nowe pokrycie z dachówki ceramicznej (mnich - mniszka). 
W wirydarzu: wymieniono system kanalizacji deszczowej, położono nową nawierzchnię. 
Wymieniono tynki przyziemia na renowacyjne.  
Projekt pt. „Wzrost atrakcyjności lubelskiego Starego Miasta poprzez rewaloryzację 
siedemnastowiecznego kościoła św. Wojciecha i dawnych zabudowań szpitala św. 
Łazarza” realizowany był przy udziale funduszy UE.  
 
Zespół klasztorny potrynitarski, tzw. Pałac Pawęczkowskiego, ul. Rybna 10/ 
Noworybna 4 
Obiekt z końca XVII w., przebudowany na kościół trynitarzy w 2 poł. XVIII w. (budowy 
nie ukończono) przebudowany na dom tzw. Pałac Pawęczkowskiego w l.1824-1838. 
W 2013 r. zakończono roboty przy odbudowie stropów i ścian zewnętrznych w rejonie 
awarii pn.-zach. narożnika pałacu.  
Prace sfinansowano ze środków własnych właścicieli. 
 
Kamienica, Rynek 4 
Wzniesiona zapewne w XV w., odbudowana po pożarze w 1575 r., podwyższona o jedną 
kondygnację w 1830 r., remontowana w latach 50. XX w., podczas remontu fasadę 
ozdobiono polichromią A. Brodziaka (1954). 
W 2013 r. zakończono kompleksowe prace restauratorskie i remontowe w kamienicy 
oraz odbudowę oficyny - z ich adaptacją na cele gastronomiczne, konferencyjne i pokoje 
gościnne.  
Prace dofinansowano z funduszy UE 
 
Kamienica, Rynek 6, kamienica Chociszewska, pochodzi z XV w., przebudowywana 
wielokrotnie w XVI-XX w., remontowana w l. 1938-39, częściowo zniszczona w latach 
1939-44, odbudowana w 1954 r. 
W 2013 r. poddano konserwacji strop zlokalizowany w pomieszczeniu 206. Prace 
polegały na oczyszczeniu belek, uzupełnieniu ubytków i ujednoliceniem kolorystyki. 
Belki osadzono w oryginalnych gniazdach. Deski stropowe ujednolicono kolorystycznie 
z belkami. Całość wykończono metodą olejowania. Wykonawcą prac konserwatorskich 
była Elżbieta Kasprzyk-Kikut.  
Prace wykonane przy dofinansowaniu z budżetu LWKZ i Urzędu Miasta Lublin.  
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Kościół parafialny pw. św. Mikołaja z wyposażeniem w zabytki ruchome, 
dzwonnica, otaczający drzewostan w granicach ogrodzenia cmentarza kościelnego, 
ul. ks. Słowikowskiego (d. Krzywa 1) 
Kościół pochodzący z XV w., przebudowany w XVI i pocz. XVII w., rozbudowany       
w l. 1630-1644, remontowany w 1874, rozbudowany o kruchtę i kaplicę północną w roku 
1900, remontowany l. 50-60. XX w. i po pożarze w 1976 r.  
Zakończono kompleksowe prace w obrębie nawy kościoła obejmujące roboty budowlane 
związane ze wzmocnieniem struktury sklepień oraz prace restauratorsko-konserwatorskie 
przy historycznych wyprawach tynkowych i detalu architektonicznym. 
Remont został dofinansowany przez Urząd Miasta Lublin, Urząd Marszałkowski, 
LWKZ.  
 
Kamienica z dwiema oficynami, ul. Świętoduska 10 
Murowana, wzniesiona w l. 1833-1836 wg proj. arch. Ferdynanda Konotkiewicza, 
remontowana na pocz. XX w. i w roku 1967. Oficyny murowane, wzniesiono na przeło-
mie XIX i XX w. 
W 2013 r. kontynuowano roboty w zespole zabudowy, w ramach których prowadzono 
kolejne etapy remontu oficyny południowej oraz wykonano prace w obrębie przejazdu 
bramowego. 
Prace zostały zrealizowane ze środków własnych. 
 
Zespół pałacowy Kurii Metropolitalnej, ul. Wyszyńskiego 2 
Zespół złożony z pałacu biskupiego z 2 poł. XVIII w., pałacu konsystorskiego 
zbudowanego w XVIII w., połączonych w 1852 r. poprzez dobudowę kaplicy. 
W 2013 r. wykonano I etap robót przy montażu instalacji systemu automatycznej sygna-
lizacji pożaru.  
Prace sfinansowano ze środków własnych, przy wsparciu MKiDN. 
 
Zespół pomisjonarski: kościół pw. Przemienienia Pańskiego z wyposażeniem w za-
bytki ruchome, otaczający drzewostan w granicach cmentarza kościelnego, 
ogrodzenie z bramkami, d. klasztor misjonarzy, mur ogradzający posesję od ul. 
Zamojskiej i Misjonarskiej, ul. Wyszyńskiego 6 (ob. Metropolitalne Seminarium 
Duchowne) 
W skład zespołu wchodzi dawny pałac Zbąskich (Suchorabskich) o elewacjach 
ozdobionych fryzami medalionów, rozbudowany o neobarokowe skrzydło południowe 
oraz neogotyckie ogrodzenie.  
W 2013 r. zakończono roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie 
związane z remontem obiektów Metropolitarnego Seminarium Duchownego. Zakończo-
no remont elewacji budynku głównego oraz prace związane z przystosowaniem części 
pomieszczeń skrzydła południowego na muzeum starodruków i sztuki sakralnej. 
Wykonano konstrukcyjne wzmocnienia i remont muru ogrodzeniowego. Przeprowadzono 
prace związane z zagospodarowaniem terenu.  
Remont wykonano przy udziale środków z UE. 
 
Zespół klasztorny oo. dominikanów: kościół pw. św. Stanisława BM z wyposażeniem 
w zabytki ruchome, klasztor, ul. Złota 9 
Pierwsi dominikanie przybyli do Lublina w poł. XIII w. Murowany kościół św. 
Stanisława BM wraz z klasztorem ufundował król Kazimierz Wielki w 1342 r. 
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Zabudowania klasztorne były rozbudowywane - od początków fundacji po wiek XX. 
Gotycki kościół został przekształcony w duchu renesansu, w XVII i XVIII w. otoczony 
wieńcem kaplic. W l. 1864-1886 r. nastąpiła kasata klasztoru. Pozbawiony właściwej 
dbałości zespół zabudowy uległ znacznej degradacji (m.in. mieściły się tu koszary 
wojskowe, magazyny, dom starców, sierociniec).  
Kościół i część zabudowań dominikanie odzyskali w 1938 r., całość została przekazana 
klasztorowi dopiero w 1992 r. W południowym skrzydle od 1954 r. ma siedzibę Teatr 
Lalki i Aktora im. J. Ch. Andersena.  
Bazylikę i klasztor oo. dominikanów w roku 2007 wyróżniono nadaniem „Znaku 
Dziedzictwa Europejskiego”. 
Od roku 1994 r. w obrębie zespołu prowadzone są prace badawcze, roboty budowlane     
i prace konserwatorskie. Kompleksowe prace przeprowadzono w l. 2009-2012 w ramach 
zakrojonego na szeroką skalę programu „Klasztor w sercu miasta - II etap renowacji 
klasztoru oo. dominikanów Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
W 2013 r. kontynuowano i zakończono prace w prezbiterium, mające na celu przywróce-
nie gotyckiej formy sklepienia z konserwacją tynków, dekoracji malarskiej sklepienia    
w formie motywów roślinnych oraz odtworzeniem żeber (na podstawie fragmentu 
zachowanego w grubości późniejszego gzymsu i śladów na sklepieniu). Zakonserwowano 
polichromie w formie imitacji gomółek szklanych w blendach okiennych i zacheuszy na 
ścianach, a także sztukaterie w łuku tęczowym, oraz portal kaplicy Paryskiej.  
Remont prowadzono przy dofinansowaniu ze środków Urzędu Miasta i LWKZ. 
 
LUCHÓW GÓRNY, gm. TARNOGRÓD, pow. BIŁGORAJSKI 
Dawna cerkiew ob. kościół paraf. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i Św. Józefa,      
z lat 1844-1859, 1862.  
W 2013 r. rozpoczęto prace związane z remontem konserwatorskim drewnianej wieży 
oraz wymianą stolarki okiennej.  
Prace prowadzono ze środków inwestora. 
 
ŁABUNIE, gm. LOCO, pow. ZAMOJSKI ZIEMSKI 
Kościół paraf. pw. MB. Szkaplerznej i św. Dominika, mur., z 1605 r. 
W 2013 r. wykonano prace budowlane związane z odwodnieniem otoczenia kościoła, 
wykonaniem zagospodarowania terenu oraz wykonaniem iluminacji świątyni.  
Prace wykonano ze środków unijnych.  
 
Oficyna prawa w zespole pałacowym z lat 1740-1760 
W 2013 r. wykonano prace remontowo-konserwatorskie schodów zewnętrznych. Odtwo-
rzono pierwotną formę schodów z przywróceniem pierwotnego materiału - kamienia. 
Prace prowadzono ze środków własnych inwestora. 
 
ŁAZISKA, gm. SKIERBIESZÓW, pow. ZAMOJSKI ZIEMSKI 
Dwór mur. XIX w., przebudowany w 1929 r.  
W 2013 r. zakończono prace związane z wymianą tynków zewnętrznych wraz z odtwo-
rzeniem detalu architektonicznego, odtworzeniem tarasu ogrodowego, remontem portyku 
wejściowego, odtworzeniem opaski betonowej.  
Prace prowadzono ze środków inwestora.  
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ŁĘCZNA, gm. LOCO, pow. ŁĘCZYŃSKI 
Kościół paraf. pw. św. Marii Magdaleny, wzniesiony w l. 1618-31 wg proj. Jana 
Wolfa, reprezentuje renesans lubelski.  
W 2013 r. zakończone zostały kompleksowe prace dotyczące remontu kościoła oraz 
elementów zespołu kościelnego. Wykonano remont elewacji, wymieniono pokrycie 
dachowe z zastosowaniem blachy miedzianej. Konserwacji poddano detal architekto-
niczny, w tym fragmenty odkrytego podczas remontu renesansowego fryzu. Rewalo-
ryzacji poddano otoczenie kościoła.  
Prace wykonane przy dofinansowaniu z budżetu LWKZ.  
 
ŁOPIENNIK NADRZECZY, gm. ŁOPIENNIK GÓRNY, pow. KRASNOSTAWSKI 
Kościół rzym.-kat. pw. św. Bartłomieja zbudowano w l. 1909-1913, wg proj. 
wybitnego architekta neogotyku Józefa Piusa Dziekońskiego. 
W 2013 r. wykonano remont ścian wewnętrznych świątyni, obejmujący: skucie olejnych 
lamperii i położenie tynków renowacyjnych, naprawę tynków pozostałych partii ścian, 
malowanie ścian i sklepień kościoła. 
Prace przeprowadzono ze środków parafii. 
 
MIĘDZYRZEC PODLASKI, gm. LOCO, pow. BIALSKI  
Dawna stajnia w zespole pałacowo-parkowym w Międzyrzecu Podlaskim 
W 2013 r. rozpoczęto remont i adaptację obiektu z przeznaczeniem na szkołę muzyczną 
zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną przez mgr inż. arch. Andrzeja Filipiuka 
(architektura). Usunięto wtórne przekształcenia, skuto tynki wewnętrzne, odtworzono 
klatkę schodową, poddano konserwacji więźbę dachową, stropy, wymieniono pokrycie 
dachowe i stolarkę okienną.  
Prace wykonano ze środków własnych inwestora. 
 
MIRCZE, gm. LOCO, pow. HRUBIESZOWSKI 
Kościół paraf. pw. Zmartwychwstania Pańskiego, dawna cerkiew grekokatolicka pw. 
Kosmy i Damiana, mur., wzniesiony w 1 ćw. XIX w. 
W 2013 r. wykonano malowanie wnętrza kościoła.  
Prace wykonano ze środków inwestora.  
 
MOKRELIPIE, gm. RADECZNICA, pow. ZAMOJSKI ZIEMSKI 
Kościół paraf. pw. Znalezienia Krzyża Św., mur., wzniesiony w l. 1907-1913 w stylu 
neogotyckim.  
W 2013 r. wykonano prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą ścian 
zewnętrznych i malowaniem detalu architektonicznego.  
Prace prowadzono ze środków inwestora przy dofinansowaniu ze środków LWKZ. 
 
NAŁĘCZÓW, gm. LOCO, pow. PUŁAWSKI 
Kościół rektoralny pw. św. Karola Boromeusza, ul. Armatnia Góra 18, drewniany, 
konstrukcji zrębowej, pokryty gontem. Zbudowany w l. 1917-19 w duchu architektury 
poszukującej stylu narodowego, inspirowany architekturą Podhala.  
W 2013 r. w ramach trwającej od 2010 r. rewaloryzacji obiektu przeprowadzono 
konserwację zewnętrznych ścian i wnętrza świątyni. Odtworzono m.in. zniszczone 
fragmenty elementów ozdobnych, zlikwidowano odbarwienia, całość poddano dezynsek-
cji i dezynfekcji.  
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Prace wykonane przy dofinansowaniu z budżetu LWKZ.  
 
NASUTÓW, gm. NIEMCE, pow. LUBELSKI ZIEMSKI 
Zespół dworsko-parkowy obejmujący założenie parkowe z poł. XIX w. ze stawem         
i alejami łączącymi folwarki ordynacji kozłowieckiej oraz dwór wybudowany na przeło-
mie XIX i XX w. w stylu konstruktywistycznym, przebudowany w 1960 r.  
W 2013 r. w budynku dworu wykonano remont schodów zewnętrznych wraz z prze-
budową i przystosowaniem wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych (z wyko-
rzystaniem schodołazu).  
Prace wykonano ze środków własnych.  
 
NOSÓW, gm. LEŚNA PODLASKA, pow. BIALSKI  
Ogrodzenie cerkwi prawosławnej pw. św. Michała wybudowane w poł. XIX w. 
W 2013 r. wykonano remont ogrodzenia zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną 
przez mgr inż. arch. Józefa Dymela oraz mgr inż. Grzegorza Korszaka. W ramach prac 
uzupełniono brakujące fragmenty muru, odtworzono daszki okapowe, wykonano nowe 
partie ogrodzenia.  
Prace wykonano ze środków własnych inwestora, MKiDN oraz LWKZ.  
 
OBSZA, gm. LOCO, pow. BIŁGORAJSKI 
Kościół paraf. pw. Wniebowzięcia NMP, wzniesiony w 1860 r., murowany, halowy, 
trójnawowy. 
W 2013 r. wykonano prace związane z wymianą drewnianej podłogi, malowaniem 
wnętrza i wykonaniem instalacji grzewczej.  
Prace prowadzono ze środków inwestora. 
 
OSMOLICE, gm. STRZYŻEWICE, pow. LUBELSKI 
Zespół pałacowo-parkowy obejmujący park z drzewostanem o pomnikowym charak-
terze, pałac zbudowany w 1 poł. XIX w. reprezentujący przykład klasycystycznej 
pałacowej rezydencji ziemiańskiej oraz towarzyszące mu budynki: d. rządcówki, d. spi-
chlerza z 1842 r. oraz młyna z 1920 r. Całość stanowi cenny przykład pałacowej 
klasycystycznej rezydencji nawiązującej formą architektury pałacu do okazałych 
monumentalnych siedzib charakterystycznych dla pocz. XIX w. 
W 2013 r. zrealizowane zostały roboty budowlane związane z wymianą stropów w po-
mieszczeniu holu głównego (nr 1/1) oraz nad salą (nr 13/1).  
Rozpoczęto roboty budowlane związane z wykonaniem ogrodzenia zespołu pałacowo-
parkowego. 
Prace wykonano przy dofinansowaniu z budżetu LWKZ.  
  
PAARY, gm. SUSIEC, pow. TOMASZOWSKI 
Dawna strażnica graniczna wzniesiona w 1876 r. dla potrzeb rosyjskiej służby 
granicznej, funkcjonowała do I wojny światowej. Od 1916 r. budynek pełnił funkcję 
szkoły i mieszkań dla nauczycieli, następnie służył jako przedszkole. Od końca lat 90. 
XX w. nie użytkowany, popadał w ruinę. Od 2008 r. prowadzony jest kompleksowy 
remont budynku z adaptacją na ośrodek turystyczny z dodatkową funkcją szkoleniową.  
W 2013 r. wykonano instalację elektryczną, dostosowaną do nowej funkcji wraz z mon-
tażem instalacji odgromowej i przeciwpożarowej.  
Prace zostały sfinansowane ze środków z budżetu MKiDN oraz własnych inwestora. 
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PIOTRAWIN, gm. ŁAZISKA, pow. OPOLSKI 
Zespół kościoła paraf. pw. śś. Stanisława Bpa i Tomasza Ap.  
Złożony z budynku kościoła, kaplicy, dzwonnicy, cmentarza kościelnego w ramach 
ogrodzenia. Kościół z l. 1440-1441, remont. 1601-1611, remont. kilkakrotnie w XIX w.     
i po uszkodzeniach w 1914 i 1944 r.  
Kaplica św. Stanisława Bpa, 1440-1441, restaurowana w l. 1620-1640, remont. i przebud. 
XVIII i XIX w., uszkodz. 1944 r.  
W ramach kompleksowych robót kontynuowano remont poszczególnych elementów 
zespołu. Zakończono prace przy elewacjach kościoła i kaplicy. Dokończono też roboty 
związane z zagospodarowaniem terenu.  
Prace dofinansowane przez fundusze UE. 
 
PODGÓRZE, gm. CHEŁM, pow. CHEŁMSKI ZIEMSKI  
Kościół rzym.-kat. pw. Chrystusa Pana Zbawiciela wzniesiony w k. XVI w. jako 
cerkiew greckokatolicka. 
W 2013 r. pomalowano dach, orynnowanie i blaszane osłony szkarp świątyni. Wykonano 
gazową instalację grzewczą wnętrza kościoła. 
Prace prowadzono ze środków parafii. 
 
POTOCZEK, gm. POTOK WIELKI, pow. JANOWSKI 
Zespół dworsko-parkowy, powstał na przestrzeni XVII-XIX w. - z zachowanym ukła-
dem przestrzennym i kompozycyjnym z k. XIX w. 
W 2013 r. wymieniono część ogrodzenia z siatki na przęsła metalowe. Zamontowano 
również dwie bramy wjazdowe. 
Prace zrealizowane ze środków własnych inwestora. 
 
PUŁAWY, gm. LOCO, pow. PUŁAWSKI  
Osada pałacowo-parkowa  
Pałac Czartoryskich, wzniesiony w l. 1671-1678 wg proj. Tylmana z Gameren, spalony 
przez Szwedów w 1706 r., odbudowany po 1728 r. przez Franciszka Antoniego Meyera, 
a następnie rozbudowany w l. 1732-36 przez Jana Zygmunta Deybla, po czym wielo-
krotnie przebudowywany.  
W 2013 r. kontynuowano prace związane z kompleksową rewaloryzacją części wnętrz 
pałacowych - w zakresie remontu i konserwacji wystroju Sali Rycerskiej oraz klatki 
schodowej, w tym konserwacji żeliwnych schodów z odtworzeniem pierwotnej kolo-
rystyki, naprawy tynków oraz konserwacji zachowawczej odkrytych fragmentów deko-
racji malarskich ścian.  
Prace prowadzone były przy wsparciu środków UE, w ramach RPO - Kultura, turystyka  
i współpraca międzyregionalna. 
 
Świątynia Sybilli w zespole pałacowo-parkowym, ul. Czartoryskich 8, wzniesiona    
w l. 1798-1801 wg proj. Ch. P. Aignera, wzorowana na antycznych włoskich świątyniach 
centralnych, w formie 18-kolumnowego monopterosu na cokole i wysokim podmurowa-
niu, z przeznaczeniem na ekspozycję polskich pamiątek narodowych, w 1801 r. 
udostępniona zwiedzającym jako pierwsze polskie muzeum. 
W 2013 r. zakończono, rozpoczęte w 2011 r., zakrojone na szeroką skalę prace 
remontowo-konserwatorskie. Wykonano nową posadzkę tarasu w górnej kondygnacji 
oraz nowy świetlik nad okulusem, dokończono konserwację kamiennego detalu archi-
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tektonicznego, przeprowadzono malowanie elewacji w obrębie górnej kondygnacji oraz 
konserwację ceglanego lica (po usunięciu wtórnych tynków) kondygnacji dolnej, 
dokonano modernizacji wewnętrznych instalacji elektrycznych oraz wykonano instalacje 
sygnalizacji alarmu pożaru SAP, instalacji włamania i napadu SWiN oraz telewizji 
dozorowanej CCTV.  
Prace realizowane były ze środków UE, w ramach RPO - Kultura, turystyka i współpraca 
międzyregionalna. 
 
Domek Gotycki w zespole pałacowo-parkowym, ul. Czartoryskich 8, wzniesiony na 
fundamentach wcześniejszego pawilonu ogrodowego na pocz. XIX w. wg proj. Ch. P. 
Aignera, w stylu neogotyckim, jako muzeum historycznych pamiątek polskich oraz 
książęcej kolekcji sztuki europejskiej.  
W 2013 r. zakończono, rozpoczęte w 2011 r., kompleksowe prace remontowo-konserwa-
torskie w obiekcie. Wykonano m.in. instalacje elektryczne, system sygnalizacji alarmu, 
pożaru SAP, system sygnalizacji włamania i napadu, instalacji telewizji dozorowej, 
dokończono prace konserwatorskie przy witrażach i stolarce okiennej oraz przy wystroju 
malarskim elewacji, wykonano prace konserwatorskie (naprawcze) fragmentu drewnianej 
podłogi i dekoracji łuku arkady w pomieszczeniu na piętrze, uszkodzone w wyniku 
zalania dachu w trakcie remontu.  
Prace realizowane były ze środków UE, w ramach RPO - Kultura, turystyka i współpraca 
międzyregionalna. 
 
Budynek Starostwa Powiatowego, Al. Królewska 19, wzniesiony na pocz. XX w.       
w stylu neogotyckim, jako internat dla studentów Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego          
i Leśnego, w l. 20. XX w. siedziba Urzędu Starostwa.  
W 2013 r. kontynuowano prace w zakresie remontu schodów zewnętrznych (rozpoczęte 
w roku ubiegłym) oraz wykonano malowanie wraz z naprawą tynków w części 
pomieszczeń.  
Prace wykonano ze środków własnych Starostwa Powiatowego w Puławach.  
 
Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A. J. Czartoryskiego, Al. Partyzantów 16, 
wybudowane w l. 19123-26 wg proj. inż. Ignacego Kędzierskiego, w stylu modernistycz-
nym z elementami stylów historycznych.  
W 2013 r. przeprowadzono remont elewacji szkoły i sali gimnastycznej wraz z kon-
serwacją detalu architektonicznego (w oparciu o badania sondażowe pierwotnej 
kolorystyki budynku) oraz dokonano wymiany parkietów w części sal dydaktycznych 
oraz w sali gimnastycznej górnej. 
Prace zrealizowano ze środków własnych inwestora.  
 
Dawny szpital św. Karola z przylegającymi do skrzydła wschodniego murem             
i bramą wjazdową, wzniesiony w k. XVIII w. z fundacji książąt Czartoryskich z prze-
znaczeniem na szpital pw. św. Karola. Obiekt utrzymany w charakterze klasycznego 
dworu o rozbudowanych skrzydłach bocznych z wysokim dachem dwuspadowym, 
krytym blachą. Oś główna podkreślona portykiem wspartym na czterech kolumnach         
o porządku doryckim zwieńczonych trójkątnym przyczółkiem. 
W 2013 r. wykonana została naprawa fundamentów oraz roboty naprawcze pomieszczeń 
11-13 polegające na: naprawie ścian, uzupełnieniu tynków, malowaniu, przemurowaniu 
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kominów, rozebraniu starych i wykonaniu nowych posadzek. W chwili obecnej trwają 
roboty budowlane polegające na remoncie instalacji elektrycznej i teletechnicznej.  
Prace wykonano ze środków LWKZ oraz własnych inwestora.  
 
RADCZE, gm. MILANÓW, pow. PARCZEWSKI  
Kościół rzym.-kat. pw. św. Mikołaja wzniesiony w k. XIX w. 
W 2013 r. wykonano remont budynku kościoła w oparciu o dokumentację projektową 
wykonaną przez mgr inż. arch. Dariusza Makosza. W ramach prac oczyszczono elewacje 
z warstw wybarwiających, uzupełniono ubytki w licu ceglanym oraz fugowaniu, 
zaimpregnowano lico muru i scalono kolorystycznie. Wykonano nowe żaluzje w prze-
świtach dzwonnych, wymieniono zniszczone elementy i zaimpregnowano więźbę 
dachową, wymieniono pokrycie dachowe na nowe z blachy miedzianej, wykonano nowe 
obróbki blacharskie. 
Prace wykonano ze środków własnych inwestora. 
 
RADECZNICA, gm. LOCO, pow. ZAMOJSKI ZIEMSKI  
Klasztor oo. Bernardynów w Radecznicy, mur., wzniesiony w 2 poł. XVII w., 
wielokrotnie przebudowywany, w tym w l. 80. XX w., barokowy.  
W 2013 r. wykonano prace związane z wymianą stolarki okiennej w pomieszczeniach 
mieszkalnych klasztoru. Nową stolarkę wykonano z drewna, z powtórzeniem history-
cznych podziałów.  
Prace prowadzono ze środków inwestora. 
 
RADZYŃ PODLASKI, pow. RADZYŃSKI 
Plebania przy kościele pw. Trójcy Świętej wzniesiona w XVIII w. 
W 2013 r. wykonano remont kapitalny obiektu w oparciu o dokumentację wykonaną 
przez mgr inż. arch. Artura Miernika. Wprowadzono izolację przeciwwilgociową 
pionową i poziomą, wymieniono posadzki, zabezpieczono stropy, wykonano nowe tynki 
zewnętrzne i wewnętrzne, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wprowadzono nowe 
obróbki blacharskie oraz nowe instalacje wewnętrzne. 
Prace wykonano ze środków własnych inwestora. 
 
ROGALÓW, gm. WĄWOLNICA, pow. PUŁAWSKI 
Wiadukt kolejowy w miejscowości Rogalów - element Nałęczowskiej Kolei Dojazdo-
wej wpisanej na trasie: Nałęczów - Karczmiska - Rozalin - Opole Lubelskie, Rozalin - 
Poniatowa oraz Karczmiska - Wilków do rejestru zabytków woj. lubelskiego. Ochroną 
konserwatorską objęto torowiska, mosty, wiadukty, przepusty, budynki i urządzenia 
kolejowe. 
W 2013 r. wykonano prace związane z kapitalnym remontem i przebudową wiaduktu 
kolejowego ze zmianą istniejącego, dwubelkowego ustroju nośnego na nowy.  
Prace wykonano ze środków własnych inwestora.  
 
RÓŻANKA, gm. WŁODAWA, pow. WŁODAWSKI 
Kościół rzym.-kat. pw. św. Augustyna i św. Antoniego Padewskiego wzniesiony 
został w l. 1908-1913 w modnym wówczas stylu neogotyckim, wg proj. Ksawerego 
Dionizego de Makowo Makowskiego, uzupełnionego przez arch. Jana Eligiusza 
Olearskiego, dzięki staraniom i funduszom Róży i Augusta Zamoyskich. 
W 2013 r. wymieniono podłogę w zakrystii kościoła. 
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Prace prowadzono ze środków własnych parafii. 
 
RUDNO, gm. MILANÓW, pow. PARCZEWSKI  
Cerkiew unicka obecnie kościół rzym.-kat. pw. Przemienienia Pańskiego wzniesiony 
w l.1817-1818. 
W 2013 r. kontynuowano remont kościoła rozpoczęty w 2011 r. w oparciu o program 
prac zawarty w dokumentacji projektowej wykonanej przez mgr inż. arch. Jana 
Krzysztofa Hahn oraz mgr inż. Helenę Maliszewską. 
W ramach prac częściowo wymieniono elementy więźby dachowej (nad prezbiterium) 
oraz pokrycie dachowe na nowe z blachy miedzianej.  
Prace wykonano ze środków własnych inwestora. 
 
RYKI, gm. LOCO, pow. RYCKI 
Zespół dworsko-parkowy, obejmuje mur. dwór z 1765 r., przebud. po 1836 r., mur., 
spichlerz z pocz. XX w., założenie parkowe z pocz. XIX w., przekształcone pod k. XIX w. 
W 2013 r. wykonano remont kapliczki pw. św. Leonarda, znajdującej się w parku. Prace 
obejmowały: podbicie fundamentów, założenie izolacji przeciwwilgociowej, wymianę 
tynków i malowanie. 
Prace zrealizowane ze środków własnych inwestora. 
 
RZECZYCA KSIĘŻA, gm. TRZYDNIK, pow. KRAŚNICKI 
Kościół rzym.-kat. pw. Świętego Krzyża - wzniesiony w 1742 r. przez Kanoników 
Regularnych, drewniany. 
W 2013 r. wymieniono stolarkę okienną w kościele i dzwonnicy. 
Prace realizowano ze środków własnych parafii.  
 
RZECZYCA ZIEMIAŃSKA, gm. TRZYDNIK, pow. KRAŚNICKI 
Kościół rzym.-kat. pw. Przemienienia Pańskiego - wzniesiony w 1772 r. z fundacji 
rodziny Suchodolskich. 
W 2013 r. prowadzono prace konserwatorskie i roboty budowlane przy kościele i w jego 
otoczeniu, które obejmowały: remont elewacji (zniszczonych elementów szalunku, 
uzupełnienie ubytków desek, usunięcie starych warstw malarskich), remont posadzek      
w kościele, malowanie dzwonnicy, remont ogrodzenia i kapliczek. 
Prace realizowano ze środków własnych parafii.  
 
SKIERBIESZÓW, gm. LOCO, pow. ZAMOJSKI ZIEMSKI 
Kościół paraf. pw. Wniebowzięcia NMP, murowany. 
W 2013 r. wykonano prace związane z wymianą ogrodzenia oraz remontem ścieżek      
na cmentarzu kościelnym. Nową nawierzchnię wykonano z kostki granitowej.  
Prace prowadzono ze środków unijnych. 
 
SOSNOWICA, gm. LOCO, pow. PARCZEWSKI  
Cerkiew prawosławna pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła wzniesiona w 2 poł. XIX w. 
W 2013 r. kontynuowano remont obiektu zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną 
przez Zbigniewa Bednarczyka: pokryto blachą miedzianą dach południowej nawy 
cerkwi, wymieniono okno w nawie południowej, skuto tynki elewacyjne i odgrzybiono 
ściany nawy południowej oraz południowej ściany nawy głównej.  
Prace wykonano ze środków własnych inwestora, MKiDN oraz LWKZ. 
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SÓL, gm. BIŁGORAJ, pow. BIŁGORAJSKI 
Kościół paraf. pw. św. Michała Archanioła, mur., z 1872 r. 
W 2013 r. wykonano prace budowlane związane z wykonaniem ścieżek wokół kościoła. 
Prace prowadzono ze środków inwestora. 
 
STARY ZAMOŚĆ, gm. LOCO, pow. ZAMOJSKI ZIEMSKI 
Kaplica pogrzebowa zlokalizowana na cmentarzu kościelnym, mur., z pocz. XX w.   
W 2013 r. wykonano remont konserwatorski kaplicy, polegający na wymianie i uzu-
pełnieniu zniszczonych tynków, uzupełnieniu rynien i rur spustowych, wykonaniu 
odprowadzenia wód opadowych i zabezpieczeniu podsufitki we wnętrzu kaplicy. 
Prace prowadzono ze środków inwestora. 
 
SUSIEC, gm. LOCO, pow. TOMASZOWSKI 
Kościół paraf. pw. św. Jana Nepomucena z lat 1862-68, mur., jednonawowy. 
W 2013 r. wykonano prace związane z wykonaniem instalacji grzewczej.  
Prace prowadzono ze środków inwestora.  
 
SZCZEBRZESZYN, gm. LOCO, pow. ZAMOJSKI ZIEMSKI 
Zespół Szkół Zamojskich, ul. Zamojska, wzniesiony w l. 1819-1822, obejmuje: bud.  
gł., obecnie LO, dwie oficyny wsch., dwie oficyny zach., oraz dziedziniec przecięty      
ul. Zamojską.  
W 2013 r. kontynuowano prace związane z adaptacją oficyny zachodniej na Szkołę 
Muzyczną. Wykonano prace związane z osuszeniem ścian piwnic, wykonano nowe tynki 
wewnętrzne. Wykonano prace przygotowawcze do montażu windy. 
Prace prowadzone są ze środków inwestora.  
 
Dawny zespół klasztorny oo. Franciszkanów  
W 2013 r. wykonano prace związane z remontem konserwatorskim wnętrz i budową 
podjazdu dla karetek. 
 
SZYSTOWICE, gm. GRABOWIEC, pow. HRUBIESZOWSKI 
Dwór z k. XIX w. mur.  
W 2013 r. prowadzono II etap prac remontowo-konserwatorskich wnętrz łącznika            
i tylnego skrzydła.  
Prace prowadzono ze środków inwestora. 
 
TERESPOL, gm. LOCO, pow. BIALSKI 
Prochownia w zespole fortów Twierdzy Brzeskiej wzniesiona w 1912 r. 
W 2013 r. wykonano kolejne uszczelnienie przerw dylatacyjnych w oparciu o program 
prac zawarty w dokumentacji projektowej wykonanej przez inż. Ryszarda Suchorę. 
Zabezpieczono zwieńczenia frontowej ściany obwodowej.  
Prace wykonano ze środków własnych inwestora oraz LWKZ. 
 
TOMASZÓW LUBELSKI, gm. LOCO, pow. TOMASZOWSKI 
Kościół paraf. pw. Zwiastowania NMP, z 1627 r.  
W 2013 r. wykonano remont i przebudowę nawierzchni ciągów komunikacyjnych wokół 
kościoła. Nową nawierzchnię wykonano z kostki granitowej.  
Prace wykonano ze środków własnych parafii. 
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TRZEBIESZÓW, gm. LOCO, pow. ŁUKOWSKI  
Kościół rzym.-kat. pw. Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników, wzniesiony w poł. 
XIX w. 
W 2013 r. wymieniono pokrycie dachowe na kościele, wymieniono zniszczone elementy 
i zakonserwowano więźbę dachową w oparciu o program prac zawarty w dokumentacji 
projektowej wykonanej przez Annę Toczyska, Joannę Nasiłowską, Walentego Niewia-
domskiego, Helenę Kraszewską. 
Prace wykonano ze środków własnych inwestora. 
 
TUCZNA, gm. LOCO, pow. BIALSKI  
Kościół rzym.-kat. pw. św. Anny wzniesiony w 2 poł. XVIII w. 
W 2013 r. wykonano w budynku kościoła instalację centralnego ogrzewania w oparciu   
o dokumentację projektową wykonaną przez mgr inż. arch. Dariusza Makosza i mgr inż. 
Andrzeja Deca.  
Prace wykonano ze środków własnych inwestora. 
 
UDRYCZE, gm. STARY ZAMOŚĆ, pow. ZAMOJSKI ZIEMSKI 
Dwór, mur. z XVIII w.  
W 2013 r. kontynuowano prace remontowo-konserwatorskie związane z remontem 
konstrukcji więźby dachowej, wymianą deskowania, wymianą pokrycia dachu wraz z ob-
róbkami blacharskimi, przemurowaniem kominów i renowacją gzymsów.  
Prace prowadzono przy dofinansowaniu przez LWKZ.  
 
Kaplica ariańska ob. pw. św. Antoniego, mur. XVI-XVII w.? 
Rozpoczęto I etap prac remontowo-konserwatorskich kaplicy, polegających na odsło-
nięciu murów dolnych kondygnacji i wykonaniu izolacji pionowej.  
Prace prowadzono ze środków inwestora. 
 
UJAZDÓW, gm. NIELISZ, pow. ZAMOJSKI ZIEMSKI 
Dwór w zespole dworskim, wybudowany w XIX w., mur.  
W 2013 r. zakończono prace w zakresie wykonania izolacji pionowej, remontu elewacji   
i wnętrz w wieży i części ogrodowej, remontu tarasu i wymiany opaski odwadniającej, 
adaptacji poddasza na funkcję mieszkalną oraz wymiany pokrycia dachu.  
Prace sfinansowano ze środków własnych. 
 
Budynek gospodarczy w zespole dworskim 
Wybudowany w 2 poł. XIX w., mur.  
W 2013 r. wykonano kompleksowy remont budynku z nadbudową i adaptacją wnętrz na 
funkcję hotelową. Wykonano nową konstrukcję więźby dachowej oraz pokrycie i obrób-
ki blacharskie. Wymieniono stropy, tynki w elewacjach, stolarkę, wykonano opaskę 
odwadniającą.  
Prace zostały sfinansowane ze środków właścicieli. 
 
WĄWOLNICA, gm. LOCO, pow. PUŁAWSKI 
Dom, Rynek 28, drewniany, wzniesiony w 1912 r., w przyziemiu użytkowany dawniej 
jako piekarnia.  
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W 2013 roku wykonano prace zabezpieczające w zakresie uszczelnienia pokrycia 
dachowego, montażu rynien, rur spustowych i okapników okiennych, zabezpieczenia 
uszkodzonego narożnika budynku oraz wykonania odwodnienia budynku.  
Prace wykonano ze środków własnych inwestora. 
 
Kościół rzym.-kat. pw. św. Wojciecha BM, neogotycki, murowany (cegła), wzniesiony 
w l. 1907-1914, aut. arch. J. Dziekońskiego wraz z kaplicą MB Kębelskiej, stanowiącą 
prezbiterium dawnego XIV w. kościoła. 
W 2013 r. w kościele i kaplicy MB wykonano instalację elektryczną, sygnalizacji pożaru, 
CCTV i SWN. Zrealizowano prace remontowo-budowlane przy wystroju malarskim        
i sztukatorskim kaplicy. Jednocześnie w krypcie kaplicy urządzono muzeum. 
Prace realizowano ze środków własnych parafii przy udziale funduszy UE. 
 
WERBKOWICE, gm. LOCO, pow. HRUBIESZOWSKI 
Kościół paraf. pw. Wniebowzięcia NMP i św. Michała Arch. (d. cerkiew prawosł.) 
Wzniesiony ok. 1870 r., drewniany, orientowany, trójdzielny, z wieżą nad babińcem, 
typu bizantyjsko-rosyjskiego. Po 1950 r. dobudowano zakrystię.  
W 2012 r. rozpoczęto kompleksowy remont świątyni, w 2013 r. zakończono I etap. 
Rozebrano i odtworzono zakrystię wraz z nową stolarką okienną i drzwiową, zdjęto i od-
tworzono szalunek na wieży nad babińcem, wzmocniono konstrukcję wieży nad 
prezbiterium. Wzmocniono konstrukcyjnie więźbę dachową, wymieniono pokrycie dachu 
i obróbki blacharskie na nowe tytanowocynkowe. Wykonano nowe cokoły i odtworzono 
podłogi drewniane w zakrystiach.  
Prace wykonano ze środków parafii, Gminy Werbkowice i LWKZ. 
 
WILKÓW, gm. LOCO, pow. OPOLSKI 
Kościół rzym.-kat. pw. św. Floriana i św. Urszuli, wzniesiony ok. 1625 r. z fundacji 
Głuskich, późnorenesansowy, przebudowany w 2 poł. XIX w. (przedłużono i podwyż-
szono nawy). 
W 2013 r. realizowano III etap kompleksowego remont kościoła, zniszczonego na skutek 
powodzi: naprawa (zszywanie) pęknięć, wykonanie tynków na elewacjach (renowacyjne 
do wys. 2,5 m), rekonstrukcja detali architektonicznych, malowanie elewacji. 
Prace realizowano ze środków MKiDN oraz własnych parafii.  
 
WŁODAWA, m. WŁODAWA, pow. WŁODAWSKI 
Zespół klasztorny Paulinów we Włodawie, ul. Klasztorna 7 jest cennym zespołem 
budowli późnobarokowych z XVIII w. Obejmuje kościół parafialny pw. św. Ludwika 
oraz murowany klasztor zabudowany w czworobok, przylegający do kościoła od strony 
wschodniej oraz dom popauliński. 
W 2013 r. prowadzono remont nawierzchni dziedzińca przed kościołem. 
Prace wykonano ze środków własnych parafii. 
 
WOJCIECHÓW, gm. LOCO, pow. LUBELSKI ZIEMSKI 
Dawny zamek, tzw. „wieża ariańska”, wzniesiony na pocz. XVI w. jako siedziba rodu 
Pileckich, wraz z przyległymi wałami i fosami obronnymi, najbliższym otoczeniem          
i zadrzewieniem, pozostałościami murów strzelniczych i ruinami pałacu, kształtowany od 
k. XIV w. do XVII w. 
W 2013 r. wykonano iluminację budynku wieży.  
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Prace zrealizowano przy udziale funduszy UE - w ramach Szwajcarsko-Polskiego 
Programu Współpracy.  
 
Kościół rzym.-kat. pw. św. Teodora, wzniesiony w 1 poł. XVIII w. 
W 2013 r. w kościele wykonano instalację systemu sygnalizacji włamania, instalację 
przeciwpożarową i obserwacji CCTV. 
Prace realizowano ze środków własnych parafii. 
 
WOJSŁAWICE, gm. LOCO, pow. CHEŁMSKI ZIEMSKI 
Zespół kościelny w Wojsławicach obejmuje kościół pw. św. Michała Archanioła, 
dzwonnicę, plebanię i drzewostan. Jest przykładem zabytkowego zespołu sięgającego 
początku XVII w., rozbudowanego w XVIII i XIX w. 
W 2013 r. kontynuowano gruntowny remont kościoła. Zakres prac obejmował konty-
nuację remontu elewacji kościoła - frontowej, północnej i południowej. 
Prace wykonano ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
Starostwa Powiatowego w Chełmie i własnych parafii. 
 
Układ urbanistyczny Wojsławic obejmuje rozplanowanie oraz utrzymane w tradycyjnej 
skali relacje przestrzenne zabudowy miejskiej z XIX-XX w., z akcentami monumental-
nych zespołów architektonicznych: kościelnego, cerkiewnego i bożniczego. 
W 2013 r. kontynuowano prace rewaloryzacyjne w granicach dawnego placu rynkowego, 
które związane były z wzniesieniem budynku ratusza w miejscu historycznego, nieist-
niejącego budynku. Zrealizowane prace obejmowały wybrukowanie powierzchni 
dawnego rynku z uczytelnieniem rzutów wcześniejszej, nieistniejącej zabudowy. 
Prace wykonano ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich        
i Gminy Wojsławice. 
 
WOSKRZENICE, gm. BIAŁA PODLASKA, pow. BIALSKI  
Kościół rzym.-kat. pw. św. Michała Archanioła wzniesiony w l. 1902-1922.  
W 2013 r. wymieniono na kościele pokrycie dachowe i obróbki blacharskie. 
Prace wykonano ze środków własnych inwestora. 
 
ZABURZE, (ŚREDNIA WIEŚ), gm. ŻÓŁKIEWKA, pow. KRASNOSTAWSKI 
Zespół dworsko-parkowy założony w poł. XIX w. Dwór wzniesiony w 1924 r., jako 
rekonstrukcję wcześniejszego budynku, zniszczonego w czasie I wojny światowej. 
W 2013 r. rozpoczęto osuszanie budynku, wykonano izolację ścian fundamentów. 
Ponadto ogrodzono cały zespół. 
Prace wykonano ze środków własnych właściciela. 
 
ZAMOŚĆ, gm. LOCO, pow. ZAMOJSKI GRODZKI 
Fortyfikacje Miasta Zamościa - zespół urządzeń obronnych miejskich wzniesionych    
w l. 1587-1619 przez Bernarda Morando, modernizowanych do XIX w. i rozbudowanych 
wg koncepcji napoleońskiej.  
W 2013 r. kontynuowano prace remontowo-konserwatorskie i budowlane przy Bastionie 
II, Bastionie III wraz z prochownią i poternami oraz przy kurtynach murów obronnych 
między Bastionami II-III i III - IV.  
Prace prowadzono ze środków UE, budżetu Miasta Zamość przy dofinansowaniu w for-
mie dotacji celowej z budżetu państwa.  
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Rotunda, dawna działobitnia, wybudowana w l. 1825-31 jest jednym z XIX-wiecznych 
urządzeń fortyfikacyjnych, najdalej wysuniętym w przedpole miasta dziełem obronnym. 
W czasie II wojny światowej została zamieniona na więzienie, następnie obóz przej-
ściowy i miejsce masowej zagłady. Po wojnie rotunda wraz z otoczeniem została 
zaadaptowana na muzeum i cmentarz wojenny.  
W 2013 r. wymieniono betonowe krzyże na cmentarzu wojennym w sektorach II, IV, V, 
VI i VII.  
Prace sfinansowano ze środków Wojewody Lubelskiego i Miasta Zamość. 
 
ZWIERZYNIEC, gm. LOCO, pow. ZAMOJSKI ZIEMSKI 
Pałac Plenipotenta, d. budynek miesz., ob. budynek admin. Roztoczańskiego Parku 
Narodowego, drew.-mur., wzniesiony pod k. XIX w. w stylu architektury tyrolskiej. 
W 2013 r. rozpoczęto prace budowlane związane z modernizacją wnętrz poddasza            
i remontem instalacji sanitarnych. Przywrócono pierwotną formę sklepienia ciągu 
komunikacyjnego poddasza.  
Prace prowadzone są ze środków inwestora. 
 
ŻABIANKA, gm. UŁĘŻ, pow. RYCKI 
Kościół rzym.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP, drewniany, wzniesiony w 1745 r., 
kruchta dobud. w 1882 r. 
W 2013 r. zakończono prace remontowe kościoła w zakresie: wymiany podwalin, 
słupów, zastrzałów, oczepów, belek stropowych, powały, krokwi konstrukcji dachowej     
i łacenia. Pokryto na nowo dach gontem, wykonano obróbki blacharskie. Wykonano 
izolację przeciwwilgociową poziomą, zamontowano nowe legary, podłogę „ślepą” i po-
dłogę deskową. Wymieniono szalunki zewnętrzne ścian ryglowych oraz oszalowano 
ścianki wewnętrzne. 
Prace realizowano ze środków własnych parafii, przy dofinansowaniu ze środków 
LWKZ. 
 
ŻNIATYŃ, gm. DOŁHOBYCZÓW, pow. HRUBIESZOWSKI 
Kościół paraf. rzym.-kat. pw. św. Michała Archanioła, mur., wzniesiony pod k. XVIII 
wieku w stylu barokowym. 
W 2013 r. wykonano prace związane z remontem schodów wejściowych i uzupełnieniu 
chodnika przy wejściu do kościoła.  
Prace prowadzono ze środków inwestora. 
 
ŻULICE, gm. TELATYN, pow. TOMASZOWSKI 
Kościół paraf. pw. Znalezienia Krzyża Św., mur., w l. 1827-28.  
W 2013 wykonano prace remontowo-konserwatorskie związane z wykonaniem przepony 
poziomej, izolacji pionowej ścian fundamentowych, zabezpieczenia ścian i sklepienia 
krypt, wzmocnienie konstrukcji murowej ścian, wymianie posadzki i malowaniem 
wnętrza.  
Prace prowadzono ze środków inwestora. 
 
Zespół dworski  
W 2013 r. wykonano wymianę drewnianej podłogi w pomieszczeniach użytkowanych 
przez Przedszkole.  
Prace prowadzono ze środków inwestora. 
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ŻURAWCE, gm. LUBYCZA KRÓLEWSKA, pow. TOMASZOWSKI 
Kościół paraf. pw. Krzyża Św. (d. cerkiew greckokatolicka) wzniesiony w 1912 r.  
W 2013 r. wykonano prace związane z renowacją i konserwacją elewacji północnej 
kościoła. 
Prace prowadzono ze środków inwestora oraz LWKZ. 
 
Summary 

As at 2013, the register of historical monuments of the Lublin Province contained 3769 
immovable monuments, including 1531 objects of architecture and 36 urban layouts. Projects were 
implemented in ca. 161 objects, mainly in temples of various denominations and other sacred 
objects (69), palaces, manor houses and other objects in residential complexes (37), residential 
buildings, tenement houses and villas (19), public utility buildings (15), monasteries (12), castles 
(4), fortified objects and fortifications (3) and 2 market squares in urban systems.  

In 2013 the following works were completed: the major renovation of the former monastery of 
the Visitation Nuns (currently: the Centre for Culture), started in the previous years, with 
restoration of the earlier structure and the arrangement of the interior; reconstruction with 
conversion of the annexe of the tenement house at Rynek 4 in Lublin, as well as extensive 
renovation and maintenance works: in the former hospital church of the Holy Spirit, in the 
seminary buildings (with conversion of the southern wing into a museum), in the preserved wing of 
the former Jesuit monastery, in the building of the District Court in Lublin, in St Nicholas Church 
in Lublin, and churches in Żabianka and Piotrawin, in manor houses in Łaziska (elevations) and 
Ujazd, in the palace and the outbuilding in Gościeradów, in the Gothic House and the Temple of 
the Sybil in Puławy, inside the Holy Spirit Church and the monastery church of Dominican Friars 
in Lublin. Furthermore, restoration works of the market square in Kock were completed.  

The renovation and maintenance works were continued in churches in Goraj, Wilków, 
Wojsławice and Werbkowice, in Orthodox churches in Rudno, Sosnowica and the Orthodox 
complex in Chełm, in the railway station building in Biała Podlaska, in the former monastery of the 
Bridgettine Nuns, in the former Merchants Club and in the tenement houses at Grodzka 16 
(protective renovation), Grodzka 20 (including conservation of polychrome), Grodzka 30, Grodzka 
36, Grodzka 18 (front elevation), Świętoduska 10 in Lublin, in the monastery church of the Canons 
in Kraśnik, in manor houses in Boduszyn, Szystowice, Chylin, Czesławice, the manor farm in 
Krasnystaw, in the Czartoryski Family Palace in Puławy, in Pruszkowski villa in Kazimierz Dolny, 
in the Zamoyski Group of Schools in Szczebrzeszyn, in the orangery in Lubartów, as well as 
restoration of the castle ruins in Kazimierz Dolny, town fortifications in Zamość (bastions II and III 
and rotunda), and the market square in Wojsławice.  

The extensive restoration of St Anne’s Church in Końskowola with its surroundings was 
started, as well as the following comprehensive renovation works: of the western annexe of the 
castle in Janów Podlaski, manor houses in Dys and Kłodnica Dolna, tenement houses at 
Dominikańska 7 and at Krakowskie Przedmieście 51 in Lublin, repair of the elevation of the church 
in Dys, the chapel in Udrycze and the palace in Gościeradów, as well as repair and conversion of 
the former stables in Międzyrzec Podlaski into a school.  

Furthermore, the following extensive repair works were carried out: of the church in Żulice, 
the presbytery in Radzyń Podlaski, buildings adjacent to the parish church in Kazimierz Dolny (and 
restoration of the former cemetery), the granary in Krasnystaw, a powder magazine in Brest 
Fortress in Terespol and the flyover in Rogalów. The renovation and modernization works were 
conducted in the interiors of: former Bathhouse in Kazimierz Dolny, the cinema in the former Town 
Hall in Chełm, the building of the Agricultural Bank in Lublin, former St Charles Hospital in 
Puławy, churches in: Kraśniczyn (with replacement of the woodwork), in Łopiennik Nadrzeczny 
and in Obsza, the Mother of God Chapel and the crypt of St Wojciech Church w Wąwolnica, the 
monastery of Dominican Friars (with restoration of the cloister garth) in Janów Lubelski, the 
monastery of the Franciscan Friars in Szczebrzeszyn, the palace in Zwierzyniec, the tenement house 
at 3 Maja 3 in Krasnystaw, and the palace in Osmolice, as well as repairs of the elevations: of 
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churches in Biała Podlaska, in Fajsławice, in Nałęczów, in Mokrelipie, w Radcze (with replacement 
of the roofing) and in Rzeczyca Ziemiańska (with repairs of the fence and the chapel), as well as the 
funeral chapel in Stary Zamość, the palace in Dzierążnia and the high school building in Puławy. 
The Arian Tower in Wojciechów and the church in Łabunie were illuminated. 

As part of preparation for construction works, architectural research and a survey of paint 
layers were conducted in the tenement house at Dominikańska 7 in Lublin and the examination to 
find out the original elevation colour of the outbuilding in Gardzienice and the palace in 
Gościeradów. 

A significant number of projects were carried out with the financial support from central 
government and local government institutions, as well as from the EU funds. From the budget of 
the Historic Preservation Officer of the Lublin Province for renovation of immovable historical 
monuments, 5 grants were awarded to public sector institutions and 28 grants to other natural or 
legal persons – of the total value of 675.873 PLN and 10 reimbursements in the amount of 203.052 
PLN. From the budget of the Ministry of Culture and National Heritage 13 grants were awarded of 
the total value of 2.203.267 PLN. From the budget of the City of Lublin 17 grants were awarded of 
the total value of 633.932 PLN, about 26 EU grants, as well as subsidies from the Marshal’s Office 
of the Lublin Province and from other budgets of local authorities. In some cases, financial support 
came from a couple of sources. 
 



1. Adampol, pałac Zamoyskich, remont tara-
su, fot. S. Rudnik, 2013. 2. Adampol, pałac Zamoyskich, zdemontowane elementy 

kamiennego tarasu, fot. S. Rudnik, 2013.

3. Adampol, pałac Zamoyskich, taras po pracach remon-
towych, fot. S. Rudnik, 2014.

4. Biała Podlaska, kościół paraf. rzym.-kat. 
pw. Narodzenia NMP, wieża zach., fragm. 
przed pracami remontowymi, fot. J. Maraś-
kiewicz, 2013.
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6. Biała Podlaska, kościół paraf. rzym.-kat. 
pw. Narodzenia NMP, wieża po pracach 
remontowych, fot. J. Maraśkiewicz, 2014.



7. Biała Podlaska, dworzec PKP, elewacja pd. 
po pracach remontowych, fot. A. Dąbrowska, 
2014.

8. Biała Podlaska, dworzec PKP, elewacja pn. 
po pracach remontowych, fot. A. Dąbrowska, 
2014.

9. Boduszyn, zespół dworsko-parkowy, ogrodzenie z bramą 
wjazdową po rewaloryzacji, fot. M. Kurczewicz, 2013.

10. Chełm, zespół cerkwi prawosławnej pw. 
św. Jana Teologa, w trakcie prac remontowych 
i rewitalizacyjnych, fot. S. Rudnik, 2013.
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5. Biała Podlaska, kościół paraf. rzym.-kat. pw. Narodzenia 
NMP, po pracach remontowych, fot. J. Maraśkiewicz, 2014.

11. Chełm, zespół cerkwi prawosławnej pw. 
św. Jana Teologa, izolowanie fundamentów 
świątyni, fot. S. Rudnik, 2013.



12. Chełm, zespół cerkwi prawosławnej pw. św. Jana Teologa, 
stan po zakończeniu prac remontowych i rewitalizacyjnych, fot. 
S. Rudnik, 2013.

13. Czułczyce (Przysiółek), kościół rzym.-
kat. pw. Wszystkich Św., stan przed oczysz-
czeniem szalunku świątyni, fot. S. Rudnik, 
2013.

14. Czułczyce (Przysiółek), kościół rzym.-
kat. pw. Wszystkich Św., stan po oczyszcze-
nu szalunku świątyni, fot. S. Rudnik, 2013.

15. Gardzienice, pałac, elewacja frontowa, po remoncie, fot.     
D. Kopciowski, 2014.

16. Gardzienice, pałac, elewacja tylna, po 
remoncie, fot. D. Kopciowski, 2014.

17. Gardzienice, oficyna, stan po remoncie 
elewacji, fot. D. Kopciowski, 2014.
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18. Hańsk, kościół rzym.-kat. pw. św. Raj-
munda, wieża w trakcie prac, fot. S. Rudnik, 
2013.

19. Hola, zespół cerkwi prawosławnej pw. św. Paraskewi i św. 
Antoniego Pieczerskiego, otoczenie świątyni po pracach 
rewaloryzacyjnych, stoją od lewej: Grzegorz Szwed, koordynator 
projektu, ks. Tomasz Łotysz, proboszcz, fot. S. Rudnik, 2013.

20. Hola, zespół cerkwi prawosławnej pw. 
św. Paraskewi i św. Antoniego Pieczer-
skiego, otoczenie świątyni po pracach rewa-
loryzacyjnych, fot. S. Rudnik, 2013.

21. Kazimierz Dolny, wzgórze zamkowe, widok na wieżę straż-
niczą, po rewaloryzacji, fot. A. Wiśniewska, 2013.

22. Kazimierz Dolny, zespół kościoła farnego, po rewaloryzacji, 
fot. A. Wiśniewska, 2013.
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23. Kobylany, koszary odcinkowe, stan przed pra-
cami, fot. J. Maraśkiewicz, 2012.

24. Kobylany, koszary odcinkowe, stan po pracach, fot. 
P. Zieniuk, 2014.

25. Kobylany, prochownia, w trakcie remontu, fot. J. Maraśkiewicz, 2013.

26. Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 3, spichlerz,          
w trakcie remontu, fot. P. Wira, 2013.

27. Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 3, spichlerz,    
w trakcie remontu, fot. P. Wira, 2013.
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29. Krasnystaw, ul. Sikorskiego 10, dwór w ze-
spole dworsko-folwarcznym, w trakcie remontu, 
fot. P. Wira, 2013.

30. Krasnystaw, ul. Sikorskiego 10, dwór w zespole 
dworsko-folwarcznym, w trakcie remontu, fot. P. Wira, 
2013.

31. Krasnystaw, ul. Sikorskiego 10, dwór w zespole dworsko-folwarcznym, w trakcie remontu, fot. P. Wira, 2013.

32. Leśce, zespół dworsko-parkowy, stan po pracach 
remontowych, fot. M. Kurczewicz, 2013. 

33. Lublin, ul. Chopina 6, Gmach Banku Rolnego, 
ob. NBP, wnętrze sali operacyjnej po konserwacji, 
fot. A. Wiśniewska, 2013.
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34. Lublin, ul. Grodzka, elewacje kamienic nr 14-30 przed remontem, fot. A. Wiśniewska, 2011.

35. Lublin, ul. Grodzka, elewacje kamienic nr 18-22 i 26-30 po remoncie, fot. M. Kurczewicz, 
2014.

36. Lublin, ul. Grodzka 20, zabudowa podwórza 
w trakcie prac remontowych, fot. M. Kurczewicz, 
2014.

37. Lublin, ul. Grodzka 20, kamienica, pomiesz-
czenie I piętra w trakcie prac konserwatorskich, 
fot. M. Kurczewicz, 2014.
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38. Lublin, ul. Grodzka 20, kamie-
nica, pomieszczenie I piętra w trak-
cie prac konserwatorskich, fot. M. 
Kurczewicz, 2014.

39. Lublin, Rynek 4, kamienica, pomieszczenie I piętra po pracach kon-
serwatorskich, fot. M. Kurczewicz, 2014.

40. Lublin, Rynek 4, kamienica, klatka schodowa z ekspo-
zycją historycznych wątków murów, po remoncie, fot.       
M. Kurczewicz, 2014.

41. Lublin, Rynek 4, widok na odbudowaną ofi-
cynę, fot. M. Kurczewicz, 2014.

42. Lublin, ul. Królewska 10, zachowane skrzy-
dło kolegium jezuickiego, stan przed remontem, 
fot. archiwum WUOZ, 2011.
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43. Lublin, ul. Królewska 10, zachowane skrzydło 
kolegium jezuickiego, stan po remoncie elewacji, fot. 
M. Kurczewicz, 2014.

44. Lublin, zespół szpitalny św. Wojciecha, elewacje 
kościoła po remoncie, fot. M. Kurczewicz, 2014.

45. Lublin, zespół szpitalny św. Wojciecha, wnętrze 
kościoła po remoncie, fot. M. Kurczewicz, 2014.

46. Lublin, zespół powizytkowski, ob. Centrum Kultury, 
po rewaloryzacji, fot. D. Kopciowski, 2014.

47. Lublin, zespół powizytkowski, ob. Centrum 
Kultury, fragment dekoracji elewacji lamusa po 
konserwacji, fot. D. Kopciowski, 2014.
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48. Łęczna, kościół paraf., po remoncie, fot. B. Stolarz, 2013.

49. Łęczna, kościół paraf., fragment fasady, po 
remoncie, fot. B. Stolarz, 2013.

50. Nałęczów, kościół rektoralny pw. św. Karola 
Boromeusza, wnętrze - stan po pracach, fot.       
K. Zarzycka-Goliszek, 2014. 

51. Nałęczów, kościół rektoralny pw. św. Karola Boro-
meusza, stan po pracach, fot. K. Zarzycka-Goliszek, 2014.

52. Nosów, zespół cerkwi prawosławnej pw. św. 
Michała Archanioła, ogrodzenie w trakcie remon-
tu, fot. J. Maraśkiewicz, 2013.

53. Puchaczów, zespół kościoła paraf. po re-
moncie, fot. A. Wiśniewska, 2014.
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54. Puławy, Świątynia Sybilli, stan przed remontem, fot. 
archiwum WUOZ w Lublinie, 2007.

56. Puławy, Świątynia Sybilli, elewacja fron-
towa, stan po remoncie, fot. M. Kurczewicz, 
2014.

55. Puławy, Świątynia Sybilli, widok od strony pd.-
zach., stan po remoncie elewacji, fot. M. Kurczewicz, 
2014.

57. Puławy, Domek Gotycki, stan przed re-
montem elewacji, fot. archiwum WUOZ w Lub-
linie, 2003.

58. Puławy, Domek Gotycki, stan po remoncie 
elewacji, fot. M. Kurczewicz, 2014.
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59. Puławy, pałac, klatka schodowa przed 
konserwacją, fot. archiwum WUOZ w Lu-
blinie, 2005.

60. Puławy, pałac, klatka schodowa po konserwacji, fot.        
M. Kurczewicz, 2014.

61. Puławy, pałac, sala rycerska po pracach 
konserwatorskich, fot. M. Kurczewicz, 2014.

62. Radcze, kościół parafialny pw. św. Mikołaja, 
w trakcie prac, fot. J. Maraśkiewicz, 2013.

63. Radcze, kościół parafialny pw. św. Mikołaja, 
po pracach, fot. J. Maraśkiewicz, 2013.
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64. Radzyń Podlaski, plebania przy kościele paraf. 
pw. Trójcy Św., w trakcie remontu, fot. J. Maraś-
kiewicz, 2013.

65. Radzyń Podlaski, plebania przy kościele pw. Trójcy 
Św., po remoncie, fot. D. Dzięga 2014.

66. Rogalów, wiadukt kolejowy, przed remontem, fot. 
K. Zarzycka-Goliszek, 2012. 

67. Rogalów, wiadukt kolejowy, po remoncie, fot. z ar-
chiwum Zarządu Dróg Powiatowych Oddz. Poniatowa, 
2013. 

68. Rzeczyca Ziemiańska, kościół pw. Przemienie-
nia Pańskiego, w trakcie prac remontowych, fot.      
A. Wiśniewska, 2013.

69. Rzeczyca Ziemiańska 2, kościół pw. Przemienienia 
Pańskiego, elewacje po zakończeniu prac remontowych, 
fot.  A. Wiśniewska, 2013. 
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70. Skierbieszów, kościół parafialny pw. 
Wniebowzięcia NMP, stan przed pracami, 
fot. Lech Kuśmierz, 2012. 

71. Skierbieszów, kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP, 
stan po pracach związanych z zagospodarowaniem cmentarza 
przykościelnego, fot. Lech Kuśmierz, 2013.

72. Włodawa, zespół klasztorny Paulinów, 
remont nawierzchni dziedzińca przed 
kościołem, fot. S. Rudnik, 2013.

73.Wojsławice, kościół rzym.-kat. pw. św. Michała Archanioła, 
front świątyni w trakcie prac remontowych, fot. S. Rudnik, 2013.

74. Wojsławice, rynek po pracach rewa-
loryzacyjnych, w głębi budynek ratusza, fot.   
S. Rudnik, 2013.

75. Wola Okrzejska, oficyna dworska po remoncie, fot. 
J. Maraśkiewicz, 2013.
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76. Woskrzenice, kościół paraf. pw. św. Michała Archanioła, 
po remoncie, fot. J. Maraśkiewicz, 2013.

77. Zaburze (Średnia Wieś), dwór w trakcie 
remontu, fot. P. Wira, 2013.

78. Zaburze (Średnia Wieś), dwór w trakcie 
remontu, fot. S. Rudnik, 2013.

79. Zamość, widok na bark prawy Bastionu II, stan w trakcie prac, fot, Ewa Furlepa, 2013. 
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80. Zamość, mur kurtyny II-III z widokiem na Bramę Szczebrzeską, stan w trakcie prac, fot. Ewa Furlepa, 2013. 

81. Żabianka, kościół pw. Wniebowzięcia NMP, 
elewacja po remoncie, fot. J. Matys, 2013. 

82. Żulice, kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża 
Św., stan po pracach remontowych, fot. Lech Kuśmierz, 
2013. 

83. Żurawce, kościół parafialny pw. Krzyża Św., 
elewacja pn., stan po pracach remontowych, fot. 
Lech Kuśmierz, 2013. 
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Dorota Dzięga, Beata Lechocka, Barbara Stolarz, Grażyna Żurawicka 
 
 

PRACE KONSERWATORSKIE  
PROWADZONE PRZY ZABYTKACH RUCHOMYCH  

W ROKU 2013 
 
 
Wstęp 
Wykaz realizacji konserwatorskich w zakresie zabytków ruchomych obejmuje teren woj. 
lubelskiego podległego działalności WUOZ Lublin i Delegatur w Białej Podlaskiej, 
Chełmie i Zamościu. Sprawozdanie - z konieczności w wersji skrótowej - jest próbą 
przybliżenia i zilustrowania działań, jakie są podejmowane przez właścicieli przy 
obiektach zabytkowych, wpisanych do rejestru. Przedstawiony wykaz obejmuje 
zakończone prace w całości lub ich etap zrealizowany w roku 2013. Czasokres jest 
wyznaczony przez cykl wydawniczy Wiadomości Konserwatorskich, jak również roczne 
okresy rozliczeń finansowych w przypadku prac dotowanych z różnych źródeł 
państwowych i samorządowych. Stąd przy wykazach pojawia się informacja o źródłach 
ewentualnych dofinansowań dla właścicieli podejmujących prace przy zabytkach.          
W roku 2013 z budżetu Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków udzielono 
dotacji na realizację zadań bieżących przy zabytkach ruchomych w kwocie łącznej 
300.116 zł, oraz na refundację poniesionych w latach ubiegłych nakładów kwotę 75.884 
zł. Niestety Urząd Marszałkowski w roku 2013 nie ogłosił naboru wniosków na 
dofinansowanie prac przy zabytkach. Również z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego nie dofinansowano prac przy zabytkach ruchomych. Natomiast z budżetu 
Urzędu Miasta Lublin przeznaczono kwotę 69.409 zł, na prace przy zabytkach 
ruchomych. Przy tak ograniczonych funduszach na prace przy zabytkach ruchomych - 
udało się kolejny raz zrealizować prace konserwatorskie m.in. w przypadku kościoła 
parafialnego w Janowie Podlaskim, kościoła rektoralnego pw. Wniebowzięcia NMP 
Zwycięskiej w Lublinie, kościoła parafialnego w Milejowie, kościoła parafialnego          
w Szczebrzeszynie. Właściciele zabytków aplikują również o dotacje unijne, które 
obejmują także konserwację zabytków ruchomych. W roku 2013 dzięki dofinansowaniu 
z funduszy unijnych udało się zakończyć się prace w kościele parafialnym w Kraśniku,  
w kościele parafialnym w Opolu Lubelskim. W skali potrzeb w zakresie konserwacji 
zabytków na terenie woj. lubelskiego przyznawane dotacje nie dają możliwości zaspoko-
jenia wszystkich potrzeb. Nawet przy ograniczonych funduszach, udaje się co roku 
uratować wiele cennych zabytków, co potwierdza poniższe zestawienie. 
 
BIAŁA PODLASKA, gm. Loco, pow. bialski grodzki 
Organy z prospektem i miechem z podawaczami z kościoła paraf. pw. św. Anny 
Instrument należący do wyposażenia kościoła św. Anny w Białej Podlaskiej nie jest 
jednorodny. Zbudowany prze Leopolda Blomberga w 1873 r. z dodanym w 1891 r. mie-
chem z podawaczem, został przebudowany w 1965 r. przez Antoniego Grygorcewicza. 
Przystępując do robót w 2013 r. przeprowadzono analizę i na jej podstawie opracowano 
program prac konserwatorskich dla organów, miecha i prospektu. Zdecydowano              
o pozostawieniu obecnej dyspozycji głosowej instrumentu, oczyszczeniu piszczałek, 
naprawie uszkodzonych, korekcie stroju i intonacji. Podjęto decyzję o wykonaniu 
kompleksowych prac konserwatorskich przy miechu z podawaczami, zwracając uwagę 
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na maksymalne zachowanie substancji oryginalnej zabytku, usunięciu elektrycznego, 
wtórnego systemu wdmuchiwania powietrza i powrocie do zasady mechanicznego 
podawania powietrza. Usunięto stare oskórowanie. Obiekt oczyszczono, wykonano 
dezynsekcję i impregnację elementów drewnianych, zakładając wymianę trwale znisz-
czonych elementów. Wykonano nowe uszczelnienia ze skóry naturalnej, konserwacje      
i konieczne naprawy dźwigni i mechanizmu kalikanta. Wykonano projekt i na jego 
podstawie nowy układ kanałów powietrznych. Zdecydowano również o zakupie i insta-
lacji nowej cichej dmuchawy. Stół gry zdemontowano, oczyszczono; zdecydowano         
o zmianie jego lokalizacji i ustawieniu bokiem do szafy organowej. Prace przy 
prospekcie organowym podjęto po demontażu organów. Obiekt oczyszczono, wykonano 
badania stratygraficzne warstw malarskich. Wyniki okazały się niejednoznaczne, z tych 
powodów zdecydowano o rozważeniu dwóch wariantów postępowania. Zdecydowano    
o ustaleniu ostatecznej kolorystyki bazując na okrywkach, nawiązując do kolorystyki 
ołtarzy bocznych. Wykonano zabiegi dezynsekcji i impregnatcji. Z lica szafy usunięto 
wtórne nawarstwienia. Wykonano naprawy stolarskie i wzmocnienie części dolnych. 
Uzupełniono drobne ubytki w partiach gruntów, malatury. Złocenia wykonano w miej-
scach ich pierwotnego występowania. Prace miały na celu poprawę dyspozycji głosowej 
instrumentu, jego wartości technicznych i estetycznych, umożliwiających prawidłową 
pracę i brzmienie. Prace przy prospekcie miały na celu poprawę jego stanu technicznego, 
wartości estetycznych i artystycznych. 
Prowadzący prace przy instrumencie: organmistrz Paweł Ziaja. 
Prowadzący prace przy prospekcie: Dorota Moryto-Naumiuk. 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Anny w Białej Podlaskiej.  
 
Obraz olejny na płótnie „Św. Roch” z 1 poł. XIX w. z kaplicy cmentarnej  
Ze względu na zły stan warstwy malarskiej posiadającej w wielu miejscach przetarcia, 
widoczne liczne wykruszenia i ubytki obejmujące także warstwę gruntu, zdecydowano   
o konserwacji obrazu „Św. Roch” nieznanego autora, z kaplicy cmentarnej pod jego 
wezwaniem. Wpływ na destrukcję spowodowany był stanem zachowania płóciennego 
podobrazia, po wykonanym wcześniej zabiegu dublażu na dodatkowe płótno i klajster 
oraz konstrukcji krosna typu ramiak, zbitego na pojedynczy czop bez klinów i fazy. 
Dublaż na klajster spowodował skurcz oryginalnego płótna, utworzenie siatki daszko-
watych spękań, widoczne odspojenia malatury i poważne uszkodzenia obrazu. 
Konsekwencją było odpadanie łusek, szczególnie w partiach brzegowych. Zdecydowano 
o wymianie krosna na nowe. Po zabezpieczeniu lica, usunięto płótno dublażowe. Łuski 
podklejono przy użyciu Bevy 371. Wykonano zabieg prostowania i po przygotowaniu, 
obraz zdublowano na nowe płótno lniane. Usunięto dwie warstwy przemalowań. 
Uzupełniono ubytki zaprawy i je opracowano. Wykonano podmalówki. Powierzchnię 
zaizolowano werniksem retuszerskim, następnie ubytki warstwy malarskiej wypunkto-
wano i zrekonstruowano. Celem prac była likwidacja przyczyn i skutków destrukcji 
obiektu oraz przywrócenie obrazowi pełnej wartości estetycznej i artystycznej.  
Prowadzący prace: Elżbieta Linnert. 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Białej Podlaskiej.  
 
Zespół nagrobków: NN, Józefy Burzyńskiej, Ioanicza Dombrowskiego, Franciszka 
Staszewskiego, Jana Juchniewicza, Joanny Strusiowej, Józefa Tołkacza, zlokali-
zowanych na cmentarzu paraf. przy ul. Janowskiej 
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Wykonano pełny zakres prac konserwatorskich przy kamieniu (oczyszczenie, odsolenie, 
wzmocnienie, klejenia pęknięć usunięcia nawarstwień, uzupełnienia ubytków, uczytel-
nienia inskrypcji, scalenia estetycznego oraz zabezpieczenia całości z zaimpregnowaniem 
hydrofobowym. Wstawiono fleki i wykonano niezbędne rekonstrukcje. Pola grobowe 
oczyszczono z roślinności i korzeni drzew, obniżono grunt wokół nagrobków. Wykonano 
nowe fundamenty (nagrobek J. Tołkacza, J. Burzyńskiej), na których posadowiono 
obiekty. Wykonano pełny zakres prac konserwatorskich przy obiekcie wykonanym z że-
liwa (NN) oraz zwieńczeniu nagrobka (J. Burzyńskiej), obejmujących: demontaż obiektu, 
oczyszczenie powierzchni żeliwa metodami mechanicznymi a następnie zabezpieczenie 
powłokami antykorozyjnymi, rekonstrukcje brakujących elementów, montaż na nowej 
podmurówce. Prace miały na celu zahamowanie procesów destrukcji, przywrócenie 
pierwotnej estetyki obiektów. 
Prowadzący prace: Zofia Kamińska. 
Inwestor: Stowarzyszenie Koło Białczan i Miasto Biała Podlaska. 
 
Wieżyczka wschodnia w zespole zamkowym Radziwiłłów  
W 2013 roku Gmina Miejska w Białej Podlaskiej kontynuowała prace rozpoczęte                
w poprzednim sezonie. Zaplanowano wykonanie konserwacji zachowanych fragmentów 
sgraffita i niezbędne rekonstrukcje w oparciu o opracowany materiał ikonograficzny. Na 
wstępie wykonano podłoża pod rekonstrukcje. Prace kontynuowano przeprowadzając 
rekonstrukcje metodą pseudosgraffito. Wykonano konserwacje obramień, gzymsów         
i kapiteli. Na całej powierzchni ścian wprowadzono powłoki malarskie w technikach 
mineralnych w oparciu o farby wapienne. Prace zakończono zabiegiem impregnacji 
hudrofobizującej, wzmacniającym opracowywaną powierzchnię.  
Prowadzący prace: Zofia Kamińska. 
Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska przy wsparciu finansowym Lubelskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
 
BOŃCZA, gm. Kraśniczyn, pow. krasnostawski 
Kiot z przedstawieniami „Matka Boska z Dzieciątkiem” i „Mandylion” z pocz. 
XVIII w. z cerkwi prawosławnej pw. Opieki Matki Bożej  
Prace konserwatorskie rozpoczęto od demontażu obiektu i wstępnego oczyszczenia 
obiektu z zabrudzeń. Następnie oczyszczono malaturę i złocenia z przemalowań. 
Wykonano wzmocnienie strukturalne osłabionego drewna, dezynsekcję drewna, uzupeł-
nienie ubytków drewna w miejscach spękań. Wykonano rekonstrukcję detali snycerskich 
zgodnie z pierwotnym układem. Uzupełniono grunty w partiach złoceń i malatury oraz 
opracowano ich powierzchnie. Wykonano złocenia na poler i mat oraz retusz detali 
złotem w proszku, a także retusz pierwotnej malatury. Końcowym zabiegiem przy 
architekturze kiota było zabezpieczenie powierzchni malatury.  
Prowadzący prace: mgr Małgorzata Podgórska - Makal. 
Inwestor: Parafia prawosławna pw. Opieki Matki Bożej w Bończy przy wsparciu 
finansowym LWKZ. 
 
Ikona „Matka Boska z Dzieciątkiem” z XVIII w. (w ramie centralnej kiota) z cerkwi 
prawosławnej pw. Opieki Matki Bożej 
Prace konserwatorskie rozpoczęto od wstępnego oczyszczenia ikony z zabrudzeń.          
Kolejno oczyszczono warstwę malarską i złocenia i odtłuszczono grunty w partii złoceń. 
Podklejono osypujące się fragmenty warstwy malarskiej i gruntów. Przeprowadzono 
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zabiegi wzmocnienia strukturalnego drewna, dezynsekcję drewna oraz uzupełnienie 
drewna w miejscach ubytków i spękań. Wykonano uzupełnienia gruntów w partiach 
złoceń i malatury, opracowanie powierzchni gruntów, wykonano złocenia na poler i mat 
zgodnie z ich pierwotnym układem, wykonano retusz detali złotem w proszku i retusz 
warstwy malarskiej - retusz naśladowczy, a następnie położono werniks końcowy. 
Prowadzący prace: mgr Małgorzata Podgórska - Makal. 
Inwestor: Parafia prawosławna pw. Opieki Matki Bożej w Bończy przy wsparciu 
finansowym LWKZ. 
 
Ikona „Mandylion” z XVIII w. (ze zwieńczenia kiota) z cerkwi prawosławnej pw. 
Opieki Matki Bożej 
Prace konserwatorskie rozpoczęto od wstępnego oczyszczenia ikony z zabrudzeń. 
Oczyszczono warstwę malarską i złocenia. Następnie odtłuszczono grunty w partii 
złoceń. Podklejono osypujące się fragmenty warstwy malarskiej i gruntów. Przepro-
wadzono zabiegi wzmocnienia strukturalnego drewna, dezynsekcję drewna oraz 
uzupełnienie drewna w miejscach ubytków i spękań. Wykonano uzupełnienia gruntów   
w partiach złoceń i malatury, opracowanie powierzchni gruntów, wykonano złocenia na 
poler i mat zgodnie z ich pierwotnym układem oraz wykonano retusz detali złotem          
w proszku i retusz warstwy malarskiej - retusz naśladowczy’ Prace zakończono 
położeniem werniksu końcowego. 
Prowadzący prace: mgr Małgorzata Podgórska - Makal. 
Inwestor: Parafia prawosławna pw. Opieki Matki Bożej w Bończy przy wsparciu 
finansowym LWKZ. 
 
BUKOWINA, gm. Biszcza, pow. biłgorajski 
Organy z kościoła filialnego pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny 
Organy wybudowane zostały w 2 poł. XIX wieku przez organmistrza lubelskiego 
Kazimierza Schmidta. Posiadają bardzo ciekawe urządzenie nazywane tympanem 
piszczałkowym składającym się z dwóch otwartych piszczałek umieszczonych poziomo 
w balustradzie chóru muzycznego grających jednocześnie dając efekt dudnienia jakby 
bicia w bęben lub kocioł. Zakres zrealizowanych zabiegów konserwatorskich obejmował 
rekonstrukcję zniszczonych piszczałek głosu Pryncypał 4 i Octava 2 z zachowaniem 
zabytkowej menzuracji piszczałek, remont i konserwację ławek organowych, wykonanie 
nowych uszkodzonych filarków, rekonstrukcję brakujących mechanizmów urządzenia 
tympan, montaż poszczególnych elementów organów, intonację głosów i strojenie 
organów.  
Prowadzący prace: Adam Pachołek.  
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Biszczy przy 
wsparciu finansowym LWKZ. 
 
CHEŁM, gm. Loco, pow. chełmski grodzki 
Obraz „Przemienienie Pańskie” z 2 poł. XVIII w., z kościoła paraf. pw. Rozesłania 
Świętych Apostołów  
Prace konserwatorskie rozpoczęto od miejscowego podklejenia łuszczących się frag-
mentów warstwy malarskiej. Wykonano badania pigmentów w celu ich identyfikacji. 
Przeprowadzono zabiegi dezynfekcji. Wykonano zabiegi w celu ustabilizowania podłoża. 
Oczyszczono lico z pociemniałego werniksu oraz usunięto przemalowania. Uzupełniono 
ubytki gruntu, wykonano podmalówki kolorystyczne na kitach. Położono werniks 
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pośredni, a następnie wykonano retusz naśladowczy. Założono werniks końcowy.  
Prowadzący prace: mgr Joanna Polaska. 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Rozesłania św. Apostołów w Chełmie przy 
wsparciu finansowym LWKZ.  
 
Obraz „Św. Antoni z Dzieciątkiem” z przełomu XVII i XVIII w. z kościoła paraf. 
pw. Rozesłania Świętych Apostołów 
Prace konserwatorskie rozpoczęto od umieszczenia obrazu na podłożu zastępczym, 
usunięto z brzegów kompozycji szerokie wtórne pasy obrazu oraz wstępnie rozprosto-
wano i odczyszczono powierzchnię obrazu. Następnie miejscowo zabezpieczono 
powierzchnię obrazu bibułką japońską. Wyrównano powierzchnię obrazu w sposób 
mechaniczny, odczyszczono lico z warstwy brudu oraz usunięto warstwy ściemniałego 
werniksu i miejscowych przemalowań retuszy. Sklejono przedarcia podobrazia płócien-
nego oraz wklejono protezy płócienne na styk w miejscach ubytków - dziur. Zdublowano 
obraz na nowe płótno, usunięto nadmiar masy dublażowej z powierzchni obrazu. 
Uzupełniono ubytki warstwy zaprawy i opracowano powierzchnie kitów. Następnie 
napięto obraz na krosno malarskie. Położono warstwy werniksu retuszerskiego, 
wykonano scalenie kolorystyczno - formalne warstwy malarskiej oraz rekonstrukcję 
brakujących fragmentów obrazu. Położono werniks ochronny. 
Prowadzący prace: mgr Agata Woźniak - Niemkiewicz. 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie przy 
wsparciu finansowym LWKZ. 
 
DŁUŻNIÓW, gm. Dołhobyczów, pow. hrubieszowski  
Polichromia ścienna z kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
Polichromia wnętrza datowana jest na 1891 r., autorstwa J. Kizyma i Kopyścińskiego. 
Wykonane w technice temperowej, klejowej i olejnej. W zakresie technicznym prac kon-
serwatorskich i restauratorskich przewidzianych do wykonania w 2013 r. przyjęto ścianę 
południową nawy głównej poniżej balkonu. Wykonano oczyszczenie polichromii, utrwa-
lenie spudrowanych fragmentów oraz trucie i zabezpieczenie środkiem zabezpieczają-
cym przed działaniem grzybów i glonów. Następnie podklejono złuszczone i odspojone 
partie malowideł, usunięto zmurszałe fragmenty drewnianego podłoża, wykonano zabiegi 
dezynsekcji, impregnacji drewna, uzupełniono ubytki podłoża, fakturowano powierz-
chnie fleków poprzez ręczną obróbkę drewna wraz z zabezpieczeniem fleków. 
Prowadzący prace: Stanisław Filip. 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Arch. w Żniatynie przy wsparciu 
finansowym LWKZ. 
 
DRATÓW, gm. Ludwin, pow. łęczyński 
Dwudziestowieczny ołtarz boczny (kiot) z cerkwi prawosławnej pw. św. Mikołaja 
W roku 2013 zrealizowano prace przy kolejnym obiekcie z zabytkowego wyposażenia 
cerkwi. Podjęte zostały prace przy kiocie z przedstawieniem tytularnym Matki Boskiej 
Poczajowskiej. Po demontażu, oczyszczeniu i pełnym rozpoznaniu obiektu okazało się, 
że część elementów snycerskich jest niewłaściwie zamontowana, dokonano korekty 
wtórnych przeróbek. Odsłonięto i odtworzono pierwotną kolorystykę struktury drew-
nianej, uzupełniono ubytki i wykonano na nowo złocenia. Całość zmontowano. Pracom 
zabezpieczającym poddano również obraz. 
Prowadzący prace: Małgorzata Podgórska-Makal. 
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Inwestor: Parafia prawosławna pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie przy wsparciu 
finansowym LWKZ. 
 
DYS, gm. Niemce, pow. lubelski ziemski 
Dwudziestowieczne rzeźby św. Elżbiety i św. Zachariasza z kościoła paraf. pw. św. 
Jana Chrzciciela  
Rozpoznanie obiektów pozwoliło ustalić datowanie i autorstwo, odnaleziona została 
sygnatura „W.K” i data 1909 r. Generalnie rzeźby wykazywały zniszczenia struktury 
drewnianej oraz złoceń i malatury. Po wykonaniu prac technicznych, przywrócona 
została pierwotna estetyka rzeźb. Zabytki po pracach umieszczono w nowym miejscu 
przy ołtarzu głównym, gdyż związane są z wezwaniem kościoła. 
Prowadzący prace: Monika Konkolewska. 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka w Dysie przy wsparciu finansowym z funduszy UE. 
 
HOROSTYTA, gm. Wyryki, pow. włodawski  
Feretron z przedstawieniami „Matka Boska Chełmska” i „Św. Katarzyna” z XIX w. 
z cerkwi prawosławnej pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego 
Prace konserwatorskie przy feretronie rozpoczęto od wykonania badań stratygraficznych, 
usunięcia warstwy przemalowań z elementów polichromowanych i złoconych. Podklejo-
no łuszczące się i osypujące fragmenty oryginalnej polichromii i złoceń, oczyszczono 
odsłonięte powierzchnie polichromowane i złocone. Przeprowadzono prace konser-
watorskie przy snycerce drewnianej: flekowania, wzmocnienia oraz uzupełniono 
brakujące elementy snycerki. Następnie wzmocniono strukturę drewna, uzupełniono 
drobne ubytki podłoża i warstwy gruntów. Wykonano podmalówkę kolorystyczną na 
uzupełnionych gruntach powierzchni polichromowanych. Położono izolację i wykonano 
retusz naśladowczy i scalenie kolorystyczne warstwy polichromii. Wykonano złocenia, 
zabezpieczono warstwę polichromii i złoceń. Prace rozpoczęto od podklejenia odspojeń 
gruntów na powierzchni przedstawień, usunięto z powierzchni malatury warstwy brudu, 
starych werniksów i przemalowań. Uzupełniono ubytki warstwy gruntu, uzupełniono zło-
cenia na nimbach, następnie wykonano podmalówkę kolorystyczną na kitach. Położono 
werniks pośredni, wykonano retusz naśladowczy oraz założono werniks końcowy. 
Prowadzący prace: mgr Joanna Polaska. 
Inwestor: Parafia prawosławna pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie przy 
wsparciu finansowym LWKZ. 
 
HRUBIESZÓW, gm. Loco, pow. hrubieszowski 
Kiot z ikoną „Matka Boska z Dzieciątkiem Akafistna” z cerkwi prawosławnej 
Zaśnięcia NMP 
Kiot pochodzi z 1880 r., drewno fornirowane, politurowane, złocone. Ikona wykonana   
w technice temperowej na desce i olejnej na płótnie. Prace konserwatorskie i resta-
uratorskie przy kiocie prowadzono etapami od roku 2011, w 2013 r. przeprowadzono 
konserwację w zakresie: opracowania powierzchni zaprawy, położenia warstwy złoceń  
w partiach profilowanych i rzeźbionych na mat i poler, wykonano scalenie kolorystyczne 
warstwy malarskiej i polichromii. 
Prowadzący prace: Agata Woźniak-Niemkiewicz. 
Inwestor: Parafia prawosławna Zaśnięcia NMP w Hrubieszowie przy wsparciu finan-
sowym LWKZ. 
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Nagrobki: Ks. Onufrego Kozłowskiego i Marianny Kozłowskiej, Stanisława               
i Nikodema Milewskich na cmentarzu paraf. 
Nagrobki z XIX w., wykonane z piaskowca, o cokołach bogato profilowanych, zwień-
czone krzyżem, utrzymane w charakterze klasycystycznym. Zakres kontynuowanych 
prac konserwatorskich i restauratorskich objął: zdemontowanie elementów nagrobków, 
odsolenie kamienia, uzupełnienie ubytków w piaskowcu na bazie kruszywa kamiennego 
wraz z ich opracowaniem, zabezpieczenie kamienia, wykonanie iniekcji odspojonych 
partii kamienia, wzmocnienie strukturalne kamienia, scalenie kolorystyczne fleków i uzu-
pełnień, zabezpieczenie całej powierzchni nagrobków.  
Prowadzący prace: Janusz Szczekan.  
Inwestor: Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza w Hrubieszowie.  
 
JABŁOŃ, gm. Loco, pow. parczewski 
Nagrobek Piotra Strzyżewskiego, zlokalizowany na cmentarzu paraf. 
Obiekt wstępnie oczyszczono i uporządkowano pole grobowe. Powierzchnię kamienia 
umyto z dodatkiem detergentu, mechanicznie doczyszczono i wzmocniono preparatem 
krzemoorganicznym. Ubytki uzupełniono kitem mineralno-syntetycznym wypełniono 
szczeliny pomiędzy stopniami i fragmentami schodów. Wykonano konserwację kotew     
i zabezpieczenie antykorozyjne. Prace zakończono impregnacją hydrofobową powierz-
chni i jej patynowaniem. Przeprowadzone zabiegi miały na celu zahamowanie procesów 
destrukcji oraz przywrócenie pierwotnej estetyki obiektu. 
Prowadzący prace: Monika Konkolewska. 
Inwestor: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej. 
 
JANÓW PODLASKI, gm. Loco, pow. bialski 
Dwa eklektyczne konfesjonały z przełomu XVIII i XIX w. z kościoła paraf. pw. 
Trójcy Świętej  
Obiekty zdemontowano i oczyszczono, wykonując w dalszej kolejności zdejmowanie 
wtórnych powłok i nawarstwień z ich powierzchni. Wykonano zabiegi dezynfekcji i de-
zynsekcji drewna. Zrekonstruowano brakujące detale snycerskie. Usztywniono i ustabili-
zowano konstrukcję obiektów. Wymieniono instalację elektryczną. Wykonano nową 
tapicerkę siedzisk w oparciu o zachowany wzór. Opracowano powierzchnie drewna         
z wykończeniem kolorystycznym i położeniem politury. Uzupełniono i zrekonstruowano 
złocenia. W miejscach narażonych na zniszczenie założono lakier (klęczniki, pod-
łokietniki, podłoga).  
Prowadzący prace: Krzysztof Miller.  
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim przy 
wsparciu finansowym LWKZ. 
 
Osiemnastowieczna ambona z kościoła paraf. pw. Trójcy Świętej 
W 2013 r. kontynuowano prace obejmując m.in. zaplecek i baldachim ambony. Po prze-
prowadzeniu demontażu elementów ruchomych, wykonano badania stratygraficzne, 
zbadano spoiwa i pigmenty. Obiekt oczyszczono, wykonano zabiegi dezynsekcji i dezyn-
fekcji. Usunięto wtórne nawarstwienia. Wzmocniono odspojenia polichromii oryginalnej 
i podklejono grunty. Ponadto zdecydowano o wykonaniu impregnacji wzmacniającej. 
Wykonano prace techniczne, uzupełniono ubytki gruntów i polichromii. Wykonano 
konserwację złoceń, werniksowanie końcowe. Obiekt zmontowano w kościele. 
Prowadzący prace: Aleksandra Hadała.  
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Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim.  
 
KAZIMIERZ DOLNY, gm. Loco, pow. puławski 
Elementy drewniane: późnorenesansowe stalle w kaplicy Górskich, stalle w prezbi-
terium, ambona, klęcznik z obrazem „Dobrego Pasterza”, prospekt organowy          
z kościoła farnego pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Ap.  
Wykonane w drewnie obiekty wykazywały zabrudzenia i przemalowania powierzchnio-
we, ubytki fragmentów w drewnie. Przeprowadzone doczyszczania powierzchni drewna  
i detalu snycersko-intarsjowanego pozwoliły na rozpoznanie pierwotnej kolorystki 
drewna, która została wyeksponowana i uzupełniona, po wykonaniu pełnego zakresu prac 
technicznych.  
Prowadzący prace: Aleksander Piotrowski, Paweł Sadlej. 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Ap.         
w Kazimierzu Dolnym przy udziale funduszy unijnych. 
 
Metaloplastyka: drzwi do skarbczyka, drzwi zewnętrzne do kruchty pd., drzwi 
zewnętrzne do zakrystii kościoła farnego pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja 
Ap. oraz elementy metalowe bramek-furtek w ogrodzeniu kościoła 
Metalowe drzwi i metaloplastyka wykazywały zniszczenia powłok malarskich, wżery 
rdzy, obluzowania osadzenia. Po wykonaniu oczyszczenia powierzchni z wtórnych          
i skorodowanych nawarstwień, metal zabezpieczono i położono nowe warstwy malarskie.  
Prowadzący prace: Aleksander Piotrowski. 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Ap.         
w Kazimierzu Dolnym przy udziale funduszy unijnych. 
 
Drewniane renesansowe drzwi w portalu wejścia z kruchty pd. do nawy kościoła 
farnego pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Ap.  
Drewniane drzwi o podziałach wewnętrznych (arkadkowe płyciny) zostały przemalo-
wane w całości na olejno. Doczyszczanie powierzchni ujawniło występowanie 
zróżnicowanych kolorystycznie pierwotnych polichromii, bogactwo detalu snycerskiego  
i ślady oryginalnych mocowań i wyrobienia z użytkowania. Odsłonięto oryginalne 
powłoki, które po wykonaniu prac technicznych zostały uzupełnione malarsko. 
Prowadzący prace: Aleksander Piotrowski, Monika Konkolewska. 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Ap.         
w Kazimierzu Dolnym przy udziale funduszy unijnych. 
 
Tablice kamienne m.in.: upamiętniające wznowienie śpiewania godzinek, ks. Woj-
ciecha ze Żnina, rozpoczęcie budowy i poświęcenie prezbiterium oraz kamienne 
kropielnice i rzeźba św. Jana z latarni kościoła pw. św. Jana Chrzciciela i św. 
Bartłomieja Ap. 
Wykonane w marmurze tablice pamiątkowe i epitafijne oraz kropielnice wykazywały 
zniszczenia strukturalne i powierzchniowe. Rozpoczęte kompleksowe prace we wnętrzu 
kościoła pozwoliły na wykonanie specjalistycznych prac także przy tych elementach. 
Podczas prac wykonano pełny zakres prac technicznych, które pozwoliły na zabezpie-
czenie oryginalnej struktury oraz estetycznych, pozwalających na przywrócenie walorów 
oryginalnego kamienia. 
Prowadzący prace: Aleksander Piotrowski, Monika Konkolewska. 
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Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Ap.         
w Kazimierzu Dolnym przy udziale funduszy unijnych. 
 
Fragmenty polichromii ściennej: kartusz na ścianie za ołtarzem głównym, napis nad 
wejściem do zakrystii kościoła farnego pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Ap.  
W trakcie prac we wnętrzu kościoła konserwacji poddano polichromowane fragmenty 
dekoracji ściennej, które zostały wydobyte spod przemalowań. Fragmenty wyekspono-
wano po wykonaniu niezbędnych prac techniczno-estetycznych.  
Prowadzący prace: Aleksander Piotrowski, Monika Konkolewska.  
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Ap.          
w Kazimierzu Dolnym przy udziale funduszy unijnych. 
 
Świecznik w typie meluzyna, kurdybany ołtarzy w kaplicach Górskich i Królew-
skiej, dwa krucyfiksy kościoła farnego pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Ap. 
Elementy wykonane z różnych materiałów (drewno, płótno, skóra, poroże jelenia) 
wymagały pełnego doczyszczenia z zanieczyszczeń i powłok wtórnych. W przypadku 
krucyfiksu, który wisiał pierwotnie na łuku tęczowym, stwierdzono, że wykonany jest on 
na wzór hiszpańskich lalek z materiałów i papieru oraz włosia, imitującego włosy. Ten 
ciekawy obiekt trudny był w uzyskaniu statyki z powodu miękkości materiału i od-
kształceń. Udało się jednak obiekt po konserwacji zabezpieczyć i wyeksponować           
w prezbiterium. 
Prowadzący prace: Aleksander Piotrowski, Monika Konkolewska. 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Ap.           
w Kazimierzu Dolnym przy udziale funduszy unijnych. 
 
Fragmenty polichromii ściennej: malowidło ze sceną „Ostatniej wieczerzy”              
w prezbiterium, zacheusze i kartusz w nawie kościoła filialnego pw. św. Anny 
W trakcie prac we wnętrzu kościoła konserwacji poddano polichromowane fragmenty 
dekoracji ściennej, które zostały wydobyte spod przemalowań. Fragmenty wyeksponowa-
no po wykonaniu niezbędnych prac techniczno-estetycznych.  
Prowadzący prace: Aleksander Piotrowski, Monika Konkolewska.  
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Ap.         
w Kazimierzu Dolnym przy udziale funduszy unijnych. 
 
KŁOCZEW, gm. Loco, pow. rycki 
Barokowa, XVIII-wieczna chrzcielnica z kościoła paraf. pw. św. Jana Chrzciciela  
W roku 2013 wykonano prace konserwatorskie przy górnych elementach chrzcielnicy, tj. 
rzeźbie przedstawiającej Chrzest Chrystusa i baldachim w kształcie muszli z rzeźbą Boga 
Ojca w Glorii. Całość chrzcielnicy wykazuje bardzo duże zniszczenia zarówno w struk-
turze drewna jak również w powłokach malarskich i złoceniach. Po rozpoznaniu zabytku 
i pierwotnej estetyki, wykonano prace techniczne, wzmocnienie strukturalne drewna, 
podklejenie lub usunięcie gruntów, następnie odtworzono złocenia i srebrzenia według 
pierwotnej estetyki. Obiekt zamontowano w kościele, gdyż nie jest bezpośrednio struktu-
ralnie związany z dolną częścią chrzcielnicy. 
Prowadzący prace: Andrzej Łojszczyk.  
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Kłoczewie.  
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Barokowy, XVIII-wieczny ołtarz główny z kościoła paraf. pw. św. Jana Chrzciciela  
Ołtarz główny składający się z rozbudowanego tabernakulum, obramionego bogactwem 
form rzeźbiarsko-snycerskich posadowionego na mensie z antepedium oraz flankowane-
go dwoma pełnopostaciowymi rzeźbami - wykazywał bardzo silne zniszczenia struktury 
drewnianej, malatury, złoceń i srebrzeń. W 2013 roku wykonano I etap prac przy ołtarzu 
obejmujący tabernakulum z obramieniem rzeźbiarsko-snycerskim. Wykonano w pełnym 
zakresie prace techniczne przy strukturze drewnianej, rozpoznano nawarstwienia malar-
skie, które pozwoliły na odtworzenie pierwotnej kolorystyki w odcieniu czerni, stanowią-
cej tło dla bogatych detali złoconych i srebrzonych.  
Prowadzący prace: Grzegorz Gołubiak. 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Kłoczewie. 
 
KOBYLANY, gm. Terespol, pow. bialski  
Nagrobek Kamili i Franciszka Jaszczołdów, na cmentarzu prawosławnym  
Nagrobek zdemontowano. Wykonano dezynfekcję preparatami biobójczymi. Kamień 
oczyszczono, usunięto nawarstwienia i wtórne zaprawy cementowe. Przeprowadzono 
zabiegi odsolenia w partiach podstawy obiektu. Uzupełniono ubytki formy, wstawiono 
fleki, sklejono spękania. Powierzchnie kamienia wzmocniono poprzez impregnacje pre-
paratem hydrofobizującym. Pogłębiono litery w obrębie inskrypcji. Wykonano rekon-
strukcje brakującego krzyża w oparciu o analogie. Pole grobowe oczyszczono z roślin-
ności i korzeni drzew. Wykonano nowy fundament z izolacją poziomą. Nagrobek zamon-
towano na fundamencie. Prace miały na celu zahamowanie procesów destrukcji, przy-
wrócenie pierwotnej estetyki obiektu. 
Prowadzący prace: Bartosz Markowski. 
Inwestor: Parafia prawosławna pw. Opieki Matki Bożej w Kobylanach, przy wsparciu 
finansowym LWKZ i Gminy Terespol.  
 
KRASNYSTAW, gm. Loco, pow. krasnostawski 
Konfesjonał z 3. ćw. XVIII w. z kościoła paraf. pw. św. Franciszka Ksawerego 
Zdemontowano ruchome elementy snycerki i konstrukcji. Oczyszczono z brudu i kurzu, 
oraz usunięto wtórne nawarstwienia powierzchni polichromowanych. Przeprowadzono 
zabiegi dezynsekcji i impregnacji strukturalnej drewna. Następnie uzupełniono ubytki 
drewna, podklejono pęknięcia i szczeliny. Wykonano rekonstrukcje brakujących elemen-
tów snycerki ze zwieńczenia konfesjonału. Uzupełniono ubytki drewna kitami, wklejono 
pasy płótna na łączeniach desek, elementach konstrukcyjnych, gzymsach i ornamentach. 
Uzupełniono ubytki gruntów, które opracowano i wykonano izolacje kitów. Położono 
werniks retuszerski na polichromii, następnie scalono kolorystycznie polichromię. 
Położono werniks końcowy, zrekonstruowano złocenia. 
Prowadzący prace: mgr Maciej Filip. 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie 
przy wsparciu finansowym LWKZ i Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego. 
 
Tapety papierowe z przełomu XIX i XX w. z wnętrza dworu w d. zespole dworsko-
folwarcznym „Starostwo” przy ul. W. Sikorskiego 
Podczas prowadzonych kompleksowych prac remontowych w budynku dworu odkryto 
pod tynkiem bezpośrednio na drewnianych belkach ścian fragmenty tapet klejowych       
o różnych wzorach i kolorach. Podjęto decyzję o demontażu tapet i przygotowaniu do 
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transferu. Prace rozpoczęto od delikatnego oczyszczenia z kurzu i zanieczyszczeń. 
Najsłabsze tapety przed demontażem zabezpieczono poprzez ich utrwalenie a także 
zabezpieczenie bibułką japońską. Następnie zdemontowano tapety odcinając je od 
podłoża. Następnie wyselekcjonowano najlepiej zachowane fragmenty tapet każdego 
wzoru, które zostaną poddane pracom konserwatorskim. Pozostałe fragmenty tapet 
zostały zabezpieczone i złożone w ustalonym miejscu przechowywania.  
Prowadzący prace: mgr Jolanta Sekutowicz. 
Inwestor: Urząd Miasta Krasnystaw.  
 
KRAŚNIK. gm. Loco, pow. kraśnicki 
Detal rzeźbiarski i wystrój kruchty-dzwonnicy kościoła paraf. pw. Wniebowzięcia 
NMP  
W roku 2013 rozpoczęte zostały prace przy kruchcie-dzwonnicy kościoła paraf. w Kra-
śniku. Obecna dzwonnica powstała w wyniku nadbudowy w latach 1907-1919 
późnogotyckiej kruchty, stanowiącej wejście boczne do kościoła. Nadbudowa spowodo-
wała zmianę lokalizacji detalu rzeźbiarskiego, stanowiącego pierwotny wystrój gotyckiej 
elewacji - płaskorzeźby z przedstawieniem Koronacji NMP, tarcz herbowych 
fundatorów. Zmiany dotyczyły również wnętrza kruchty, która uzyskała nową współ-
czesną kolorystykę. W trakcie I etapu prac wykonano remont i malowanie nadbudowanej 
części, tj. dzwonnicy. W ramach tych działań pełnemu rozpoznaniu i pracom 
konserwatorsko-restauratorskim poddano wymienione elementy gotyckie. W przypadku 
wszystkich kamiennych płaskorzeźbionych detali rozpoznano pierwotną polichromię, 
która została odtworzona. Tarcze herbowe w wyniku nadbudowy zostały zamienione,      
a jedna usunięta. Wobec powyższego w trakcie obecnych prac przywrócono układ 
heraldyczny i zrekonstruowano brakującą. Wykonany zakres prac we wnętrzu kruchty 
pozwolił na rozpoznanie pierwotnego wystroju ścian oraz kamieniarki gotyckiego portalu 
wewnętrznego prowadzącego do kościoła. Wykonane badania ujawniły występowanie 
polichromii ściennej na sklepieniu i ścianach kruchty. Dekoracja malarska sklepienia 
powtarzała gotycko-barokowy wystrój wnętrza kościoła, ponadto na ścianie zachodniej 
odsłonięta została scena figuralna przestawiająca udzielanie jałmużny. Gotycki portal 
uzyskał malowane na ścianie obramienie w formie stylizowanego motywu fal. 
Kamieniarka portalu również nosiła ślady dekoracji malarskiej. Przy okazji prac przy 
portalu dokonano demontażu metalowych drzwi, zamontowanych w sposób wadliwy, 
niszczący zabytkowy portal. Nowy sposób osadzenia drzwi będzie przedmiotem 
odrębnych rozwiązań. Pracami przy wnętrzu kruchty objęto również barokowe elementy 
wyposażenia kruchty, tj. dwie kropielnice - jedną wolnostojącą i drugą wmontowaną       
w ścianę przy portalu. Wobec faktu odsłonięcia dekoracji na ścianie obramiającej portal, 
zdemontowano wmurowaną kropielnicę i dokonano jej przeniesienia w nowe miejsce.  
Prowadzący prace: Monika Konkolewska. 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku przy wsparciu 
finansowym MKiDN. 
 
LUBARTÓW, gm. Loco, pow. lubartowski 
Osiemnastowieczny obraz autorstwa Szymona Czechowicza z przedstawieniem: 
„Św. Antoni” z ołtarza bocznego kościoła klasztornego kapucynów pw. św. 
Wawrzyńca  
Kolejny obraz ołtarzowy, poddany w przeszłości niefachowym zabiegom konserwator-
skim, wykazywał uszkodzenia warstwy malarskiej (przemycia) oraz podłoża. Wykonano 
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reperacje płótna oraz uzupełniono ubytki kitów i wykonano scalenie kolorystyczne 
warstwy malarskiej i jej zabezpieczenie. Konserwacji poddano również ramę do obrazu    
i zamontowano w ołtarzu. 
Prowadzący prace: Anna Trocha. 
Inwestor: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie przy wsparciu finan-
sowym LWKZ.  
 
LUBLIN, gm. Loco, pow. lubelski grodzki 
Neogotycki ołtarz boczny z dwoma obrazami przedstawiającymi „Św. Józefa”          
z kościoła rektoralnego pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 
Ołtarz należy do wyposażenia kościoła, na zakończeniu pd. nawy bocznej i stanowi 
element neogotyckiego uposażenia kościoła wprowadzonego do wnętrza w XX wieku. 
Po demontażu ołtarza wykonano prace techniczne obejmujące wykonanie koniecznych 
zmian elementów zniszczonych, uzupełnienie braków konstrukcyjnych i braków ele-
mentów snycerskich. Dokonano oczyszczenia powierzchni drewna z wtórnych nawar-
stwień i powłok lakierniczych. Następnie podbarwiono uzupełnienia w drewnie i scalono 
kolorystycznie powierzchnię drewna powłokami lakierniczymi. Wykonano w pełnym 
zakresie prace konserwatorsko-restauratorskie przy obrazach ołtarzowych „Św. Józef”      
i „Św. Józef Opiekun”. Całość zmontowano w kościele. 
Prowadzący prace: Aleksander Piotrowski.  
Inwestor: Rektor kościoła pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie przy 
wsparciu finansowym LWKZ i Urzędu Miasta Lublin.  
 
Barokowy ołtarz boczny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP z kościoła paraf. pw. 
Nawrócenia św. Pawła przy ul. Bernardyńskiej 
Prace przy drugim z kolei ołtarzu przytęczowym zostały podzielone na etapy realiza-
cyjne. W I etapie zrealizowanym w roku 2013 pracom poddano obraz tytularny oraz dwie 
rzeźby: Św. Małgorzata z Kortony i Św. Maria Magdalena. W przypadku obrazu 
wykonano pełny zakres prac konserwatorskich związanych z podłożem, jak oczysz-
czenie, wzmocnienie oraz restauratorskich związanych z warstwą malarską, tj. usunięcie 
przemalowań, konsolidacja i retusz naśladowczy. W przypadku rzeźb ołtarzowych po 
wykonaniu prac konserwatorskich przy strukturze drewna, odsłonięto oryginalną 
polichromie karnacji, wykonano rekonstrukcję złoceń na poler i mat, według rozpoznania 
technologiczno-historycznego i zasady przyjętej przy poprzednim ołtarzu.  
Prowadzący prace: Paweł Sadlej. 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Nawrócenia św. Pawła przy wsparciu finanso-
wym LWKZ i Urzędu Miasta Lublin.  
 
Nagrobki z XIX i pocz. XX wieku na części rzymskokatolickiej cmentarza przy       
ul. Lipowej 
W ramach corocznej akcji ratowania pomników nagrobnych na lubelskiej nekropolii 
konserwacji poddano kolejnych 5 nagrobków, zlokalizowanych w sektorze 5a cmentarza: 
Jana Dziewanowskiego, Józefa Surzyckiego, Anieli Heleny z Kaczorowskich Wójcik, 
Karola Czapuczyńskiego oraz NN. Konserwacja nagrobków obejmowała w zależności od 
problematyki: oczyszczenie z wtórnych nawarstwień, usunięcie wadliwych reperacji, 
wzmocnienie kamienia, uzupełnienie ubytków kamienia, uzupełnienie kitami drobnych 
ubytków i scalanie kolorystyczne.  
Prowadzący prace: Monika Konkolewska. 
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Inwestor: Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Lublina.  
 
ŁASZCZÓWKA, gm. Tomaszów Lubelski, pow. tomaszowski  
Szafa ołtarzowa z retabulum z obrazami „Koronacja NMP”, „Wniebowzięcie NMP” 
z kościoła paraf. pw. Trójcy Przenajświętszej 
Szafa ołtarzowa datowana jest na rok ok. 1640, drewno, polichromia, złocenia, w charak-
terze późnego renesansu. Prace konserwatorskie i restauratorskie objęły: usunięcie 
nawarstwień brudu i odczyszczenie, demontaż, miejscową i powierzchniową impregna-
cję, usunięcie pociemniałych uzupełnień warstwy malarskiej z wcześniejszych prac 
konserwatorskich, wykonanie uzupełnień ubytków drewna, ubytków warstwy zaprawy 
wraz z ich opracowaniem, uzupełnienie ubytków złoceń i srebrzeń, zabezpieczenie kitów 
w obrębie warstwy zaprawy pod uzupełnienia warstwy malarskiej, scalenie kolorystyczne 
warstwy malarskiej, założenie werniksu końcowego, zabezpieczenie złoceń. 
Prowadzący prace: Gabriela Janik.  
Inwestor Parafia rzymskokatolicka w Łaszczówce przy wsparciu finansowym LWKZ      
i Starosty Tomaszowskiego. 
 
ŁĘCZNA, gm. Loco, pow. łęczyński 
Obraz „Matka Boska z Dzieciątkiem” w feretronie z kościoła paraf. pw. św. Marii 
Magdaleny  
Zarówno struktura stanowiąca oprawę obrazu, jak i sam obraz stanowiły daleko posu-
nięty destrukt, który od lat nie był użytkowany. Obraz powstały w XVIII w., malowany 
na desce pod metalową koszulkę. Dopełnieniem tła poza przedstawieniem z koszulką 
była tkanina całkowicie zniszczona. W wyniku demontażu po oczyszczeniu i pełnym roz-
poznaniu obiektu znaleziono niewielki fragment papierowej tapiserii, która wypełniała 
pierwotnie tło zamiast tkaniny. Papier był wytłaczany w powtarzalne motywy geometry-
czne i malowany na złoto. Wobec powyższego zdecydowano o wykonaniu trwałym tła 
dla przedstawienia Matki Boskiej poprzez zagruntowanie podłoża, wykonanie powtarza-
lnego motywu i jego wyzłocenie. Wykonanie złoconego tła, poddanie pełnej konserwacji 
przedstawienia MB z Dzieciątkiem oraz sukienki i koron, nadało obrazowi charakter 
historycznej ikony. Pracom rekonstrukcyjno-restauratorskim poddano również oprawę 
feretronową obrazu. Odwrocie feretronu posiadało jedynie malowany monogram. 
Osiągnięty efekt estetyczny pozwolił na przywrócenie zabytków do wnętrza kościoła. 
Prowadzący prace: Grzegorz Gołubiak. 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej przy wsparciu 
finansowym LWKZ.  
 
ŁOPIENNIK GÓRNY, gm. Loco, pow. krasnostawski  
Ołtarz główny z pocz. XX wieku z kościoła paraf. pw. św. Bartłomieja 
Prace konserwatorskie I etapu przy ołtarzu rozpoczęto od wykonania dokumentacji 
fotograficznej, następnie zdemontowano elementy snycerskie. Wykonano odkrywki 
sondażowe i zbadano warstwy gruntów i złoceń. Usunięto wtórne nakłady złoceń. 
Wykonano rekonstrukcje brakujących elementów dekoracji snycerskiej. Uzupełniono 
ubytki gruntów pod rekonstruowane partie złoceń. Opracowano powierzchnie gruntu pod 
złocenia. Wykonano złocenia na poler i mat elementów dekoracji snycerskiej. 
Zabezpieczono złocenia warstwą ochronną werniksu. 
Prowadzący prace: Kazimierz Kaszuba. 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja w Łopienniku Górnym. 
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MIĘDZYRZEC PODLASKI, gm. Loco, pow. bialski 
Nagrobki: Emiliana Jedliczko i NN, zlokalizowane na cmentarzu paraf. 
Pola grobowe przy nagrobku Emiliana Jedliczko, wykonanym z piaskowca, oczyszczono. 
Wykonano nową podmurówkę z montażem obelisku, a następnie przeprowadzono 
dezynfekcję jego powierzchni. Niezbędne uzupełnienia i fleki w obrębie obelisku 
wykonano zaprawami mineralnymi. Prace zakończono impregnacją hydrofobową.  
Przy nagrobku NN wykonano prace polegające na pionowaniu obiektu, uzupełnieniu fug 
i otynkowaniu powierzchni zaprawami mineralnymi na bazie wapna. Prace zakończono 
malowaniem powierzchni. Wykonane zabiegi konserwatorskie miały na celu zahamo-
wanie procesów destrukcji, przywrócenie pierwotnej estetyki obiektów.  
Prowadzący prace: Zofia Kamińska.  
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Międzyrzecu Podlaskim.  
 
MILEJÓW, gm. Loco, pow. łęczyński 
Dziewiętnastowieczny obraz „Wizja św. Antoniego” z kościoła paraf. pw. Wniebo-
wzięcia NMP  
Rozpoznano autorstwo i datowanie obrazu - Władysław Suligowski 1899 r. Stan zacho-
wania obrazu był zły, wykazywał silne zabrudzenia i uszkodzenia warstwy malarskiej. 
Na całej powierzchni występowały przemalowania, a krosno o nieprawidłowej 
konstrukcji zostało odciśnięte na licu obrazu. W wyniku prac stwierdzono, że podczas 
poprzedniej nieudolnej konserwacji oryginalna warstwa malarska została uszkodzona      
i przemalowana. Wykonano demontaż płótna z krosna, czyszczenie i dezynfekcję 
odwrocia. Dokonano konsolidacji warstw technologicznych, oczyszczono powierzchnię 
warstwy malarskiej z zabrudzeń i przemalowań. Następnie uzupełniono ubytki gruntu      
i wykonano retusz naśladowczy warstwy malarskiej.  
Prowadzący prace: Joanna Polaska. 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Milejowie przy udziale 
funduszy unijnych. 
 
Osiemnastowieczny krucyfiks z kościoła paraf. pw. Wniebowzięcia NMP 
Rzeźba Chrystusa na krzyżu pokryta była grubą warstwą wtórnych wypraw gipsowych, 
które całkowicie zatarły pierwotną formę. W trakcie prowadzonych prac stwierdzono, że 
nastąpiło to na skutek zmiany koncepcji barokowej - dramatycznej formy wyrazu na 
rzecz estetycznej formy klasycznej. Odsłonięto przedstawienie Chrystusa ze śladami 
męki na ciele w postaci ran (wyrwane fragmenty skóry), śladów krępowania sznurem 
dłoni i stóp oraz licznych krwawych wybroczyn na ciele. Usunięto wszystkie wtórne 
nawarstwienia, wyeksponowano oryginał, który po zabezpieczeniu drewna, uzupełnieniu 
w drewnie ubytków anatomicznych, uzupełnieniu kitów, wypunktowano w warstwie 
polichromii. Zabiegom konserwatorskim poddano również krzyż.  
Prowadzący prace: Joanna Polaska 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Milejowie. 
 
Dziewiętnastowieczna ambona z kościoła paraf. pw. Wniebowzięcia NMP  
Eklektyczna ambona wykazywała zabrudzenia, odpryski i uszkodzenia warstwy 
malarskiej oraz drewnianej struktury. Rzeźba Archanioła ze zwieńczenia ambony, z po-
wodu zniszczeń została zdemontowana. Wykonano badania nawarstwień, a po przepro-
wadzeniu prac technicznych i stolarskich, wykonano malaturę na podstawie badań. 
Zrekonstruowano również złocenia elementów i przywrócono pierwotną formę. 
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Prowadzący prace: Mariusz Bubicz. 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Milejowie przy wspar-
ciu finansowym LWKZ. 
 
NAŁĘCZÓW, gm. Loco, pow. puławski 
Nagrobki Anatoliji Michalskiej i Juliana Morzyckiego na cmentarzu paraf. 
Kamienne nagrobki wykonane z piaskowca i wapienia (rzeźba MB na nagrobku Anatoliji 
Michalskeij), wykazywały zły stan zachowania, zniszczenia strukturalne oraz ubytki 
form rzeźbiarskich i elementów konstrukcyjnych. Należało zahamować procesy niszcze-
nia kamienia, uzupełnić ubytki i przywrócić w stopniu możliwym pierwotną estetykę.    
W tym celu wykonano pełny zakres prac od usunięcia naleciałości i porostów, oczysz-
czenia powierzchni kamienia, impregnację strukturalną, odsolenie, uzupełnienie flekami 
lub kitami ubytków po opracowanie estetyczne i zabezpieczenie powierzchni. 
Prowadzący prace: Michał Pytka. 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Nałęczowie przy 
wsparciu finansowym LWKZ i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.  
 
Komplet mebli regencyjnych - kanapa i dwa fotele - z wyposażenia dawnego pałacu 
Małachowskich (ob. Uzdrowisko Nałęczów) 
W roku 2013 spółka Z.L. „Uzdrowisko Nałęczów S.A” przystąpiła do prac przy 
zabytkowym wyposażeniu dawnego pałacu Małachowskich. Do realizacji wytypowano 
komplet regencyjnych mebli tapicerowanych, tj. kanapę i dwa fotele. W karcie ewiden-
cyjnej zabytków została zawarta informacja, że meble są replikami. W trakcie prac 
stwierdzono, że meble są oryginalnymi wyrobami w typie angielskim. Wykonano pełny 
zakres prac od całościowego demontażu elementów, naprawy połączeń konstrukcyjnych, 
wymianę zniszczonych elementów konstrukcji, poprzez usunięcie zniszczonych fornirów 
z zachowaniem oryginalnych, uzupełnienie fornirów, po wymianę tapicerki, z doborem 
tkaniny jak najbardziej nawiązującej do pierwotnej.  
Prowadzący prace: Monika Konkolewska.  
Inwestor: ZL „Uzdrowisko Nałęczów S.A.” przy wsparciu finansowym LWKZ. 
 
NOSÓW, gm. Leśna Podlaska, pow. bialski  
Carskie wrota z ikonostasu oraz ikony z 2 poł. XIX w.: „Chrystus Pantokrator”, 
„Dziekan Ławrencjusz”, „Archanioł Michał”, „Poczęcie NMP”, „MB z Dzieciąt-
kiem”, „Archanioł Stefan”, „Św. Jan Teolog”, „Św. Mikołaj”, „Św. Marek Ew.”, 
„Św. Łukasz Ew.”, „Św. Jan Ew.”, „Św. Mateusz Ew.”, „Zwiastowanie NMP”, „MB 
Leśniańska”, „Ostatnia wieczerza”, z cerkwi prawosławnej pw. św. Michała 
Archanioła  
Rozpoczynając prace przy ikonach podklejono i ustabilizowano warstwę malarską. 
Płótna zdjęto z blejtramów. Powierzchnie warstwy malarskiej oczyszczono z zabrudzeń      
i przemalowań. Przeprowadzono zabieg prostowania podobrazia. Wklejono łatki w miej-
sca rozdarć i pęknięć płótna. Wykonano dublaż obiektów na nowe podobrazia. 
Uzupełniono ubytki zaprawy i je opracowano. Wykonano retusz scalający. Obiekty 
zamontowano na nowe krosna i umieszczono w ikonostasie. Carskie wrota oczyszczono  
z zabrudzeń i przemalowań. Zdjęto pozostałości złotolu, zdemontowano glorię i ikony. 
Sklejono pęknięcia w obrębie tond i glorii. Usunięto przeklejone grunty i odspojenia. 
Uzupełniono ubytki zaprawy pod malaturę i złocenia a następnie je opracowano. 
Wykonano złocenia złotem płatkowym zgodnie z pierwotnym układem matów i polerów 
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oraz retusz scalający zgodnie z rozpoznaniem. Prace zakończono montażem glorii i ikon 
w ramach carskich wrót. Prace miały na celu poprawę stanu technicznego i estetycznego 
obiektów eksponowanych w cerkwi i obecnych w kulcie. 
Prowadzący prace: Małgorzata Podgórska - Makal. 
Inwestor: Parafia prawosławna pw. św. Michała Archanioła w Nosowie przy wsparciu 
finansowym LWKZ i Gminy Terespol. 
 
OPOLE LUBELSKIE, gm. Loco, pow. opolski 
Elementy barokowego wyposażenia - ołtarze boczne z obrazami, rzeźbami, 
polichromia ścienna - z kościoła paraf. pw. Wniebowzięcia NMP  
W 2013 r. kontynuowane były prace konserwatorskie przy zabytkowym wyposażeniu 
kościoła opolskiego. W pełnym zakresie zrealizowano prace przy ołtarzach bocznych     
w nawie pw. św. Klemensa, św. Elżbiety, św. Józefa z obrazem tytularnym, św. Barbary 
z obrazem tytularnym i św. Walentego oraz rzeźbie św. Filipa Ap. umieszczonej na 
filarze pomiędzy ołtarzami wraz z fragmentami polichromii ściany pd. ponadto prospekt 
organowy. Ołtarze zostały zdemontowane ze ścian i przewiezione do pracowni 
konserwatorskiej. Umożliwiło to wykonanie prac zabezpieczających przy samym murze 
oraz polichromii na ścianie południowej kościoła. W przypadku struktur ołtarzowych 
wykonano prace techniczne przy drewnie, rozpoznano pierwotną kolorystkę marmo-
ryzacji, która została odsłonięta i uzupełniona w zakresie ubytków. Odtworzono lub 
uzupełniono złocenia na detalach struktur ołtarzowych. Pełny zakres prac wykonano      
w przypadku obrazów ołtarzowych, od oczyszczenia z zabrudzeń, zabezpieczenia, wzmo-
cnienia podłoża z płótna, usunięcia przemalowań z powierzchni warstwy malarskiej oraz 
jej retusz po montaż w ołtarzach. W przypadku rzeźby po wykonaniu prac technicznych 
przy drewnie wykonano rekonstrukcję w zakresie niezbędnym złoceń oraz konserwację 
oryginalnej polichromii karnacji. Prace przy prospekcie organowym miały charakter 
restauratorski i połączone były z pracami organmistrzowskimi przy instrumencie. 
Prowadzący prace: Aleksander Piotrowski.  
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim przy 
wsparciu funduszy unijnych i LWKZ. 
 
PAWŁÓW, gm. Rejowiec Fabryczny, pow. chełmski  
Żyrandol i świeczniki z kościoła paraf. pw. św. Jana Chrzciciela 
Wykonano naprawę instalacji elektrycznej. Oczyszczono elementy metalowe i szklane. 
Uzupełniono brakujące elementy. Naprawiono uszkodzone mocowania ramion żyrando-
la. Wypolerowano elementy metalowe i szklane.  
Prowadzący prace: Jan Księżniak. 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Pawłowie. 
 
PIOTRAWIN, gm. Łaziska, pow. opolski 
Siedemnastowieczne obrazki wotywne z kościoła paraf. pw. św. Tomasza Ap. i św. 
Stanisława BM 
W roku 2013 zrealizowano prace przy 35 obrazkach wotywnych. Prace obejmowały 
usunięcie wtórnych drewnianych podłoży (z wyłączeniem obrazków malowanych orygi-
nalnie na deskach) i rozdzielenie przedstawień, które podczas poprzednich konserwacji 
zostały połączone parami. Podłoża z płótna zostały zabezpieczone, wzmocnione i dublo-
wane. Warstwa malarska po usunięciu wtórnych przemalowań, wtórnych niewłaściwych 
kitów, została uzupełniona i zabezpieczona. Dla wszystkich obrazków wykonane zostały 
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nowe dębowe ramki (z wyjątkiem jednej oryginalnej). 
Prowadzący prace: Leonard Bartnik, Magdalena Gawłowska, Grzegorz Gołubiak. 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Tomasza Ap. i św. Stanisława BM w Piotra-
winie przy wsparciu z funduszy unijnych. 
 
Obraz „Ukrzyżowanie” z kościoła paraf. pw. św. Tomasza Ap. i św. Stanisława BM 
Autorstwo obrazu przypisywane jest E. Andriollemu. Wykonane w 2013 r. prace miały 
charakter rekonserwacji, z uwagi na zniszczenia powstałe w skutek przechowywania 
obrazu w niewłaściwych warunkach. Usunięto werniks i zniszczone kity, które po 
uzupełnieniu i opracowaniu zostały wyretuszowane metodą naśladowczą do oryginalnej 
warstwy malarskiej. 
Prowadzący prace: Aleksander Piotrowski 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Tomasza Ap. i św. Stanisława BM               
w Piotrawinie przy wsparciu funduszy unijnych. 
 
Rzeźba - Matka Boska Bolesna z kościoła paraf. pw. św. Tomasza Ap. i św. 
Stanisława BM 
Rzeźba wykazywała zniszczenia drewnianej struktury i przemalowania warstwy malar-
skiej. Obiekt poddano konserwacji w pełnym zakresie od zabezpieczenia i wzmocnienia 
struktury drewna, poprzez uzupełnienie warstwy malarskiej według pierwotnej estetyki. 
Prowadzący prace: Aleksander Piotrowski. 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Tomasza Ap. i św. Stanisława BM               
w Piotrawinie przy wsparciu funduszy unijnych. 
 
RUDNO, gm. Michów, pow. lubartowski 
Osiemnastowieczne obrazy ołtarzowe z przedstawieniami: „Św. Józef”, „Św. 
Mikołaj”, „Trójca Święta” w ramach stanowiących nastawy ołtarzowe kościoła 
paraf. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
W roku 2013 zrealizowano prace przy kolejnych obrazach ołtarzowych z ramami. Obrazy 
pochodzące z ok. 1793 r., zostały zdemontowane i przewiezione do pracowni konserwa-
torskiej. Duże formatowo płótna poddano pracom w pełnym zakresie od konserwacji 
podłoża, po odsłonięcie oryginalnej warstwy malarskiej, jej retusz i zabezpieczenie.       
W przypadku złoconych ram wykonano prace restauratorskie połączone z wykonaniem 
złoceń.  
Prowadzący prace: Aleksander Piotrowski. 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rudnie przy 
wsparciu finansowym LWKZ. 
 
SŁAWATYCZE, gm. Loco, pow. bialski  
Ołtarz główny z kościoła paraf. pw. MB Różańcowej w Sławatyczach - II etap prac  
W 2013 r. kontynuowano prace konserwatorskie rozpoczęte przy ołtarzu głównym         
w 2012 r. W II etapie prac przewidziano wykonanie prac w obrębie nastawy ołtarza. 
Obiekt oczyszczono. Przeprowadzono zabiegi dezynfekcji i dezynsekcji a następnie 
drewno impregnowano. Zdecydowano o przeprowadzeniu głębokiej, strukturalnej 
impregnacji części konstrukcji, rzeźb i ornamentów. Wykonano zabiegi klejenia pęknięć 
drewna wraz z uzupełnieniem ubytków podłoża i założeniem kitów. Niezbędne okazało 
się uzupełnienie i wykonanie nowych gruntów klejowo-kredowych pod złocenia. 
Wykonano retusz naśladowczy malatury w oparciu o wykonane w poprzednim sezonie 
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prace badawcze (stratygrafię) oraz prace pozłotnicze. Celem prowadzonych prac była 
poprawa stanu technicznego z przywróceniem pierwotniej estetyki ołtarza.  
Prowadzący prace: Romuald Wyszyński. 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. MB Różańcowej w Sławatyczach przy wsparciu 
finansowym LWKZ oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.  
 
STARY ZAMOŚĆ, gm. Loco, pow. zamojski ziemski  
Obraz „Św. Cecylia” z kościoła paraf. pw. Wniebowzięcia NMP 
Obraz datowany jest na pocz. XX w., fundowany przez Karola Namysłowskiego, twórcy 
orkiestry włościańskiej. Malowany w technice olejnej na fabrycznie gruntowanym 
płótnie, w ramie drewnianej dekorowanej ornamentami z masy gipsowej pokrytej 
szlagmetalem. Prace konserwatorskie w pełnym zakresie techniczno-estetycznym objęły: 
oczyszczenie powierzchni ram i odwroci z sypkich zanieczyszczeń, wykonanie dublażu 
na masę woskowo-żywiczną. Z powierzchni malarskiej usunięto warstwy pożółkłego 
werniksu i zabrudzeń, uzupełniono ubytki warstwy zaprawy kitem akrylowym wraz z ich 
opracowaniem i zabezpieczeniem, naciągnięto obraz na nowe prawidłowo wykonane kro-
sno. Następnie wykonano punktowania ubytków warstwy malarskiej, zrekonstruowano 
napisy na odwrociu i położono końcowy werniks. Ramę oczyszczono, uzupełniono ubyt-
ki zaprawy i wykonano nowe złocenie szlagmetalem wraz z zabezpieczeniem szelakiem.  
Prowadzący prace: Aleksander Piotrowski.  
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Starym Zamościu. 
 
SURHÓW, gm. Kraśniczyn, pow. krasnostawski  
Ołtarz boczny pw. Ukrzyżowania (bez krucyfiksu i obrazu na mensie) z 1 poł. XIX 
wieku z kościoła paraf. pw. Nawiedzenia NMP i św. Łukasza 
Usunięto przemalowania z powierzchni polichromowanych i złoconych, podklejono 
odspojenia fragmentów oryginalnej polichromii i złoceń, oczyszczono powierzchnie 
polichromowane i złocone. Wykonano niezbędne prace, tj.: flekowania, wzmocnienia, 
uzupełnienia brakujących lub uszkodzonych elementów snycerki drewnianej. Następnie 
przeprowadzono dezynfekcję oraz wzmocnienie strukturalne zdegradowanych frag-
mentów drewna. Uzupełniono ubytki podłoża i warstwy gruntów oraz wykonano pod-
malówkę kolorystyczną. Położono izolację i wykonano retusz naśladowczy i scalenie 
kolorystyczne warstwy polichromii. Opracowano powierzchnie gruntów pod złocenia. 
Wykonano złocenia na poler i mat. Zabezpieczono elementy polichromowane i złocone. 
Prowadzący prace: mgr Joanna Polaska, Kazimierz Kaszuba. 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP i św. Łukasza w Surhowie 
przy wsparciu finansowym LWKZ. 
 
SZCZEBRZESZYN, gm. Loco, pow. zamojski ziemski 
Ołtarz boczny Św. Matki Bożej Różańcowej z kościoła paraf. pw. św. Katarzyny  
Ołtarz datowany jest na XVIII wiek, barokowy, drewniany, polichromowany, złocony. 
Pracami konserwatorskimi i restauratorskimi objęto w 2012 roku architekturę ołtarza.     
W 2013 r. zrealizowano prace przy dwóch obrazach, figurach, zespole ornamentów          
i detali ołtarza. Przy obrazach wykonano oczyszczenie powierzchni z brudu i kurzu, 
usunięcie drewnianych podłoży, usunięto warstwy pociemniałych i pożółkłych wernik-
sów, retuszy i kitów pochodzących z poprzednich renowacji, uzupełniono ubytki 
podobrazia płóciennego, zdublowano na nowe podobrazie, uzupełniono ubytki gruntów, 
naciągnięto na nowe krosna, założenie werniksu retuszerskiego, wykonano uzupełnienie 
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warstwy malarskiej. Koszulki metalowe poddano oczyszczeniu, usunięto wtórne wer-
niksy i nawarstwienia, uzupełniono ubytki i scalenie kolorystyczne powierzchni koszu-
lek. Etap konserwacji figur, ornamentów i detali objął: usunięcie wtórnych nawarstwień  
z powierzchni, podklejenie odspojonych fragmentów polichromii, uzupełnienie ubytków 
zaprawy, uzupełnienie ubytków drewna wraz z opracowaniem powierzchni kitów, 
uzupełnienie złoceń i srebrzeń wraz z zabezpieczeniem, usunięto przemalowania poli-
chromii, podklejono odspojone fragmenty, uzupełniono ubytki warstwy malarskiej z re-
konstrukcją brakujących fragmentów i położono werniks końcowy.  
Prowadzący prace: Małgorzata Osełka.  
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka św. Katarzyny w Szczebrzeszynie przy wsparciu 
finansowym LWKZ.  
 
TARNOGÓRA, gm. Izbica, pow. krasnostawski  
Ołtarz boczny pw. „Przemienienia Pańskiego” (bez obrazów) z poł. XVIII wieku       
z kościoła paraf. pw. św. Zofii 
Przeprowadzono dezynfekcję, dezynsekcję, oczyszczono poszczególne elementy z  zanie-
czyszczeń. Usunięto wtórne warstwy przemalowań z powierzchni polichromowanych      
i złoconych oraz wtórne nakłady gruntów i szpachli. Wykonano prace wzmacniające 
konstrukcję ołtarza i wzmocniono strukturę osłabionej tkanki drewnianej. Uzupełniono 
ubytki starych gruntów i nałożono nowe w partiach malatury i złoceń. Opracowano 
powierzchnie pod złocenia. Wykonano retusze i rekonstrukcje powierzchni polichro-
mowanych, wykonano złocenia na poler i mat. Zawerniksowano powierzchnię poli-
chromii, wykonano izolację złoceń w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenie. 
Prowadzący prace: Andrzej Lasek, Kazimierz Kaszuba. 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Zofii w Tarnogórze przy wsparciu finanso-
wym LWKZ oraz środków unijnych. 
 
TARNOGRÓD, gm. Loco, pow. biłgorajski  
Ambona z kościoła paraf. pw. Przemienienia Pańskiego  
Ambona datowana jest na lata 1905-1910 utrzymana w charakterze barokowym. 
Zrealizowany I etap prac objął zakres konserwacji technicznej: demontaż obiektu, 
odczyszczenie poszczególnych elementów, trucie, impregnację części drewnianych 
wymagających wzmocnienia strukturalnego, usunięcie wtórnych nawarstwień, rekon-
strukcję i uzupełnienie brakujących elementów, sklejenie pęknięć i odspojeń w warstwie 
drewna, uzupełnienie ubytków drewna.  
Prowadzący prace: Maciej Filip.  
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego z własnych środków 
finansowych.  
  
WERESZCZYN, gm. Urszulin, pow. włodawski  
Nagrobek Ludwika Cękalskiego z XIX w. na cmentarzu rzymskokatolickim przy 
kościele pw. św. Stanisława BM. 
Wykonano iniekcje w rozspojonych partiach obiektu. Wykonano wzmocnienie 
powierzchniowe i strukturalne osłabionych partii rzeźby i postumentu. Oczyszczono 
powierzchnie materiału kamiennego z nawarstwień. Przeprowadzono zabiegi dezyn-
fekcji. Usunięto wtórne kity i rekonstrukcje. Wykonano odsolenie obiektu. Założono 
fleki w miejscach dużych ubytków z materiału identycznego jak materiał oryginalny. 
Uzupełniono mniejsze ubytki na bazie zapraw mineralnych. Wykonano scalenie 
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kolorystyczne i zabiegi hydrofobizacji. Żeliwny krzyż oczyszczono z produktów korozji. 
Uzupełniono brakujące elementy krzyża. Uzupełniono drobne ubytki żeliwa. Zabezpie-
czono oczyszczoną powierzchnię żeliwa farbą antykorozyjną.  
Prowadzący prace: Arkadiusz Ostasz. 
Inwestor: Stowarzyszenie Gościniec Wereszczyński w Wereszczynie przy wsparciu 
finansowym ze środków unijnych.  
 
WŁODAWA, gm. Loco, pow. włodawski 
Ołtarz główny (gloria) z 2 poł. XVIII wieku z kościoła paraf. pw. św. Ludwika 
Zabiegi konserwatorskie rozpoczęto od zinwentaryzowania ruchomych konserwowanych 
elementów części glorii. Przeprowadzono wstępną dezynfekcję i dezynsekcję. Oczysz-
czono poszczególne powierzchnie elementów z kurzu i brudu, usunięto przemalowania    
z partii polichromowanych i złoconych. Usunięto wtórne nakłady gruntów i szpachli. 
Usunięto wadliwie wykonane naprawy snycerki, a następnie wykonano prace konstruk-
cyjne. Przeprowadzono zabiegi zasadniczej dezynfekcji elementów drewnianych, a także 
wzmocniono strukturę osłabionej tkanki drewnianej. Uzupełniono głębsze ubytki drewna 
kitami. Uzupełniono ubytki nowymi gruntami i kitami w partiach malatury. Uzupełniono 
stare grunty i nałożono nowe w partiach złoconych, które następnie opracowano. 
Założono warstwę buforową werniksu na całości polichromii i malatury, a następnie 
wykonano retusze i rekonstrukcje powierzchni polichromowanych. Wykonano złocenia 
metodą na poler i mat. Założono werniks końcowy oraz wykonano izolacje złoceń. 
Prowadzący prace: mgr Andrzej Lasek, Kazimierz Kaszuba. 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Ludwika we Włodawie przy wsparciu finan-
sowym LWKZ. 
 
Pomnik Powstańców z 1863 r. na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. J. Piłsu-
dskiego 
Zabiegi konserwatorskie rozpoczęto od usunięcia cementowych spoin, uzupełnień            
i wtórnych otynkowań. Przeprowadzono zabiegi dezynfekcji. Wstępnie wzmocniono 
osłabione partie cegieł. Umyto obiekt i wzmocniono materiał ceramiczny. Uzupełniono 
ubytki cegieł poprzez flekowania i odpowiednio dobrane do oryginału kity pod kątem 
składu, struktury i kolorystyki. Cegły wyspoinowano przy użyciu zaprawy spoinującej. 
Następnie płyciny otynkowano zaprawą wapienno-trasową i pobielono. Oczyszczono       
i zawoskowano marmurową tablicę inskrypcyjną. Oczyszczono mechanicznie metalowy 
krzyż z produktów korozji, który następnie zabezpieczono antykorozyjnie. 
Prowadzący prace: mgr Monika Konkolewska. 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Ludwika we Włodawie przy wsparciu finan-
sowym LWKZ, Starostwa Powiatowego we Włodawie i Stowarzyszenia „Renovabis”. 
 
Nagrobek Ludwika Kłossowskiego z 1902 roku na cmentarzu rzymskokatolickim 
przy ul. J. Piłsudskiego. 
W 2013 r. został przeprowadzony II etap prac konserwatorskich przy nagrobku. Zabiegi 
rozpoczęto od wstępnego oczyszczenia kamiennej płyty. Następnie wykonano dezyn-
fekcję i oczyszczenie nagrobka z nawarstwień. Przeprowadzono odsolenie obiektu.  
Sklejono istniejące fragmenty płyty kamiennej. Wykonano uzupełnienie ubytków kamie-
nia oraz konieczne rekonstrukcje fragmentów płyty. Wykonano scalenie kolorystyczne 
powierzchni nagrobka i hydrofobizację. Oczyszczono żeliwny krzyż z produktów 
korozji, który w dalszej kolejności zabezpieczono chemicznie przed korozją. Położono 
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żywiczne warstwy na krzyżu i zamontowano na kamiennej płycie. Utwardzono teren 
wokół nagrobka, który wydzielono betonowym obrzeżem i wysypano żwirem. 
Prowadzący prace: mgr Mariusz Bubicz. 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Ludwika we Włodawie przy wsparciu 
finansowym Starostwa Powiatowego we Włodawie i Stowarzyszenia „Renovabis”. 
 
ZAMOŚĆ, m. Loco, pow. zamojski grodzki 
Drzwi wewnętrzne do zakrystii z kościoła katedralnego pw. Zmartwychwstania 
Pańskiego i św. Tomasza Ap.  
Drzwi drewniane datowane na 2 poł. XVIII w., barokowe, dwuskrzydłowe podzielone na 
płyciny obramione nieregularnym profilowaniem. Prace konserwatorskie i restauratorskie 
zrealizowano w pełnym zakresie techniczno-estetycznym. Po wykonaniu badań odkryw-
kowych zdemontowano blachy osłonowe z przełomu XIX i XX w., co umożliwiło 
ustalenie zasięgu występowania pierwotnej warstwy malarskiej oraz złoceń. Na całej 
powierzchni odsłonięto pierwotną kolorystykę w odcieniu „zieleni malachitowej” oraz 
ślady złoceń na filunkach drzwi oraz zawiasach. Wykonano impregnację i zabezpieczenie 
drzwi przez wielokrotne nasączanie z dodatkiem środka biobójczego, wykonanie fleków 
w otworach powstałych po umocowaniu blachy, kitowanie ubytków drewna wraz z opra-
cowaniem, położenie na całej powierzchni warstwy szelaku naturalnego, uzupełnienie 
otworów po owadzich szkodnikach, zabezpieczenie powierzchni woskiem naturalnym. 
Następnie zrekonstruowano ozdobne szyldy zamków, złocenia oraz wykonano uzupełnie-
nia gruntów i pierwotnej polichromii. 
Prowadzący prace: Maciej Filip, Aneta Filip.  
Inwestor: Parafia Katedralna przy wsparciu finansowym LWKZ. 
 
Drzwi zewnętrzne boczne południowe z kościoła katedralnego pw. Zmartwychwsta-
nia Pańskiego i św. Tomasza Ap.  
Drzwi wejściowe datowane na XVII wiek, od wewnątrz drewno z nabitymi okuciami       
i metalowymi zawiasami, od elewacji obite blachą z nałożonymi płaskownikami w for-
mie rombowej. W zakresie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej wykonano 
oczyszczenie z zabrudzeń, usunięto przemalowania i nawarstwienia korozyjne, ustabi-
lizowano procesy korozyjne wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Następnie wyko-
nano rekonstrukcję brakujących okuć, zawiasów, ornamentów oraz motywów herbowych 
Zamoyskich w mosiądzu, scalenie koloru rekonstruowanych elementów oraz zabezpie-
czenie przed korozją. Drzwi drewniane poddano oczyszczeniu, impregnacji i zabezpie-
czeniu, podklejeniu pęknięć i szczelin i wykonaniu fleków, kitowaniu drobnych ubytków 
drewna, położono na całej powierzchni warstwę szelaku naturalnego, uzupełniono 
otwory barwionym woskiem i zabezpieczono powierzchnię naturalnym woskiem.  
Prowadzący prace: Maciej Filip, Aneta Filip.  
Inwestor: Parafia Katedralna przy wsparciu finansowym LWKZ. 
 
Nagrobki: Rodzeństwa Szajewskich, Aleksandra Freidlicha, Anny Czujkiewicz na 
cmentarzu paraf.  
Nagrobki datowane na koniec XIX w., wykonane z wapienia józefowskiego i piaskowca. 
Zakres wykonanych prac konserwatorskich i restauratorskich objął: demontaż, oczysz-
czenie z brudu i wadliwych kitów, usunięcie mikroorganizmów, usunięcie wtórnych 
nawarstwień i rekonstrukcji, dezynfekcję, wzmocnienie strukturalne kamienia, uzupeł-
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nienie ubytków kamienia kitem, flekowanie, scalenie kolorystyczne, zabezpieczenie całej 
powierzchni nagrobków przez hydrofobizację.  
Prowadzący prace: Maciej Filip. 
Inwestor: Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego przy ulicy Peowiaków     
w Zamościu.  
 
ZAGRODY (ŻULIN), gm. Rejowiec, pow. chełmski 
Feretron z przedstawieniami: „Matka Boska Częstochowska” i „Przemienienie 
Pańskie” z XIX wieku, z kościoła paraf. pw. MB Królowej Polski  
Prace konserwatorskie przy architekturze feretronu rozpoczęto od wykonania badań 
stratygraficznych. Podklejono i zabezpieczono łuszczące się oryginalne zaprawy i mala-
tury. Oczyszczono powierzchnie malarską obramienia z przemalowań. Przeprowadzono 
zabiegi dezynsekcji i dezynsekcji obiektu. Wykonano niezbędne prace konstrukcyjne przy 
obramieniu. Uzupełniono, zrekonstruowano brakujące elementy snycerki. Założono i opra-
cowano grunty w partiach malatury i złoceń. Wykonano rekonstrukcje złoceń. Wykonano 
retusz i miejscową rekonstrukcje warstwy malarskiej. Zabezpieczono powierzchnie poli-
chromii i złoceń werniksem końcowym. Prace konserwatorskie przy obrazach rozpoczęto 
od zabezpieczenia lica obrazów. Odklejono płótno podobrazia od deski. Ustabilizowano      
i podklejono oryginalne warstwy zapraw i malatury. Oczyszczono odwrocie. Przyklejono 
płótno podobrazia do deski nośnej feretronu. Usunięto warstwę brudu. Usunięto przemalo-
wania i retusze. Założono kity w miejscach ubytków, następnie pokryto lica warstwą 
buforowego werniksu retuszerskiego. Wykonano retusz naśladowczy i rekonstrukcje 
brakujących warstw modelunku. Założono werniks końcowy. 
Prowadzący prace: Andrzej Lasek. 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. MB Królowej Polski w Żulinie przy wsparciu 
finansowym LWKZ. 
 
Patronowe malowidła z poł. XX wieku na ścianie lewej i prawej strony prezbiterium 
kościoła paraf. pw. MB Królowej Polski 
Prace konserwatorskie prowadzono przy partiach ścian w prezbiterium, które zostały 
pokryte wtórnymi powłokami malarskimi, zupełnie różnymi od oryginalnej kolorystyki 
wystroju malarskiego wnętrza kościoła. Prace rozpoczęto od usunięcia wtórnych warstw, 
a następnie zaimpregnowano i zagruntowano farbą podkładową. Nałożono farbę w ko-
lorze odpowiednio dobranym do oryginalnej kolorystyki. Zrekonstruowano dekoracje 
ścian zgodnie z oryginałem.  
Prowadzący prace: Andrzej Lasek. 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. MB Królowej Polski w Żulinie. 
 
ZEZULIN, gm. Ludwin, pow. łęczyński 
Osiemnastowieczna rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z kościoła paraf. pw. św. 
Maksymiliana 
Rzeźba została ufundowana do kaplicy przydrożnej w Zezulinie, następnie została 
przeniesiona do nowo wybudowanego kościoła. Nosiła ślady licznych przemalowań       
w warstwie malarskiej, ostatnia w l. 90. XX w. W wyniku rozpoznawania nawarstwień 
odnaleziono śladowe fragmenty oryginalnej polichromii, lecz nie dające pełnego obrazu 
kolorystyki szat Matki Boskiej. Przyjęto realizację kolorystki wg odkrytych fragmentów 
w wypadku sukni, karnacji, a w przypadku płaszcza przyjęto kolorystykę wtórną, 
dwubarwnego rozbicia wierzchniej strony i podbicia płaszcza, która nawiązywała do 
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kanonów historycznych przedstawień Matki Boskiej. Uzupełnienia estetyczne poprze-
dzone zostały wykonaniem prac technicznych i zabezpieczeń struktury drewna. 
Prowadzący prace: Grzegorz Gołubiak. 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana w Zezulinie przy wsparciu 
funduszy unijnych. 
 
Osiemnastowieczny krzyż procesyjny z kościoła paraf. pw. św. Maksymiliana 
Obiekt wykazywał zniszczenia w strukturze drewna oraz przemalowania polichromii 
rzeźby Chrystusa oraz samego krzyża. Wykonano pełny zakres prac konserwatorsko-
restauratorskich z wykonaniem złoceń. 
Prowadzący prace: Grzegorz Gołubiak. 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana w Zezulinie przy wsparciu 
funduszy unijnych. 
 
ZWIERZYNIEC, gm. Loco, pow. zamojski ziemski  
Nagrobek Karoliny z Mroczkowskich Siweckiej na cmentarzu paraf. 
Nagrobek z 1912 r., podmurówka z cegły ceramicznej otynkowana tynkiem cementowo-
wapiennym, płyta nagrobna betonowa, inskrypcyjna z marmuru z napisem wykonanym    
z ołowiu. Zrealizowane prace konserwatorskie i restauratorskie polegały na odczysz-
czeniu z brudu, mchów i porostów, demontażu pękniętej płyty z krzyżem i tablicą 
inskrypcyjną, usunięciu zdegradowanych elementów ceglanej konstrukcji nagrobka, 
płyty i ogrodzenia, uzupełnieniu ubytków. Następnie połączono wewnętrznym zbroje-
niem stalowym pękniętej płyty, wykonanie betonowej płaszczyzny zbrojonej na odwrocie 
płyty nagrobnej, odtworzono i uzupełniono ozdobny tynk oraz słupki ogrodzenia, wyko-
nano izolację podmurówki, odtworzono sztukatorskie ubytki gzymsów płyty i pęknięcia, 
sklejono pęknięcie płyty marmurowej, uzupełniono ubytki w liternictwie, wykonano 
scalenie kolorystyczne i zabezpieczono stalowe elementy ogrodzenia.  
Prowadzący prace: Maciej Filip. Inwestor: Towarzystwo Miłośników Zwierzyńca. 
 
Summary 

The presented list of restoration works in the Lublin Province, comprising the area supervised 
by the Provincial Office for the Protection of Monuments in Lublin and branches in Biała 
Podlaska, Chełm and Zamość, refers to movable monuments. The restoration and maintenance 
works were carried out, consistent with the needs of a given object. In many cases, the works were 
initiated by the owners, had many stages and resulted in comprehensive restoration of the décor 
and equipment of historical interiors. In 2013, thanks to grants from the Historic Preservation 
Officer of the Lublin Province, local governments and the EU funds, another stage of works was 
completed or considerable restoration works were finished, for instance in the parish church in 
Janów Podlaski, the parish church in Krasnystaw, the parish church in Milejów, the parish church 
in Opole Lubelskie, the parish church in Piotrawin, and the parish church in Kazimierz Dolny. The 
presented report sums up the restoration works at movable historical monuments in 2013. 
 



1.Biała Podlaska, zespół zamkowy - 
dekoracja sgraffitowa wieżyczki wsch., 
przed konserwacją, fot. J.Maraśkiewicz, 
2012.

2. Biała Podlaska, zespół zamkowy - 
dekoracja sgraffitowa wieżyczki wsch. - 
po konserwacji, fot. J.Maraśkiewicz, 
2013. 

3. Biała Podlaska, zespół zamkowy - dekoracja sgraffitowa wieży-
czki wsch. - po konserwacji, fot. J.Maraśkiewicz, 2013. 

4. Biała Podlaska, kaplica cmentarna - 
obraz Św. Roch przed konserwacją, fot. 
E. Linert, 2013.

5. Biała Podlaska, kaplica cmentarna - obraz Św. Roch 
fragm. przed konserwacją, fot. E. Linert, 2013.
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6. Biała Podlaska, kaplica cmentarna - obraz 
Św. Roch fragm. po konserwacji, fot. E. 
Linert, 2013.

7. Biała Podlaska, kaplica cmentarna - obraz Św. Roch 
po konserwacji, fot. E. Linert, 2013.

9. Chełm, kościół Rozesłania św. Apostołów 
- obraz Św. Antoni, fragm. w trakcie prac, 
fot. P. Wira, 2013.

8. Chełm, kościół Rozesłania św. Apostołów 
- obraz Św. Antoni, fragm. w trakcie prac, fot. 
A. Woźniak, 2013.

10. Chełm, kościół Rozesłania św. Apostołów - 
obraz Św. Antoni po konserwacji, fot. A. No-
wosad, 2013.
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11. Chełm, kościół Rozesłania św 
Apostołów - obraz Przemienienie 
Pańskie przed konserwacją, fot.     
J. Polaska, 2013.

12. Chełm, kościół Rozesłania św. Apostołów - obraz Przemienie-
nie Pańskie po konserwacji, fot. J. Polaska, 2013.

13. Horostyta, cerkiew Podwyż-
szenia Krzyża Św. - feretron 
przed konserwacją, fot. J. Pola-
ska, 2009.

14. Horostyta, cerkiew Podwyższenia 
Krzyża Św. - feretron po konserwacji, 
fot. J. Polaska, 2013.

15. Kazimierz Dolny, kościół farny - żyrandol-meluzyna po kon-
serwacji, fot. B. Stolarz, 2013.
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16. Kazimierz Dolny, kościół farny - stalla w kaplicy Górskich po 
konserwacji, fot. B. Stolarz, 2013.

17. Kazimierz Dolny, kościół farny - 
stalla w kaplicy Górskich fragm. po 
konserwacji, fot. B. Stolarz 2013.

18. Kłoczew, kościół św. Jana Chrzci-
ciela - rzeźba Melchizedech przed kon-
serwacją, fot. G. Gołubiak 2013.

19. Kłoczew, kościół św. Jana Chrzciciela - rzeźba 
Melchizedech po konserwacji, fot. G. Gołubiak 2014.

20. Kłoczew, kościół św. Jana Chrzci-
ciela - rzeźba Aaron przed konserwa-
cją, fot. G. Gołubiak 2013.
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21. Kłoczew, kościół św. Jana 
Chrzciciela - rzeźba Aaron po 
konserwacji, fot. G. Gołubiak 
2014.

22. Kłoczew, kościół św. Jana Chrzciciela - ołtarz gł. przed konserwacją, fot.       
G. Gołubiak 2012.

23. Kłoczew, kościół św. Jana Chrzciciela - ołtarz gł. po konserwacji, fot. G. Gołubiak 2014.
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24. Krasnystaw, dwór - tapeta po odsłonięciu, fot. S. Rudnik, 2013.

25. Krasnystaw, dwór - tapeta po zdjęciu ze ściany, fot. 
S. Rudnik, 2013.

26. Krasnystaw, dwór - tapeta po zdjęciu ze ściany, 
fot. S. Rudnik, 2013.

28. Krasnystaw, dwór - odwrocie tapety ze znakiem 
wytwórcy, fot. S. Rudnik, 2013.

27. Krasnystaw, dwór - tapeta po zdjęciu ze ściany, fot. 
S. Rudnik, 2013.
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29. Kraśnik, kościół Wniebowzięcia 
NMP - dzwonnica po konserwacji, fot. 
M. Konkolewska, 2013. 

30. Kraśnik, kościół Wniebowzięcia NMP - detal dzwonnicy 
po konserwacji, fot. M. Konkolewska, 2013.

32. Kraśnik, kościół Wniebowzięcia NMP - kruchta wieży 
polichromie po konserwacji, fot. M. Konkolewska, 2013.

31. Kraśnik, kościół Wniebowzięcia 
NMP - kruchta wieży polichromie po 
konserwacji, fot. M. Konkolewska, 
2013.

33. Lublin, cmentarz rzym.-kat. przy ul. Lipowej 
- nagrobki Dziewanowskiego i Surzyckich po 
konserwacji, fot. M. Konkolewska, 2103.
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34. Lublin, cmentarz rzym.-kat. przy ul. Lipowej - 
nagrobek Czapuczyńskiego po konserwacji, fot. 
M. Konkolewska, 2013.

35. Łaszczówka, kościół Trójcy Przenajświę-
tszej - retabulum, zwieńczenie przed konser-
wacją, fot. G. Janik, 2013.

36. Łaszczówka, kościół Trójcy Przenajświę-
tszej - retabulum, zwieńczenie po konser-
wacji, fot. G. Janik, 2013.

37. Łaszczówka, kościół Trójcy Przenajświętszej - 
retabulum po konserwacji, fot. G. Janik, 2013.

39. Łęczna, kościół św. Marii Magdaleny -  obraz 
z feretronu przed konserwacją, fot. G. Gołubiak, 
2013.

38. Łęczna, kościół św. Marii Magdaleny - 
obraz z feretronu w trakcie prac, fot. G. Gołu-
biak 2013.
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40. Łęczna, kościół św. Marii Magdaleny - obraz    
z feretronu po konserwacji, fot. G. Gołubiak, 
2013.

41. Łęczna, kościół św. Marii Magdaleny - obraz z fere-
tronem  po konserwacji, fot. G. Gołubiak, 2013.

42. Milejów, kościół 
Wniebowzięcia NMP - 
krucyfiks przed konser-
wacją, fot. J. Polaska, 
2013.

43. Milejów, kościół 
Wniebowzięcia NMP - 
krucyfiks w trakcie prac, 
fot. J. Polaska, 2013.

44. Milejów, kościół Wniebowzięcia NMP - krucyfiks 
po konserwacji, fot. J. Polaska, 2013.
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45. Milejów, kościół Wniebowzię-
cia NMP - obraz Wizja św. Antonie-
go przed konserwacją, fot. J. Pola-
ska, 2012.

46. Milejów, kościół Wniebowzię-
cia NMP - obraz Wizja św. Anto-
niego w trakcie prac, fot. J. Pola-
ska, 2012.

47. Milejów, kościół Wniebowzię-
cia NMP - obraz Wizja św. Antonie-
go przed punktowaniem, fot. J. Po-
laska, 2013.

48. Milejów, kościół Wniebowzięcia NMP - obraz Wizja św. Anto-
niego po konserwacji, fot. J. Polaska 2013.

49. Piotrawin, kościół św. Tomasza Ap. i św. 
Stanisława BM - obrazki wotywne przed 
konserwacją, fot. G. Gołubiak, 2013.
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50. Piotrawin, kościół św. Tomasza Ap. i św. Stanisława 
BM - 1 obrazek wotywny po rozdzieleniu w trakcie 
prac, fot. G. Gołubiak, 2013.

51. Piotrawin, kościół św. Tomasza Ap. i św. 
Stanisława BM - 2 obrazek wotywny po rozdzieleniu 
w trakcie prac, fot.  G. Gołubiak, 2013.

53. Piotrawin, kościół św. Tomasza Ap. i św. Stani-
sława BM - 2 obrazek wotywny Jakub Komornicki 
po konserwacji w ramie, fot. G. Gołubiak, 2013.

52. Piotrawin, kościół św. Tomasza Ap. i św. Stanisława 
BM - 1 obrazek wotywy Józef Strzemeski po konser-
wacji w ramie, fot. G. Gołubiak, 2013.

54. Surhów, kościół Narodzenia 
NMP - ołtarz boczny lewy przed 
konserwacją, fot. J. Polaska, 2012.

55. Surhów, kościół Narodzenia 
NMP - ołtarz boczny lewy po 
konserwacji, fot. J. Polaska, 
2013. 153



56. Szczebrzeszyn, kościół św. 
Katarzyny - ołtarz boczny przed 
konserwacją, fot. M. Osełka, 2013.

57 Szczebrzeszyn, kościół św. Katarzyny - ołtarz boczny po konser-
wacji, fot. M. Osełka, 2013.

58. Szczebrzeszyn, kościół 
św. Katarzyny - obraz ołta-
rzowy MB przed konser-
wacją, fot. M. Osełka, 2013.

59. Szczebrzeszyn, kościół 
św. Katarzyny - obraz ołta-
rzowy MB w trakcie prac, 
fot. M. Osełka, 2013.

60. Szczebrzeszyn, kościół św. Kata-
rzyny - obraz ołtarzowy MB po konser-
wacji, fot. M. Osełka, 2013.
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61. Szczebrzeszyn, kościół św. Katarzyny 
- obraz ołtarzowy Św. Mikołaj, przed 
konserwacją, fot. M. Osełka, 2013.

62. Szczebrzeszyn, kościół św. Katarzyny 
- obraz ołtarzowy Św. Mikołaj, po konser-
wacji, fot. M. Osełka, 2013.

63. Tarnogóra, kościół św. Zofii - ołtarz boczny, prawy po 
konserwacji, fot. P. Wira, 2013.

64. Wereszczyn, cmentarz 
paraf. - nagrobek Cękal-
skiego po konserwacji, fot.       
P. Wira, 2013. 

65. Włodawa, cmentarz paraf. - 
nagrobek Niefidowicza po 
konserwacji, fot. P. Wira, 2013.

66. Włodawa, cmentarz paraf. 
- pomnik powstańców 1863 r. 
po konserwacji, fot. M. Kon-
kolewska, 2013. 
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67. Zamość, katedra - drzwi 
zewnętrzne pd. przed kon-
serwacją, fot. M. Filip, 2013.

69. Zamość- katedra - drzwi zewnętrzne pd. po konserwacji, fot. A. 
Cieplechowicz, 2014.

68. Zamość, katedra - drzwi 
zewnętrzne pd. odwrocie 
przed konserwacją, fot.     
M. Filip, 2013.

70. Zamość, katedra - drzwi zewnętrzne pd. odwrocie po konser-
wacji, fot. M. Filip, 2013.

71. Zamość, katedra - drzwi do zakry-
stii przed konserwacją, fot. M. Filip, 
2013.

156



74. Zezulin, kościół św. Ma-
ksymiliana - rzeźba MB w 
trakcie prac, fot. G. Gołu-
biak, 2013. 

75. Zezulin, kościół św. Ma-
ksymiliana - rzeźba MB      
przed konserwacją, fot. G. 
Gołubiak, 2013.

76. Zezulin, kościół św. Maksymiliana - 
rzeźba MB po konserwacji, fot. G. Gołu-
biak, 2013.

72. Zamość, katedra - drzwi do za-
krystii, rewers po konserwacji, 
fot. M. Filip, 2013.

73. Zamość, katedra - drzwi do za-
krystii, awers po konserwacji, fot. 
M. Filip, 2013.
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80. Zwierzyniec, cmentarz paraf. - nagrobek Siweckiej 
przed konserwacją, fot. M. Filip, 2013.

81. Zwierzyniec, cmentarz paraf. - nagrobek Siweckiej 
po konserwacji, fot. M. Filip, 2013.

77. Zezulin, kościół św. Maksymiliana - 
krucyfiks przed konserwacją, fot. G. Go-
łubiak, 2013.

78. Zezulin, kościół św. Maksymiliana - 
krucyfiks w trakcie prac, fot. G. Gołubiak, 
2013.

79. Zezulin, kościół św. Maksymiliana - krucyfiks 
po konserwacji, fot. G. Gołubiak, 2013.
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Barbara Hołownia-Barczyńska, Anna Kubasik, Urszula Nowakowska, Michał Wilk 
 
 

PRACE KONSERWATORSKIE NA TERENIE ZABYTKOWYCH ZAŁOŻEŃ 
OGRODOWYCH, PRZEPROWADZONE  

W ROKU 2013 
 
 

Zrealizowany zakres specjalistycznych robót prowadzonych w obrębie założeń 
ogrodowych i parkowych dotyczy terenu funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Lublinie i podległych mu delegatur w Białej Podlaskiej, Chełmie   
i Zamościu.  
W 2013 roku prace rewaloryzacyjne mające na celu doprowadzenie zabytków 
ogrodowych do postaci przywracającej ich kompozycyjne i historyczne wartości zostały 
zrealizowane w całości w 3 obiektach, w 1 obiekcie prace te zostały rozpoczęte, w 10 
obiektach - kontynuowane. Działania o charakterze konserwacyjnym mające na celu 
zabezpieczenie i pielęgnację zabytkowej zieleni prowadzone były w 19 obiektach.         
W większości przypadków działania miały charakter prac porządkowych mających na 
celu uczytelnienie układów kompozycyjnych i sprowadzały się do usuwania wtórnych 
nasadzeń, drzew obumarłych oraz powalonych w wyniku gwałtownych zmian 
atmosferycznych. 
 
BIAŁA PODLASKA, gm. Loco, pow. bialski 
Zespół szpitalny, ul. Warszawska 15 obejmujący murowany budynek szpitala, muro-
wany pawilon oraz znajdujący się na terenie szpitalnym drzewostan. 
W 2013 r. zakończono prace polegające na rewaloryzacji części zespołu szpitalnego, 
użytkowanego przez Caritas Diecezji Siedleckiej, tj. obszaru działki 1330/9 - między 
innymi w zakresie budowy dróg i ścieżek parkowych, budowy parkingu i zagospo-
darowania zieleni. 
Prace wykonano zgodnie z: Projektem zagospodarowania terenu działki nr ewid. 1330/9. 
Obiekt: Ośrodek MISERICORDIA Caritas. Przebudowa i rewaloryzacja założenia 
szpitalno-ogrodowego, oprac. przez Pracownię Architektoniczną ABRYS Arkadiusz 
Bojczuk. Prace finansowane środkami własnymi inwestora i Marszałka Województwa 
Lubelskiego. 
 
BIAŁA PODLASKA, gm. Loco, pow. bialski 
Zespół zamkowy Radziwiłłów z pozostałościami ziemnych urządzeń obronnych, bramą 
zamkową, trzema wieżami, dawną kaplicą, fundamentami pałacu, skrzydłem pałacowym, 
parkiem i kordegardą wraz z bramą wjazdową oraz ogrodzeniem. 
W 2013 r. zakończono prace polegające na zagospodarowaniu dziedzińca pałacowego 
oraz terenu dawnego ogrodu barokowego między innymi w zakresie budowy infrastru-
ktury podziemnej, dróg i ścieżek parkowych, budowy ogrodzenia wydzielającego dawny 
ogród barokowy od dziedzińca, zagospodarowania zieleni, w tym założenia kwatero-
wego ogrodu wypełnionego ornamentem z bukszpanu oraz fontanny. 
Prace wykonano zgodnie z projektem: Zagospodarowanie zespołu zamkowo-parkowego 
Radziwiłłów w Białej Podlaskiej, oprac. przez mgr inż. arch. Dariusza Króla.  
Prace finansowane były ze środków własnych inwestora oraz środków Marszałka 
Województwa Lubelskiego. 
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BIAŁOWODY, gm. Uchanie, pow. hrubieszowski 
Dworek z otaczającym parkiem  
W 2013 r. w ramach prac porządkowych, objęto wycinką drzewa w bardzo złym stanie 
zdrowotnym oraz uporządkowano złomy i wywroty z terenu parku. 
 
BIŁGORAJ, m. Biłgoraj, pow. biłgorajski 
Najstarsza część cmentarza parafialnego przy Al. Jana Pawła II i ul. Krzeszowskiej 
W oparciu o oprac. dendrologiczne drzewostanu rosnącego na cmentarzu, sporządzone 
przez mgr inż. Andrzeja Rapkiewicza w 2013 r. usunięto drzewa, które nie rokowały na 
dalszy prawidłowy wzrost i rozwój. Prace wykonano ze środków własnych parafii. 
 
BIŁGORAJ, m. Biłgoraj, pow. biłgorajski 
Cmentarz grzebalny przy ul. Lubelskiej 
W oparciu o badania rezystografem stanu zdrowotnego drzew i Ocenę dendrologiczną 
wykonaną przez ArbForest - Rafał Sokulski z terenu obiektu usunięto drzewa obumarłe   
i stanowiące zagrożenie dla ludzi i mienia. 
 
CIELEŚNICA, gm. Rokitno, pow. bialski 
Zespół dworsko-parkowy, obejmujący pałac, oranżerię i park.  
W 2013 r. kontynuowano prace rewaloryzacyjne parku. Wybudowano podjazd do dworu, 
odtworzono gazon przy podjeździe. Prace prowadzone były w oparciu o projekt oprac. 
przez mgr inż. Annę Latoch i finansowane ze środków własnych inwestora oraz środków 
Marszałka Województwa Lubelskiego. 
Prowadzone były również prace przy drzewostanie, związane z usuwaniem drzew             
i krzewów obumarłych, zniszczonych przez wichury oraz tych, które ze względu na stan 
zdrowotny stanowiły zagrożenie bezpieczeństwa otoczenia. 
 
DĘBLIN, gm. Loco, pow. rycki 
Zespół pałacowo-parkowy  
W 2013 r. zrealizowano szereg prac związanych z wycinką drzew o stwierdzonym złym 
stanie zdrowotnym (posusz koron, ubytki i wypróchnienia pni, ślady żerowania owadów  
i grzybów) i technicznym (zachwiana statyka, wadliwa budowa pni i koron, uszkodzenia 
mechaniczne). Usunięto również drzewa zamierające bądź obumarłe, trwale uszkodzone, 
stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla sąsiednich budynków, użytkowników terenu      
i ciągów pieszych. 
 
DROBLIN, gm. Leśna Podlaska, pow. bialski 
Zespół dworski obejmujący dwór i park. 
W 2013 r. na terenie parku prowadzone były prace restauratorskie polegające na 
zagospodarowaniu parku w zakresie: budowy ogrodzenia, dróg parkowych, oświetlenia 
oraz zieleni. Prace prowadzone były w oparciu o program: Projekt rewaloryzacji parku 
dworskiego w Droblinie - projekt zieleni, oprac. przez dr inż. Wojciecha Durlaka. 
 
DZIERĄŻNIA, gm. Krynice, pow. tomaszowski 
Zespół dworski 
W roku bieżącym kontynuowano cięcia pielęgnacyjne przy lipach drobnolistnych 
rosnących w szpalerach, stanowiących zachowane historyczne nasadzenia parkowe. 
Cięcia sanitarne przeprowadzono przy 16 egz. drzew w zakresie: usunięcia posuszu          
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i pasożyta jemioły pospolitej oraz drobnej korekty koron. Prace sfinansowane przez 
inwestora prowadził Sławomir Banasiuk. 
 
GARBÓW, gm. Loco, pow. lubelski 
Zespół pałacowo-parkowy (dz. nr ewid. 258/3, 395/1 i 395/2) 
Zrealizowano etapową wycinkę i pielęgnację drzewostanu w obrębie działki 258/3         
w Garbowie, stanowiącej część (pn.) zespołu pałacowo-parkowego w oparciu o program 
prac zawarty w Ocenie stanu zdrowotnego 34 szt. drzew rosnących na terenie założenia 
podworskiego w Garbowie. Rejestr zabytków woj. lubelskiego nr A/462, oprac. przez mgr 
inż. Tomasza Chomickiego, czerwiec 2013. Pierwotny park został przedzielony drogą 
krajową nr 17 Lublin - Warszawa na część północną z klasycystycznym spichlerzem 
(jedyny zachowany z dawnej zabudowy gospodarczej) i stawem „Kępa mniejszy” oraz 
południową z pałacem, parkiem i trzema stawami: „Irena”, „Pod Pałacem, i „Kępa 
większy”. W opracowanej w 1974 r. przez prof. dr Dominika Fijałkowskiego i mgr inż. 
Alfreda Kasprzaka „Ewidencji parku Garbów” w odniesieniu do części północnej wska-
zano, iż w skład tej części wchodzi staw „Kępa mniejszy” oraz luźno zwarty drzewostan 
parkowy. W oprac. przez mgr Ewę Mińską (PKZ oddział w Lublinie) w roku 1982, 
Dokumentacji naukowo-historycznej zespołu pałacowo-parkowego w Garbowie teren 
północny zespołu określono jako całkowicie przekształcony.  
Do wycinki została zakwalifikowana część najstarszych drzew - jesionów wyniosłych     
o obwodach pni dochodzących do 300 cm (prawdopodobnie stanowiących pozostałość 
dawnego parku pałacowego), które ze względu na zły stan zdrowotny i techniczny oraz 
małą stabilność gruntu stwarzały realne zagrożenie wykrotu. Pozostały drzewostan 
poddano zabiegom pielęgnacyjnym. Właściciel obiektu planuje dokonać nasadzeń 
zamiennych w obrębie działki.  
Jednocześnie, w obrębie działek 395/1 i 395/2 stanowiących park w zespole pałacowo-
parkowym dokonano usunięcia drzew zniszczonych i uszkodzonych wskutek zmian 
atmosferycznych z uwagi na ich zły stan zdrowotny i techniczny oraz zagrożenie dla 
użytkowników drogi krajowej nr 17 i ciągu komunikacyjnego.  
 
HAJOWNIKI, gm. Skierbieszów, pow. zamojski ziemski 
Cmentarz z I wojny światowej  
W ramach zaleceń pokontrolnych uporządkowano zieleń na terenie cmentarza, uczy-
telniając jego układ przestrzenny.  
 
HAJOWNIKI, gm. Skierbieszów, pow. zamojski ziemski 
Park podworski 
W 2013 r. właściciel obiektu kontynuował dalsze prace porządkowe w parku. Wycinką 
objęto drzewa uszkodzone w czasie wyładowań atmosferycznych, wprowadzono nowe 
nasadzenia uzupełniające, założono rabaty kwiatowe w otoczeniu budynków i zieleń 
maskującą siatkę ogrodzeniową. 
 
HNISZÓW, gm. Ruda-Huta, pow chełmski ziemski 
Zespół dworsko-parkowy 
Zespół w Hniszowie utworzony został w poł. XIX w. jako założenie krajobrazowe,         
w miejscu istniejących wcześniej ogrodów dworskich. Do dnia dzisiejszego zachowały 
się tylko pozostałości parku. Czytelny jest główny układ kompozycyjny z fragmentami 
alej, powiązany z układem wodnym i ukształtowaniem terenu. Ważną rolę odgrywają 
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okazałe drzewa pomnikowe w tym kilkusetletni, pomnikowy dąb szypułkowy Quercus 
robur o imieniu „Bolko”. 
W 2013 r. kontynuowano wieloletni program pielęgnacyjny parku - prowadząc zabiegi 
pielęgnacyjne i zabezpieczające. Wykonano system wiązań elastycznych, podtrzymują-
cych konary i utrzymujących sztywność koron drzew, zabezpieczający przed rozłama-
niem najbardziej zagrożone konary w przypadku działania bardzo gwałtownych wiatrów. 
Zastosowano elastyczne wiązania systemu Cobra. Wykonawcą prac był opiekun drzewa 
pomnikowego „Bolko” Waldemar Miazga. Prace wykonano na zlecenie Gminy Ruda - 
Huta, dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 
 
HORODŁO, gm. Loco, pow. hrubieszowski 
Grodzisko „Wały Jagiellońskie”  
W ramach zatwierdzonego projektu pt. Projekt zagospodarowania terenu Wałów 
Jagiellońskich w Horodle, autorstwa mgr inż. Katarzyny Fornal i mgr inż. Szymona 
Urbańczyka, gmina Horodło w 2013 r. podjęła prace związane z oczyszczeniem terenu      
z drzew wtórnych i rozpoczęła I etap prac zagospodarowania grodziska. Wykonano część 
układów komunikacyjnych, wprowadzono małą architekturę typu: ławki, kosze, tablice 
informacyjne. 
 
HORYSZÓW, gm. Sitno, pow. zamojski ziemski 
Cmentarz cerkiewny z ogrodzeniem i drzewostanem 
Z uwagi na pogarszający się stan drzewostanu rosnącego w otoczeniu d. cerkwi - obecnie 
kościoła paraf., na podstawie dokumentacji Ocena dendrologiczna drzewa wykonanej 
przez mgr inż. Katarzynę Fornal podjęto prace sanitarne i korekcyjne w koronach 16 lip 
drobnolistnych. Prace prowadził Sławomir Banasiuk ze środków własnych parafii. 
 
HRUBIESZÓW, m. Hrubieszów, pow. hrubieszowski 
Układ urbanistyczny miasta Hrubieszowa 
W ramach Projektu rewitalizacji Centrum Hrubieszowa poprzez porządkowanie prze-
strzeni publicznej Śródmieścia oraz renowacje zdegradowanej substancji mieszkaniowej 
z otoczeniem w parku „Solidarności” przy ulicach: Narutowicza/mgr Henryka 
Dobrzańskiego „Hubala”/Bolesława Prusa i 3-go Maja, wykonano nowe ciągi piesze, 
plac zabaw dla dzieci, plac fitness i oświetlenie. Podjęto również prace określone            
w projekcie Projekt Budowlany. Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności           
w Hrubieszowie, dz. nr 222/4 oprac. przez mgr inż. arch. Mariolę Gęborys, obejmującym: 
remont szaletu i budowę nowego ogrodzenia parku, oraz wprowadzenie małej 
architektury typu ławki, tablice i kosze. 
 
HRUBIESZÓW, m. Hrubieszów, pow. hrubieszowski 
Cmentarz parafialny przy ul. Kolejowej 
Na terenie cmentarza znajduje się wydzielona kwatera wojenna z drzewostanem będąca 
pod administracją miasta. W 2013 r. ukończono podjęte wcześniej prace remontowo-
konserwatorskie betonowych nagrobków i krzyży, wykonano 40 szt. nowych krzyży 
żelbetowych, przeprowadzono remont pomnika. Wymieniono zieleń ozdobną towarzy-
szącą nagrobkom.  
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JASTKÓW, gm. Loco, pow. lubelski 
Zespół pałacowo-parkowy  
Usunięto z terenu parku drzewa obumarłe bądź o zaawansowanym stopniu zamierania. 
 
KARCZMISKA, gm. Loco, pow. opolski 
Zespół dworsko-parkowy 
W roku ubiegłym zakończono prace związane z II etapem rewitalizacji parku w zakresie 
wycinki i pielęgnacji drzew, prac porządkowych, agrotechnicznych, wykonania trawni-
ków, rekultywacji runa parkowego, wykonania rabat i nasadzeń. Pracami kierowała dr 
inż. Małgorzata Przegalińska - Matyko. 
W oparciu o zatwierdzony program: Drzewostan parkowy - zespół dworsko-parkowy      
w Karczmiskach. Drzewa przeznaczone do usunięcia oprac. przez Małgorzatę 
Przegalińską - Matyko, ze względów kompozycyjnych usunięto drzewa kolizyjne z do-
celowym układem, drzewa o pogorszonym stanie zdrowotnym, zamierające, kolizyjne    
z remontowanym murem, kolizyjne z drzewami starszymi. 
 
KAPLONOSY, gm. Wyryki, pow. włodawski 
Cmentarz prawosławny 
Cmentarz położony poza terenem wsi wśród pól i zadrzewień, dawniej porośnięty 
starodrzewem, dziś z nielicznymi już większymi drzewami, przylega do ściany lasu. 
Cmentarz wyróżniają liczne stare nagrobki betonowe, krzyże drewniane oraz kilka 
pomników kamiennych; charakterystyczna jest niewielka drewniana kaplica cmentarna. 
Cmentarz uporządkowano, oczyszczono i wygrodzono nowym, trwałym i estetycznym 
ogrodzeniem. 
 
KLEMENSÓW, gm. Szczebrzeszyn, pow. zamojski ziemski 
Zespół pałacowo-parkowy  
W 2013 r. na terenie parku krajobrazowego przeprowadzono bieżące prace porządkowe 
w zakresie usunięcia drzew wyłamanych przez burze i prace wycinkowe kilkunastu 
drzew obumarłych rosnących w bezpośrednim otoczeniu pałacu. 
 
KODEŃ, gm. Loco, pow. bialski 
Kościół parafialny pw. św. Anny wraz z najbliższym otoczeniem w granicach 
ogrodzenia cmentarza przykościelnego. 
W 2013 r. na terenie przykościelnym prowadzone były prace pielęgnacyjne przy 
drzewostanie w oparciu o program zawarty w oprac.: „Zespół zamkowo-kalwaryjny         
w Kodniu nad Bugiem - Inwentaryzacja drzewostanu i gospodarka drzewostanem” oprac. 
przez dr inż. Halinę Jarczewską. Prace wykonane zostały ze środków własnych inwestora 
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 
 
KODEŃ, gm. Loco, pow. bialski 
Zespół zamkowy Sapiehów, w skład, którego wchodzą ruiny zamku, pozostałości fosy    
i ziemnych obwarowań oraz murowanego arsenału wraz z najbliższym otoczeniem           
i zadrzewieniem.  
W 2013 r. na terenie zespołu prowadzone były prace polegające na usuwaniu szkód 
spowodowanych powodzią, związane z odtworzeniem i zabezpieczeniem zniszczonych 
obiektów. Prowadzono je w oparciu o program: Zespół zamkowo-kalwaryjny w Kodniu -
określenie ilości i zakresu strat spowodowanych powodzią z kwietnia 2013 r.- Projekt 
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odtworzenia i zabezpieczeń zniszczonych obiektów - Inwentaryzacja drzewostanu i go-
spodarka drzewostanem oprac. przez dr inż. Halinę Jaroszewską. 
Rozpoczęto również prace pielęgnacyjne drzewostanu w oparciu o program zawarty       
w opracowaniu: „Zespół zamkowo-kalwaryjny w Kodniu nad Bugiem - Inwentaryzacja 
drzewostanu i gospodarka drzewostanem oprac. przez dr inż. Halinę Jarczewską. Prace 
wykonane zostały ze środków własnych inwestora oraz Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska. 
 
KOSYŃ, gm. Wola Uhruska, pow. włodawski 
Cmentarz prawosławny 
Cmentarz śródleśny, porośnięty dawniej drzewami sosnowymi, nadal posiada duże 
walory zabytkowe i przyrodnicze. Liczne nagrobki betonowe, drewniane, kilka 
kamiennych. Cmentarz oczyszczono z martwych drzew, zagrażających upadkiem. 
Wygrodzono teren cmentarza nowym, trwałym i estetycznym ogrodzeniem. 
 
KOZŁÓWKA, gm. Kamionka, pow. lubartowski 
Zespół pałacowo-parkowy 
W ramach zadania „Kontynuacja rewaloryzacji zieleni zabytkowej parku Muzeum 
Zamoyskich w Kozłówce” zrealizowano prace przy zabytkowym drzewostanie parko-
wym (cięcia sanitarne, fitosanitarne, założenie wiązań elastycznych, leczenie ubytków). 
Powyższymi pracami kierowała inż. Marta Kałużniacka. Prace zostały częściowo 
sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej     
w Lublinie. 
 
KRACZEWICE, gm. Poniatowa, pow. opolski 
Zespół pałacowo-parkowy 
W oparciu o zatwierdzony Program gospodarki drzewostanem. Zespół pałacowo-
parkowy w Kraczewicach oprac. przez mgr inż. Waldemara Miazgę, zrealizowano prace 
związane z wycinką i pielęgnacją drzew rosnących w parku w zespole pałacowo-
parkowym w Kraczewicach. Zabiegi pielęgnacyjne objęły cięcia sanitarne, korygujące     
i redukcyjne koron drzew oraz cięcia konturowe szpaleru grabowego. Wycinką objęto 
drzewa, które zostały zakwalifikowane do usunięcia ze względu na wadliwą budowę, 
kolizje z zabytkowym szpalerem grabowym, drzewa, które utraciły żywotność bądź        
w złym stanie zdrowotnym, nierokującym na poprawę. Przedmiotowe prace zostały 
zrealizowane w ramach zadania: „Rewaloryzacja zieleni w zabytkowych parkach na 
terenie gminy Poniatowa”. Pracami kierował mgr Waldemar Miazga. Prace zostały 
częściowo sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Lublinie. 
Jednocześnie, w roku ubiegłym przeprowadzono prace konserwatorskie (pielęgnacyjne) 
przy drzewostanie w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej 2237L Poniatowa - 
Kraczewice - Szczuczki w m. Kraczewice, stanowiącym część zabytkowego założenia 
parkowego. W oparciu o zatwierdzony program: Opinia dendrologiczna w sprawie stanu 
zdrowotnego drzew rosnących przy drodze powiatowej nr 2237L Poniatowa - 
Kraczewice - Szczuczki w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu 
pałacowo-parkowego w Kraczewicach - 29 szt. oprac. przez mgr inż. Waldemara Miazgę 
wykonano cięcia korygujące i sanitarne, selekcję odrostów, założenie wiązań 
elastycznych typu „Cobra”, redukcje koron lub konarów w celu eliminacji kolizji z in-
nymi drzewami, oczyszczenie ubytków. Wycinką objęto drzewa, które zostały zakwalifi-
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kowane do usunięcia ze względów fitosanitarnych (występowanie owocników grzyba 
Ganodermaapplanatum), z uwagi na zły stan zdrowotny, zagrażających bezpieczeństwu 
ruchu drogowego i ludzi lub zagrożenie wykrotem. Pracami kierował mgr Stanisław 
Malinowski.  
 
KRASNOBRÓD, gm. Loco, pow. zamojski ziemski 
Zespół klasztorny podominikański 
W oparciu o dokumentację projektową pt. Projekt budowlany Krasnobród - Podklasztor. 
Rewitalizacja zabytkowego zespołu kultu maryjnego. Inwentaryzacja i opinie dendrolog-
giczne zieleni oprac. przez arch. krajobrazu mgr inż. Dariusza Kicińskiego i mgr Agatę 
Irtugan, podjęto prace wycinkowe drzew i krzewów. Uwzględnione w projekcie 
egzemplarze to wtórne nasadzenia i samosiewy bez wartości kompozycyjnych dla 
zabytkowego zespołu.  
 
KRYNICE, gm. Loco, pow. tomaszowski 
Zespół dworski  
W ramach bieżących prac z terenu parku usunięto drzewa obumarłe i uszkodzone           
w wyniku wyładowań atmosferycznych. 
 
KSIĘŻPOL, gm. Loco, pow. biłgorajski 
Cmentarz grzebalny wraz z nagrobkami i drzewostanem  
Z terenu cmentarza usunięto kilka sztuk drzew posiadających obumarłą koronę. W celu 
wyrównania powstałych strat w środowisku i zachowania układu kompozycyjnego 
zieleni, administrator parafii zobowiązał się do wprowadzenia nasadzeń uzupełniających.  
 
LUBARTÓW, gm. Loco, pow. lubartowski  
Zespół pałacowo-parkowy 
Usunięto drzewa rosnące w obrębie zespołu pałacowo-parkowego w Lubartowie, będące 
w złym stanie zdrowotnym i technicznym, nie rokujące poprawy (wypróchnienia 
podstawy pnia połączone z rozległymi ubytkami wgłębnymi pnia; ubytki w rozwidleniu 
przewodników) lub trwale uszkodzone (wyłamanie koron) i tym samym stanowiące 
zagrożenie dla użytkowników parku.  
 
LUBLIN, gm. Loco, pow. lubelski grodzki 
Cmentarz prawosławny przy ul. Lipowej 
Usunięto kilka drzew rosnących w obrębie cmentarza prawosławnego kolizyjnych           
z zabytkowymi nagrobkami i uniemożliwiających prowadzenie prac konserwatorskich      
i ziemnych oraz drzewa w złym stanie zdrowotnym bądź martwe.  
 
LUBLIN, gm. Loco, pow. lubelski grodzki 
Cmentarz rzymskokatolicki 
Kontynuowano program prac pielęgnacyjnych przy drzewostanie oraz prac związanych   
z wycinką drzew w oparciu o opinie i programy prac opracowane przez mgr inż. 
Tomasza Chomickiego. Większość z drzew wymagała interwencji i przeprowadzenia 
zabiegów pielęgnacyjnych (cięcia sanitarne i korygujące koron). Usunięto drzewa, 
których kondycja i stan zdrowotny nie rokowały pozytywnie na przyszłość (oznaki 
zamierania, osłabiona statyka, ubytki pnia), stanowiących zagrożenie dla użytkowników. 
Większość z drzew posiadała znaczny posusz oraz nie posiadała możliwości wzrostu       
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i rozwoju. Ponadto wskazane do usunięcia drzewa silnie kolidowały z nagrobkami. Prace 
były prowadzone pod kierunkiem mgr inż. Tomasza Chomickiego.  
 
LUBLIN, gm. Loco, pow. lubelski grodzki 
Cmentarz rzymskokatolicki przy ul. Gen. Kleeberga 
Usunięto z terenu cmentarza drzewa martwe i o znacznie pogorszonym stanie zdrowo-
tnym. Zasadność wycinki drzew została poparta oceną dendrologiczną Opis i ocena stanu 
zdrowotnego wybranych drzew rosnących na terenie cmentarza, oprac. przez inż. Martę 
Kałużniacką. 
 
LUBLIN, gm. Loco, pow. lubelski grodzki 
Miejski Park Bronowicki przy ul. ul. Bronowickiej 1/Fabrycznej 
Sukcesywnie usuwano z terenu parku drzewa martwe i o znacznie pogorszonym stanie 
zdrowotnym, stanowiące zagrożenie dla jego użytkowników. 
 
ŁASZCZÓW, gm. Loco, pow. tomaszowski 
Zespół pałacowo-parkowy składający się z pałacu, bud. zw. kuchnią lub oficyną, 
ruin i fr. dawnego kościoła jezuitów oraz parku krajobrazowego  
Prywatny właściciel części zespołu w 2013 r. kontynuował prace zmierzające do uczytel-
nienia alej i wnętrz parkowych. W tym celu oczyszczono część parku z zarośli i drzew 
wtórnych oraz usunięto drzewa obumarłe w oparciu o inwentaryzację i gospodarkę 
drzewostanem opracowaną przez mgr Elżbietę Cis. 
 
ŁUBKI DUŻE, gm. Wojciechów, pow. lubelski 
Zespół dworsko-parkowy 
W roku ubiegłym zrealizowano prace pielęgnacyjne przy pomnikowych dębach 
szypułkowych w zakresie cieć sanitarnych, cięć korygujących statykę drzew, zabezpie-
czenia ubytków, założenia wiązań elastycznych w celu zabezpieczenia przed 
rozłamaniem konarów. Prace były realizowane w oparciu o Ocenę stanu zdrowotnego 
czterech dębów - pomników przyrody oprac. przez inż. Irenę Choroszyńską. Prace 
prowadził mgr inż. Tomasz Chomicki, nadzór sprawowała inż. Irena Choroszyńska.  
 
MASZÓW DOLNY, gm. Rudnik, pow. krasnostawski 
Dwór, park oraz kapliczka 
Park z XVIII wieku otacza murowany dwór z poł. XIX w. Park założony na planie 
regularnym, przekształcony na krajobrazowy w XIX w. W latach 20. XX w. powstały 
niewielkie partery kwiatowe stylizowane na wzory barokowe. 
W parku właściciel zabytkowej nieruchomości kontynuował prace konserwatorskie          
i restauratorskie w oparciu o kompleksowy program rewaloryzacji parku autorstwa 
Jarosława Szczególskiego i Marty Kałużniackiej. Odtworzone zostały historyczne, 
zniszczone elementy ogrodu - poprzez dokonanie nasadzeń nowych roślin. Prace 
sfinansowano ze środków własnych właściciela zabytku. 
 
MATCZYN, gm. Bełżyce, pow. lubelski 
Zespół dworsko-parkowy 
Zrealizowano kompleksowe prace pielęgnacyjne przy znacznej ilości drzew parkowych, 
których stan zdrowotny obligował do podjęcia pilnych prac zabezpieczających i kon-
serwacyjnych (cięcia sanitarne i korygujące, założenie wiązań elastycznych). Z uwagi na 
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zły stan zdrowotny i stwarzane zagrożenie dla użytkowników obiektu usunięto również 
kilka drzew. Pracami kierował mgr inż. Tomasz Chomicki. Przedmiotowe prace zostały 
zrealizowane w ramach zadania: „Pielęgnacja drzewostanu oraz urządzanie nowych 
terenów zieleni na obszarze Powiatu Lubelskiego”. Prace zostały częściowo sfinanso-
wane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 
 
NIEZABITÓW, gm. Poniatowa, pow. opolski 
Zespół dworsko-parkowy  
Zrealizowano ostatni etap prac pielęgnacyjnych i zabezpieczających w dojazdowej alei 
lipowej. Jednocześnie w oparciu o program prac zawarty w opracowaniu: ”Dokumen-
tacja pomnika przyrody dąb szypułkowy” oprac. przez inż. Irenę Choroszyńską kwiecień 
2010 r. zabiegom pielęgnacyjnym poddano pomnik przyrody - okazały dąb szypułkowy. 
Przedmiotowe prace zostały zrealizowane w ramach zadania: „Rewaloryzacja zieleni      
w zabytkowych parkach na terenie gminy Poniatowa”, zostały częściowo sfinansowane 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 
Prace prowadzone były pod kierunkiem mgr Waldemara Miazgi.  
 
NASUTÓW, gm. Niemce, pow. lubelski 
Aleja Stoczek - Pólko  
Przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne przy drzewie gat. lipa drobnolistna o obw. pnia 
290 cm rosnącym w alei Stoczek - Pólko w m. Nasutów w obrębie zespołu dworsko-
parkowego w Nasutowie, w oparciu o program prac zawarty w Program prac 
pielęgnacyjnych przy lipie drobnolistnej rosnącej w zabytkowej alei Stoczek - Pólko 
oprac. przez mgr inż. Małgorzatę Jordan - Szykułę, sierpień 2013 r. Przedmiotowy 
program zakładał wykonanie cięć sanitarnych, cięć korygujących, założenie wiązania 
elastycznego typu Cobra oraz zabezpieczenie ubytków. Pracami kierowała mgr inż. 
Małgorzata Jordan - Szykuła. 
 
OSZCZÓW, gm. Dołhobyczów, pow. hrubieszowski 
Cmentarz grzebalny z nagrobkami i drzewostanem 
Wycinka młodych drzew na cmentarzu grzebalnym podyktowana została koniecznością 
zahamowania procesu rozrastania się samosiewów przy ogrodzeniu, które nie przed-
stawiały wartości kompozycyjnych dla otoczenia. 
 
PLISZCZYN, gm. Wólka Lubelska, pow. lubelski 
Zespół dworsko-parkowy 
Zrealizowano program prac konserwatorskich przy zabytkowym drzewostanie, w za-
kresie zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie z programem Opinia o stanie zdrowotnym 16 
szt. drzew rosnących na terenie Wspólnoty Zakonnej Księży Sercanów w Pliszczynie, 
rejestr zabytków woj. lubelskiego, oprac. przez mgr inż. Tomasza Chomickiego. Z uwagi 
na zły stan zdrowotny i stwarzane zagrożenie dla użytkowników obiektu usunięto 
również kilka drzew. Prace pielęgnacyjne przy drzewostanie zostały częściowo 
sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej    
w Lublinie. Pracami kierował mgr inż. Tomasz Chomicki. 
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POTURZYN, gm. Telatyn, pow. tomaszowski 
Park krajobrazowy z poł. XIX wieku 
W 2013 r. prywatny właściciel parku podjął kompleksowe prace porządkowe na 
obiekcie. Oczyszczono teren parku z dzikich wysypisk śmieci, usunięto zbędne zarośla 
rosnące pod koronami drzew oraz oczyszczono brzegi stawów. Prace wykonane zostały 
ze środków własnych. 
 
RADECZNICA, gm. Loco, pow. zamojski ziemski 
Kościół i klasztor bernardynów oraz zespół klasztorny pobernardyński 
W celu wyeliminowania zagrożenia dla ludzi i mienia przeprowadzono wycinkę drzew 
rosnących na skarpie przy bramie wejściowej z krytymi schodami, oraz oczyszczono 
teren skarpy z zarośli. Prace wykonano na podstawie sporządzonej przez Pawła Łyś 
Zakład Usługowo-Remontowy AGRO - ZIELEŃ Szczebrzeszyn oceny dendrologicznej 
drzew, wykazującej obumieranie koron i zachwianą statykę. 
 
RYKI, gm. Loco, pow. rycki 
Cmentarz parafialny stary 
Zgodnie z programem prac zawartym w dokumentacji: Opracowanie zawierające inwen-
taryzację, określenie stanu zachowania z dokumentacją fotograficzną oraz zalecane 
zabiegi dla 12 drzew rosnących na terenie cmentarza (działka nr 3482) Parafii Rzymsko-
katolickiej w Rykach, oprac. przez mgr Wojciecha Matacza, listopad 2012, zrealizowano 
zakres prac związany z wycinką i pielęgnacją drzewostanu w obrębie zabytkowego 
cmentarza. Pracami kierował mgr inż. Tomasz Chomicki. Prace pielęgnacyjne miały na 
celu poprawę stanu zdrowotnego drzew (cięcia sanitarne, oczyszczenie i zabezpieczenia 
ubytków) i technicznego (redukcja koron, cięcia korekcyjne). Wycinka dotyczyła 
wyłącznie drzew w złym stanie zdrowotnym (rozległe, wypróchniałe ubytki pnia, liczny 
posusz w koronie) i jednocześnie niszczących mur okalający cmentarz - w przypadku 
których wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w stopniu niewielkim lub w ogóle nie 
zwiększyłaby bezpieczeństwa w ich sąsiedztwie. 
 
RYKI, gm. Loco, pow. rycki 
Zespół kościelny 
Zrealizowano prace pielęgnacyjne przy drzewostanie w obrębie zespółu kościoła 
parafialnego pw. Najświętszego Zbawiciela w Rykach zgodnie z programem prac 
zawartym w dokumentacji: Opracowanie zawierające inwentaryzację, określenie stanu 
zachowania z dokumentacją fotograficzną oraz zalecane zabiegi dla 60 drzew i krzewów 
rosnących na terenie Parafii Rzymskokatolickiej w Rykach (działki nr 34317, 4318, 4319) 
oprac. przez mgr Wojciecha Matacza, listopad 2012. Pracami kierował mgr inż. Tomasz 
Chomicki. Prace pielęgnacyjne miały na celu poprawę stanu zdrowotnego drzew (cięcia 
sanitarne, oczyszczenie i zabezpieczenia ubytków) i technicznego (redukcja koron, cięcia 
korekcyjne). W odniesieniu do krzewów gat. cis zabiegi ograniczyły się do cięć formu-
jących pokrój kulisty. 
 
SZYSTOWICE, gm. Grabowiec, pow. zamojski ziemski 
Dwór i park 
Prywatny inwestor od kilku lat podejmuje starania zachowania starodrzewu w parku        
i układu kompozycyjnego zieleni wysokiej. W tym celu prowadzone są sukcesywne 
prace oczyszczające założenie z drzew chorych i zniszczonych przez silne wiatry oraz 
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nasadzenia uzupełniające. W 2013 r. park oraz groblę stawu oczyszczono z zarośli i wy-
cięto drzewa obumarłe.  
 
ŚREDNIA WIEŚ (ob. nazwa Zaburze), gm. Żółkiewka, pow. Krasnostawski 
Dwór i park  
Park otaczający budynek dworu pochodzi prawdopodobnie z XIX w. W okresie 
odbudowy zniszczonego podczas I wojny światowej dworu, w 1924 roku, park został 
przekształcony na krajobrazowy według stylu kaligraficznego zgodnie z projektem        
S. Celichowskiego. Park został wtórnie obsadzony drzewami po II wojnie światowej. 
Właściciel zabytku usunął martwe i zamierające drzewa oraz wykonał niezbędne zabiegi 
pielęgnacyjne i zabezpieczające pozostałego drzewostanu, pozwalające zabezpieczyć 
substancję zabytkowego parku przed postępującym zniszczeniem wywołanym choroba-
mi, szkodnikami lub kolizjami przypadkowo nasadzonych drzew. Prace sfinansowano ze 
środków własnych właściciela zabytku. 
 
TARNAWATKA, gm. Loco, pow. tomaszowski 
Zespół dworski składający się z domu administratora, b. garażu, altany, parku         
i trzech budynków gospodarczych z zielenią towarzyszącą 
W 2013 r. w celu wyeliminowania zagrożenia wyłamania drzew będących w słabej 
kondycji i mających zachwianą statykę, na terene parku przeprowadzono wycinkę kilku 
drzew w oparciu o Opinię dendrologiczną drzew, oprac. przez mgr Elżbietę Cis. Prace 
zostały wykonane ze środków własnych właścicieli poszczególnych działek. 
 
TUSZÓW, gm. Jabłonna, pow. 
Zespół dworsko-parkowy (działka n 793/2) 
Przeprowadzono prace pielęgnacyjne przy drzewie gat. klon o obw. pnia 260 rosnącym 
na terenie Szkoły Podstawowej w obrębie zespołu dworsko-parkowego w Tuszowie, gm. 
Jabłonna. Zgodnie z programem prac zawartym w dokumentacji: Opinia o stanie 
zdrowotnym 1 szt. drzewa - klonu pospolitego (Acer platanoides L.) rosnącego na terenie 
zespołu dworsko-parkowego w Tuszowie. Rejestr zabytków woj. lubelskiego nr A/758 
oprac. przez mgr inż. T. Chomickiego, marzec 2013 r. wykonano cięcia sanitarne oraz 
redukcję obwodową korony drzewa. Wyżej wymienione prace miały na celu poprawę 
jego statyki i zwiększenie bezpieczeństwa w jego sąsiedztwie. Prace zostały częściowo 
sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej    
w Lublinie. Pracami kierował mgr inż. Tomasz Chomicki. 
 
TYSZOWCE, gm. Tyszowice, pow. hrubieszowski 
Cmentarz grzebalny z nagrobkami i drzewostanem 
Parafia wykonała prace związane z usunięciem drzew w oparciu o ocenę dendrologiczną, 
wskazującą konieczność ich wycinki z uwagi na zły stan zdrowotny drzew.  
 
WĄWOLNICA, gm. Loco, pow. puławski 
Zespół kościelny  
Drzewostan stanowi cenny element otoczenia kościoła, większość drzew z uwagi na 
znaczne parametry pni i wiek ma charakter okazowy. W roku ubiegłym zrealizowano 
prace pielęgnacyjne przy zabytkowym drzewostanie zgodnie z programem prac oprac. 
przez Wojciecha Gnoińskiego. Drzewa wymagały interwencji i przeprowadzenia 
zabiegów pielęgnacyjnych, tj. cięć fitosanitarnych koron, założenia wiązań elastycznych 
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w koronach drzew oraz zabezpieczenia ubytków wgłębnych, które winny poprawić ich 
kondycję zdrowotną i zwiększyć bezpieczeństwo w ich otoczeniu. Prace prowadzone 
były pod kierunkiem mgr Dariusza Grobelskiego i zostały częściowo sfinansowane przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 
 
WIRKOWICE, gm. Izbica, pow. krasnostawski 
Park krajobrazowy i tereny nadwieprzańskie 
Park z XIX i XX w., założony w stylu krajobrazowym. 
W roku 2013 właściciel zabytkowej nieruchomości kontynuował prace porządkowe, 
konserwatorskie i restauratorskie, w oparciu o kompleksowy program restauracji parku, 
autorstwa Małgorzaty Leśniewskiej. Wykonano również cięcia zabezpieczające i kory-
gujące drzew uszkodzonych, usunięto posusz z drzew, wykonano wiązania zabezpie-
czające korony starszych drzew. Odtworzone zostały również historyczne, zniszczone 
elementy ogrodu - poprzez dokonanie nasadzeń nowych roślin, między innymi alei 
lipowej prowadzącej przez park. Prace sfinansowano ze środków własnych właściciela 
zabytku. 
 
WOŻUCZYN, gm. Rachanie, pow. tomaszowski 
Fragment historycznego założenia urbanistycznego osiedla mieszkalnego cukrowni 
„Wożuczyn” z drzewostanem 
Przegląd drzewostanu w parku osiedlowym w 2013 r. wykazał konieczność wycinki 
kilku drzew i podjęcia prac pielęgnacyjnych drzew rosnących na terenie parku. Wycinką 
objęto drzewa obumarłe i stanowiące zagrożenie dla użytkowników terenu. Prace 
sfinansowane zostały ze środków Wspólnoty Mieszkaniowej i UG. Rachanie 
 
WÓLKA RUDNICKA, gm. Wilkołaz, pow. kraśnicki 
Cmentarz wojenny z I wojny światowej (las „Krzywda”) 
Cmentarz położony w pn.-wsch. skrajnej części lasu Krzywda, od strony pn. i wsch. 
ogrodzony, od strony zach. i pd. graniczy z lasem i jest obwiedziony wałem z płytką fosą.  
W roku ubiegłym zrealizowano prace porządkowe w obrębie części cmentarza polegające 
na oczyszczeniu jego wnętrza z samosiewów drzew, usunięcia drzew zagrażających 
mogiłom. Drzewostan nie miał charakteru zieleni komponowanej, był różnogatunkowy, 
drzewa wrastały w mogiły niszcząc je. Powyższe prace stanowią pierwszy etap 
uczytelniania układu przestrzennego cmentarza. 
 
ZAMOŚĆ, m. Zamość, pow. zamojski grodzki  
Cmentarz parafialny z kaplicą cmentarną, domem grabarza i drzewostanem w gra-
nicach murowanego ogrodzenia przy ul. Peowiaków 
W 2013 r. administrator cmentarza podjął kolejny etap prac przy drzewostanie rosnącym 
na cmentarzu. W oparciu o Opinię o stanie zdrowotnym drzew, oprac. przez ArbForest 
Rafał Sokulski, Małgorzata Nowikowska, poprzedzoną badaniami rezystografem doko-
nano wycinki 5 drzew nie rokujących dalszego rozwoju i stwarzających zagrożenie oraz 
na podstawie programu prac, wykonano cięcia w koronach 12 drzew. 
 
ZAMOŚĆ, m. Zamość, pow. zamojski grodzki  
Park Miejski wraz z Kojcem 
W związku ze znacznym uszkodzeniem koron w czasie wyładowań atmosferycznych,     
z terenu parku usunięto drzewa, które zostaną zastąpione nowymi gatunkami. 
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ZAMOŚĆ, m. Zamość, pow. zamojski grodzki  
Stare Miasto w obrębie fortyfikacji 
Na terenie objętym projektem Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP, produktem 
turystycznym polskiej gospodarki usunięto drzewa z pasa zieleni przed kurtyną III i IV 
fortyfikacji. Drzewa nie rokowały na prawidłowy wzrost i rozwój. 
 
ZAMOŚĆ, m. Zamość, pow. zamojski grodzki  
Tzw. Rotunda (d. Działobitnia): cmentarz wojenny z zadrzewieniem 
W 2013 r. podjęto decyzję opartą na ocenie dendrologicznej o usunięciu z terenu 
cmentarza drzew będących w złym stanie zdrowotnym, które uległy zniszczeniu podczas 
zmiennych czynników atmosferycznych.   
 
ZWIERZYNIEC, gm. Loco, pow. zamojski ziemski 
Zespół Zarządu Ordynacji Zamojskiej 
W ramach prac przy rewitalizacji Zwierzyńca zgodnie z przyjętym w 1995 r. Programem 
ochrony środowiska - ekologiczna gmina Zwierzyniec, kontynuowano prace w otoczeniu 
stawu kościelnego w celu odtworzenia układów wodnych i renowacji stawów Kościel-
nego i Pałacowego, stawu I-go i II-go odbudowie Kanału Długiego, a także renowacji 
cieku Świerszcz na odcinku ww. akwenów wodnych z odbudową budowli wodnych         
i modernizacji rozrządu wody z koryta cieku Świerszcz.  
W oparciu o program prac zawarty w dokumentacji pt. Odtworzenie zabytkowego układu 
wodno-pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym, w 2013 r. 
kontynuowano rozpoczęte prace rewaloryzacyjne zmierzające do rekonstrukcji 
historycznej zieleni i dawnych kanałów wodnych. Przeprowadzono wycinkę 139 drzew 
(samosiewów, złomów, wywrotów, obumarłych) przy kanale i na terenie Zwierzyńczyka 
w oparciu o opracowanie dendrologiczne. 
 
ZWIERZYNIEC, gm. Loco, pow. zamojski ziemski 
Część układu przestrzennego z zabudową, zadrzewieniem, wodami, ciągami komu-
nikacyjnymi i ukształtowaniem krajobrazu terenu 
Park Środowiskowy stanowi jeden z kilku ważnych elementów zabytkowego układu 
przestrzennego, w związku z tym miasto Zwierzyniec poczyniło starania o wyelimino-
wanie drzew, które stanowią zagrożenie dla użytkowników obiektu. W oparciu o opinię 
dendrologiczną usunięto 20 drzew. 
 
Summary 
The list of the specialized works carried out in garden and park layouts refer to the area supervised 
by the Provincial Office for the Protection of Monuments in Lublin and its branches in Biała 
Podlaska, Chełm and Zamość.  
In 2013, the restoration works aimed at bringing historical gardens back to the form re-
establishing their compositional and historic values were completed in 3 objects, whereas in 1 
objects they were commenced and in 10 objects were continued. Maintenance works aimed at 
protection and nurturing of historical greenery were carried out in 19 objects. In most cases, the 
maintenance works were intended to make the compositional arrangements more distinct, such as 
removal of secondary planting and of dead and fallen trees as a result of violent atmospheric 
events. 



Anna Frąckiewicz, Katarzyna Tur-Marciszuk 
 
 

SPRAWOZDANIE WYDZIAŁU REJESTRU ZABYTKÓW 
I DOKUMENTACJI ZABYTKÓW  

WUOZ W LUBLINIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ  
W ROKU 2013 

 
 

W roku 2013 Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków realizował 
zadania wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami oraz ustawy z 18 marca 2010 r. o zmianie o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami oraz zmianie niektórych innych ustaw, polegające w szczególności na 
prowadzeniu wojewódzkiego rejestru zabytków nieruchomych i wojewódzkiej ewidencji 
zabytków nieruchomych oraz gromadzeniu, opracowywaniu i udostępnianiu informacji    
o zabytkach.  
 
Prowadzenie wojewódzkiego rejestru zabytków 
Wpisywanie do rejestru zabytków 

W wyniku postępowań prowadzonych z urzędu lub na wniosek strony, w 2013 roku 
do wojewódzkiego rejestru zabytków nieruchomych „A” wpisano:  
 Zagrody (dawn. Żulin), gm. Rejowiec - kościół parafialny rzym.-kat. pw. Matki 

Bożej Królowej Polski, w granicach ścian zewnętrznych, wraz z gruntem pod 
obiektem budowlanym oraz otoczenie ww. zabytku w granicach działki nr 292 (nr w 
wojewódzkim rejestrze zabytków: A/1620). Wpis nastąpił na wniosek strony 
(Parafii).  

 Lublin, kaplica na terenie zespołu pomisjonarskiego, w granicach ścian zewnę-
trznych, wraz z gruntem pod budynkiem, zlokalizowana na działce nr 65 przy         
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 6 (nr w wojewódzkim rejestrze zabytków: A/256). 
Wpis na wniosek strony. 

 Częstoborowice, gm. Rybczewice - kaplica grobowa Drojeckich, w granicach ścian 
zewnętrznych, usytuowana na działce nr 180 na terenie cmentarza parafialnego 
rzym.-kat. (nr w wojewódzkim rejestrze zabytków: A/948). Wpis z urzędu.  

 Strzelce, gm. Białopole - pałac myśliwski Zamoyskich w Maziarni Strzeleckiej 
położony na działce 892/3 (ob. geod. Strzelce), w granicach ścian zewnętrznych, 
wraz z gruntem pod budynkiem (nr w wojewódzkim rejestrze zabytków: A/1145). 
Wpis z urzędu. 

 Czułczyce, gm. Sawin - kościół paraf. rzym.-kat. pw. św. Rocha (dawna cerkiew 
prawosławna) usytuowany na działce nr 354, wraz z otoczeniem w granicach 
ogrodzenia (nr w wojewódzkim rejestrze zabytków: A/1621). Wpis z urzędu. 

 Trzebieszów Drugi, gm. Trzebieszów - drewniana kaplica w granicach ścian 
zewnętrznych, wraz z gruntem pod obiektem budowlanym, zlokalizowana na terenie 
cmentarza rzym.-kat. na działce nr 376 (nr w wojewódzkim rejestrze zabytków: 
A/1622). Wpis z urzędu. 

 Stary Orzechów, gm. Sosnowica - cmentarz wojenny położony na działce nr 519/4   
w granicach ww. nieruchomości stanowiącej otoczenie zabytku (nr w wojewódzkim 
rejestrze zabytków: A/1623). Wpis z urzędu. 
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 Hrubieszów, gm. Hrubieszów - otoczenie dawnego Syndykatu Rolniczego przy ul.    
3-go Maja 10 obejmujące działkę nr 198/27 oraz część północno-zachodnią działki 
nr 199/1 (nr w wojewódzkim rejestrze zabytków: A/1297). Wpis z urzędu. 

 Lublin - część historycznego układu urbanistycznego miasta Lublin zawierającego 
się w granicach oznaczonych na mapie, odpowiadający obszarowi między ulicami: 
Rusałka, Dolna, Panny Marii, Zamojska (numer w wojewódzkim rejestrze zabytków: 
A/153). Wpis z urzędu. 

 Raciborowice, gm. Białopole - zespół dworsko-parkowy położony na działce nr 823 
oraz otoczenie ww. zespołu odpowiadające działkom nr 770, 771, 780 i północnej 
części działki nr 777 (nr w wojewódzkim rejestrze zabytków: A/1624). Wpis            
z urzędu.  

 Kośmin, gm. Żyrzyn - zespół dworsko-parkowy, w skład którego wchodzą: murowa-
ny dwór (wraz z gruntem pod budynkiem) i pozostałości parku, w granicach 
odpowiadających działce nr 11 (nr w wojewódzkim rejestrze zabytków: A/1626). 
Wpis z urzędu.  

 
Szczegółowe informacje na temat wymienionych powyżej zabytków zawarte są w ar-

tykule M. Gałeckiej i R. Sarzyńskiej-Janczak „Zabytki objęte ochroną konserwatorską 
poprzez wpis do wojewódzkiego rejestru zabytków nieruchomych w 2013 roku”, 
zamieszczonym w niniejszym tomie „Wiadomości Konserwatorskich”. 
 

W wyniku postępowań prowadzonych z wniosków stron, w 2013 roku do wojewódz-
kiego rejestru zabytków ruchomych „B” wpisano: 
 Biała Podlaska, gm. Loco, wystrój malarski składający się ze scen figuralnych na 

ścianach krużganków w klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów. Nr rejestru 
zabytków ruchomych B/116. 

 Horbów, gm. Zalesie, obraz „Matka Boska z Dzieciątkiem zw. Łaskawą” z kościoła 
rzym.-kat. pw. Przemienienia Pańskiego. Nr rejestru zabytków ruchomych B/186. 

 Jeziorzany, gm. Loco, organy wraz z prospektem w kościele rzym.-kat. pw. Świętej 
Trójcy. Nr rejestru zabytków ruchomych B/273. 

 Kraśnik, obraz „Chrystus przed Piłatem” z kościoła rzym.-kat. pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny. Nr rejestru zabytków ruchomych B/242. 

 Lublin, dwa nagrobki w kruchcie archikatedry pw. śś. Janów. Nr rejestru zabytków 
ruchomych B/266. 

 Lublin, maszyna typograficzna z Izby Drukarstwa. Nr rejestru zabytków ruchomych 
B/515. 

 Puławy, płaszczanica z cerkwi prawosławnej pw. św. Równej Apostołom Marii 
Magdaleny. Nr rejestru zabytków ruchomych B/268. 

 Rossosz, gm. Loco, nagrobek na dawnym cmentarzu prawosławnym. Nr rejestru 
zabytków ruchomych B/534. 

 Stary Zamość, gm. Loco, ambona i chrzcielnica z kościoła pw. Wniebowzięcia 
NMP. Nr rejestru zabytków ruchomych B/410. 

 Tarnogóra, gm. Izbica, 9 elementów wyposażenia kościoła rzym.-kat. pw. św. Zofii. 
Nr rejestru zabytków ruchomych B/432. 

 Zamość, 184 elementy wyposażenia z zespołu katedralnego. Nr rejestru zabytków 
ruchomych B/471. 

Łącznie wydano 11 decyzji, którymi wpisano 204 zabytki. 
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Szczegółowe informacje na temat wymienionych powyżej zabytków zawarte są w 
artykule K. Tur-Marciszuk „Zabytki objęte ochroną konserwatorską poprzez wpis do 
wojewódzkiego rejestru zabytków ruchomych w 2013 roku”, zamieszczonym w niniejszym 
tomie „Wiadomości Konserwatorskich”. 
 

W wyniku postępowań wszczętych z urzędu, do wojewódzkiego rejestru zabytków 
archeologicznych „C” wpisano: 
 Turów, gm. Kąkolewnica - grodzisko wczesnośredniowieczne - stanowisko archeo-

logiczne nr 2-AZP 65-82-5 (C/159). 
 Zembrzyce Kościelne II, gm. miasto Lublin, Las Dąbrowa II, gm. miasto Lublin -

cmentarzysko kurhanowe - stanowisko archeologiczne nr 7/AZP 79-81-7 (C/160). 
 
Weryfikacja wpisów do rejestru zabytków 

Pod tym pojęciem mieści się szereg działań zmierzających do porządkowania i wery-
fikacji ostatecznych decyzji o wpisach do rejestru zabytków w drodze postępowania 
administracyjnego. Efektem spodziewanym są decyzje o zmianach decyzji o wpisie do 
rejestru zabytków (w szczególności w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administra-
cyjnego), uściślające przedmiot i zakres ochrony konserwatorskiej, a także korygujące 
błędy nie stanowiące oczywistych pomyłek pisarskich, oraz decyzje Ministra Kultury       
i Dziedzictwa Narodowego o skreśleniach z rejestru zabytków. 

Podjęte w 2013 r. z urzędu działania w zakresie weryfikacji zakończono wydaniem 
11 decyzji o zmianie decyzji o wpisie do rejestru zabytków za zgodą stron, weryfi-
kujących w szczególności przedmiot ochrony konserwatorskiej wraz z jego granicami     
w oparciu o aktualne podziały geodezyjne: 
 Biała Podlaska - najstarsza część cmentarza parafialnego rzym.-kat. (A/63). 
 Matczyn, gm. Bełżyce - zespół przestrzenny (A/818). 
 Hrubieszów, gm. Loco - cerkiew prawosławna (A/1296). 
 Horodło, gm. Loco - kościół parafialny polskokatolicki z otoczeniem (A/1558). 
 Horodło, gm. Loco - budynek Urzędu Gminy (A/1562). 
 Gródek, gm. Jarczów - zespół kościelny (A/1518). 
 Borowina Staniecka, gm. Zamość - rządówka z towarzyszącą zielenią (A/1501). 
 Nowiny, gm. Łopiennik Górny - zespół dworsko-parkowy (A/220). 
 Krasnystaw, gm. Loco - cmentarz rzym.-kat. i prawosławny (A/1147). 
 Stare Komarzyce (d. Komarzyce Nowe), gm. Opole Lubelskie - kopiec ziemny - 

stanowisko archeologiczne nr 14-AZP 80-76-4 (C/12). 
 Chełm, m. Chełm - kopiec ziemny Wysoka Górka wraz z reliktami architektury 

obronnej i rezydencjonalno-sakralnej (C/39). 
 
Ponadto, w ramach weryfikacji rejestru zabytków skierowano z urzędu 5 wniosków        
o skreślenie z rejestru zabytków: 
 Blinów Drugi, gm. Szastarka - ogrodzenie z czterema murowanymi kapliczkami 

narożnymi będące elementem zespołu kościoła parafialnego (z uwagi na nowe, 
dokonane z urzędu ustalenia, negujące dotychczasowe datowanie). 

 Łuszków, gm. Horodło - układ osadniczy wsi (na podstawie opinii Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa negującej dotychczasowe datowanie i ocenę wartości 
zabytkowych). 
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 Krasnobród, gm. Loco - część zespołu klasztornego podominikańskiego i alei (na 
podstawie opinii Narodowego Instytutu Dziedzictwa weryfikującej dotychczasową 
ocenę wartości zabytkowych części obszaru objętego wpisem). 

 Hrubieszów, gm. Loco - część obszaru otoczenia dworku d. Wydziału Powiatowego 
Sejmiku Hrubieszowskiego (na podstawie opinii Narodowego Instytutu Dziedzictwa 
weryfikującej dotychczasową ocenę wartości zabytkowych części obszaru objętego 
wpisem). 

 Łubcze, gm. Jarczów - parcela na której znajdował się budynek Szkoły Podstawowej 
(nieistniejący) (na podstawie art.13 ust.3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami). 

 
Inne działania w zakresie prowadzenia rejestru zabytków: 
 prowadzenie ksiąg rejestru „A”, „B”, „C”, zawiadamianie stron o zmianie numerów 

w rejestrze zabytków, przekazywanie korespondencji z nowymi właścicielami 
zabytków z przekazywaniem kopii decyzji o wpisie do rejestru i pouczeniem o skut-
kach prawnych, wnoszenie pozyskanych danych własnościowych i geodezyjnych do 
ksiąg rejestru i zbiorów dokumentów, 

 dokonywanie kwerend archiwalnych w ramach rozpoznań obiektów do wpisu do 
rejestru lub weryfikacji wpisu, 

 wnioskowanie o ujawnienie wpisów do rejestru A i C w księgach wieczystych           
i katastrze nieruchomości (realizacja zadań określonych przepisami ustawy z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), 

 publikacja aktualnego wykazu obiektów wpisanych do rejestru zabytków nierucho-
mych i archeologicznych (w Dzienniku Urzędowym Woj. Lubelskiego oraz na 
stronie internetowej WUOZ). 

 
Prowadzenie ewidencji zabytków 

Realizując zadanie określone w art. 22 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, urząd prowadzi wojewódzką ewidencję zabytków, stanowiącą zbiór kart 
ewidencyjnych zabytków. Ponadto wspomagano merytorycznie przygotowywanie 
gminnych ewidencji zabytków prowadzonych przez organy samorządowe. 
Działania w tym zakresie obejmowały przede wszystkim: 
 opiniowanie wykazów do gminnej ewidencji zabytków (szczegółowe weryfikacje     

i uzgodnienia wykazów): gm.: Modliborzyce, Baranów, Piaski, Karczmiska, Kazi-
mierz Dolny, Niemce, Mełgiew, Poniatowa, Jastków, Wilków, Annopol, Serniki, 
Strzyżewice, Zakrzówek, Wąwolnica, Konopnica, Modliborzyce, Puchaczów; 

 opiniowanie programów gminnej opieki nad zabytkami: Baranów, Dęblin, Jastków, 
Kraśnik;  

 prowadzenie konsultacji z samorządami gmin na temat prowadzenia gminnych 
ewidencji zabytków; 

 założenie wojewódzkiej ewidencji zabytków w formie tabelarycznych wykazów, 
przygotowywanych do opublikowania na stronie internetowej urzędu. 

Ponadto zaopiniowano projekt „Krajowego Programu Ochrony i Opieki nad zabytkami 
na lata 2013-2016” opracowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
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Gromadzenie informacji o zabytkach 
W 2013 roku zasoby archiwum WUOZ w Lublinie z Delegaturami w Białej 

Podlaskiej, Chełmie i Zamościu powiększyły się łącznie o 1755 jednostek inwentarzo-
wych, obejmujących opracowania badawcze, inwentaryzacyjne i projektowe. Większość 
z nich stanowiły opracowania napływające wraz z wnioskami inwestorów.  
Ze środków konserwatorskich opracowano inwentaryzację architektoniczno-konserwa-
torską drewnianego kościoła parafialnego w Kraczewicach gm. Poniatowa, 180 kart 
ewidencyjnych zabytków ruchomych stanowiących elementy wyposażenia obiektów 
sakralnych w Bożej Woli, Gościeradowie, Milejowie, Włodawie, Zamościu oraz zabyt-
kowe nagrobki na cmentarzach w Białej Podlaskiej, Rossoszu, Międzyrzecu Podlaskim, 
Zwierzyńcu, pomiary terenowe stanowisk archeologicznych w Majdanie Nowym gm. 
Księżpol i w Busównie, gm. Wierzbica, pomiary geodezyjne dwóch kurhanów w Adeli-
nie, gm. Werbkowice, oraz uzyskano trzy opinie eksperckie. 
Gromadzone dokumentacje są opracowywane, włączane do zasobu oraz stopniowo 
digitalizowane. W 2013 r. zeskanowano 1199 archiwalnych fotografii dokumentujących 
zabytki oraz kart ewidencyjnych zabytków. Trwają prace nad wykonywaniem cyfrowego 
katalogu opracowań dokumentacyjnych (w 2013 r. zapisano w wersji elektronicznej 7270 
pozycji). Zasoby archiwum zakładowego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
wraz z Delegaturami służące realizacji zadań ustawowych, są udostępniane także do 
celów badawczych, popularyzatorskich i projektowych W 2013 roku w Lublinie               
i Delegaturach udostępniono łącznie 11692 jednostki archiwalne osobom spoza urzędu. 
 
Udzielanie informacji o zabytkach i inne działania 

Informacje o zabytkach i statusie ochrony konserwatorskiej udzielane są przez urząd 
na bieżąco, w formie pisemnej i telefonicznej. Opiniowane są m.in. projekty inwestycji 
liniowych, budowy i modernizacji dróg pod kątem wykluczenia kolizji z zabytkami, 
opracowywane są wytyczne konserwatorskie. We współpracy z Wydziałem Inspekcji 
Zabytków Nieruchomych dokonuje się kontroli zabytkowych cmentarzy i wydaje 
zalecenia pokontrolne dla właścicieli. W ubiegłym roku dokonano czynności kontrolnych 
na 11 cmentarzach. 
 
Summary 

Maintaining the register and records of historical monuments entails numerous and regular 
actions aimed at their protection, based on the laws on preservation and protection of monuments. 
In 2013, there were 11 new entries in the register “A” of immovable monuments, 11 new entries in 
the register “B” of movable monuments (in total, 204 monuments have been entered) and 2 new 
entries in the register “C” of archaeological monuments. A number of actions were taken with a 
view to verifying the register of immovable monuments, ordering the entries in the register in terms 
of administrative and legal issues, as well as disclosures in land registers and cadastres. The 
provincial register of monuments was maintained and consultation was provided about objects in 
local registers of monuments and about local projects on protection of monuments. 

The archives of the Provincial Office for the Protection of Monuments in Lublin with branches 
in Biała Podlaska, Chełm and Zamość were enlarged by 1755 units. The following projects were 
financed from the preservation funds: architectural and restoration inventory of 1 wooden 
immovable monument, registration cards of 9 immovable monuments, registration cards of 240 
movable monuments and measurements of 3 archaeological monuments. As part of regular tasks, 
information about historical monuments was provided, photographic documentation was gathered, 
documents collected in the archives of the Office in Lublin and its branches were managed and 
made available. 



II. Studia i materiały 

Dariusz Kopciowski, Jan Maraśkiewicz, Barbara Stolarz, Grażyna Żurawicka  
 
 

LAUR KONSERWATORSKI 2014 
 
 

9 maja 2014 roku zostały wręczone nagrody w ramach piętnastej edycji 
Wojewódzkiego Konkursu o „Laur Konserwatorski”, organizowanego przez Lubelskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod patronatem Generalnego Konserwatora 
Zabytków, Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa Lubelskiego. W trakcie 
uroczystości referat okolicznościowy pt. „Rola zabytków w turystce kulturowej” wygłosił 
prof. zw. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński. Uroczystość była także okazją do 
wręczenia odznak Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Za opiekę nad 
zabytkami”, szesnastu osobom działającym na rzecz ochrony zabytków. 

Celem konkursu jest:  
 wyłonienie wyróżniających się realizacji konserwatorskich cechujących się wysoką 

jakością, prawidłowością działań przy zabytku, szczególną dbałością o kompleksowe 
przywrócenie mu świetności i utrwalenie wartości oraz znaczenia, 

 promocja dobrych wzorów realizacji prac przy zabytku, adaptacji i dbałości o jego 
właściwe utrzymanie i zagospodarowanie, 

 uhonorowanie i wyróżnienie wzorowych inwestorów-gospodarzy zabytków i wyko-
nawców prac. 

W edycji konkursu 2014, kapituła pod przewodnictwem Lubelskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków postanowiła przyznać „Laury Konserwatorskie” czterem 
gospodarzom zabytków, wypełniającym zasady określone w regulaminie konkursu.  
 
1. Gminie Biała Podlaska za odtworzenie barokowego ogrodu na terenie zespołu 

zamkowego w Białej Podlaskiej 
Zamek radziwiłłowski w Białej Podlaskiej w historiografii polskiej architektury 
nowożytnej uznany został za jedno z czołowych dzieł tzw. stylu Wazów. Początki zamku 
należy wiązać z osobą Aleksandra Ludwika Radziwiłła, marszałka Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, który w 1622 roku podjął trud budowy pałacu według projektu muratora 
lubelskiego Pawła Negroni zw. Murzynem. Nadzór nad pracami powierzył budownicze-
mu Lenartowi. Projekt pierwszego ogrodu wykonał ogrodnik radziwiłłowski o nazwisku 
Nicoli. Zakres tych prac nie jest znany. Nie znamy również planu ogrodu z tego okresu 
oraz zakresu zniszczeń, jakie miały miejsce w czasie „potopu szwedzkiego”. Były one 
zapewne niewielkie ponieważ już w 1670 roku Biała gościła króla polskiego i posłów na 
sejm. 
Znaczące zmiany w zespole zamkowym miały miejsce latach 1680-1706 i związane były 
z przekształceniem zespołu bialskiego na modłę francuską przez Karola Stanisława I 
Radziwiłła. W określonej w tym czasie formie ogród przetrwał aż do lat 30. XIX wieku. 
Inwentarze z lat 1764-77 określają go ciągle jako „ogród włoski”. Zarys głównego 
wnętrza i ornamentalnych parterów uwidocznione zostały na zachowanej mapie z 1777 
roku sporządzonej przez Leonarda Targońskiego. Po 1830 roku nastąpiło rozczłon-
kowanie Hrabstwa Bialskiego i jego sprzedaż. W 1870 roku rozebrano pałac wraz z ga-
leriami. Zniszczeniu uległo również ogrodzenie od strony ogrodu oraz sam ogród. 
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W 1922 roku zaniedbany zespół zamkowy nabył Powiatowy Związek Samorządowy. 
Dziedziniec paradny adaptowano wówczas na park miejski obejmujący także obszar 
dawnego „barokowego ogrodu włoskiego”. Pozostałą część ogrodu zamieniono na 
niewielki sad. W miejscu dawnych zabudowań ogrodowych (oranżeria, łazienki, itp.) 
wzniesiono dwa budynki mieszkalne. Wprowadzone zmiany zatarły całkowicie wcześ-
niejszą, barokową kompozycję ogrodową. Tę część zespołu zaczęto nazywać „parkiem 
miejskim”. 

Tuż po II wojnie światowej podjęto pierwsze próby przywrócenia założeniu 
zamkowemu jego dawnych walorów. W 1958 roku prof. Gerard Ciołek wykonał „Projekt 
rekonstrukcji zespołu z przeznaczeniem otoczenia budynków na park miejski. Według 
tego projektu w bastionie północno-zachodnim wykonano amfiteatr a na dziedzińcu sieć 
ścieżek w układzie geometrycznym. Uzupełniono nasadzenia. W roku 1983 lubelskie 
Pracownie Konserwacji Zabytków opracowały wielobranżową koncepcję rewaloryzacji 
zabytkowego zespołu. Opracowaniu towarzyszyły prace studialne, badania archiwalne, 
analizy stylistyczne oraz badania archeologiczne.  

Kolejną próbę opracowania programu naprawczego podjęto w 1998 roku. Nową 
koncepcję rewaloryzacji założenia parkowego wykonał zespół specjalistów kierowany 
przez prof. Edwarda Bartmana. W koncepcji tej, uwzględniono wygląd ogrodu z 1777 
roku odzwierciedlony na mapie Targońskiego oraz wcześniejsze opracowania prof. 
Gerarda Ciołka. W 2011 roku powstał projekt realizacyjny „Zagospodarowanie zespołu 
zamkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej” autorstwa mgr inż. arch. Dariusza Króla    
z zespołem. Projekt ten stanowił rozwinięcie projektu koncepcyjnego przedłożonego      
w 2004 roku do oceny Radzie Ochrony Zabytków przy Lubelskim Konserwatorze 
Zabytków. Zakresem opracowania objęto paradny dziedziniec pałacowy oraz bezpośre-
dnio przylegający do niego teren dawnych ogrodów włoskich.  

Prace rewaloryzacyjne prowadzone na zlecenie Gminy Biała Podlaska w oparciu      
o wyżej wymienione dokumentacje - wykonywane były w latach 2012-2013. W ich 
wyniku uczytelniono dziedziniec pałacowy, między dziedzińcem a ogrodem włoskim 
odtworzono ozdobne ogrodzenie. Wyremontowano kaplicę zamkową, poddano kon-    
serwacji dekorację sgraffitową na elewacjach wschodniej wieżyczki pałacowej. Odtwo-
rzono kwaterowy ogród włoski łącznie z wewnętrznym placem, na który wprowadzono 
fontannę. Wzbogacono go kamienną posadzką wokół fontanny oraz szpalerami z wiśni 
ozdobnej. Płaskie kwatery ozdobne obsadzono wieczniezielonym bukszpanem. 
Powierzchnie między bukszpanem wypełniono dąbrówką rozłogową - niską byliną 
okrywowcą, o liściach w kolorze ciemnozielono-czerwonym i niebieskich kwiatach. 
Labirynt obsadzono grabem pospolitym z przeznaczeniem do utworzenia formowanego 
żywopłotu. Nawierzchnie alejek wykonano jako szutrowe. Wykonano podświetlenie 
ogrodu oraz obiektów architektonicznych. Prace te przyczyniły się do podniesienia 
walorów estetycznych i użytkowych całego założenia. 
 
2. Parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP i św. Augustyna                 

w Kraśniku - za konserwację prezbiterium kościoła parafialnego 
Kraśnik należy do najstarszych ośrodków miejskich na Lubelszczyźnie, prawa miejskie 
otrzymał w 1377 roku. Badacze wskazywali, że w XIII wieku istniała tu osada                 
z zamkiem i kościołem w granicach obwarowań. Badania archeologiczne z ostatnich lat 
pozwoliły ustalić, że teren w obrębie obecnego kościoła był zasiedlony już IX-X w. 
Pierwsze wzmianki o parafii w Kraśniku pojawiają się w roku 1403. Od początków XV 
wieku miasto pozostawało w rękach Tęczyńskich herbu Topór.  
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Budowa najstarszego murowanego kościoła kraśnickiego została podjęta w 1 poł. XV w. 
Z badań wynika, że najstarsza część świątyni obejmująca wybudowane z cegły gotyckiej 
prezbiterium powstała ok. 1448 roku. W kolejnej fazie dobudowano parterową zakrystię 
oraz skarbczyk. Kolejny etap rozbudowy nastąpił przed rokiem 1469 i związany był ze 
sprowadzeniem z Krakowa do Kraśnika - kanoników regularnych. Wówczas do ceglane-
go prezbiterium, dobudowana została nawa główna z ciosów kamiennych i nawy boczne 
z kruchtą od strony południowej, a starszy kościół został przesklepiony i włączony         
w nową bryłę jako prezbiterium. Kościół uzyskał wezwanie Wniebowzięcia NMP i św. 
Augustyna.  
Kolejna zmiana nastąpiła w latach 1527-41, gdy świątynia uzyskała wystrój i wyposa-
żenie renesansowe. W roku 1604 Kraśnik zostaje włączony do Ordynacji Zamoyskiej. 
Kolejne przebudowy aż po 2 poł. XIX wieku, wiążą się z działaniami tej rodziny. 
Szczególnie istotna była przebudowa z roku 1657, gdy świątynia została spalona i znisz-
czona przez Szwedów. Uszkodzony został gotycki szczyt nad nawą główną. Kościół 
został szybko odbudowany i wyposażony w stylu barokowym. Dokonano zmian w wy-
stroju elewacji, poprzez wybudowanie nowych szczytów oraz otynkowanie ceglano-
kamiennego wątku murów. W roku 1806 zabielono większość malowideł we wnętrzu. 
Kasata klasztoru kraśnickiego w 1864 roku zakończyła rozwój założenia. 
Zaplanowane w 2007 roku przez nowego proboszcza parafii w Kraśniku ks. Jerzego 
Zamorskiego malowanie elewacji stało się powodem rewolucyjnych zmian estetyczno-
architektonicznych kościoła kraśnickiego. Usuwanie cementowych tynków z korpusu 
nawowego ujawniło dobrze zachowane lico kamiennych ciosów z napisami i znakami 
funeralnymi. Wobec tych faktów zdecydowano o przeprowadzeniu rekonstrukcji gotyc-
kiej formy kościoła, analizowanej lecz nie zrealizowanej w pocz. XX wieku przez Adolfa 
Szyszko-Bohusza. W I etapie przystąpiono do prac przy elewacjach oraz we wnętrzu 
gotyckiego prezbiterium. 
Głównym problemem tej części prac było usunięcie mocnych cementowych tynków        
i zachowanie oryginalnego gotyckiego ceglanego wątku muru. Próby pokazały, że jest to 
możliwe bez konieczności większych uzupełnień materiałowych. Przeprowadzono 
staranną konserwację lica ceglanego gotyckiego muru, z uzupełnieniem struktury, pro-
filowych sopin i wyeksponowaniem kamiennych pasów cokołu i gzymsu. W trakcie prac 
w blendzie za ołtarzem odsłonięto i wyeksponowano fragmenty zamurowanego kamien-
nego, gotyckiego maswerkowego otworu okiennego. Zmian - w oparciu o badania - 
dokonano także w obrębie szczytu wschodniego. Jego formę odtworzono, wykonując 
jednocześnie nową dekorację sgraffitową z przedstawieniem patronki kościoła                
(w miejsce dekoracji z lat 70. XX w.). 
Prace konserwatorskie we wnętrzu prezbiterium objęły całość wystroju i wyposażenia. 
Siatka gotyckich sklepień nosiła ślady licznych przemalowań, zarówno w obrębie 
kamiennych żeber z plakietami herbowymi, jak również w wysklepkach. Oryginalne 
kamienne żebra pokryte były późniejszą wczesno-barokową dekoracją w postaci 
malowanych w jodełkę stylizowanych motywów roślinnych, związanych z dekoracją 
ścian. Wysklepki posiadały gotyckie wyprawy tynkowe z pobiałą, a także dekorację 
malarską przy zwornikach. W trakcie prac połączono obie formy, współgrających ze sobą 
dekoracji. Fragmenty dekoracji malarskiej - zabrudzone i spękane powierzchniowo - 
poddane zostały pełnemu zakresowi prac konserwatorskich. Na ścianach za stallami 
odnaleziono gotyckie zacheuszki oraz malowaną na ścianie za ołtarzem głównym tablicę 
z gotycką inskrypcją. Stan zachowania złoconego w całości późnorenesansowego ołtarza 
był zróżnicowany. Część złoceń była w stanie zadowalającym, część wymagała uzu-
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pełnień. Ciekawe odkrycia przyniosła konserwacja późnorenesansowych mebli: ławy 
kolatorskiej i stalli z obrazami, które w ciągu wieków uzyskały stylistykę XX-wiecznych 
mebli. W trakcie prac potwierdzono manierystyczny sposób dekorowania elementów      
o szerokiej gamie kolorystycznej w tle ze złoceniami detalu, obramiającego przedsta-
wienia malarskie, związane z historią świętych kanoników.  
 
3. Barbarze i Dariuszowi Chwesiukom - za remont i konserwację pałacu w 

Cieleśnicy 
Najstarsza wzmianka o majętności Cieleśnica pochodzi z 1516 roku, kolejna z 1576 roku 
i zawiera opis pierwszego dworu oraz towarzyszących mu ogrodów oraz budowli 
gospodarczych. Dwór wówczas składał się z „.trzech świetlic, dwóch komór oraz sieni 
przechodniej”. Należał do rodziny Andruszkiewiczów. Na pocz. XVI wieku Cieleśnica 
przeszła w ręce Jerzego Greka, który sprzedał tę majętność w 1630 roku wraz z dworem 
Aleksandrowi Ludwikowi Radziwiłłowi, właścicielowi pobliskiej Białej. W rękach 
Radziwiłłów folwark Cieleśnica, wchodzący w skład hrabstwa bialskiego znajdował się 
do roku 1810. W tymże roku Cieleśnicę wraz z Klonownicą nabył od Dominika 
Radziwiłła Andrzej Serwiński, późniejszy członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk i poseł 
na Sejm Królestwa Polskiego. Andrzej Serwiński, zapewne wg projektu Antonio 
Corazziego, zbudował w latach 1832-35 klasycystyczny pałac który otoczył rozległym 
parkiem ze stawami. Poprzez małżeństwo córki Serwińskiego Marianny z Tadeuszem 
Rosenwerthem, Cieleśnica przeszła w ręce rodziny Rosenwerthów. Na pocz. XX w. objął 
ją w posiadanie Stanisław Różyczka Rosenwerth, znany na Podlasiu działacz społeczny    
i gospodarczy, właściciel m.in. bialskiej fabryki samolotów. W czasie I wojny światowej 
majątek, w tym pałac zostały nieznacznie zdewastowane. Remont pałacu po zniszcze-
niach wojennych połączono z przebudową wnętrz piętra. Prace te wykonano w latach 
1921-28 wg projektów arch. Kazimierza Skórewicza oraz arch. Romualda Gutta. Obiekt 
nie ucierpiał w czasie II wojny światowej. Przejęty w 1944 roku na własność państwa 
został przez Ministerstwo Kultury i Sztuki zamieniony na Dom Pracy Twórczej.            
Po wywiezieniu wyposażenia do Warszawy, przekazany w 1950 roku na własność PGR 
w Roskoszy i adaptowany na biura, a po 1972 roku po przekomponowaniu wnętrza 
zamieniony na przedszkole oraz niewielki ośrodek zdrowia. Po opuszczeniu pałacu przez 
ww. użytkowników był praktycznie nieużytkowany do 2004 roku. Po odzyskaniu zespołu 
przez spadkobierców ostatnich właścicieli Rosenwerthów, został odsprzedany kolejnemu 
prywatnemu nabywcy. W 2009 roku pałac nabyli Barbara i Dariusz Chwesiukowie. 

Przed przystąpieniem do prac konserwatorskich przygotowano pełną dokumentację 
obejmującą cały zespół. Obok projektu budowlanego opracowano także programy 
konserwatorskie, obejmujące detal architektoniczny oraz kompozycje rzeźbiarskie. 
Przeprowadzony w latach 2011-2013 remont miał kompleksowy charakter. Powiązany 
był z adaptacją obiektu na cele hotelowe, skutkującą jedynie dodatkowym podziałem 
części pomieszczeń górnej kondygnacji. W ramach prac wymieniono zniszczone 
elementy więźby dachowej oraz pokrycie dachowe, zrekonstruowano stolarkę okienną 
oraz część stolarki drzwiowej, zachowane drzwi o charakterze zabytkowym poddano 
konserwacji. Wykonano konserwację ceglanych partii muru w piwnicach, wymieniono 
tynki we wnętrzu obiektu, zrekonstruowano fasety i rozety. Poddano konserwacji 
parkiety piętra, pozostałe parkiety i posadzki zrekonstruowano, przeprowadzono konser-
wację kominka i pieca oraz konserwację klatek schodowych. Na elewacjach wymieniono 
tynk, a konserwacji poddano detal architektoniczny, wykonano konserwację kompozycji 
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rzeźbiarskiej attyki oraz kolumn portyku. Wzmocniono konstrukcyjnie taras ogrodowy, 
wykonano nowe balustrady schodów, konserwacji poddano schody i posadzkę. 

Prace remontowe i adaptacyjne przeprowadzono z poszanowaniem zabytkowego 
charakteru obiektu. Utrzymano historyczne rozplanowanie wnętrza na parterze z repre-
zentacyjnym hallem i dużą salą w trakcie ogrodowym, przyległymi pomieszczeniami       
i bocznymi klatkami schodowymi. Na piętrze poddano konserwacji salon frontowy. 
Zachowano i poddano konserwacji wszystkie zabytkowe elementy wystroju wnętrza oraz 
elewacji. Elementy niezachowane odtworzono w oparciu o zachowane fragmenty, utrzy-
mując klasycystyczny charakter obiektu. 

 
4. Gminie Lublin - za konserwację i restaurację powizytkowskiego zespołu 

klasztornego w Lublinie  
Dzieje budowy założenia klasztornego sięgają 1723 roku, gdy z inicjatywy Jana na 
Słupowie Szembeka, Kanclerza Wielkiego Koronnego i jego żony Ewy z Leszczyńskich, 
w Krakowie powstała fundacja na rzecz sprowadzenia Zgromadzenia Sióstr Nawiedzenia 
Marii Panny do Lublina. Siostry pojawiły się w Lublinie w tym samym roku, witane na 
rogatkach miasta przez biskupa Michała de la Mars. Dwa lata później, na terenie gruntów 
wykupionych od brygidek, rozpoczęto wznoszenie drewnianego kościoła i klasztoru.     
W 1730 roku najprawdopodobniej Karol Bay przygotował projekty budowy murowanego 
zespołu zabudowy, wg wzorców przyjętych z reguły zakonnej macierzystego klasztoru 
zgromadzenia, we francuskim Coutumier. W pierwszej kolejności wzniesiono lamus, 
studnię i ogrodzenie otaczające całość klasztornych gruntów.  
Pożar, który wybuchł 18 lutego 1732 roku strawił wzniesione z drewna zabudowania 
klasztorne, grzebiąc w zgliszczach 5 zakonnic i 17 panien świeckich, powodując 
jednocześnie przyspieszenie prac nad budową nowej siedziby. W tym czasie siostry 
zamieszkały w lamusie, gdzie doraźnie urządzono kaplicę. W 1734 roku wzniesiono 
pierwszy zachodni człon klasztoru, a całość inwestycji zakończono 24 września 1752 
roku, o czym świadczy odnotowana w źródłach konsekracja kościoła - przez chełmskiego 
biskupa Józefa Eustachego Szembeka. W 1767 roku przed klasztornym kościołem 
wzniesiono murowaną, bogato zdobioną detalem architektonicznym - kapliczkę z figurą 
Chrystusa Frasobliwego, a także łącznik w formie galerii wiążący funkcjonalnie klasztor 
z lamusem. Całości założenia dopełniał ogród kontemplacyjny. 
Na mocy decyzji Komisarza Wojennego Okręgu Lubelskiego w 1809 roku dokonano 
kasaty zakonu i zajęcia budynków na potrzeby lazaretu wojskowego Księstwa 
Warszawskiego. Wygląd zespołu z tego okresu utrwalił w 1826 roku Józef Dombeck na 
obrazie zatytułowanym „Wjazd Generała Zajączka do Lublina”. W latach 1836-39 
kościół klasztorny przebudowano na cerkiew, wg projektu Feliksa Bieczyńskiego, 
obniżając jego wysokość poprzez wyburzenie sklepienia, likwidację barokowego 
wystroju fasady. Wykonano nową więźbę dachową zwieńczoną pięcioma kopułami, 
zamurowano otwory okienne, a także zlikwidowano bogaty wystrój wnętrza. W tym 
czasie budynki klasztorne zostały przejęte w całości na cele wojskowe, co wiązało się     
z budową na terenie dawnych ogrodów budynków szpitalnych, koszarowych, magazyn-
nów i stajni oraz z podziałem na dwie kondygnacje wnętrza kościoła poprzez budowę 
zapewne drewnianego stropu. Siostry początkowo przeniesiono do klasztoru karmelitów 
bosych, a potem w 1836 roku do klasztoru pobrygidkowskiego. W 1882 roku siostry 
wizytki opuściły Lublin. Cerkiew zlikwidowano w 1918 roku, co było powodem 
kolejnych zmian związanych z przebudową wnętrza, dobudową ganku przed głównym 
wejściem, kolejną zmianą proporcji dachu. Po II wojnie światowej, w związku z wyty-
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czeniem ulicy Hempla zlikwidowano mury klasztorne, co spowodowało przypadkowe 
włączenie zabudowań klasztornych w nowy układ rozplanowania centrum miasta.         
W lipcu 1951 roku rozważano wyburzenie całości klasztoru m.in. z powodu budowy 
gmachu Wschodniej Dyrekcji Polskich Kolei Państwowych. Negatywnie do tych 
zamiarów wówczas jak i w 1967 roku - gdy planowano budowę wysokich wieżowców   
w „nowym centrum” - odniósł się Wojewódzki Konserwator Zabytków. W latach 60. XX 
wieku klasztor zaadaptowano na funkcje kulturalno-społeczne. W 1974 roku do wyre-
montowanych piwnic klasztornych przeniesiony został klub „Hades”, a pomieszczenia 
części wschodniej przydzielono Akademii Medycznej. W latach 70. XX wieku dokonano 
kolejnej istotnej przebudowy wnętrza dawnego kościoła, poprzez budowę tym razem 
żelbetowego stropu, dzielącego nawę na dwie kondygnacje. 
W 2003 roku cały zespól klasztorny przejęła gmina Lublin, podejmując jednocześnie 
starania w kierunku adaptacji całości zespołu na Centrum Kultury. Przygotowanie 
projektu budowlanego inwestycji poprzedzono uzyskaniem wytycznych konserwato-
rskich zawierających m.in. wskazania dotyczące rekonstrukcji bryły i układu przestrzen-
nego, kształtowania elewacji i zagospodarowania dawnego ogrodu. Projekt założył m.in. 
przywrócenie historycznej formy dachu klasztoru i dawnego kościoła, szczytu i dachu 
lamusa oraz galerii łączącej go z klasztorem, likwidację wtórnych ahistorycznych po-
działów wnętrz (w tym likwidację stropu w dawnym kościele i ścian działowych w 
korytarzu okalającym główny wirydarz), docelowe przywrócenie pierwotnych rzędnych 
terenu przed frontem klasztoru, przywrócenie historycznego wystroju dawnej elewacji 
kościelnej, a także utrzymanie historycznego układu wnętrz oraz sklepień. W trakcie 
realizacji inwestycji prowadzono stałe nadzory: archeologiczne, konserwatorskie i archi-
tektoniczne. W ich trakcie odsłonięto m.in. polichromie ścienne, wnęki na świeczniki     
w korytarzach klasztornych, sentencje w języku polskim nad wejściami do cel klasz-
tornych, relikty kruchty pod posadzką kościoła, a także kamień węgielny z aktem 
erekcyjnym pod dawnym prezbiterium. 
Zakończone w 2013 roku m.in. dzięki dotacji unijnej - prace konserwatorskie, przywró-
ciły krajobrazowi kulturowemu Lublina pierwotną formę jednego z najważniejszych 
zabytków. 
 
Summary 
On 9 May 2014, awards were granted in the 15th edition of the Regional Competition for “Laurel 
Award”.  
The aims of the competition are:  

 selection of distinguished restoration works characterised by high quality, appropriate actions 
undertaken towards a monument, special care for comprehensive restoration to its former 
magnificence, as well as consolidation of its value and significance, 

 promotion of good examples of works at historical monuments, their adaptation and care for 
their proper maintenance and management, 

 honouring of exemplary investors – hosts of monuments and contractors of works. 
In the competition 2014, the Chapter chaired by the Historic Preservation Officer of the Lublin 
Province decided to award “The Restorer’s Laurel Award” to four hosts of historical monuments: 
- the District of Biała Podlaska for reconstruction of a Baroque garden within the castle complex in 
Biała Podlaska. The works included: highlighting the palace courtyard, reconstruction of the 
decorative fence between the courtyard and the Italian garden. The castle chapel was redecorated, 
sgrafitto decoration on the elevations of the eastern palace turret was renovated. The quartered 
Italian garden was reconstructed, together with the internal square where the fountain was placed. 
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The alleys were covered with metalled surface. The garden and architectural objects were 
illuminated. These works enhanced the aesthetic and functional values of the whole complex; 

 
The Roman Catholic Parish of the Assumption of Mary and Saint Augustine in Kraśnik – for 

restoration of the parish church chancel. The project included: careful conservation of the face of 
the Gothic brick wall, with supplementation of the structure, profile welds and highlighting of stone 
lines of plinth and cornice. During the works in a blende behind the altar, fragments of a bricked-
up Gothic tracery window were uncovered and exposed. On the basis of the exploration, changes 
were also introduced within the eastern gable. Its form was reconstructed, and a new sgrafitto 
decoration with the patron saint of the church was made (replacing the decoration from the 1970s). 
The restoration works inside the chancel covered all décor and equipment; 
 

Barbara and Dariusz Chwesiuk - for repair and restoration of the palace in Cieleśnica. The 
following works were carried out: broken-down elements of the rafter framing and roof covering 
were replaced, window woodwork and a part of door woodwork were reconstructed, the preserved 
historical doors were redecorated. The brick sections of the wall in cellars were renovated, the 
plaster inside the object was replaced, facets and rosettes were reconstructed. The parquet floors of 
the storey were conserved, other floors were reconstructed, the fireplace, the stove and the 
staircases were renovated. The plaster on elevations was replaced, architectural details and the 
composition of sculptures of the attic and portico columns were renovated. Construction of the 
garden terrace was reinforced, new stair balustrades were made, the stairs and floors were 
renovated. The repair and adaptation works were carried out with respect for the historical 
character of the object; 

 
The local authorities of Lublin - for maintenance and restoration of the former monastic 

complex of the Visitation Nuns in Lublin. The aims of the project included: restoration of the 
historical form of the roof on the monastery and the former church, the gable and the roof of the 
storehouse and the gallery joining it with the monastery, elimination of the unoriginal ahistorical 
divisions of the interior (including removal of the ceiling in the former church and partition walls 
in the corridor surrounding the main cloister garth), ultimate restoration of the original terrain 
elevations in front of the monastery, restoration of the design of the former church elevation, as 
well as maintenance of the historic arrangement of the interior and vaults. During the construction 
works, the project was subject to constant archaeological, conservation and architectural 
supervision. The following objects were exposed: wall polychromes, alcoves for candlesticks in 
monastery’s corridors, mottos in the Polish language over entrances to cells, relict of the church 
porch under the floor of the church, and the cornerstone with the founding act under the former 
chancel. The restoration works, completed in 2013 thanks to the EU funding, brought back to the 
cultural landscape of Lublin the original form of one of the most important historical monuments. 
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1. Ogród włoski na terenie zespołu zamkowego w Białej Podlaskiej, po rewaloryzacji, fot. J. Maraśkiewicz, 
2013.

3. Schody między ogrodem włoskim a dziedzińcem 
w zespole zamkowym w Białej Podlaskiej, fot.       
J. Maraśkiewicz, 2013.

2. Ogród włoski i dziedziniec paradny na terenie zespołu zamkowego po rewaloryzacji, fot. B. Paczóski, 2013.
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4. Pałac w Cieleśnicy po pracach konserwatorskich, fot.  B. Chwesiuk, . 2014 

6. Hol na I piętrze pałacu w Cie-
leśnicy, po pracach konserwa-
torskich, fot. J. Maraśkiewicz, 
2013.

5. Sala konferencyjna na parterze pałacu w Cieleśnicy, po pracach konserwatorskich, fot.     
J. Maraśkiewicz, 2013.
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7. Prezbiterium kościoła parafialnego w Kraśniku, po pracach konserwatorskich, fot. D. Kopciowski, 2013.

8. Stalle we wnętrzu kościoła parafialnego w Kraśniku, po 
pracach konserwatorskich, fot. D. Kopciowski, 2013.

9. Sklepienie prezbiterium kościoła parafialnego 
w Kraśniku, po pracach konserwatorskich, fot.   
D. Kopciowski, 2013.
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10. Elewacja frontowa d. klasztoru powizytkowskiego w Lublinie, po pracach konserwatorskich, fot. D. Kopciow-
ski, 2014.

11. Dawny lamus z łącznikiem w powizytkowskim ze-
spole poklasztornym w Lublinie, po pracach konserwa-
torskich, fot. D. Kopciowski, 2014.

12. Dziedziniec przed d. klasztorem powizytkowskim 
w Lublinie, po obniżeniu rzędnych terenu, fot.            
D. Kopciowski, 2014.

13. Polichromie ścienne we 
wnętrzu dawnego lamusa - 
w powizytkowskim ze-
spole klasztornym, fot.          
D.  Kopciowski, 2014.
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14. Profesor dr hab. inż. arch. Woj-
ciech Kosiński podczas okoliczno-
ściowego wystąpienia w trakcie uro-
czystości wręczenia “Laurów Kon-
serwatorskich 2014”, fot. P. Maciuk, 
2014.

15. Ks. Jerzy Zamorski, proboszcz 
parafii rzymskokatolickiej w Kraśni-
ku odbierający nagrodę z rąk Wice-
wojewody Lubelskiego Pana Mariana 
Starownika, fot. P. Maciuk, 2014.

16. Barbara Chwesiuk (właścicielka 
zespołu pałacowo-parkowego w Cie-
leśnicy) odbierająca nagrodę z rąk 
Członka Zarządu Województwa 
Lubelskiego dr Jacka Sobczaka, fot. 
P. Maciuk, 2014.
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17. Wiceprezydent Lublina Stani-
sław Kalinowski odbierający na-
grodę (za rewaloryzację powizyt-
kowskiego zespołu klasztornego  
w Lublinie) z rąk Jacka Dąbrow-
skiego Dyrektora Departamentu 
Ochrony Zabytków w Minister-
stwie Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, fot. P. Maciuk, 2014.

18. Laureaci Wojewódzkiego Konkursu o Laur Konserwatorski 2014 oraz wręczający nagrody. Od lewej: Marian 
Starownik - Wicewojewoda Lubelski, Stanisław Kalinowski - Wiceprezydent Lublina, Andrzej Czapski - Prezydent 
Białej Podlaskiej, Jacek Sobczak - Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Barbara Chwesiuk, ks. Jerzy 
Zamorski, fot.  P. Maciuk, 2014.



Stanisława Rudnik 
 

 
ELEMENTY MODERNISTYCZNE W URBANISTYCE I ARCHITEKTURZE 

OSIEDLA KOLEJOWEGO „DYREKCJA” W CHEŁMIE 
 
 

Dzielnica Chełma powszechnie nazywana „Dyrekcją” powstawała z przerwami       
w latach 1928-1939. Realizacja nowego założenia administracyjno-mieszkaniowego 
wiązała się z planami przeniesienia Dyrekcji Kolei Państwowej z Radomia do Chełma. 
Osiedle kolejowe wkomponowane zostało w projekt, rozległej dzielnicy mieszkaniowej 
zaprojektowanej na wschód od Starego Miasta przez architektów warszawskich Adama 
Kuncewicza i Adama Paprockiego. 

Pierwsze szkice rozbudowy Chełma na terenach położonych na wschód od ośrodka 
staromiejskiego zostały wykonane na zlecenie Urzędu Miasta już w 1925 roku. W całości 
projekt przedstawiony został przez autorów Adama Paprockiego i Adama Kuncewicza   
w 1926 r. na wystawie Związku Miast Polskich w Warszawie i we Lwowie. W kolejnych 
latach prezentowany był na różnych ogólnych wystawach w Polsce a także w Wiedniu    
z okazji Międzynarodowego Konkursu Urbanistów1. 

Planowana wielka dzielnica Chełma, zwana „Nowym Miastem”, miała na 432,2 ha 
majątku rządowego Starostwo Obłonie pomieścić od 20.000 do 25.000 mieszkańców. 
Przewidywano podzielenie tego rozległego terenu na ok. 1420 parceli budowlanych2. 

Ogólne rozplanowanie „Nowego Miasta” oparte zostało na sieci już istniejących 
dróg z jednoczesnym wykorzystaniem efektów wynikających z topografii terenu. 
Projektanci wyznaczyli ponadto kilka osi kompozycyjnych porządkujących urbanistykę 
dzielnicy. Jedną z głównych osi była ulica Hrubieszowska, po której obu stronach 
rozplanowano system mniejszych ulic i placów. Nie mniej istotna była też oś wychodzą-
ca z dworca kolejowego wizowana na szczyt Góry Kredowej z budynkiem biurowym      
u jej podnóża. Jej kontynuacją była ulica po drugiej stronie góry, prostopadła do ulicy 
Hrubieszowskiej. Do stworzenia kolejnego otwarcia widokowego wykorzystano też 
dawny trakt prowadzący od Góry Katedralnej na wschód w stronę Wolwinowa. 
Dominujące nad miastem dwa wzgórza wykorzystano do zdynamizowania całej kompo-
zycji nowej dzielnicy. 

Realia ekonomiczne kraju i bardzo skromne możliwości finansowe samorządu 
miejskiego wymusiły korektę zamierzenia urbanistycznego rozplanowanego z tak nieby-
wałym rozmachem. Ostatecznie w 1928 r. tylko na niewielkiej części wyznaczonych 
terenów przystąpiono do budowy osiedla dla Dyrekcji Kolei Państwowych a pozostałe 
tereny podzielono na działki budowlane i przeznaczono do sprzedaży, zachowując 
ogólny układ ulic zaprojektowanych przez warszawskich urbanistów. 

Dzielnica kolejowa rozplanowana została po dwu stronach monumentalnej osi 
zaczynającej się przy dworcu kolejowym a zakończonej projektowaną dominantą na 
szczycie wzgórza. Po środku tej osi, przy prostokątnym placu położonym ok. 30 m 
poniżej szczytu wzgórza, usytuowany został gmach Dyrekcji PKP a pozostałe domy 
mieszkalne wystawione wzdłuż uliczek tworzących w całości schematyczny rysunek 

                                                 
1 W. Koziejowski, Chełm, ”Dyrekcja”, Studium historyczno-urbanistyczne, 1988 r., s. 48, mps w archiwum 
WUOZ Lublin, Delegatura w Chełmie. 
2 Dla zabudowy zwartej planowano działki od 240 do 900 m²,dla zabudowy wolnostojącej 1425,1800 i 2550 m². 

 190



orła3. Pomimo realizacji tylko części pierwotnego projektu, była to i tak trzecia pod 
względem wielkości i znaczenia inwestycja kolejowa zrealizowana w drugiej Rzeczy-
pospolitej (obok budowy magistrali Górny Śląsk - Gdynia i rozbudowy warszawskiego 
węzła kolejowego). 

W ramach budowy dzielnicy kolejowej rozplanowanej na obszarze ponad 50 ha 
planowano wystawić: 
 Gmach Dyrekcji z pomieszczeniami dla 748 pracowników, na rzucie litery H,           

o kubaturze 71,400 m³ 4,  
 Dom Prezesa Dyrekcji z 7 pokojami i kuchnią, o powierzchni 230 m² i kubaturze 

1320 m³, 
 ambulatorium o kubaturze 2500 m³, 
 łaźnię o kubaturze 2900 m³,  
 156 domów; w tym 33 domy wolnostojące dla dwóch rodzin (3 domy o dwóch 

mieszkaniach 6-pokojowych i 30 domów z 60 mieszkaniami 5-pokojowymi) i 123 
domy w zabudowie szeregowej mieszczące 144 mieszkań 4-pokojowych, 294 
mieszkań 3-pokojowych i 96 mieszkań 2-pokojowych.  

Program prac budowlanych przewidywał wykonanie całej inwestycji w ciągu trzech lat5. 
Ostatecznie w 1928 r. wybudowano 54 domy w stanie surowym a gmach Dyrekcji 
doprowadzono do wysokości I-go piętra. W drugim sezonie budowlanym, w 1929 r., 
wybudowano w stanie surowym 34 domy mieszkalne jednopiętrowe a w 1930 r. 
wykonano 25 nowych domów mieszkalnych w zabudowie szeregowej - razem 113 
budynków przykrytych czerwoną dachówką karpiówką. Przy każdym z budynków 
wykonano odwodnienia i drenaże. Jednak tylko jeden z budynków o dwóch mieszkaniach 
5-pokojowych wykończono całkowicie i przeznaczono dla kierownika budowy. Ze 
względów oszczędnościowych postanowiono zmniejszyć liczbę mieszkań 4- i 5- 
pokojowych a zwiększyć liczbę mieszkań 2- i 3-pokojowych i wprowadzić mieszkania 
kawalerskie, co pozwoliło powiększyć ogólną liczbę mieszkań ze 440 do 6066. Niestety 
budowa uległa zahamowaniu z powodu kryzysu gospodarczego lat 30. i upadku 
koncepcji przeniesienia Dyrekcji z Radomia do Chełma. Dopiero w latach 1938-1939 
ukończono budynki pozostawione przez ten czas w stanie surowym, uporządkowano 
teren, wykonano ulice i częściowo obsadzono je drzewami. Do sierpnia 1939 r. 
całkowicie ukończono budowę Głównego Gmachu Dyrekcji Kolejowej. We wrześniu 
1939 r. świeżo ukończone budynki zajęli Niemcy, lokując w głównym budynku 
biurowym swoje urzędy7. W czasie drugiej wojny światowej budynki osiedla kolejowego 
nie ucierpiały. W 1944 roku w gmachu Dyrekcji na krótko rezydował PKWN a po wojnie 
ulokowano tutaj różne urzędy państwowe i samorządowe. 
 
„Miasto - ogród” 

Projektantem osiedla kolejowego i wszystkich budynków był architekt warszawski - 
autor domów pracowników kolejowych przy ulicy Targowej w Warszawie - Henryk 

                                                 
3 Patrz szkic Osiedla Dyrekcja wkomponowany w godło Polski. B. Szmygin i M. Trochomowicz, Osiedle 
„Dyrekcja” w Chełmie - ocena założenia po 80 latach od rozpoczęcia budowy. [w:] Budownictwo i Archi-
tektura, Politechnika Lubelska, Lublin 2010, vol.6 (1), s. 120. 
4 Dane z wyliczeń kierownictwa budowy różnią się nieznacznie. Obecnie 351 pomieszczeń. 
5 Zapomniana i zaniedbana sprawa, Chełm styczeń 1936 r. 
6 St. Misiakowski, U Naczelnika budowy gmachu Dyrekcji O.K.P. i kolonji mieszkalnej w Chełmie inż M. Lesz-
czyny - Głybowskiego. [w:] „Przegląd Komunikacyjny” z 1931 r., Nr 34, s. 6. 
7 W. Koziejowski, op.cit. s. 42, mieścił się tutaj m.in.obóz przesiedleńców z ZSRR, obóz jeniecki i Arbeitsant. 
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Julian Gay, którego nazwisko utrwalone zostało w tekście aktu erekcyjnego wmurowa-
nego przy założeniu kamienia węgielnego pod budowę gmachu Dyrekcji8.  

Osiedle zaprojektowane zostało na wzór „miasta - ogrodu”, gdzie w estetycznych      
i higienicznych warunkach miały żyć i pracować rodziny kolejarskie. Było to zgodne z 
najnowszymi tendencjami architektonicznymi i urbanistycznymi stosowanymi wówczas 
w wielu miastach europejskich. Uważano, że malownicze położenie osiedla z rozległymi 
widokami krajobrazowymi będzie dodatnio wpływać na zdrowie i usposobienie miesz-
kańców. 

Podstawy tego nurtu dały popularne wówczas angielskie teorie urbanistyczne o two-
rzeniu osiedli w typie „miasta - ogrodu” zatopionego w zieleni oraz idee solidaryzmu 
społecznego. Dodatkowo w nowym chełmskim osiedlu dostrzec można elementy 
modnego w okresie międzywojennym historyzmu narodowego kładącego nacisk na 
malowniczość architektury, kompozycji i założeń urbanistycznych a także dążenie do 
znalezienia swoistego stylu narodowego. Projektowana wówczas architektura o cechach 
historyzujących zatopiona była malowniczo w zieleni ulicznej i ogrodów przydomowych. 
Przykładem takich rozwiązań są powstające wówczas w Polsce urzędnicze lub wojskowe 
dzielnice mieszkalne w Warszawie na Żoliborzu, Saskiej Kępie i Ochocie a także nowe 
osiedle w Gdyni. 

Chełmska dzielnica kolejowa organizowana była od podstaw według spójnej 
koncepcji, tworzona w oparciu o historyczne doświadczenia urbanistyczne i wiedzę 
architekta, ale już wg najnowszych kanonów. Uszczegóławiając pierwotną koncepcję 
przestrzenną Paprockiego i Kuncewicza Henryk Gay uszanował ich traktowanie prze-
strzeni jako elementu artystycznego służącego do komponowania zespołów architektoni-
cznych. Zachował pomysły budowania długich perspektyw podporządkowanych konkret-
nej dominancie i rozdzielenie przestrzeni o różnych funkcjach. Podstawowy szkielet 
układu urbanistycznego tylko w niewielkim stopniu uzupełniony został siatką drugo-
rzędnych ulic. 
Kompozycja osiedla bazowała na prostym układzie ulic i placów, stworzenia perspektyw 
widokowych a także obfitym wprowadzeniu zieleni w postaci zadrzewienia ulic oraz 
ogrodów. 

Przy zestawieniu porównawczym powierzchni zajętych pod budowę przyszłej 
Dyrekcji z ogólnej powierzchni 54,9 ha na zieleńce i skwery przewidziano 4,43 ha, na 
park 9,48 ha, na ogródki „dla dziatwy” i ogrody działkowe 7,56 ha, na kompleksy og-
ródków i skwerów przy domach mieszkalnych 10,76 ha i na zadrzewienie ulic 10,17 ha. 
Pod budynkami miało się znaleźć tylko 10,5 ha. Tak więc procentowo pod zadrzewienia 
wypadało 62,2% powierzchni a na jedną osobę - 114 m² terenów zadrzewionych, co 
miało gwarantować przyszłym mieszkańcom „Dyrekcji” wspaniałe warunki zdrowotne. 
Świadczy to o tym jak ogromną rolę miała pełnić zieleń w całej kompozycji 
urbanistycznej osiedla9. 

Po ukończeniu prac budowlanych, „fachowemu planiście” miało zostać powierzone 
zadrzewienie ulic, placów i ogrodów, który przez umiejętne grupowanie drzew i krze-
wów uzyskałby barwne efekty na ogólnym tle zieleni. Planowane było zakładanie 

                                                 
8 Autorstwo Henryka Gaya co do wszystkich budynków potwierdza jednoznacznie w wywiadzie prasowym. 
inż. M. Leszczyna - Głybowski kierujący budową osiedla olejowego. „Przegląd Komunikacyjny” j.w., s. 6. 
Architekt Herrryk Gay - wnuk słynnego budowniczego - Jana Jakuba Gaya, specjalizował się w projektowaniu 
budynków szkolnych, hal targowych, budynków użyteczności publicznej i kościołów. 
9 Jak informował inż. K. Teleżyński, wówczas w Berlinie na jednego mieszkańca wypadło od 29 do 47 m² 
powierzchni zieleńców a w Warszawie po 20 latach planowano dojść do 12 m². 
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licznych skwerów z kwietnikami i ławkami do wypoczynku. Ogródki i zieleńce miały 
obowiązkowo znajdować się przy domach wolnostojących, ale też w kwartałach 
wydzielonych zabudową blokową. W celu spotęgowania wrażenia „miasta - ogrodu” 
przewidywano przybranie pnącą zielonością zarówno domów w luźnej zabudowie, jak     
i szeregowych. Mało tego, również pnące rośliny, takie jak np. wino dzikie, glicynie czy 
kapryfolium miały oplatać słupy i lampy oświetleniowe. Przy wszystkich domach 
przewidziano krany i hydranty do podlewania roślinności10. 
W myśl umowy zawartej pomiędzy Dyrekcją kolejową a Gminą Miasta Chełm, miasto 
zobowiązało się zaopatrzyć w wodę całe osiedle, władze kolejowe natomiast we własnym 
zakresie i ze swoich funduszy miały przeprowadzić sieć wodno-kanalizacyjną na terenie 
kolonii mieszkalnej oraz urządzić jezdnie, trawniki i zadrzewienie ulic, za wyjątkiem 
głównej ulicy osiedla, tj. Alei Marszałka Piłsudskiego, której urządzenie obciążało gminę 
miejską. 

We wszystkich opisach autorskich ulica od dworca do gmachu Dyrekcji traktowana 
była wyjątkowo poprzez przewidzianą szerokość 45 m, zaplanowany na całej długości 
skwer i dwurzędowe zadrzewienie. W trakcie realizacji osiedla zmieniały się nieco 
koncepcje zabudowy i organizacji przestrzeni, ale główna ulica łącząca dworzec z sie-
dzibą Dyrekcji Kolejowej zawsze była traktowana pierwszoplanowo. Jednak tuż przed 
wybuchem II wojny zdołano jedynie obsadzić aleję pojedynczą linią drzew, ale nie 
wykonano całego programu zadrzewienia i zazielenienia godnego najważniejszej arterii 
komunikacyjnej. 

 
Zabudowa dzielnicy kolejowej. 

Zabudowa mieszkaniowa „Dyrekcji” podzielona została na różne strefy. Efekt 
monumentalnego rozwiązania przestrzennego osi pomiędzy dworcem a głównym 
gmachem uzyskany został poprzez rozmieszczenie trzykondygnacyjnej zabudowy w taki 
sposób by po odsunięciu na boki tworzyła obramienie dla dużej przestrzeni publicznej. 
Pozostała zabudowa rozplanowana została scenograficznie na lekkim skłonie wzgórza na 
południowy zachód od budynku biurowego. Rozmieszczone zostały tutaj wolnostojące 
domy dwurodzinne ukryte w zieleni przydomowych ogródków. Ponad nimi, na 
kulminacji wypiętrzenia pomiędzy Górą Kredową a Górą Katedralną rozplanowana 
została zwarta zabudowa ustawiona wzdłuż ulic i izolująca kameralne wnętrza 
podwórzowo - ogrodowe. Dwukondygnacyjne bloki z wysokimi dachami, podobnie jak 
na całym osiedlu kryte dachówką karpiówką, rozczłonkowane zostały na niewielkie 
segmenty mieszkalne. Monotonia powtarzalności szeregowej zabudowy złagodzona 
została poprzez załamania elewacji i wprowadzenie zamknięć w postaci odmiennych 
elementów narożnych. 

Na cały program zabudowy dzielnicy kolejowej składało się 11 typów budynków, 
które mając zróżnicowaną formę podkreślały też odmienny program funkcjonalny             
i społeczny. 

Pomiędzy dworcem a budynkiem biurowym („Gmachem”) rozmieszczone zostały   
w zwartej zabudowie wielorodzinne budynki mieszkalne typu IV-go i V-go, tworzące 

                                                 
10 Ze spisu rysunków, jakie prezentował inż. K. Teleżyński na spotkaniu w Kole Radomskim Związku Polskich 
Inżynierów Kolejowych 24 października 1931 r. wynika, że istniały projekty zadrzewienia osiedla, poszcze-
gólnych ogródków, ogrodzeń, schodów, urządzenia placu centralnego, basenu i Klubu Urzędniczego, które 
niestety dotychczas nie są znane a byłyby bezcennym materiałem do wytycznych konserwatorskich i realizo-
wania całego osiedla w zgodzie z autorskimi pomysłami H. Gaya i jego współpracowników. Kopia w archiwum 
WUOZ Lublin, Delegatura w Chełmie. Teczka obiektu. 
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obudowę głównej ulicy i podstawę rozległego placu. Mieszkania od jednopokojowych do 
pięciopokojowych wszystkie były wyposażone w łazienki i spiżarki, i posiadały wysoki 
standard wykończenia. Miały w założeniu służyć głównie niższej kadrze pracowników 
kolejowych, co w żaden sposób nie rzutowało na mniejszą dbałość o rozwiązania 
wyglądu elewacji o cechach klasycyzujących i historyzujących, mających starannie 
zaakcentowane otwory wejściowe. Przewidywana powierzchnia poszczególnych miesz-
kań również świadczyła o wielkiej dbałości o wygodę pracowników kolei bez względu na 
ich status pracowniczy. 

Wielorodzinne, dwukondygnacyjne budynki mieszkalne, rozlokowane zostały także 
na zachód od Góry Kredowej ale mające już inną skalę i poprzez odpowiednią 
kompozycję wydzielające kwartały o kameralnym, bardziej prywatnym charakterze. 
Wzdłuż ulicy Wiejskiej i Bydgoskiej wprowadzono zabudowę złożoną z powtarzalnych 
budynków typu VI zakończoną segmentami typu VII. Pierzeja wzdłuż ulicy Wiejskiej    
w części dochodzącej do ulicy Granicznej nie została zakończona. Ten sam typ zabudo-
wy, tylko z mniejszą ilością segmentów, ulokowany został przy ul. Jana Kazimierza         
i Żwirki i Wigury z mieszkaniami jedno- i trzypokojowymi. Trochę inny rodzaj 
dwukondygnacyjnej zabudowy w typie VIII wprowadzony został przy ul. Katedralnej i w 
pierzei północnej ul. Granicznej, z narożnikiem w typie IX o charakterystycznym ściętym 
narożu zaakcentowanym balkonem podpartym filarem trompowym. Wszystkie elewacje 
frontowe o klasycyzującym detalu mają wejścia zaakcentowane portalami lekko 
wysuniętymi poza lico ściany.  
Odmiennym, ale bardzo malowniczym elementem dzielnicy, są cztery baraki przed-
wojennego kierownictwa budowy stojące przy ul. Żwirki i Wigury. Drewniane wolno-
stojące domki z dachem czterospadowym, pierwotnie pokrytym dachówką a obecnie 
eternitem, nie noszą wcale znamion tymczasowości. Starannie wykonane, posiadają duże 
walory architektoniczne i dobrze wpisują się w klimat architektoniczny Górnej Dyrekcji. 

Zabudowę Górnej i Dolnej Dyrekcji z wielorodzinnymi blokami przedziela enklawa 
domów w luźnej zabudowie składająca się z na przemian ustawianych typów II i III. 
Wszystkie parterowe z mieszkalnym poddaszem, ustawione wzdłuż ulic: J. Słowackiego, 
Czackiego, Stephensona, Chopina, 1 Pułku Szwoleżerów i Reymonta posiadają tarasy 
wychodzące na zaplecze ogrodowe w głębi działek. Założone na planie prostokąta mają 
bardzo funkcjonalne wnętrza z wejściem głównym od strony ulicy i oddzielnym 
wejściem gospodarczym umieszczonym w elewacji bocznej. Wybudowane nowatorskim 
wówczas „systemem angielskim”, tj. dwupoziomowe, z częścią dzienną na parterze         
i sypialniami na piętrze. W zależności od typu, na parterze mają bliźniacze trzy lub cztery 
pokoje z kuchnią, spiżarką, łazienką i wc. a na piętrze dwie lub trzy sypialnie, łazienkę     
i wc. Każda bliźniacza część posiada swoją piwnicę i odrębną klatkę schodową11. Jeszcze 
teraz domy te mogą zadziwiać wysokim standardem jaki miał być zapewniony dla 
kolejowej kadry kierowniczej. W okresie kryzysu pojawiły się nawet głosy krytyki o 
zbytnim luksusie i nadmiernym uprzywilejowaniu części funkcjonariuszy państwowych.  
Domy wolnostojące ukształtowane zostały w duchu architektury stylu dworkowego. Styl 
ten uformował się przed I wojną światową. Podstawy ideowe i teoretyczne tego stylu 

                                                 
11 „Pokoje duże widne, całość wybudowana według wymagań nowoczesnej kultury i higieny” - wypowiedź 
kierownika budowy inż. M. Leszczyny - Głybowskiego. S. Misiakowski, Po trzech latach budowy gmachu 
Dyrekcji Kolejowej i kolonji mieszkalnej w Chełmie. Sprawozdanie specjalnego wysłannika na miejsce budowy. 
[w:] „Przegląd Komunikacyjny. 1931 r. Nr 34, s. 5. 
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sformułowane zostały w kręgu Krakowskiego Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana    
w latach 1908-1914. 

Dworkowo-willowe budynki zaprojektowane przez architekta Gaya dla chełmskiej 
Dyrekcji nie są wierną kopią klasycystycznych dworków szlacheckich. Poszczególne 
elementy budynków zostały przekształcone, inne nowe, wprowadzone ze względów użyt-
kowych, uproszczony został detal architektoniczny i zmienione proporcje. Dodatkowo 
wprowadzony został nowy element w postaci piętra mieszkalnego w partii dachowej        
i zmieniony kształt dachu. Ogólny wyraz i skojarzenie z dworkiem są wynikiem 
umiejętnie zastosowanych zabiegów łączących nowe rozwiązania w przetworzonych 
formach bazujących na architekturze polskiej. Wprowadzenie form historycznej, 
ziemiańskiej architektury, posiadało dodatkowe znaczenie polityczne, gdyż miało mani-
festować polskość wschodnich terenów odrodzonej Polski, poddawanych wieloletnim 
procesom rusyfikacyjnym. Zrealizowana zabudowa ideologicznie wiązała się z nurtem 
kultywującym narodowe i sentymentalne wątki, stanowiąc w pewnym stopniu konty-
nuację przerwanej I wojną ciągłości historycznej. 

Zachowane plansze i rysunki z czasu budowy „Dyrekcji” demonstrują zmieniające 
się koncepcje zabudowy i organizacji przestrzeni publicznej, dogęszczanie dodatkowymi 
budynkami lub rezygnację z niektórych rozwiązań. Widoczne jest etapowanie budowy     
i różne warianty oszczędnościowe z czasów kryzysu, gdy po wstrzymaniu prac w końcu 
lat trzydziestych usiłowano ukończyć budowę osiedla12. 
 
Modernistyczne rozwiązania w zabudowie osiedla 

Budowa osiedla kolejowego w Chełmie przypadła na czas, kiedy w architekturze 
światowej w szybkim tempie rozwijał się modernizm. Był to wówczas nowatorski nurt 
zakładający odejście od stylów historycznych, rezygnujący zwłaszcza z bogatej orna-
mentyki i zdobień elewacji. Jego głównym założeniem był funkcjonalizm i racjonalizm. 
W komentarzu do wystawy „Mieszkanie i Miasto” zorganizowanej we Lwowie w 1926 r. 
padały takie kategoryczne stwierdzenia jak: „...dom jest do mieszkania, a nie do 
podziwiania ładnego lub, co gorsza, ładnie narysowanego planu, czy ładnej elewacji”13. 
Dlatego właściwe, funkcjonalne rozwiązanie wnętrza, ustawność pomieszczeń, łatwa, 
logiczna komunikacja między nimi, dobre oświetlenie wszystkich pomieszczeń, prosta 
konstrukcja i oszczędne budowanie, były naczelnymi warunkami branymi pod uwagę 
przy typowaniu najlepszych prac konkursowych mających stanowić wzorzec dla 
nowoczesnego budownictwa mieszkaniowego. Kompozycja elewacji miała odwiercie-
dlać czytelny układ wnętrza, sygnalizując poprzez stosowną oprawę jedynie wejścia         
i klatki schodowe. Ze względu na oszczędność terenu i możliwość tworzenia harmonijnej 
architektury, preferowane było budownictwo szeregowe. Bardziej radykalny modernizm 
zakładał tworzenie budynków o kubicznych bryłach i płaskich dachach, dobrze doświe-
tlonych dużymi oknami. 

Antydekoracyjne idee funkcjonalizmu i modernizmu nie były przyjmowane w ca-
łości przez architektów. Jeszcze przez wiele lat projektowane budynki oscylowały od 
form mniej lub bardziej historycznych poprzez modernizm umiarkowany, aż do moder-
nizmu pełnego, respektującego tylko funkcję. 

                                                 
12 Plany zachowane w zbiorach Muzeum Kolejnictwa w Warszawie w albumie Mikołaja Leszczyny - 
Głybowskiego.  
13 Aleksander Raniecki, Wystawa „Mieszkanie i Miasto - funkcjonalizm w bryłach”. Dział mieszkaniowy 
wystawy. Lwów 1926, s. 29. 

 195 



W rozwiązaniach architektonicznych zastosowanych przez Henryka Gaya w obrębie 
chełmskiego osiedla kolejowego, w sposobie kształtowania elewacji budynków wieloro-
dzinnych, modernizm jest widoczny w wersji raczej dość umiarkowanej. Bardzo 
uproszczone elementy architektoniczne nawiązują jeszcze do form historyzujących          
i klasycyzujących. Oszczędny detal zdobiący elewacje frontowe jest jednak starannie 
wyważony i akcentujący tylko najistotniejsze elementy budynku, ze szczególnym 
uwzględnieniem otworów drzwiowych, przybierających różne kształty i odmienne, 
podkreślające je obramienia portalowe. Pomimo powtarzalności segmentowych układów 
w zabudowie szeregowej, daje to wrażenie skromnej, ale starannie zakomponowanej 
architektury. Wnętrza posiadają wszystkie rozwiązania funkcjonalistyczne ale „garnitur 
zewnętrzny” ma już stonowane ale rozpoznawalne, swojskie cechy. Wysokie dachy 
przykryte czerwoną dachówką wzmacniają wrażenie swojskości i bezpieczeństwa. 

Rozwiązania w pełni modernistyczne w latach dwudziestych najczęściej były 
stosowane i akceptowane w budynkach użyteczności publicznej. Taki też zabieg 
zastosował Henryk Gay, zupełnie odmiennie od zabudowy mieszkalnej, kształtując 
monumentalny budynek biurowy. Zdecydowanie modernistyczny Gmach Głównej 
Dyrekcji Kolejowej, uzyskał prostą bryłę złożoną z trzech kubicznych elementów, na 
rzucie litery H, przykrytych płaskim dachem, dobrze doświetlony dużymi oknami.         
W środku elewacji frontowej posiada ryzalit flankowany wysuniętymi dwoma skrzydła-
mi bocznymi, z głównym wejściem dostępnym z szerokich schodów wiodących na 
wysoki parter, wyprowadzony ponad kondygnacją przyziemia. Wnętrze z przestronną 
klatką schodową wspartą na potężnych filarach, doświetloną od góry i dużymi 
płaszczyznami okien, skomunikowane jest na każdej z trzech kondygnacji systemem 
korytarzy. Elewacja frontowa pokryta szlachetnym terazytowym tynkiem otrzymała 
wyrazistą fakturę, stylizowaną na kamienną okładzinę. Monumentalna forma budynku 
jest bardzo dobrze dostosowana do funkcji jaką miał pełnić, chociaż w elewacjach 
zewnętrznych widoczne są znaczne uproszczenia w stosunku do pierwotnego projektu 
spowodowane oszczędnościowym programem lat trzydziestych. 
 
Cechy modernistyczne w urbanistyce „Dyrekcji”. 

Autorska koncepcja rozbudowy Chełma Adama Kuncewicza i Adama Paprockiego 
jaka powstała w latach 1925-26, posiadała niekwestionowane walory urbanistyczne, 
funkcjonalistyczne i społeczne, które dobrze czytelne są w zrealizowanym obszarze 
osiedla „Dyrekcja”. Rozplanowanie ciągów komunikacyjnych, osiowość i ekspozycyj-
ność, nawiązuje jeszcze do tradycji najlepszych doświadczeń urbanistycznych minionego 
wieku ale zastosowane rozwiązania szczegółowe odzwierciedlają już najnowsze na 
ówczesne czasy prądy w architekturze i myśli społecznej. 

Idee modernistyczne i funkcjonalistyczne widoczne są nie tylko w zabudowie 
osiedla ale również w jego rozplanowaniu i organizowaniu przestrzeni. Przy rozpla-
nowaniu zabudowy respektowano trudne ukształtowanie terenu wykorzystując umiejętnie 
jego możliwości do podniesienia atrakcyjności otoczenia budynków mieszkalnych. 
Wzięto też pod uwagę kierunki wiatru by powodować przewietrzanie osiedla a tym 
samym zapewnić mieszkańcom higieniczne warunki. Wszystkie zastosowane rozwią-
zania miały sprzyjać zdrowiu i wygodzie mieszkańców. Przestrzegano rozdziału funkcji, 
tworząc przestrzenie publiczne, wspólnotowe i enklawy zdecydowanie prywatne.          
W modernistycznych założeniach istotne było zapewnienie mieszkańcom łatwego 
dostępu do obszarów sportowych i miejsc rekreacyjnych. Planowany park na lewo od 
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dworca i kompleksy rekreacyjno-sportowe na Górze Kredowej miały dać szansę na pełny 
wypoczynek i zdrowe spędzanie czasu pracownikom kolei i ich rodzinom.  

Modernistyczne idee były znane i wcielane w projekty nie tylko przez urbanistów     
i architekta Henryka Gaya. Również poszczególni inżynierowie, kierujący budową 
osiedla, doskonale je rozumieli i mocno akcentowali w swoich wywiadach prasowych      
i odczytach. Inż. Konstanty Teleżyński na spotkaniu z kolejarzami w Radomiu w 1931 r. 
zachwalał nowoczesne rozwiązania w architekturze i przestrzeni przyszłego osiedla 
realizowanego „...po myśli znakomitego angielskiego urbanisty” i podkreślał wszystkie 
aspekty jakie były brane pod uwagę przy projektowaniu, by sprostać wymogom 
stawianym nowoczesnej urbanistyce i architekturze. Jak mówił: „Projektodawca, 
architekt Gay, musiał się liczyć z trudnościami terenowymi, z zachowaniem względów 
urbanistycznych, perspektywą, słońcem i wykorzystaniem w przyszłości niezajętych 
terenów, przeznaczonych na place, skwery, miejsca sportowe i park publiczny..., względy 
oszczędnościowe i położenie terenu musiały odegrać rolę decydującą i dlatego architekt 
Gay zaprojektował domy szeregowo-blokowe, trzymając się zasady amerykańskich 
urbanistów..., którzy jako minimum żądają dwugodzinnego nasłonecznienia każdego 
pokoju”14. Myślano także o życiu towarzyskim i społecznym dużej rodziny kolejarskiej, 
dlatego dodatkowo przewidywano wybudowanie Klubu Kolejarza z dużą salą teatralną    
i odczytową na 700 osób, salą gimnastyczną, basenem, tarasem „do kąpieli słonecznych”, 
biblioteką, czytelnią i salą klubową. Jak widać starano się maksymalnie zadośćuczynić 
wszystkim wymogom stawianym nowoczesnej urbanistyce i architekturze, respektując 
także najnowsze ustalenia socjologiczne i zdrowotne.  

 
Przerwy w budowie i konieczność wprowadzenia oszczędności związanych z kry-

zysem lat 30., uniemożliwiły realizację w pełnej wersji pierwotnego zamierzenia a tym 
samym odbiły się na ostatecznym wizerunku osiedla kolejowego. W związku z rezygna-
cją z zabudowy Wzgórza Kredowego wraz z całym kompleksem sportowym, handlowo-
usługowym i parkiem miejskim, głównym akcentem zamykającym oś Alei Józefa 
Piłsudskiego, wiodącej od dworca kolejowego, pozostał budynek biurowy Dyrekcji Kolei 
Państwowych. Zrezygnowano również z przewidzianych wcześniej zamknięć poszcze-
gólnych bloków zabudowy, które uwidocznione w kolejnych wariantach miały powstać 
w ostatnim etapie budowy osiedla. 
Trzy domy typu I, nieco zbliżone rozplanowaniem do typu II, które miały stanąć od 
strony południowej ul. Słowackiego, nie zostały zrealizowane, podobnie jak Dom 
Prezesa zaprojektowany jako typ X a przewidziany do usytuowania w obszernym 
ogrodzie, od strony Góry Katedralnej, u zbiegu ulic Słowackiego i Żwirki i Wigury. Nie 
zdążono także wybudować dużego gmachu kontroli dochodów przewidzianego w narożu 
ulic: Słowackiego i Stephensona, gdzie obecnie stoi Chełmski Dom Kultury. Do pla-
nowanego programu funkcjonalnego osiedla kolejowego brakuje budynku ambulatorium 
przy ul. Bydgoskiej, łaźni przy ul. Granicznej a także dopełnienia zamknięcia wnętrza 
kwartału przy ul. Batorego i Granicznej. Po wprowadzeniu wariantu oszczędnościowego, 
nie powrócono też do koncepcji przewidującej wystawienie sześciu dodatkowych 
„dworkowych” domów u podnóża Góry Kredowej przy wschodniej pierzei ulicy 
Wiejskiej. 

                                                 
14 Tekst odczytu został przygotowany przez inż. K. Teleżyńskiego na spotkanie w Kole Radomskim Związku 
Polskich Inżynierów Kolejowych 24 października 1931, s. 7. Kopia w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura    
w Chełmie. Teczka obiektu. 
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Niestety zabrakło również czasu i środków finansowych na założenie parku 
miejskiego, jaki miał powstać na lewo od dworca kolejowego i urządzenie całej zieleni 
przyulicznej wraz z kompleksem skwerów i zieleńców w obrębie terenów wydzielonych 
kwartałami zabudowy mieszkaniowej.  

Wybuch II wojny światowej przeszkodził także w ukończeniu z ogromnym rozma-
chem zaprojektowanej Alei Józefa Piłsudskiego prowadzącej od dworca kolejowego do 
biur Dyrekcji Kolejowej. Jak wynika z zachowanych projektów, komunikacja kołowa      
i piesza miała być tutaj prowadzona dwoma ciągami do placu w miejscu przecięcia          
z ulicą I Pułku Szwoleżerów. Następnie u podnóża placu ruch miał być rozprowadzony 
półkolem w obie strony, co wzmocniłoby efekt perspektywicznego wglądu na rep-
rezentacyjny plac i gmach Dyrekcji Kolejowej. Efekt ten miały dodatkowo podkreślać 
ukosem ustawione narożnikowe bloki zabudowy po obu stronach rozległego placu. 

Po wojnie, gdy Polska utraciła swoje ziemie na wschodzie, pomysł ulokowania        
w Chełmie Dyrekcji Kolejowej nie miał już uzasadnienia, a tym samym zabrakło 
motywacji do zrealizowania całego programu przestrzennego dzielnicy kolejowej. W tym 
też czasie „Dyrekcja” została niestety zeszpecona kilkoma budynkami nietrafnie 
ulokowanymi i nie nawiązującymi do przedwojennej architektury. 
Pomimo braków w stosunku do pierwotnych, wprost idealistycznych zamierzeń, 
chełmska „Dyrekcja” posiada wyjątkowy klimat i niekwestionowane walory architektoni-
czne i urbanistyczne. Skala zaplanowanej w okresie międzywojennym rozbudowy 
Chełma ciągle zadziwia wyjątkowym rozmachem, nowoczesnością obiektów i dbałością 
o jakość i funkcjonalność przestrzeni publicznej. 

Wartości urbanistyczne i architektoniczne zawarte w obszarze dzielnicy „Dyrekcja” 
zostały dostrzeżone i docenione przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
Mieczysława Kurzątkowskiego, który w 1971 r. zadecydował o objęciu ochroną całego 
osiedla, jako „najmłodszego” wówczas w Polsce zabytku, poprzez wpisanie go do 
rejestru zabytków województwa lubelskiego. 

  
Summary 

The historic estate “Dyrekcja” (“Directorate”), built in the years 1927-29 according to the 
project of Adam Kuncewicz and Adam Paprocki, is the largest part of the urban layout that covers 
the main axis from the railway station to the administration building with a big square, as well as 
the western part with the radial plan of streets based on the landscape values of the area. 
Construction of this huge administrative and residential development was associated with an idea 
to move the Central Directorate of National Railways from Radom to Chełm. The monumental 
building of the railway directorate and residential houses are among the best examples of the 
architecture of the interwar period. The whole estate was intended as an urban complex of a 
“town-garden”. The concept of its layout has considerable artistic value and the buildings - 
significant architectural value. 

According to the authors’ concept, the layout of “Dyrekcja” estate consists of 11 types of 
buildings, different in terms of their function and role in the urban landscape. 

All houses were designed by architect Henryk Gay. Some of them have a form of manor 
houses surrounded by greenery, others are located along the streets as terraced houses. All novel 
ideas and modernist solutions of that time were reflected in architecture and urban development of 
the railway estate. 

The “Dyrekcja” estate in Chełm, even though not fully completed, is one of the best preserved 
urban developments built in Poland in the interwar period. Pursuant to the decision issued by the 
Historic Preservation Officer of the Province on 24 April 1971, the whole urban development was 
entered in the register of historical monuments. It was then “the youngest” historical complex in 
Poland. 



1. Szkic rozbudowy miasta Chełma na terenach folwarku Starostwo - Obłonie, plansza nowej dzielnicy wraz ze 
Starym Miastem, autorzy Adam Kuncewicz  i  Adam Paprocki, 1926. Zbiory Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.

2. Makieta dzielnicy „Dyrekcja”. Zbiory 
Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.

3. Plan budowy Gmachu Dyrekcji i Ko-
lonii Mieszkalnej PKP w Chełmie - chro-
nologia zabudowy w latach 1928, 1929 i w 
latach późniejszych. Zbiory Muzeum 
Kolejnictwa w Warszawie; album Miko-
łaja Leszczyny-Głybowskiego - Naczel-
nika Budowy.

4. Plan budowy Gmachu Dyrekcji i Kolonii Mieszkalnej 
PKP w Chełmie - chronologia zabudowy - budynki I i II 
serii. Zbiory Muzeum Kolejnictwa w Warszawie; album 
Mikołaja Leszczyny-Głybowskiego - Naczelnika Budowy.
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5. „Budowa gmachu Zarządu Dyrekcji PKP i Kolonii Mieszkalnej”, Biblioteka Cyfrowa Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej w Lublinie, http://bc.wbp.lublin, syg. 1874/II - projekt przedstawia osiedle w stanie wykończonym wraz   
z zagospodarowaniem terenu i kompozycją zieleni. 

6. Zdjęcie lotnicze z 16 września 1944 r. przedstawiające 
istotne dla lotnictwa niemieckiego cele wraz z dzielnicą 
kolejową oznaczoną literą C. - http://www.wwii-photos-
maps.com. Modern Cities K/Kholm Russia 038. 

7. Widok placu przed Gmachem Dyrekcji i części 
Alei Piłsudskiego, fot. z lat 1939-44. Zbiory Na-
rodowego Archiwum Cyfrowego, syg. 2-3706.

8. Szkic Osiedla Kolejowego w kształcie 
orła, rys. B. Szmygin, M. Trochonowicz.
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9. Gmach Dyrekcji Kolejowej w Chełmie - arch. Henryk Gay. 
Rysunek zamieszczony w akcie erekcyjnym. Muzeum 
Kolejnictwa w Warszawie.

10. Baraki na placu budowy osiedla Dyrekcja, 
fot. z 1938 r., które przetrwały do obecnego 
czasu.

11. Dom prezesa, projekt niezrealizowany. 
Autor arch. Henryk Gay. Zbiory Muzeum 
Kolejnictwa w Warszawie.

12. Dom typ I, dwurodzinny, elewacja frontowa. Autor arch. 
Henryk Gay. Zbiory Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.

13. Dom typ II, dwurodzinny, elewacja 
frontowa, ul. Stephensona, fot. St. Rud-
nik, 2014.

14. Dom typ III, dwurodzinny, elewacja frontowa, ul. Stephensona, 
fot. St. Rudnik, 2014.

15. Dom typ IV, wielorodzinny, elewacja frontowa z zabudowy 
szeregowej przy ul. Piłsudskiego, fot. M. Gródecki, 2009.
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16. Dom typ V, wielorodzinny, 
elewacja frontowa z zabudowy 
szeregowej przy ul. Piłsudskiego, 
fot. St. Rudnik, 2014.

17. Dom typ VI, wielorodzinny, 
elewacja frontowa z zabudowy 
szeregowej przy ul. Wiejskiej, fot. 
St. Rudnik, 2014.

18. Dom typ VII, wielorodzinny, 
elewacja frontowa z zabudowy 
szeregowej przy ul. Żwirki i Wi-
gury, fot. M. Gródecki, 2009. 

19. Dom typ VIII, wielorodzinny, 
elewacja frontowa z zabudowy sze-
regowej przy ul. Granicznej, fot.    
M. Gródecki, 2009.

20. Dom typ IX, wielorodzinny, elewacja frontowa z zabudowy szerego-
wej przy ul. Bydgoskiej, fot. B. Kruk, 2012.

21. Zabudowa szeregowa przy ul. 
Żwirki i Wigury, fot. St. Rudnik, 
2014.

 22. Gmach Dyrekcji Kolei Państwowej. Obecnie biura i urzędy różnych 
instytucji, fot. St. Rudnik, 2014.
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Katarzyna Tur-Marciszuk 
 
 

WOJSKOWE CIĘŻARÓWKI I TERENÓWKI 
W LUBELSKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 

 
 

Jednym ze znaków współczesnych czasów są rekonstrukcje historyczne. Są to 
przedstawienia autentycznych zdarzeń, ważnych dla dziejów państwa. Uczestnicy starają 
się odtworzyć bieg historii, ale również dbają o scenografię zdarzenia. Szyją stroje 
charakterystyczne dla danej epoki, własnoręcznie odtwarzają ówczesne przedmioty 
potrzebne przy odgrywaniu scen historycznych, a także używają autentycznych przed-
miotów i urządzeń, przetrwałych do naszych czasów. Wśród takich pasjonatów 
spotykamy grupy specjalizujące się w rekonstrukcjach walk z okresu II wojny światowej, 
a także okresu powojennego. Mimo, że trudno jest zdobyć elementy uzbrojenia z tamtego 
okresu, to kolekcje cały czas się powiększają. Dokumentacja gromadzona w WUOZ       
w Lublinie ilustruje pasje kolekcjonerskie. Jedną z takich osób jest Henryk Jakuszewski, 
twórca kolekcji militariów wpisanych do rejestru zabytków liczącej ogółem 682 pozycje. 
W jego „prywatnym muzeum” znajdują się przede wszystkim drobne przedmioty (fot. 1-
3). Kolekcja powstaje od lat. Pierwszy wpis do rejestru zabytków nastąpił w 2005 roku, 
kolejne w 2006 i w 2009. Wpisana do rejestru zabytków kolekcja militariów to bogaty 
zbiór, usystematyzowany i podzielony pod kątem rodzajowym przez właściciela na         
6 grup: uzbrojenie; amunicja, granaty, miny, zapalniki, ekwipunek, umundurowanie, 
oznaki i odznaki, piśmiennictwo. Są to zabytki związane w szerokim zakresie z historią 
wojskowości polskiej i obcej. Zbiór obejmuje przedział czasowy od pocz. XX w., po lata 
80-te XX w., ze wskazaniem kilku przykładów XIX-wiecznych. W opinii muzealników 
zbiór jest wartościowy jako całość, ponadto niektóre pojedyncze obiekty posiadają 
dodatkową indywidualną wartość historyczną i zabytkową dla historii wojskowości. 

Drugą grupę pasjonatów reprezentują miłośnicy samochodów wojskowych. Do 
wojewódzkiej ewidencji zabytków WUOZ w Lublinie na wniosek właścicieli zostało 
włączonych szereg takich pojazdów, które później zostały zarejestrowane jako 
zabytkowe i szczycą się żółtymi tablicami z charakterystyczną sylwetką pierwszych 
samochodów. Pozwalają one podziwiać umiejętności konserwacji i odtwarzania samo-
chodów wojskowych. Są to: 
- samochody ciężarowe: Lublin 51/243 z 1958 roku1 i Star typ A-66 /660/ OM 2 Tech.         
z 1979 r.2, Dodge WC 52 z 1942 r.3, Dodge WC 63 z 1943 r. 4 
- samochody terenowe: Willys Overland Motors typ MB z 1941 roku5 z przyczepką 
wojskową z 1942 r.6, Willys Overland typ MB z 1943 r.7, DKW F 91/6 - Munga              
z 1966 r.8, Ford Mutt M 151 A 2 z 1971 r.9, UAZ 469 B z 1974 r.10, Gaz 67-b z 1953 r.11 

                                                 
1 Karta ewidencyjna samochodu ciężarowego, sanitarka wielonoszowa Lublin 51/243, wyprodukowanego         
w 1958 r., oprac. przez rzeczoznawcę samochodowego Pawła Święckiego w 2006. 
2 Karta ewidencyjna samochodu ciężarowego, terenowego z ruchomym warsztatem Star 66/660/OM2, 
wyprodukowanego w 1979 r., oprac.przez rzeczoznawcę samochodowego Tadeusza Adamskiego w 2006. 
3 Karta ewidencyjna samochodu terenowo-osobowego Dodge WC 52, wyprodukowanego w 1942 r., oprac. 
przez rzeczoznawcę samochodowego Mariana Kołka w 2013. 
4 Karta ewidencyjna samochodu terenowo-osobowego Dodge WC 63, wyprodukowanego w 1943 r., oprac. 
przez rzeczoznawcę samochodowego Tadeusza Adamskiego w 2014. 
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Odnośnie wojskowych samochodów ciężarowych należy przypomnieć, że pierw-
szym samochodem ciężarowym, o którego produkcji w kwietniu 1946 roku zade-
cydowały władze państwowe PRL był Star 20. Już w 1947 roku ówczesne Centralne 
Biuro Badań i Konstrukcji Przemysłu Motoryzacyjnego nr 5 (CKB-5) w Łodzi 
opracowało szczegółową dokumentację techniczną pojazdu. Opracowanie jednostki 
napędowej powierzone zostało Zakładom Doświadczalnym Przemysłu Motoryzacyjnego 
w Ursusie. Natomiast kabina pojazdu skonstruowana została przez kieleckie Zakłady 
Wyrobów Metalowych SHL S.A. Zespół konstruktorów, opracowujący nowy pojazd 
złożony był w większości z byłych pracowników Państwowych Zakładów Inżynierii, 
którzy w latach 30. XX wieku uczestniczyli w pracach nad serią samochodów 
ciężarowych PZNnż 703, 713 i 7123. Dalszy rozwój konstrukcji prowadzony był            
w Starachowicach i doprowadził do powstania pierwszych prototypowych egzemplarzy 
Stara 20 w 1948 roku. 15 grudnia 1948 roku pierwsze pięć egzemplarzy tego modelu 
zaprezentowane zostało w czasie kongresu zjednoczeniowego PPS i PPR, który odbył się 
Warszawie w budynku Politechniki Warszawskiej. Produkcję prowadzono w Fabryce 
Samochodów Ciężarowych w Starachowicach do 1957 roku. Kolejnymi typami 
zaprojektowanymi w tej fabryce były Star C60 produkowany w latach 1952-1957, Star 
W14 produkowany w latach 1953-1957. Starachowice to kolebka polskich ciężarówek, 
która powstała na terenach starych kopalń rudy, wielkich pieców i walcowni. W 1925 
roku zbudowano tu Fabrykę Broni i Amunicji. Później powstało Towarzystwo 
Starachowickich Zakładów Górniczych S.A. obejmujące kopalnie rud żelaza, metalurgię 
i obróbkę metali. W obrębie Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP) powstał liczący 
się zakład hutniczo-metalowy i mechaniczny. Rozpoczęła się motoryzacyjna kariera 
zakładów. W roku 1936 rozpoczęto wytwarzanie ram do samochodów Chevrolet, Fiat      
i Saurer. Wojna zniszczyła fabrykę. Po wojnie początkowo kuto lemiesze i osie do 
wozów konnych, wyrabiano hamulce kolejowe. W 1947 roku podjęto decyzję o budowie 
wytwórni samochodów ciężarowych. Pierwszy STAR, bo tak nazwano ten samochód od 
pierwszych liter nazwy miasta, został zbudowany w 1948 r. W 1949 roku wypro-
dukowano 245 pierwszych 3,5 tonowych samochodów. Od 1951 roku fabryka nazywała 
się Starachowickie Zakłady Budowy Samochodów. W latach 50. znów przystąpiono do 
produkcji zbrojeniowej i zaczęto pracować nad odmianami samochodów militarnych. 
Tak powstały samochody wojskowe z napędem na trzy osie, prototyp wojskowego 
samochodu terenowego Star 66, który swymi osiągami przewyższał parametry techniczne 
podobnych wojskowych samochodów na Zachodzie. 

                                                                                                                         
5 Karta ewidencyjna samochodu wojskowego, terenowo-osobowego Willys Overland MB, wyprodukowanego 
w 1941 r., oprac. przez rzeczoznawcę samochodowego Tadeusza Adamskiego w 2009. 
6 Karta ewidencyjna przyczepki wojskowej, wyprodukowanej w 1942 r., oprac. przez rzeczoznawcę samocho-
dowego Tadeusza Adamskiego w 2010. 
7 Karta ewidencyjna samochodu terenowo-osobowego Willys Overland Co typ MB, wyprodukowanego w roku 
1943, oprac. przez rzeczoznawcę samochodowego Tomasza Krajewskiego w 2012. 
8 Karta ewidencyjna samochodu terenowo-osobowego DKW F 91/6 - Munga, wyprodukowanego w 1966 r., 
oprac. przez rzeczoznawcę samochodowego Tadeusza Adamskiego w 2010. 
9 Karta ewidencyjna samochodu terenowo-osobowego Ford Mutt M 151 A 2, wyprodukowanego w 1971 r., 
oprac. przez rzeczoznawcę samochodowego Tadeusza Adamskiego w 2009. 
10 Karta ewidencyjna samochodu terenowo-osobowego UAZ 469 B, wyprodukowanego w 1974 r., oprac. przez 
rzeczoznawcę samochodowego Tadeusza Adamskiego w 2005. 
11 Karta ewidencyjna samochodu terenowo-osobowego GAZ-67b, wyprodukowanego w 1953 r., oprac. przez 
właściciela samochodu w 2011. 
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W grudniu 1948 roku zapadła decyzja o rozpoczęciu w Lublinie w przedwojennych 
zakładach firmy Lilpop, Rau i Loewenstein, produkcji samochodów ciężarowych na 
licencji radzieckiego modelu GAZ-51. Umowa licencyjna ze stroną radziecką podpisana 
została 22 lipca 1950 roku. Według początkowych założeń roczna produkcja zakładu 
miała wynosić ok. 12 tys. egzemplarzy, jednak pod koniec 1950 r., zwiększono 
postanowienia produkcyjne do poziomu 25 tys. sztuk rocznie. Pierwszy egzemplarz tego 
samochodu zmontowany został 7 listopada 1951 r. z części dostarczanych przez 
licencjodawcę. Pomimo modernizacji, nie udało się wyeliminować podstawowych wad 
tego pojazdu, do których należała zbyt mała wynosząca 2,5 t ładowność, jak na 
samochód ciężarowy i zbyt duża jak na samochód dostawczy oraz wysokie zużycie 
paliwa. Produkcję zakończono w czerwcu 1959 r., po wyprodukowaniu 17.479 
egzemplarzy. Na podwoziu modelu FSC Lublin-51 montowano różne wersje zabudów 
jak np. skrzynia ładunkowa, nadwozia furgonowe produkowane przez Zakłady Budowy 
Nadwozi Samochodowych w Nysie, nadwozia kin objazdowych, warsztaty naprawcze 
oraz nadwozia sanitarne typu N-243, produkowane przez Zakłady Budowy Nadwozi 
Samochodowych w Jelczu.  

W 1952 roku Państwowa Komisja Planowania Gospodarki oraz Zarząd Główny 
Planowania Uzbrojenia i Techniki Wojennej zorganizowały konkurs na opracowanie 
dokumentacji technicznej terenowego samochodu ciężarowego średniej ładowności. 
Według kryteriów konkursu w projektach należało wykorzystać jak najwięcej 
podzespołów samochodów ciężarowych Star 20 i Lublin 51. Pierwsze rezultaty prac 
zostały przedstawione w czerwcu 1952 r. przez Biuro Konstrukcji Przemysłu 
Motoryzacyjnego z Warszawy oraz jego łódzki oddział. Po zatwierdzeniu zaprezentowa-
nych projektów przez komisję konkursową, w 1953 r. zbudowano po dwa prototypy 
dwuosiowego modelu Star 44 oraz trzyosiowego Star 66. Po przeprowadzeniu badań 
drogowych prototypów w 1954 r., zdecydowano o nie kontynuowaniu dalszych prac nad 
modelem Star 44 i skupieniu się wyłącznie na rozwoju konstrukcji Stara 66. Przyczyną 
podjęcia takiej decyzji był brak możliwości równoczesnej produkcji dwóch modeli, 
spowodowanej ówczesnymi ograniczeniami technicznymi oraz finansowymi polskiego 
przemysłu motoryzacyjnego. W tym samym roku zbudowano kolejne zmodernizowane 
prototypy tego pojazdu, które testowane były przez wojsko do 1955 r. Po wydaniu 
pozytywnej opinii przez komisję Ministerstwa Obrony Narodowej, w styczniu 1956 r. 
zatwierdzono dokumentację techniczną wersji seryjnych i rozpoczęto prace przygotowu-
jące fabrykę w Starachowicach do produkcji tego modelu. Produkcję seryjną Stara 66 
rozpoczęto w 1958 r. i kontynuowano do 1965 r. 

Po wielu modyfikacjach i ulepszeniach powstał polski samochód terenowy Star 660. 
Prace nad tym modelem trwały około 6 lat i później uruchomiono produkcję. Samochód 
ten był wysoko oceniany przez wojsko. Mógł poruszać się po trudnym terenie, 
pokonywać głębokie brody, miał zastosowanie jako wojskowy pojazd specjalny z wy-
posażeniem takim jak radiostacja, jako samochód sztabowy, cysterna czy ruchomy 
warsztat samochodowy. 

Model Star 660 OM 2 (fot. 4-7), którego karta ewidencyjna znajduje się w arch. 
WUOZ w Lublinie stanowi modernizację produkowanego od 1958 r. samochodu 
ciężarowego Star 66. W wyniku zebranych doświadczeń oraz uwag wojska na temat 
eksploatacji modelu 66 postanowiono unowocześnić oraz w lepszym stopniu dostosować 
ten pojazd do wykonywania zadań, które przed nim stawiano. Prace konstrukcyjne nad 
zmodernizowanym modelem rozpoczęto na pocz. lat 60. XX w., w Biurze Konstrukcji 
Przemysłu Motoryzacyjnego w Warszawie oraz Przyzakładowym Biurze Konstruk-
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cyjnym FSC Star. Efekty prac biur konstrukcyjnych zostały zaprezentowane w 1962 r.    
Z powodu braku możliwości technicznych oraz finansowych zakładu w Starachowicach, 
postanowiono przeprowadzić proces wdrażania nowych rozwiązań konstrukcyjnych       
w dwóch etapach. 

Produkcję zmodernizowanego modelu Star 660M1 rozpoczęto w 1965 r. Nadwozie 
pojazdu osadzone zostało na podłużnicowej ramie spawanej wykonanej z blachy tłoczo-
nej. W układzie jezdnym zastosowano przedni sztywny most napędowy zawieszony na 
półeliptycznych resorach piórowych oraz dwóch amortyzatorach ramieniowych. 
Zawieszenie osi środkowej i tylnej stanowiły mosty napędowe, każdy zawieszony na 
dwóch odwróconych półeliptycznych resorach piórowych oraz sześciu drążkach 
reakcyjnych. Mosty napędowe wyposażone zostały w sterowaną pneumatycznie blokadę 
mechanizmu różnicowego. Układ hamulcowy dostosowano do zasilania hamulców 
przyczepy oraz wyposażony został w nadciśnieniowy system wspomagania. Do napędu 
Stara 660M1 zastosowano polski, 6-cylindrowy, rzędowy silnik benzynowy typu S47,     
o pojemności skokowej 4680 cm³ i mocy maksymalnej 77,3 kW (105 KM). Jednostka 
napędowa zblokowana została z 5-biegową manualną, niezsynchronizowaną skrzynią 
biegów, zespoloną poprzez wał rurowy ze sterowanym mechanicznie reduktorem            
o dwóch przełożeniach. Dodatkowo skrzynia biegów zintegrowana była z przystawką 
odbioru mocy umożliwiającą przekazywanie mocy urządzeniom zewnętrznym. Star 
660M1 wyposażany był w otwartą, dwuosobową kabinę wagonową typu N66 z bre-
zentowym, składanym do tyłu dachem oraz dwudzielną przednią szybą. W roku 1968 
przeprowadzono modernizację tego modelu. W zmodernizowanym pojeździe o oznacze-
niu Star 660M2 zastosowano metalowo-brezentową konstrukcję dachu kabiny, 
poprawiając izolację termiczną i akustyczną, zmieniono kształt osłony silnika oraz 
dźwigni zmiany biegów. Zmianami objęto również instalację elektryczną pojazdu 
poprzez jej ekranizację, dostosowując ją do pracy w całkowitym zalaniu przez wodę, 
dzięki czemu pojazd mógł pokonywać głębsze przeszkody wodne oraz być przeciąganym 
po dnie. W układzie hamulcowym zwiększono wydajność pompy wspomagania oraz 
zastosowano zawór sterujący układem hamulcowym przyczepy.  

W tym samym roku do produkcji wprowadzony został model Star 660D. Do napędu 
tej wersji przeznaczono 6-cylindrowy, rzędowy silnik wysokoprężny typu S530A, o po-
jemności skokowej 6230 cm³ i mocy maksymalnej 73,6 kW (100 KM). Od 1970 r. 
stosowano również mocniejszy silnik wysokoprężny typu S359 z bezpośrednim 
wtryskiem paliwa o pojemności skokowej 6840 cm³ i mocy 110 kW (150 KM). Pomimo 
wprowadzenia do produkcji w 1973 r., nowego terenowego samochodu ciężarowego Star 
266, produkcja modeli rodziny Star 660 była kontynuowana do 1983 r. Na podwoziu 
modelu Star 660 i jego pochodnych montowano różne wersje zabudów jak np. nadwozie 
furgonowe typu 117 AUM, Żuraw samochodowy Hydros R-061 lub ŻSH-6S, koparki K-
407B, radiostacje R-118, R-137 oraz R-140, stacje radioliniowe R-404 i R-405, nadwozia 
naprawcze typu 750 Sarna, nadwozia typu AP-64 do przewozu bloków pontonowych, 
nadwozia typu BP-64 do przewozu bloków brzegowych parków pontonowych czy też 
most towarzyszący SMT-1. 

W 1914 roku dwaj bracia John F. i Horace E Dodge założyli fabrykę samochodów, 
którą nazwali swoim nazwiskiem Dodge Brothers Inc. Wcześniej zajmowali się 
produkcją wysokiej jakości części zamiennych. Dzięki ich wysiłkom samochody Dodge 
zasłynęły z solidności, wytrzymałości i bezpieczeństwa. W roku 1924, czyli równo 
dziesięć lat po założeniu fabryki, po drogach poruszało się już milion aut marki Dodge. 
Śmierć braci w 1920 roku nie spowodowała załamania produkcji i jakości samochodów. 
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Nadal wytwarzano pojazdy, które uchodziły za solidne, trwałe i nowoczesne. W czasie II 
wojny światowej cała firma przestawiła produkcję na potrzeby armii. W tym okresie 
narodził się samochód ciężarowy Dodge WC 51, który zdominował rynek wojskowych 
ciężarówek o ładowności ¾ t. Ta dominacja Dodge’a trwała nieprzerwanie przez 27 lat. 
Po drugiej wojnie światowej zmieniło się oblicze amerykańskich sił zbrojnych. W nowej 
strategii działania pojazd silnikowy zyskał niepodważalną i dominującą rolę w armii, 
która stawała się coraz bardziej manewrową i musiała docierać w najdalsze zakątki 
świata np. Korea, Wietnam itp. W takich warunkach niezbędne było wyposażenie armii 
w bardzo wszechstronny i trwały samochód ciężarowy, wielofunkcyjny. Taką rolę od 
samego początku spełniała uniwersalna ciężarówka ¾ tonowa Dodge WC 51. Samochód 
był przeznaczony do przewożenia ludzi, ładunków i holowania dział. Napędzał go silnik 
rzędowy, sześciocylindrowy o mieszanym smarowaniu, o układzie dolnozaworowego 
rozrządu i pojemności skokowej 3770 ccm oraz mocy 92 kM. Moment obrotowy 
przenoszony był przez jednotarczowe suche sprzęgło na czterostopniową skrzynię 
biegów oraz przez skrzynię rozdzielczą (bez reduktora) na most tylny stale i na most 
przedni po włączeniu przedniego napędu. Obydwa mosty przedni i tylny były mostami 
typu „banjo” z przekładniami hipoidalnymi oraz odciążonymi półosiami napędowymi. 
Posiadał dwa systemy hamulcowe, niezależne - nożny szczękowy, hydrauliczny na 
wszystkie koła i ręczny, taśmowy, mechaniczny. Nadwozie było stalowe, typu otwartego 
z szybą czołową umieszczoną w ramce, typu uchylnego z podnośnikami do ustalenia 
szyby w żądanym położeniu. To wszystko powodowało, że pojazd stał się wielo-
funkcyjnym, uniwersalnym pojazdem militarnym. Pojazdy takie trafiły do naszej armii  
w drodze przez Murmańsk jako pomoc sprzymierzonym, po wojnie część zostało           
w Ludowym Wojsku Polskim. W lubelskiej ewidencji zabytków są dwaj przedstawiciele 
takich ciężarowych samochodów: Dodge WC 52 z 1942 r. i Dodge WC 63 z 1943 r. 
(fot. 8) 

Dużą popularnością cieszą się zabytkowe terenowe samochody wojskowe. Pojazdy 
te można znaleźć na terenie Polski, szereg z nich zostaje włączonych do ewidencji 
zabytków. Najstarszy z włączonych wojskowych pojazdów terenowych w WUOZ w 
Lublinie to Willys typ MB (fot. 9-10), wyprodukowany w 1941 r. W tym też roku 
rozpoczęto w listopadzie produkcję samochodu. Była ona wynikiem decyzji o przystą-
pieniu przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej do II Wojny Światowej. W 1940 r. 
armia amerykańska ogłosiła konkurs na produkcję małego wielozadaniowego samochodu 
wojskowego. Wymagania były bardzo wysokie. Pierwsze prototypy miały być gotowe 
już po 49 dniach, a po 75 trzeba było dostarczyć 70 pojazdów do jazdy próbnej. Zadanie 
było tak trudne, że spośród 135 firm, do których wysłano propozycję, tylko trzy 
odpowiedziały. Jako jedyna w terminie wywiązała się firma Bantam. Pierwsze jazdy 
próbne wykazały zalety samochodu i wojsko zamówiło próbną serię - 1500 sztuk. 
Wkrótce jednak wyszły na jaw niedociągnięcia tej konstrukcji, a poza tym sytuacja 
finansowa Bantam nie pozwalała zapewnić takiej ilości samochodów, jakiej życzyła 
sobie armia. Firma Willys Overland swój projekt przedstawiła na końcu, ale jej 
samochód okazał się najlepszy i Willys został zakwalifikowany jako wyposażenie dla 
armii amerykańskiej. Wykorzystano w nich niektóre rozwiązania z Forda i Bantama. 
Samochód, którego produkcja rozpoczęła się w 1941 r., miał silnik o mocy 60 KM. 
Ponieważ zamówienia wojskowe były ogromne, produkcję aut powierzono także 
Fordowi.  

Okazało się, że samochód ten jest bardzo potrzebny na frontach II wojny światowej  
i doskonale spełnia pokładane w nim nadzieje. Jednocześnie ogłoszono konkurs na 
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uniwersalną przyczepkę do tego samochodu (fot. 11), określając ją jako zdolną przewozić 
ładunek do ¼ tony. Przyczepka była prosta w budowie, jednocześnie musiała spełniać 
warunki pływania po wodzie. Miała wymienne koła z Willysem. Boki lewy i prawy były 
skonstruowane jak burty w łodzi, miała szczelną podłogę. Służyła w wojsku na 
wszystkich frontach II wojny światowej. Przewoziła ludzi, amunicję, żywność, medyka-
menty i inne przedmioty potrzebne wojsku. Willys Overlad wyprodukował tych 
przyczepek od 1942 r. do końca 1945 r. około 60 tys. szt. A Bantam 73.569 szt.  

Willys MB to samochód o bardzo prostym nadwoziu, otwartym osadzonym na 
stabilnej ramie. Nadwozie otwarte bez drzwi posiadało jedynie wykroje w bocznych 
ścianach. Przy pokonywaniu przeszkód wodnych można było je zasłaniać brezentem. 
Osłonę załogi samochodu chronił rozpinany na rurkach brezent. Prosta deska rozdzielcza, 
silnik czterocylindrowy o pojemności 2199 cm³, dwa mosty napędowe, przedni włączany 
przez kierowcę i tylny napęd stały, trzybiegowa skrzynia. Samochody te to najsłynniejsze 
lekkie pojazdy wojskowe II wojny światowej. Zasilały armię Stanów Zjednoczonych       
i armie aliantów i Rosji. Pojazdy te dały początek samochodom cywilnym, tak dzisiaj 
rozpropagowanym słynnym „jeepom” Land Roverom, Gazom i innym. Samochód był 
prosty w budowie, wytrzymały, mógł być naprawiany w polowych warunkach, nadawał 
się do jazdy po bezdrożach, błotach, pustyniach i do jazdy w zimie. Razem firma Willys 
Overland i Ford wyprodukowały 639.245 sztuk tych wojskowych pojazdów. Po wojnie 
Willysy produkowano w Australii, Kolumbii, Japonii, Francji iTurcji i Indiach.  

Z terenu byłego Związku Radzieckiego pochodzą samochody GAZ. Przed 
wybuchem II wojny światowej Armia Czerwona nie posiadała lekkich samochodów 
terenowych. Pierwszym radzieckim samochodem terenowym był GAZ-61 z 1939 r., był 
on skomplikowany i drogi w produkcji. Impulsem dla skonstruowania własnego lekkiego 
uniwersalnego samochodu terenowego stało się opracowanie amerykańskiego samo-
chodu terenowego Bantam BRC (od którego wywodzi się późniejszy Willys Jeep). 
Komisarz ludowy średniego przemysłu maszynowego W. Małyszew zobaczywszy zdję-
cie w gazecie zlecił w styczniu 1941 r. głównemu konstruktorowi GAZ-61 inż. 
Witalijowi Graczowowi skonstruowanie własnego samochodu na wzór Bantama. 
Konstrukcję samochodu opracowano i zbudowano prototyp w 51 dni - od 3 lutego do 25 
marca 1941 r. Układ napędowy i zawieszenie wywodziły się z samochodu terenowego 
GAZ-61, lecz podwozie było znacznie krótsze. Silnik wywodził się z lekkiej ciężarówki 
Ford - AA (Gaz-MM), a części podzespołów z samochodu osobowego GAZ-M1 (tzw. 
emki) i jej wersji GAZ-11[1]. Zastosowano odkryte nadwozie, podobne do konstrukcji 
amerykańskiej. Warunki wojenne spowodowały wymuszoną zmianę, w miejsce praco-
chłonnej walcowej obróbki blachy zastosowano - zimno giętą blachę o kątach prostych. 
Widoczną zmianą stały się poszerzone błotniki, ze skośnymi płaszczyznami bocznymi. 
Prace nad modernizacją rozpoczęto w lutym 1943 r., a prototypy ukończono w kwietniu. 
Pierwszy seryjny GAZ-67 wyprodukowano 23 września 1943 r. Od stycznia 1944 r. 
produkowano ulepszoną wersję GAZ-67b (głównie ulepszenia mechaniczne). Produkcję 
tej wersji zakończono w sierpniu 1953 r. Wyprodukowano ogółem 92.843 egzemplarzy 
modeli GAZ-67 i GAZ-67b, z tego tylko 4851 sztuk przed zakończeniem wojny. W 1943 
zbudowano 718, w 1944 - 2419. Największy poziom produkcji osiągnięto w ostatnim 
1953 r. - 14.502 egzemplarzy. Ponadto, wyprodukowano 672 egzemplarze modelu GAZ-
64. GAZ 67b nazywa się potocznie w Polsce Czapajewem.  

Firmę produkującą motocykle DKW założył w Berlinie Jorgen Rassmusen. 
Motocykle te znane były jako „Das Kleine Wunder” - małe cudo. Pierwszy samochód 
DKW powstał w 1928 r. miał tradycyjne podwozie i dwucylindrowy, dwusuwowy silnik 
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umieszczony z przodu napędzający tylne koła. Firma DKW jako pierwsza w 1931 r. 
wprowadziła do seryjnej produkcji samochody z napędem na przednie koła. W tym 
czasie Rasmussen wykupił Audi Horcha, Wanderer i powstał koncern Auto Union, stąd 
na pokrywach samochodów jest logo firmy - cztery koła. Pod względem finansowym był 
to drugi największy niemiecki producent samochodów. W czasie II wojny światowej 
Auto Union produkował silniki lotnicze. Po wojnie zakłady znalazły się po drugiej 
stronie żelaznej kurtyny i otrzymały nazwę IFA. Oryginalne DKW wznowiło działalność 
w Düsseldorfie. Pierwszym modelem był DKW Sonderklasse z przedwojennym trzy-
cylindrowym silnikiem dwusuwowym. Logo Auto Union było dalej stosowane w samo-
chodach tej firmy. W latach 1956-1962 sprzedawane były i produkowane droższe modele 
Auto Union 1000. W tym czasie firma Volkswagen wykupiła udziały Auto Union od 
Mercedesa i pojawił się pierwszy samochód Audi. W roku 1956 firma Auto Union 
wygrała lukratywny przetarg na terenowy samochód dla niemieckiej Armii. 
Zaprojektowanym wówczas pojazdem był terenowy samochód z napędem na 2 osie         
z silnikiem trzycylindrowym dwusuwowym pochodzącym z modelu DKW F9 z przed 
wojny - Auto Union DKW F 91/6 - Munga (fot. 12), którego przedstawiciel jest 
włączony do lubelskiej ewidencji zabytków. 

Ford MUTT (Militarzy Utility Tactical Truck) to następca słynnego wojennego 
Willysa. Założenia konstrukcyjne tego wojskowego, powojennego Jeepa opracowano już 
w 1951 r. Miał być to wojskowy samochód o ładowności ¼ tony, z napędem na 4 koła, 
konstrukcja musiała przewidywać trudne warunki terenowe i eksploatacyjne przy niskim 
zaawansowaniu technologicznym wyposażenia. Koszt zakupu samochodu i użytkowania 
musiał być akceptowany przez ubogie kraje Trzeciego Świata. Miał powstać samochód 
terenowy o nowoczesnej, ale bardzo prostej konstrukcji. Pierwszy prototyp samochodu 
był gotowy w 1952 r. Po trzech latach badań w różnych warunkach terenowych i kli-
matycznych został zatwierdzony do produkcji. Seryjna produkcja została przyznana 
zakładom Forda i rozpoczęła się w 1960 r. Pierwszy model Forda Mutta miał oznaczenie 
M 151, później były inne odmiany w zależności od przeznaczenia M151 A, M 151 A2 
itp. Samochód był prosty w budowie, z napędem na cztery koła z niezależnym 
zawieszeniem przednim i tylnym. W porównaniu z samochodem z Układu 
Warszawskiego - GAZ-ikiem 69, samochód ten pod względem technicznym był lepszy 
od rosyjskiego. Samochody Ford Mutt były sprzedawane do Kanady, Chile, Grecji           
i Argentyny, Portugalii, Hiszpanii i do wielu innych krajów. Ford Mutt był produkowany 
od 1960 do 1983 roku. W lubelskiej ewidencji zabytków jest zarejestrowany Ford Mutt 
M 151 A 2, wyprodukowany w 1971 r. (fot. 13-14). 

Samochód UAZ 469 był następcą modelu GAZ 67, który był produkowany do roku 
1972 w mieście Gorki. Służył w ZSRR jako pojazd wojskowy, dla służb leśnych, 
weterynaryjnych, milicji. Samochody te były sprowadzane do Polski, gdzie eksplo-
atowano je również w wojsku, przez leśników, weterynarzy i energetyków. Kolejnym 
typem był ulepszony GAZ 69. Gdy wycofano go z eksploatacji w wojsku i milicji, gdzie 
był podstawowym, lekkim pojazdem terenowym i operacyjnym, jego miejsce zajął 
produkowany od 1972 model UAZ 469. Produkcję rozpoczęto w Uljanowsku stąd nazwa 
UAZ.W lubelskiej ewidencji zabytków znajduje się UAZ 469 B wyprodukowany w 1974 
roku (fot. 15) Jednocześnie produkowano też te modele w Gorki. Samochód był prosty        
w obsłudze, posiadał napęd na obydwie osie. Następcą był UAZ model 31512-01, który 
do dzisiaj jest używany w rosyjskim wojsku. 
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Summary 

Documentation in the form of registration cards, collected in the Provincial Office for the 
Protection of Monuments in Lublin reflects also collectors’ passions. Mr Henryk Jakuszewski has 
created a collection of military artefacts, entered in the register of historical objects, which 
comprises 682 items altogether. Another group of hobbyists are military vehicle enthusiasts. At the 
request of their owners, a number of such vehicles were entered in the register of historical 
monuments kept by the Provincial Office for the Protection of Monuments in Lublin. They are 
praiseworthy examples of maintenance and restoration of military vehicles. These are the 
following: 
- trucks: Lublin 51/243 of 1958 and Star A type - 66 /660/ OM 2 Tech. of 1979, Dodge WC 52 of 
1942 r., Dodge WC 63 of 1943. 
- off-road vehicles: Willys Overland Motors MB type of 1941 with a military trailer of 1942, Willys 
Overland MB type of 1943, DKW F 91/6 - Munga of 1966, Ford Mutt M 151 A 2 of 1971, UAZ 469 
B of 1974, Gaz 67-b of 1953. 
The vehicles are frequently used in historical reconstructions, very popular nowadays. 
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1. Prywatne muzeum militariów podczas kontroli WUOZ, fot.     
w arch. WUOZ Lublin, fot. K. Tur-Marciszuk, 2014.

2. Prywatne muzeum militariów, fot. w 
arch. WUOZ Lublin, fot. K. Tur-
Marciszuk, 2014. 

3. Prywatne muzeum militariów, fot. w 
arch. WUOZ Lublin, fot. K. Tur-
Marciszuk, 2014.

4. Samochód ciężarowy, ruchomy warsztat, Star 660 OM 2, fot.  
w arch. WUOZ Lublin, fot. T. Adamski, 2006.

5. Samochód ciężarowy, ruchomy war-
sztat, Star 660 OM 2, fot. w arch. WUOZ 
Lublin, fot. T. Adamski, 2006.

6. Samochód ciężarowy, ruchomy warsztat, Star 660 OM 2, fot. w 
arch. WUOZ Lublin, fot. T. Adamski, 2006.

7. Samochód ciężarowy, ruchomy war-
sztat, Star 660 OM 2, fot. w arch. WUOZ 
Lublin, fot. T. Adamski, 2006.



8. Samochód ciężarowy, Dodge WC 63, fot. w arch. WUOZ Lublin, fot.          
T.  Adamski 2014.

9. Samochód wojskowy tere-
nowo-osobowy, Willys Over-
land typ MB, fot. w arch. 
WUOZ Lublin, fot. T. Adamski  
2009.

10. Samochód wojskowy terenowo-osobowy, Willys Overland typ MB, fot.     
w arch. WUOZ Lublin, fot. T.  Adamski 2009.

11. Lekka przyczepka wojskowa, Willys Overland MB T ¼ tony, fot. w arch. 
WUOZ  Lublin, fot. T.  Adamski 2010.

212



12. Samochód wojskowy terenowo-osobowy, Auto Union DKW F 91/6 - 
Munga, fot. w arch. WUOZ w Lublin, fot. T. Adamski 2010.

13. Samochód wojskowy terenowo-osobowy, Ford Mutt M 151 A 2, fot.       
w arch. WUOZ Lublin, fot. T.  Adamski 2009.

14. Samochód wojskowy tere-
nowo-osobowy, Ford Mutt    
M 151 A 2, fot. w arch. WUOZ 
Lublin, fot. T. Adamski 2009.

15. Samochód wojskowy terenowo-
osobowy, UAZ 469 B, fot. w arch. 
WUOZ Lublin, fot. T.  Adamski 2005.
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Paweł Wira 
 
 

MACEWY WRÓCIŁY NA CHEŁMSKI KIRKUT 
 
 

We wrześniu 2013 r. ppłk Krzysztof Pazyna, Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie, 
poinformował chełmską Delegaturę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o nie-
codziennym odkryciu, jakiego dokonano podczas prac ziemnych przy budowie nowego 
ogrodzenia placówki. Operator koparki natrafił na kamienną płytę, która okazała się być 
historyczną macewą. Prace ziemne przerwano i ręcznie wydobyto z ziemi liczne 
kamienne i betonowe fragmenty żydowskich nagrobków, które złożono i zabezpieczono 
na terenie więzienia przy ul. Kolejowej 112. 

W celu oceny znaleziska przeprowadzono 24 września 2013 r. oględziny wydoby-
tych z ziemi nagrobków. Wstępne rozpoznanie kamiennych i betonowych płyt, 
przeprowadzone przez funkcjonariuszy służby więziennej i operatora koparki, który na 
podobne znalezisko natrafił przy przebudowie drogi w okolicach Przemyśla, okazało się 
trafne. Były to rzeczywiście macewy. Zdumienie wszystkich wzbudziła ich duża ilość      
i dobry stan zachowania. Czytelne były inskrypcje, a na niektórych płytach zachowało się 
nawet oryginalne malowanie farbą. 

O dokonanym odkryciu poinformowano Prezydenta Miasta Chełm, reprezentującego 
właściciela cmentarza żydowskiego przy ul. Kolejowej1. W porozumieniu z urzędem 
konserwatorskim zadecydowano, że macewy zostaną przewiezione na kirkut przy ul. 
Kolejowej, skąd według źródeł historycznych pochodziły. Po krótkich przygotowaniach, 
dnia 2 października 2013 r. wszystkie macewy zostały przetransportowane na cmentarz. 
Sprawne przeprowadzenie całej operacji było możliwe dzięki ppłk. Krzysztofowi 
Pazynie, Dyrektorowi Zakładu Karnego, który oddelegował do prac załadunkowych 
trzech osadzonych. Natomiast transport nagrobków na cmentarz zapewnił Mirosław 
Iwiński, Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Chełmie. 

Data założenia chełmskiego kirkutu przy skrzyżowaniu ul. Kolejowej z ul. 
Starościńską nie jest znana. W źródłach kartograficznych jego lokalizacja zaznaczona jest 
po raz pierwszy na planie z 1823 roku.2 Mimo, że osadnictwo żydowskie w Chełmie 
potwierdzone jest archiwaliami od końca XV w., to brak jest jednoznacznego wskazania, 
że Żydzi zmarli w tym czasie chowani byli na istniejącym cmentarzu. 

Bezpośrednio do kirkutu przy ul. Kolejowej odnosi się „Rejestr Pomiaru Dóbr 
Rządowych Chelm...” z 1829 roku, w którym odnotowano jego powierzchnię - 2 morgi        
i 195 prętów (ok. 1,5850 ha)3. Na planie miasta z 1874 r. oznaczone są granice 

                                                 
1 Teren cmentarza żydowskiego przy ul. Kolejowej 32 w Chełmie zamyka się w granicach działki nr 194,          
o pow. 1,9731 ha (ID działki: 066201_1.0015.194). Nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej nr 
LU1C/00016522/2 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chełmie. 
Nieruchomość jest własnością komunalną Miasta Chełm. 
2 Mappa realności powiatowego miasta Chełma w obwodzie krasnostawskim, wojewodztwie lubelskim 
leżącego (...) w celu wyszukania 100 łanów, na których pierwiastkowo podług opisu historycznego toż miasto 
ufundowane zostało (...), 1823, Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Plany wyłączone z wło-
ściańskich, sygn. 80. 
3 Paweł Sygowski, Cmentarz żydowski w Chełmie, dokumentacja naukowo-historyczna, mps archiwum 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Lublin, Delegatura w Chełmie, 1985. Z opracowania zaczerpnięto 
dane historyczne o cmentarzu. Dokumentacja, opracowana na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Chełmie, jest pierwszym i jedynym tak wyczerpującym studium chełmskiego kirkutu. 
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cmentarza, odpowiadające zarysowi z wspomnianego planu z 1823 r. Nowymi 
elementami nekropoli uwzględnionymi na mapie są dwa budynki od strony zachodniej 
granicy cmentarza: większy, prostokątny, przylegający z zewnątrz i mniejszy, kwadra-
towy, wzniesiony na cmentarzu4. W dniu 20 kwietnia 1893 roku cmentarz wizytowany 
był przez komisję złożoną z burmistrza, powiatowego lekarza, powiatowego inżyniera-
architekta, członków dozoru bóźniczego i pięciu przedstawicieli chełmskiej gminy 
żydowskiej. Stwierdzono, że powierzchnia kirkutu wynosi 3600 sążni2 (ok. 1,6 ha) z tego 
3100 sążni2 zajęta jest do pełna. Część druga, wschodnia o powierzchni 500 sążni2 
oddzielona była od pierwszej płotem. Ze względu na brak miejsca na nowe pochowki 
oraz wysoki poziom wód gruntowych Rząd Gubernialny Lubelski wydał 12 czerwca 
1893 r. decyzję o zamknięciu cmentarza. Starania o wytyczenia miejsca na nowy 
cmentarz nie przyniosły oczekiwanego rezultatu i w następnych latach nadal chowano 
zmarłych Żydów na istniejącej nekropoli. Zajmowało się tym nielegalnie tajne bractwo 
pogrzebowe. 

Latem 1903 roku przed planowanym przyjazdem do Chełma cara Mikołaja II 
wykonano remont ogrodzenia cmentarza. Rozebrano stary płot i wzniesiono nowy, który 
pobielono wapnem. 

Mimo czynionych starań, do założenia nowego cmentarza nie doszło. Wprawdzie    
w końcu 1906 r. prawie sfinalizowano zakup dwóch prywatnych działek przylegających 
do „fragmentu pola katowskiego” za rzeźnią przy ul. Pokrowskiej (ob. ul. Lwowska), ale 
transakcja zakupu nie została zawarta. Brak decyzji w sprawie wyznaczenia nowego 
miejsca pochówków spowodował ponowne wydanie w 1909 r. decyzji zamknięcia 
starego cmentarza przy ul. Kolejowej. Żydzi chełmscy mieli być odtąd chowani na 
cmentarzach w Sawinie i Siedliszczu. Ostatecznie na początku 1910 r. znaleziono kolejne 
miejsce na cmentarz pod pobliską wsią Okszów. Jednak i tym razem nowy kirkutu nie 
powstał. W 1912 r. gmina żydowska realizując nakaz Naczelnika Straży Ziemskiej 
przystąpiła do budowy nowego ogrodzenia dotychczasowego cmentarza. Murowane 
ogrodzenie według projektu powiatowego inż. arch. Stanisława Diehla vel Dila 
wzniesiono tylko od strony ul. Kolejowej na miejscu zniszczonego drewnianego płotu5. 
Wybuch I wojny światowej i ewakuacja w 1915 r. w głąb Rosji Rządu Gubernialnego 
Chełmskiego ostatecznie przerwały sprawę zamknięcia starego cmentarza i zagospo-
darowanie nowego miejsca pochówków. 

Zachowane częściowo projekty i rozliczenia dochodów i wydatków chełmskiej 
Gminy Wyznaniowej z lat 20. i 30. XX w. wskazują, że w okresie II Rzeczypospolitej 
cmentarz przy ul. Kolejowej był czynny i odbywały się na nim regularnie pochówki.  

Autorowi monografii cmentarza, Pawłowi Sygowskiemu, udało się odtworzyć 
wygląd kirkutu w latach 30. XX wieku.6 Północną granicę cmentarza wyznaczała ul. 
Kolejowa, od której był oddzielony murem ceglanym z centralnie umieszczoną furtą. Od 
strony zachodniej, tj. od ul. Starościńskiej, wzniesiony był wysoki i szczelny płot 
drewniany. Granicę południową wytyczał płot drewniany sztachetowy i ogrodzenie         
z drutu kolczastego. Z terenu przyległych działek budowlanych, niezabudowanych, 
prowadziło drugie wejście na cmentarz, zamykane furtką. Sposób ewentualnego wygro-

                                                 
4 Płan suszestwujuszczacko rospołożenija ujeznago goroda Chołma, 1874, APL, Plany wyłączone z włościan-
skich, sygn. 86. 
5 Projekt ogrodzenia starego cmentarza żydowskiego w Chełmie, 1912, APL, Rząd Gubernialny Chełmski, 
sygn. 574, k. 192. 
6 Paweł Sygowski, op. cit., mps w arch.WUOZ Lublin, Delegatura w Chełmie, s. 83-85. 
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dzenia granicy wschodniej nie został ustalony. Dodatkowo w narożniku północno-
zachodnim (przy skrzyżowaniu ul. Kolejowej z ul. Starościńskiej) znajdował się wjazd na 
kirkut z furtą i bramą. W pobliżu wjazdu wzniesione były drewniane zabudowania - dom 
pogrzebowy, dom stróża i szopa kamieniarza. Teren cmentarza porośnięty był starymi 
drzewami, między którymi znajdowały się liczne nagrobki wykonane z białego lub 
czerwonego piaskowca oraz z betonu. Kilka nagrobków wzniesiono z marmuru. Wśród 
nich najbardziej okazały był nagrobek lekarza Mendla Wilenki z inskrypcją w języku 
polskim. 

W takim stanie cmentarz dotrwał do wybuchu II wojny światowej. Wiosną 1940 r. 
Niemcy przyłączyli wschodnią część cmentarza do działki, na której mieściło się 
przedsiębiorstwo melioracyjne. Macewy z tej części nekropoli użyli do ułożenia 
chodników i dróg dojazdowych na terenie przedsiębiorstwa. Równocześnie rozebrany 
został fragment muru ceglanego od strony ul. Kolejowej. Powstały wyłom w ogrodzeniu 
Niemcy wykorzystali do wywożenia płyt nagrobnych na budowę chodników m.in. na 
zapleczu budynku Gestapo przy obecnej al. Marszałka Józefa Piłsudskiego i więzieniu 
przy ul. Kolejowej. Do prac rozbiórkowych zmuszono Żydów, a po 22 czerwca 1941 r. 
jeńców radzieckich. Macewy posłużyły także do utwardzenia gruntu na terenie obozów 
jenieckich - Stalagu 319A przy ul. Lwowskiej/Wojsławickiej i Stalagu 319B przy ul. 
Rampa Brzeska/Okszowskiej. 

W okresie okupacji na terenie cmentarza Niemcy dokonywali egzekucji chełmskich 
Żydów. W zbiorowych mogiłach pogrzebano nieznaną liczbę ofiar. Podczas jednej          
z egzekucji zabito 10 żydowskich pracowników przedsiębiorstwa melioracyjnego.         
W zbiorowej mogile pochowano również kilku zamordowanych Żydów słowackich, 
którzy uciekli z transportu i skryli się na kirkucie. 

Pełna skala zniszczeń cmentarza dokonana przez Niemców nie jest znana. Ich ocenę 
uniemożliwia brak inwentaryzacji nagrobków z okresu II Rzeczypospolitej. Z tego 
okresu zachowało się zaledwie kilka fotografii. Przypuszczać jednak można, że z terenu 
kirkutu wywieziono większość macew. 

Po zakończeniu II wojny światowej do Chełma powróciła niewielka grupa Żydów, 
którzy ocaleli z Holokaustu. Powstała kilkunastoosobowa gmina żydowska, która wraz    
z jej przewodniczącym przewiozła na kirkut odnalezione na terenie miasta macewy. 
Niektóre z nagrobków wykorzystane były przez mieszkańców posesji przy ul. Kolejowej 
i ul. Jedność jako płyty chodnikowe. 

Macewy, których Niemcy użyli do budowy chodnika i rowu burzowego na zapleczu 
budynku Gestapo przy ówczesnej ul. Gen. Karola Świerczewskiego zostały w latach 50. 
XX w. obrócone inskrypcjami do ziemi. W latach 60. na większej części kirkutu 
utworzono skwer. Rozebrano wówczas pozostałości muru i domek stróża, a teren 
cmentarza splantowano spychaczem. Resztki macew zepchnięto przy jego pomocy na 
południową część kirkutu. Miejsce to wydzielono od nowoutworzonego skweru 
prefabrykowanym betonowym ogrodzeniem. 

W maju 1983 r. do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Chełmie wpłynęło 
pismo Dyrektora Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki 
informujące o skardze Adama Gelbarda z Warszawy w sprawie zaniedbania i dewastacji 
cmentarza żydowskiego przy ul. Kolejowej7. Odpowiadając na interwencję, Leszek 
Samocki, Wojewódzki Konserwator Zabytków w Chełmie stwierdził, że z historycznego 
terenu kirkutu została wydzielona kwatera, na której w sposób niedbały złożono 

                                                 
7 Teczka obiektu, w arch.WUOZ Lublin, Delegatura w Chełmie. 
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kilkadziesiąt fragmentów nagrobków. Miejsce to było zaśmiecone w odróżnieniu od 
starannie utrzymanej pozostałej części cmentarza zamienionego na skwer. Poinformował 
jednocześnie, że zostanie opracowana dokumentacja naukowo-historyczna i projekt 
uporządkowania kirkutu. 

W przygotowanej w 1983 r. dla Wojewody Chełmskiego informacji o cmentarzu, 
WKZ w Chełmie wskazywał, że kirkut przy ul. Kolejowej jest nekropolią nierozpoznaną 
pod względem wartości artystycznych i historycznych. Jednak pomimo braku pod-
stawowej dokumentacji historyczno-konserwatorskiej możliwe jest podjęcie prac 
porządkowych na kirkucie, tj.: ustawienie przewróconych macew w miejscach 
pochówków, stworzenia lapidarium dla fragmentów nagrobków o nieznanej pierwotnej 
lokalizacji, zasianie trawy, zapewnienie stałej opieki zapobiegającej dewastacji i przy-
gotowanie projektu ogrodzenia terenu8. 

W połowie 1985 r. Mirosław Kasperek, Prezydent Miasta Chełm, poinformował 
urząd konserwatorski, że ze względu na przedłużający się termin wykonania dokumen-
tacji naukowo-historycznej cmentarza rozważana jest możliwość uporządkowania terenu 
„z pominięciem ochrony konserwatorskiej”. Odpowiadając na pismo, Wojewódzki 
Konserwator Zabytków w Chełmie uprzedził, że podjęcie prac porządkowych bez 
akceptacji urzędu będzie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Przypomniał 
również, że do właściwości Prezydenta Miasta Chełm należy uporządkowanie terenu 
kirkutu. Zadeklarował również możliwość dofinansowania dokumentacji projektowej na 
wykonanie prac porządkowych9. 

Na przełomie 1985 i 1986 r. WKZ w Chełmie otrzymał od lubelskiego oddziału 
Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków oczekiwaną dokumen-
tację naukowo-historyczną cmentarza10. Jeden egzemplarz opracowania przekazany 
został Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Mienia Urzędu Miasta Chełm. W poszu-
kiwaniu środków finansowych na uporządkowanie cmentarza, Urząd Miasta zwrócił się 
do Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie. Niestety, adresat 
wystąpienia nie udzielił oczekiwanego wsparcia finansowego, gdyż nie miał i nigdy nie 
dysponował żadnymi środkami finansowymi na tego typu cele. Dyrektor Wydziału 
wyraził jednak pisemną opinię w sprawie, która brzmiała: „Jednocześnie proponuje się 
preferowanie przede wszystkim konkretnych, elementarnych prac porządkowych na 
cmentarzu, a nie kosztownych i długotrwałych prac naukowo-badawczych i inwen-
taryzacyjnych”11. 

Prospekcja terenu cmentarza przeprowadzona przez autora monografii na przełomie 
1984 i 1985 r. potwierdziła, że pomimo olbrzymich zniszczeń obiektu, zachowało się 
ponad 120 nagrobków lub ich fragmentów12. Ze względu na gęstą roślinność dokładna 
ich liczba nie była możliwa do ustalenia. Dodatkowe badania terenowe na obszarze 
miasta wskazały inne miejsca, gdzie były widoczne macewy pochodzące z cmentarza, 
wśród nich: otoczenie dawnej siedziby Gestapo przy ul. K. Świerczewskiego oraz dwie 
prywatne posesje przy ul. Kolejowej i ul. Jedność. Nagrobki były wykorzystane jako 
płyty chodnikowe lub obramienia trawników. W opracowaniu zawarta została również 
sugestia, że szereg nierozpoznanych macew może nadal znajdować się na terenie 

                                                 
8 Ibidem. 
9 Ibidem. 
10 Była to wspomniana w przypisie 2 monografia autorstwa Pawła Sygowskiego. 
11 Teczka obiektu, w arch.WUOZ Lublin, Delegatura w Chełmie. 
12 Paweł Sygowski, op. cit., s.86, w arch.WUOZ Lublin, Delegatura w Chełmie. 
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Chełma. Opracowana rok później na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Chełmie karta ewidencyjna cmentarza zawierała m.in. uwagę o bardzo dużym stopniu 
zdewastowania i zdekompletowania macew, których naliczono wówczas 113 sztuk13. 

We wrześniu 1988 r. Urząd Miasta zwrócił się do Fundacji Rodziny Nissenbaumów 
w Warszawie z prośbą o pośrednictwo w nawiązaniu kontaktów z ziomkostwami Żydów 
chełmskich i zainteresowanie ich rewaloryzacją cmentarza. Fundacji przekazano 
dokumentację kirkutu14. Apel spotkał się z pozytywnym odzewem. Dzięki inicjatywie      
i staraniom oraz środkom finansowym Chaima i Racheli Lender, Irvinga i Estery Raab, 
Fundacji Rodziny Nissenbaumów, Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Żydów Byłych 
Mieszkańców Chełma, Izraelskiego Stowarzyszenia Odbudowy Cmentarza w Chełmie - 
w osobach Abrama Bekera, Chaima Lendera, Wiesława Betiuka, Szlomo i Jakowa 
Orenów, Zeewa Bronesa, Arona Sobola, I Banku Komercyjnego w Chełmie i władz 
samorządowych miasta, przeprowadzono na początku lat 90. kompleksowe prace 
renowacyjne na cmentarzu. Wzniesiono metalowe ogrodzenie nekropoli15, ustawiono 
kilkadziesiąt symbolicznych betonowych macew, w które wkomponowano fragmenty 
zabytkowych nagrobków, m.in. zebranych na zapleczu budynku dawnej siedziby 
Gestapo. Ponadto z inicjatywy rabina Israela Meira Gabaja ze Stowarzyszenia Ohele 
Cadyków postawiono nagrobek w domniemanym miejscu spoczynku rabina Meira 
Neuhausa, zwanego też Tomaszower Rebbe16. 

W dniu 5 sierpnia 1996 r. miała miejsce podniosła uroczystość, związana z zakoń-
czeniem prac restauratorskich na cmentarzu. W ich trakcie odsłonięto okazały pomnik -
lapidarium poświęcony Żydom chełmskim, ofiarom Holokaustu. Do zgromadzonych 
gości przemówił Zbigniewa Bajko, Prezydent Miasta Chełm, który wypowiedział 
znamienne słowa: „Wstyd mi, że przez kilkadziesiąt lat po Holokauście macewy nadal 
znajdowały się tam gdzie, kierując się chęcią upokorzenia chełmskich Żydów, umieściło 
je Gestapo. Wstyd mi, że przez kilkadziesiąt lat cmentarz żydowski był zapomniany i po-
zostawiony w takim kształcie, jak zniszczyli go Niemcy. Przepraszam za to. Na szczęście 
czasy zmieniły się. Trzeba było dopiero zmiany ustroju w Polsce, sytuacji, w której 
wszyscy mieszkający w Polsce mogli wreszcie sami o sobie stanowić, trzeba było 
demokracji, by macewy trafiły na kirkut. Wymownym jest fakt, że decyzja o przeniesieniu 
macew z budynku przy ulicy Świerczewskiego na cmentarz żydowski została podjęta już  
w kilka dni po pamiętnych i przełomowych wyborach w Polsce 4 czerwca 1989 roku”17. 

Przeniesienie macew z zaplecza budynku dawnej siedziby Gestapo i uporządkowanie 
terenu cmentarza żydowskiego przy ul. Kolejowej było punktem zwrotnym w historii 
chełmskiego kirkutu. Nie zakończyło jednak rozliczeń z przeszłością. W kolejnych latach 
życie dopisało nowe fakty. 

W maju 2001 r. urząd konserwatorski interweniował w sprawie odnalezionych 
kolejnych macew na zapleczu dawnej siedziby Gestapo. Wizja lokalna potwierdziła 
informację przekazaną przez mieszkańców budynku, że kładka nad rowem odprowadza-

                                                 
13 Katarzyna Kuryło, Karta ewidencyjna cmentarza żydowskiego przy zbiegu ulic: Starościńskiej i Kolejowej    
w Chełmie, 1986, w arch.WUOZ Lublin, Delegatura w Chełmie. 
14 http://www.nissenbaum.pl/. 
15 Autorem projektu ogrodzenia był Tadeusz Szwed. Projekt uzyskał akceptację WKZ w Chełmie 18.02.1993 r., 
Teczka obiektu, w arch.WUOZ Lublin, Delegatura w Chełmie. 
16http://www.sztetl.org.pl/pl/article/chelm/12,cmentarze/1574/?print=1&ver=60917; 
http://www.sztetl.org.pl/pl/article/chelm/12,cmentarze/1574,cmentarz-zydowski-w-chelmie-ul-kolejowa-/; 
Zbigniew Lubaszewski, Pomniki i tablice pamiątkowe Chełma, Chełm, 2009, s. 25-26. 
17 „Wieści Chełmskie: miesięcznik samorządowy”, Nr 9, wrzesień 1996, s. 4. 
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jącym wody opadowe od budynku wykonana została z dwóch płyt nagrobnych. Podczas 
oględzin miejsca, natrafiono na jeszcze jeden fragment macewy. 

W dniu 13 czerwca 2005 r. zgłosił się do Delegatury Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Chełmie mieszkaniec18 dzielnicy „Działki”, który poinformował, 
że na terenie swojej posesji odnalazł zabytkowe macewy. W trakcie oględzin 
nieruchomości stwierdzono, że w posadzkę niewielkiego budynku gospodarczego 
wmontowane były fragmenty płyt nagrobnych wykonanych z kamienia i betonu. 
Odnalezione macewy przewiezione zostały dzięki uprzejmości znalazcy na cmentarz 
przy ul. Kolejowej. Kilka dni później ta sama osoba znalazła jeszcze jeden fragment 
nagrobka, który również trafił na kirkut. Jak wynikało z wyjaśnień znalazcy, poprzednim 
właścicielem nieruchomości był nieżyjący już pracownik przedsiębiorstwa meliora-
cyjnego, które miało swoją siedzibę przy cmentarzu żydowskim. Najprawdopodobniej 
osoba ta wykorzystała fragmenty macew do utwardzenia wnętrza budynku. 

Kolejną płytę nagrobną odnalazł w 2006 r. nowy właściciel zakładu kamieniarskiego 
przy ul. Ignacego Mościckiego w Chełmie. Robiąc porządki po nieżyjącym już poprzed-
niku, wśród kilkudziesięciu kamiennych płyt nagrobnych z inskrypcjami pisanych 
cyrylicą i niemieckim gotykiem, natrafił na starą macewę ze zeszlifowanymi literami.    
O odkryciu poinformowana została Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w 
Warszawie. Sprawą zajęła się z urzędu Prokuratura Rejonowa w Chełmie19. 

W styczniu 2007 r. w lubelskiej prasie lokalnej ukazał się artykuł informujący, że na 
zapleczu budynku mieszkalnego przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12 w Chełmie 
nadal można odnaleźć fragmenty macew20. Podczas weryfikacji faktów przytoczonych   
w notatce prasowej, pracownicy urzędu konserwatorskiego odnaleźli trzy fragmenty 
macew z piaskowca z czytelnymi inskrypcjami w języku jidysz i charakterystycznymi 
zdobieniami. Odkryto ponadto dwa kamienne słupki z czerwonego piaskowca z osadzo-
nymi metalowymi uchwytami do zawieszenia łańcuchów. Były to najprawdopodobniej 
elementy zdemontowanego ozdobnego ogrodzenia żydowskiego nagrobka. Informację    
o odkryciu wraz z zaleceniami konserwatorskimi przekazano wspólnocie mieszkaniowej 
i Urzędowi Miasta Chełm. 

Znalezienie we wrześniu 2013 r. macew na terenie Zakładu Karnego przy Kolejowej 
nie miało precedensu pod względem ich ilości21. Było największym odkryciem 
zabytkowych nagrobków pochodzących z chełmskiego kirkutu. Przewiezione na 
cmentarz macewy ułożono po wschodniej stronie pomnika, inskrypcjami i symbolami do 
góry, tak aby możliwa była ich identyfikacja. O odkryciu poinformowano Michaela 
Schudricha, Naczelnego Rabina Polski, do którego skierowano również prośbę o pomoc 
w odczytaniu treści inskrypcji. 

Zapewne najbliższe miesiące dopiszą następny rozdział w historii chełmskiego 
kirkutu. Czy z mroków niepamięci wyłonią się twarze tych, których imiona wykuto na 
odnalezionych macewach? Czy zostanie uchylona kolejna tajemnica z przeszłości 
chełmskich Żydów? 

                                                 
18 Zgłaszający poprosił o anonimowość dotyczącą swoich danych osobowych i adresu posesji. 
19 Jacek Barczyński, Nagrobki z odzysku, [w:] „Dziennik Wschodni”, 10.10.2006 r. Kontynuacja tematu: (bar), 
Śledztwo w sprawie nagrobków, [w:] „Dziennik Wschodni”, 23.11.2006 r. 
20 Jacek Barczyński, Macewy w rynsztoku, [w:] „Dziennik Wschodni”, 10.01.2007 r. 
21 Jacek Barczyński, Sensacyjne odkrycie pod więziennym murem, [w:] „Dziennik Wschodni”, 09.01.2014 r. 
Autor notatki przytacza relację świadka, który potwierdził, że macewami z chełmskiego kirkutu Niemcy 
utwardzili drogę do położonej obok więzienia wojskowej ujeżdżalni. Następnie, w latach 60. XX w., nagrobki 
zostały wykorzystane do wzmocnienia muru rozbudowywanego wówczas więzienia. 
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Summary 
The paper presents history of the Jewish cemetery at Kolejowa Street in Chełm. During World 

War II the cemetery was destroyed by the Nazi. The historic tombstones were used e.g. to build 
pavements and roads in the town. The cemetery was devastated again in the 1960s. Owing to 
efforts of many people and institutions, restoration works were carried out in the cemetery at the 
beginning of the 1990s.  

Furthermore, the article describes how the lost tombstones were found in the town, including 
the latest discovery in the Penal Institution at Kolejowa Street in September 2013. 
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1. Chełm, ul. Kolejowa, cmentarz żydowski, plan         
z 1893 r. (fragm.), Archiwum Państwowe w Lublinie, 
RGCh, sygn. 574.

2. Chełm, ul. Kolejowa 112, teren przylegający do 
Zakładu Karnego, na którym odnaleziono macewy, 
fot. M. Wilk, 2013.

3. Chełm, ul. Kolejowa 112, Zakład Karny, jedna z od-
nalezionych macew, fot. M. Wilk, 2013.

5. Chełm, ul. Kolejowa 112, Zakład Karny, załadunek macew do transportu na 
cmentarz, fot. P. Wira, 2013.

4. Chełm, ul. Kolejowa 112, Zakład Karny, odna-
leziona macewa, fot. M. Wilk, 2013.
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6. Chełm, cmentarz żydowski, 
wyładunek macew, fot. P. Wira, 
2013.

7. Chełm, cmentarz żydowski, 
wyładunek macew, fot. P. Wira, 
2013.

8. Chełm, cmentarz żydowski, od-
nalezione macewy, fot. P. Wira, 
2013.



Aneta Jurkowska 
 
 

OCHRONA ZABYTKÓW NA WYPADEK KONFLIKTU ZBROJNEGO 
I SYTUACJI KRYZYSOWYCH 

 
 

„…szkody wyrządzone dobrom kulturalnym, do jakiegokolwiek należałyby one narodu, 
stanowią uszczerbek w dziedzictwie kulturalnym całej ludzkości, gdyż każdy naród ma 
swój udział w kształtowaniu kultury światowej.” 

Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego  
Haga, 14 maja 1954 roku. 

 
 

Dobra kultury, którymi - w rozumieniu Konwencji Haskiej - są dobra ruchome          
i nieruchome, posiadające wielką wagę dla dziedzictwa kulturalnego narodu, zarówno 
religijne jak i świeckie z zakresu architektury, sztuki, archeologii, a także miejsca, 
których zasadniczym przeznaczeniem jest przechowywanie lub wystawianie dóbr 
kulturalnych ruchomych, np. muzea, archiwa, biblioteki itp., narażone są w obecnych 
czasach na różnego rodzaju zagrożenia. W okresie pokoju, mogą powodować je zjawiska 
przyrodnicze - poprzez wystąpienie nawalnych ulew i powodzi, huraganów, trzęsień 
ziemi, wyładowań atmosferycznych, jak również mogą być spowodowane awariami 
technicznymi lub niewłaściwym stanem technicznym budynków - prowadzącymi 
niejednokrotnie do wystąpienia katastrof budowlanych. Nierzadko są też wynikiem 
działania człowieka - przez zaniedbania, bądź złą wolę (akty wandalizmu, kradzieże         
i nielegalny wywóz dóbr kultury za granicę). Nie można zapominać również o szcze-
gólnie niebezpiecznym zagrożeniu, jakim jest atak terrorystyczny, czy konflikt zbrojny. 
Stąd też, tak istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa kultury - rozumianej, jako 
całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości, gromadzonego, utrwalanego     
i wzbogacanego w ciągu dziejów, przekazywanego z pokolenia na pokolenie - zwłaszcza 
w odniesieniu do tak istotnej kwestii jaką jest zachowanie tożsamości człowieka, 
społeczności, całego społeczeństwa.  

Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę ochrony zabytków         
w Polsce jest ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). Zasady ochrony dóbr kultury na wy-
padek szczególnych zagrożeń znalazły także swoje odzwierciedlenie w innych ustawach, 
w tym między innymi dotyczących ochrony zbiorów muzealnych, bibliotecznych, osób i 
mienia. Zagadnienia organizacji ochrony dóbr kultury określa rozporządzenie Ministra 
Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie organizacji i sposobu ochrony 
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz. U. Nr 212, 
poz. 2153), szczegółowo opisujące działania i obowiązki spoczywające na kierownikach 
jednostek organizacyjnych posiadających zabytki oraz organach administracji publicznej 
odpowiednich stopni. 

Natomiast podstawowym dokumentem prawa międzynarodowego, dotyczącym 
ochrony dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego jest Konwencja Haska z dnia 14 
maja 1954 roku, ratyfikowana przez Polskę w 1956 r. (Dz. U. z 1957 r., Nr 46, poz. 
212), zgodnie z którą prawna ochrona dóbr kultury podyktowana jest interesem 
narodowym poszczególnych państw oraz świadomością ich uniwersalnej i ogólnoludzkiej 
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wartości. W Konwencji Haskiej, Regulaminie wykonawczym do tejże Konwencji oraz 
Protokole dotyczącym Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu 
zbrojnego, zdefiniowano pojęcie dóbr kultury objętych ochroną, zapisano konkretne 
ustalenia dotyczące poszanowania dóbr kultury przez wojska w czasie konfliktu 
zbrojnego i nie stosowania wobec tych dóbr żadnych aktów nieprzyjacielskich. Państwa -
strony umowy zobowiązały się ponadto do zakazania wszelkich aktów kradzieży, 
rabunku, bezprawnego przywłaszczania i aktów wandalizmu wobec dóbr kulturalnych 
oraz do zapobiegania takim aktom, a także do niestosowania wobec tych dóbr rekwizycji 
i aktów odwetu. Uzgodniono ponadto znak rozpoznawczy na oznaczenie obiektów 
stanowiących dobra kultury, mający chronić je przed celowym zniszczeniem oraz 
określono możliwość objęcia ich ochroną specjalną. Natomiast w Drugim Protokole do 
Konwencji o ochronie dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze 
dnia 14 maja 1954 r., sporządzonym w Hadze 26 marca 1999 roku, ratyfikowanym przez 
Polskę w 2011 roku (Dz. U. z 2012 r., Nr 248), wprowadzono pojęcie „ochrony 
wzmocnionej” dóbr kultury, która jest stanem pośrednim między ochroną ogólną,            
a ochroną specjalną i określono warunki jej przyznania. Celem ochrony wzmocnionej, 
zgodnie z art. 12 - II Protokołu jest zapewnienie przez państwa - strony konfliktu 
zbrojnego nietykalności dobrom kulturalnym objętym ochroną wzmocnioną poprzez 
powstrzymanie się od czynienia takich dóbr obiektem ataku i od jakiegokolwiek 
wykorzystywania takich dóbr lub ich bezpośredniego otoczenia dla wsparcia działań 
wojskowych. Nietykalność ta, oparta na międzynarodowych gwarancjach, zapewnia,      
że strona naruszająca postanowienia o ochronie dóbr kultury zostanie pociągnięta          
do odpowiedzialności przez krajowe lub międzynarodowe trybunały sprawiedliwości. 

Historia ochrony dóbr kultury ma długowieczną tradycję, sięgającą co najmniej 
średniowiecza, czego potwierdzenie znaleźć można w kronikach autorstwa Jana 
Długosza. Według prof. dr hab. Wojciecha Wiktora Kowalskiego - Pełnomocnika Rządu 
RP do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą (w latach: 1991-1994) - 
„Dopiero czasy średniowiecznej potęgi Kościoła katolickiego przyniosły pierwsze 
formalne restrykcje w tej mierze, ograniczone co prawda, jedynie do budowli i przedmio-
tów o charakterze kultowym. Obowiązującą początkowo tylko lokalnie nietykalność 
kościołów i klasztorów w czasie wojny, proklamował papież Urban II w 1095 roku na 
obszarze całego świata katolickiego. Długoszowy opis sądu papieskiego w sporze 
pomiędzy Polakami a Czechami, nakazującego zwrot zrabowanych w katedrze gnieźnień-
skiej relikwii świętych, rzeźb, naczyń i dzwonów jest już przeto opisem stosowania prawa 
i odzwierciedla jego stan co najmniej w czasie, kiedy kronika była pisana”. Urban II 
uzasadniał restytucję następująco: „Nie godzi się w żadnej wojnie, nawet gdyby była ona 
sprawiedliwa, ograbiać kościołów Bożych z ich świętości i przedmiotów poświęconych 
Bogu [...]. Bo wojny wolno wypowiadać jedynie ludziom, a nie przedmiotom związanym  
z niebem i kultem”. Warto dodać, że opis Długosza, odnoszący się do zatargu polsko-
czeskiego, jest jednym z pierwszych znanych w dziejach Polski opisów ochrony dóbr 
kultury i ich restytucji1. 

W okresie oświecenia również, wśród zasad prowadzenia wojny, wymieniano nakaz 
uszanowania dóbr należących do nieprzyjaciół. Szwajcarski prawnik Emerich de Vattel - 
uważany za autorytet z zakresu Prawa Międzynarodowego - określił podstawowe dobra 
kultury, które należy objąć ochroną podczas prowadzenia działań zbrojnych, były to: 

                                                 
1 T. Kubik, Ochrona dóbr kultury podczas konfliktów zbrojnych - podstawowa problematyka, www. 
zskjordanow.iap.pl/artykuly/art2.doc. 
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świątynie, nagrobki, gmachy publiczne, wszelkie dzieła odznaczające się swym 
pięknem2.  

Podobnie, Kodeks Liebera ogłoszony 24 kwietnia 1863 r. rozkazem Nr 100 
Abrahama Lincolna (jako naczelnego dowódcy armii Unii), stanowiący regulamin 
prowadzenia wojny - nakazywał zabezpieczenie przed zniszczeniem podczas szturmu        
i oblężenia: klasycznych dzieł sztuki, bibliotek, zbiorów naukowych lub cennych 
przyrządów oraz wprowadzenie specjalnego oznaczenia w czasie wojny: budynków 
zawierających zbiory dzieł sztuki, muzeów naukowych, obserwatoriów astronomicznych 
lub cennych bibliotek, tak aby w miarę możności udało się uniknąć ich zniszczenia. 
Kodeks przewidywał karanie za zniszczenie dóbr kultury wbrew konieczności wojennej3. 

Pod koniec XIX wieku na konferencji pokojowej w Hadze dokonano kodyfikacji 
norm prawa wojennego, dotyczącego ochrony dóbr kultury, zapisując je w II Konwencji 
Haskiej z 1899 r., które następnie rozwinięte zostały na pocz. XX w. na konferencji        
w Hadze - w 1907 r., podczas której podpisane zostały dwie konwencje dotyczące dóbr 
kultury: 

• Konwencja dotycząca praw i zwyczajów wojny lądowej; 
• Konwencja dotycząca bombardowania przez siły morskie.   

Art. 27 Regulaminu haskiego z 1907 r. - zobowiązał strony walczące do oszczędzania     
w czasie oblężeń i bombardowań świątyń, pomników historycznych i budynków poświę-
conych nauce, sztuce i dobroczynności (takich jak zabytki architektury, muzea, biblioteki 
i pomniki kultury) - pod warunkiem, że obiekty te i miejsca nie służą jednocześnie celom 
wojennym. Zgodnie z dokumentem, obowiązkiem oblężonych jest oznaczyć wspomniane 
budynki i miejsca za pomocą specjalnych, widocznych znaków i notyfikować ten fakt 
oblegającym - w celu ułatwienia zapewnienia ochrony. Ochroną objęto wszystkie świą-
tynie stanowiące miejsca kultu religijnego, bez względu na wyznanie (kościoły, meczety, 
synagogi itp.). Podobnie stanowi art. 56 Regulaminu, zgodnie z którym wszelkie zajęcie, 
zniszczenie lub rozmyślna profanacja instytucji sztuk pięknych i naukowych (bez względu 
na to, do kogo należą) oraz pomników historycznych, dzieł sztuki i nauki, są zabronione    
i winny być karane; zakaz ten dotyczy zarówno nieruchomości, jak i rzeczy ruchomych4.  

Następnie Stany Zjednoczone Ameryki zawarły w 1935 r., w Waszyngtonie z innymi 
republikami amerykańskimi - Traktat o ochronie instytucji artystycznych i naukowych 
oraz zabytków historycznych (tzw. Pakt Roericha), zgodnie z którym: „Zabytki history-
czne, muzea oraz instytucje naukowe, artystyczne, oświatowe i kulturalne uważane będą 
za neutralne i jako takie będą szanowane i chronione przez prowadzących wojnę. Takie 
samo poszanowanie i ochrona należne będą personelowi wyżej wymienionych instytucji. 
Takie samo poszanowanie i ochrona będą przysługiwać zabytkom historycznym, muzeom 
oraz instytucjom naukowym, artystycznym, oświatowym i kulturalnym zarówno w czasie 
pokoju, jak i wojny.” (art. I Traktatu).  

Jednak najważniejszym dokumentem międzynarodowym dotyczącym problematyki 
ochrony dóbr kultury stała się dopiero Konwencja Haska z 14 maja 1954 roku, którą 
podpisało wówczas 86 państw. 

                                                 
2 M. Gąska, „Ochrona dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych i w sytuacjach kryzysowych”, 
http://www.marek-gaska.org/index.php?view=article&catid=39%3A;wykady&id=63%3Awyklady&format=pdf   
&option=com_content&Itemid=74. 
3 Tamże.  
4 M. Marcinko, „Ochrona dóbr kultury w świetle MPH”; www.spmp.tbsp.pl/upload/Ochrona%20dobr%20 
kultury.doc. 
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Państwa - członkowie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, dodatkowo 19 grudnia 
1954 r. podpisały Europejski Układ Kulturalny, zobowiązujący do traktowania każdego 
przedmiotu o wartości kulturowej, jako części wspólnego dziedzictwa europejskiego i do 
zabezpieczenia go przed zniszczeniem. Kolejnym dokumentem prawa międzynarodowe-
go w zakresie ochrony dóbr kultury stała się Konwencja w sprawie ochrony światowego 
dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, podpisana w Paryżu 16 listopada 1972 r.,            
a wprowadzona w życie 17 grudnia 1975 r. (podpisana przez Polskę 29 lutego 1976 r.), 
definiująca określenia: dziedzictwo kulturalne i dziedzictwo naturalne. Dokumenty te,  
nie miały jednak tak kluczowego znaczenia, jak Konwencja Haska, która jest jedyną 
umową międzynarodową bezpośrednio implikującą działania sił zbrojnych wszystkich 
zainteresowanych stron. 

W świetle obowiązujących przepisów wyróżniamy następujące rodzaje ochrony dóbr 
kultury:  
1)   Ochrona ogólna - opieka i poszanowanie: 

• opieka w stosowny sposób, w czasie pokoju (zgodnie z Ustawą z dn. 23 lipca 
2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami); 

• poszanowanie w czasie wojny przez agresora (unikanie ataków, kradzieży, 
odwetu)  z wyjątkiem konieczności wojskowej, tj. w sytuacji gdy: 

        -  obiekt zabytkowy przekształcony został w obiekt militarny, 
        -  nie ma innej możliwości osiągnięcia celu militarnego, 

 - nie ma możliwości osiągnięcia celu przy użyciu innych środków sztuki opera-
cyjnej. 

2)   Ochrona wzmocniona (II Protokół): 
Stan pośredni między ochroną ogólną, a specjalną. Dotyczy zabytków, które:   
• są dziedzictwem kulturalnym o największym znaczeniu dla ludzkości; 
• są chronione na mocy krajowych środków prawnych i administracyjnych 

uznających jego wyjątkową wartość kulturalną i historyczną - zapewniających 
ochronę w najwyższym stopniu; 

• nie są wykorzystywane do celów wojskowych lub do osłony miejsc wojskowych       
i państwo - strona złożyło deklarację, że nie zostaną one w ten sposób 
wykorzystane; 

• są wpisane na Listę Dóbr Kulturalnych pod Ochroną Wzmocnioną (lista jest 
otwarta, a rozpatrywaniem spraw związanych z wpisem na nią obiektów 
zajmuje się Komitet Ochrony Dóbr Kulturalnych w Razie Konfliktu Zbrojnego, 
powołany na podstawie II Protokołu do Konwencji Haskiej z 1954 r.).  

Forma ochrony wzmocnionej powstała ze względu na bardzo trudne do spełnienia 
warunki określone dla ochrony specjalnej i jednocześnie wobec rozległego zasięgu 
rażenia współczesnych środków bojowych.  

3)    Ochrona specjalna - nietykalność: 
• nadaje dobrom kultury międzynarodowe gwarancje nietykalności; 
• dotyczy zabytków wpisanych do Międzynarodowego Rejestru Dóbr Kultura-

nych Objętych Ochroną Specjalną (rejestr ten, prowadzi Dyrektor Generalny 
Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury, 
jednakże nie należy utożsamiać go z Listą Światowego Dziedzictwa 
Kulturalnego i Narodowego); 

 226



• możliwość objęcia ochroną specjalną dotyczy ograniczonej liczby schronów 
przeznaczonych na ruchome dobra kultury w razie konfliktu zbrojnego oraz 
ośrodków zabytkowych i innych dóbr kulturalnych nieruchomych o bardzo 
wielkim znaczeniu, pod warunkiem, że obiekty te znajdują się w dostatecznej 
odległości od ważnych obiektów wojskowych oraz wielkich obiektów 
przemysłowych (w tym zakładów produkcyjnych, szlaków komunikacyjnych, 
lotnisk, portów, dużych dworców kolejowych, radiowych stacji nadawczych)     
i nie są użytkowane do celów wojskowych; 

• ze względu na zbyt mało precyzyjne i nie w pełni realne wymogi ochrony 
specjalnej, na listę Międzynarodowego Rejestru Dóbr Kulturalnych Objętych 
Ochroną Specjalną wpisano niewiele obiektów kultury (w 1960 r. wpisany 
został cały obiekt zabytkowy Watykanu; w 1967 r. - 1 schron w Austrii; w 1969 
r. - 3 schrony w Holandii i w 1978 r. - 1 schron w Niemczech; w Polsce nie ma 
obiektów objętych ochroną specjalną).  

Międzynarodowy znak rozpoznawczy dla oznaczenia dóbr kultury stanowi tarcza 
skierowana ostrzem w dół i podzielona wzdłuż przekątnych na cztery pola - dwa błękitne 
i dwa białe. Znak Błękitnej Tarczy (Blue Shield) jest kulturowym odpowiednikiem 
Czerwonego Krzyża i symbolizuje ochronę określoną w Konwencji Haskiej z 1954 r.  
Zgodnie z zapisami konwencji, znak ten służy do oznakowania obiektów kultury w celu 
zapewnienia im ochrony przed atakiem w razie konfliktu zbrojnego. 
Wzory znaku Konwencji Haskiej przedstawiono na ryc. 1-3. 

Sposób oznakowania obiektów zabytkowych znakiem rozpoznawczym Konwencji 
Haskiej: 
w celu zapewnienia pełnej widoczności (za dnia) znaku rozpoznawczego Konwencji 
Haskiej należy umieścić go:  
1) przy wejściu do obiektu zabytkowego - wraz z czytelną informacją o formie ochrony 

obiektu i jego danymi (nazwa, nr obiektu itp.). Dolna krawędź znaku powinna 
znajdować się 2 m powyżej poziomu ziemi; 

2)  na dachu każdego obiektu zabytkowego, odpowiednio: 
• na dachu płaskim - jeden znak, 
• na dachu o wysokiej kalenicy - po jednym znaku, na przemian z obu stron  

kalenicy, 
• na dachu o więcej niż dwóch połaciach - po jednym znaku na każdej połaci;   

3)  na zewnętrznych ścianach obiektu - w przypadku: 
• pojedynczego obiektu - na ścianie frontowej i tylnej, 
• kilku obiektów na nieruchomości - na zewnętrznych ścianach poszczególnych 

budynków wytyczających zarys posesji; 
4) na placach nieruchomości, na których rozmieszczonych jest kilka obiektów 

zabytkowych - jeden znak o podwójnych wymiarach. 

Znaki można wykonać i umieścić w sposób nie przynoszący szkody dla zabytku, 
poprzez: 

• rozciągnięcie płótna z namalowanym znakiem (na dachu, placu, nieruchomości); 
• zawieszenie, przymocowanie trwałych plansz (z desek, tektury) z namalowanym 

znakiem (na dachu, na ścianach obiektu); 
• wysypanie kolorowego kruszywa, materiałów trwałych (na placu nierucho-

mości).  
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Rozmiary znaków powinny być proporcjonalne do wielkości obiektu.  

W zakresie realizacji zadań ustawowych mających na celu zapewnienie bezpie-
czeństwa i ochrony dóbr kultury przed zagrożeniami czasu wojny i pokoju, kierownicy 
jednostek organizacyjnych posiadających zabytki oraz organy administracji zobowiązane 
są do realizowania następujących przedsięwzięć: 
1) w czasie pokoju (etap zapobiegania i prowadzenia prac przygotowawczych, 

odpowiadający fazie zapobiegania w działaniu zespołów reagowania kryzysowego): 
• opracowanie ewidencji, dokumentacji inwentaryzacyjnej i fotograficznej 

chronionych zabytków; 
• kontrola i doskonalenie stanu technicznego zabytków; 
• instalowanie i utrzymywanie w sprawności urządzeń oraz systemów zabez-

pieczenia zabytków (w tym sygnalizacji wykrywania i alarmowania pożaru oraz 
włamania); 

• zapewnienie środków dla ewakuacji lub miejsc ukrycia ruchomych oraz 
odpowiedniego zabezpieczenia nieruchomych zabytków na wypadek konfliktu 
zbrojnego i sytuacji kryzysowych; 

• opracowanie odpowiednich planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu 
zbrojnego i sytuacji kryzysowych; 

2) w okresie podwyższania gotowości obronnej państwa (etap podwyższenia 
gotowości, przypadający na fazę przygotowania): 
• demontaż i ewakuacja, rozśrodkowanie lub ukrycie ruchomych dóbr kultury        

i najcenniejszych detali architektonicznych; 
• zabezpieczenie zabytków nieruchomych; 
• przygotowanie i rozmieszczenie znaków Konwencji Haskiej; 
• zgromadzenie i utrzymywanie w gotowości urządzeń, sprzętu, narzędzi, opako-

wań, materiałów niezbędnych do wykonania prac zabezpieczających i działań 
ratowniczych; 

• zorganizowanie systemu monitorowania zagrożeń, alarmowania i powiada-
miania; 

• wyznaczenie i przygotowanie zespołów ludzkich do prac zabezpieczających          
i działań ochronnych; 

3) w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub sytuacji kryzysowej (etap 
reagowania, odpowiadający fazie reagowania): 
• realizacja zadań związanych z ochroną dóbr kultury, określonych w przyjętym 

planie ochrony zabytków i planie operacyjnego funkcjonowania jednostki 
organizacyjnej; 

• prowadzenie akcji ratowniczych; 
• udzielanie pomocy jednostkom ratowniczo-gaśniczym działającym w systemie 

obrony cywilnej; 
4) po ustąpieniu konfliktu zbrojnego lub sytuacji kryzysowej (etap zabezpieczenia     

i dokumentowania, odpowiadający fazie odbudowy w reagowaniu kryzysowym):  
• zabezpieczenie zabytków przed dalszą destrukcją; 
• dokumentowanie zdarzeń, strat i podjętych działań; 
• informowanie właściwych organów administracji publicznej (w szczególności 

wojewódzkiego konserwatora zabytków) o stratach, podjętych działaniach i 
ewentualnych potrzebach pomocy. 
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Konwencja Haska z 1954 roku zobowiązuje państwa - strony umowy do przygoto-
wania w czasie pokoju opieki nad dobrami kultury znajdujących się na własnym 
terytorium, wobec dających się przewidzieć następstw konfliktu zbrojnego. Stąd też, 
rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie organizacji        
i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, 
nakłada obowiązek - na organy administracji publicznej odpowiednich stopni i kierowni-
ków jednostek organizacyjnych posiadających zabytki - sporządzenia stosownych 
planów ochrony zabytków, określających organizację i sposób ochrony zabytków z 
uwzględnieniem:  

• stanu zasobu podlegającego ochronie; 
• zagrożeń (pożaru, powodzi, ulewy lub zalania z innych przyczyn, wichury, 

katastrofy budowlanej, awarii technicznej, chemicznej, demonstracji i rozru-
chów ulicznych, rabunku lub aktu wandalizmu, ataku terrorystycznego, 
konfliktu zbrojnego); 

• zamiaru działania (ochrona zabytku na miejscu - w obrębie danej jednostki 
organizacyjnej; rozśrodkowanie zasobów - do wytypowanych schronów w obrę-
bie miejscowości dotychczasowego eksponowania; ewakuacja zbiorów - do 
wytopywanych ukryć, jeżeli w rejonie ich dotychczasowego miejsca 
przechowywania nie ma właściwych warunków zabezpieczenia; wywóz 
najcenniejszych zasobów za granicę); 

• sposobu realizacji; 
• niezbędnych sił i środków oraz czasu i kosztów wykonania zabezpieczenia.  

O powyższym obowiązku opracowania stosownych planów ochrony zabytków, Lubelski 
Wojewódzki Konserwator Zabytków systematycznie informuje kierowników jednostek 
organizacyjnych posiadających zabytki, podczas corocznych oględzin realizowanych 
przez Wojewódzką Grupę Roboczą ds. przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej 
przeciwko dobrom kultury oraz przeciwpożarowego zabezpieczenia zabytków na obsza-
rze województwa lubelskiego (działającą od 2000 roku, której koordynatorem został 
LWKZ) oraz podczas organizowanych konferencji i szkoleń skierowanych do 
administratorów obiektów zabytkowych, mających na celu rozpowszechnianie wiedzy na 
temat właściwej ochrony i zabezpieczania zabytków przed zagrożeniami. 

Plany ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych 
sporządza się według „Instrukcji przygotowania i realizacji planów ochrony zabytków na 
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych”, stanowiącej załącznik do rozpo-
rządzenia Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 212, poz. 2153 z 2004 
roku), ujmując w nich m.in.: 

• charakterystykę zabytku, z określeniem najcenniejszych elementów oraz stanu 
dokumentacji; 

• ocenę położenia i możliwych zagrożeń dla zabytku wraz z wnioskami; 
• ocenę stanu technicznego obiektu, urządzeń, instalacji, komunikacji wew-

nętrznej, dojazdów, miejsc poboru lub odprowadzania wody i innych; 
• zamiar działania; 
• instrukcje postępowania pracowników, w tym wewnętrznych służb ochrony,         

w razie określonych sytuacji kryzysowych; 
• wykaz prac przygotowawczych, organizacyjnych, techniczno-inżynieryjnych, 

dokumentacyjnych i innych niezbędnych do wykonania, z określeniem osób 
odpowiedzialnych za ich realizację i wskazaniem czasu ich wykonania oraz          
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• spisy i wykazy zabytków z danymi dotyczącymi ilości, wymiarów, ciężaru, 
objętości zabytków przemieszczanych do innych pomieszczeń w obrębie tego 
samego obiektu jednostki organizacyjnej oraz podlegających rozśrodkowaniu 
lub ewakuacji; 

• wykaz rodzajów i ilości potrzebnych materiałów i urządzeń, z określeniem ich 
przeznaczenia, sposobu pozyskania i miejsc przechowywania; 

• schemat systemu alarmowania (powiadamiania), kierowania, współdziałania         
i łączności z wykazami danych teleadresowych jednostek ratowniczych, osób 
funkcyjnych, specjalistycznych służb, instytucji i rzeczoznawców; 

• określenie sposobu dokumentowania działań ratowniczych i informowania           
o stratach, szkodach i potrzebach w zakresie ich likwidacji; 

• plan sytuacyjny z graficznym rozmieszczeniem zabytków nieruchomych i/lub 
rozmieszczeniem jednostek organizacyjnych posiadających zabytki ruchome, 
rodzaje i rejony zagrożeń, miejsca i trasy rozśrodkowania lub ewakuacji.  

Powyższe informacje ujmuje się odpowiednio w: 
• planie ochrony zabytków jednostki organizacyjnej; 
• gminnym planie ochrony zabytków; 
• powiatowym planie ochrony zabytków; 
• wojewódzkim planie ochrony zabytków; 
• krajowym planie ochrony zabytków.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie 
organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych, plany ochrony zabytków winny zostać sporządzone w terminie 9 miesięcy 
od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia. 

Należy pamiętać, że ochronie na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa          
i konfliktu zbrojnego podlegają dobra kultury objęte Konwencją Haską oraz podstawowa 
dokumentacja tychże zabytków. 

Liczne konflikty zbrojne, mające miejsce na świecie od zakończenia II wojny 
światowej w 1945 r., nawet te, które dotknęły świat już po podpisaniu w 1954 r. 
Konwencji Haskiej, pokazały łamanie jej postanowień. Działania naruszające ustalenia 
międzynarodowego prawa ochrona dóbr kultury, dotyczyły praktycznie wszystkich 
konfliktów zbrojnych 2 poł. XX w., a więc zarówno wojny w Korei w l. 1950-1953, 
konfliktu w Wietnamie w l. 1961-1975, wojen na Bliskim Wschodzie (wojny 
sześciodniowej w 1967 r., wojny Jom Kippur w 1973 r.), jak i wojny w byłej Jugosławii 
w latach 1991-1995. Stąd też, tak ważne jest ciągłe rozpowszechnianie informacji na 
temat konieczności ochrony dóbr kultury, stanowiących bezcenną wartość dla każdego 
narodu, a niekiedy nawet dla całej ludzkości. Wspólne międzynarodowe inicjatywy 
realizowane w tym zakresie (czego przykładem jest Drugi Protokół do Konwencji 
Haskiej), mają na celu stworzenie wzmocnionego systemu ochrony specjalnie 
wyznaczonych dóbr kulturalnych, opartego na procedurach i normach prawa 
międzynarodowego, traktującego dziedzictwo wszystkich narodów, jako dziedzictwo 
wspólne z prawem, a nawet obowiązkiem jego ochrony przysługującym wszystkim 
narodom.   
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Summary  
Cultural property, within the meaning specified by the Convention for the Protection of Cultural 
Property in the Event of Armed Conflict signed in the Hague on 14 May 1954 – is movable and 
immovable property of great importance to the cultural heritage of a nation, as well as places 
whose main purpose is to preserve or exhibit the movable cultural property, which are still 
threatened by adverse influence of people and natural factors (such as natural disasters) in the 
contemporary world. However, armed conflicts are the most dangerous threat to cultural property. 
Therefore, it is crucial to emphasize the necessity to protect cultural property during armed 
conflicts and to support international initiatives in this area, aimed at creating a stronger 
protection system, regarding the heritage of nations as the heritage of the whole humankind. 

The most important legal regulations concerning cultural property protection: 
1) international law: 

• Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with 
Regulations for the Execution of the Convention and Protocol for the Protection of 
Cultural Property in the Event of Armed Conflict, signed in the Hague on 14 May 1954 
(Journal of Laws Dz.U.57.46.212); 

• Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property 
in the Event of Armed Conflict 1999, signed in the Hague on 26 March 1999 (Journal of 
Laws Dz.U.2012.248);  

• Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 
adopted on 16 November 1972 in Paris by the General Conference of the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organisation at its seventeenth session (Journal of 
Laws Dz.U.76.32.190); 

2) domestic law: 
• The Act of 23 July 2003 concerning protection and safeguarding of historical monuments 

(Journal of Laws Dz.U.2003.162.1568, as amended); 
• The Regulation by the Minister of Culture of 9 February 2004 concerning the model 

distinctive emblem placed on immovable monuments entered in the register of historical 
monuments (Journal of Laws Dz.U.2004.30.259); 

• The Regulation by the Minister of Culture of 25 August 2004 concerning organization 
and methods of safeguarding of historical monuments in the event of armed conflicts and 
crisis situations (Journal of Laws Dz.U.2004.212.2153); 

• The Regulation by the Minister of Culture and National Heritage of 1 December 2008 
concerning protection of museum collections against fire, theft and other dangers which 
might result in destruction or loss of the collection, as well as preparation of the 
collections for evacuation in the event of a danger (Journal of Laws 
Dz.U.2008.229.1528); 

• The Regulation by the Minister of Culture and National Heritage of 26 May 2011 on 
maintaining the national, provincial and district register of historical monuments and the 
national register of monuments stolen or unlawfully taken abroad (Journal of Laws 
Dz.U.2011.113.661); 

• The Act of 21 November 1967 on general duty of defending the Republic of Poland 
(Journal of Laws Dz.U.67.44.220, as amended). 

The most important document on protection of cultural property in international law is the Hague 
Convention of 14 May 1954, defining e.g. the notion of cultural property covered by protection and 
the distinctive emblem to identify it, the conditions which should be fulfilled by protection of 
cultural property and duties of states in this respect, including the obligation to refrain from using 
any act of hostility directed against such property. Furthermore, the Convention established the 
International Register of Cultural Property under Special Protection providing cultural property 
with international guarantees of inviolability. 
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1. Kozłówka, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce - przykład ozna-
kowania budynku i placu znakiem rozpoznawczym Konwencji 
Haskiej w razie konfliktu zbrojnego, fot. W. Opoka, 2008.

2. Kozłówka, Muzeum Zamoyskich w 
Kozłówce - przykład oznakowania umiesz-
czonego na dachu budynku, fot.  W. Opoka, 
2008.

3. Kozłówka, Muzeum Zamoyskich w 
Kozłówce -przykład oznakowania umiesz-
czonego na placu nieruchomości, fot. W. 
Opoka, 2008.

4. Lubartów, Muzeum Regionalne w Lubartowie - przykład ozna-
kowania budynku znakiem rozpoznawczym Konwencji Haskiej w 
razie konfliktu zbrojnego, fot. A. Jurkowska, 2010.

6. Lublin, Wojewódzki Urząd Och-
rony Zabytków w Lublinie - tabliczka 
informacyjna ze znakiem rozpoznaw-
czym Konwencji Haskiej umieszczo-
nym przy wejściu do obiektu, fot.       
A. Jurkowska, 2014. 

5. Lublin, Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków w Lublinie - tab-
liczka informacyjna ze znakiem roz-
poznawczym Konwencji Haskiej 
umieszczonym przy wejściu do 
obiektu, fot. A. Jurkowska, 2014.
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7. Lubartów, Muzeum Regionalne w Lu-
bartowie - przykład oznakowania dóbr 
ruchomych znakiem rozpoznawczym 
Konwencji Haskiej, fot. A. Jurkowska, 
2010.

8. Lubartów, Muzeum Regionalne w Lubartowie - przykład 
oznakowania dóbr ruchomych znakiem rozpoznawczym 
Konwencji Haskiej, fot. A. Jurkowska, 2010.

Ryc. 1. Wzór międzynarodowego znaku rozpoz-
nawczego Konwencji Haskiej w układzie poje-
dynczym, służący do oznakowania zabytków: 
nieruchomych (po lewej) i ruchomych (po pra-
wej) - podlegających ochronie ogólnej. Stoso-
wany do identyfikacji dóbr kultury, personelu 
przydzielonego do ochrony zabytków, oznako-
wania skrzyń i pojemników służących do prze-
chowywania zabytków ruchomych.

Ryc. 2. Wzór międzynarodowego znaku rozpoznawczego 
Konwencji Haskiej w układzie trójkątnym, służący do 
oznakowania zabytków podlegających ochronie specjalnej. 
Stosowany do identyfikacji dóbr kultury, oznakowania 
transportu zabytków ruchomych i odpowiednich schronów. 

Ryc. 3. Wymiary i proporcje wzoru znaku rozpoznawczego Konwencji Haskiej w układzie pojedynczym (po lewej)  
i w układzie trójkątnym (po prawej).



Andrzej Kasiborski  
 
 

WIEŻA PRZY KOŚCIELE OO. DOMINIKANÓW W LUBLINIE (c.d.) 
 
 

W artykule Wieża przy kościele oo. Dominikanów w Lublinie zamieszczonym w 12 
tomie Wiadomości Konserwatorskich Województwa Lubelskiego podniesiono problem 
lokalizacji wieży obronnej przy fasadzie kościoła dominikańskiego. 
Przyczynkiem do podjęcia tematu, o czym wspomniano w przywołanym artykule była 
analiza sztychu Jerzego Brauna i Abrahama Hogenberga z 1616 r. przedstawiającgo 
panoramę miasta od strony południowej dokonana w ramach nadzorów architektoni-
cznych nad badaniami geotechnicznymi przeprowadzonymi w obrębie świątyni i części 
wschodniego skrzydła klasztoru. 

Na podstawie posiadanych wówczas materiałów archiwalnych i dokumentacji, a tak-
że po rozpoznaniu inwentaryzacji architektonicznej kamienicy przy ul. Dominikańskiej 7 
wieżę lokowano w obrębie tego obiektu. Jednocześnie w konkluzji artykułu wskazano, że 
rozwiązanie tego problemu wymaga przeprowadzenia badań architektonicznych i arche-
ologicznych w obrębie omawianej posesji. 

W ramach prac przedprojektowych, związanych z rewaloryzacją, adaptacją oraz 
przebudową i remontem zabytkowej kamienicy przy ul. Dominikańskiej 7, zgodnie z wy-
tycznymi konserwatorskimi przeprowadzono (na zlecenie właściciela) badania architekt-
toniczne i archeologiczne-wykopaliskowe. W programach tych badań uwzględniono 
problematykę związaną z lokalizacją wieży w obrębie posesji.  

W oparciu o dokumentację naukowo-historyczną, omawiana kamienica w obecnym 
kształcie powstała na przełomie XVI i XVII w., w wyniku połączenia trzech osobno 
funkcjonujących kamienic mieszczańskich w jeden obiekt mieszkalny. Nakłady 
finansowe na prace musiały być znaczne, gdyż na zakup działek wraz z zabudową 
wydano ok. 1500 złotych polskich, by w czterdzieści lat później sprzedać parcelę wraz    
z budynkiem za 13.500 złotych polskich. Powyższa różnica wartości obiektu świadczy    
o znacznym zakresie prac budowlanych przeprowadzonych przez właściciela.Wartość 
inwestycji budowlanej w stosunku do ceny nabycia trzech parceli wraz z zabudową 
(prawdopodobnie poważnie zniszczoną w wyniku pożaru z 1575 r.) wskazuje na budowę 
(a nie odbudowę) nowego obiektu. Kolejne prace remontowo-adaptacyjne zostały 
przeprowadzone w XIX w., jednak ich zakres nie miał znaczącego wpływu na wcześniej 
ukształtowaną formę i układ kamienicy. 

Analiza inwentaryzacji architektonicznej wykazała znaczną grubość ścian kamienicy 
w jej południowej części (przy ul. Dominikańskiej w stosunku do murów od strony 
północnej - ul. Złota), oraz ścianę kurtynową zamykającą od wschodu podwórko 
Powyższe ustalenia, o czym wspomniano w artykule zamieszczonym w tomie 12 
Wiadomości Konserwatorskich) dawały podstawę do lokowania wieży obronnej w ob-
rębie tej części zabudowy. 
Badania architektoniczne rozwiązały ten problem. Znaczna grubość ściany zewnętrznej 
od strony podwórka wynikała z opłaszczowania elewacji tylnej ze względów kon-
strukcyjnych. Na tej podstawie wykluczono istnienie ściany wieży w obrębie kubatury 
kamienicy. 

Równolegle do badań architektonicznych prowadzono badania i nadzory archeolo-
giczne w poziomie piwnic budynku. Poniżej poziomu podłogi (ok. 40 cm) w pomiesz-
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czeniu parteru oznaczonego 1.12 w niepodpiwniczonej części obiektu, odsłonięto 
wystający z lica ściany (na dł. ok. 80 cm), północno-zachodni narożnik murowanej 
budowli. Odsłonięty fragment (na dł. ok. 250 cm) wykonano z kamienia wapiennego, 
fundamenty (na poziomie ok. 440 cm) wykonano w wykopie wąskoprzestrzennym (ok. 
130 cm) z nieregularną fakturą lica i bez poziomów spoinowania. Powyżej odsadzki 
wyznaczającej poziom użytkowy terenu przy ówczesnym budynku, lico muru wykonano 
z obrobionych kamieni bez ozdobnego fugowania, co świadczy o murowaniu ściany pod 
tynk. W poziomie fundamentów narożnik wsparto odsadzką w formie ostrogi. 
Lico kamienne muru na osi pn.-pd. przechodzi w kierunku podwórka, a ściana 
poprzeczna zamykająca kamienicę od południa została do niego dostawiona. Podobna 
sytuacja występuje w przypadku ściany wschodniej, która jest dostawiona do 
kamiennego narożnika. 
Odsłonięta ściana pokrywa się z przebiegiem muru zamykającego od wschodu 
podwórko. Różnica w grubości tej drugiej ściany wynika z jej konstrukcyjnego 
opłaszczowania. 
Na obecnym etapie badań (w 2014 r. będą kontynuowane prace budowlane w obrębie 
podwórka) możemy przyjąć, że istniejąca ściana wschodnia od strony podwórka              
z dwoma zamurowanymi otworami okiennymi była elewacją frontową wieży, której 
tylna część przechodziła w strefę obecnej nawy południowej kościoła oo. Dominikanów. 

Opracowany rozwój zabudowy zespołu klasztornego w okresie od XII do XVI w. 
zawarty w sprawozdaniu z nadzorów badawczych nad pracami geotechnicznymi w klasz-
torze oo. Dominikanów wskazuje, że nawa południowa mogła powstać po 1575 r.  
Jednocześnie odkryta lokalizacja wieży (po części na posesji jednej z kamienic, którą na 
przełomie XVI i XVII w. włączono w jeden obiekt przy ul. Dominikańskiej 7), a także 
datowanie na 1616 r. panoramy Lublina przesuwa czas rozbiórki wieży i budowę nawy 
południowej kościoła na koniec XVI w. lub początek XVII w. 

Na etapie dalszych prac remontowo-budowlanych (o czym wspomniano powyżej) 
może uda się odsłonić południowy narożnik średniowiecznej budowli obronnej. Zapewne 
dokumentacja z badań i nadzorów archeologicznych (po zakończeniu prac) uszczegółowi 
dane dotyczące planu obiektu, grubość murów, jak i historyczny poziom posadowienia. 
Rzędne te określą relacje z pierwotnym poziomem obecnego prezbiterium, które w opinii 
autorów chronologicznego rozwarstwienia obiektu pełniło funkcję budynku mieszkal-
nego w ramach siedziby starosty lubelskiego, a wieża stanowiła integralny element 
zespołu. 
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Summary 

The fortified tower at the monastery of Dominican Friars in Lublin, depicted in an etching 
made by Jerzy Braun and Abraham Hogenberg in 1616 - was located in the area of a tenement 
house at Dominikańska Street no. 7. The architectural record analysis, which indicated 
considerable thickness of walls in the southern part of the building, as well as the analysis of the 
curtain wall closing the yard from the east - provided a basis for formulation of the above-
mentioned hypothesis. 
The architectural research revealed that thickness of the tenement’s walls resulted from cladding of 
the back elevation due to construction reasons. 

Along with architectural research, archaeological exploration and supervision was carried 
out at the level of the building’s cellars. Below the floor level, in the ground floor room marked 
1.12 in the part of the object without a cellar, a north-west corner of a stone building protruding 
from the wall face was uncovered. The exposed fragment was made of limestone, the foundations 
were constructed in narrow-spatial excavation with irregular texture of the wall face and without 
pointing levels. Above the plinth, marking the usable level of the area at the building, the wall face 
was made of worked stones without decorative pointing, which signifies that the wall was intended 
to be plastered. At the level of the foundations, the corner is supported with a plinth in the form a 
groyne. 

On the north-south axis, the stone wall face stretches towards the yard, while the transverse 
wall closing the tenement from the south is added to it. A similar situation occurs in the case of the 
eastern wall which is added to the stone corner. 
The uncovered wall coincides with the wall closing the yard from the east. The difference in 
thickness of the second wall results from its construction cladding. 
At the current stage of the research (in 2014 building works within the yard will be continued) it 
can be assumed that the existing eastern wall from the side of the yard, with two bricked-in window 
openings, was the front elevation of the tower whose back part became the contemporary southern 
nave of the Dominican Friars Church. 
 



1. Lublin, kamienica przy ul. Dominikańskiej 7 (pom. 
1.12). Widok kamiennego lica pn.-zach. naroża wieży, 
fot. M. Matyaszewski, 2013.

2. Lublin, kamienica przy ul. Dominikańskiej 7 
(pom. 1.12). Widok kamiennego narożnika wieży 
w kierunku północy, fot. M. Matyaszewski, 2013.

3. Lublin, kamienica przy ul. Dominikańskiej 7 (pom. 
1.12). Widok kamiennej odsadzki w formie ostrogi 
zlokalizowanej przy pd.-zach. narożniku wieży łuk 
odciążający fundament, fot. M. Matyaszewski, 2013.

4. Lublin, kamienica przy ul. Domini-
kańskiej 7 (pom. 1.12). Fragment muru 
kamiennej wieży (z lewej str.), do którego 
dostawiono ścianę (pn.) elewacyjną od 
strony podwórka, fot. M. Matyaszewski, 
2013.

5. Panorama Lublina - rycina z 1618 aut. Jerzego Brauna i Abrahama Hogenberga, Szczegółowy widok wieży na tle 
fasady bazyliki oo. dominikanów
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Ryc. 1. Kamienica przy ul. Dominikańskiej 7. Lokalizacja odkrytej wieży w obrębie pomieszczeń parteru (1.12)        
i planowanego wykopu W.II - przed korektą jego wymiarów (A) oraz na tle bezpośredniego otoczenia budynku,        
w tym bazyliki oo. dominikanów (B). Kolejno skala: 1:100 i 1:500.

Ryc. 2. Kamienica przy ul. Dominikańskiej 7. Widok zachodniego lica odsłoniętej północno-zachodniej, narożnej 
partii wieży (A) oraz przekroje przez nią: pionowy X-X (B) i poziomy Y-Y (C), skala 1:20. 



Grzegorz Mączka  
 
 

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII LOTNICZEGO 
SKANINGU LASEROWEGO W DETEKCJI NIERUCHOMYCH ZABYTKÓW 

ARCHEOLOGICZNYCH NA TERENIE WOJ. LUBELSKIEGO 
 
 

Lotniczy laserowy skaning tzw. ASL (ang. Airborne Laser Scanning) stanowi 
obecnie jedną z najnowocześniejszych metod pozyskiwania informacji na temat ukształ-
towania terenu. Technologia ta znalazła swoje zastosowanie również w archeologii oraz 
konserwatorstwie. Wyrazem żywego zainteresowania badaczy i konserwatorów są liczne 
publikacje naukowe oraz organizowane konferencje poświecone m.in. technologii 
skanowania laserowego.W stosunku do tradycyjnych nieinwazyjnych metod, ASL w 
krótkim czasie, z bardzo dużą precyzją oraz niezależnie od warunków pogodowych 
pozwala na przeprowadzenie archeologicznego rozpoznania na rozległych obszarach. 
Szczególnie istotna, z punktu widzenia archeologii jest możliwość odnajdywania i re-
jestrowania zasobów zabytkowych posiadających własną formę krajobrazową. W grupie 
tego typu obiektów znajdują się m.in.: kurhany, kopce, grodziska, zamki, dwory i forta-
licje, wały, zabytki przemysłowe (w tym pozostałości hut i mielerzy), obiekty wojskowe 
(okopy i inne umocnienia militarne), itp. Wysoka dokładność pomiarowa uzyskana w 
wyniku skanowania laserem powoduje, że w zasięgu rozpoznania znajdują się nierzadko 
szczątkowo zachowane pozostałości po obiektach, które charakteryzują różnice wysoko-
ściowe, rzędu nawet kilku centymetrów. Wiązki laserowe emitowane podczas „nalotów” 
lotniczych skutecznie przenikają przez szatę roślinną i rejestrują punkty na powierzchni 
gruntu z wyjątkowo dużą precyzją (trójwymiarowy pomiar 4-10 punktów na m2). Dzięki 
unikalnej właściwości skaningu lotniczego metoda stanowi idealne rozwiązanie dla 
przyszłych badań archeologicznych obszarów wcześniej uznawanych za trudno dostępne. 
Dotyczy to głównie lasów, które porastają na ok. 30% powierzchni kraju oraz terenów 
podmokłych. Archeologiczne dziedzictwo kulturowe na terenach zalesionych, to nadal 
nie wystarczająco zbadany zbiór obiektów zabytkowych, które przetrwały m.in. dzięki 
ochronnej roli lasu. Las w znacznym stopniu uniemożliwił i skutecznie hamował ekspan-
sywną działalność człowieka, która doprowadziła do częściowego, czy też całkowitego 
zniszczenia zabytków archeologicznych na terenach rolniczych i przemysłowych. 
Specyfika terenów leśnych, doprowadziła w pewnym sensie do „zakonserwowania” 
zabytków. Okoliczności te spowodowały zachowanie licznych obiektów, stwarzając 
realną szansę na ochronę dziedzictwa archeologicznego na terenach leśnych, m.in. przy 
zastosowaniu technologii skanowania laserowego (R. Zapłata, 2014). 

Bardzo dobre rezultaty przyniosły detekcja zabytków archeologicznych z wyko-
rzystaniem danych lidarowych przeprowadzone na przełomie 2013 oraz w 2014 r. na 
wybranych terenach woj. lubelskiego. Dodać można, że skanowaniem z pułapu lotnicze-
go w ramach programu ISOK, (tj. Informatyczny System Osłony Kraju) dotychczas 
objętych zostało 58% powierzchni całego województwa lubelskiego. Wstępem do działań 
poszukiwawczych była analiza danych przestrzennych przechowywanych w państwo-
wych zasobach geodezyjnych i kartograficznych orazu dostępnionych na serwerze 
http://mapy.geoportal.gov.pl. Podczas analizy numerycznego modelu terenu (NMT)        
z wykorzystaniem metody cieniowania zboczy (hillhading) dostrzeżono obecność form 
terenowych rozpoznanych jako potencjalne nieruchome zabytki archeologiczne. Obiekty 
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te kształtem, wielkością i usytuowaniem przypominały znane z Lubelszczyzny obiekty, 
takie jak: kopce, kurhany i cmentarzyska kurhanowe, rozpoznane metodą AZP lub pod-
czas badań wykopaliskowych. Analiza numerycznego modelu terenu stanowiła punkt 
wyjścia do realizacji następujących działań:  
a. identyfikacji potencjalnych obiektów archeologicznych o własnej formie krajo-

brazowej,  
b. weryfikacji terenowej wytypowanych obiektów,  
c. wykonaniu wstępnej dokumentacji terenowej (oznaczenie lokalizacji obiektów na 

mapach oraz wykonanie cyfrowej dokumentacji fotograficznej),  
d. ocenie stanu zagrożenia oraz identyfikacji potencjalnych zagrożeń, 
e. integracji uzyskanych danych w ramach cyfrowej bazy danych w standarcie Systemu 

Informacji Geograficznych (GIS). 
We wstępnej fazie poszukiwań wyselekcjonowano grupę obiektów stanowiących 

potencjalne pozostałości działalności antropogenicznej, położonych w granicach zwar-
tych i rozległych kompleksów leśnych. Kompleksy te z uwagi na wielkość (i nierzadko 
dostępność) były dotychczas niewystarczająco spenetrowane metodą powierzchniową. 
Posługując się wycinkami map topograficznych z nałożoną warstwą cieniowania NMT 
oraz urządzeniem GPS przeprowadzono prospekcję terenową wyselekcjonowanych 
wcześniej punktów. Etap prospekcji miał na celu weryfikację antropologicznego 
charakteru zidentyfikowanych obiektów oraz ustalenie ich ewentualnej funkcji i chrono-
logii. Obserwacje terenowe potwierdziły odkrycie 751 nieodnotowanych w archiwaliach  
i literaturze archeologicznej obiektów archeologicznych (G. Mączka, 2014). Odkrycie 
nowych stanowisk archeologicznych miało miejsce na terenie gmin: Bełżyce, Białopole, 
Deszkowice, Firlej, Grabowiec, Horodło, Izbica, Krasnobród, Krasnystaw, Krzczonów, 
Nielisz, Niedrzwica, Puchaczów, Puławy, Ryki, Spiczyn, Świdnik, Trzeszczany, 
Uchanie, Zwierzyniec i Żyrzyn. Spośród nowoodkrytych obiektów najliczniejszą grupę 
stanowią kopce (87% obiektów). Przeprowadzono też weryfikację utrwalonych w źró-
dłach lub znajdujących się zasobach AZP, ale nie odnalezionych w terenie kopców w m.: 
Nielisz, gm. Nielisz, Józefin, gm. Trzeszczany i Matcze, gm. Horodło (G. Mączka 2014). 
Odkryto ponadto ślady prowadzonej w lesie działalności przemysłowo-gospodarczej      
w postaci mielerzy, o czym dalej. W m. Klarów, gm. Milejów w trakcie prospekcji 
odkryto prawdopodobnie pozostałości leśnej huty.W trakcie poszukiwań rozpoznano 
zarówno pojedyncze kopce, jak i cmentarzyska kurhanowe, których łącznie rozpoznano 
79. Za uznaniem obiektów za intencjonalnie, usypane kopce przemawiały: zachowana 
szerokość podstawy i wysokość nasypów, regularny u podstawy okrągły kształt nasypów, 
obecność dołków przykurhanowych, położenie na obszarach pozbawionych lub od-
dalonych od naturalnych form eolicznych, kształty skupisk oraz ich lokalizacje (np., na 
kulminacjach lub na grzbietach wzniesień, mogiły rozstawione wzdłuż jednej lub wielu 
osi). Najokazalsze okazały się nekropolie odkryte na gruntach m. Lasoń, gm. gm. Ryki, 
Cezaryn, gm. Żyrzyn, Deszkowice, gm. Deszkowice, Ruskie Piaski, gm. Nielisz, Matcze 
gm. Horodło. W granicach stanowiska w Lasoniu zarejestrowano skupisko 51 dobrze 
zachowanych kopców. Na stanowisku w m. Matcze zadokumentowano cmentarzysko 
obejmujące 55 kurhanów. Powierzchnia, znaczna ilość oraz stan zachowania nasypów 
stawia wspomniane cmentarzyska w szeregu największych i najlepiej zachowanych tego 
typu zabytków archeologicznych na Lubelszczyźnie, m.in. nekropoli w Guciowie         
gm. Zwierzyniec (Zoll-Adamikowa, 1975), Białce gm. Krasnystaw (P. Jarosz, 2013,             
E. Mitrus, J. Chomicki, M. Matyaszewski 1985; E. Mitrus, A. Hunicz 1985;                   
Ł. Rejniewicz 1986), Maszowie Górnym gm. Rudnik (E. Prusicka, 2013), Mokrem gm. 
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Zamość (L. Gajewski, A. Kutyłowski 1983, W. Koman 1991), Krężnicy Jarej gm. 
Niedrzwica (A. Kloss 1978), Chodliku gm. Karczmiska (Ł. Miechowicz 2011, 2014), 
Lublinie - Las Dąbrowa - Zemborzyce (W. Kozieł, M. Matyaszewski 2013). Równie 
interesujące okazały się poszukiwania na granicach rozległego kompleksu leśnego - 
Strzeleckiego Parku Krajobrazowego, w obrębie m. Strzelce, gm. Białopole i Matcze, 
gm. Horodło. W obrębie kompleksu zarejestrowano blisko 200 kopców.Większość 
skupiona była w 10 cmentarzyskach kurhanowych. Zinwentaryzowano ponadto liczne 
mogiły w nekropoliach kurhanowych położonych w lasach przy dolinie Wieprza, na 
działkach leśnych m. Deszkowice, gm. Deszkowice, Nielisz i Ruskie Piaski, gm. Nielisz  
i Wirkowice Pierwsze, gm. Izbica. Na obszarze tym w trakcie powierzchniowej 
prospekcji pozytywnie zweryfikowano 49 kopów. Z uwagi na brak datującego materiału 
zabytkowego ustalenie chronologii wszystkich odkrytych dzięki metodzie skaningu 
laserowego kopców jest na obecnym stanie rozpoznania niemożliwe. Ustalenia takie będę 
możliwie dopiero po przeprowadzeniu dalszych badań archeologicznych. Stosując 
metodę porównawczą w stosunku do części wyróżnionych cmentarzysk kurhanowych, 
szczególnie gdy mamy do czynienia ze zwartymi skupiskami niewielkich kopców 
(których szerokość podstaw nie przekracza 10 m.) np. w m: Cezaryn, gm. Żyrzyn; 
Jawidz, gm. Spiczyn; Kicin, gm. Białopole; Krężnica Okrągła; gm. Bełżyce; Krzczonów 
Sołtysy, gm. Krzczonów; Lasoń, gm. Ryki; Matcze gm. Horodło: Nielisz, gm. Nielisz; 
Ruskie Piaski, gm. Nielisz; Strzelce, gm. Białopole i Wirkowice II gm. Izbica można 
domniemywać o ich wczesnośredniowiecznym rodowodzie. Cenne wyniki stosując 
metodę lotniczej detekcji skanerowej uzyskano w badaniach wczesnośredniowiecznego 
zespołu osadniczego zlokalizowanego w kotlinie rzeki Chodelki (Ł. Miechowicz, 2014). 

Jak wspomniano wyżej w trakcie poszukiwań odkryto relikty zabytkowych mielerzy, 
które w przeszłości stanowiły podstawę produkcji węgla drzewnego. Surowiec ten miał 
szerokie zastosowanie już od epoki średniowiecza. Mielerz konstruowany był w postaci 
ułożonego w kształcie koła stosu drewna przeznaczonego do wypału. Konstrukcja w celu 
uszczelnienia obsypana był ziemią lub darnią (R. Zapłata, 2014b). Obecność reliktów 
zabytkowych mielerzy manifestuje się niewielkim owalnym wzniesieniem powstałym po 
demontażu wypalonego stosu. Rozpoznanie skupisk tego typu zabytków przemysłowych 
miało miejsce w m. Serock, gm. Firlej, Dominikanówka, Wola Husińska, Stara Huta, gm. 
Krasnobród, Władysławów, gm. Wierzbica. Łącznie zidentyfikowano blisko 100 tego 
typu obiektów.  

Obrazowanie powierzchni terenu uzyskane w wyniku laserowego skanowania 
lotniczego wykorzystano również w obserwacji powierzchni grodzisk wraz z ich otocze-
niem. Szczególnie dotyczyło to trudnodostępnych grodzisk lub pokrytych gęstą roślin-
nością, szczególnie lasem, który utrudnia dokładną obserwację z powierzchni terenu.      
W trakcie analizy numerycznego modelu terenu zaobserwowano na przedpolu wczesno-
średniowiecznego grodziska w Klarowie, gm. Milejów obecność nierozpoznanej dotych-
czas linii umocnień. Ustalono, że w odległości ok. 60 m na zachód od wału wewnętrzne-
go grodziska wykonano dodatkowy rów przecinający rozległe wzgórze, na którym 
wzniesiono dawny gród. 

Jak wskazują prezentowane w niniejszym artykule przykłady poszukiwań na terenie 
województwa nieznanych dotychczas obiektów archeologicznych przy pomocy lotni-
czego skaningu laserowego przynoszą bardzo dobre rezultaty. Dlatego też prace terenowe 
z użyciem danych lidarowych będą nadal kontynuowane, szczególnie w momencie 
udostępnienia przez COGIK kolejnych pomiarów przestrzennych uzyskanych metodą 
LIDAR dla terenu całej Polski. 
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Summary 
Airborne laser scanning (so-called LIDAR, ALS) is currently one of the most modern methods 

of gathering data about the lie of the land. This technology is also applied in archaeological 
sciences. In comparison to traditional non-invasive methods, it enables archaeological survey of 
extensive areas, in a short time and with very high precision. Especially noteworthy is the 
possibility of finding and registering monuments with their own land form (barrows, mounds, 
fortified settlements, fortifications, embankments, charcoal kilns, etc). Laser beams emitted during 
flights effectively penetrate through the flora and record points on the ground with remarkably high 
precision. Due to the unique properties of the airborne laser scanning, this method is a perfect 
solution for future archaeological research of the areas previously regarded as almost inaccessible. 
This pertains especially to forests which cover ca. 30% of the country’s area and to marshy land. 
The surface surveys using Lidar data, conducted at the turn of 2013 and 2014 in the selected areas 
of the Lublin province, brought very good results. The surveys were preceded by the analysis of the 
spatial data stored in state geodetic and cartographic resources and available at the website 
http://mapy.geoportal.gov.pl. The analysis of the digital elevation model (DEM) revealed land 
forms identified as potential archaeological monuments. In their shape, size and location, these 
forms resembled archaeological objects registered in the Lublin region and known from the surface 
surveys (the project: Archaeological Picture of Poland) or excavation research. At the preliminary 
stage of the survey, a group of mounds were selected, located within the dense and vast groups of 
forests in the Central Vistula Valley and along the Wieprz river. Due to their large size and 
problems with accessibility, these forests have not been sufficiently explored with the surface 
method. In order to verify the theoretical findings, field research was carried out which confirmed 
the discovery of almost 300 supposed barrows and charcoal kilns (earth devices for producing 
charcoal) not registered in archives or archaeological literature. The most interesting was the 
necropolis discovered in the area of Lasoń, district of Ryki. Within the site, a group of 51 well-
preserved mounts was recorded. The size, number and condition of mounds make the burial ground 
in Lasoń one of the largest and best-preserved ancient monuments of such kind in the Lublin 
region. Due to the lack of dating ancient material, chronology of the discovered mounds will be the 
object of research in the future. The material collected with the LIDAR method was also used to 
examine an early medieval settlement located in the Chodelka river valley. As evidenced by the 
examples mentioned in the article, the search for previously unknown archaeological sites in the 
area of the Lublin province by means of the airborne laser scanning produces very good effects. 
Therefore, the search with the scanning data will be continued, especially after getting access to 
further spatial measurements obtained with the LIDAR method for the whole area of Poland. 
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Ryc. 2. Schemat sposobu pozyskiwania danych prze-
strzennych metodą lotniczego skaningu laserowego ASL 
(źródło: http//: http://arcland.eu).

Ryc. 1. Cmentarzyska kurhanowe (domniemane) odkryte na podstawie wyników ALS na podkładzie mapy L. Ga-
wrysiaka, Lublin 2014. Legenda a: obiekty pozytywnie zweryfikowane powierzchniowo, b: obiekty dotychczas nie 
zweryfikowane.

Ryc. 3. Fragment mapy numerycznego modelu terenu     
z zidentyfikowanym cmentarzyskiem kurhanowym (a) 
oraz pozostałościami mielerzy (b) z naniesioną warstwa 
cieniowania - stan. w m. Hutków, gm. Krasnobród.



Ryc. 4. Fragment mapy numerycznego modelu 
terenu z zidentyfikowanym cmentarzyskiem kurha-
nowym w m. Lasoń, gm. Ryki.

Ryc. 5. Fragment mapy numerycznego modelu terenu z 
zidentyfikowanym cmentarzyskiem kurhanowym w m. 
Matcze, gm. Horodło.

Rys. 6. Fragment mapy numerycznego modelu 
terenu z zidentyfikowanym rowem fortyfikacyjnym 
(a) na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Kla-
rowie gm. Milejów.

1. Przykład kurhanu rozpoznanego na cyfrowym mo-
delu wysokościowym i pozytywnie zweryfikowanego  
w terenie - stan. w m. Lasoń, gm. Ryki, fot. G. Mączka, 
2014.

2. Przykład kurhanu rozpoznanego na cyfrowym mo-
delu wysokościowym i pozytywnie zweryfikowanego  
w terenie - stan. w m. Ruskie Piaski, gm. Nielisz, fot.    
G. Mączka, 2014.
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ZABYTKI NIERUCHOME OBJĘTE OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ 
POPRZEZ WPIS DO WOJEWÓDZKIEGO REJESTRU ZABYTKÓW „A” 

W ROKU 2013 
 
 

Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w 2013 roku wydał dziewięć 
prawomocnych decyzji administracyjnych o wpisaniu do wojewódzkiego rejestru 
zabytków nieruchomych:  

• części układu urbanistycznego miasta Lublina, 
• 2 zespołów dworsko-parkowych, 
• 5 dzieł architektury i budownictwa (2 kościołów, 2 kaplic, 1 kaplicy grobowej 

oraz budynku dworu w zespole dworsko-parkowym), 
• 1 cmentarza wojennego, 
• otoczenia zabytku wpisanego do rejestru. 

Informacja o dokonanych wpisach do rejestru zabytków została zgodnie z art. 6 ustawy   
z dn. 23 lipca 2012 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162/2003, 
poz. 1568 z późn. zm.) ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego 
(Obwieszczenie nr 1/2014 Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 
Lublinie z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie wykazów zabytków wpisanych do rejestru 
zabytków nieruchomych województwa lubelskiego i rejestru zabytków archeologicznych 
województwa lubelskiego - Dz. Urz. z 2012 poz. 1230 dn. 20 marca 2014 r.). 

Zabytki wpisane do rejestru w 2013 r.:  
1. Część historycznego układu urbanistycznego miasta Lublin (gm. Lublin, pow. 

lubelski), zawierającego się w granicach pomiędzy ulicami: Dolną Panny Marii, 
Rusałka i Zamojską (decyzja znak: KD.5140.31.4.2013 z 18 listopada 2013 r., nr 
A/153). 
Wskazana w decyzji część układu urbanistycznego Starego Miasta i Śródmieścia 

Lublina, stanowi dopełnienie przestrzennego założenia miejskiego, zawierającego 
zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone 
w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic i sieci 
dróg.  

Wartości historyczne, artystyczne i naukowe tej części założenia przestrzennego 
miasta zostały określone na podstawie analizy istniejących materiałów ikonograficznych, 
kartograficznych oraz dokumentacyjnych opracowań naukowo-historycznych, znajdują-
cych się w posiadaniu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie.  

Historyczny układ urbanistyczny Lublina, w granicach obejmujących Stare Miasto    
i Śródmieście, narastający „od czasów średniowiecznych do XX w.”, został wpisany do 
rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków           
w Lublinie z dn. 27.01.1967 r., znak: Kl.V-7/4/67. Następnie, na podstawie decyzji WKZ 
w Lublinie z dn. 28.08.1985, znak: KL.IV.5349/42/85 dokonano „rozszerzenia i uzupeł-
nienia” granic ochrony konserwatorskiej.  

Wskazany powyżej obszar jest integralną częścią historycznego układu 
urbanistycznego miasta. Stanowi zbiór komponentów naturalnych (fizjograficznych), 
przetworzonych (przyrodniczych), wytworzonych (budowlanych) i aktualnie obejmuje 
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nieruchomości o zróżnicowanym sposobie zagospodarowania terenu - co wynika z uwa-
runkowań historycznych i dostosowania do specyficznych warunków gruntowo-wodnych 
obszaru położonego w dolinie rzeki Bystrzycy. W przeszłości znajdowały się tutaj tereny 
podmokłe, wyspy i kanały (taki stan zagospodarowania terenu ukazuje najstarszy widok 
Lublina - rycina Hogenberga z pocz. XVII w.), a osadnictwo rozwinęło się na wzgórzach 
otaczających dolinę rzeki, co było uzasadnione względami bezpieczeństwa (ochrona 
przed powodzią i obrona przed wrogiem). Powyższe uwarunkowania były przyczyną 
późnej i do chwili obecnej niepełnej urbanizacji omawianego obszaru: zabudowa 
zlokalizowana jest w części zachodniej (wzdłuż ul. Dolnej Panny Marii) i w części 
wschodniej pomiędzy ul. Zamojską, wytrasowaną w l. 20.XIX w., a istniejącym kanałem 
kanalizacyjno-melioracyjnym (lokalizację kanałów na tym obszarze dokumentuje 
historyczna kartografia, m.in.: Mappa całego królews.[kiego] Miasta Lublina ze wszystki-
mi Ulicami Przedmieściami Jurydykami […], S. J. N. Łęcki, 1783, Lublin, B. Maciejo-
wski, 1836, Plan m.[iasta] Lublina z podziałem na części naczelników policji i cyrkuły 
strażników (rewiry), L. L. Tosio, 1892).  

Zabudowa na ww. obszarze postępowała sukcesywnie. Początkowo wiązała się m.in. 
z folwarkiem Poniatowskich, funkcjonującym w XVII-XVIII w. w północnej części 
wpisywanego obszaru. Dziewiętnastowieczną genezę posiadają parterowe obiekty przy 
ul. Wesołej 1 i 1a oraz dawny spichlerz Wagnerów, wzniesiony po 1825 r. (ul. Wesoła 
2e). Do obiektów wyróżniających się należą: budynek z kolumnowym portykiem i deta-
lem neogotyckim, z przełomu XIX i XX w., ale o znacznie odleglejszej genezie (1 poł. 
XVIII w.) i budynek murowanej altany z ok. 1770 r. (ww. obiekty usytuowane są także 
przy ul. Wesołej). Zabudowa ku południowi, na terenie ograniczonym od zachodu 
staropolskim kanałem kanalizacyjno-melioracyjnym, postępowała w dwóch pasmach 
(zachodnim i wschodnim). Przełomową datę stanowi rok 1877 - wówczas teren położony 
bezpośrednio przy trakcie zamojskim (pasmo wschodnie) został nabyty przez F. K. 
Wędrowskiego, który dokonał jego podziału na działki, wytrasowane prostopadle do 
obecnej ul. Zamojskiej, na których wzdłuż ulicy został zrealizowany zwarty ciąg 
kamienic. Pasmo zachodnie, zostało rozparcelowane i rozprzedane na przełomie XIX       
i XX w. przez ówczesnych właścicieli - Wojdalińskich (organizatorów i właścicieli 
instytucji rozrywkowej położonej po południowej stronie ul. Rusałka). Przełom 1 i 2 
dekady XX w. jest okresem, w którym wytyczono ulice: Wesołą, Rusałki i Miłą. 
Większość nieruchomości położonych pomiędzy ul. Wesołą a kanałem została 
zainwestowana dopiero współcześnie (historia obszaru na podstawie ustaleń zawartych  
w oprac. Lublin. Kwartał zabudowy wyznaczony ul. ul. Zamojską, Rusałką, Wesołą, 
zabudową d. browaru Vetterów. Synteza, oprac. dr G. Miachlska, dr R. Zwierzchowski. 
ROBiDZ w Lublinie, Lublin 2004, mps. w arch. WUOZ Lublin).  

Teren położony pomiędzy kanałem wyznaczającym zachodnią granicę zabudowy od 
strony ul. Zamojskiej, a uliczką bez nazwy i wschodnią granicą działek budowlanych 
położonych po południowej stronie ul. Dolnej Panny Marii, pierwotnie stanowił jedną 
nieruchomość oznaczoną numerem 10. Nieruchomość została podzielona na części,         
z których największa (obecnie dz. nr 10/12) została przeznaczona pod zespół boisk 
sportowych z zapleczem administracyjno-socjalnym, ulokowanym w parterowych, 
pawilonowych obiektach. Pozostały obszar dawnej nieruchomości nr ew. 10 jest wolny 
od zabudowy. Ekstensywny sposób zagospodarowania w/w nieruchomości ma istotne 
znaczenie dla zachowania wartości zabytkowych tej części miasta z następujących 
względów.  
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Wyżej wymieniony obszar stanowi przedpole widokowe dla panoramy miasta 
Lublin. Panorama od strony południowej, ukazuje jego sylwetę na wyniesieniu ponad 
doliną rzeki Bystrzycy. W opisywanym fragmencie obszaru (obejmującym nierucho-
mości położone w bezpośredniej bliskości skarpy nadrzecznej) realizacja zabudowy        
o charakterze monumentalnym datuje się od pocz. XV w. W latach 1426-1427, na 
pamiątkę zwycięstwa pod Grunwaldem, został wzniesiony kościół Najświętszej Marii 
Panny Zwycięskiej oraz zbudowano znajdujące się przy nim dwa klasztory: żeński 
brygidek i męski brygitanów (historia kościoła i klasztoru oraz nw. zespołów 
zabytkowych m.in. za oprac. Hieronima Łopacińskiego Najdawniejszy widok Lublina      
z roku 1618 (Przekład tekstu łacińskiego z objaśnieniami), Lublin 1901 oraz współ-
czesnych dokumentacyjnych opracowaniach naukowo-historycznych, np. Studium 
historyczno-urbanistyczne do planu szczegółowego śródmieścia Lublina. PP PKZ 
o/Lublin, oprac. zbiorowe, Lublin 1969, mps. w arch. WUOZ Lublin). W przeciągu 
wieków zabudowa klasztorna i świątynia ulegały przekształceniom, zmiany te jednak nie 
pomniejszają aktualnej oceny wartości zespołu sakralnego, będącego jednym z do-
minujących elementów panoramy miasta od strony południowej. Pod skarpą muru 
obronnego, okalającego ogrody klasztorne brygidek, przebiega ulica Dolna Panny Marii, 
stanowiąca zachodnią granicę historycznego układu urbanistycznego, objętego wpisem 
do rejestru na podstawie niniejszej decyzji. Od 1 poł. XVI w. miasto mogło szczycić się 
posiadaniem wodociągu. Jego elementem jest widoczna od strony ulicy Rusałki baszta 
wodna, zlokalizowana przy murach otaczających ogrody zakonu św. Brygidy. Baszta, 
położona na wyniesionym ponad dolinę płaskowyżu, mieściła w sobie zbiornik na wodę 
tłoczoną przez stację pomp, doprowadzaną z terenu wodozbioru przy rzece Bystrzycy   
(J. Liebfeld, E. Górecki, Historia wodociągu lubelskiego. [w:] „Gaz, woda i technika 
sanitarna, R. XXVIII, Nr 7, s. 206-211). Zabudowa na odcinku pod murem klasztornym, 
po nieparzystej stronie ulicy (a więc poza obszarem objętym niniejszą decyzją), zaczęła 
powstawać od k. XVIII w., natomiast zabudowa po parzystej stronie ulicy, która znajduje 
się w granicach omawianego historycznego układu urbanistycznego (Nr 24-32), 
powstawała sukcesywnie od pocz. XX w. - na terenach ogrodów, należących do posesji 
położonych po przeciwległej stronie Dolnej Panny Marii (Jadwiga Teodorowicz-
Czerepińska, Synteza kwartału zabudowy między ulicami: Narutowicza, Górna, 
Podgrodzie, pod murem zespołu brygidkowskiego, Lublin 1990, mps w arch. WUOZ       
Lublin).  

Kolejnym zespołem (biorąc pod uwagę czas powstania), usytuowanym w niedalekiej 
odległości, jest zespół klasztorny bernardynów wraz z kościołem Nawrócenia św. Pawła, 
o początkach historii budowlanej sięgającej lat 1470-1497, odbudowywanym (po 
pożarach) i rozbudowywanym, a obecnie, podobnie jak ww. kościół NMP, stanowiącym 
jeden z najcenniejszych zabytków miasta.  

Pod koniec XVI w., wskutek organizacji w Lublinie sądów trybunalskich, do miasta 
zaczęły ściągać liczne rzesze szlachty i magnaterii, która budowała na tym terenie swoje 
siedziby. Był to okres prosperity, który został przerwany dopiero w poł. XVII w. wskutek 
„potopu szwedzkiego”. Jedną z siedzib był murowany dwór wzniesiony poł. XVI w. 
przez Marka Sobieskiego, wojewodę lubelskiego. Dawny dwór, zmieniający swoje 
przeznaczenie, adaptowany i przekształcany, został w 1883 r. - w ostatniej fazie swojej 
historii budowlanej - przebudowany wg projektu architekta M. Jarzyńskiego na budynek 
mieszkalny. Obiekt, posiadający indywidualną formę architektoniczną: centralną część  
w formie wieży na planie okręgu (będącą reminiscencją jednej z faz budowlanych - 
adaptacją na obiekt przemysłowy) jest kolejnym elementem panoramy miasta widzianej 

 248



od strony południowej. W jego sąsiedztwie znajduje się browar Karola Vettera, który 
powstał po adaptacji dawnego klasztoru reformatów, wzniesionego wraz kościołem św. 
Kazimierza w 2 poł. XVII w. Mniej więcej w tym okresie został zbudowany pałac 
Tarłów, posadowiony pomiędzy wyżej wymienionymi zespołami klasztornymi brygidek  
i bernardynów. Dwukondygnacyjna bryła obiektu, który w XIX wieku wraz z przejęciem 
nieruchomości na cele rządowe zmieniał swoje przeznaczenie, jest czytelnym 
składnikiem panoramy. Należy też zauważyć, że istotnym jej elementem są także obiekty 
usytuowane „na drugim planie”: wieża Trynitarska, Archikatedra św. Jana Chrzciciela     
i św. Jana Ewangelisty. Wszystkie wyszczególnione obiekty zostały wpisane do rejestru 
zabytków (decyzje były wydawane począwszy od okresu międzywojennego: w 1933 r. 
wydane zostało orzeczenie o uznaniu za zabytek kościoła i dawnego klasztoru 
bernardyńskiego). Ich lokalizacja dokumentuje stopniowe rozrastanie się organizmu 
miejskiego i jego historię związaną nie tylko z fazą realizacji monumentalnych zespołów 
sakralnych i siedzib mieszkalnych znaczących rodów, ale także z rozwojem lubelskiego 
przemysłu w 2 poł. XIX w. (browar).  

Historyczną zabudowę, widoczną w panoramie miasta od strony ul. Rusałka 
uzupełniają:  

• współcześnie wzniesione budynki na krawędziach i spadkach skarpy (po stronie 
północno-wschodniej),  

• zabudowa przy ul. Dolnej Panny Marii o cechach architektury peryferyjnej, 
realizowana po jej południowej stronie od pocz. XX w.  

Warto podkreślić, że odbiór wizualny obiektów współtworzących opisywaną 
panoramę miasta nie ma charakteru biernego (odbieranego z jednego punktu). 
Wymienione budynki widoczne są z różnych punktów odniesienia - bliższych i dalszych, 
zarówno z Al. Piłsudskiego (dawniej Al. Zygmuntowskie), jak i bezpośrednio z ciągu 
ulicy Rusałka.  

Pełna ekspozycja panoramy miasta od strony południowej jest wynikiem zarówno 
niesprzyjających inwestycjom budowlanym warunków gruntowo-wodnych na obszarze 
położonym pomiędzy wysokimi skarpami nad doliną Bystrzycy a korytem rzeki, jak        
i uwarunkowań historycznych. Na omawianym obszarze znajdowały się naturalne, 
podmokłe i okresowo zalewane łąki, poprzecinane kanałami odprowadzającymi nadmiar 
wód deszczowych, spływających ze zboczy do rzeki. Do uwarunkowań historycznych 
należy zaliczyć przede wszystkim chęć wykorzystania naturalnych warunków do 
formowania systemu obronnego miasta. Problematykę tę obrazuje między innymi plan 
wykonany przez C. d’Orxera w 1716 r. w związku z wypadkami Konfederacji 
Tarnogrodzkiej, na którym zostały uwidocznione elementy obronne, w tym naturalnie 
obronne, tj. wysokie skarpy pradoliny Bystrzycy (problematyka obronna oprac. na 
podstawie: J. Teodorowicz-Czerepińska, G. Michalska, Ł. Michalski, Ochrona fortyfi-
kacji miejskich w planach zagospodarowania przestrzennego na przykładzie Lublina. 
[w:] „Fortyfikacje”, t. VIII, Warszawa 1999). Należy tutaj przypomnieć, że w tym 
okresie nie był jeszcze wytrasowany trakt zamojski i dolina rzeki ciągnęła się                  
w nieprzerwany sposób od wzgórza zamkowego (tj. wyniosłości o naturalnych narysach 
obronnych), położonego w północno-wschodniej części organizmu miejskiego do ww. 
skarp, gdzie naturalne ukształtowanie zostało wzmocnione budową obwarowań wspom-
nianego już klasztoru brygidkowskiego. Murom tym z uwagi na komplementtarność 
naturalnych warunków obronnych nie musiano nadawać cech obronności czynnej. Było 
to wypełnienie postulatu, wyrażonego między innymi przez siedemnastowiecznego 
teoretyka fortyfikacji Józefa Naronowicza-Narońskiego: „aby przytknięcia wału od 
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brzegu wody jako najporządniej były kończone, aby brzegi końców miasta z obu stron 
(bo od samej wody wielkiej obrony nie potrzeba), [...] najlepiej były warowne, bo 
nieprzyjaciel najbardziej zwykł od brzegów wodnych ku krajom miasta szturmować” 
(cyt. za: J. Teodorowicz-Czerepińska, G. Michalska, Ł. Michalski, Ochrona fortyfika-
cji…, s. 133).  

Na omawianym obszarze - w części niezabudowanej - w latach 70. XX w. zrealizo-
wano przedsięwzięcie pod nazwą Park Rusałka, jednak aktualnie teren dawnego parku 
jest zaniedbany, co wiąże się z pojawieniem się „dzikiej roślinności”. Obecnie ponownie 
podejmowane są inicjatywy zmierzające do uporządkowania jednego z najcenniejszych 
obszarów otwartych w centrum Lublina - z uwagi na wskazane powyżej wartości 
widokowe. Należy także podkreślić, że fakt iż na terenie objętym niniejszą decyzją 
znajdują się elementy współczesne, nie deprecjonuje jego wpisania do rejestru zabytków, 
ponieważ wyłączenie spod ochrony pojedynczych nieruchomości zaprzeczałoby idei 
wpisu obszaru jako całości zabytku, niezwykle istotnej w rozwoju przestrzennym             
i historycznym miasta, świadczącej o jego wielowiekowym rozwoju. Ukierunkowane w 
stronę pozostałych części układu urbanistycznego ciągi komunikacyjne, wiążą widokowo 
i funkcjonalnie wpisywaną do rejestru część zabytku z pozostałym obszarem objętym 
ochroną konserwatorską na podstawie odrębnych decyzji z 1967 r. i 1985 r.  

2. Zespół dworsko-parkowy, położony na działce nr 823 w miejscowości 
Raciborowice, gm. Białopole, pow. chełmski, wraz z otoczeniem (decyzja znak: 
KD.5140.25.6.2013 z 12 grudnia 2013 r., nr A/1624) 
Istnienie zespołu dworsko-parkowego w Raciborowicach było związane przez „kilka 

wieków” z rodziną Wydżgów herbu Jastrzębiec. Potwierdzeniem tej własności jest 
zachowana księga hipoteczna dóbr Raciborowice, założona w 1823 r. i przechowywana 
w Archiwum Państwowym w Lublinie Oddział w Chełmie. Do około połowy XIX wieku 
Raciborowice nie stanowiły majątku rządzonego i zamieszkałego przez właścicieli (były 
dzierżawione lub zarządzane przez oficjalistów). Od pocz. XIX w. następowała reorga-
nizacja majątku polegająca na zaprowadzeniu „postępowego gospodarstwa” (m.in. 
prowadzono prace melioracyjne, wapnowanie łąk i pól - w celu ich użyźnienia). W 1854 
roku właścicielem Raciborowic został Bogusław Wydżga [1829-1899], wychowanek 
Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie, zaangażowany w spo-
łeczną działalność np. Towarzystwa Rolniczego (propagowanie postępowych metod       
w zakresie hodowli, uprawy i przemysłu wiejskiego, organizowanie konkursów i wystaw 
przemysłowo-rolniczych), jeden z inicjatorów nieformalnego towarzystwa wyścigowego 
(później Łęczyńskie Towarzystwo Wyścigów Konnych). Z Bogusławem Wydżgą należy 
wiązać powstanie ośrodka dworskiego w oparciu o istniejące wcześniej zaplecze 
gospodarcze majątku w Raciborowicach. Bogusław w 1861 r. zbudował dwór, dokonał 
reorganizacji folwarku i sam prowadził gospodarstwo rolne do 1892 r., corocznie 
zwiększając jego dochodowość. Na terenie jego majątku funkcjonowała fabryka „machin 
i narządzi rolniczych”, fabryka wódek, cegielnia, destylarnia, młyn wodny, produkowano 
wapno palone. Struktura majątku była również oparta na hodowli zwierząt, co 
decydowało o istnieniu w tym okresie wielu budynków inwentarskich (obory, stajnie, 
itd.). Kolejny właściciel Raciborowic - Jan Stefan Wydżga [1865-1926] był również 
aktywnie zaangażowany w działalność Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, Oddziału 
Związku Ziemian, Okręgowego Towarzystwa Rolniczego w Hrubieszowie, Łęczyc-
skiego Towarzystwa Wyścigów Konnych, pracował nad rozwojem kółek rolniczych 
włościańskich, współpracował z prasą („Dzień Polski”, „Głos Lubelski”). Około 1930 r. 
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część majątku Raciborowice była uregulowana na własność Anny Jadwigi z Wydżgów 
Gerliczowej, natomiast pozostała część wraz z dworem została sprzedana Władysławowi 
i Helenie Kastorym. Ostatni właściciel - Władysław Kastory - w 1939 r. został 
zmobilizowany do czynnej służby wojskowej, następnie włączył się w działalność 
partyzancką i w 1943 r. został zamordowany w lesie w Pobołowicach. W 1945 r. dobra 
zostały zajęte na rzecz Reformy Rolnej. Folwark został przejęty przez osoby prywatne,    
a wyłączone od parcelacji grunty, pomieszczenia i inwentarz dworski zostały przekazane 
średniej szkole rolniczej. W 1951 r. ośrodek szkolny w Raciborowicach został przekaza-
ny do dyspozycji Państwowej Gminnej Rady Narodowej w Białopolu.  

Zespół współtworzą następujące historyczne elementy: dwór, spichlerz, oficyna tzw. 
czerwona, kapliczka oraz park. Wartość historyczna zespołu, udokumentowana źródłowo 
w materiałach ikonograficznych i archiwalnych (które były podstawą ww. opracowań 
dokumentacyjnych z 1988 i 2013 r.), nie została utracona i zasługuje na zachowanie. 
Opisywany zespół stanowi cenny przykład realizacji siedziby ziemiańskiej z 2 poł. XIX 
wieku. Wartością zespołu w Raciborowicach są nie tylko powiązane ze sobą funkcjo-
nalnie budynki dworskie i park, ale również wzajemne relacje przestrzenne pomiędzy 
poszczególnymi jego elementami i ich integralność.  

Ogólny układ kompozycyjny założenia posiada tradycyjne rozplanowanie i pozostaje 
nadal czytelny - z parkiem na planie wieloboku, z nasadzeniami drzew zgrupowanych na 
jego obrzeżach, z pomnikowymi jesionami i dębami, centralnie usytuowanym budynkiem 
dworu i towarzyszącymi mu budynkami spichlerza i oficyny oraz prowadzącą do 
założenia dawną aleją dojazdową.  

Wzniesiony w 1861 r. dwór posiada historyczną formę tradycyjnego, ziemiańskiego 
domu mieszkalnego, w której dominuje parterowy korpus, założony na rzucie wydłu-
żonego prostokąta, z centralnie usytuowanym w elewacji frontowej ryzalitem z wejściem 
głównym poprzedzonym schodami oraz obszernym tarasem ze schodami w elewacji 
ogrodowej. Zmiany dokonane przez kolejnych użytkowników w obrębie budynku 
polegały na niekorzystnych przekształceniach. Wprowadzono wtórne podziały, zmiany  
w układzie komunikacyjnym wnętrz, dokonano kompletnej wymiany stolarki okiennej     
i drzwiowej, zmieniono kształt otworów okiennych, wzniesiono współczesną przybudów-
kę przy jednej ze ścian szczytowych budowli i wymieniono pokrycie dachowe.  

Z czasu budowy dworu pochodzi spichlerz - związany z gospodarką majątku 
ukierunkowaną na produkcję zboża (charakterystyczną dla majątków ziemskich w 3-4 
ćw. XIX w). Budynek spichlerza jeszcze ok. 2000 r. był wykorzystywany zgodnie z pier-
wotną funkcją. Zachował on wprawdzie historyczną, ale powtarzalną bryłę, której 
wartości architektoniczne zostały podkreślone skromnym detalem architektonicznym 
elewacji (podziały ramowo-płycinowe i gzymsy wieńczące).  

Wchodząca w skład nieruchomości oficyna tzw. czerwona jest murowana z czer-
wonej cegły. Forma architektoniczna oficyny nawiązuje do spopularyzowanego przez 
publikowane wzorniki i rozpowszechnionego w 2 poł. XIX w. stylu tzw. „okrągło-
łukowego” (in. „arkadowego”). Budowla jest historycznym elementem zespołu dworsko-
parkowego, świadczącym o adaptacji popularnych w architekturze XIX w. form, ale       
w porównaniu do innych tego typu budowli prezentowanych w popularyzujących styl 
wzornikach - oficyna posiada bardzo ubogi detal ceglany.  

Kapliczka zbudowana w 1939 r., posiada przede wszystkim wartość komemo-
ratywną i utrwala pamięć o zdarzeniach ważnych w historii lokalnej, upamiętniając 
Helenę Kastory, właścicielkę Raciborowic, zamordowaną w 1934 r. na terenie parku.  
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Także w otoczeniu zespołu zachowały się pojedyncze elementy historycznego zagos-
podarowania, np. aleja grabowa, staw z układem wodnym i altana złożona z wielu gatun-
ków drzew. Granica wpisu do rejestru zabytków została poprowadzona w taki sposób, 
aby ochronić widok na zabytek, który kształtuje historyczny krajobraz miejscowości. 

3. Zespół dworsko-parkowy w Kośminie, gm. Żyrzyn, pow. puławski, w skład 
którego wchodzą: murowany dwór i pozostałości parku (decyzja znak: 
KD.5140.36.1.2013 z 24grudnia 2013 r., A/1626)  
Zespół dworsko-parkowy w Kośminie, związany z rodziną Kossaków, posiada 

wartości historyczne, artystyczne i naukowe. Historia obecnego założenia sięga XIX 
wieku, o czym świadczą dokumenty źródłowe. Od koniec XVIII w. z rozdrobnionego 
majątku Kośmin wyodrębniono cztery części funkcjonujące jako folwarki. Największa 
część, położona w dolinie rzeki Wieprz, zawierała na pocz. XIX w. trzy budynki i park   
o charakterze krajobrazowym. Została ona rozparcelowana w latach 80. XIX w., a część 
znalazła się w posiadaniu Anny Kisielnickiej, spokrewnionej z Marią - żoną Wojciecha 
Kossaka, wybitnego malarza. Tadeusz Kossak (bliźniaczy brat Wojciecha) wraz z żoną 
Anną z Kisielnickich zbudowali dwór, w którym w 1889 r. przyszła na świat ich córka 
Zofia Kossak (primo voto Szczucka, secundo voto Szatkowska), znana polska 
powieściopisarka i publicystka katolicka, uczestniczka ruchu oporu i pomocy Żydom 
„Żegota”, więźniarka obozu Auschwitz. 

W 1911 roku siedziba Kossaków została sprzedana Zofii Zalewskiej, następnie        
w 1935 r. przeszła na własność Heleny Tańskiej. Po 1944 r. dwór przekazano w użytko-
wanie szkole.  
Zachowana do czasów obecnych architektoniczna forma dworu ukształtowała się 
prawdopodobnie w 1907 r. Dwór jest parterowym budynkiem, z ryzalitami środkowymi 
zaakcentowanymi w elewacjach frontowej i ogrodowej. W ryzalicie elewacji frontowej 
znajduje się reprezentacyjne wejście poprzedzone dwukolumnowym portykiem. Od 
frontu nad portykiem znajduje się facjata powtarzająca układ portyku pierwszej 
kondygnacji. Jak wynika z analizy architektonicznej dokonanej przez WUOZ w Lublinie, 
pierwotnie dwór był parterowy, pięcioosiowy, symetryczny, nakryty czterospadowym 
dachem. W wydatnych ryzalitach środkowych znajdowały się otwory wejścia do 
budynku (przed otwarty ganek dwukolumnowy) i wyjścia do ogrodu. Płytkie ryzality 
boczne zaakcentowane były ściankami attykowymi. Dwór został częściowo nadbudo-
wany poprzez wykonanie facjaty na osi środkowej pierwotnego korpusu oraz rozbudo-
wany w kierunku wschodnim, z dodaniem niezależnego wejścia i klatki schodowej 
komunikującej parter z poddaszem. Powierzchnię parteru powiększono także w kierunku 
północnym, zlikwidowano też wyjście do ogrodu. Fasada i elewacja ogrodowa zyskały 
nowe ryzality zwieńczone trójkątnymi szczytami. Zachowany w tej formie obiekt posiada 
detal architektoniczny w postaci profilowanego gzymsu koronującego, profilowanych 
obramień szczytów, dekorowanej płycinowo ścianki attykowej nad ryzalitem zachodnim, 
głowic kolumn (w typie toskańskich) i pilastrów. We wnętrzu zachowane są czytelne 
ślady pierwotnego rozplanowania pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych. Zachowana 
jest dekoracja malarska salonu usytuowanego na osi środkowej dworu (wg pierwotnego 
układu wnętrz), gdzie w górnych partiach trzech ścian znajdują się monochromatyczne 
kompozycje malowane na tynku w technice wapienno-kazeinowej, reprezentujące 
malarstwo figuratywno-krajobrazowe w typie romantycznego historyzmu. Dekoracja 
składa się z odrębnych przedstawień, połączonych linią horyzontu i krajobrazu. 
Malarstwo ścienne zostało przykryte tynkiem po 1965 r. podczas remontu pomieszczeń 
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użytkowanych przez szkołę, i pozostawało w takim stanie do obecnego czasu. Sondaże 
badawcze potwierdziły zachowanie malowidła, a także istnienie szerokiego przejścia 
między salonem a pomieszczeniem przylegającym od strony wschodniej, flankowanego 
kolumnami. Autorstwo malowideł naściennych nie jest potwierdzone, jednak z uwagi na 
związki rodzinne właścicieli dworu przypisywane jest Wojciechowi Kossakowi. 

Ukształtowane w końcu XIX w. i na pocz. XX w. niewielkie założenie dworsko-
parkowe było kontynuacją wcześniejszego założenia folwarcznego. Starszy pod wzglę-
dem chronologicznym od obecnego dworu park składał się w pocz. XX w. z dwóch 
wnętrz: wnętrze od strony frontowej dworu stanowił kolisty podjazd otoczony pasem 
drzewostanu, zaś od strony ogrodowej - obszerna polana otwarta ku meandrującej rzece. 
Do czasów obecnych zachowały się pozostałości dawnej kompozycji w postaci wnętrz 
parkowych wraz z egzemplarzami drzewostanu z dawnego układu. Czytelne granice 
zespołu dworsko-parkowego, obejmującego teren dawnej zabudowy folwarcznej, 
wyznaczają: od strony wschodniej - droga, od strony południowej nasadzenia obrzeżne   
z drzewami z dawnego układu, od strony północnej rzeka Wieprz. Założenie stanowi 
istotny element krajobrazu kulturowego i historyczną enklawę przestrzenną w dolinie 
rzeki Wieprz.  

4. Kościół parafialny rzymskokatolicki pw. Matki Bożej Królowej Polski w Żulinie 
(właściwy obręb geodezyjny Zagrody), gm. Rejowiec, pow. chełmski (decyzja 
LWKZ znak: KD.5140.6.2.2013 z 4 lutego 2013 r., nr A/1620) 
Kościół parafialny pw. Matki Bożej Królowej Polski został zbudowany jako cerkiew 

prawosławna w latach 1905-1907 z inicjatywy księdza S. Bondarskiego i Nadii              
A. Skuratowej z Petersburga, dzięki której pozyskano znaczącą kwotę na budowę          
od dwóch sióstr (nieznanych fundatorek).  

Cerkiew została wzniesiona w bezpośrednim sąsiedztwie miejscowości Żulin, w któ-
rej istnienie cerkwi unickiej zostało udokumentowane od XVI w. Konieczność budowy 
nowej świątyni prawosławnej na terenie położonym wśród byłej ludności unickiej, gdzie 
istniejąca wówczas cerkiew znajdowała się w złym stanie technicznym została 
podyktowana m.in. przyjętymi w 1875 r. przez namiestnika Fiodora Berga „Prawidłami 
dla ustrojstwa cerkownych zdanji w Priwislinskom Kraje” - w związku z planową 
intensyfikacją budownictwa cerkiewnego w realizowanej polityce caratu. Nieznany 
pozostaje projektant świątyni, jednakże pewne cechy wspólne z drewnianymi cerkwiami 
w Horbowie, gm. Zalesie, pow. bialski (1905 r.) i w Majdanie Starym, gm. Biłgoraj, pow. 
biłgorajski (1905-1906), pozwalają przypuszczać, że autor projektu - zgodnie z praktyką 
stosowaną na terenie Imperium Rosyjskiego - korzystał z wzorcowych projektów cerkwi, 
określonych w ww. „Prawidłach...”, które poddawały szczegółowej regulacji prawnej 
wszystkie kwestie związane ze wznoszeniem nowych cerkwi - w zakresie materiału, 
wymiarów, stylu, wystroju wnętrza oraz lokalizacji. Kościół w Zagrodach posiada 
zbliżony do ww. świątyń w Horbowie i Majdanie Starym: rozczłonkowany rzut (do nawy 
dodane prezbiterium i zgodnie z tradycją wschodnią - dwie zakrystie, po przeciwległej 
stronie nawy - obszerny babiniec stanowiący oparcie dla frontowej wieży, ujęty po 
bokach dwoma pomieszczeniami), formę budowli (poszczególne części budowli 
posiadają odrębnie ukształtowanie bryły, nakryte własnymi dachami). Podobieństwem są 
również gradacje wysokości poszczególnych brył tworzących całą świątynię, 
zastosowanie różnych form dachów przykrywających poszczególne kubatury i wystrój 
zewnętrzny w postaci zróżnicowanego szalunku ścian zewnętrznych, snycerskich 
obramieniach naroży wieży nad babińcem oraz okien - zróżnicowanych wysokością, 
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wielkością i punktem osadzenia. Cechy indywidualne kościoła w Zagrodach to wpro-
wadzenie transeptu i dodatkowej wieży na jego skrzyżowaniu z nawą (rozebranej po 
zniszczeniach II wojny światowej). Kościół zachował nieprzekształcony rzut i oryginalną 
strukturę, w tym drewnianą podłogę i stolarkę wewnętrzną. Ściany wnętrza nie zostały 
wtórnie oszalowane. Zachowały się zróżnicowane kompozycyjnie polichromie na 
ścianach i stropach nawy, prezbiterium oraz babińca, wykonane w technice olejnej. Jak 
wynika z opinii konserwatorskiej opracowanej przez konserwatora dzieł sztuki 
Małgorzatę Podgórską-Makal (z dn. 15.01.2013) pierwotna dekoracja malarska, której 
fragment widoczny jest za ołtarzem głównym, miała motywy architektoniczne i została 
wykonana w okresie funkcjonowania opisywanej świątyni jako cerkwi prawosławnej. 
Obecnie istniejąca dekoracja została wykonana około 1962 r. Na uwagę zasługują 
polichromie dolnych partii ścian nawy i babińca wykonane w formie dekoracji 
patronowej, imitującej wzorzyste dywany, którą należy rozpatrywać w kategoriach 
jednego z nielicznych już przykładów powszechnie niegdyś stosowanego typu dekoracji 
we wnętrzach sakralnych, wykonywanych przez anonimowych, wędrownych artystów. 
Brak jednej z wież (na skrzyżowaniu nawy z transeptem) oraz wykonanie w 1945 r., w 
związku z przekazaniem cerkwi katolikom, prac adaptacyjnych dla potrzeb liturgii 
obrządku rzymskokatolickiego - nie deprecjonuje wartości obiektu jako zabytku 
sakralnego budownictwa drewnianego. Wykonane później prace remontowe miały na 
celu poprawę stanu technicznego poszczególnych elementów budowli (np.: oszalowanie 
kościoła z zewnątrz, wymiana podwalin, reperacja dachu, wymiana instalacji, stolarki 
okiennej i drzwi zewnętrznych) - bez ingerencji w bryłę i zachowaną strukturę obiektu.  

Kościół parafialny pw. Matki Bożej Królowej Polski jest obiektem trwale wpisanym 
w dzieje miejscowości Zagrody i Żulin oraz regionu. Jest to zabytek szczególnie ważny 
dla lokalnej społeczności - jako materialny dokument historycznego miejsca, w którym 
od XVI w. nieprzerwanie funkcjonowała lokalna świątynia parafialna: greckokatolicka, 
następnie prawosławna i obecnie katolicka.  

5. Kościół parafialny rzymskokatolicki pw. Św. Rocha (d. cerkiew prawosławna), 
usytuowany na działce nr 354 w Czułczycach, gm. Sawin, pow. chełmski, wraz  
z otoczeniem w granicach ogrodzenia (decyzja znak: KD.5140.26.1.2013 z 26 
lipca 2013 r., A/1621)  
Kościół parafialny rzymskokatolicki pw. św. Rocha w Czułczycach jest d. cerkwią 

prawosławną, zbudowaną w 1905 roku. Ówczesna parafia prawosławna pw. św. 
Aleksego należała do utworzonej w 1905 r. eparchii chełmskiej. Na ww. terenie w latach 
1905-1914 zbudowanych zostało z państwowego funduszu cerkiewno-budowlanego,       
a przede wszystkim z funduszy osób prywatnych, kilkadziesiąt nowych cerkwi.  

W 1915 r., w związku z wydarzeniami I wojny światowej, parafia prawosławna       
w Czułczycach przestała funkcjonować, następnie została reaktywowana w okresie II 
wojny światowej. Od końca lat 40. XX w. do chwili obecnej świątynia jest użytkowana 
jako kościół parafialny rzymskokatolicki.  

Budynek kościoła został wzniesiony z czerwonej cegły, na zewnątrz jest nieotynko-
wany. Zbudowany jest na wydłużonym planie i składa się z kilku części: do szerszej, 
kwadratowej nawy od wschodu przylega niższe i węższe prezbiterium zamknięte 
półkolistą absydą, od zachodu - babiniec (równy szerokością prezbiterium) i trójdzielny 
przedsionek, z centralnie usytuowaną wieżą. Przylegająca do prezbiterium od południa 
jednoprzestrzenna zakrystia została zbudowana w l. 50. XX w. Nawa kryta jest 
czterospadowym dachem, zwieńczonym cebulastym hełmem na wysokiej szyi. 
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Pierwotnie, ponad narożami nawy wznosiły się mniejsze hełmy - cebulki, które w związ-
ku z adaptacją świątyni na kościół rzymskokatolicki zostały zdjęte, a naroża osłonięto 
blaszanymi przekryciami w formie niskich stożków, zwieńczonych łacińskimi krzyżami. 
Babiniec i prezbiterium kryte są dachami dwuspadowymi, ponad dachem prezbiterium 
także wznosi się niewiele mniejszy hełm cebulasty. Frontowa, dwukondygnacyjna, 
ośmioboczna wieża-dzwonnica, nakryta jest wysokim, ostrosłupowym, ośmiobocznym 
dachem z hełmem cebulastym (wszystkie ww. cebulaste zwieńczenia zakończone są 
oryginalnymi, prawosławnymi, stalowymi krzyżami, także oryginalne jest pokrycie 
dachu wieży, wykonane z blachy formowanej w romby). Ściany cerkwi posiadają 
dekorację płycinowo-ramową i „kaflową” (tj. w formie kwadratowych wgłębień, typo-
wych m.in. dla moskiewskiego budownictwa parafialnego w XVII w.), zwieńczone są 
gzymsami, otwory okienne i drzwiowe są obramowane, nawę w zwieńczeniu obiega rząd 
kokoszników.  

Wewnętrzne ukształtowanie świątyni zostało przekomponowane w nieznacznym 
stopniu: dodany został żelbetowy chór muzyczny Detal architektoniczny jest bardzo 
skromny (skupiony nad otworami okiennymi i podkreślający łuki arkad oddzielających 
człony budowli), malowanie ścian jest aktualnie jednolite - wyłącznie w narożach 
sklepienia ponad nawą znajdują się cztery medaliony w wizerunkami Ewangelistów 
(wcześniej wnętrze było w całości rozmalowane: pierwotna, pochodząca z okresu 
prawosławnego dekoracja została zastąpiona nową polichromią w 1961 r.). Posadzka jest 
cementowa, wykonana z czarnych i białych płyt w układzie romboidalnym. 

Historycznym elementem wyposażenia świątyni są kompletnie zachowane drzwi: 
wewnętrzne, drewniane, jednoskrzydłowe (pomiędzy przedsionkiem a aneksami bocz-
nymi, zlokalizowanymi w części frontowej) i dwuskrzydłowe, płycinowe, przeszklone    
w 2/3, znajdujące się pomiędzy przedsionkiem a babińcem, oraz w bocznych wejściach    
z zewnątrz do nawy głównej. Drzwi w nawie zostały zdublowane pełnymi skrzydłami 
zewnętrznymi. Drzwi główne są żelazne, wykonane z ciężkich płyt. 

W płycinie nad wejściem głównym znajduje się malowane na blasze przedstawienie 
Matki Bożej z napisami cyrylicą.  

Najbardziej charakterystycznymi cechami budowli było: piatigławie, tj. zwieńczenie 
nawy jedną dużą kopułą i czterema mniejszymi w narożach o starorosyjskiej pro-
weniencji, wydłużony plan z wieżową częścią zachodnią (rozwiązanie charakterystyczne 
dla cerkwi wojskowych), nieotynkowane, ceglane elewacje wykonanym z formowanej 
cegły (charakterystyczne dla budownictwa cerkiewnego k. XIX i pocz. XX w., ale także 
dla europejskiego nurtu architektury określanego mianem stylu arkadowego). Wyżej 
wymienione cechy, z wyjątkiem przekształcenia formy zwieńczenia korpusu nawowego, 
do chwili obecnej przesądzają o czytelności genezy budowy świątyni w Czułczycach.  

Najbliższe otoczenie świątyni wyznacza współczesne ogrodzenie i rząd lip, rosną-
cych po jego wewnętrznej stronie.   

6. Kaplica na terenie zespołu pomisjonarskiego w Lublinie przy ul. Prymasa 
Stefana Wyszyńskiego 6 (decyzja znak: KD.5140.28.2.2013 z 16 sierpnia 2013 r., 
A/256)  
Zespół pomisjonarski w Lublinie został wpisany do rejestru zabytków na podstawie 

decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie z dn. 28 lutego 1967 r., 
Kl.V-7154/67. Zespół składa się z dawnego kościoła misjonarzy pw. Przemienienia 
Pańskiego, ogrodzenia z bramkami, dawnego klasztoru misjonarzy przekształconego       
z pałacu Zbąskich oraz muru ogradzającego całą posesję. W 2013 r. do rejestru zabytków 
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wpisano także kaplicę, dobudowaną do kościoła od strony prezbiterium i skomunikowaną 
wewnętrznie z XVIII-wiecznym budynkiem (tzw. skrzydłem północno-zachodnim).  

Kościół pw. Przemienienia Pańskiego został wzniesiony w l. 1719-1730 dla 
Zgromadzenia Misjonarzy św. Wincentego a Paulo, którzy prowadzili seminarium du-
chowne. Po kasacie zakonu w 1864 r. seminarium funkcjonowało nadal. Niedostatek 
miejsc dla alumnów w prezbiterium kościoła był przyczyną budowy kaplicy, która 
powstała w 4 ćw. XIX wieku. Wzniesiono ją „z ofiar wiernych kapłanów i księży 
profesorów” w okresie, gdy rektorem seminarium duchownego był ksiądz Antoni 
Nojszewski (1885-1915). Zbudowana została bez zgody władz rosyjskich, które 
zezwoliły jedynie na wystawienie niewielkiego oratorium (J. Żywicki, „Architektura 
neogotycka na Lubelszczyźnie”, Lublin 1998, s. 245).  

Kaplica jest zabytkiem architektury o cechach neogotyckich. Wzniesiona została na 
rzucie wydłużonego prostokąta, zespolona częścią ściany zachodniej z prezbiterium 
kościoła, skomunikowana wewnętrznie poprzez pomieszczenie zakrystii z kościołem 
oraz tzw. skrzydłem północno-zachodnim d. pałacu. Nakryta jest dwuspadowym dachem, 
przechodzącym nad apsydą w trójpołaciowy. Elewacje opinają jednouskokowe przypory, 
sięgające gzymsu wieńczącego. Otwory okienne posiadają ostrołukową formę. Elewacje 
obiega opracowany w tynku fryz arkadkowy z użyciem formy ostrołuku. We wnętrzu 
wyodrębnia się przestrzennie nawa i przedsionek (z przesuniętą w stosunku do nawy 
osią), oddzielone ścianą z zamkniętym ostrołukowo otworem. Oba pomieszczenia 
przekrywają sklepienia krzyżowo-żebrowe. W nawie żebra przechodzą w wiązki służek 
spływających do posadzki, dzielące wnętrze zgodnie z rytmem przęseł, zaś w przed-
sionku służki wspierają się na konsolach w formie uskrzydlonych anielskich główek. 
Przesklepienie prezbiterium charakteryzuje się delikatniejszym rysunkiem żeber i poje-
dynczych służek. 

Cechy stylowe świątyni są wyraźnie widoczne w wystroju wnętrza tworzonym przez 
silnie zaakcentowane żebra sklepienia i wiązkowe służki - dominujące akcenty 
wertykalne, przez wielokrotne użycie motywu ostrołuku w kształtach otworów oraz w 
elementach stolarki, a także przez charakter „roślinnej” formy kapiteli służek oraz 
dekoracji zworników sklepienia, z plastycznym motywem akantu. 

Kaplica zachowuje funkcję liturgiczną, służąc od pocz. lat. 90. XX w. wspólnocie 
Kościoła Greckokatolickiego. Prezbiterium wypełnia ikonostas autorstwa Jerzego 
Nowosielskiego, wykonany w 1989 r. z przeznaczeniem dla przedmiotowej kaplicy.  

Kaplica stanowi jednorodne stylowo dzieło architektury, w którym zawierają się 
zasadnicze cechy architektury charakterystyczne dla stylu neogotyckiego. Zachowana 
jest niezmieniona bryła, charakterystyczna artykulacja i autentyczny wystrój wnętrza, 
opracowana snycersko stolarka drzwiowa oraz dawna posadzka z terrakoty.  

7. Drewniana kaplica na terenie cmentarza rzymskokatolickiego w Trzebieszowie 
Drugim, gm. Trzebieszów, pow. łukowski (decyzja znak: KD.5140.25.6.2013      
z 12 grudnia 2013 r., A/1622)  
Drewniany kościół parafialny w Trzebieszowie został zniszczony przez pożar w 

1855 roku. W jego pobliżu, zapewne w tym samym roku, z inicjatywy ks. Józefa 
Twarowskiego została zbudowana drewniana kaplica. Pełniła funkcję kościoła para-
fialnego do czasu wzniesienia obecnego murowanego kościoła, ukończonego w 1863 r. 
Po 1866 r. została przeniesiona na cmentarz grzebalny. 
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Kaplica, która po przeniesieniu zaczęła pełnić funkcję kaplicy cmentarnej, usytuo-
wana jest na głównej wzdłużnej osi cmentarza parafialnego, podkreślonej aleją wiodącą 
od wejścia głównego, i stanowi dominantę w przestrzeni cmentarza. 

Posiada zwartą bryłę, dwudzielną w planie, z nawą na planie poprzecznie 
wydłużonego prostokąta oraz węższym i dłuższym od nawy prezbiterium, zamkniętym 
trójbocznie. Nawa i prezbiterium są równej wysokości, przekryte dachem dwuspadowym, 
przechodzącym nad prezbiterium w pięciopołaciowy. Kaplica wzniesiona w konstrukcji 
zrębowej, z bali sosnowych, z zewnątrz jest oszalowana. Naroża ujęte są w ozdobnie 
wycinane deski w charakterze nawiązującym do boniowania. Jedyne wejście do kaplicy 
znajdujące się w fasadzie, zamykają drzwi dwuskrzydłowe, deskowe, opierzone od 
zewnątrz deskami w układzie rombowym. Nad wejściem, pod wydatnym okapem 
znajduje się wsparty na dwóch słupach balkon z balustradą tralkową, na który prowadzi 
wyjście z wnętrza (z poziomu chóru muzycznego). Na fasadzie, przy wejściu umocowana 
jest marmurowa tablica komemoratywna poświęcona trzem zmarłym kapłanom 
pracującym w parafii. We wnętrzu przekrytym wtórnym płaskim stropem, znajduje się 
nadwieszony i wsparty na dwóch słupach chór muzyczny, z barierą z ozdobnie wyciętych 
desek. Ściany wnętrza nie zostały oszalowane. Zachowana jest podłoga biała. 
Prezbiterium wypełnia polichromowany ołtarz o formach neobarokowych.  

Kaplica była poddana pracom remontowym ok. 1928 roku, następnie w latach 80. 
XX wieku i ok. 2000 r. 

Analogie pod względem historii i formy architektonicznej widoczne są w odnie-
sieniu do położonego w nieodległym Łukowie drewnianego kościoła pw. św. Rocha, 
usytuowanego na cmentarzu rzymskokatolickim, wzniesionego w 1838 r. jako parafialny, 
a od 1865 r. do dnia dzisiejszego pełniącego funkcję kaplicy cmentarnej. W obu 
obiektach występuje węższe i dłuższe od nawy prezbiterium, równa wysokość obu 
członów budowli, wydatne okapy. Charakterystycznym w obu obiektach elementem jest 
balkon nad wejściem w fasadzie, skomunikowany z wnętrzem otworem drzwiowym 
dostępnym z poziomu chóru muzycznego. W oparciu o informację uzyskaną w Archi-
wum Diecezjalnym w Siedlcach należy zaznaczyć, że balkony drewnianych świątyń       
w Łukowie, Trzebieszowie, a także w Zembrach gm. Trzebieszów, służyły do głoszenia 
kazań „odpustowych” w ramach kultywowanej tradycji uroczystych obchodów religij-
nych świąt odpustowych oraz święta Wszystkich Świętych. 

Obiekt należy obecnie do nielicznej grupy drewnianych kaplic cmentarnych 
zachowanych na terenie województwa lubelskiego. Zachował autentyczną formę 
architektoniczną i drewnianą strukturę.  

8. Kaplica grobowa Drojeckich na cmentarzu parafialnym rzymskokatolickim     
w Częstoborowicach, gm. Rybczewice, pow. świdnicki (decyzja znak: 
KD.5140.21.1.2013 z 2 lipca 2013 r., A/948)  
Kaplica grobowa Drojeckich z pocz. XX wieku znajduje się na cmentarzu 

parafialnym w Częstoborowicach, wpisanym do rejestru zabytków. 
Drojeccy związani byli z historią miejscowości, która z uwagi na ówczesną sieć 

parafialną była włączona do parafii Częstoborowice - w 1895 r. został zawarty pomiędzy 
Teodorem Orsetti a Zygmuntem Drojeckim akt kupna-sprzedaży majątku Stryjno. 
Drojecki, po dokonaniu zakupu sprzedał majątek ziemski Siedliska i wraz z rodziną 
osiedlił się w nowo nabytym dworze, pochodzącym z poł. XVIII w., przebudowanym    
w 1880 r. Po śmierci Zygmunta Drojeckiego (data roczna nie jest znana, wiadomo 
jednak, że zmarł niedługo po nabyciu Stryjna), na cmentarzu parafialnym w Częstobo-
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rowicach została zbudowana rodzinna kaplica grobowa. W kaplicy, oprócz pierwszego    
z rodu Drojeckich właściciela Stryjna, zostali pochowani również: jego małżonka i sio-
stra, oraz rządca Górski (informacje zwarte w odnośnej bibliografii). Dwór w Stryjnie był 
własnością Drojeckich do 1913 r., w tym okresie spadkobierca Zygmunta - syn Stefan 
Karol sukcesywnie parcelował i rozprzedawał majątek.  

Kaplica, wzniesiona w k. XIX w., znajduje się na osi bramy wejściowej i stanowi 
centralny punkt cmentarza. Została założona na rzucie zbliżonym do kwadratu. Jest 
zbudowana z czerwonej cegły, nakryta dwuspadowym dachem o łukowo wygiętych 
połaciach, krytych ceramiczną dachówką karpiówką, ułożoną w rybią łuskę. Na zewnątrz 
kaplica jest nieotynkowana (zwraca przy tym uwagę dobra jakość zarówno cegły 
zastosowanej do wykonania elewacji, jak i połyskliwej, ciemnobrązowej dachówki). 
Boczne elewacje zwieńczone są gzymsami z ceglanych kształtek (formowana cegła użyta 
została także w pozostałych partiach gzymsowań: wyodrębniających cokół i podkreśla-
jących ostrołuki szczytów elewacji frontowej i tylnej, oraz w obramieniach otworów 
okiennych i drzwi). Otwór wejściowy został umieszczony w płytkiej, w części 
otynkowanej wnęce, stanowiącej tło inskrypcji w brzmieniu „GRÓB DROJECKICH”. 
Przed dwuskrzydłowymi, drewnianymi, płycinowymi drzwiami umieszczona została 
ozdobna krata z herbem Korczak, wykonana techniką kucia i odlewu. Ponad wejściem,  
w szczycie umieszczono w płytkiej, okrągłej wnęce pełnoplastyczną głowę Chrystusa. 
Elewację wieńczy kuty krzyż. Jednoprzestrzenne wnętrze jest otynkowane, przesklepione 
kolebką o podwyższonej strzałce. Krypta grobowa pod kaplicą dostępna jest przez 
prostokątny otwór, zamknięty drewnianą klapą. Wystrój wnętrza pochodzi z okresu 
budowy kaplicy; jest to kamienny ołtarz składający się z jednostopniowego podestu, 
mensy wypełnionej trzema ostrołukowymi płycinami i masywnego krzyża. Posadzka jest 
wykonana z płytek ceramicznych. Otwory okienne doświetlające wnętrze wypełnione są 
witrażami z motywem plecionki (jednego witraża brak). Witraż w oculusie szczytu 
północno-wschodniego, wieńczącego elewację tylną, przedstawia Matkę Bożą w otoku 
czterolistnym.  

Kaplica, wg ustnych przekazów, została zbudowana „w trzy dni”. Nie jest znany 
autor projektu i nie zachowały się żadne dokumenty dotyczące realizacji kaplicy 
(pierwszy znany dokument poświadczający jej istnienie pochodzi z l. 20. XX w.), przy 
czym należy podkreślić, że kaplica wyróżnia się nie tylko formą architektoniczną, ale 
także starannością wykonania i jakością użytych materiałów. Forma architektoniczna 
kaplicy odpowiada rozwijającemu się w 1 poł. XIX w. w Niemczech i Prusach stylowi 
tzw. „okrągło-łukowemu” (in. „arkadowemu”, niem. Rundbogenstil), nawiązującemu 
m.in. do romanizmu i włoskiego renesansu, ale w odróżnieniu od architektury neostylo-
wej nie odtwarzającemu bezpośrednio form historycznych. Styl ten rozpowszechnił się  
w 2 poł. XIX w., a jego popularność trwała do przełomu wieków XIX i XX - o czym 
świadczą nie tylko podejmowane w tym okresie realizacje, ale także publikacje, na 
przykład wydany 1891 r. wzornik detalu dekoracyjnego dla budowli z cegły nieotynko-
wanej, opracowany przez architekta - i co należy podkreślić fabrykanta - B. Liebolda. 
Biorąc pod uwagę ofertę znanych wytwórni, prowadzonych przez architektów bądź 
zatrudniających projektantów, w tym okresie niewątpliwie istniała możliwość zamówie-
nia gotowego projektu wraz z materiałami budowalnymi, takimi jak cegła klinkierowa     
i dachówka, niezbędnymi do realizacji budowli. W przypadku niewielkiej kaplicy takie 
rozwiązanie nie musiało być skomplikowane. Należy podkreślić, że także elementy 
wystroju kaplicy można wiązać z wytwórniami zachodnimi - np. na kracie wejściowej 
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został umieszczony znak fabryki Schultz&Defleiss z Berlina, a zarówno ołtarz, jak i wi-
traże zostały wykonane w dobrym standardzie.  

Kaplica, oprócz ww. wyróżniających ją cech określonych mianem stylu okrągło-
łukowego, posiada cechy architektury neogotyckiej: jest to ostrołukowa forma sklepienia 
i dostosowane do niej ukształtowanie połaci dachowych i szczytów elewacji frontowej     
i tylnej, a także dekoracja mensy wykonanego z piaskowca ołtarza.  

Wyszczególnione powyżej wartości artystyczne kaplicy, przejawiające się w inte-
resującym połączeniu stylu okrągło-łukowego (uważanego za formę przejściową 
pomiędzy klasycyzmem a historyzmem) z cechami neogotyku, wartości historyczne 
budowli, która zachowała w pełni nie tylko pierwotną formę, ale także substancję, 
wartość upamiętniającą zabytku, który związany jest z historią położonego niedaleko 
Częstoborowic dworu w Stryjnie - w pełni uzasadniają wpis kaplicy w do rejestru 
zabytków.  

9. Cmentarz wojenny położony na działce nr ew. gruntów 519/4 w Starym 
Orzechowie, gm. Sosnowica, pow. parczewski - w granicach ww. nieruchomości, 
stanowiącej otoczenie zabytku (decyzja znak: KD.5130.200.1.2013 z 23 
października 2013 r., nr A/1623) 
Cmentarz wojenny w Starym Orzechowie, gm. Sosnowica, pow. parczewski został 

założony w okresie pomiędzy 1916 a 1918 rokiem, na prywatnych gruntach należących 
do Józefa Lamorskiego, a następnie jego spadkobierców, przy drodze prowadzącej          
z Orzechowa Nowego do Sosnowicy, po południowej stronie wsi - poza zabudową. 
Powstanie w tym miejscu cmentarza wojennego wiązało się z końcowym etapem działań 
wojennych w okresie I wojny światowej, mających miejsce na obszarze województwa 
lubelskiego: w dn. 3 sierpnia 1915 r. rozpoczął się ogólny odwrót wojsk rosyjskich z te-
renów byłej Kongresówki, 6 sierpnia siły rosyjskie cofnęły się za Wieprz (pozycji 
rosyjskich na terenie pomiędzy Ostrowem Lubelskim a rzeką Bug broniła 3 Armia 
Rosyjska, wstrzymująca natarcie armii niemieckiej). Nocą z 11 na 12 sierpnia 1915 r. 
wojska rosyjskie rozpoczęły wycofywanie się za linię rzeki Bug. Na terenie, gdzie 
przetoczyły się walki frontowe pozostały liczne mogiły wojenne, które pod nadzorem 
władz okupacyjnych były komasowane i porządkowane, co dotyczyło grobów wszystkich 
walczących stron - pierwsze cmentarze wojenne na których komasowano pochówki         
z mogił rozrzuconych w terenie pojawiły się w 1916 r. Po 1918 r. opiekę nad grobami 
wojennymi sprawowały władze Rzeczypospolitej Polskiej.  

Cmentarz w Starym Orzechowie był jednym z 41 cmentarzy wojennych, zaewi-
dencjonowanych w okresie międzywojennym na obszarze powiatu włodawskiego w jego 
ówczesnych granicach. W wyniku kontynuacji ekshumacji i komasacji cmentarzy, ich 
liczba miała zostać ograniczona do kilkunastu - w tej liczbie wymienionych zostało kilka 
cmentarzy położonych na obszarze gminy Uścimów, w granicach której znajdował się 
Stary Orzechów (ob. gm. Sosnowica).  

Plan cmentarza jest charakterystyczny dla niewielkich cmentarzy wojennych, 
zakładanych przez władze okupacyjne: jest zbliżony do kwadratu, wnętrze zostało 
otoczone wałem ziemnym i rowem. Wejście na cmentarz prowadzi od strony zachodniej. 
Mogiły były usytuowane w rzędach i oznakowane krzyżami (obecnie teren jest płaski, 
zarys mogił jest nieczytelny). Pochowano na nim żołnierzy armii niemieckiej i rosyjskiej. 
W 1929 r. na terenie cmentarza prowadzone były prace porządkowe. W kolejnych latach 
okresu międzywojennego jego stan był określany jako dobry (podstawową czynnością 
konserwatorską na tego typu cmentarzach było wycinanie zarośli oraz podsypywanie 
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mogił). W 1985 r. została założona karta ewidencyjna zabytku - wówczas czytelność 
mogił była bardzo słaba. W 1992 r. na jego terenie ustawiona została płyta granitowa      
z napisem „CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ”. Aktualnie cmentarz wraz z wałem i ro-
wem zajmuje prawie całą objętą wpisem do rejestru zabytków nieruchomość z tym, że 
historyczny zasięg cmentarza od strony zachodniej (obejmujący rów) - wg analiz 
materiałów dokumentacyjnych - wkracza w działkę drogi wojewódzkiej łączącej Łęczną 
z Sosnowicą. Ta domniemana część nie została objęta niniejszą decyzją w sprawie wpisu 
do rejestru zabytków z uwagi na dokonane współcześnie rozgraniczenia i brak precy-
zyjnego ustalenia zachodniej granicy historycznego cmentarza. Jednocześnie cmentarz   
w historycznych granicach podlega ochronie z mocy ustawy z dn. 28 marca 1933 roku    
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39/1933, poz. 311 z późn. zm.).  

Cmentarz w Starym Orzechowie jest nie tylko miejscem spoczynku żołnierzy, ale 
także świadectwem krwawych zmagań w okresie I wojny światowej, tym samym 
stanowiąc ważny element krajobrazu kulturowego miejscowości.  

10. Otoczenie zabytku - dawnego Syndykatu Rolniczego przy ul. 3 Maja 10 w 
Hrubieszowie, gm. Hrubieszów, pow. hrubieszowski (decyzja znak: 
KD.5140.14.3.2013 z 9 maja 2013 r., nr A/1297) 
Budynek dawnego Syndykatu Rolniczego przy ul. 3 Maja 10 w Hrubieszowie został 

wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Zamościu z dn. 12.09.1977, znak: KL.IV-534-6/77. Ochroną konser-
watorską objęto budynek wraz z posesją - w granicach określonych na planie załączonym 
do decyzji, jednak wpisem do rejestru nie objęto terenu otaczającego budynek dawnego 
Syndykatu od strony północnej, obecnie funkcjonującego jako wjazd na teren 
nieruchomości. W latach 60. XX w. wyburzone zostały istniejące na tym terenie budynki 
gospodarcze, tj. magazyny, warsztaty, garaże i stajnie. Wskutek powyższego, całość 
terenu otaczającego zabytkowy budynek, zyskała jednolite zagospodarowanie. Objęcie 
ochroną posesji wskazanej w decyzji z 1977 r. oraz obszaru określonego w decyzji          
o wpisie do rejestru zabytków wydanej w 2013 r. ma na celu zapewnienia warunków 
umożliwiających jego trwałe zachowanie i zagospodarowanie otoczenia zgodne z wy-
maganiami konserwatorskimi oraz zagwarantowanie ochrony wartości widokowych       
(z zabytku i na zabytek).  

 
Summary 
In 2013, the Historic Preservation Officer of the Lublin Province issued 9 legally binding 
administrative decisions to enter the following objects into the provincial register of immovable 
monuments:  

• parts of the urban layout of the city of Lublin, 
• 2 manor and park complexes, 
• 5 works of architecture and construction (2 churches, 2 chapels, 1 tomb chapel and a 

manor house in a manor and park complex), 
• 1 military cemetery, 
• surroundings of a monument entered in the register. 

Pursuant to Art. 6 of the Act of 23 July 2012 concerning protection and safeguarding of historical 
monuments (Journal of Laws No. 162/2003, item 1568, as amended) information about the entries 
to the register of monuments was announced in the Official Journal of the Lublin Province 
(Announcement No. 1/2014 of the Historic Preservation Officer of the Lublin Province of 18 March 
2014 about the list of historical monuments entered in the register of immovable monuments of the 
Lublin Province and the register of archaeological monuments of the Lublin Province - Journal of 
Laws of 2012 item 1230, on 20 March 2014). 



1. Skan załącznika graficznego do decyzji Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 18.XI. 2013 r., 
znak: KD.5140.31.4.2013, o wpisie do rejestru zabytków części historycznego układu urbanistycznego miasta 
Lublin, gm. Lublin, pow. lubelski, położonej pomiędzy ulicami: Dolną, Panny Marii, Rusałka i Zamojską, nr w re-
jestrze zabytków: A/153.

2. Kaplica grobowa Drojeckich na cmentarzu paraf. rzym.-kat. w Często-
borowicach, gm. Rybczewice, pow. świdnicki, fot. M. Gałecka, 2013.

3. Krata zewnętrzna w kaplicy 
grobowej Drojeckich na cmen-
tarzu paraf. rzym.-kat. w Czę-
stoborowicach, gm. Rybcze-
wice, pow. świdnicki, fot.      
M. Gałecka, 2013.
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7. Drewniana kaplica na cmentarzu 
paraf. w Trzebieszowie Drugim, 
gm. Trzebieszów, pow. łukowski, 
fot. R. Sarzyńska-Janczak, 2013.

8. Drewniana kaplica na cmentarzu 
paraf. w Trzebieszowie Drugim, 
gm. Trzebieszów, pow. łukowski, 
fot. R. Sarzyńska-Janczak, 2013.

6. Drewniana kaplica na cmentarzu paraf. w Trzebieszowie Drugim, gm. 
Trzebieszów, pow. łukowski, fot. R. Sarzyńska-Janczak, 2013.

4. Kościół paraf. rzym.-kat. pw. św. Rocha (d. cerkiew prawosławna)       
w Czułczycach, gm. Sawin, pow. chełmski, fot. M. Gałecka, 2013.

5. Drzwi boczne w kościele paraf. 
rzym.-kat. pw. św. Rocha (d. cerkwi 
prawosławnej) w Czułczycach, gm. 
Sawin, pow. chełmski, fot. M. Ga-
łecka, 2013.



12. Aleja grabowa w zespole dworsko-
parkowym w Raciborowicach, gm. Biało-
pole, pow. chełmski, fot. P. Wira, 2013. 

13. Aleja grabowa w zespole dworsko-parkowym w Raci-
borowicach, gm. Białopole, pow. chełmski, fot. P. Wira, 2013. 

11. Oficyna tzw. czerwona w zespole dworsko-parkowym w 
Raciborowicach, gm. Białopole, pow. chełmski, fot. P. Wira, 
2013. 

10. Spichlerz w zespole dworsko-parkowym 
w Raciborowicach, gm. Białopole, pow. 
chełmski, fot. P. Wira, 2013. 

9. Dwór w zespole dworsko-parkowym w Raciborowicach, gm. Białopole, pow. chełmski, fot. 
P. Wira, 2013. 
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18. Drzwi w kaplicy zlokalizowanej 
na terenie zespołu pomisjonarskie-
go przy ul. Prymasa Stefana Wy-
szyńskiego 6 w Lublinie, gm. 
Lublin, pow. lubelski, fot. A. Frąc-
kiewicz, 2013.

15. Detal sklepienia kaplicy zlokalizowanej na 
terenie zespołu pomisjonarskiego przy ul. Prymasa 
Stefana Wyszyńskiego 6 w Lublinie, gm. Lublin, 
pow. lubelski, fot. A. Frąckiewicz, 2013.

17. Detal we wnętrzu kaplicy zlokalizowanej na 
terenie zespołu pomisjonarskiego przy ul. Prymasa 
Stefana Wyszyńskiego 6 w Lublinie, gm. Lublin, 
pow. lubelski, fot. A. Frąckiewicz, 2013.

14. Kaplica na terenie zespołu pomisjonarskiego 
przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 w Lub-
linie, gm. Lublin, pow. lubelski, fot. A. Frąckiewicz, 
2013.

16. Wnętrze kaplicy zlokalizowanej na terenie zespołu 
pomisjonarskiego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyń-
skiego 6 w Lublinie, gm. Lublin, pow. lubelski, fot.       
A. Frąckiewicz, 2013.
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20. Kościół paraf. rzym.-kat. pw. Matki Bożej Królowej 
Polski w miejscowości Zagrody (paraf. Żulin), gm. 
Rejowiec, pow. chełmski, fot. P. Wira, 2013.

21.Wnętrze kościoła paraf. rzym.-kat. pw. Matki 
Bożej Królowej Polski w miejscowości Zagrody 
(paraf. Żulin), gm. Rejowiec, pow. chełmski, fot.     
P. Wira, 2013 r.

22. Strop we wnętrzu kościoła paraf. rzym.-kat. pw. 
Matki Bożej Królowej Polski w miejscowości Zagrody 
(paraf. Żulin), gm. Rejowiec, pow. chełmski, fot.          
P. Wira, 2013.

23. Wnętrze kościoła paraf. rzym.-kat. pw. Matki 
Bożej Królowej Polski w miejscowości Zagrody 
(paraf. Żulin), gm. Rejowiec, pow. chełmski, fot.      
P. Wira, 2013.

19. Kościół paraf. rzym.-kat. pw. Matki Bożej 
Królowej Polski w miejscowości Zagrody (paraf. 
Żulin), gm. Rejowiec, pow. chełmski, fot. P. Wira, 
2013.
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Katarzyna Tur-Marciszuk 
 
 
ZABYTKI RUCHOME OBJĘTE OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ POPRZEZ 
WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW „B” WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO  

W 2013 ROKU 
 
 

Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał w 2013 roku 11 decyzji           
o wpisie do rejestru zabytków ruchomych i objął w ten sposób 204 obiekty ochroną 
prawną. Wszystkie postępowania były prowadzone na wniosek właścicieli. Poniżej 
zostaną omówione wpisane do rejestru obiekty, znajdujące się w wymienionych 
miejscowościach: 

BIAŁA PODLASKA 
W wyniku postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek o. Piotra 

Zajączkowskiego, gwardiana Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Białej 
Podlaskiej, Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków objął ochroną prawną wystrój 
malarski znajdujący się w krużgankach klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów przy ul. 
Narutowicza 37 w Białej Podlaskiej. Składa się on z cyklu figuralnych malowideł na 
ścianach krużganków klasztoru, przedstawiających sceny z życia Świętych franci-
szkańskich I, II, III Zakonu na tle iluzjonistycznych motywów architektury i pejzaży. 
Towarzyszą tym scenom tablice inskrypcyjne w języku łacińskim, będące komentarzem 
do scen figuralnych lub samodzielne sentencje. Jest to wystrój w stylu późnobarokowym, 
powstały ok. poł. XVIII w. Istnienie malowideł ściennych w krużgankach klasztoru 
potwierdzono w trakcie prac remontowych na przełomie roku 1997 i 1998. Natomiast 
przeprowadzone w 2012 r. prace badawcze pozwoliły na bardziej szczegółowe roz-
poznanie dekoracji, analizę ikonograficzną oraz ocenę kontekstu historycznego 
okoliczności jej powstania. Zawarte w dokumentacji badawczej autorstwa dr Sławomira 
A. Kamińskiego dane pozwoliły określić tematykę przedstawień figuralnych, rozczytać 
częściowo inskrypcje oraz ustalić datowanie dekoracji na tle historii założenia. Na 
obecnym etapie nie jest natomiast możliwe ustalenie autorstwa, można jedynie przybli-
żyć krąg artystów pracujących na rzecz rodziny Radziwiłłów, fundatorów założenia na 
rzecz franciszkanów. Program ikonograficzny malowideł powstał niewątpliwie w kręgu 
franciszkańskim i przedstawia Świętych z rodziny franciszkańskiej, również tablice 
inskrypcyjne opisują tychże i stanowią świadectwo artystyczne z czasów powstania 
klasztoru. W sposobie malowania dekoracja odznacza się artystyczną sprawnością autora. 
Artystyczne dzieło, jakim jest wystrój malarski krużganków obecnego klasztoru 
kapucynów w Białej Podlaskiej posiada wartości artystyczne, historyczne i naukowe.  

HORBÓW  
W wyniku postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek ks. Józefa 

Nikoniuka proboszcza parafii rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Horbo-
wie LWKZ objął ochroną prawną obraz „Matka Boska z Dzieciątkiem zw. Łaskawą”      
z kościoła parafialnego w Horbowie. W wyniku postępowania administracyjnego prowa-
dzonego na wniosek złożony przez ks. Józefa Nikoniuka proboszcza Parafii rzymsko-
katolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Horbowie, dokonano rozpoznania przedmiotu 
wpisu i oględzin obiektu. Wnioskowany do wpisu obraz z przedstawieniem Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem w typie Hodegetria, wg tradycji został ofiarowany do kościoła    
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w Horbowie w roku 1516 przez Jana Horbowskiego. Dane takie podaje również Katalog 
Zabytków Sztuki w Polsce wydany przez IS PAN w Warszawie dla pow. Biała Podlaska, 
s. 62-65. Według przekazów słynący cudami obraz został ocalony z pożarów kolejnych 
drewnianych świątyń w Horbowie. Ostatnie ocalenie obrazu miało miejsce w k. XIX w., 
kiedy kościół uległ zniszczeniu, a jego wyposażenie przejęły okoliczne parafie. Według 
informacji obecnego proboszcza obraz trafił do parafii pw. św. Anny w Białej Podlaskiej. 
Kiedy w roku 1918 na nowo powstała parafia w Horbowie obraz został zwrócony, a z 
jego powrotem wiązały się uroczystości parafialne. Został umieszczony w ołtarzu głów-
nym, ale był mało widoczny, gdyż przykrywała go koszulka. Obecna pełna ekspozycja 
obrazu w ołtarzu powstała po pracach konserwatorskich. Ostatecznie datowanie obrazu 
jest domniemane. Stylistyka przedstawienia ze sztancowanym tłem nawiązuje do wzorów 
średniowiecznych, hieratycznych, charakterystycznych dla przedstawień w typie Hode-
getria. Natomiast brak szczegółowych danych badawczych z ostatniej konserwacji 
uniemożliwia precyzyjne datowanie obrazu. Bez wątpienia posiada on wartości 
artystyczne, historyczne i naukowe oraz niematerialne, związane z kultem na tym terenie 
i jest związany z burzliwymi losami świątyni rzymskokatolickiej w Horbowie.  

JEZIORZANY 
W wyniku postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek złożony 

przez ks. Mieczysława Mikulskiego, proboszcza parafii rzymskokatolickiej pw. Świętej 
Trójcy w Jeziorzanach, LWKZ postanowił wpisać do rejestru zabytków województwa 
lubelskiego organy wraz z prospektem organowym. W związku z prowadzonym postępo-
waniem dokonano oględzin i rozpoznania obiektów zgłoszonych do wpisu do rejestru 
zabytków ruchomych woj. lubelskiego oraz zapoznano się z dokumentacją dotyczącą 
organów, która znajduje się w archiwum parafialnym. Po uzupełnieniu brakujących 
danych oraz po zasięgnięciu opinii muzykologa, dr hab. Marii Szymanowicz, komisyjnie 
uznano organy jako kwalifikujące się do objęcia ochroną prawną. Instrument ten - jak 
potwierdza księga inwentarzowa Fundi Instructi, Aneks oraz oprac. ks. Piotra Denejko    
z 1947 r. (mps s. 15) - został wybudowany przez firmę Władysława Kamińskiego            
z Warszawy w 1939 r. Był to ostatni instrument, który wykonała firma przed wybuchem 
II Wojny Światowej - wg opinii dr hab. Marii Szymanowicz. Organy 16-głosowe syste-
mu pneumatycznego na wiatrownicach stożkowych, zlokalizowane są w dwóch oddziel-
nych szafach wraz z rozbudowanymi prospektami. Przedziela je stół gry usytuowany na 
osi chóru, w którym zawarty jest mechanizm klawiszowo-rejestrowy. Instrument posiada 
dwa manuały o zakresie C-g''' (56 klawiszy) i pedał o zakresie C-d' (27 klawiszy). Szafy 
zawierają wiatrownicę i aparaty brzmienia manuałów i pedału. Poniżej zlokalizowany 
jest miech typu pływakowego wraz z czerpakami i urządzeniem dla kalikanta oraz 
elektrowentylator. Na cokołach obu szaf organowych ustawionych jest 86 piszczałek 
prospektowych, stanowiących wyłączny element ekspozycyjny. Traktura gry i registro-
wania od stołu gry do wiatrownic poprowadzona jest rurkami ołowianymi. System 
wiatrowy od miecha do wiatrownic prowadzony jest kanałami drewnianymi o przekroju 
prostokątnym. Instrument jest zachowany w oryginalnym, niezmienionym stanie. Nie był 
przerabiany w późniejszym okresie. Romantyczny styl dyspozycji zachowany w 
oryginale jest rzadkością, gdyż wiele instrumentów o podobnym charakterze brzmienia 
zostało przebudowanych. Prospekt jest otwarty, bez dekoracji snycerskiej, prostą formą 
dostosowany do wyposażenia kościoła, które zostało zaprojektowane w dwudziestoleciu 
międzywojennym, m.in. przez architekta Tadeusza Witkowskiego. Dotychczas ochroną 
prawną objęta została większość wyposażenia kościoła.  
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KRAŚNIK  
W wyniku postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek ks. Jerzego 

Zamorskiego, proboszcza parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w 
Kraśniku, LWKZ postanowił objąć ochroną prawną obraz „Chrystus przed Piłatem” (fot 
1), znajdujący się w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku. Jest to kompozycja 
podzielona na trzy strefy: główną, część środkową ze sceną sądu nad Chrystusem oraz 
sceny rozgrywające się w tle: po lewej stronie ubiczowanie Chrystusa i po prawej 
ukrzyżowanie Chrystusa. Całość zwieńczona banderolą z zachowanym fragmentem 
napisu w języku łacińskim „… CHRISTU SALVATOREN”. 
W toku postępowania administracyjnego dokonano rozpoznania i oględzin w zakresie 
przedmiotu wpisu. Z rozpoznania wynika, że wnioskowany do wpisu wielkoformatowy 
obraz, nie został objęty dotychczasowym wpisem ruchomego wyposażenia kościoła na 
podstawie decyzji znak: KL.IV.5334/7/83 z dnia 16 czerwca 1983 r. Jak wynika z analizy 
archiwaliów od roku 1966 obraz znajdował się w pracowni konserwatorskiej ASP          
w Krakowie, a od roku 1972 do lat 80. XX w. poddawany był zabiegom konserwa-
torskim. W trakcie prowadzonych prac używano dla przestawienia nazewnictwa „Sąd 
Chrystusa przed Piłatem” lub szerzej „Sąd Chrystusa przed Piłatem i Sanhedrynem”.      
W Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce - T. VIII, z. 9, s. 19 użyto określenia dla 
przedstawienia „Chrystus przed Piłatem”. Wobec powyższego przyjęto katalogowe 
publikowane nazewnictwo przedstawienia. Ten sam katalog wskazuje datowanie obrazu 
na XVIII w. W materiałach dokumentacyjnych z prac konserwatorskich wskazano, że 
wykonane badania sondażowe pozwoliły na datowanie najwcześniejszej warstwy malar-
skiej na przełom XVII i XVIII wieku i późniejsze XVIII i XIX-wieczne przemalowania. 
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia przyjęto datowanie wskazane w trakcie prac, które 
pozwoliły na wyeksponowanie w pewnym zakresie oryginału. Scena jest bardzo ciekawa 
ikonograficznie. Prezentuje równoczesność akcji następujących po sobie wydarzeń - sąd, 
ubiczowanie i ukrzyżowanie Chrystusa. Główna scena sądu nad Chrystusem ukazuje 
wszystkich uczestników wydarzenia równolegle, a w rzeczywistości następujące po 
sobie, gdyż przedstawieni są równocześnie Piłat i Kajfasz oraz przedstawiciele Sanhe-
drynu. Każda postać jest opisana, a anonimowi uczestnicy Sanhedrynu trzymają w dło-
niach zwoje papierowe z wypowiedzianymi przez nich sądami w sprawie. Obraz 
zawieszony na ścianie nawy bocznej kościoła (wg informacji historycznych w pocz. XX 
wieku znajdował się nad wejściem do kaplicy Pana Jezusa - Ukrzyżowania), swoją wiel-
kością stanowi dopełnienie cyklu trzech obrazów wielkoformatowych autorstwa Tomasza 
Dolabelli. Autorstwo - będącego przedmiotem wpisu - obrazu „Chrystus przed Piłatem” 
nie zostało ustalone również w trakcie prowadzonych przez ASP w Krakowie prac 
konserwatorskich, wymaga ewentualnych dalszych analiz ikonograficzno-stylistycznych. 

LUBLIN 
W wyniku postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek ks. Adama 

Lewandowskiego, proboszcza parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela i św. 
Jana Ewangelisty, LWKZ postanowił wpisać do rejestru zabytków woj. lubelskiego dwa 
nagrobki: nagrobek ścienny Marcina Leśniowolskiego, i nagrobek ścienny niezidentyfi-
kowanej osoby, zlokalizowane w przedsionkach naw bocznych po obu stronach wejścia 
głównego do katedry lubelskiej. 
Nagrobek ścienny Marcina Leśniowolskiego (fot. nr 2), wmontowany w ścianę przed-
sionka południowej nawy bocznej powstał ok.1628 r. Jest to nagrobek architektoniczny,  
o cechach renesansowo-barokowych, w formie ołtarza, ujęty dwoma kanelowanymi 

 268



kolumnami na cokołach, w polu środkowym partii cokołowej inskrypcja łacińska: 
„D.O.M./ILLUSTRI ANTIQVO COLLUMNARUM SANGVINE/D. MARTINO DE 
OBORI LESNIOWOLSKI/CUIUS HUMANAS SPES INVIDIA SED PIA SANCTAQE 
MORS. SUCCIDIT/ANO. DNI. M. DC. XXVIII.XI.SEPT:AETA:XXXV/ILLUSTRIS 
CATHARINA DE PARRISOW MOESTA HANC/MARMOREAM AMORIS 
CONIUGALIS POSUIT MEMORIAM”. Arkadowa część środkowa z wnęką obramioną 
stylizowaną plecionką, pole wnęki puste (widoczne otwory do mocowania), zwieńczony 
gzymsem gierowanym, przerwanym szczytem z medalionem wypełnionym płasko-
rzeźbionym, przedstawieniem św. Marcina. Wykonany z czarnego marmuru dębnickiego, 
zdobionego elementami wykonanymi z innych rodzajów i kolorów marmuru. Posiada 
inskrypcje umożliwiające określenie osoby zmarłego - Marcina Leśniowolskiego i funda-
torki nagrobka - Katarzyny Leśniowolskiej.  
Stylistyce i wartościom artystycznym nagrobka Władysław Tatarkiewicz poświęcił arty-
kuł zamieszczony w Studiach renesansowych t. I., gdzie w artykule „Srebrny nagrobek 
Marcina Leśniowolskiego w katedrze lubelskiej” podkreśla wysokie walory artystyczne   
i warsztatowe nagrobka. Srebrnym elementem dzieła była blacha z przedstawieniem 
klęczącego zmarłego, z krzyżem i panopliami, które zostały zrabowane na przełomie 
XVIII i XIX w. przez wojska austriackie. Badacz wskazuje na nowatorskie formy na-
grobka, czytelne na tle porównań z innymi podobnymi obiektami. Ponadto wskazuje na 
wysoki poziom jego wykonania, jak również wyjątkowość użytego materiału srebrnego 
oraz różnych rodzajów marmurów. Według Tatarkiewicza nagrobek pierwotnie znajdo-
wał się w prezbiterium kościoła, skąd został przeniesiony na obecne miejsce.  
Drugi nagrobek pozbawiony jest całkowicie elementów umożliwiających identyfikację 
osoby, której jest poświęcony, a w dostępnych publikacjach stwierdza się jedynie fakt 
jego obecności na stanie kościoła. Formą nawiązuje do nagrobka Leśniowolskiego i być 
może powstał jako jego dopełnienie po przeciwnej stronie wejścia głównego.  
Nagrobek ścienny niezidentyfikowanej osoby, architektoniczny, o cechach barokowych, 
w formie ołtarza, ujęty dwoma pilastrami na cokole, wnęka środkowa pusta, brak 
napisów inskrypcyjnych, zwieńczony gzymsem gierowanym, szczyt ujęty wolutami, 
wypełniony płaskorzeźbą z monogramem maryjnym wpisanym w glorię, pilastry zwień-
czone rzeźbami aniołów. Wykonany z różnych rodzajów marmuru, uzupełnionego 
innymi kamieniami, o wymiarach ok. 500x205 cm, wmontowany w ścianę przedsionka 
północnej nawy bocznej. 
Forma ołtarzowa nagrobka, materiał jak i stylistyka potwierdzają jego późniejszą, 
barokową proweniencję. Obiekty stanowią pamiątki związane z historią uposażenia 
kościoła i jego przekształceń historycznych, nawiązują w swej stylistyce do charakteru 
renesansowo-barokowego wyposażenia i wystroju kościoła archikatedralnego. 
W swej stylistyce stanowią dopełnienie wpisanego do rejestru wyposażenia kościoła. 

LUBLIN - IZBA DRUKARSTWA 
W związku ze zmianą właściciela, czyli w wyniku zakupu dla Izby Drukarskiej przez 
Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” maszyny typograficznej od prywatnego właści-
ciela w Kielcach, do księgi rejestru zabytków ruchomych została ona wpisana w 2014 r. 
jako typograf wyprodukowany w 1904 r. Maszyna ta została objęta z urzędu ochroną 
prawną na podstawie decyzji o wpisie do rejestru zbytków ruchomych woj. kieleckiego,   
z dnia 29 sierpnia 1997 r. nr decyzji: WO PSOZ Ki-5330/2239/97.  

Wyprodukowana zapewne w niemieckiej firmie Augsburg i zainstalowana w 
Ostrowcu Świętokrzyskim, w Przedsiębiorstwie Usługowo-Produkcyjno-Handlowym 
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„DRUKARNIA” (ul. Denkowska 22), stanowiącym własność Reginy Piwnik. Powyższy 
zabytek techniki jest unikatowym - na terenie Polski - egzemplarzem tego typu maszyny 
drukarskiej, zachowanym niemal w oryginalnym stanie (zmieniony jedynie układ 
napędowy - z parowego na elektryczny, i w niewielkim zakresie układ przekładni 
napędu).  

PUŁAWY 
W wyniku postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek złożony 

przez ks. Jarosława Szczura, proboszcza parafii prawosławnej pw. Świętej Równej 
Apostołom Marii Magdaleny w Puławach, dokonano rozpoznania płaszczanicy (fot. 3, 4), 
zgłoszonej do wpisu do rejestru zabytków ruchomych woj. lubelskiego i przeprowadzono 
jej oględziny. Przedmiotem wpisu jest obraz olejny malowany na płótnie (o wym. 55x 
130 cm), którego stan wskazuje, że został wycięty z większej całości. Przedstawia leżącą 
na rozpostartym białym całunie postać zmarłego Jezusa Chrystusa, z głową w promie-
nistym nimbie złożoną na owalnej poduszce, z rękoma wyciągniętymi wzdłuż ciała          
i stopami położonymi jedna obok drugiej. Na lewo od głowy Jezusa znajduje się 
zachowany, namalowany fragment tekstu liturgicznego, umieszczanego na bordiurach 
płaszczanic, służących przy obrzędach Wielkiego Tygodnia. Są to słowa zaczerpnięte      
z Ewangelii, opisujące złożenie do grobu ciała Chrystusa owiniętego w całun przez 
Józefa z Arymatei: „Błagoobraznyj Josif s driewa sniem prieczistoje tieło Twoje 
płaszczaniceju czistuju obwiw i woniami wo grobie nowie pokryw położi”. Z tekstu tego 
na przedmiotowym obrazie widnieje fragment napisany cyrylicą: „Błagoobraznyj Jo...”. 
Po bokach, na wysokości głowy, mogły znajdować się inicjały Chrystusa. Po lewej 
stronie przedstawienia Chrystusa pozostała pierwsza część (pisana cyrylicą): „IC”, brak 
natomiast drugiej części: „XP”, po drugiej stronie malowanej postaci. Ten typ przed-
stawienia jest spotykany również na innych tego rodzaju zabytkach z okresu XIX-XX w. 
na terenie woj. lubelskiego. Stylistyka, świadcząca o wyraźnym wpływie kultury 
zachodniochrześcijańskiej na sposób przedstawienia, może świadczyć o pochodzeniu 
płaszczanicy z cerkwi greckokatolickiej.  
Uszkodzona płaszczanica została zakupiona na targach staroci i przekazana w 2013 roku      
w darze parafii prawosławnej w Puławach. Nie jest znane jej pierwotne miejsce 
użytkowania. 

ROSSOSZ 
W wyniku postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Wójta 

Gminy Rossosz, Kazimierza Weremkowicza, dokonano rozpoznania nagrobka, zgłoszo-
nego do wpisu do rejestru zabytków ruchomych woj. lubelskiego. Przeprowadzono oglę-
dziny i stwierdzono, iż neoklasycystyczny nagrobek Anny Onufriewny Maksymowicz 
(fot. 5), jest usytuowany na niewielkim, płaskim, nieogrodzonym wyniesieniu przy dro-
dze relacji Biała Podlaska - Chełm. Miejsce lokalizacji znajduje się przy ul. Batalionów 
Chłopskich, na działce nr 744 zarejestrowanej w ewidencji gruntów obręb Rossosz, sta-
nowiącym własność Gminy Rossosz. Poza przedmiotowym obiektem żadne widoczne 
ślady nie wskazują na historię i przeszłość tego miejsca. Informacje historyczne i archi-
walne są skąpe i wyrywkowe, jednak uwidaczniają okoliczności powstania nagrobka. 

Został on wykonany z piaskowca, w formie obelisku na cokole. Jego wymiary: 105x 
94 cm, wysokość: 336 cm. Na trzonie, od frontu, umieszczona jest inskrypcja ryta 
cyrylicą „АННА/ОНУФРІЕВНА/МАКСИМОВИЧЪ/ЖЕНА РОССОШСКАГО НАС-
ТОЯТЕЛЯ/ПОСЛЕ 10 ЛЕТНИХЬ ТЯЖКИХЬ СТРАДАНІЙ/СКОНЧАЛАСЬ НА 43 
ГОДУ ЖИЗНИ/3/16 МАЯ 1900 ГОДА”, ponad którą przedstawiono krzyż pra-
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wosławny. Obelisk wieńczący wysoki postument nagrobka, ozdobiony jest sztukatorską 
dekoracją w formie wieńca i łacińskiego krzyża. W przyziemiu podstawy zachowała się 
wykonana cyrylicą, częściowo nieczytelna sygnatura zakładu kamieniarskiego z War-
szawy, mieszczącego się przy ul. Dzikiej („O. ЋО (...) /Варшава, Дика”), fot. 7. Można 
przypuszczać, że chodzi o zakład rzeźbiarsko-kamieniarski Józefa Norblina, którego 
czytelna sygnatura („J. Norblin/ul. Dzika N 71./w Warszawie.”), fot. 8, widnieje na 
nagrobku usytuowanym na cmentarzu, znajdującym się po drugiej stronie szosy relacji 
Biała Podlaska - Chełm, gdzie zachowanych zostało osiem kamiennych nagrobków i dwa 
drewniane krzyże (fot. 6). 
„Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” informuje, iż 
Rossosz pozostawała w XVI w. w rękach Dębickich, którzy założyli tu parafię, wznieśli 
kościół i uzyskali prawo miejskie dla osady. „Spis kościołów Diecezji Lubelskiej z 1870 
roku” podaje jako dokładną datę erygowania parafii Rossosz: 1507 r. Według wspo-
mnianego wyżej słownika, w 1624 r. Stanisław Koniecpolski odstąpił dobra Mikołajowi 
Firlejowi. Kolejnym właścicielem był Zbigniew Firlej, od pocz. XVIII w. Potoccy,          
a następnie Ossolińscy. Miasto było kilkakrotnie palone m.in. przez Lisowczyków              
i Szwedów. Około 1862 r. miasto i okoliczne dobra posiadał Jan Skibiczewski. Kościół 
katolicki pw. św. Stanisława Bpa zniszczony został przez pożar ok. 1861 r. Po czym 
nabożeństwa odprawiane były w kaplicy cmentarnej. Słownik informuje, że w 1861 r. 
parafia obejmowała 1009 rzymokatolików, 4630 grekokatolików i 270 izraelitów. 
Miejscowy nauczyciel historii Marek Kulawiec spisuje dzieje miejscowości, wyko-
rzystując różne źródła, m.in. mps pracy E. Biełuszko (domorosłego pamiętnikarza 
Rossosza) pt. „Rossosz. Jego kościoły i cmentarze” oraz „”Historyczne dzieje miasta 
Rossosza w powiecie Biała Podlaska”, według których na wyniesieniu, na którym stoi 
przedmiotowy nagrobek, znajdował się również kościół. „Wiadomem jest, że jeden         
z kościołów, zwany katedralnym był wzniesiony na funduszu parafialnym o kilka-
dziesiąt metrów od obecnego Ośrodka Zdrowia i przy tym kościele był cmentarz 
grzebalny, na którym przez długie stulecia grzebano zmarłych (...). Przy częściowej 
niwelacji tegoż pagórka, zostały wydobyte dwie czy trzy urny z popiołami ciał 
zmarłych”. Kronikarz informuje, że archeolodzy ustalili wiek urn na ok. IV w.p.n.e. 
Dalsze badania archeologiczne wyniesienia nie zostały przeprowadzone, a tym samym 
informacje o budynku kościoła, potem kaplicy, w końcu cerkwi prawosławnej oraz 
cmentarza prawosławnego nie zostały potwierdzone. Jedynym śladem pozostał nagrobek 
żony proboszcza, będący przedmiotem postępowania. 

Dotychczas ochroną prawną nie zostały objęte żadne zabytki ruchome w Rossoszu. 
Mimo bogatej historii, w miejscowości pozostało niewiele jej materialnych znaków. 
Nagrobek Anny Maksymowicz jest przykładem sygnowanego dzieła rzemiosła kamie-
niarskiego, w stylu neoklasycystycznym oraz świadectwem dotkliwej i tragicznej dla 
Polaków epoki utraty niepodległości i niewoli w zaborze rosyjskim. Jego zachowanie 
leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną przez niego wartość historyczną 
oraz artystyczną.  

STARY ZAMOŚĆ 
W wyniku postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek ks. 

Mirosława Sawki, proboszcza parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP        
w Starym Zamościu, dokonano rozpoznania przedmiotu wpisu i oględzin obiektów zgło-
szonych do wpisu. W wyniku postępowania administracyjnego w sprawie, stwierdzono, 
że na podstawie decyzji WKZ w Zamościu z dnia 4 kwietnia 1988 r. znak: KL.5330-
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4/88, wpisanych zostało 31 ruchomych dóbr kultury. Wpisem nie zostały objęte zabytki 
wnioskowane obecnie. Na podstawie opracowanych w roku 1984 kart, tworzyły zasób 
wojewódzkiej ewidencji zabytków ruchomych. Będące przedmiotem wniosku obiekty: 
ambona i chrzcielnica, w swej stylistyce stanowią dopełnienie wpisanego do rejestru 
wyposażenia kościoła. Obiekty są związane bezpośrednio z mecenatem rodziny 
Namysłowskich, która inicjowała kolejne rozbudowy bryły budynku kościelnego i jego 
uposażania na pocz. XX w. Neobarokowa ambona, wykonana w drewnie, malowana, 
złocona, z malowanymi na blasze obrazami Ewangelistów umieszczonymi w płycinach 
na koszu, powstała w 1904 r., w czasie rozbudowy kościoła, a nawiązująca stylistycznie 
chrzcielnica została ufundowana już w latach 30. XX w. Jest ona również wykonana      
w drewnie, malowana, złocona, na zaplecku obraz ze sceną: Chrzest w Jordanie oraz 
napis: „Ofiara Rozalii i Michała małżonków Dudków z Wirkowic 1931”. Obiekty 
stanowią pamiątki związane z historią uposażania kościoła i historią miejscowości. 
Nawiązujące w swej stylistyce do charakteru barokowego zabytki posiadają wartości 
artystyczne, a sposób ich wykonania wskazuje na biegłość w sztuce snycersko-
rzeźbiarskiej ich autora.  

TARNOGÓRA 
W wyniku postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek złożony 

przez ks. Jarosława Wójcika, proboszcza parafii rzymskokatolickiej pw. św. Zofii w 
Tarnogórze, dokonano rozpoznania i oględzin w zakresie przedmiotu wpisu. W wyniku 
rozpoznania stwierdzono, że wnioskowane do wpisu ruchome zabytki, wyszczególnione 
w sentencji, nie zostały objęte dotychczasowym wpisem ruchomego wyposażenia 
kościoła w Tarnogórze. Po dokonaniu oględzin i przeanalizowaniu przedmiotu wpisu 
zakwalifikowano część zabytków do objęcia ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.  
Jest to 9 elementów: ołtarz główny, wykonany w 1937 r. przez Dobrzańskiego, dwa 
feretrony z przełomu XIX i XX w. z obrazami malowanymi olejno na blasze, przedsta-
wiającymi Św. Trójcę, św. Zofię, św. Małgorzatę Antiocheńską i św. Jakuba Starszego, 
ponadto neobarokowy feretron z 1 poł. XIX w. z przedstawieniami płaskorzeźbionymi 
Świętej Rodziny i św. Franciszka. Wnętrze świątyni bardzo zyskuje pod względem 
estetyki i harmonii, jeżeli meble znajdujące się w nawach nie kolidują ze stylistyką 
pozostałych elementów wyposażenia, dlatego wykonane w latach 30. XX w. eklektyczne 
konfesjonały i dwa segmenty ław również zostały objęte ochroną prawną. Wartościowym 
dziełem sztuki jest witraż w oknie prezbiterium (fot. 9). Przedstawia św. Zofię z córkami. 
Z tyłu postaci widoczna jest kotara, zza której wychyla się anioł, podający Świętej i jej 
córkom palmy męczeństwa. Scena otoczona jest ornamentalną bordiurą w formie arkady. 
W dolnej części witraża widnieją napisy: „wykonał Krakowski Zakład Witraży, Al. 
Krasińskiego 23”, poniżej z boku mniejszymi literami „Warszawa 1904 roku” (fot. 10). 
Żeby rozszyfrować tę zagadkę należy zbadać czy witraż został uszkodzony w czasie II 
wojny światowej. „Warszawa 1904” zapewne odnosi się do wykonania witraża, być 
może w słynnym warszawskim zakładzie Łubieńskiej, na co wskazuje charakter i typ 
ikonograficzny przedstawienia. Jeżeli witraż został zniszczony lub uszkodzony w czasie 
działań wojennych to podpis krakowskiego zakładu może świadczyć, iż został on 
odrestaurowany bądź zrekonstruowany w Krakowie, po 1960 roku, gdyż nazwa 
„Krakowski Zakład Witraży” zastąpiła nazwę „Krakowski Zakład Witrażów S. G. 
Żeleński” po upaństwowieniu tegoż w 1960 r. Według informacji przekazanej przez 
badaczkę twórczości ww. przedsiębiorstwa, dr Danutę Kleszczyńską, Tarnogóra nie 
występuje w Wykazie robót Adama Żeleńskiego, prowadzonym od 1929 do 1960 roku. 
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Zakwalifikowane do wpisu zabytki ruchome, stanowią uzupełnienie zbioru wyposażenia 
kościoła w Tarnogórze z okresu po jego rozbudowie (1871-1872) i uzupełnienia wypo-
sażenia, którego dokonywano w 1 poł. XX w. Stanowią one dopełnienie historycznego 
wnętrza i wpisują się w historię kościoła i parafii. 

ZAMOŚĆ 
W wyniku postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek złożony 

przez ks. Adama Firosza, proboszcza parafii katedralnej pw. Zmartwychwstania 
Pańskiego i św. Tomasza Ap. w Zamościu, dokonano rozpoznania i oględzin w zakresie 
przedmiotu wpisu. W wyniku rozpoznania stwierdzono, że wnioskowane do wpisu 
ruchome zabytki, wyszczególnione w sentencji, nie zostały objęte dotychczasowymi 
wpisami ruchomego wyposażenia kościoła katedralnego w Zamościu. Jest to bogaty 
zbiór obiektów, których fundatorami na rzecz kościoła, od wieku XVI byli kolejni 
potomkowie rodu Zamoyskich. Wśród objętych ochroną w 2013 r., w liczbie 184, 
obiektów znajdują się zabytki będące na wyposażeniu kościoła katedralnego oraz 
zgromadzone na ekspozycji, funkcjonującej od 1987 r. w tzw. Infułatce - domu 
infułatów, dziekanów zamojskich na starym mieście w Zamościu - zabytki malarstwa, 
rzeźby, rzemiosła artystycznego, szat liturgicznych z okresu od XVII do XX w. Stanowią 
bardzo bogaty i unikatowy zbiór dzieł sztuki, o wyjątkowych walorach artystycznych, 
historycznych i naukowych. Część zabytków jest sygnowanych przez artystów lub 
zawiera dane dotyczące fundatora, co stanowi dodatkowy walor wartościujący. Jako 
pierwsze w sentencji decyzji zostały wymienione elementy wystroju ołtarza głównego, 
które są indywidualnymi dziełami sztuki np. rokokowe tabernakulum, wykonane z re-
pusowanego srebra, fundacji Tomasza Zamoyskiego i jego drugiej żony Anieli Teresy     
z Michałowskich. Tabernakulum zostało zaprojektowane przez nadwornego architekta 
Jerzego de Kawe w 1745 r., a wykonane w warsztacie Benjamina Hentschla i Jana 
Christiana Jancke z Wrocławia w latach 1746-1747. Było ono naprawiane w 1779 r. oraz 
uzupełniane przez zamojskiego złotnika L. Triesta w pocz. XIX w. Oprócz niego do 
rejestru zabytków wpisano krzyż ołtarzowy, cztery rzeźby z masy sztukatorskiej, 
wykonane w latach 1783-1785, przedstawiające: św. Jana Chrzciciela, św. Jana 
Ewangelistę, św. Pawła i św. Piotra (fot. 11), lampę wieczną z 1714 r., lichtarze 
ołtarzowe z warsztatu Norblina, wczesnobarokową rzeźbę Chrystusa Ukrzyżowanego     
z XVII w., umieszczoną na współczesnym drewnianym krzyżu przy ołtarzu soborowym. 
Ochroną prawną objęto szereg portretów przedstawicieli rodu Zamoyskich (fot. 12) i z 
rodów spokrewnionych, także tych którzy pełnili ważne funkcje w hierarchii kościelnej, 
portrety trumienne (fot. 13) oraz szereg obrazów autorstwa wybitnych malarzy. Wśród 
wymienionych w sentencji obiektów znalazła się też płyta nagrobna Jana Zamoyskiego 
osadzona w posadzce kaplicy Zamoyskich, wykonana z czarnego dębnickiego marmuru, 
z inskrypcją i tarczą herbową, zdobiona panopliami i insygniami władzy. Projekt 
graficzny wykonał prawdopodobnie Wilhelm van den Blocke po 1606 r., przed 1619 r.  
W kościele wpisano również do rejestru zabytków ołtarz Chrystusa Miłosiernego (fot. 
14) wraz z obrazami. Wśród szat liturgicznych trzeba wymienić późnorenesansowy 
komplet wraz z antepedium (fot. 15) fundacji Jana Zamoyskiego, z okresu po 1601 r., 
wykonany z czerwonego broszowanego aksamitu strzyżonego w motywy roślinne, z mo-
tywami herbu Jelita. 
Zwraca również uwagę kilka kompletów pogrzebowych szat liturgicznych, czarnych 

(fot. 16). Są to tkaniny z 2 poł. XVII w. i z XVIII w., trzy infuły, w tym „Marcinowa” 
haftowana wypukle, złotą nicią, w motywy kwiatowe na taśmach herby Jelita i Trach, 
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ordynata Marcina Zamoyskiego z końca XVII w. (fot. 17.) oraz uroczysta tzw. mitra 
pretiosa, zapewne ks. Mikołaja Kiślickiego, haftowana nićmi srebrnymi i złotymi w mo-
tywy roślinne, pierwotnie zdobiona dodatkowo perłami, na zachowanej jednej taśmie 
herb Zamoyskich. Wpisane do rejestru zostały również unikatowe dodatki do strojów 
liturgicznych: chusty (gremiale) z XVII w., rękawice czerwone i zielone oraz pończochy 
szyte ręcznie z tkaniny jedwabnej z 2 poł. XIX w. (fot. 18) oraz osiemnastowieczne 
pantofle z tkaniny o kwiatowym deseniu, wyszywane złotą i srebrną nicią w stylizowane 
motywy roślinne (fot. 19). Wyjątkowymi wartościami artystycznymi charakteryzują się 
monstrancje, krzyż procesyjny, pastorał, puszki na hostie, relikwiarze (św. Jana 
Nepomucena (fot. 20), św. Jana z Dukli, Ciernia z Korony Cierniowej, Drzewa Krzyża 
Świętego, św. Piotra (fot. 21), św. Tomasza, szaty NMP), kadzielnice (fot. 22), kielichy 
liturgiczne, łódka na kadzidło z łyżeczką (fot. 23, 24), ampułki na wino i wodę, 
świeczniki z okresu XVII, XVIII i XIX wieku o bogatych formach, repusowane, 
inkrustowane, ze scenami zaczerpniętymi z Pisma Świętego. Na ekspozycji muzealnej   
w Infułatce znajdują się też eksponaty, które rzadko spotyka się obecnie na wyposażeniu 
kościołów, gdyż zostały wycofane z liturgii. Między innymi jest to kocioł muzyczny 
używany w czasie Wielkanocy (fot. 25) oraz umbrakulum - przesłona Najświętszego 
Sakramentu (fot. 26). Na koniec trzeba wymienić dwa wyjątkowe obiekty: zegarek 
kieszonkowy „repetier” i szopkę bożonarodzeniową. Zegarek jest okrągły, w złoconej 
obudowie i ze złoconymi wskazówkami, z tarczą ze stopu metali. Jego obudowa jest 
bogato dekorowana w stylizowane motywy roślinne. Mechanizm został wykonany przez 
królewskiego zegarmistrza Jana Kowacza w Żółkwi, w 1678 r., stanowił własność 
Marcina Zamoyskiego. Natomiast szopka bożonarodzeniowa jest przedmiotem 
dewocyjnym, w formie tryptyku, w części środkowej płaskorzeźbiona i malowana scena 
„Pokłon pasterzy”, na skrzydłach malowane postacie adorujące Dzieciątko. Po zam-
knięciu, na złoconych skrzydłach, dekorowane podwójnie płyciny, dostosowane do 
kształtu szafy. Szopka powstała na przełomie XVIII i XIX w., pochodzi z domu rodziny 
Namysłowskich w Chomęciskach. 

Summary 
In 2013, the Historic Preservation Officer of the Lublin Province issued 9 legally binding 
administrative decisions to enter the following objects into the provincial register of immovable 
monuments:  
• parts of the urban layout of the city of Lublin, 
• 2 manor and park complexes, 
• 5 works of architecture and construction (2 churches, 2 chapels, 1 tomb chapel and a manor 

house in a manor and park complex), 
• 1 military cemetery, 
• surroundings of a monument entered in the register. 
Pursuant to Art. 6 of the Act of 23 July 2012 concerning protection and safeguarding of historical 
monuments (Journal of Laws No. 162/2003, item 1568, as amended) information about the entries 
to the register of monuments was announced in the Official Journal of the Lublin Province 
(Announcement No. 1/2014 of the Historic Preservation Officer of the Lublin Province of 18 March 
2014 about the list of historical monuments entered in the register of immovable monuments of the 
Lublin Province and the register of archaeological monuments of the Lublin Province – Journal of 
Laws of 2012 item 1230, on 20 March 2014). 
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1. Kraśnik, obraz Chrystus przed Piłatem z kościoła paraf., 
fot. w arch. WUOZ Lublin, 2013.

2. Lublin, nagrobek Marcina Leśniowskiego      
z katedry śś. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty, 
fot. K. Tur-Marciszuk, 2014.

3. Puławy, płaszczanica z cerkwi prawosławnej pw. Marii Magdaleny, fot. K. Tur-Marciszuk, 2013.

4. Puławy, płaszczanica (fragment) z cerkwi prawosławnej 
pw. Marii Magdaleny, fot. K. Tur-Marciszuk, 2013.

5.Rossosz, nagrobek Anny Onufriewny Ma-
ksymowicz na cmentarzu prawosławnym, fot. D. 
Dzięga, 2013.
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6. Rossosz, cmentarz unicki, fot. D. Dzięga, 2013.

7. Rossosz, sygnatura na nagrobku Anny 
Maksymowicz, fot. D. Dzięga, 2012.

8. Rossosz, sygnatura na nagrobku unickim, 
fot. K. Tur-Marciszuk, 2013.

9. Tarnogóra, witraż św. Zofii w kościele paraf., fot.        
P. Wira, 2013.

10. Tarnogóra, sygnatura na witrażu św. 
Zofii w kościele paraf., fot. P. Wira, 2013.

11. Zamość, rzeźba św. Piotr z ka-
tedry pw. Zmartwychwstania 
Pańskiego i św. Tomasza Ap., fot. 
B. Stolarz, 2013.



12. Zamość, portret Tomasza Zamoyskiego 
z katedry zamojskiej, fot. B. Stolarz, 2013.

13. Zamość, portret trumienny młodego szlachcica, fot. 
B. Stolarz, 2013.

15. Zamość, obraz Jezus Miłosierny z oł-
tarza w katedrze zamojskiej, fot. B. Stolarz, 
2013.

14. Zamość, antepedium ołtarzowe fundacji Jana 
Zamoyskiego, fot. B. Stolarz, 2013.

16. Zamość, ornat pogrzebowy, fot. B. Sto-
larz, 2013.
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17. Zamość, pończochy liturgiczne, fot. B. Stolarz, 2013.

18. Zamość, infuła Marcinowa, fot. B. Stolarz, 
2013.

19. Zamość, pantofle liturgiczne białe infułata, fot.        
B. Stolarz, 2013.

20. Zamość, fragment stopy relikwiarza św. Jana 
Nepomucena, fot. B. Stolarz, 2013.

21. Zamość, relikwiarz św. Piotra Apostoła, fot. 
B. Stolarz, 2013.
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24. Zamość, kadzielnica, fot. B. Stolarz, 2013.

22. Zamość, stopa łódki na kadzidło, fot. 
B. Stolarz, 2013.

23. Zamość, inskrypcja z łódki na kadzi-
dło, fot. B. Stolarz, 2013.

25. Zamość, kocioł muzyczny, fot. B. Stolarz, 2013.

26. Zamość, umbrakulum, fot. B. Stolarz, 2013.
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III. Realizacje 

Halina Landecka 
 
 

ZESPÓŁ SAKRALNY W PIOTRAWINIE - KOMPLEKSOWA REALIZACJA 
BADAŃ I KONSERWACJI ZABYTKU 

 
 

PIOTRAWIN - położony w Dolinie Przełomu Wisły związany jest historycznie               
z postacią św. Stanisława BM. Nazwa miejscowości pojawia się w najstarszym żywocie 
św. Stanisława „Vita Minor”, spisanym przez Wincentego z Kielc i datowanym na lata 
1230-12661. 

Pierwszy kościół - prawdopodobnie zrębowy, modrzewiowy powstał w XI wieku, 
pod wezwaniem św. Tomasza Apostoła. W roku 1310 Piotrawin został wraz z przy-
należnościami przekazany przez króla Władysława Łokietka katedrze krakowskiej, jako 
ofiara dla św. Stanisława. W roku 1437 do Piotrawina przyjechał kardynał i biskup 
krakowski Zbigniew Oleśnicki, który w miejscu drewnianego kościoła pobudował 
murowaną świątynię pod podwójnym wezwaniem św. Tomasza Apostoła i św. 
Stanisława BM. Gotycki kościół wzniesiony został w latach 1437-1441. W tym też czasie 
powstała gotycka kaplica - prawdopodobnie w miejscu wcześniejszego XIII-wiecznego. 
kościoła zbudowanego na grobie rycerza Piotrowina, który wskrzeszony w 1079 roku 
miał zaświadczyć przed królem o prawdziwości słów biskupa Stanisława. Jego ponowny 
pochówek na cmentarzu przykościelnym, cuda których doświadczała lokalna ludność za 
wstawiennictwem Świętego Stanisława, znalazły odzwierciedlenie w dobrach material-
nych zgromadzonych w Piotrawinie, który stał się ważnym ośrodkiem kultu i miejscem 
pielgrzymowania wiernych, biskupów, królów i książąt.  
Według Długosza ceglany, jednonawowy kościół w Piotrawinie był „bardzo pięknie 
zbudowany” i posiadał „piękne klejnoty fundacji Zbigniewa Oleśnickiego”. Zachowały 
się liczne opisy świątyni z wizytacji biskupich.  
Widoki kościoła i kaplicy znane są także z XVII-wiecznych obrazów wotywnych 
stanowiących świadectwo wielu uzdrowień dzięki wstawiennictwu św. Stanisława2.        
Z tych materiałów wynika, że kaplica nakryta była w XVII wieku baniastym hełmem      
z iglicą i krzyżem Według źródeł pisanych dach namiotowy pojawił się dopiero w roku 
17983.  
Silny ruch pielgrzymkowy spowodował, że w latach 80. XVIII wieku ówczesny biskup 
krakowski Kajetan Sołtyk, podjął decyzję o budowie większej świątyni. Zadanie to 
otrzymał architekt Ferdynand Franciszek Nax (znany już z projektów przebudowy pałacu 
w Opolu Lubelskim i pałacu Małachowskich w Nałęczowie) lecz prace rozpoczęte         
w 1770 roku zostały przerwane z powodu aresztowania i zesłania biskupa do Kaługi.  
Dowodem rozpoczęcia budowy są relikty murów odkryte w trakcie badań archeologi-
cznych oraz przygotowane do nowego kościoła - zachowane i dziś eksponowane            
w obrębie zespołu - kamienne bazy i kapitele kolumn4. 

                                                            
1 J. Stefański, Piotrawin - studium historyczno-ruralistyczne, PP PKZ O/Lublin 1987, mps w arch. WUOZ 
Lublin, s. 13-17. 
2 J. Stefański, Piotrawin. Kościół parafialny p.w. Św. Tomasza Ap. i Stanisława Biskupa oraz kaplica św. 
Stanisława, dokum. nauk. hist. PP PKZ O/Lublin, 1991. mps w arch. WUOZ Lublin, s. 21. 
3 Ibidem, s. 34; 
4 J. Stefański, op. cit., poz. 1, s. 57-69, także wstępne wyniki badań archeologicznych aut. E. Mitrusa z 2011 r. 
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W związku z zaniechaniem rozbudowy, w roku 1791 przeprowadzono gruntowny remont 
gotyckiego kościoła, przy którym dobudowano kruchtę i późnobarokową dzwonnicę.     
W połowie wieku XIX zbudowano nową zakrystię przy prezbiterium, zmieniono szczyt 
kruchty, wkomponowano (w elewacji wschodniej prezbiterium) kaplicę ogrójcową,         
w 1904 roku wzniesiona została nowa plebania. Widoki kościoła i kaplicy utrwalone 
zostały na XIX-wiecznych rycinach i rysunkach. Według legendy św. Stanisław posadził 
przy kaplicy lipę. Rozłożyste drzewo rysował m.in. A. Lerue, zachowały się także jej 
liczne opisy5. 

W latach rozbiorów Polski ograniczone zostały możliwości pielgrzymowania do 
świętego miejsca, co powodowało postępujące zaniedbanie obiektów. Także w wyniku 
walk frontowych w okresie obu wojen założenie uległo znacznym zniszczeniom. 
W „Wykazie zniszczonych i uszkodzonych budowli oraz strat materialnych spowodo-
wanych działaniami nieprzyjacielskich wojsk przy starciach zbrojnych z wojskami 
rosyjskimi w Diecezji Lubelskiej w 1914 roku” umieszczone zostały informacje o znisz-
czeniu od pocisków dachu kościoła, rozbiciu kamiennego ogrodzenia, spaleniu dachu 
murowanej dzwonnicy, schodów i drzwi. Spłonęły także domy kościelne i zabudowania 
gospodarcze, także dzwony zostały zabrane przez Rosjan6. 
Prace zabezpieczające przy uszkodzonym kościele i dzwonnicy prowadzone były w opar-
ciu o projekt arch. Jana Koszczyc-Witkiewicza w latach 1914-15, wnętrza odnowiono    
w 1918 roku, a dzwonnicę odbudowano w 19237. W latach 30. proboszcz przystąpił do 
malowania wnętrza kościoła - miejscowi rzemieślnicy wykonali polichromowaną 
dekorację, jednak roboty z powodu braku uzgodnień zostały wstrzymane. 
 
W 1931 r. kościół i kaplica w Piotrawinie znalazły się w spisie zinwentaryzowanych 
zabytków kultury i sztuki na terenie województwa lubelskiego pod nr 11/1931 poz.111. 
W maju 1945 roku, ówczesny proboszcz ks. Stefan Wrzołek, pisał: „Do Pana 
Konserwatora Województwa: „kościół parafialny cenny zabytek architektoniczny oraz 
bardzo zabytkowa kaplica Piotrawina położona obok kościoła, podczas działań 
wojennych (pas przyfrontowy) zostały bardzo uszkodzone jak stwierdza protokół             
p. Architekty Powiatowego. 
Parafia składająca się z mieszkańców osiedli zrujnowanych w 80% w czasie ostatnich 
działań wojennych nie może ponieść olbrzymich kosztów remontu tych cennych zabytków. 
(…) Wobec powyższego uprzejmie proszę Pana Konserwatora o subwencję według 
załączonego kosztorysu”. 
Architekt powiatowy potwierdził, że od pocisków artyleryjskich uszkodzona jest więźba  
i ceramiczne pokrycie kościoła, „szczyt główny i mniejszy nad kruchtą rozbite w połowie 
swych wysokości do gzymsu koronacyjnego. 18 szkarp zewnętrznych - mur uszkodzony od 
20 do 50%. Szyby w oknach wszystkie pobite. Kaplica Piotrawina (…) od pocisków 
artyleryjskich dach kompletnie rozbity - nie istnieje. 2 szczyty - zachodni i wschodni 
roztrzaskane (…) zewnętrzna powierzchnia ścian uszkodzona odłamkami pocisków         
w 30%”8. 

                                                            
5 Ibidem, s. 42. 
6 M. Gałecka, Straty i zniszczenia poniesione w zabytkach nieruchomych w okresie I wojny światowej na 
obszarze województwa lubelskiego w jego aktualnych granicach, Lublin 2012, mps w arch. WUOZ Lublin,      
s. 163. 
7 Ibidem. 
8 dane wg akt WUOZ Lublin. 
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Jak wynika z dokumentów prace remontowe, wsparte subwencją w wysokości 100 000 zł 
zostały wykonane w 1946 roku. 
Kolejne remonty podejmowane przez administratorów parafii (ks. Jan Hryniewicza, Jana 
Augustynka, Jerzego Hanaja) także dotowane były ze środków konserwatorskich. 

W latach 1956 i 1966 decyzjami o uznaniu za zabytek i o wpisie do rejestru 
zabytków województwa lubelskiego (pod aktualnym nr A/119) objęto ochroną nie tylko 
gotycki kościół i kaplicę, ale również zabytki ruchome stanowiące ich wyposażenie,        
a także dzwonnicę i znajdujący się w granicach d. cmentarza drzewostan. Szczegółowy 
spis zabytkowego wyposażenia kościoła obejmuje niemal 200 obiektów - w tym ołtarze, 
obrazy (w tym wspaniała kolekcja XVII-wiecznych obrazków wotywnych dokumen-
tujących uzdrowienia i akty pomocy dokonane za wstawiennictwem św. Stanisława), 
portale, płyty nagrobne, epitafia i wiele cennych dzieł rzemiosła artystycznego. 
 
W złożonej przez Archidiecezję Lubelską aplikacji o przyznanie funduszy unijnych        
(z puli środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013) na 
projekt pt.: „Kazimierz Dolny oraz wybrane zespoły zabytkowe Powiśla Lubelskiego - 
renowacja i ochrona dziedzictwa”, znalazło się osiem parafii rzymskokatolickich: 
Baranów, Gołąb, Józefów, Kazimierz Dolny, Klementowice, Piotrawin, Wąwolnica          
i Wilków. Najstarsza wśród wymienionych miejsc gotycka świątynia Piotrawińska 
otrzymała szansę na powrót do świetności9. 
 
Rozpoczęte w roku 2010 prace remontowo-konserwatorskie objęły:  
• architekturę kościoła i kaplicy z detalami; 
• otoczenie;  
• wystrój i wyposażenie wnętrz. 
 
Prace poprzedzone zostały opracowaniem w (2007 i 2008 r.) specjalistycznych ekspertyz 
technicznych i konserwatorskich. Stwierdzono spękania fragmentów struktury murów 
kościoła, zawilgocenia wynikające z braku izolacji przyziemia, korozje zaprawy, 
uszkodzenia posadzki, nieszczelności obróbek blacharskich10.  
We wnętrzu kościoła i w jego otoczeniu wykonane zostały badania georadarowe, których 
celem było poszukiwanie śladów krypt i reliktów dawnej zabudowy11. 
Niezbędne zabiegi remontowe i wzmocnienia konstrukcyjne zawarte zostały w projekcie 
budowlanym remontu i renowacji kościoła i kaplicy12. 
Przewidziane zostały zszycia i wzmocnienia murów przyziemia, naprawy rys i pęknięć 
konstrukcyjnych, wykonanie poziomych przepon izolacyjnych. 
Prace przy licu elewacji wymagały szczególnej staranności. Kościół murowany jest z ce-
gły gotyckiej, łączonej zaprawą wapienno-piaskową, w wątku tzw. polskim (wozówka-
główka), w którym zastosowane zostały cegły o różnym stopniu wypału i kolorystyce 

                                                            
9 R. Bartnik, Brzegi Wisły. Wielka historia wsi i miasteczek Powiśla od Sandomierza do Stężycy, Muzeum 
Lubelskie, Lublin 2012, s. 82-84. 
10 A. Ostańska, Ekspertyza budowlana - rewaloryzacja zespołu parafialnego w Piotrawinie, 2008, dok. w arch. 
WUOZ Lublin. 
11 W. Nawrocki, W. Antosiewicz, J. Pieczonka, Badania georadarowe w kościele p.w. św. Tomasza Apostoła      
i św. Stanisława BM oraz w otoczeniu kościoła w Piotrawinie, woj. lubelskie, Kraków 2011, w arch. WUOZ 
Lublin. 
12 K. Korona, A. Ostańska, Projekt budowlany remontu i renowacji, Lublin, marzec 2008, w arch. WUOZ 
Lublin. 
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(wiśniówka, zendrówka, niedopałki). Dekoracją elewacji są ozdobne ceglane fryzy           
i szczyty. W wielu miejscach lico murów zostało uszkodzone trwale (miejsca po 
pociskach artyleryjskich) lub zniszczone poprzez działania wilgoci lub nieprawidłowe 
naprawy (np. zatarcia ubytków przy użyciu cementu). W elewacjach stwierdzono także 
występowanie wielu przemurowań wykonanych w nowej cegle, odbiegającej formatem, 
strukturą, barwą od cegły gotyckiej. Tak wykonane uzupełnienia spowodowały 
zakłócenia wątku muru, i powstanie nieestetycznych, widocznych „łat” - szczególnie       
w obrębie skarp i przyległych do nich fragmentów muru. 
Program prac konserwatorskich przewidywał usunięcie nieprawidłowości, zabezpie-
czenie i wyeksponowanie oryginalnego muru i spoinowania, a także zachowanie 
otworów maculcowych i śladów po walkach zbrojnych. Przy wykonywaniu niezbędnych 
napraw i uzupełnień stosowano zasadę nawiązania do wątku gotyckiego poprzez 
właściwy dobór cegieł, ich układu oraz zapraw i materiałów do wypełnień ubytków         
o składzie zbliżonym do historycznych receptur.  
Analogiczne zasady postępowania zostały przyjęte dla elewacji kaplicy. 
W odniesieniu do wnętrz - w oparciu o sondażowe badania tynków i warstw malarskich    
i rozpoznanie stanu elementów zabytkowego wyposażenia kościoła i kaplicy ustalone 
zostały programy specjalistycznych prac konserwatorskich13.  
Sondażowe badania ścian kościoła i kaplicy przeprowadzone w latach 1991-92 
potwierdziły występowanie śladowych dekoracji malarskich uszkodzonych w wyniku 
prowadzonych wcześniej robót związanych z wymianą tynków i przemalowaniami. Z lat 
70. XX wieku zachował się zapis o pokryciu kościoła nowymi malowidłami, które 
usunięto „wodą z Wisły” ze względu na to że kościół okazał się zbyt ciemny. 
Prawdopodobnie „zmywanie” zastąpiono miejscami skuciem tynków. 
Z ustaleń badawczych wynika, że pierwotnie żebra sklepienne w kościele były wykonane 
z kształtek ceglanych, dekorowanych dwubarwną (szarość-czerwień ceglasta) powłoką 
malarską, w kolejnych okresach - jednobarwną, imitującą kamień. Wysklepki i płasz-
czyzny ścian były utrzymane w kolorze złamanej bieli. W prezbiterium znaleziono ślady 
dekoracji XIX wieku, a podczas robót prowadzonych w 2011 roku - po zdemontowaniu 
ołtarzy przytęczowych - odsłonięty został fragment dekoracji malarskiej obramiającej łuk 
tęczowy. 

Jak wykazały badania stratygraficzne tynki w kaplicy św. Stanisława także zostały 
wymienione. Stare warstwy zachowały się jedynie na żebrach wyprowadzonych z kształ-
tek ceglanych. Na przełomie XIX i XX wieku ściany kaplicy pokryto malowidłami - do 
dziś zachował się jedynie jeden z trzech medalionów z przedstawieniem św. Jana 
Nepomucena i niewielkie fragmenty dwóch pozostałych (malowidło z fragmentem orła - 
prawdopodobnie element orderu zawieszonego na szyi sportretowanej osoby, oraz 
malowidło ze stylizowanym gotyckim napisem „święty” - prawdopodobnie przedstawia-
jące św. Stanisława - patrona kościoła i kaplicy). Wystrój dopełniały ornamenty roślinne  
i cztery tarcze z herbem biskupa Oleśnickiego - „Dębno” umieszczone w narożach przy 
ścianie wschodniej. 

                                                            
13 A. Kasiborski, Piotrawin - kościół parafialny p.w. św. Tomasza Apostoła i Stanisława Biskupa oraz kaplica 
p.w. św. Stanisława. Sondażowe badania tynków i warstw malarskich. Projekt kolorystyki wnętrz, PKZ Sp. z.o.o 
Lublin, 1991; B. Opiłło, Program prac konserwatorskich wystroju i wyposażenia wnętrza, elewacji kościoła, 
kaplicy i plebanii, kamiennych kapiteli i kolumn oraz ogrodzenia kościoła p.w. św. Stanisława Biskupa               
i Tomasza Apostoła w Piotrawinie, Kraków 2007, w arch. WUOZ Lublin. 
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Przygotowanie programów konserwacji wystroju wnętrz kościoła i kaplicy i wyposażenia 
powierzono uprawnionym specjalistom.  
Pracom konserwatorskim zostały poddane: chór muzyczny, ambona, chrzcielnica, tablica 
erekcyjna, epitafia, krucyfiks i rzeźby z łuku tęczowego, ołtarze, obrazy, płyty nagrobne 
z kaplicy. Rozszerzono zakres prac przewidzianych w projekcie o konserwację zbioru 
XVII-wiecznych obrazów wotywnych, które pierwotnie znajdowały się w kaplicy, a po 
wykonanych pracach konserwatorskich stały się przyczynkiem do utworzenia ekspozycji 
muzealnej w pomieszczeniu południowej zakrystii i przedsionku kościoła.  
Niestety skromne środki jakimi dysponowała parafia na zapewnienie tzw. udziału 
własnego w finansowaniu projektu unijnego spowodowały, że zakres prac w odniesieniu 
do części elementów zabytkowych został ograniczony do działań techniczno-
zabezpieczających umożliwiających kontynuację zabiegów konserwatorskich (dotyczy to 
m.in. dekoracji sklepień w kościele, ścian we wnętrzu kaplicy, malowideł w strefie 
Ogrójca, portali kamiennych). 

W trakcie prac ziemnych związanych z wymianą instalacji, nawierzchni, budową 
przyłączy prowadzone były stałe badania archeologiczne. Zadokumentowano odsłonięte 
fragmenty potężnych murów fundamentowych planowanej bazyliki. Ich układ może 
sugerować iż miała to być budowla na rzucie centralnym. Ujawnione zostały także 
kamienne mury znacznie wcześniejszej budowli położonej na północny-wschód od 
obecnej kaplicy św. Stanisława. 
W płytkich warstwach podposadzkowych, we wnętrzu kościoła, zlokalizowane zostały 
cztery pochówki w trumnach, a także fragmenty detali architektonicznych. 
Szczególnie interesujące były badania przeprowadzone we wnętrzu kaplicy, w miejscu 
legendarnego pochówku Piotrawina. W kaplicy znajdują się trzy płyty upamiętniające to 
niezwykłe wydarzenie. Najstarsza - gotycka umieszczona jest na ścianie północnej, 
ceglaną komorę grobową pokrywa płyta wykonana z wapienia, a nad nią umieszczona 
jest pokrywa z marmurowej płyty (z datą 1640 r.) wsparta na sześciu profilowanych 
podporach. 
Z badań archeologicznych wynika, że w komorze grobowej spoczywają reliktowo 
zachowane szczątki co najmniej trzech osób. Szczegółowe ich rozpoznanie jest kolejnym 
etapem badań, które powinny pomóc w datowaniu i potwierdzeniu związku znalezisk      
z miejscem pochówku rycerza Piotra.  
Płyta gotycka z białego wapienia, o wymiarach 97x210 cm, datowana na wiek XV, 
pierwotnie była umieszczona w posadzce. Obecnie jest wmontowana w ścianę północną 
kaplicy. Zachowały się na niej relikty kartuszy oraz wyrytego gotyckim krojem 
nieczytelnego dziś napisu. Według przekazów była to płyta nagrobna legendarnego 
Piotra Strzemieńczyka14.  
Konserwacji poddano płyty, a także tablice pamiątkowe, epitafijne, portale kamienne     
w kaplicy oraz płyty nagrobne leżące przy murze cmentarnym. Po oczyszczeniu 
powierzchni z zabrudzeń, zaplamień, śladów farb struktura została wzmocniona. 
Uzupełniono ubytki kamienia, wykonano zabezpieczenia i impregnację. Przywrócono 
poler powierzchni, uczytelniono napisy.  
Para drzwi zewnętrznych z kaplicy także wymagała konserwacji. Drzwi stalowe, kute,    
z przeszkleniem witrażowym, wykonane zostały w 1901 roku w warsztacie „Rakowski” 

                                                            
14 E. Welter, Dokumentacja powykonawcza konserwacji elementów kamiennych w kaplicy św. Stanisława BP 
oraz tablic epitafijnych we wnętrzu kościoła i przy murze okalającym kościół św. Tomasza Apostoła                    
i Stanisława Biskupa w Piotrawinie, woj. lubelskie, Warszawa, 2011, mps w arch. WUOZ Lublin. 
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(znak firmowy na wewnętrznej stronie drzwi). Skorodowana konstrukcja, niesprawność 
techniczna, ubytki przeszkleń, nawarstwienia farb w warstwach wierzchnich wymagały 
interwencji specjalistycznej. Drzwi zdemontowano, oczyszczono, odrdzewiono, zakon-
serwowano, naprawiono oryginalne zamki - przywrócono ich wartość i użyteczność15. 
Podobnym zabiegom została poddana neobarokowa krata w glifie ostrołukowego wejścia 
do nawy kościoła, wykonana w 1909 roku prawdopodobnie także w warsztacie 
Rakowskiego16. 

Odrębnym programem objęto zagospodarowanie terenu wokół kościoła. Zieleń 
została szczegółowo zinwentaryzowana, co było podstawą opracowania programu 
pielęgnacji i gospodarki drzewostanem. W projekcie przewidziany został remont 
ogrodzenia, ciągów komunikacji pieszej i kołowej (w tym realizacja drogi pożarowej) 
oraz koncepcja ekspozycji 25 kamiennych detali z niezrealizowanej rozbudowy 
kościoła17.  
Wszystkie elementy wyrzeźbione zostały w piaskowcu - zachowany zbiór stanowi 
przypadkowy zestaw baz, kapiteli i fragmentów trzonów kolumn których wymiary 
(średnica od 80-115 cm) mogą świadczyć o zamierzonej dużej skali nowego kościoła. 
Część detali została wykorzystana współcześnie - pod cokół figury Matki Boskiej, pod 
zegar słoneczny, pozostałe początkowo umieszczone były na cmentarzu przykościel-
nym, a od ostatnich kilkunastu lat przy murze cmentarza (od strony kościoła). 
Konserwacja kamieniarki polegała na oczyszczeniu, usunięciu wtórnych zatarć z zaprawy 
cementowej, impregnacji kamienia. 
Zgodnie z projektem detale wyeksponowane zostały w obrębie cmentarza na podstawach 
zapewniających stabilność i zabezpieczenie przed działaniem wilgoci18. 
 

Realizacja projektu konserwacji sakralnego zespołu w Piotrawinie prowadzona była 
w latach 2011-2013. Pracom towarzyszyły niezbędne rozpoznania techniczno-budowla-
ne, szerokie badania archeologiczne, historyczne i konserwatorskie. Przyniosły one 
nowe, istotne ustalenia dotyczące historii świątyni, pozwoliły także na potwierdzenie lub 
weryfikację faktów znanych dotychczas wyłącznie z materiałów źródłowych.  
Kompleksowe działania konserwatorskie utrwaliły niezwykłą wartość miejsca - duchową 
i materialną - zachowaną przez wieki w pamięci kolejnych pokoleń i w zabytkowych 
obiektach przetrwałych od czasów średniowiecza. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
15 P. Sadlej, Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich. Para drzwi w portalach kaplicy św. 
Stanisława Biskupa, Kościół św. Tomasza Apostoła i św. Stanisława Biskupa w Piotrawinie, Warszawa 2001,  
mps w arch. WUOZ Lublin. 
16 P. Sadlej, Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich. Krata w wejściu do nawy. Kościół św. 
Tomasza Apostoła i św. Stanisława Biskupa w Piotrawinie, Warszawa 2011, mps w arch. WUOZ Lublin. 
17 M. Słowik-Junko, Inwentaryzacja istniejącej zieleni i projekt gospodarki drzewostanem przy kościele p.w. św. 
Tomasza Apostoła i św. Stanisława Biskupa w Piotrawinie. Koncepcja ekspozycji i aranżacji kamiennych 
kapiteli kolumn, Landmark Park 2008, w arch. WUOZ Lublin. 
18 E. Welter, Dokumentacja powykonawcza konserwacji kamiennych elementów architektonicznych na 
cmentarzu kościelnym - głowice, bazy i trzony kolumn, Warszawa 2011, w arch. WUOZ Lublin. 
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Summary 
Piotrawin, situated in the area of the Vistula Ravine, has been historically associated with the 

figure of St. Stanislaus Bishop and Martyr. In 1437 Zbigniew Oleśnicki, kardynał and bishop of 
Cracow, built a stone church of St. Thomas the Apostle and St. Stanislaus Bishop and Martyr. At 
that time, a Gothic chapel was erected - probably in place of the earlier church from the 13th c., 
built over the grave of Piotrowin knight who, resurrected in 1079, was supposed to certify before 
the king about truth of bishop Stanislaus’ words. The images of the church and the chapel are also 
known from 17th c. votive paintings testifying to numerous cases of healing through the intercession 
of St. Stanislaus. 
Due to the strong pilgrimage movement, Kajetan Sołtyk, bishop of Cracow, decided to build a 
larger temple in the 1780s. This task was entrusted with architect Ferdynand Franciszek Nax. 
However, the works started in 1770 were discontinued. The beginning of the construction process 
is evidenced by the relics of walls discovered during archaeological research, as well as stone 
bases and capitals of columns prepared for the new church – preserved and exhibited today within 
the group of buildings. 
The repair and restoration works, started in 2010, included: 

- architecture of the church and the chapel with details; 
- surroundings;  
- decoration and furnishings of the interior. 

The works at the face of the elevation required special care. The church was built of Gothic bricks 
in various colours and burning stages, joined with lime and sand mortar. The elevation is 
decorated with ornamental brick friezes and gables. In many places, the face of the walls was 
permanently damaged (by artillery shells) or destroyed by humidity or incorrect repairs. 
On the basis of a survey of plaster and paint layers of the interiors, as well as a study of the 
condition of historical objects in the church and the chapel, the programmes of specialized 
restoration works of the interiors were developed. The restoration works covered organ gallery, 
pulpit, baptismal font, foundation plaque, epitaphs, crucifix and sculptures from the chancel arch, 
altars, paintings and gravestones from the chapel. The scope of the works was extended to include 
restoration of the 17th c. votive paintings which were placed in the museum exhibition in the 
southern sacristy and the vestibule of the church. 

During the earth works connected with replacement of installations and surfaces and building 
of connections, regular archaeological surveys were conducted. The uncovered fragments of 
powerful foundation walls of the planned basilica were documented. Furthermore, the stone walls 
of a far earlier building were exposed, located north-east from the current St. Stanislaus chapel. 
Inside the church, in shallow layers under the floor, four burials in coffins were localized, as well 
as fragments of architectural details. 
A separate programme covers development of the church surroundings and the exhibition of 25 
stone details from the unimplemented extension of the church. 
In accordance with the projects, details were displayed within the cemetery on bases providing 
stability and protection against dampness. 

The project of restoration of the religious buildings complex in Piotrawin was implemented in 
the years 2011-2013. The works were accompanied by necessary technical and construction 
inspections, as well as extensive archaeological, historical and restoration research. They brought 
new and significant discoveries regarding history of the temple and enabled confirmation or 
verification of facts known up to then only from source materials.  
The comprehensive restoration works consolidated the unique spiritual and material values of the 
place, preserved throughout centuries in memory of subsequent generations and in historical 
objects existing since the medieval times. 
 



1. Siedemnastowieczny obrazek wotywny            
z przedstawieniem kościoła i kaplicy, fot. 
ze zbiorów WUOZ Lublin.

2-3. Kościół i kaplica, stan przed konserwacją, fot. ze zbiorów WUOZ Lublin, 2005.

4. Konserwacja ceglanego lica murów, fot. 
ze zbiorów WUOZ Lublin, 2013.
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6. Kaplica po pracach konserwatorskich, ze zbiorów 
WUOZ Lublin, 2013.

7.Odkrycie pochówków pod posadzką nawy 
kościoła, fot. ze zbiorów WUOZ Lublin, 2012.

8. Wnętrze kościoła po pracach konserwa-
torskich, fot. ze zbiorów WUOZ Lublin, 
2013.

5. Kościół i kaplica po pracach konserwatorskich, ze zbiorów WUOZ Lublin, 2013.



11. Osiemnastowieczne kapitele kamienne 
z niezrealizowanej bazyliki, złożone w ob-
rębie cmentarza przykościelnego, fot. ze 
zbiorów WUOZ Lublin, 2013.

12. Widok zespołu kościelnego, fot. ze zbiorów WUOZ Lublin, 
2013.
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9. Kaplica św. Stanisława, prace konserwa-
torskie przy płytach nagrobnych, fot. ze 
zbiorów WUOZ Lublin, 2012.

10.Wnętrze kaplicy św. Stanisława po konserwacji, fot. ze zbiorów 
WUOZ Lublin, 2013.



Jan Maraśkiewicz 
 
 

TRANSLOKACJA KOŚCIOŁA PW. TRÓJCY ŚWIĘTEJ 
ZE STANINA DO PRATULINA 

 
 

Poprzez długi ciąg historii ludzkiej działalności lokalne społeczności dostosowywały 
otoczenie do własnych potrzeb. Sposoby i okoliczności, także w architekturze i budo-
wnictwie, bywały różne w zależności od epoki i świadomości mieszkańców. Zawsze 
jednak potrzeba posiadania Domu Bożego była ważniejsza od innych, a chęć pod-
kreślenia wielkości i znaczenia Boga odzwierciedlała się w architektonicznej formie 
świątyni. W okresie nowożytnym nad wypełnioną niską i drewnianą zabudową 
mieszkalną oraz gospodarczą wsi podlaskiej czy mazowieckiej dominował drewniany 
kościół rzymskokatolicki lub drewniana cerkiew unicka. W XX wieku drewniane 
budownictwo wiejskie ulega przekształceniu, a w 2 połowie wieku praktycznie zanika. 
Przestają też cieszyć się sympatią drewniane świątynie, wypierają je nowe, murowane, 
pozbawione wrażliwości architekta na wartości, którym mają służyć. Wzorcowym 
przykładem powyższych procesów jest kościół we wsi Stanin położonej w powiecie 
łukowskim. Pozostawiona bez opieki parafian i popadająca w ruinę drewniana świątynia, 
stała się wymownym, negatywnym przykładem stosunku mieszkańców i włodarzy parafii 
do świadectw ich chrześcijańskiej przeszłości. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności 
została uratowana przed całkowitym zapomnieniem poprzez translokację do Pratulina.  
W Pratulinie odzyskała historyczną formę i uzyskała nową muzealną funkcję. 
 
Kościół w Staninie 

W niewielkim i położonym na uboczu głównych traktów komunikacyjnych Staninie 
do pocz. XXI wieku funkcjonował interesujący drewniany kościół rzymskokatolicki. 
Zapewne ze względu na swoje położenie nie był on przedmiotem zainteresowania 
historyków architektury. Nie doczekał się odrębnego monograficznego opracowania, 
wspominają o nim jedynie przewodniki turystyczne. Zależne od siebie i pozbawione 
naukowego warsztatu wzmiankowane opracowania uznają kościół w Staninie za obiekt 
jednorodny pod względem czasu powstania oraz uwzględniają fakt jego rozbudowy        
w 1905 roku. Także zgromadzone w archiwach kościelnych fragmentaryczne informacje 
nie ułatwiają odtworzenia jego budowlanej historii. Dopiero możliwość przeprowadzenia 
analizy architektonicznej zachowanego obiektu oraz pogłębione rozpoznanie archiwaliów 
umożliwiają próbę rekonstrukcji wyglądu kościoła w jego różnych fazach budowlanych. 

Pierwszą wzmiankę o wsi Stanin odnajdujemy w wykazie miejscowości położonych 
w tzw. Ziemi Łukowskiej wyłonionej z 1484 r. z podziału Ziemi Sandomierskiej. Wieś ta 
przynależała wówczas do parafii rzymskokatolickiej w Tuchowiczu1 i stanowiła 
własność osiadłej w pobliskim Jarczewie rodziny Jarczewskich2. Samo założenie wsi 
Stanin przypisać należy Stanisławowi Jarczewskiemu, zaś jej rozwój jego synowi Bene-
dyktowi. Po Benedykcie dobra Jarczewskie dziedziczy jego syn Andrzej Jarczewski, 
zapobiegliwy gospodarz oraz gorliwy katolik. Wielopokoleniowe zabiegi rodziny 

                                                            
1 S. Litak, Formowanie sieci parafialnej w łukowskim do k. XVI w., Lublin 1965, s. 45. 
2 M. Paschke, Jarczew, woj. siedleckie, zespół dworsko-parkowy, Lublin 1981, s. 15, mps w arch. WUOZ 
Delegatura Biała Podlaska. 
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Jarczewskich, zmierzające do uporządkowania własnych spraw gospodarczych, zwięk-
szyły nie tylko możliwości finansowe rodziny, przyczyniły się przede wszystkim do 
wzrostu liczby mieszkańców obsługujących ich dobra. Budową pierwszego stanińskie- 
go kościoła zajął się Andrzej Jarczewski w 1555 roku3. Ofiarował grunta pod budowę      
i zabezpieczył niezbędne środki finansowe. Wzniesiona świątynia była kościołem 
filialnym związanym z parafią w Tuchowiczu. W wyniku wieloletnich zabiegów Wiktora 
Jarczewskiego, syna Andrzeja, stanińską samodzielną parafię erygował w 1599 roku bp 
krakowski Andrzej Zebrzydowski. 

Andrzej Jarczewski na wyposażenie powstałej świątyni przeznaczył dochody            
z dwóch włók ziemi. Dochody te miały zapewnić utrzymanie parafii, szkoły elementarnej 
oraz ochronki (szpitala?). Wiktor Jarczewski, uposażając parafię, zabezpieczył swoje      
w niej wpływy poprzez prawo kolacji dające mu możliwość wskazywania osoby na 
wakujące stanowisko proboszcza. Szybko też okazało się, że pierwsza fundacja nie 
zabezpieczała finansowo wszystkich potrzeb, a brak środków finansowych skutkował 
ograniczaniem działalności ochronki. Aby umożliwić jej prowadzenie parafia otrzymała 
od Wiktora Jarczewskiego dodatkowe przywileje, m.in. prawo „wieczystego” wolnego 
wyrębu w lasach należących do dóbr stanińskich na „opał, budowę i wszelkie inne 
potrzeby”, a sam szpital przykościelny uposażony został dodatkową włóką ziemi4. 

Skąpy materiał źródłowy nie pozwala na rekonstrukcję wyglądu pierwszej świątyni. 
Poprzez analogię do innych małopolskich i podlaskich kościołów możemy hipotetycznie 
założyć, że była to niewielka kaplica utrzymana w typie budowli jednoprzestrzennych,   
w których przestrzeń prezbiterium wydzielano jedynie balustradą.  

W 1644 roku dzięki małżeństwu Anny Jarczewskiej z Aleksandrem Grabskim, 
podkomorzym brzeskim, dobra stanińskie przeszły do rodziny Grabskich. Ich córki Anna          
i Aleksandra Grabskie poczyniły na rzecz parafii stanińskiej bliżej nieokreślone zapisy, 
zapewne dość znaczne jeżeli w źródłach archiwalnych nazywane są dobrodziejkami 
kościoła katolickiego5. Przez 2 poł. XVII wieku Stanin pozostawał w rękach rodziny 
Wilczewskich, jeden z nich Władysław Wilczewski musiał szczególnie zasłużyć się 
kościołowi, ponieważ obok mszy za dusze fundatorów Andrzeja i Wiktora Jarczewskich 
była wyznaczona feriatertia pro anima Wladislawi Wilczewski. 

Na pocz. XVIII wieku (1715 r.) drewniany kościół staniński znajdował się w bardzo 
złym stanie zachowania. W tym okresie opiekunami parafii i kościoła była rodzina Kuro-
patnickich, następnie poprzez ożenek Franciszki Kuropatnickiej z Kacprem Załuskim 
spadkobiercy tegoż ostatniego. W dotychczasowej literaturze przyjmuje się, że Jan 
Załuski, (syn Franciszki i Kacpra Załuskich) znacznie ograniczył zapisy na rzecz kościo-
ła, ale jednocześnie wzniósł w 1747 roku nowy drewniany kościół pw. Trójcy Świętej. 
Inicjatorem całego przedsięwzięcia był ówczesny proboszcz parafii ks. Szymon Dziewul-
ski. W świetle zachowanych materiałów źródłowych informacja o budowie w roku 1747 
nowego kościoła winna być zweryfikowana. Analizując materiały archiwalne stwierdza-
my istnienie licznych zapisów mówiących o odbudowie świątyni, Ks. Piotr Składowski  
w pierwszym inwentarzu fundi instructi sporządzonym we wrześniu 1881 roku stwierdza 
wręcz, że jest to kościół „po raz trzeci wybudowany”6. Zachowując należytą ostrożność 

                                                            
3 ADS, Stanin - nr 23, T. L, Inwentarz fundi instrukti sporządzony we wrześniu 1881 r., s. 2. 
4 Archiwum Kurii Biskupiej w Lublinie (dalej AKL). Rep. 60A, 132A, k. 132-136 (wzmianka w dokumencie 
erekcyjnym parafii). 
5 A. Surdacka, Stanin, woj. siedleckie, dwór. Lublin 1984, s. 25. 
6 ADS, Stanin - nr 23, T. L, Inwentarz fundi instrukti sporządzony we wrześniu 1881 r., s. 2. 
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uznać należy, że wzniesiona przez Jarczewskich świątynia nie dotrwała do 1747 roku, 
zapewne uległa zniszczeniu w czasie wojen poł. XVII wieku. Tuż po wojnach 
szwedzkich wzniesiono kolejny, drewniany obiekt. Fundatorem tego obiektu mógł być 
wzmiankowany wyżej i mocno zasłużony dla parafii Władysław Wilczewski. Teza ta 
znajduje potwierdzenie w analizie architektonicznej formy istniejącej świątyni, przepro-
wadzonej przy okazji translokacji kościoła do Pratulina. Bez trudu zauważyć można 
odrębność części prezbiterialnej w stosunku do korpusu nawowego. Odczytujemy ją w 
układzie zbiegających się ku łukowi tęczowemu ścian, układzie podwalin, sposobie 
osadzenia belek łuku tęczowego, sposobie opracowania prowadzącego do zakrystii 
otworu drzwiowego. Jednorodna struktura ścian dzisiejszego prezbiterium pozwala na 
uznanie, że wzniesioną przez Wilczewskiego świątynią było prezbiterium obecnego 
kościoła. Konkluzja ta umożliwia także odtworzenie wyglądu drugiej stanińskiej 
świątyni. Świątynia ta, założona została na wydłużonym i trójbocznie zamkniętym od 
wschodu prostokącie, uzupełnionym o także wydłużony prostokąt zakrystii dostawionym 
do jej południowej ściany. Nakryte belkowym stropem jednoprzestrzenne wnętrze 
doświetlały cztery okna.  

Z powyższych powodów należy uznać, że Jan Załuski wykorzystał istniejący już 
obiekt zamieniając go na część prezbiterialną nowej świątyni, tym samym kościół 
rozbudował dostawiając do istniejącej struktury nowy trójprzęsłowy i trójnawowy kor-
pus. Nowy korpus posiadał zrębową konstrukcję ścian (z bali sosnowych) i wydzielone 
rzędami słupów trzy nawy. Słupy połączono wzdłużnymi podciągami i ustawiono je       
w linii ścian obwodowych prezbiterium, wydzielając w ten sposób stosunkowo wąskie 
nawy. Całość przykryto stropem belkowym z górnym deskowym pułapem. W części 
zachodniej nadwieszono otwarty na nawy chór muzyczny, wspierając go dodatkowo na 
dwóch słupach. Elewację frontową (zach.) rozczłonkowano przedsionkiem z dwuskrzy-
dłowymi drzwiami na osi oraz oknem ozdobnie odeskowanego szczytu. Elewacje boczne 
posiadały dodatkowe otwory drzwiowe poprzedzone niewielkimi bocznymi kruchtami.  

Pierwsze prace remontowe tak ukształtowanej świątyni przeprowadzono dopiero     
w 1802 roku, położono wówczas nowe podwaliny i podłogi, wymieniono zewnętrzną 
stolarkę7. 

Po śmierci Jana Załuskiego właściciele Stanina całkowicie rezygnują z opieki nad 
kościołem, jednak jeszcze w 1859 r. właściciel dóbr stanińskich skorzystał z przysługu-
jącemu mu prawa kolacji, a kolejny Stanisław Pomarnicki pełnił funkcję członka dozoru 
kościelnego. Obowiązek dbania o kościół i parafię przeszedł na proboszcza i wiernych. 
Ich też staraniom należy przypisać rozbudowę świątyni o skarbiec (ok. 1877 r.) oraz 
przeprowadzony w 1880 r. gruntowny remont kościoła. W trakcie tegoż remontu wyko-
nano nowe szalunki, podłogi, wymieniono stolarkę oraz gontowe pokrycie dachowe.  

Kolejne prace budowlane skutkujące znaczącą zmianą wyglądu świątyni przepro-
wadzono w 1905 roku, tuż po ukazie tolerancyjnym. Staraniem ks. E. Rutkowskiego        
i przy pomocy parafian kościół został odnowiony i przedłużony od strony zachodniej      
o kolejne dwa przęsła8. Nowe odcinki ścian obwodowych wykonano w konstrukcji 
słupowo-ramowej osłaniając je z obu stron szalunkami, przy okazji zmieniono szalunki 
na całym obiekcie. Zlikwidowano frontowy „przedsionek”, a przed głównymi drzwiami 

                                                            
7AdS, Stanin - nr 50, Księga Kopji Erekcji kościoła parafji rzymsko-katolickiej Stanin z 1955 r., tam: Vissitatjo 
Generalia Ecclesiae Parochialis Staninensis z 1802 r. 
8 ADS, Spis inwentarza kościelnego w parafii Stanin dekanatu łukowskiego sporządzony dn. 25. XI. 1920 r., 
rozdz. 2, Historia kościoła, prawa i przywileje.  
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ustawiono niewielki ganek. W latach następnych kościół był wielokrotnie remontowany. 
W 1927 roku wymieniono gontowe pokrycie dachu oraz blachę na sygnaturce, szalunki 
zewnętrzne pokryto pokostem. Po wojnie częściowo wymieniono podwaliny (1948 r.), 
gont zamieniono na blachę ocynkowaną (1950 r.), odnowiono wnętrze (1951 r.)9. Jeszcze 
w latach 60. i 70. XX w. znajdował się w dość dobrym stanie zachowania10. Kościół do 
rejestru zabytków został wpisany w 1966 roku jako interesujący przykład drewnianej 
architektury z XVIII wieku11. W tym czasie usytuowany był w zach. części wsi w zna-
cznym oddaleniu od drogi przez wieś. Otaczał go liczny starodrzew (ponad dwustuletnie 
lipy) oraz bezstylowe metalowe ogrodzenie. Orientowany, wzniesiony z drewna sosno-
wego w konstrukcji wieńcowej oraz słupowo-ramowej (zach. część korpusu nawowego), 
został obustronnie oszalowany deskami w układzie pionowym (złącza desek oblistwo-
wano), wewnątrz dodatkowo malowany. Posadowiono go na podmurówce z kamieni 
polnych (otoczaków) zespojonych wtórnie zaprawą cementową. Posiadał mieszaną 
konstrukcję dachową, nad prezbiterium oraz częścią korpusu nawowego krokwiowo-
stolcową, w pozostałej części (XX w.) krokwiowo-jętkową z dwoma jętkami. Wszystkie 
krokwie uzupełniały przepustnice. Dachy pokryte były płaską blachą. Składał się z trój-
bocznie zamkniętego, wydłużonego i przewężonego przy łuku tęczowym prezbiterium    
(z 2 poł. XVII w.) oraz trójnawowego korpusu (XVIII i XX w.). Nawy wydzielały rzędy 
słupów, po cztery słupy w każdym rzędzie. Przy północnej ścianie prezbiterium 
znajdowała się zakrystia, a przy niej i przy północnej ścianie nawy wydłużony prosto-
kątny skarbiec. Wnętrze posiadło belkę tęczową z krucyfiksem oraz belkowe stropy -     
w prezbiterium z deskową podbitką, w nawach z górnym deskowym pułapem. W bryle 
dominował zwarty korpus nawowy nakryty wysokim dwuspadowym dachem z ośmio-
boczną sygnaturką zwieńczoną dzwonowatym hełmem. Równe mu wysokością prezbi-
terium nakryto dachem pięciopołaciowym, a przylegające doń zakrystie i skarbiec 
dachami pulpitowymi. Elewacje rozczłonkowane zostały wysoko osadzonymi i odcinko-
wo zamkniętymi otworami okiennymi. Prezbiterium doświetlały cztery okna a nawy 
okien dziesięć, w tym dwa mniejsze chóru muzycznego elewacji frontowej. Wyposażenie 
kościoła stanowił ołtarz główny, dwa ołtarze boczne oraz ambona.  

Po podjęciu decyzji przez ks. H. Wierzejskiego o budowie w Staninie nowej, 
murowanej świątyni, od poł. lat 80. XX wieku nie remontowany i nie zabezpieczony 
kościół drewniany ulegał powolnej destrukcji. Pozostawiony bez opieki, bez prac 
zabezpieczających na pocz. XXI wieku (ok. 2000 r.) znajdował się w złym stanie 
zachowania. Pokrywająca dach blacha uległa skorodowaniu i posiadała liczne ubytki. 
Wystąpiło ugięcie więźby dachowej, zawilgocenie i uszkodzenie stropów oraz podłóg, 
prawie całkowitej destrukcji uległa stolarka okienna12. 

W latach 2007-2008 dzięki staraniom autora opracowania oraz diecezjalnego 
konserwatora zabytków przy życzliwości, ogromnym wsparciu i rozstrzygającej postawie 

                                                            
9 ADS, Stanin - nr 23, T. L, protokoły wizytacji dziekańskich z lat 1929, 1936, 1947, 1948, 1956.  
10 W 1967 r. ks. Mieczysław Szuciuk wystąpił do władz państwowych o pozwolenie na budowę nowej świątyni, 
zaniedbując stary kościół, m.in. nie załatano dziury w dachu powstałej w wyniku wichury, nie wymieniono 
podwalin, nie zabezpieczono szalunków.  
11WUOZ Lublin, Akta administracyjne - zespół kościelny w Staninie. Decyzja nr A/106 z dn. 30 XI. 1966 r.  
12 WUOZ Lublin, Akta administracyjne - zespół kościelny w Staninie. Stanowisko WKZ z dn. 15.XII.1980 r., 
stanowisko parafii z dn. 10.II.1982 r., stanowisko parafii z dn. 26.XI.1992 r. W 2004 r. w rządowym programie 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 300 000 zł. 
z przeznaczeniem na kapitalny remont obiektu, parafia odmówiła przyjęcia środków. W 2006 r. Wojewódzki 
Konserwator Zabytków nakazał parafii w Staninie wykonanie podstawowych prac zabezpieczających. 
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Ks. bpa Zbigniewa Kiernikowskiego pojawiła się możliwość translokacji stanińskiej 
świątyni do Pratulina. Projekt translokacji obiektu poprzedzony został wcześniejszym 
wykonaniem inwentaryzacji konserwatorskiej, ekspertyz (technicznej i mykologicznej) 
oraz wytycznych konserwatorskich. Wytyczne zalecały przywrócenie formy kościoła      
z 1747 roku, łącznie z odtworzeniem frontowego „przedsionka” oraz bocznych krucht,    
a we wnętrzu nadwieszonego chóru muzycznego. Ponieważ dokładne odtworzenie formy 
obiektu z wieku XVIII skutkowałoby nieproporcjonalnością korpusu nawowego w sto-
sunku do innych części kościoła, zalecono dodanie do części XVIII-wiecznej połowy 
długości dobudówki XX-wiecznej, tak aby elewacje boczne korpusu rozczłonkowywały 
trzy okna. Zalecenia nakazywały utrzymanie belkowych stropów z górnymi deskowymi 
pułapami, dopuszczały możliwość oszalowania belek stropowych, wykonanie pionowych 
szalunków zewnętrznych oraz poziomych wewnętrznych, wskazywały na konieczność 
pokrycia dachów świątyni drewnianym gontem. Ze względu na wielkość obiektu i nie-
najlepszy stan zachowania jego elementów, zalecono aby uzupełnienia ścian części zach. 
wykonano w konstrukcji wieńcowej. Dodać należy, że zalecenie odtworzenie bocznych 
krucht skutkowało rezygnacją z odtworzenia wzniesionego ok. 1875 roku skarbca. 
Rekonstrukcja krucht stwarzała szansę na rozczłonkowanie bryły kościoła i nadanie jej 
większej malowniczości.  
 
Drewniana cerkiew w Pratulinie 

W 2 poł. XV wieku osada do której translokowano staniński kościół nazywała się 
Hornów i należała do rodu Hornowskich praktycznie do k. XVI wieku13. W wieku XVII 
właścicielem miejscowych dóbr został, osiadły w pobliskim Kodniu, Józef Franciszek 
Sapieha, który w 1732 roku zmienił nazwę miejscowości na Pratulin i wystarał się dla 
niej o prawa miejskie. W 1754 roku Pratulin przechodzi na własność rodu Potockich, 
którzy nie byli specjalnie zainteresowani jej rozwojem. Brak zainteresowania właścicieli 
spowodował, że praktycznie osada nie przekształciła się w miasto. Rozlokowano ją na 
południe od dzisiejszej wsi, posiadła niewielki rynek, przy którym stały m.in. drewniany 
kościół rzymskokatolicki oraz drewniana cerkiew unicka. W 1 poł. XIX wieku Pratulin 
stanowił własność rodziny Wieruszów-Kowalskich, następnie ponownie Potockich. 

Pierwszy kościół rzymskokatolicki w Pratulinie (Hornowie) wzniesiono w 1 poł. 
XVI wieku, jednak parafię katolicką erygowano dopiero w 1686 roku. Erygując parafię 
odbudowano zniszczony w trakcie wojen szwedzkich drewniany kościółek. W tym 
samym czasie istniała w Pratulinie cerkiew prawosławna, która po unii brzeskiej zamie-
niona została na unicką. Cerkiew ta, podobnie jak kościół, uległa zniszczeniu w czasie 
wojen szwedzkich z poł. XVII w. W jej miejscu kolejną drewnianą świątynię wzniósł     
w 1686 roku rzymskokatolicki szlachcic Tomasz z Nasiłowa Ostrowski. Oba obiekty, 
kościół i cerkiew, były zapewne niewielkie, „tymczasowe”, pozbawione walorów este-
tycznych i funkcjonalnych. Z tych powodów w 1838 roku rozebrano drewniany koś-
ciółek, a w jego miejscu z fundacji Tadeusza Mostowskiego wybudowany został nowy 
murowany kościół rzymskokatolicki14. W 1847 roku ks. Michał Mazanowski dysponując 
finansowym wsparciem rządu rosyjskiego, na miejscu dawnej cerkwi zbudował następną, 
także drewnianą cerkiew Świętej Trójcy, która wyświęcona została w 1852 roku15. Przy 

                                                            
13 A. Wawrzyńczyk, Rozwój wielkiej własności na Podlasiu w XV i XVI w., Wrocław 1951, s. 78. 
14 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, Warszawa 1888 r., T. IX, s. 20. 
15 Ks. K. Matwiejuk, Pratulin. Narodziny dla nieba sług Bożych Wincentego Lewoniuka i XII towarzyszy. 
Warszawa - Siedlce, 1995, s. 74. 
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cerkwi tej rozegrały się tragiczne wydarzenia związane z likwidacją unii brzeskiej.         
W obronie cerkwi unickiej stanęli zgodnie mieszkańcy Pratulina, część z nich zginęła od 
kul kozackich. Po tych wydarzeniach rząd carski w 1874 roku odebrał cerkiew unitom     
i przekazał ją prawosławnym. Skasował także parafię katolicką16. W roku 1886 
prawosławni rozebrali drewnianą cerkiew pounicką, przejęli kościół rzymsko-katolicki    
i zamienili go na cerkiew prawosławną17. Katolicy odzyskali swoją świątynię dopiero    
w 1918 roku. 

Ostatnia cerkiew unicka (z 1852 r.) wzniesiona została z drewna, na ceglanej pod-
murówce. Z przeprowadzonych na obiekcie badań archeologicznych wynika, że była to 
niewielka świątynia złożona z prostokątnej nawy, trójbocznie zamkniętego prezbiterium 
oraz zbliżonego do kwadratu babińca18. Jej trójczłonowa bryła nakryta została niezależ-
nymi dachami zwieńczonymi trzema kopułkami. Wejście główne od frontu poprzedzał 
niewielki ganek. Sporządzona na potrzeby niniejszego artykułu rekonstrukcja obiektu 
uwzględnia wyniki badań archeologicznych oraz architekturę wzniesionych w 2 poł. XIX 
wieku cerkwi unickich (Rokitno - 1852 r., Stary Bubel, Ortel Książęcy - 1882 r., Hrud, 
Tuczapy). Z fragmentarycznych opisów cerkwi wynika, że była od nich znacznie 
skromniejsza, nie posiadła pozornej kopuły nad częścią nawową. 

  
Translokacja kościoła ze Stanina do Pratulina 

W maju 2008 roku, po opracowaniu stosownej dokumentacji, zostało wydane 
pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na translokację kościoła ze Stanina 
do Pratulina. Przygotowawcze roboty budowlane, rozpoczęto w kwietniu 2009 roku.     
W Staninie trwały prace rozbiórkowe, w Pratulinie przygotowywano podmurówkę. 
Wykonano ją z bloczków betonowych. Po rozebraniu obiektu w Staninie i przewiezieniu 
do Pratulina, do końca roku budowlę ponownie złożono. Odtworzono konstrukcję sygna-
turki oraz wykonano rekonstrukcję zachodniej części korpusu. Założono także szalunki 
zewnętrzne oraz uzupełniono stolarkę okienną. Dachy pokryto gontem. W następnym 
roku prowadzono prace we wnętrzu kościoła, odtworzono chór muzyczny, ułożono po-
dłogi, przeprowadzono konserwację drzwi zewnętrznych, wykonano nowe drzwi krucht 
bocznych, zabezpieczono i wyeksponowano autentyczne fragmenty podmurówki pratu-
lińskiej cerkwi, swoistej „relikwii”, świadka wydarzeń z roku 1874 r. 

Przystąpiono jednoczenie do uporządkowania otoczenia kościoła. Projekt jego rewi-
talizacji wydzielał dwie strefy. Pierwsza obejmowała bezpośrednią otulinę kościoła -
przyszłą siedzibę Muzeum Męczenników Podlaskich, drugą objęto obszar łąk i cieków 
wodnych położonych na wsch., pn. i pd. od kościelnego zespołu. W strefie pierwszej 
poprzez budowę drewnianego ogrodzenia wydzielono nieregularny plac przykościelny. 
Aby powiązać plac z otaczającym go terenem zaprojektowano cztery wejścia pod-
kreślając je odpowiednią architekturą. Na osi fasady (pd.) zlokalizowano, nawiązującą 
formą do budynku kościoła, „przestrzenną” bramę główną. Po strony zach. świątyni, na 
osi dojazdowej drogi będącej jednocześnie osią widokową łączącą ją z istniejącym 
sanktuarium, umiejscowiono bramę - dzwonnicę, z drugiej strony bramę boczną, a od 
strony pn. małą furtę. Przy ogrodzeniu zaprojektowano nasadzenia zieleni wysokiej 
mającej w przyszłości stworzyć wokół kościoła malowniczy wieniec z rozłożystych lip.  

                                                            
16  J. Pruszkowski, Martyrologium czyli męczeństwo Unii Świętej na Podlasiu. Lublin 1921, s. 155-160. 
17 Akta Kurii Diecezjalnej Siedleckiej, Parafia Pratulin, dział V, T. I, nlb. 
18 B. Wetoszka, Sprawozdanie z prac archeologicznych przy budowie ołtarza papieskiego w Pratulinie. 1999, 
mps nr ew. 3899 w arch. WUOZ Delegatura Biała Podlaska. 
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Dalsze otoczenie kościoła uznano za przestrzeń publiczną o charakterze religijnym   
i rekreacyjnym. Centrum tej przestrzeni wypełnia rozległy akwen wodny. Wokół niego 
oraz wokół kościoła wytyczono piesze ciągi spacerowe wzbogacając je kapliczkami 
przydrożnymi, symbolicznymi miejscami męczeństwa podlaskich unitów. W później-
szym okresie całą, otaczającą kościół przestrzeń uzupełniono nasadzeniami zieleni niskiej 
oraz wysokiej. Ustawiono ławki i kosze. Zrezygnowano jednocześnie z realizacji, prze-
widzianych w projekcie, dwóch punktów widokowych w formie kaplic pełniących także 
rolę „samotni”, naruszając w ten sposób powiązania „emocjonalne” oraz widokowe. 

Podsumowując, translokacja kościoła na nowe miejsce przyczyniła się nie tylko do 
jego uratowania, przyczyniła się także do podniesienia wartości estetycznych i emocjo-
nalnych Sanktuarium Męczenników Pratulińskich. I chociaż wyglądem swoim różni się 
od zniszczonej przez prawosławnych pratulińskiej cerkwi unickiej, to dzisiejsza forma 
obiektu nie odbiega od typowej struktury tradycyjnej świątyni chrześcijańskiej Połu-
dniowego Podlasia. W jego architektonicznym typie budowano zarówno kościoły jak       
i cerkwie unickie19. Kulturowa jedność, przy różnorodności wyznaniowej, sprzyjała 
bowiem znacznej unifikacji architektury naszego regionu20. 

 
Summary 

In the years 2009-2012 a wooden unused church from Stanin was moved to Pratulin. The first 
church in Stanin was erected in 1555. Another one was built after the Polish-Swedish wars in mid-
17th c. (around 1680). The church was extended in 1747 and 1905. Since the first half of the 1980s, 
virtually disused, left without maintenance and repairs, the church was becoming dilapidated. In 
2009 it was moved to Pratulin and placed in the site of the former wooden Uniate church at which 
the Russian troops murdered Uniates, inhabitants of Pratulin who refused to join the Orthodox 
faith. The building will also fulfil the function of the museum of Pratulin Martyrs - Uniates from 
Podlasie. 
 

 
19 Problem latynizacji architektury cerkiewnej w literaturze dostrzeżony został przez badaczy już w l. 60. XX w. 
20 Tak modne, stworzone na potrzeby Unii Europejskiej, pojęcie wielokulturowości (w tym Podlasia, nie 
wiadomo czemu zwanego pograniczem - brak jedności czasowej) należy jednoznacznie uznać za przesadzone. 
Na wzmiankowanym obszarze obowiązywała znaczna różnorodność wyznaniowa nie mająca odniesień w budo-
wnictwie. Mieszkaniec Podlasia wyznania unickiego, prawosławnego, rzymskokatolickiego budował jednako-
we domy wiejskie i miejskie, analogicznie pracował i świętował, jednakowo ubierał się, używał praktycznie 
tego samego języka. „Wielokulturowość” dotyczy jedynie społeczności żydowskich, które wolniej ulegały 
asymilacji i unifikacji kulturowej. 
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Ryc. 1. Stanin, kościół rzym.-kat. pw. Trójcy Św. - rzut, rozwarstwienie chronologiczne, oprac. J. Maraśkiewicz, 
2014.

1. Stanin, kościół rzym.-kat. pw. Trójcy Św.- elewacja 
pd. oraz zach., fot. J. Maraśkiewicz, 2008.

2. Stanin, kościół rzym.-kat. pw. Trójcy Św. - elewacja 
pn. oraz wsch., fot. J. Maraśkiewicz, 2008.

3. Stanin, kościół rzym.-
kat. pw. Trójcy Św. - drzwi 
prezbiterium, fot. J. Maraś-
kiewicz, 2009.

4. Stanin, kościół rzym.-kat. pw. Trójcy Św. - w trakcie rozbiórki, 
fot. J. Maraśkiewicz, 2009.
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5. Pratulin, kościół rzym.-kat. pw. Trójcy Św., w trakcie prac 
remontowych (prezbiterium od wewnątrz), fot. J. Maraś-
kiewicz, 2011.

7. Pratulin, kościół rzym.-kat. pw. 
Trójcy Św., w trakcie prac remonto-
wych (nawa boczna), fot. J. Maraśkie-
wicz, 2011.

6. Pratulin, kościół rzym.-kat. pw. Trójcy Św.,     
w trakcie prac remontowych (prezbiterium od 
zewnątrz), fot. J. Maraśkiewicz, 2011.

8. Pratulin, kościół rzym.-kat. pw. Trójcy Św., w trakcie prac remon-
towych, fot. J. Maraśkiewicz, 2011.

9. Pratulin, zespół kościelny kościoła rzym.-kat. pw. Trójcy Św.,         
w trakcie prac, fot. J. Maraśkiewicz, 2011.

10. Pratulin, zespół kościelny kościoła 
rzym.-kat. pw. Trójcy Św., dzwonnica 
w trakcie prac, fot. J. Maraśkiewicz, 
2011.



11. Pratulin, zespół kościelny kościoła rzym.-kat. 
pw. Trójcy Św., w trakcie prac, fot. J. Maraśkie-
wicz, 2011.

12. Pratulin, zespół kościelny kościoła rzym.-kat. 
pw. Trójcy Św., w trakcie prac, fot. J. Maraśkie-
wicz, 2011. 13. Pratulin, zespół kościelny kościoła rzym.-kat. pw. Trójcy 

Św., w trakcie prac, fot. J. Maraśkiewicz, 2011.

14. Pratulin, zespół kościelny kościoła rzym.-kat. pw. Trójcy Św., po pracach remontowych, fot. J. Maraśkiewicz, 
2012.
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Ryc. 2. Pratulin, zespół kościelny kościoła pw. Trójcy Św. - projekt zagospodarowania terenu, skala 
1:1000, oprac. P. Antonowicz, 2009.

Ryc. 3. Pratulin, kościół staniński po przeniesieniu do Pratulina, 
rzut, oprac. P. Antonowicz, 2009.

15. Pratulin, zespół kościelny kościoła 
rzym.-kat. pw. Trójcy Św., brama 
główna, fot. J. Maraśkiewicz, 2012.

16. Pratulin, zespół kościelny kość. rzym.-kat. pw. 
Trójcy Św., brama boczna, fot. J. Maraśkiewicz, 
2012. 

300



Barbara Stolarz 
 
 

REALIZACJA PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH 
WE WNĘTRZU KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO 

PW. ŚW. MIKOŁAJA W LUBLINIE 
 
 
W numerze 11 „Wiadomości konserwatorskich” zamieszczone zostało sprawozdanie, 
mojego autorstwa, dot. problematyki konserwatorskiej na przykładzie kościoła św. 
Mikołaja w Lublinie1. Problematyka została omówiona w oparciu o przebieg prac przy 
wyposażeniu kościoła. Tylko sygnalnie została przestawiona tematyka związana z wy-
strojem wnętrza po wykonaniu prac badawczych, które potwierdziły występowanie 
renesansowej dekoracji malarskiej w prezbiterium kościoła. W chwili obecnej możliwe 
jest uzupełnienie artykułu o przedstawienie wyników prac badawczych i realizacyjnych, 
zakończonych w prezbiterium i nawie kościoła.  

Podobnie jak przy wyposażeniu kościoła, prace przy jego wystroju również były 
etapowane. W I etapie w latach 2008-2010 wykonano pełny zakres prac w prezbiterium, 
a do końca 2013 roku prace przy wystroju nawy kościoła.  
W pierwszej kolejności chciałabym przedstawić wyniki badań i rozpoznania obiektu       
w odniesieniu do nowych ustaleń związanych historią obiektu, autorstwem i datowaniem 
dekoracji. 

Badania sondażowe wskazywały, że monochromatyczna jasna malatura sklepienia 
prezbiterium, otrzymała listwę sztukatorską w odcieniach szarości. Ściany w jasno ugro-
wej tonacji barwnej zostały podzielone malowanymi pilastrami w kolorze ciemno szarym 
z malowanymi w ich obrębie podziałami imitującymi bloki kamienne (bonie). Na 
pilastrach przy ołtarzu głównym rozpoznano polichromowane zacheusze. Rozpoznanie to 
było przekazem uzasadniającym zachowanie dużej ostrożności przy usuwaniu przemalo-
wań. Precyzja i fachowość działań konserwatorskich przyniosły dodatkowe odkrycia.    
W obrębie malowanych pilastrów przy wejściu z zakrystii do prezbiterium (strona pn.) 
odsłonięto napis … J Jarosz A.D. 1628. Informację należałoby wiązać z osobą Jana 
Jaroszewicza (1575-1670), architekta pracującego na dworze ordynatów Zamoyskich     
w Zamościu. Protoplasta rodu Jan Zamoyski (1542-1605), uważany jest za prekursora 
nurtu renesansowego i tworzenia nowych centrów artystycznych na Lubelszczyźnie2. 
Jaroszewiczowi przypisywano - z lubelskich realizacji - dotychczas m.in. autorstwo 
projektu kaplicy Firlejów przy kościele Dominikanów w Lublinie w 1630 r.3 Z kolei 
Leszek Sobol pisząc o realizacjach Jana Marii Bernardoniego4 m.in. przy kościele 
jezuitów w Lublinie uważa, że autorem zmian (dodanie kaplic kopułowych i wież w 
fasadzie) do projektu Bernardone realizowanego w kościele lubelskim był Jan 
Jaroszewicz i mogło to nastąpić po wybudowaniu zrębu budowli wg projektu Jan Marii 
Bernardone z Como. Potwierdzałoby to fakt, że Jaroszewicz działał na terenie Lublina. 

                                                            
1 B. Stolarz, Kościół Św. Mikołaja w Lublinie - problematyka konserwatorska na przykładzie prac [w:] 
Wiadomości konserwatorskie województwa lubelskiego rok 2009, nr 11, s. 313-318. 
2 T. Adamek, Renesansowa architektura Lublina [w:] Lublin w dziejach i kulturze Polski pod red. T. Radzika    
i A. Witusika, Lublin 1997, s. 73-74. 
3 Polski Słownik Biograficzny, pr. zbiorowa, 1964, aut. hasła J. Kowlaczyk, s. 11. 
4 L. Sobol, Wybrane realizacje sakralne architekta i budowniczego jezuickiego Jana Marii Bernardoniego     
działającego w Polsce w k. XVII w. i początku XVII w. [w:] Wiadomości konserwatorskie 18/2005, s. 60. 
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Dotychczasowe publikacje nie tylko nie wskazują autorstwa projektu lubelskiego 
kościoła św. Mikołaja, ale nie precyzują również dat jego powstania. Zbierając 
dotychczasowe dane dotyczące kościoła Jadwiga Teodorowicz-Czerepińska5 wskazuje, 
że świątynia powstała w 2 poł. XVI w. i była to założona na kwadracie nawa z zam-
kniętym poligonalnie prezbiterium, które zostało przesklepione przed 1603 r., co ma 
potwierdzać zapis z wizytacji, przytoczony przez ks. Ambrożego Wadowskiego6.  
Wszystkie publikacje wskazują Piotra Traversiego (1576-1620), jako autora dekoracji 
sztukatorskiej prezbiterium, przytaczając informacje zawarte w testamencie Traversiego 
z roku 1620 m.in. za Karolem Majewskim, autorem publikacji o muratorach lubelskich   
z lat 1571-16257. W przytoczonym przez Majewskiego tekście testamentu czytamy: „ Do 
św. Mikołaja na budowanie kościoła złotych siedemset, którem zapisał w sumie złotych 
tysiąc alem tam swym kosztem zasklepiał pierwszy chór kościoła, gdzie się wymurowało 
złotych 292…”8. Przyjęto, że Traversi był autorem sklepienia prezbiterium. Z wspomnia-
nej przez ks. Wadowskiego wizytacji z 1603 r. wynika, że Traversiemu należałoby 
przypisać przesklepienie nie tylko prezbiterium, ale również zakrystii, gdyż jak pisze:     
„Prezbiteryum i zakrystya miały sklepienie, nawa pułap drewniany, b. zniszczony”9. 
Wobec tych zapisów można przyjąć tezę, że do swojej śmierci w roku 1620 Piotr 
Traversi sfinansował i wykonał sklepienie zakrystii i prezbiterium kościoła oraz uczynił 
zapis konkretnej sumy na rzecz dalszej budowy kościoła. Fakt ten może upamiętniać data 
1620 widniejąca na belce w łuku tęczowym. Piotr Trawers, mistrz włoskiego 
pochodzenia, przyjął prawa miejskie, został członkiem cechu lubelskiego, posiadał też 
własny warsztat. Cechy były również stowarzyszeniami o charakterze religijnym, co 
oznaczało uczestnictwo w nabożeństwach i ceremoniach religijnych. Lubelskie cechy 
potrzeby w tym zakresie, do pocz. XVII w., zaspokajały w kościele św. Mikołaja10.     
Obowiązek taki sprawować musiał również Piotr Trawers, stąd zapewne wynika jego 
osobista dbałość o świątynię i łożenie konkretnych sum na jej poprawę. Potwierdzać to 
może również sytuacja organizacyjno-religijna w jakiej znajdował się wówczas kościół 
św. Mikołaja. Badacze piszący o wczesnośredniowiecznym Lublinie, przytaczają indor-
mację Marka Derwicha, o tym że, w większości przypadków po wycofywaniu się 
mnichów z grodów i podgrodzi (od XIII w.), sprawowanie opieki nad kościołami 
przejmowali świeccy prebendarze, którzy zaniedbywali swe obowiązki11. Do kościołów 
tego rodzaju zalicza się również kościół św. Mikołaja, obsługiwany w tym okresie przez 
prebendarzy. W uszczegółowieniu historii kościoła, ważnym przekazem jest informacja  
z testamentu Trawersiego, że wykonał przed 1603 r. sklepienie „pierwszego” chóru 
kościoła (prezbiterium), co sugeruje, że powstał kolejny lub raczej dokonano zmian        
w istniejącym. Dalsze zapisy testamentu wręcz informują o prowadzeniu budowy: „… 
resztę oddać na samo budowanie mularzom do rąk ostatek złotych 708, których nie ma 

                                                            
5 J. Teodorowicz-Czerepińska, Katalog zabytków renesansu lubelskiego z terenu miasta Lublin, 2006, T. III., 
s. 2-3.  
6 J. A. Wadowski, Kościoły lubelskie, Kraków 1907 (II reprint 2004), s. 92 - „Prezbiteryum i zakrystya miały 
sklepienie, nawa pułap drewniany, b. zniszczony.”   
7 K. Majewski, O działalności kilku muratorów lubelskich z lat 1571-1625 [w:] Sztuka około roku 1600, 
Materiały Sesji SHS, Warszawa 1972, s. 179- 199. 
8 K. Majewski, dz. cyt. s. 189.  
9 Ks. A. Wadowski, dz. cyt., s. 92. 
10 B. Nowak, Rzemieślniczy Lublin w okresie przedrozbiorowym [w:] Lublin w dziejach i kulturze Polski, pod 
red. T. Radzika, A. Witusika, Lublin 1997, s. 66. 
11 A. Rozwałka, R. Niedźwiadek, M. Stasiak, Lublin wczesnopiastowski od około X do połowy XII wieku [w:] 
Lublin wczesnośredniowieczny. Studium rozwoju przestrzennego, Warszawa 2006, T. I, rozdz. V, s. 91. 
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mieć ksiądz oficjał, tylko mularze za wiadomością jego”12. Potwierdzałoby to brak 
dbałości o kościół ze strony prebendarza lub istnienie konfliktu pomiędzy mistrzem         
i prebendarzem ale przede wszystkim, że zapis dotyczy prowadzonych w tym czasie 
bliżej nie określonych prac w kościele. Mogło dotyczyć to realizacji prac przy budowaniu 
sklepienia nawy lub dokonywania zmian przy sklepieniu prezbiterium. Przekaz ten 
nasuwa jeszcze jedną tezę, że jeżeli Piotr Trawers, przesklepił prezbiterium i zakrystię 
kościoła przed rokiem 1603, to bez dekoracji prezbiterium w duchu wczesnorenesan-
sowym, gdyż należałoby jego dziełu przypisać prekursorską rolę na terenie Lublina. 
Przekazem potwierdzającym autorstwo Piotr Trawersiego dekoracji prezbiterium 
kościoła św. Mikołaja, miały być: wizytacja z 1603 r., zapisy testamentu oraz analogie    
z dekoracją kościoła św. Wojciecha, którego powstanie przypisywane jest jego autorstwu 
i datowane na rok 161113, przy czym inni autorzy podają tę datę, jako początek budowy 
kościoła na Podwalu14. W kontekście odsłonięcia wspomnianego napisu w prezbiterium, 
można przyjąć, że jeżeli Piotr Trawersi miał coś wspólnego z powstaniem dekoracji 
kościoła św. Mikołaja to tylko w przypadku sklepienia prezbiterium. Bardziej prawdo-
podobne jest jednak, że ozdobienie całości prezbiterium wraz ze ścianami nastąpiło do 
roku 1628, wg projektu Jana Jaroszewicza. Profilowana listwa sztukatorska o prostym 
układzie kratownicowym, z rozetami na przecięciu, zastosowana na sklepieniu prezbi-
terium, należy do wczesnego okresu renesansowego, ale powstać musiała po roku 1603, 
nie wraz z przesklepieniem prezbiterium. Karol Majewski zwraca uwagę na ważny 
aspekt, że na przełomie XVI i XVII w. oprócz określenia „murator” pojawiło się 
określenie „architector” lub „architectus”, które stosowano dla zawodu cieśli i że termin 
„architector” miał przeważnie brzmienie polskie15. Ponadto dekoracja sklepienia 
prezbiterium kościoła św. Mikołaja nawiązują w motywie zwornika (rozety) na 
przecięciu analogicznych listew sztukateryjnych do dekoracji na sklepieniu nawy 
kościoła bernardynów w Lublinie z lat 1602-1607. O trwających w latach 1607-1609 
pracach w kościele św. Mikołaja wspomina Karol Majewski na podstawie regestru 
wydatków16. Trudno potwierdzić zakres prac wykonywanych w latach 20. XVII wieku   
w kościele czwartkowskim, jednakże niewątpliwie prace były prowadzone w sposób 
powolny. Na bazie tych informacji można przyjąć założenie, że po śmierci Traversiego    
i zapisie w testamencie określonej sumy na budowanie kościoła św. Mikołaja, 
Jaroszewiczowi powierzono wykonanie projektu remontu kościoła, który znajdował się  
w nienajlepszym stanie, skoro jeszcze w roku 1623 zmarły kolejny lubelski mistrz 
cechowy Jakub Balin w testamencie pisze: „(…) synowi swemu Jakubowi zł 200,            
a jeśliby zmarł, to z tych 200 zł (…) dla św. Mikołaja na poprawę zł. 20”17. Kwota 
niewielka, ale potwierdzająca fakt, że lubelscy mistrzowie cechowi czynili starania          
o utrzymanie kościoła św. Mikołaja. Można przypuszczać, że Jaroszewicz był autorem 
projektu dla całości wnętrza kościelnego. Zdaje się to potwierdzać odsłonięta podczas 
ostatnio zrealizowanych prac koncepcja dekoracyjno-kolorystyczna wnętrza prezbiterium 
i nawy. Elementem spinającym całość jest zastosowany motyw boni na pilastrach z ma-
lowanymi zacheuszami. Ponadto zasada kontrastu jasnego tła i ciemnego detalu              

                                                            
12 K. Majewski, dz. cyt., s. 189. 
13 K. Majewski, dz. cyt., s. 189. 
14 T. Adamek, Renesansowa architektura Lublina [w:] Lublin w dziejach i kulturze Polski, pod red. T. Radzika, 
A. Witusika, Lublin 1997, s. 74. 
15 K. Majewski, dz. cyt., s. 181. 
16 J. w., s. 190. 
17 J. w., s. 132. 
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w prezbiterium została odwrócona w nawie, gdzie tło ścian jest ciemniejsze, a detal 
jaśniejszy. Zamysł ten stosowano w innych kościołach z dekoracją tzw. renesansu 
lubelskiego (jak np. wystrój fary kazimierskiej autorstwa Jakuba Balina). W nawie 
pojawiła się także bogatsza listwa sztukatorska o układzie osiowo-segmentowym, już     
w pełni renesansowym. 

Głównym wykonawcą projektów Jaroszewicza, był sztukator Jan Wolff, jak w przy-
padku dominikanów lubelskich, czy realizacji zamojskich. Realizacje te fundowane były 
przez możne rody. W przypadku kościoła św. Mikołaja na lubelskim Czwartku brak jest 
takiego fundatora, a z zapisu testamentu Traversiego ewidentnie wynika, że odbywało się 
to staraniem lokalnych warsztatów. Wobec tego wykonawcą sklepienia nawy wraz          
z dekoracją renesansową musiał być inny murator, działający wówczas w Lublinie, być 
może współpracujący wcześniej z Traversim. Trudno sobie wyobrazić, że prace realizo-
wali sami mularze, nawet na podstawie ustalonego wcześniej przez mistrza projektu. 
Karol Majewski wskazuje na Piotra mularza Magistra oraz Antoniego Mineto (Mineto)18. 
Zrealizowana koncepcja artystyczna na obiekcie sugeruje, że to nie Travesi był autorem 
projektu dekoracji ścian prezbiterium i całości nawy. Murator ten w swoich realizacjach 
zajmował się zdecydowanie stroną budowlaną. Ewidentnie dekoracja kościoła czwartko-
wskiego z wystrojem malarskim stanowi odmienną koncepcję artystyczną, związaną już 
z nurtem pełnego renesansu lubelskiego, zwłaszcza w nawie i stanowi efekt współpracy 
warsztatowej sztukatora i malarza. Na ten czas trudno jest przesądzić o wykonawstwie 
dekoracji w nawie, jednak nie można pominąć zauważonych podobieństw do bali-
nowskiej wersji nawy fary kazimierskiej, co do zasady kolorystycznej, podobieństw 
układu listwy sztukatorskiej, motywów zdobniczych (uskrzydlone główki aniołków)        
i zastosowania bonii na pilastrach. Jest też dokument świadczący o związkach Jakuba 
Balina z kościołem św. Mikołaja, a mianowicie, jego testament z 1623 r. Wiadomo, że 
Traversi i Balin współpracowali w ramach cechu tworząc nowelizacje przepisów19. Czy 
to jednak może potwierdzać związki Balina z dekoracją kościoła św. Mikołaja, trudno 
przesądzić, tym bardziej że formy dekoracji sztukatorskiej były rozpowszechniane i po-
wielane. Niewątpliwie koncepcja artystyczna dekoracji całości renesansowego wnętrza 
była stworzona, jako ujednolicenie całości, spinała kolorystycznie dekorację prezbiterium 
i nawy (bonie, zacheusze, motywy rozet).  
Pomimo braku ewidentnego potwierdzenia autorstwa dekoracji nawy, udało się odnaleźć 
w trakcie prac datę ich zakończenia, dzięki odsłonięciu napisu na łuku tęczowym z datą 
1632. Data wskazuje, że realizacja lub raczej zakończenie prac w nawie prowadzone były 
przez ks. Walentego Turobojskiego, pełniącego funkcje prebendarza w latach 1630-1644. 
Był to pierwszy zarządzający kościołem, który po wielu „chudych” latach zadbał o jego 
stan, podnoszący do rangi przyszłej świątyni parafialnej. Działalności budowlanej         
ks. Turobojskiego przypisuje się m.in. przedłużenie korpusu o jedno przęsło od zachodu  
i wykończenie nadbudowy zakrystii20. 
Ciekawa jest informacja dot. nadbudowy zakrystii kościoła św. Mikołaja, w kontekście 
obecnych ustaleń w trakcie realizacji prac konserwatorskich we wnętrzu. Wspomniana 
wizytacja z roku 1603 informowała o fakcie przesklepienia zakrystii kościoła, natomiast 
wizytacja z roku 1650, wspomina o nowym sklepieniu zakrystii i małym pokoiku 

                                                            
18 K. Majewski, dz. cyt., s. 190. 
19 K. Majewski, dz. cyt., s. 189. 
20 D. Kopciowski, Karta ewidencyjna zabytku architektury i budownictwa, 1992, arch. WUOZ w Lublinie.  
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powyżej21. Informacja ta jest o tyle istotna, że potwierdza fakt istnienia wcześniejszego 
sklepienia (przypisanego autorstwu Traversiego) oraz nadbudowy zakrystii w postaci 
dodatkowego pomieszczenia. W przestrzeni poddasza nad zakrystią (niedostępnej 
bezpośrednio) znajdują się ślady wcześniejszej dekoracji sztukatorskiej na spływach 
sklepiennych, co potwierdza istnienie wspomnianego pokoiku nad zakrystią. W prze-
strzeni tej znajduje się wnęka w ścianie od strony prezbiterium, ale nie znaleziono śladów 
w prezbiterium świadczących o fakcie przebicia do wnętrza, więc nie był to otwór 
okienny. Ponadto na ścianie zachodniej znajdują się dwa zamurowane otwory, w tym 
jeden po drzwiach wejściowych do pokoiku. Motywy zdobnicze dekoracji listwy 
sztukatorskiej są odmienne od listwy prezbiterium i nawy i nawiązują do dekoracji 
zakrystii obecnego kościoła św. Agnieszki, który staraniem ks. Turobojskiego, powstał 
jako świątynia drugiej parafii, utworzonej z prebendy Czwartkowskiej. Potwierdzałoby to 
również fakt, że ks. Turobojski nie miał wpływu na koncepcję wystroju nawy, a jedynie 
doprowadził do zakończenia prac w nawie, według wcześniejszej koncepcji artystycznej. 
Najpełniejszy obraz historii i powstawania kościoła św. Mikołaja przedstawił w pracy 
magisterskiej mgr Włodzimierz Boruch, której fragmenty dotyczące formy architekto-
nicznej zostały opublikowane22. 
W pracy Włodzimierz Boruch - na podstawie źródeł, ikonografii, analiz - wyróżnił trzy 
fazy rozbudowy kościoła z okresu XVI i XVII w., uznając za mniej istotne XIX i XX-
wieczne, tj.: 
• ok. 1 poł XVI - do k. XVI w.- z zastrzeżeniem charakteru hipotetycznego, 
• ok. 1600-1620- istotne zmiany o charakterze renesansu lubelskiego, 
• 1630-1644- gruntowana przebudowa przez ks. Walentego Turobojskiego. 
Na podstawie obecnych odkryć na obiekcie można uzupełnić chronologię powstawania 
wystroju wnętrza kościoła św. Mikołaja na wzgórzu Czwartkowskim w odniesieniu do 
faz związanych z okresem renesansowym. Dalej brak jest istotnych danych dotyczących 
XVI-wiecznej budowy kościoła. Odnalezione na obiekcie daty pozwalają doprecyzować 
okres zmian w duchu renesansowym we wnętrzu kościoła św. Mikołaja na lata 1603-
1644, w tym zakończenia prac w prezbiterium na 1628 r., zakończenia prac w nawie na 
1632 r., zakończenia nadbudowy zakrystii o pomieszczenie z dekoracją sztukatorską na 
1644 r. do czasu konsekracji kościoła. Ponadto można uzupełnić dane dotyczące 
projektanta w osobie Jana Jaroszewicza. Informacje wymagają głębszych analiz przez 
badaczy architektury, ale warto je zapisać, nawet dla dalszych naukowych korekt. 
Nasuwa się kolejna hipotetyczna propozycja dotycząca czasu powstawania dekoracji 
kościoła św. Mikołaja:  
• ok.1603-1620 - wybudowanie sklepienia zakrystii i prezbiterium bez dekoracji 

sztukatorskiej sklepienia prezbiterium przez włoskiego muratora Piotra Traversiego, 
• 1620-1628 wykonanie dekoracji malarskiej prezbiterium, tj. dekoracja sztukatorska, 

detal architektoniczny, malowanie sztukaterii, wysklepek sklepiennych i dekoracji 
bonii według projektu architekta Jana Jaroszewicza i być może koncepcji 
sztukatorsko-kolorystycznej Jakuba Balina, 

                                                            
21 W. Boruch, Kościół Św. Mikołaja na Czwartku w Lublinie, architektura [w:] Studia nad sztuką renesansu       
i baroku pod red. Antoniego Maślińskiego, Lublin 1989, T. I, s. 133.  
22 W. Boruch, Kościół Św. Mikołaja na Czwartku w Lublinie, architektura [w:] Studia nad sztuką renesansu       
i baroku, Lublin 1989, T. I, s. 113-156. 
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• 1620-1632 - wykonanie sklepienia nawy wraz z dekoracją sztukatorsko-malarską 
według projektu Jaroszewicza, być może na podstawie koncepcji sztukatorsko-
kolorystycznej Jakuba Balina, 

• 1630-1644 - wymiana sklepienia zakrystii i nadbudowa o pomieszczenie z dekoracją 
sztukatorską, przedłużenie nawy o jedno przęsło od zachodu. 

 
W kolejnej części przedstawię sam proces realizacji prac przy wystroju prezbiterium        
i nawy kościoła św. Mikołaja, z opisem innych odkryć, z okresu renesansowych zmian    
i późniejszych, będących cenną informacją dotyczącą zmian i przekształceń w całości 
wystroju kościoła. 
Jak wspomniano, I etapem przygotowania inwestycji, było wykonanie badań sondażo-
wych warstw malarskich w prezbiterium kościoła. Wyniki badań opracowane zostały     
w postaci zbiorczej stratygrafii przez wykonawcę - konserwatora dzieł sztuki Rolanda 
Roga23.   
Z badań wynikało, że wyprawy ścian, sklepienia i elementów architektonicznych oraz 
dekoracja malarska, pokrywająca te powierzchnie należy chronologicznie do jednej          
i pierwszej warstwy. Równoczesność powstania dekoracji i malatury, wyklucza więc 
udział Piotra Trawersiego w jej powstaniu, a z kolei potwierdza autorstwo Piotra 
Jaroszewicza, odnotowane podpisem na pilastrze i przesuwa cezurę czasową jej 
powstania na lata 20. XVII w., po zakończenie w roku 1628.  
Z rozpoznania technologicznego na obiekcie, wynika, że wyprawa wapienno-piaskowa  
w tynku gładzonym stanowi tło dla natynkowych wapienno-piaskowych sztukaterii, 
wzmocnionych elementami stalowymi. Warstwa malarska w postaci boniowania na 
pilastrach i zacheuszach, kryjąca, wykonana została w technice fresku mokrego na bazie 
wykonanego wcześniej rysunku z odciskiem, a do jej wykonania użyto pigmentów: 
zieleń-malachit, ziemie, sjena palona. Gładkie wyprawy tynkowe ścian i sklepienia 
pokryte zostały pobiałą, nakładaną pędzlem i wygładzone szeroką szpachlą24. Koncepcja 
kolorystyczna dekoracji to tło ścian i sklepienia w kolorze jasno ugrowym, listwa 
sztukatorska sklepienia w odcieniu szarości, stanowiąca kontynuację na belkowaniu         
i pilastrach w postaci iluzjonistycznych bloków kamiennych, podkreślonych światło-
cieniowo. Dopełnienie dekoracji pilastrów stanowią wielobarwne zacheusze. 
Oryginalna zabytkowa wyprawa sztukatorsko-malarska znajdowała się pod wieloma 
warstwami tynków i przemalowań. Całość wykazywała silne zabrudzenia, powierzchnio-
we spękania i zniszczenia detalu, wtórne uzupełnienia bez zachowania technologii25.   
Proces precyzyjnego doczyszczania powierzchni, usuwania wtórnych nawarstwień         
(z poszanowaniem wartościowych elementów historycznych), prowadzący do odsłonięcia 
oryginału z czasów powstania, ujawnił bardzo liczne zniszczenia, poważne uszkodzenia  
i spękania konstrukcyjne powierzchni sklepienia prezbiterium wraz z dekoracją 
sztukatorską oraz ścian kościoła. Fakt ten wymagał opracowania na etapie realizacji 
opinii i projektu technicznego zabezpieczeń konstrukcyjnych. W oparciu o dokumentację 
wykonano remont spękań żeber i płaszcza sklepienia od wnętrza kościoła i wzmocnienia 

                                                            
23 R. Róg, Prezbiterium, kościół p.w. Św. Mikołaja, Lublin, Program na wykonanie prac konserwatorskich przy 
wystroju wnętrza [w:] Projekt budowlany konserwacji zabytkowego wystroju prezbiterium w kościele p.w. Św. 
Mikołaja w Lublinie, Lublin 2008, s. 6-7. 
24 R. Róg, dz. cyt., s. 8. 
25 J. w., s. 8.  
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sklepienia od strony poddasza26. Ponadto w ramach prac konserwatorskich po oczysz-
czeniu pęknięć i wzmocnieniu wątków wykonano uzupełnienia konstrukcyjne zapra-
wami, zastrzyki podtynkowe w miejscach spękań, utrwalono tynki oryginalne, doczysz-
czono powierzchnie dekoracji sztukatorskiej, uzupełniono ubytki i dokonano korekty 
form detali, całość powierzchni zabezpieczono, następnie scalono i uzupełniono 
kolorystycznie27. W przypadku gładkich powierzchni sklepienia (wysklepki) i ścian 
wykonano rekonstrukcję koloru według oryginalnych fragmentów, metodą nasączania. 
Pełnej konserwacji techniczno-estetycznej poddano także polichromowane zacheusze. 
Wykonany zakres prac miał na celu poprawę stanu zachowania i przywrócenie walorów 
renesansowych wystroju prezbiterium. W prezbiterium - poza odsłoniętą pierwotną kolo-
rystką, zacheuszami i napisem J. Jarosz 1628 - nie znaleziono w trakcie prac innych 
charakterystycznych przekazów materialnych. Prace w prezbiterium zakończono w 2010 
roku.  
Kolejnym etapem była realizacja prac w nawie kościoła św. Mikołaja. Rozpoznanie 
problematyki obiektu na podstawie zrealizowanych prac w prezbiterium pozwoliło 
zastosować sprawdzoną metodologię prac również dla nawy. Prace w nawie podzielono 
na trzy etapy obejmujące kolejno: sklepienie, ścianę południową i ścianę północną. 
Opracowany program prac, zakładał analogiczne postępowanie, jak w prezbiterium        
w zakresie usuwania przemalowań, doczyszczania powierzchni, jej zabezpieczenia           
i wzmocnienia. W przypadku sklepienia nawy rozpoznano występowanie szarobłę-
kitnego tła z jasno ugrowymi listwami o ornamencie z wolich oczek. W wysklepkach 
umieszczono plakietki z główkami aniołków, emblematami maryjnymi i chrysto-
logicznymi, które były rozmalowane kolorystycznie w koncepcji renesansowej. Stan 
techniczny sklepienia był również zły i wymagał wykonania zabezpieczeń, a także 
miejscowych przemurowań z uwagi zniszczenia budulca. Na podstawie opracowanego 
projektu wykonano wzmocnienia sklepienia od dołu, poprzez iniekcję, wypełnienie 
spoin, a w przypadku spękań łuku tęczowego zastosowanie prętów nierdzewnych, a na-
stępnie docieplenie od góry28. Utrwalone zostały tynki oryginalne, doczyszczono 
powierzchnie dekoracji sztukatorskiej, uzupełniono ubytki i dokonano korekty form 
detali, całość powierzchni zabezpieczono, następnie scalono i uzupełniono kolo-
rystycznie. W przypadku gładkich powierzchni sklepienia wykonano rekonstrukcję 
koloru według oryginalnych fragmentów, metodą nasączania. Pełnej konserwacji 
techniczno-estetycznej poddano polichromowane elementy dekoracyjne główek, rozet, 
emblematów29. 
Na łuku tęczowym odsłonięta została data 1632, umieszczona pod elementem 
uskrzydlonej główki aniołka. Realizacja prac konserwatorskich na ścianie południowej 
nawy ujawniła występowanie fragmentów późniejszych nawarstwień polichromowanych. 
Na pilastrach odnaleziono zacheusze, analogiczne jak w prezbiterium, a ponadto w ob-
rębie pilastra środkowego fragmenty kompozycji, symetrycznie ułożonej po obu stronach 
pilastra w postaci dekorowanej w ornamenty roślinne kotary, podtrzymywanej przez 

                                                            
26 J. Fronczyk, Opinia techniczna oraz projekt robót zabezpieczających sklepienia nad prezbiterium, Lublin 
2010, s. 9. 
27 R. Róg, dz. cyt., s. 10-12. 
28 J. Fronczyk, Opinia techniczna oraz projekt budowlany robót zabezpieczających sklepienia nad nawą, Lublin 
2011, s. 8-9. 
29 R. Róg, Program na wykonanie prac konserwatorskich przy wystroju wnętrza, nawa główna [w:] Projekt 
budowlany konserwacji zabytkowego wystroju nawy głównej w kościele p.w. Św. Mikołaja w Lublinie, 2010, 
s. 10-12. 
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anioły. Niestety odnalezione fragmenty nie pozwoliły na pełne rozczytanie kompozycji. 
Prawdopodobnie tworzyła ona rodzaj malowanej oprawy dla centralnego motywu, który 
jest nieczytelny. Pomimo wszystko zdecydowano o wyeksponowaniu fragmentów w for-
mie świadka, po wykonaniu pełnego zakresu prac techniczno-estetycznych. Dekoracja ta 
jest późniejsza od dekoracji pilastra z boniami i polichromowanymi zacheuszami, 
wypełniała przestrzeń pilastra, wychodząc na ściany, a w górnych partiach dochodziła do 
gzymsowania i zwieńczona była krzyżem. Zdecydowano, że pierwotna dekoracja 
renesansowa będzie nadrzędna dla uporządkowania kolorystyczno-kompozycyjnego tej 
części ściany, której tło pierwotnie wykonane było w tonacji szarej. W przypadku 
dolnych partii ścian łuku tęczowego odsłonięto fragmenty jeszcze późniejszej dekoracji 
malarskiej, obramiającej w formie pasowej przejście po obu stronach łuku przy ołtarzach 
przytęczowych. Dekoracja ta nie będąca w kolizji z kompozycją malarską ścian, została 
również wyeksponowana po przeprowadzeniu prac konserwatorsko-restauratorskich. 
Prace w glifach okiennych ściany południowej pozwoliły ustalić, że pierwotne okna były 
większe i zostały wtórnie zamurowane w wysokości. 
Podczas realizacji prac na ścianie północnej nawy stwierdzono występowanie powta-
rzającej się dekoracji renesansowej na pilastrach z boniami i polichromowanymi 
zacheuszami, tło ścian analogicznie w szarościach. Ponadto na ścianie północnej odnale-
ziono liczne drobne fragmenty wypraw polichromowanych, których zły stan zachowania 
i nieczytelność nie pozwalały na odsłonięcie i eksponowanie, poza fragmentem pod 
wnęką. Kolejnym odkryciem potwierdzającym historyczne przekształcenia wnętrza 
kościoła św. Mikołaja było odsłonięcie malowanego okna we wnęce po stronie północnej 
nawy, gdzie umieszczono później rzeźbę Matki Boskiej. Potwierdza to zamurowanie 
okna w nawie, w związku z przekształceniem przedsionka zakrystii na kaplicę w roku 
1900.  
Zamknięcie realizacji prac w tym zakresie nastąpiło w roku 2013, dalszym etapem będzie 
wykonanie konserwacji chóru muzycznego, która może przynieść kolejne odkrycia i in-
formacje uzupełniające. Pomimo nie pełnego zakończenia prac we wnętrzu kościoła, za 
zasadne uznałam przedstawienie dotychczasowych wyników i rezultatów pięcioletniego 
okresu prac we wnętrzu kościoła św. Mikołaja, z uwagi na wagę znalezisk z okresu 
renesansowego wystroju kościoła. Ponadto zrealizowany i zakończony do 2013 r. zakres 
prac konserwatorskich we wnętrzu kościoła św. Mikołaja, wykonano z inicjatywy byłego 
już proboszcza parafii ks. Bogdana Zagórskiego, którego osobistemu zaangażowaniu       
i inicjatywie zawdzięczamy podjęcie specjalistycznych prac konserwatorskich we 
wnętrzu, które umożliwiły pozyskanie ważnych dla historii kościoła danych. 
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Summary 

The presented report is a continuation and a supplement to the previous article published in 
Restoration News No. 11. The current presentation describes the progress of maintenance and 
restoration works at the interior design of chancel and nave of St Nicholas Church in Lublin, com-
pleted in the years 2008-2013. The Renaissance origin of the object is confirmed by the results of 
the works and by discoveries which enabled correction of previous data about the stages and the 
period of creation of the temple’s Renaissance interior design. The works carried out made it pos-
sible to date more precisely the Renaissance décor of the chancel and the nave, to ensure technical 
protection of the historical monument and to restore its original aesthetic values. Moreover, they 
enabled extension of knowledge and we can hope that they will become a basis for further scientific 
analyses concerning architecture of the so-called Lublin Renaissance. 
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1. Lublin, kościół św. Mikołaja - rzut przyziemia, za Wł. Boruchem [w:] 
Kościół św. Mikołaja na Czwartku w Lublinie, Architektura, ryc. 4.

2. Lublin, kościół św. Mikołaja - rzut na wysokości kapiteli za Wł. 
Boruchem [w:] Kościół św. Mikołaja na Czwartku w Lublinie, 
Architektura, ryc. 5.

3. Lublin, kościół św. Mikołaja - widok od str. pn., fot. B. Stolarz, 
2008.

4. Lublin, kościół św. Mikołaja - 
prezbiterium przed pracami, fot.   
B. Stolarz, 2008.

5. Lublin, kościół św. Mikołaja - 
sklepienie prezbiterium przed pra-
cami, fot. B. Stolarz, 2008.

6. Lublin, kościół św. Mikołaja - 
odsłonięte fragmenty dekoracji pi-
lastra w prezbiterium, fot. B. Sto-
larz, 2008.



7. Lublin, kościół św. Mikołaja - zwornik sklepienia 
prezbiterium w trakcie prac, fot. B. Zagórski, 2008.

8. Lublin, kościół św. Mikołaja - sklepienie prezbiterium 
w trakcie prac, fot. B. Zagórski, 2008.

9. Lublin, kościół św. Mikołaja - sklepienie prezbi-
terium    w trakcie prac, fot. B. Zagórski, 2008.

10. Lublin, kościół św. Mikołaja - fragm. z napisem 
Jarosz w trakcie prac, fot. B. Zagórski, 2009.

11. Lublin, kościół św. Mikołaja - sklepienie prezbi-
terium po pracach, fot. B. Zagórski, 2010.

12. Lublin, kościół św. Miko-
łaja - Zacheusz na pilastrze 
prezbiterium, fot. B. Stolarz, 
2010.
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13. Lublin, kościół św. Mikołaja - prezbiterium po pracach, fot.        
P. Sadowski, 2012.

14. Lublin, kościół św. Mikołaja - fragm. 
dekoracji sklepienia nawy przed pracami, 
fot. B. Zagórski, 2010.

15. Lublin, kościół św. Mikołaja - pla-
kietka na sklepieniu nawy przed pracami, 
fot. B. Zagór-ski, 2010.

16. Lublin, kościół św. Mikołaja - fragm. 
dekoracji sklepienia nawy w trakcie prac, 
fot.  B. Zagórski, 2011.

17. Lublin, kościół św. Mikołaja - uszkodzenia sklepienia nawy, fot. 
B. Zagórski, 2011.
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18. Lublin, kościół św. Mikołaja - sklepienie 
nawy w trakcie prac, fot. B. Zagórski, 2011.

19. Lublin, kościół św. Mikołaja - zabezpieczenia 
konstrukcyjne łuku tęczowego, fot. B. Zagórski, 2011.

20. Lublin, kościół św. Mikołaja - fragm. skle-
pienia nawy po oczyszczeniu z nawarstwień, fot. 
B. Zagórski, 2011.

21. Lublin, kościół św. Mikołaja - plakietka sklepienia 
nawy w trakcie prac, fot. B. Zagórski, 2011.

22. Lublin, kościół św. Mikołaja - sklepienie nawy po pracach, fot. B. Stolarz, 
2014.

23. Lublin, kościół św. 
Mikołaja - dekoracja łuku 
tęczowego z datą po pracach, 
fot. B. Zagórski, 2011.
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25. Lublin, kościół św. Mikołaja - odsłonięta dekoracja 
pilastra ściany pd. nawy po pracach, fot. B. Stolarz, 2014.

24. Lublin, kościół św. Mikołaja - ściana pd. nawy 
po pracach, fot. B. Stolarz, 2014.

26. Lublin, kościół św. Mikołaja - ściana pn. nawy 
przed pracami, fot. K. Tur-Marciszuk, 2013.

27. Lublin, kościół św. Mikołaja - ściana pn. nawy 
po pracach, fot. B. Stolarz, 2014.

28. Lublin, kościół św. Mikołaja - odsłonięte 
iluzjonistyczne okno na ścianie pn. nawy po 
pracach, fot. B. Stolarz 2014.
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29. Lublin, kościół św. Mikołaja - 
fragm. odsłoniętej dekoracji ściany 
pn. po pracach, fot. B. Stolarz, 
2014.

30. Lublin, kościół św. Mikołaja - widok na prezbiterium i ścianę tęczową 
po pracach, fot. B. Stolarz, 2014.

31. Lublin, kościół św. Mikołaja - d. pomiesz-
czenie nad zakrystią zamurowane otwory od str. 
zach., fot. B. Zagórski, 2010. 32. Lublin, kościół św. Mikołaja - fragm. spływu sklepienia 

w d. pomieszczeniu nad zakrystią, fot. B. Zagórski 2010.

33. Lublin, kościół św. Mikołaja - fragm. deko-
racji sklepienia d. pomieszczenia nad zakrystią od 
strony prezbiterium, fot. B. Zagórski, 2010. 34. Lublin, kościół św. Mikołaja - fragm. dekoracji sztuka-

torskiej d. pomieszczenia nad zakrystią, fot. B. Zagórski, 
2010.
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Grażyna Żurawicka  
 
 

DREWNIANY KOŚCIÓŁ PW. OFIAROWANIA NMP W BUKOWINIE  
– REMONT I KONSERWACJA 

 
 

Bukowina to wieś przekazana w 1600 roku przez Hetmana Jana Zamoyskiego, 
założyciela Zamościa, na fundusz Akademii Zamojskiej. Około 1637 r. profesorowie 
Akademii wznieśli tu kaplicę, poświęconą w 1668 r. W latach 1674-1675 profesor 
Akademii Zamojskiej ks. Andrzej Abrek zbudował drewnianą kaplicę służącą przebywa-
jącym w Bukowinie profesorom. Składała się z prostokątnej nawy i węższego trójbocznie 
zamkniętego prezbiterium. Wielokrotnie remontowana i częściowo przekształcona m.in. 
w latach 1817, 1900 i 1930 r., funkcjonuje ob. jako kościół filialny pw. Ofiarowania 
NMP parafii rzymskokatolickiej w Biszczy (pow. biłgorajski). Uznawany za najstarszy 
drewniany kościół na Zamojszczyźnie nie posiada opracowanej monografii, krótki opis 
inwentaryzacyjny wraz z charakterystyką obiektu zawiera opracowanie Jana Góraka1 
oraz katalog zabytków w Polsce powiatu biłgorajskiego2. Ponadto wzmianki o kościele 
pojawiają się w bibliografii Zamościa i Akademii Zamojskiej. 

Kościół reprezentuje najbardziej podstawową formę układu kompozycyjnego, jest 
budowlą dwuczłonową, orientowaną, z węższym prezbiterium i prostokątną nawą. 
Trójbocznie zamknięte prezbiterium, wprowadzone do architektury drewnianej w pocz. 
XVI wieku, świadczy o łatwości adaptacyjnej form przeszczepionych z architektury 
murowanej. Do północnej ściany prezbiterium przylega prostokątna zakrystia, wejście 
poprzedza późniejsza z około 1900 r. kwadratowa kruchta. Kościół zbudowany jest         
w konstrukcji wieńcowej, z zewnątrz oszalowany deskami pobitymi pionowo na styk      
z oblistwionymi złączami. Nawę i prezbiterium przykrywa pozorne sklepienie koleb-
kowe, w nawie z zaskrzynieniami wsparte na dwóch słupach ustawionych w połowie 
długości. W widoku zewnętrznym zrąb nawy i prezbiterium są równej wysokości            
z połaciami dachu lekko załamanymi nad nawą. Nad kruchtą dach dwuspadowy. Wejście 
z kruchty do nawy ujęte jest profilowanym portalem w formie dwuliścia i drzwiami         
z historycznymi okuciami kowalskiej roboty.  

Z inicjatywy mieszkańców Bukowiny przy aprobacie księdza proboszcza powstał 
Społeczny Komitet Renowacji Kościoła prowadzący działania na rzecz remontu kościoła 
i prac konserwatorskich przy elementach wyposażenia, przekształcony w Stowarzyszenie 
Na Rzecz Bukowiny. Od 1999 r. dzięki dotacji LWKZ rozpoczęto prace konserwatorskie 
przy zabytkowym wyposażeniu ruchomym, a w 2000 r. przystąpiono do remontu stru-
ktury budowlanej. Kierunek działań konserwatorskich wyznaczał stan techniczny 
drewnianego budulca. Sporządzona w 1981 r. ekspertyza mykologiczna3 w opisie stanu 
technicznego wskazywała na brak właściwego systemu odwodnienia, nieszczelności 
pokrycia dachu, zniszczenia belek zrębowych przez drewnojady, we wnętrzu stwierdzono 
rozległą korozję biologiczną belek zrębowych, ścian oraz desek stropu i więźby 
dachowej.  
                                                            
1 J. Górak, Kościoły drewniane Zamojszczyzny, OBiDZ w Zamościu, Zamość 1986, s. 26-27. 
2 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. VIII Województwo Lubelskie, z. 3 Powiat Biłgorajski, IS PAN 
Warszawa 1960, s. 4-5. 
3 Ekspertyza mykologiczna dot. stanu zachowania zabytkowego kościoła filialnego i kapliczki parafii rzymsko-
katolickiej Biszcza we wsi Bukowina, woj. zamojskie, INCO Warszawa 1981, mps arch. WUOZ Delegatura       
w Zamościu, nr inw. 38. 
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Prace remontowo-konserwatorskie obejmowały zdjęcie szalunku, wymianę zniszczonych 
podwalin, oczyszczenie węgłów wraz z uzupełnieniem elementów porażonych korozją 
biologiczną, wymianę zniszczonych elementów więźby dachowej, uzupełnienie gontowe-
go pokrycia dachu wraz z konserwacją, naprawę sygnaturki, wymianę pokrycia i obróbek 
blacharskich na nowe z blachy miedzianej, wykonanie izolacji poziomej i opaski 
odwadniającej, uzupełnienie i konserwację detali w elewacji frontowej. W 2008 r. 
dokonano wymiany stolarki okiennej z przywróceniem oryginalnej formy (z wypeł-
nieniem sześciobocznymi szybkami w oprawie ołowianej na wzór zachowanych XVII-w. 
fragmentów); w miejsce zniszczonej betonowej posadzki wykonano nową z kamienia. 
Ostatnim etapem remontu w 2012 r., były prace przy drewnianym ogrodzeniu i muro-
wanej dzwonnicy - bramy, przebudowa chodnika przy użyciu piaskowca. 

Wnętrze kościoła wypełnia dekoracja malarska datowana w oparciu o badania na     
2 poł. XIX w. i 1904 r., zniekształcona nieudolnymi i amatorskimi przemalowaniami       
z 1966 r., które całkowicie zdewaluowały XVII w. wnętrze. W 2001 r. przeprowadzono 
odkrywkowe badania nawarstwień ściennych w prezbiterium i nawie, których celem było 
ustalenie stratygrafii malarskich nawarstwień ściennych, ich charakteru kompozycyjnego, 
zasięgu występowania, stanu zachowania, datowanie nawarstwień, opracowanie progra-
mu prac konserwatorskich4. Wykonano odkrywki, wyodrębniono 7 warstw chronologicz-
nych i 13 warstw technologicznych dekoracji malarskich od XVIII/XIX w. do 1966 r., 
określono ich zasięg i stan zachowania, wydatowano, przeprowadzono analizy 
chemiczne. Wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że: 
• na ścianach nawy jedyną warstwą malarską zachowaną stosunkowo kompletnie pod 

obecną z 1966 r. jest dekoracja malarska z 1904 r. Dekoracje wcześniejsze z ok.       
2 poł. XIX w. występują jedynie w górnej zachodniej części za chórem; w trakcie 
badań nie stwierdzono ich występowania na pozostałych ścianach,  

• jedyną, stosunkowo dobrze zachowaną na dużych powierzchniach kompozycją 
malarską - na sklepieniu nawy (pod olejną warstwą z 1966) - jest ta z 2 poł. XIX w., 
dekoracje wcześniejsze nie występują, nie występuje też dekoracja z 1904 r.,  

• na ścianach prezbiterium wcześniejsza dekoracja z 2 poł. XIX w. zachowana jest 
fragmentarycznie, nie sposób określić jej charakteru kompozycyjnego, najwcześ-
niejsza z lat 1750-1850 zachowana jest śladowo, 

• na sklepieniu prezbiterium najstarszą, zachowaną stosunkowo dobrze na całej po-
wierzchni jest kompozycja malarska z 2 poł. XIX w., na niej kompozycja 
architektoniczno-figuralna w technice olejnej na szpachli olejno-kredowej z 1904 r., 
przemalowana w 1966 r. 

Wszystkie dekoracje malarskie zagrożone były zniszczeniem przez żerujące owady, 
szczególnie w przypowierzchniowej warstwie drewna. Kompozycja malowidła z 1904 r. 
została nieudolnie przemalowana „po formie” mocno je upraszczając, na powierzchniach 
ścian malowidła zostały zamalowane farbą koloru jasnoszarego.  
W celu przywrócenia wnętrzu jego wysokich walorów artystycznych zaistniała ko-
nieczność usunięcia przemalowań z 1966 r., przeprowadzenia konserwacji w pełnym 
zakresie techniczno-estetycznym i wyeksponowania dekoracji malarskich z 2 poł. XIX w.    
i z ok. 1900 r. W latach 2010-2011 zrealizowano prace konserwatorskie przy dekoracji 
malarskiej w prezbiterium. W ich trakcie odsłonięto fragmenty dekoracji wskazujące na 

                                                            
4 A. Guzik, Odkrywkowe badania nawarstwień ściennych prezbiterium i nawy kościoła filialnego Ofiarowania 
NMP w Bukowinie. Parafia rzym.-kat. Serca Pana Jezusa w Biszczy, woj. lubelskie, Kraków 2002, w arch. 
WUOZ Delegatura w Zamościu, nr inw. 3863.  
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pochodzenie z 1904 r. i zgodnie z postulatami zawartymi w programie konserwatorskim 
oraz badaniach przyjęto zasadę ich odsłonięcia.  
Kompozycje ścian pn. i pd. są symetryczne, w dolnych partiach występują iluzjo-
nistycznie malowane cokoły z motywami marmoryzacji w płycinach i szerszych pasach. 
Powyżej - ściany podzielone są kolumnami na bazach, a wydzielone pola obwiedzione 
wokół pasami tworzą płyciny z ornamentyką wykonaną szablonami. Otwory okienne       
i drzwiowy do zakrystii ozdobiono światłocieniowo malowanymi obramieniami zakoń-
czonymi trójkątnymi szczytami. Powierzchnię sklepienia pokrywa malowany wielo-
barwny układ sklepienia gwiaździstego z szerokimi pasami w kolorze żółtym, ugrowo-
białym, czerwonym, w tak wyodrębnionych płycinach umieszczone zostały postacie 
świętych. Układ kompozycyjny dekoracji malarskiej wzbogacony jest motywami 
roślinno-geometrycznymi.  
Wyposażenie ruchome kościółka jest zróżnicowane stylistycznie i artystycznie, od XVII-
wiecznych obrazów wyjątkowych pod względem estetycznym, o dobrym poziomie 
warsztatowym aż do obiektów datowanych na koniec XIX w. i pocz. XX wieku - 
utrzymanych w charakterze ludowym bez znamion artystycznych.  

Najcenniejszym elementem są XVII-wieczne obrazy: „Adoracja Matki Bożej            
z Dzieciątkiem” z panoramą Zamościa, „Adoracja Trójcy Świętej”, „Nawiedzenie NMP”, 
„Ofiarowanie NMP”, grupa Ukrzyżowania z belki tęczowej i obraz „Matka Boża 
Bolesna”. W ołtarzu głównym zachowany jest XVII-wieczny obraz Matki Boskiej           
z Dzieciątkiem reprezentujący typ ikonograficzny Matki Boskiej Śnieżnej, znany i oto-
czony kultem w rzymskiej bazylice Santa Maria Maggiore. Niezwykle ciekawe są dwie 
predelle z XVII w., z przedstawieniem „Nauczającego św. Jana Chrzciciela” oraz „Świę-
tych i patronów Polski” - malowane w technice tempery na desce, umieszczone w ołtarzu 
głównym i bocznym prawym. Prace konserwatorskie przy obrazach wykonane w 1999 r. 
odsłoniły fragmenty polichromowanej struktury ołtarzowej, deska poza sceną - malowana 
była motywami iluzjonistycznej, przestrzennej struktury w kolorach ugrowych, z ciem-
niejszymi cieniami i ornamentyką roślinną na czołach bocznych iluzjonistycznie 
malowanych „paczek” z jasną białą płyciną główną z błękitną marmoryzacją5. 
Obraz „Adoracja Matki Bożej z Dzieciątkiem” z panoramą Zamościa jest najbardziej 
znanym przedstawieniem panoramy miasta z 1 poł. XVII w. od strony południowej,        
z wyodrębnionymi najważniejszymi budowlami. Malowidło odgrywa dużą rolę w pra-
cach rewaloryzacyjnych miasta, stanowi nieodzowny materiał ikonograficzny w bada-
niach architektonicznych jako istotny przyczynek historyczny do dziejów Zamościa.  
Dla prawidłowego określenia programu prac przy obrazach wykonano badania, których 
celem było rozpoznanie technologiczne, identyfikacja przyczyn zniszczeń, a także 
wskazanie metod ich wyeliminowania. Decydujący wpływ na stan zachowania 
malowideł miały niekorzystne warunki mikroklimatyczne we wnętrzu, silne zawilgocenie 
z powodu braku odpowiedniego odwodnienia terenu i braku wentylacji. Wysoka 
wilgotność względna powietrza wnętrza powodowała kondensację pary wodnej na 
ścianach i obrazach (werniks obrazów był „oślepły” i mleczny fałszujący pierwotne 
walory artystyczne) oraz sprzyjała rozwojowi mikroorganizmów. 

                                                            
5 A. Guzik, Dokumentacja prac konserwatorskich XVII-wiecznych dwu rzeźb aniołów zwieńczenia i obrazu 
predelli ołtarza głównego oraz obrazu predelli ołtarza bocznego z kościoła filialnego Ofiarowania NMP          
w Bukowinie, Parafia rzym.-kat. Serca Pana Jezusa w Biszczy, woj. lubelskie, Kraków 1999, w arch. WUOZ   
Delegatura w Zamościu, nr inw. 2924. 
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Ołtarz główny i ołtarze boczne datowane na 1900 r., wykonane zostały przez Walentego 
Bazana. Obudowę wykonano z drewna iglastego, pomalowano farbą bez gruntu 
kredowo-klejowego. Elementy profilowane, ornamenty, bazy i kapitele oraz elementy 
snycerskie wykonano z gipsu złoconego na mat i poler na pulmencie6. Prace 
konserwatorskie i restauratorskie zrealizowane w latach 2000-2001 wykazały zły stan 
zachowania ołtarzy, zniszczenia spowodowane żerowaniem drewnojadów, rozluźnienia 
łączeń gipsowych, osłabioną spoistość gipsu powodującą zniszczenia i ubytki. 
Zachowane we fragmentach XVII-wieczne rzeźby aniołów zostały przecięte w poziomie; 
rozłupano podudzia tak, by złożyć je z torsami w pozycji klęczącej, poszczególne 
elementy połączono deseczkami, metalowymi gwoździami, a ubytki formy rzeźbiarskiej 
uzupełniono gipsem na zbrojeniu, powierzchnie wyprowadzono gipsem i przezłocono na 
pulmencie. Zaaprobowano rekonstrukcję w drewnie wszystkich gipsowych elementów 
oraz przywrócenie pierwotnego układu kompozycyjnego XVII-wiecznych rzeźb aniołów 
ze zwieńczenia.  
 
Opisane powyżej działania konserwatorskie podporządkowane były wizji pierwotnego 
wyglądu XVII-wiecznego najstarszej na Zamojszczyźnie świątyni. Realizacja tej wizji 
jest efektem systematycznej pracy, zgromadzonej wiedzy badawczej i konserwatorskiej 
oraz zaangażowania mieszkańców Bukowiny.  
 
Summary 
Bukowina is a village which was given by hetman Jan Zamoyski to the fund of the Zamoyski Acad-
emy in 1600. In this village, around 1637, professors of the Academy founded a chapel which was 
consecrated in 1668. In the years 1674-1675 Father Andrzej Abrek, professor of the Zamoyski 
Academy, built a wooden chapel for professors staying in Bukowina. It consisted of a rectangular 
nave and a narrower chancel closed on three sides. The chapel, refurbished many times and partly 
transformed e.g. in 1817, 1900 and 1930 through adding the vestibule, functions nowadays as the 
branch church of the Presentation of the Blessed Virgin Mary. The movable furnishings of the 
church come from the 17th c. and from the period of the last restoration in 1900. They have signifi-
cant artistic and historic value, of considerable importance to traditions of the Zamość region. The 
Bukowina village together with the church were given by Jan Zamoyski to the fund of the Zamoyski 
Academy. The church in Bukowina is the oldest wooden church in the Zamość region. It is distin-
guished by its movable furnishings of great artistic value. On the initiative of Bukowina inhabitants 
and with approval of the parish priest, the Community Committee for Renovation of the Church has 
been established, whose aim is renovation of the church and maintenance works at elements of its 
furnishings. Since 1999, thanks to a grant from the budget of the Historic Preservation Officer of 
the Lublin Province, maintenance works were started at the historical movable furnishings.  
All painted decorations on walls are in danger of destruction by active insects feeding especially on 
the surface layer of wood which is the ground for decoration. The repainting of walls and the ceil-
ing in 1966 completely devalued the interior of the 17th c. church, especially in the context of the 
repair of the wooden architectural structure of the church and its movable historical objects at the 
end of the 1990s. In order to restore the high artistic values of the interior, it was necessary to 
remove the repainting from 1966, to carry out restoration works in the full technical and aestheti-
cal scope and to display the painted decorations from the 2nd half of the 19th c. and from around 
1900. In the years 2010-2011 maintenance works of the painted decoration in the chancel were 
carried out.  

 
6 A. Guzik, Dokumentacja prac konserwatorskich ołtarza głównego oraz rzeźb św. Piotra i Pawła z kościoła 
filialnego Ofiarowania NMP w Bukowinie. Parafia rzym.-kat. Serca Pana Jezusa w Biszczy, woj. lubelskie, 
Kraków 2002, w arch. WUOZ Delegatura w Zamościu, nr inw. 3871. 



Ryc. 1. Bukowina, kościół, rzut poziomy, wg inwentaryzacji 
architektoniczno-konserwatorskiej, arch. WUOZ Zamość, nr 
inw. 0039.

Ryc. 2. Bukowina, kościół, przekrój pionowy, wg inwentaryzacji 
architektoniczno-konserwatorskiej, arch. WUOZ Zamość, nr 
inw. 0039

Ryc. 3 Bukowina, kościół, elewacja, wg inwentaryzacji archi-
tektoniczno-konserwatorskiej, arch. WUOZ Zamość, nr inw. 
0039.

1. Bukowina, kościół, widok ogólny, stan z lat 
60. XX w., arch. WUOZ Del. Zamość.

2. Bukowina, kościół, widok ogólny, stan z lat 
60. XX w., arch. WUOZ Del. Zamość.

3. Bukowina, kościół, widok ogólny, stan w trak-
cie remontu, fot. A. Guzik, 2000.
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4. Bukowina, kościół, widok ogólny, stan w trakcie 
remontu, fot. A. Guzik, 2000.

5. Bukowina gm. Biszcza dzwonnica-brama i ogrodze-
nie w zespole kościoła filialnego. Stan po pracach, fot. 
L. Kuśmierz, 2012.

Ryc. 4. Bukowina. Kościół. Ściana południowa. Prezentacja niektórych odkrywek. 2001.
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6. Bukowina, prezbiterium, stan przed pracami, fot. L. Kuśmierz, 2008.

7. Bukowina, sklepienie prezbiterium, stan przed 
pracami, fot. A. Guzik, 2010.

8. Bukowina, sklepienie prezbiterium stan po pracach, 
fot. A. Guzik, 2010.

9. Bukowina, prezbiterium, fragment, stan po 
pracach, fot. A. Guzik, 2011. 
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10. Bukowina, widok na sklepienie i ścianę 
prezbiterium, stan po pracach, fot. A. Guzik, 2011. 

13. Bukowina, widok na sklepienie i ścianę prezbi-
terium, stan po pracach, fot. D. Kopciowski, 2012.

11. Bukowina, obraz z panoramą Zamościa, stan po 
pracach, fot. D. Kopciowski, 2012. 

12. Bukowina, wnętrze kościółka, stan po pracach, fot.       
D. Kopciowski, 2012.

14. Bukowina, widok na kościółek, fot. D. Kopciowski, 
2012. 
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Piotr Mazur 
 
 

REWALORYZACJA WNĘTRZ BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO  
W LUBLINIE 

 
 

Lublin stał się ośrodkiem sądownictwa wraz z uzyskaniem praw miejskich w 1317 
roku. Na przestrzeni wieków organizacja i struktura sądownictwa ulegała ciągłym 
zmianom, determinowanym przez rozwój gospodarczy, polityczny i administracyjny tego 
terenu, ale też przez burzliwą historię Polski, na którą składały się w szczególności 
okresy zaborów, Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. 2 poł. XIX wieku to 
intensywny rozwój Lublina pod względem gospodarczym, kulturalnym i administra-
cyjnym. Funkcja centrum miasta, którą do tamtej pory pełnił rejon Placu Litewskiego, 
została rozszerzona na wschodnią część Krakowskiego Przedmieścia. W tym obszarze 
skupiły się siedziby administracji terytorialnej, sądownictwa i instytucji finansowych        
- w większości reprezentacyjne, monumentalne budowle eklektyczne. Oprócz interesują-
cego nas gmachu sądu, powstały wówczas budynki Kasy Przemysłowców Lubelskich, 
Banku Państwa, Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego i Resursy Kupieckiej. 

Historia budynku Sądu Rejonowego (ówczesnego Sądu Okręgowego) przy Kra-
kowskim Przedmieściu 76 w Lublinie rozpoczęła się 6 września 1892 r. W tym dniu 
położony został kamień węgielny pod budowę gmachu dla potrzeb lubelskiego 
sądownictwa. Wzniesiony w okresie dwóch i pół roku, za niebagatelną kwotę 180.000 
rubli, budynek stał się od 1895 r. niezwykle okazałą siedzibą władz sądowniczych. 
Projekt obiektu przygotował - zgodnie z zaleceniami specjalnej Komisji techniczno-
budowlanej, działającej z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości - pomocnik architekta 
gubernialnego inż. Marian Jarzyński, zaś pewne w nim zmiany wprowadził akademik 
architektury radca kolegialny Prussakow. Opinia Komisji w sposób istotny zadecydowała 
o koncepcji architektonicznej oraz rozwiązaniach technicznych. Zaleceniem Komisji było 
m.in. zastosowanie w pomieszczeniach ogólnodostępnych ogrzewania powietrznego        
i oświetlenia gazowego, co w ówczesnych warunkach lubelskich miało charakter prekur-
sorski, podobnie jak wprowadzenie przeszklonych stropów i różnicowanie poziomów 
stropów w przestrzeni tej samej kondygnacji.  

Od czasu powstania budynek funkcjonuje zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. 
Niezmienność funkcji potwierdza racjonalność przełożenia programu użytkowego na 
zastosowaną koncepcję przestrzenno-architektoniczną obiektu, którą można uznać za 
przykład perfekcyjnego dostosowania formy do funkcji. Wskazuje na to zarówno rzut 
budynku, jak i sposób jego transformacji na przestrzenną dyspozycję wnętrz. Oś symetrii 
Sądu wyznaczają ogólnodostępne wnętrza komunikacyjne o charakterze reprezentacyj-
nym. Są to westybul, halle o dwóch poziomach, galerie oraz duże sale rozpraw. 
Przylegają do nich ciągi małych sal rozpraw, dostępnych bezpośrednio z korytarzy lub 
galerii, połączonych w większości amfiladowo. Pomieszczenia o znaczeniu reprezenta-
cyjnym (m.in. Gabinet Prezesa Sądu) umieszczono od frontu. Na uwagę zasługuje sposób 
rozwiązania archiwum, zajmującego prawie całe podpiwniczenie, w którym nowość 
stanowi podniesienie wysokości do 2 i ½ kondygnacji, w efekcie czego zwiększono 
znacznie powierzchnię magazynową oraz oświetlono ją naturalnym światłem poprzez 
okna, znajdujące się w kondygnacji parteru. Kształtowanie relacji przestrzennych 
poprzez różnicowanie wysokości wnętrz zastosowano również w westybulu, otwartym na 
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znajdujący się w połowie jego wysokości hall. Oryginalność kompozycji wnętrza 
budynku polega jednak przede wszystkim na dwupoziomowym rozwiązaniu hallu i spo-
sobie jego oświetlenia. Hall na poziomie I kondygnacji otwiera się na galerie poziomu 
wyższego, które z kolei zostały pokryte przeszklonym stropem - sześcioma zespolonymi 
świetlikami osadzonymi w metalowych kratownicach. Konsekwencją przyjętego sposobu 
oświetlenia stropu jest przeszklony ponad nimi dach.  

Pod względem stylu obiekt jest utrzymany w konwencji późnego klasycyzmu z ele-
mentami neobaroku. Fasada, mimo przekształceń dokonanych ok. 1918 r., zachowała 
monumentalność budowli użyteczności publicznej o klasycyzującym detalu. Formy 
klasycyzujące są również podstawą kształtowania dekoracji wnętrz - przede wszystkim 
stropów oraz obramień drzwiowych imitujących portale. Na uwagę zasługują również 
dwa zachowane neobarokowe kominki, które usytuowane w pomieszczeniach reprezen-
tacyjnych współtworzą dekoracje wnętrz. Również interesującym elementem wnętrza są 
żeliwne schody w archiwum. 

Doceniając wartość i oryginalność obiektu, Lubelski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków wpisał gmach sądu do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod nr A/13 decyzją 
znak: KD-4402/199/5405/2002 z 21 grudnia 2002 roku. Na mocy ww. wpisu prawnej 
ochronie podlega budynek w granicach ścian zewnętrznych wraz z historycznym 
wystrojem wnętrz, w tym sztukateriami, portalami, piecami i kominkami. Objęcie 
ochroną konserwatorską miało podkreślić znaczenie obiektu i jego rolę w współ-
tworzeniu historii Lublina, a także wskazać na potrzebę podjęcia koniecznych prac 
konserwatorsko-restauratorskich. Od zakończenia II Wojny Światowej nie podejmowano 
bowiem w budynku sądu żadnych poważniejszych robót. W tym czasie obiekt był 
poddawany jedynie bieżącym remontom, w latach 60. i 70. XX w. wykonano natomiast 
doraźne roboty związane z poprawą stanu elewacji. Tymczasem intensywne użytko-
wanie, będące wynikiem wzrostu liczby mieszkańców Lublina, połączone z brakiem 
należnej opieki, spowodowały zagrożenie stanu technicznego budynku. Pierwsze prace 
zaczęły się w okresie, gdy nieruchomość nie była wpisana do rejestru zabytków, 
podlegając jedynie pośredniej ochronie konserwatorskiej. Rozpoczęte w latach 90. XX w. 
roboty polegały głównie na doraźnych wzmocnieniach elementów konstrukcyjnych 
(więźba dachowa, stropy), naprawie poszycia dachowego, wymianie przyłączy i instalacji 
oraz zagospodarowaniu terenu wokół budynku. Poważniejsze działania przeprowadzono 
w latach 2002-2003, poddając kompleksowemu remontowi elewacje budynku (wraz        
z konserwacją detalu architektonicznego). Prace wykonano na podstawie dokumentacji 
projektowej opracowanej przez mgr inż. arch. Krzysztofa Koronę. W 2004 roku kom-
pleksowo wymieniona została stolarka okienna. Wraz z zakończeniem najpilniejszych 
prac dotyczących konstrukcji i zewnętrza, podjęto - na razie doraźnie - działania mające 
na celu poprawienie stanu technicznego i estetyki wnętrz. W latach 2004-2005 poddano 
ww. pracom kilkanaście pomieszczeń - prace polegały głównie na oczyszczeniu i poma-
lowaniu poszczególnych lokali po uprzednim zabezpieczeniu detalu architektonicznego.   
W kolejnych latach (2005-2006) zagospodarowano teren dziedzińca frontowego, gdzie 
głównym elementem zadania była rekonstrukcja XIX-wiecznego ogrodzenia od strony 
Krakowskiego Przedmieścia.  

Powyższe działania, jakkolwiek przyczyniły się do poprawy estetyki i funkcjo-
nowania obiektu, nie rozwiązywały najważniejszych problemów związanych z ustrojem 
konstrukcyjnym gmachu. W złym stanie nadal znajdowała się drewniana konstrukcja 
więźby dachowej, a przede wszystkim jej oryginalna wieszakowa część nad środkowym 
traktem, podtrzymująca efektowny, dwupoziomowy świetlik. Zacieki z nieszczelnego 
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świetlika górnego, jego ciężka, stalowa konstrukcja wypełniona taflami zbrojonego szkła 
doprowadziły do trwałych odkształceń elementów, objawiających się ugięciem 
drewnianych belek i uszkodzeniami dekoracji sztukatorskich. Drugim bardzo istotnym 
czynnikiem powodującym wyraźne pogorszenie stanu technicznego budynku, zwłaszcza 
w obrębie drugiego piętra i poddasza, była niedrożność wentylacji grawitacyjnej. 
Powyższy system zaprojektowany i dostosowany do ogrzewania piecami i kominkami,    
a także do oświetlenia gazowego, pomyślany był jako układ nawiewno-wywiewny, 
wykorzystujący specyficzną formę architektoniczną budynku, wymuszającą stałą 
wymianę powietrza w całym gmachu. Zamiana ogrzewania na centralne oraz likwidacja 
gazu do celów oświetleniowych sprawiły, że system ten przestał być wykorzystywany. 
Zamurowano więc otwory wentylacyjne, co w połączeniu z brakiem konserwacji 
przewodów kominowych objawiło się skraplaniem pary wodnej i zaciekami oraz 
zawilgoceniami, a w konsekwencji przełożyło się na uszkodzenia ścian, drewnianych 
stropów nad II piętrem i więźby dachowej. 

Przystąpienie do działań remontowo-konserwatorskich poprzedził etap prac przed-
projektowych. Inwestor - Sąd Rejonowy w Lublinie - w 2005 r. otrzymał zalecenia 
konserwatorskie w zakresie planowanego remontu wnętrza. Zgodnie z wytycznymi 
opracowana została ekspertyza oraz szereg inwentaryzacji poszczególnych elementów 
obiektu (stolarka drzwiowa, detal architektoniczny, kominki). Powyższe opracowania 
posłużyły do wykonania dokumentacji projektowej, na którą złożył się przede wszystkim 
Projekt budowlano-wykonawczy remontu budynku Sądu Rejonowego w Lublinie, 
Krakowskie Przedmieście 76. Architektura autorstwa mgr inż. arch. Jacka Cieplińskiego, 
2006 r., Projekt budowlano-wykonawczy remontu budynku Sądu Rejonowego w Lublinie, 
Krakowskie Przedmieście 76. Konstrukcja autorstwa dr inż. Anny Halickiej, 2006 r. oraz  
Program prac konserwatorskich autorstwa mgr sztuki Magdaleny Gawłowskiej, 2006 r. 
Zasadniczą dokumentację projektową uzupełniały projekty branżowe, firmowane przez 
Biuro Architektoniczne IDEA Urszuli i Jacka Cieplińskich. Na podstawie ww. 
dokumentacji, 3 sierpnia 2007 r. Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał 
pozwolenie na realizację prac konserwatorskich i robót budowlanych w budynku Sądu 
Rejonowego.  

Główne założenia programu remontowego wynikały ze stwierdzonego złego stanu 
ustroju konstrukcyjnego. W związku z powyższym, zasadniczym działaniem była wy-
miana konstrukcji drewnianych stropów nad II piętrem na stropy ognioodporne, wymiana 
świetlików dachowych, remont i wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji więźby 
dachowej, wymiana pokrycia dachu oraz kompleksowy remont przewodów wenty-
lacyjnych. Wykorzystując niejako konieczność tak daleko idącej ingerencji w substancję 
budynku, założono przeprowadzenie niezbędnych robót budowlanych, mających na celu 
jego dostosowanie do współczesnych wymogów i standardów obowiązujących w budo-
wnictwie - z pełnym poszanowaniem wartości zabytkowych.  

W poziomie piwnic wykonano izolację przeciwwilgociową. Konstrukcja galerii 
wewnętrznych została wzmocniona. Przestrzeń holu i ciągów komunikacyjnych pozba-
wiono wtórnych przekształceń poprzez demontaż prowizorycznych ścianek i kiosków, 
przy czym oryginalny wiatrołap z holu głównego został zdemontowany i po konserwacji 
zrekonstruowany w przestrzeni I piętra jako punkt informacyjny. Tynki poddano 
naprawom. Posadzki i parkiety zakonserwowano lub - w przypadku znacznych uszko-
dzeń - wymieniono we fragmentach na nowe. Wnętrzom przywrócono kolorystykę 
powtarzającą historyczną (ustaloną na podstawie badań tynków i warstw malarskich), 
konserwacji poddano detal architektoniczny. Warto dodać, że podczas realizacji prac 
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(pomimo stosunkowo szczegółowego programu), konieczne były wielokrotne spotkania 
wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Powodem były trudności w doborze 
właściwej kolorystyki, czy też pojawiające się nieoczekiwanie nowe okoliczności.        
Do tych ostatnich należy zaliczyć odkrycia - prace były prowadzone pod nadzorem kon-
serwatora dzieł sztuki - nieznanych lub zapomnianych zdobień. W wyniku powyższego 
nadzoru w ściennych wnękach odkryte zostały mazerunki, które poddano specjalistycznej 
konserwacji. W trakcie prac odnaleziono także oryginalne stopnie schodów bocznej 
klatki schodowej, wykonane z piaskowca, które poddano wstępnemu zabezpieczeniu. 
Szczególnej uwagi wymagały niezwykle bogato dekorowane pomieszczenia reprezenta-
cyjne: Gabinet Prezesa Sądu, Sale Rozpraw. Prace renowacyjne w wyżej wymienionych 
przestrzeniach prowadzone były na podstawie odrębnego programu konserwatorskiego. 
Ze sztukaterii usunięto wtórne przemalowania, uzupełniono brakujące elementy, 
posługując się formami zdjętymi z oryginału. Całość scalono kolorystycznie. W dwóch 
pomieszczeniach poddano konserwacji kompletnie zachowane kominki ceramiczne, 
bogato dekorowane, pokryte beżową i zieloną glazurą. Szczególnie starannym zabiegom 
renowacyjnym poddano oryginalny, drewniany wiatrołap. Unikatową żeliwną klatkę 
schodową w starym archiwum, a także liczne żeliwne osłony przewodów wentylacyjnych 
zachowano in situ i poddano zabiegom zabezpieczającym.  

Prace zostały zakończone w grudniu 2013 roku. Ich realizacja pozwoliła przywrócić 
niezwykle cennym wnętrzom Sądu Rejonowego pierwotny wystrój przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu konstrukcji. Zachowano przy tym oryginalną substancję zabytku, co 
sprawiło, iż przywrócono Lublinowi cenny i piękny, a jednocześnie funkcjonalny, 
budynek użyteczności publicznej. 
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Summary 
The building of the District Court in Lublin was erected in 1892-95 according to the project of 

Eng. Marian Jarzyński, with the purpose of accommodating the Regional Court. Since its begin-
nings, the building has been functioning in accordance with its intended use. It is an interesting 
example of architecture where modern technical solutions (air heating and gas lighting were pio-
neering developments in Lublin at that time) exist side by side with the traditional form. The origi-
nality of functional and spatial solutions of the building, as well as the degree of its authenticity, 
make it a monument of significant artistic and historical values.  

The purpose of construction and restoration works was to restore the interior of the District 
Court buildings to its former splendour and at the same time to maintain the original function of 
the object. The project was preceded by studies and analyses determining the condition of the 
object and the scope of acceptable interference in its historical substance. Before the renovation of 
the interior was started, construction works were carried out, including repair of some elements of 
the building’s structure: replacement of the ceiling above the 2nd floor, replacement of skylights, 
repair and partial replacement of rafter framing and roof covering. At the level of cellars, anti-
moisture insulation was fitted. The construction of interior galleries was strengthened. The area of 
hall and passageways was cleared of unoriginal changes through disassembly of temporary walls 
and kiosks. The plaster was renovated. The floors and parquet were conserved or - in the case of 
substantial damage - their fragments were replaced with new ones. The colours of the interior, 
resembling the historical ones determined on the basis of a survey of plaster and paint layers, were 
restored. Architectural details were conserved. The works were carried out under the supervision 
of the art conservator. As a result of this supervision, grain patterns in wall recesses were discov-
ered, which underwent specialised conservation. During the works, original steps of the stairs in 
the side staircase were revealed. They were made of sandstone which was also renovated. Special 
attention was paid to very richly decorated stately rooms: Office of the Chief Judge, Courtrooms. 
The renovation works in the above-mentioned rooms were carried out on the basis of a separate 
restoration programme. Secondary repainting was removed from moulding, lacking elements were 
supplemented on the basis of forms made from the original. All rooms were unified in terms of 
colour. In two rooms, completely preserved ceramic fireplaces, richly decorated, covered with 
beige and green glaze, were conserved. The original wooden vestibule was especially carefully 
renovated. The unique cast-iron staircase in old archive and numerous cast-iron covers of ventila-
tion ducts were preserved in situ and protected. These actions restored the original decor of the 
extremely precious interior of the Regional Court, at the same time preserving its genuine form. 
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1. Sąd Rejonowy, Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76, 
fot. P. Mazur, 2006.

2. Wejście na galerię, fot. A. Kasiborski, 2014.

5. Odkryte mazerunki, po konserwacji, fot. 
A. Kasiborski, 2014.

3. Hol I piętra, fot. A. Kasiborski, 2014.

4. Hol I i II piętra, fot. A. Kasiborski, 2014.
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6. Galerie II piętra, widok ogólny, fot. A. Kasiborski, 2014. 7. Mała Sala Rozpraw, fot. A. Kasiborski, 2014.

10. Odkryte i zabezpieczone stopnie w bocznej 
klatce schodowej, fot. A. Kasiborski, 2014.

8. Gabinet Prezesa Sądu, fot. A. Kasiborski, 2014.

9. Galerie  piętra, fot. A. Kasiborski, 2014.



Alicja Wiśniewska 
 
 

KAMIENICA PRZY RYNKU 4 W LUBLINIE 
 - HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ 

 
 

Historia kamienicy sięga zapewne XV wieku, tj. czasu formowania murowanej 
zabudowy przyrynkowej w Lublinie. Najstarszy przekaz źródłowy odnoszący się do niej 
pochodzi z 1533 r. Materiały archiwalne i badania architektoniczne przeprowadzone      
w 2010 r. pozwalają jedynie na przybliżone określenie pierwszych faz zabudowy działki 
- do 1580 r.1  
Prawdopodobnie pod koniec XVI w. ukształtowany został układ przestrzenny i bryła 
renesansowej kamienicy, ozdobionej attyką, widoczną na obrazie „Pożar Lublina w 1719 
roku.”  
W XVII wieku zabudowę parceli stanowiła kamienica, oficyna i drewniana drwalnia. 
Kamienica posiadała piwnice dostępne z rynku i sieni, na parterze - sklepione pomiesz-
czenia o zachowanym do dziś układzie, z kamiennym portalem z sieni do pomieszczenia 
frontowego. Pierwsze piętro składało się z „izby gospodarskiej”, dwóch alkierzy (od 
frontu i tyłu), izby tylnej, kuchni i „sekretu”. Na II piętrze znajdowały się „izby 
deputackie”, kuchnia i „sekret”. Oficyna była budynkiem murowanym, dwupiętrowym, 
jednotraktowym, połączonym z kamienicą zewnętrznymi gankami komunikacyjnymi.   
W XVIII wieku nie odnotowano zasadniczych zmian układu przestrzennego zabudowy 
działki.  
Aż do poł. XIX w. budynki kryte były gontem. Kamienica miała dach pogrążony z attyką 
o wysokości ok. 2,5 m. Wnętrza I i II piętra uległy przekształceniom podczas kolejnych 
remontów.  
W 1887 r. przeprowadzono gruntowną przebudowę kamienicy z jej rozbudową od strony 
podwórza, budową nowej wewnętrznej klatki schodowej i nadbudową III piętra. Wiązały 
się z tym: rozbiórka attyki, przebudowa fasady z wykonaniem żeliwnych balkonów          
i zmianą formy dachu (krytego blachą) - fot. 1.  
W 1936 r. w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Inspekcję Budowlaną wydane 
zostały zalecenia, obejmujące m.in. roboty związane ze wzmocnieniem murów, reperacją 
schodów i podłączeniem kamienicy do sieci wodno-kanalizacyjnej. W ramach działalno-
ści Komisji Konserwatorskiej w 1938 r. z szerszego programu remontu zrealizowano 
jedynie prace ograniczone do restauracji fasady. Oczyszczono ją ze zmian wprowadzo-
nych w XIX i pocz. XX w., likwidując balkony i dodatkowe wejście, przekształcono 
otwory w parterze.  
Elewację pomalowano w kolorze ugrowym („jasno-czekoladowym”), ze sgraffitową 
dekoracją III piętra w formie flankujących otwory okienne herm, z napisem w środko-

                                                            
1Dane historyczne zaczerpnięto z dokumentacji naukowo-historycznej K. Gierłowskiej, Kamienica Rynek 4      
w Lublinie, Lublin 1972, mps w arch. WUOZ Lublin oraz z dokumentów zgromadzonych w teczce obiektu.  
Uzupełnienie wiedzy o rozbudowie zabytku stanowią wnioski zawarte w sprawozdaniu z Badań archi-
tektonicznych kamienicy przy Rynku 4 w Lublinie, przeprowadzonych przez Tomasza Stankiewicza i Krzysztofa 
Janusa w 2010 r. Autorzy opracowania dokonują w nim próby ustalenia faz zabudowy, przy czym dla 
najwcześniejszego okresu, tj. do roku 1580 ze względu na brak danych pozwalających sprecyzować sposób 
zabudowy - przyjęto 2 warianty rozbudowy kamienicy (s. 92-96).  
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wym polu międzyokiennym „AD 1938 RENOVATA” otoczonym wicią roślinną. (fot. 2) 
Dekorację zaprojektował Felicjan Szczęsny Kowarski2. 
W czasie II wojny światowej kamienica nie uległa zniszczeniu, jednakże jej stan 
wskazywał na konieczność remontu. 
Kolejny remont w 1954 r., ograniczony jedynie do fasady, przeprowadzono w ramach 
przygotowania Starego Miasta do obchodów X-lecia PKWN. Odparzone tynki zostały 
wówczas wymienione i pokryte polichromią. Dwie sceny figuralne zaczerpnięte              
z legendy o Czarciej Łapie oraz fragment XVII-wiecznej fraszki pt. „Świat po części 
przejrzany” Daniela Bratkowskiego3 otoczono motywami nawiązującymi do renesan-
sowej groteski. Dekorację w technice kazeinowej na tynku wapienno-piaskowym 
wykonali Stanisław Brodziak i Piotr Wollenberg. (fot. 3) 
Remont wnętrza kamienicy podjęto dopiero w latach 60. XX w., kiedy zarządcą 
nieruchomości został MZBM. Wzmocniono wówczas fundamenty, przemurowano 
fragmenty murów piwnic, odgruzowano południową frontową piwnicę, wymieniono 
sklepienie w pomieszczeniu tylnego traktu parteru na strop Kleina, wzmocniono 
drewniany strop I piętra. Wykonano również drobniejsze prace remontowe, nie mające 
wpływu na strukturę i formę obiektu.  
Późniejsze remonty miały charakter doraźnych napraw oraz adaptacji dla potrzeb 
mieszkańców i użytkowników (wyodrębnianie pomieszczeń na toalety i łazienki, 
instalacje, itd).  
W 1992 r. przeprowadzono prace w obrębie fasady kamienicy, polegające na dokonaniu 
napraw podłoża i konserwacji polichromii wraz z rekonstrukcją ok. 40% malowidła. 
Prace wykonał zespół w składzie: T. Boruch, Z. Olszewski, A. Stepkowska4.  
Do 2009 r. kamienica stanowiła własność komunalną. Mieściły się w niej lokale 
użytkowe na parterze (w tym piwiarnia „Trybunalska”) i mieszkalne na wyższych 
kondygnacjach.  
W październiku 2009 r. Gmina Lublin sprzedała nieruchomość przy Rynku 4 prywatnym 
właścicielom. W obrębie parceli znajdowała się kamienica wpisana indywidualnie do 
rejestru zabytków woj. lubelskiego pod nr A/488 decyzją Kl.IV-7/11/71 z 20 marca 1971 
roku i oficyna podlegająca ochronie konserwatorskiej ze względu na lokalizację w ob-
rębie wpisu do rejestru zespołu urbanistycznego Lublina (nr A/153).  
W momencie sprzedaży kamienica wraz z oficyną były nieużytkowane i zdewastowane. 
W pomieszczeniach zalegały pozostałości wyposażenia mieszkań, gruz i śmieci.           
Na podstawie zaleceń konserwatorskich, uwzględniających ówczesną wiedzę o obiekcie - 
właściciele przystąpili do działań mających na celu zmianę sposobu użytkowania i prze-
budowę kamienicy z oficyną dla potrzeb usług o charakterze gastronomiczno-pensjo-
natowym.  
W roku 2010 Małgorzata Podgórska-Makal wykonała badania tynków i warstw 
malarskich we wnętrzach i w obrębie fasady kamienicy, a arch. Tomasz Stankiewicz        
i inż. Krzysztof Janus przeprowadzili badania architektoniczne. Wnioski, sformułowane 
w wyniku badań oraz ekspertyza techniczna stanu zachowania zabytku stanowiły 
podstawę do opracowania pełnobranżowego „Projektu budowlano-wykonawczego 

                                                            
2 J. Teodorowicz-Czerpińska, Dekoracja fasad kamienic staromiejskich w Lublinie z 1954 r., mps w arch. 
WUOZ Lublin, 1991. W opracowaniu zawarto dane dotyczące kolejnych zmian w dekoracji fasady kamienicy. 
3 Treść napisu brzmi: „Takowy bankiet potrzeba sprawować /sędziów, aktorów, jurystów częstować/ stać pod 
ratuszem pewnie noga boli/ kieliszek wina człowiek wypić woli”. 
4 wg Dokumentacji prac konserwatorskich przy polichromii Rynek 4 w Lublinie, T. Boruch, Z. Olszewski,       
A. Stepkowska, mps w arch. WUOZ Lublin. 
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remontu, przebudowy i rozbudowy kamienicy z oficyną i adaptacji na lokal gastro-
nomiczny oraz pokoje gościnne” przygotowanego przez Pracownię Architektoniczną 
IDEA - Urszula i Jacek Cieplińscy (2010 r.). Projekt uzupełniał „Program prac 
konserwatorskich detalu architektonicznego i polichromii elewacji frontowej” autorstwa 
Małgorzaty Podgórskiej-Makal.  
Projektem przebudowy oraz adaptacji objęto również oficynę, murowane ogrodzenie    
od strony posesji Rynek 3 i zagospodarowanie podwórza. 
Dokumentacja projektowa zakładała remont i adaptację zabudowy dla nowych funkcji    
z utrzymaniem w maksymalnym zakresie zabytkowej substancji obiektu i jego dekoracji.  
Stan techniczny kamienicy wymagał przeprowadzenia gruntownych robót zabezpiecza-
jących i wzmacniających konstrukcję. Rozbudowy obiektu prowadzone na przestrzeni 
XVI-XIX w. wykonano bez właściwych wiązań dobudowywanych pomieszczeń, ściany 
murowane w technice mieszanej (kamień, cegła) na zaprawie wapiennej posiadały liczne 
osłabienia (nadproża otworów okiennych, kanały dymowe, gniazda belek). Stropy 
drewniane pozbawione były wiązań i ściągów, a drewno budowlane niezabezpieczone 
przed korozją biologiczną w znacznym stopniu uległo zniszczeniu. Brak izolacji, 
wentylacji, nieszczelna stolarka oraz pokrycie dachowe i system odprowadzenia wód 
opadowych, przecieki instalacji wod.-kan., zalewanie piwnic i fundamentów związane    
z niewłaściwym ukształtowaniem i zabezpieczeniem nawierzchni podwórza, wieloletni 
brak tynków na tylnej elewacji, a wreszcie sposób eksploatacji komunalnych mieszkań 
przy braku remontów - stanowiły przyczyny znacznej dewastacji obiektu.  
Stąd projekt remontu objął szeroki zakres prac. Do całkowitej wymiany przeznaczono 
stropy, konstrukcję więźby dachowej i drewnianą klatkę schodową5.  
Fundamenty kamienicy wymagały podbicia, wykonano również izolację murów. 
Konstrukcję nośną wzmocniono dodatkowymi stężeniami w formie słupów i podciągów, 
nadprożami i przemurowaniem zwietrzałych i rozwarstwionych partii murów. 
Wykonano stropy ognioodporne, również odciążające nad zabytkowymi sklepieniami. 
Wszystkie sklepienia w obrębie piwnic, parteru i I piętra zachowano i naprawiono.        
Ze względu na poważne uszkodzenia tylnej ściany kamienicy (z 2 poł. XX w.) istniała 
konieczność jej odbudowy - od wysokości I piętra wzwyż. 
Ze względu na stan techniczny i wymogi ochrony przeciwpożarowej wykonano 
monolityczną żelbetową klatkę schodową. 
Wymieniono konstrukcję dachu na typ krokwiowo-płatwiowy, dwuspadowy. Przebudo-
wę połączono z podniesieniem wysokości kalenicy o 1,6 m co pozwoliło na nawiązanie 
do formy dachów sąsiednich kamienic6. Uzyskano dzięki temu pokoje mieszkalne na 
poddaszu doświetlone lukarnami. Dach został pokryty blachą tytanowo-cynkową z 
arkusza, kładzioną na rąbek stojący, ze świetlikiem nad klatką schodową.  
Historyczny układ przestrzenny wnętrz przystosowano do funkcji gastronomiczno-
pensjonatowej. W piwnicach zlokalizowano toalety oraz pomieszczenia techniczne i ma-
gazynowe. Na parterze - z wejściem przez sień od strony Rynku mieści się kawiarnia,    
w tylnych traktach - zaplecze z piekarnią. Na I i II piętrze znajduje się restauracja, sala 
konferencyjna, pomieszczenia kuchenne. Górne kondygnacje stanowią pokoje gościnne. 

                                                            
5 Zły stan elementów konstrukcyjnych kamienicy potwierdzały kolejne ekspertyzy i opinie techniczne, w tym 
opracowane dla całej zabudowy działki przez J. Fronczyka (1999, 2003) oraz ekspertyza przygotowana dla 
potrzeb projektu w 2010 r.  
6 W wyniku przebudowy, zapewne w latach 30. XX w. urządzono na poddaszu substandardowe mieszkania. 
Dach o podwyższonej kalenicy zaprojektował J. Majdecki w 1954 r. w „Projekcie elewacji frontowej” (kalka), 
w arch. WUOZ Lublin. 
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Budynek dostosowano do wymogów przepisów ppoż. i bhp oraz dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych, posiada on wymagane zaplecze sanitarne i techniczne. Wnętrza 
zaopatrzone są w niezbędne instalacje, w tym w instalację wentylacyjną i grzewczą         
z indywidualną kotłownią gazową.  
Do programu użytkowego włączono odbudowaną oficynę. W związku ze stwierdzonym 
zagrożeniem katastrofą budowlaną podjęto decyzję o jej całkowitej rozbiórce i odbu-   
dowie. Ze względu na niestabilne podłoże (grunt nasypowy, miejscowe naprawy 
fundamentów i wypełnienie kawern) wykonano podpiwniczenie również pod tą częścią 
zabudowy (pierwotnie oficyna nie była podpiwniczona). Oficynę odbudowano w gaba-
rytach zbliżonych do rozebranego budynku (z XIX - pocz. XX w.). Połączona z ka-
mienicą, mieści m.in. ewakuacyjną klatkę schodową i windę osobową. 
Przy realizacji remontu zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi oraz wnioskami z badań 
architektonicznych sondażowych badań tynków i dekoracji malarskich zachowano: 
zasadniczy historyczny układ ścian nośnych kamienicy, podział na trakty, wszystkie 
istniejące sklepienia. Dokonano korekt lokalizacji i szerokości otworów oraz połączeń 
komunikacyjnych w nawiązaniu do historycznego układu - w miejscach gdzie pozwalały 
na to względy użytkowe. W sieni parteru pozostawiono in situ kamienny portal, przez-
naczony do pełnej konserwacji w późniejszym terminie. W pomieszczeniach frontowego 
traktu I piętra usunięto ścianę działową, uzyskując jednoprzestrzenne wnętrze. Pod 
ognioodpornym stropem podwieszone zostały frezowane belki zachowane z drewnianego 
stropu (XVII w.), poddane uprzednio konserwacji. (fot. 4-6) Pozostawiono dawne wnęki 
w ścianach oraz wyeksponowano fragmenty wątków murów: regularnych w miejscach 
nie przemurowanych oraz fragmenty noszące ślady licznych przeróbek - w celu 
zadokumentowania wielokrotnych przebudów, zmian poziomów i zmian dyspozycji 
wnętrz. (fot.7-9) 
Podczas sondażowych badań tynków i warstw malarskich we wnętrzach kamienicy - 
poza zabytkową kamieniarką i belkowym stropem nad I piętrem nie odnaleziono reliktów 
historycznego wystroju. Odkryte zostały jedynie relikty dekoracji malarskiej z XVIII w., 
których ilość i stan nie dały podstaw do wykonania ich konserwacji i rekonstrukcji oraz 
fragmenty wypraw na parterze (obecnie zatynkowane). 
Przy wykończeniu wnętrz zestawiono tradycyjne materiały: tynki wapienne, podłogi 
drewniane i posadzki ceramiczne, dębową okładzinę schodów, drewnianą stolarkę 
okienną i drzwiową o tradycyjnych podziałach, z surowym betonem w miejscach 
konstrukcyjnych wzmocnień i nie tynkowaną cegłą. Część tylnej ściany kamienicy oraz 
elewacji frontowej oficyny oblicowano drewnem i wykonano przeszklenia z drobnymi 
podziałami - w nawiązaniu do historycznych rozwiązań drewnianych łączników 
pomiędzy budynkami, stosowanych w zabudowie lubelskich nieruchomości. (fot. 10) 
Wnętrza wyposażono w meble i oświetlenie o współczesnych oszczędnych formach,     
co podkreśliło walory historycznej architektury i nadało indywidualny charakter 
pomieszczeniom. (fot. 11) 
 
Odrębne zagadnienie stanowiła konserwacja fasady. W 2010 r. zarówno stan podłoża jak 
dekoracji malarskiej fasady był zły. Tynki wykazywały liczne ubytki, były w wielu 
miejscach odspojone, z „kieszeniami” i rozwarstwieniami warstw wypraw. Zniszczone 
były profilowane obramienia okien i gzymsy, występowały znaczne obszary wysoleń, 
powodujących złuszczenia tynku oraz ogniska zagrzybienia w miejscach zawilgoconych 
przez brak właściwych obróbek i nieszczelności systemu odprowadzania wód opado-
wych. Przyziemie nosiło ślady przekształceń otworów i tras instalacji. (fot.12) 
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Zachowana warstwa malarska utrzymała koloryt jedynie w pobliżu gzymsów, osłania-
jących ją przed działaniem czynników atmosferycznych. (fot. 13) 
Ze względu na znaczny zakres zniszczeń przed przystąpieniem do prac wykonano 
szczegółową dokumentację fotograficzną i rysunkową (zdjęcie kalek) dekoracji, zabez-
pieczono partie malowidła nadającego się do zachowania poprzez ich podklejenie            
i założenie opasek konserwatorskich. Usunięto najbardziej zniszczone partie wypraw       
i odspojone fragmenty dekoracji sztukatorskiej. Zdezynfekowano miejsca zakażenia 
biologicznego, oczyszczono polichromię z zabrudzeń i nawarstwień. Po naprawie rys        
i spękań podłoża i uzupełnieniu ubytków tynku oraz wzmocnieniu i utrwaleniu podłoża 
wykonano rekonstrukcje i retusze warstwy malarskiej. (fot. 14, 15) 
Do charakteru fasady dostosowano drewniany szyld z nazwą „Trybunalska” - zacho-
wując tradycyjną już nazwę piwiarni z 2 poł. XX w. 
Uzupełnienie zakresu remontu i adaptacji zabudowy stanowiły roboty w obrębie 
podwórza kamienicy. Niewielka przestrzeń została wygrodzona pełnym murem z furtką 
na granicy z kamienicą przy Rynku 3, w głębi wybudowano wiatę pełniącą rolę śmietnika 
i magazynu. Nawierzchnię stanowi bruk z kostki granitowej. Dopełnienie przestrzeni 
zielenią w donicach pozwoliło na utworzenie kameralnego ogródka kawiarnianego. 
 
Prace remontowe i konserwatorsko-restauratorskie przy wsparciu ze środków unijnych 
przeprowadzono w latach 2010-2013. W wyniku remontu zaniedbana przez lata zabudo-
wa działki przy Rynku 4 stała się jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc na Starym 
Mieście w Lublinie. Fasada z ilustracją lubelskiej legendy o Czarciej Łapie i dekoracją,   
w której przewijają się baśniowe stwory, kryje wnętrza ukształtowane poprzez wielo-
wiekową tradycję, gdzie obok zachowanych i wyeksponowanych historycznych 
elementów zastosowano na wskroś współczesne rozwiązania aranżacyjne. 
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Summary 

History of the tenement house dates back to the 15th c. when buildings around the market 
square were erected in Lublin. Its general layout from the 17th c. was converted and extended to 
reach the present condition in the 2nd half of the 19th c. The elevation was transformed after 1887, 
and then in 1938 and 1954. 
In 2009 the real property was sold by the City of Lublin to private owners. In the years 2010 - 2013 
thorough repairs and conversion of the tenement house were carried out, as well as reconstruction 
of the annexe, with their intended use for catering facilities and guest rooms. The repairs, co-
financed from the EU funds, covered: maintenance and safeguarding of the construction of walls, 
tamping and insulation of the foundations, replacement of the staircase, rafter framing and roof 
covering, replacement of ceilings, window and door woodwork, fixtures, constructing the basement 
and rebuilding of the annexe, as well as finishing works in the interiors. The works preserved the 
historical layout of structural walls, vaults, stone portal in the entrance hall, as well as beams of 
the wooden ceiling which were subject to maintenance works. The façade polychrome was con-
served and restored. Within the small yard, a brick wall and a shelter were built, as well as a sur-
face of granite paving blocks.  
Due to the repair works, another historical object of the Old Town in Lublin became an attraction 
for citizens and tourists. 
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1. Elewacja frontowa przed r. 1938, fot. w zbiorach 
WUOZ w Lublinie.

2. Elewacja frontowa w r. 1939, fot. w zbio-
rach WUOZ w Lublinie.

3. Elewacja frontowa w r. 1954, fot. w zbiorach 
WUOZ w Lublinie.

4. Odsłonięty strop belkowy w pomieszczeniu I piętra, 
fot. K. Janus, 2011.

5. Pomieszczenia frontowe na I piętrze - nowa aranżacja 
(widoczny podciąg w miejscu ściany pomiędzy izbami  
i przemurowania otworów), fot. M. Kurczewicz, 2014. 
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6. Pomieszczenia na I piętrze z zachowanym sklepieniem, 
fot. M. Kurczewicz, 2014.

7. Pomieszczenie na II piętrze z zamurowanym 
przejściem do sąsiedniej kamienicy, fot. M. Kur-
czewicz, 2014.

8. Sień kamienicy, fot. A. Frąckiewicz, 2014.

9. Klatka schodowa z odsłoniętym wątkiem 
muru, fot. A. Frąckiewicz, 2014.

10. Widok z podwórka na tylną ścianę kamienicy 
i oficynę, fot. M. Kurczewicz, 2014.



11. Pokój na poddaszu, fot. M. Kurczewicz, 2014.

12. Elewacja frontowa w r. 2010, fot. K. Rutow-
ski, 2010. 

13. Fragment tynków elewacji przed konserwacją, fot.       
M. Podgórska-Makal, 2010.

14. Prace restauratorskie przy fasadzie, fot.       
M. Podgórska-Makal, 2011.

15. Końcowe prace przy fasadzie, fot. M. Podgór-
ska-Makal, 2012.
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Andrzej Kasiborski 
 
 

PREZBITERIUM BAZYLIKI OO DOMINIKANÓW W LUBLINIE 
- KONSERWACJA I RESTAURACJA 

 
 

Na początku 2013 roku Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał dla 
Klasztoru oo. Dominikanów decyzję pozwalającą na konserwację i restaurację wystroju 
wnętrza prezbiterium kościoła pw. św. Stanisława w zespole klasztornym przy ul. Złotej 
9 w Lublinie. Powyższa realizacja stanowiła kolejny etap związany z kompleksową 
rewaloryzacją zespołu klasztornego. Początki konwentu oo. Dominikanów w Lublinie 
sięgają 2 poł. XIII w. Wraz z osiedleniem się zakonników zaczął się proces etapowego 
wznoszenia kościoła i klasztoru. 

Na podstawie wyników z nadzoru nad badaniami geotechnicznymi rozpoznania 
struktury murów kościoła i części klasztoru (przylegającej bezpośrednio do Świątyni) 
oraz w oparciu o analizę materiałów historycznych, a także przepisów dominikańskich 
dotyczących zasad realizacji założeń kościelnych zostało opracowane (hipotetycznie) 
rozwarstwienie układu zabudowy klasztoru. W ramach tej chronologii ustalono fazy 
budowy świątyni. Szczegółowy zarys chronologii i rozwoju kościoła i klasztoru do 
czasów nowożytnych został zawarty w sprawozdaniu z nadzorów badawczych nad 
pracami geotechnicznymi w klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie. 

W odniesieniu do będącego przedmiotem niniejszego artykułu - prezbiterium - 
historia jego powstania i zachodzących przekształceń przedstawia się następująco: 

W trakcie analizy posiadanego materiału badawczego oraz w kontekście monografii 
obiektu założono, że na terenie przekazanym zakonowi istniała już zabudowa, którą 
adoptowano na potrzeby kościoła i klasztoru. W skład budynków zapewne wchodziła 
wieża obronna uwidoczniona w panoramie miasta Lublina A. Hogenberga z pocz. XVII 
wieku oraz budowla na planie prostokąta, którą można identyfikować z obecnym prezbi-
terium. Pierwszy kościół był prawdopodobnie budowlą jednoprzestrzenną, przekryty 
stropem belkowym, a jego poziom użytkowy był ok. 1,5 m niższy od obecnego.  
W każdych etapach rozbudowy kościoła za stały element przyjęto lokalizację 
prezbiterium w obecnym kształcie. Rozbudowy i przebudowy obejmowały ilość i kolej-
ność naw oraz formy przekrycia wnętrz. 

Można przyjąć, że do poł. XIV w. założenie kościoła składało się z prezbiterium       
i nawy głównej, o tej samej szerokości oraz nawy bocznej północnej (korygującej 
skrzywienie nawy głównej) typu halowego. Na obecnym etapie stanu badań brak jest 
danych dotyczących przekrycia wnętrz świątyni. Prawdopodobnie funkcjonował drew-
niany strop belkowy. Ok. 1342 r. Kazimierz Wielki uposaża klasztor i potwierdza jego 
wcześniejszą budowlę. Nadania królewskie stanowią przyczynek do rozbudowy założe-
nia. Przypuszczalnie w tym okresie podwyższono koronę murów kościoła i przekryto 
(go) sklepieniem krzyżowo-żebrowym. W tym czasie powstaje także kaplica Św. Krzyża 
(ob. zakrystia) przekryta analogicznym sklepieniem zachowanym do czasów obecnych. 

Poważne zniszczenie kościoła powoduje pożar w 1505 r., po którym następuje okres 
długoletniej odbudowy. Po tym czasie zostaje ukształtowany ostateczny układ kościoła  
w połaci trójnawowej hali z wyodrębnionym na osi prostokątnym prezbiterium. Wnętrza 
przekryto „(…) sklepieniami z wieloma łukami wykonanymi z cegły, niezwykłe piękne   
i lekkie”. 
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Tego typu sklepienia określono jako sieciowe (wg Adama Miłobędzkiego) pojawiają się 
już przed poł. XV w. Następuje zmiana konstrukcji sklepienia, odstępuje się od gotyckich 
sklepień krzyżowo-żebrowych i krzyżowych akcentujących poszczególne przęsła na 
rzecz sklepień kolebkowo-krzyżowych lub kolebkowych z lunetami, które miały na celu 
ujednolicenie przekrycia w obrębie wnętrza. Żebra przestały stanowić element konstruk-
cyjny, a miały zadanie dekoracyjnego zagęszczenia podniebienia. Dekoracyjny rysunek 
przecinających się żeber, prostopadle, ukośnie, prosto lub krzywolinijnie tworzył formę 
sieci. W szczycie podniebienia w miejscu przecięcia się żeber zamontowano kamienne 
okrągłe zworniki. 
W latach 1591-94 przy odbudowie brał udział Rudolf Negrowi, jego autorstwa jest (co 
najmniej) ozdobny łuk tęczowy.  
W 2 poł. XVII w. (lata 60.) kościół zostaje gruntownie przebudowany. Jak wskazuje 
Marek Michoński źródłem umożliwiającym określenie przeprowadzonych prac w obrębie 
kościoła i założenia klasztornego są księgi expensy konwentu z lat 1653-1693, 1654-
1673 i 1682-1688. Powyższe dokumenty pozwalają określić wielkość i różnorodność 
robót, a także podają (wprawdzie tylko z imienia) wykonawców. Z 1663 roku pochodzą 
zapisy dotyczące (…) stawiania rusztowań na kościół i prowadzenia prac przy rozbiórce 
sklepienia starego i ponownym zasklepieniu. W kontekście dotychczasowych badań 
należy podejść z rezerwą do powyższych zapisów. Należy przyjąć hipotezę, że w tym 
okresie usunięto siatkę żeber sklepiennych do lica wysklepek niepasujących do nowej 
koncepcji wystroju wnętrza i utworzenia formy sklepienia kolebkowego z lunetami. 
Powyższy zabieg nie naruszał statyki przekrycia, gdyż żebra nie stanowiły elementów 
konstrukcyjnych. Pozostawione zworniki kamienne stanowiły oprawę żyrandoli lub 
zamieniono je na otwory wentylacyjne. W tym samym roku zanotowano wykonanie 
przez sztukatora kapiteli na filarach. Ponadto w ramach modernizacji wnętrza maluje się 
obrazy i sklepienie (nad Wielkim Ołtarzem).  

Wiek XVIII przynosi pogorszenie sytuacji klasztorów dominikańskich także pod 
względem ekonomicznym. W latach 1772-1864 następuje prawie zupełna likwidacja 
klasztorów prowincji lubelskiej, nielicznie pozostałe stają się zakonem jakby drugiego 
rzędu. 
Stąd też wzmiankowane nieliczne prace nie mają wpływu ma ukształtowany wcześniej 
wystrój i wygląd zespołu.  

W oparciu o posiadany materiał dokumentacyjny nie udało się ustalić okresu, w któ-
rym zniszczeniu uległa dekoracja sklepienia nad prezbiterium, z której zachował się 
fragment na styku z kaplicą Tyszkiewiczów, można przypuszczać jak założono wyżej, że 
nastąpiło to ok. 1663 roku. 

Prezbiterium założone jest na planie wydłużonego prostokąta, o szerokości odpowia-
dającej nawie głównej, przedłużone dobudowaną w XVII w. kaplicą Tyszkiewiczów 
pełniącej funkcję chóru zakonnego. Prezbiterium od nawy oddziela obniżony łuk 
tęczowy oparty na dwóch szerokich filarach przyściennych, od kaplicy obniżony łuk 
arkadowy oraz ołtarz główny. Wnętrze nakrywa sklepienie krzyżowe, trzypiętrowe z głę-
bokimi lunetami, w strefie których nad belkowaniem znajdują się po dwa okna z każdej 
strony. W pierwszym przęśle sklepienia (od str. nawy) przestrzeń lunety wypełniają 
blendy, zamknięte półkolistoście o gabarytach analogicznych do okien. Podziały ścian 
tworzą trzy przęsła ślepych arkad o szerokości lunet sklepień, rozdzielone podwójnymi 
pilastrami posiadającymi wspólną bazę posadowioną na wysokim cokole. Pilastry 
wspierają profilowane belkowanie z kierowanym wydatnym gzymsem. 
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Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą wypraw tynkowych i wystroju 
malarskiego ścian i sklepienia prezbiterium kościoła pw. św. Stanisława BM w zespole 
klasztornym oo. Dominikanów w Lublinie wykonano w latach 2012-2013. W ramach 
pozwolenia wydanego przez LWKZ przewidziano przeprowadzenie badań konserwa-
torskich.  

Należy wspomnieć, że sondażowe badania w obrębie wnętrz kościoła zostały wyko-
nane przez konserwatora dzieł sztuki Monikę Kąkolewską w 2007 r. Zakres tych prac      
z racji ograniczonych możliwości technicznych (brak rusztowań) został ograniczony do 
niższej strefy ścian. Poza zasięgiem pozostały sklepienia, belkowanie i górne partie ścian. 
W wyniku tych prac na obu ścianach prezbiterium odkryto fragmenty polichromii 
związanej z zacheuszkami. Z uwagi na powyższe odkrycia w pełni uzasadniony był 
warunek wykonania dodatkowych badań na pozostałych elementach wnętrza. 

Wykonał je zespół pod kierunkiem konserwatora dzieł sztuki Macieja Filipa. Na 
sklepieniu odsłonięto skute żebra (do lica wysklepek), które tworzyły siatkę sklepienia 
sieciowego. Elementy te były wykonane z kamienia i cegły. Tynk z wysklepek prze-   
chodził na boki żeber. W obrębie gzymsu odkryto zachowane profile żeber kamiennych 
polichromowanych oraz wspornik kamienny. Z uwagi na zachowany wystrój architekto-
niczny prezbiterium, ograniczono się do odsłonięcia tylko jednego elementu wspierają-
cego spływy żeber. 

Przy zachowanych kamiennych zwornikach odsłonięto dekorację malarską o for-
mach kwiatowo-roślinnych w układzie promienistym wypełniającą przestrzeń pomiędzy 
żebrami tworząc formę rozety. Dopełnieniem było podkoronowanie krawędzi zwornika. 
W blendach okiennych pierwszego przęsła sklepienia natrafiono na iluzjonistycznie na-
malowaną stolarkę okienną wypełnioną gomółkami witrażowymi. W wyniku poszerzo-
nych badań na ścianach odsłonięto fragmenty dekoracji malarskiej czterech zacheuszków 
założonych na tej samej wysokości. 
W oparciu o uzyskany materiał badawczy na etapie roboczych ustaleń na obiekcie 
przyjęto koncepcje odtworzenia pierwotnej dekoracji sklepienia kolebkowo-żebrowego 
datowanego na lata 1505-1550 oraz z wyeksponowaniem na ścianie południowej 
zwornika. Ponadto zadecydowano eksponowanie po przeprowadzeniu pełnej konserwacji 
czterech zacheuszków związanych z wcześniejszym wystrojem malarskim wnętrza oraz 
fragment najstarszego wątku ceglanego w układzie wendyjskim. Pełna konserwacją 
objęto detal sztukatorski w łuku tęczowym autorstwa Jana Wolffa z 2 poł. XVII w., detal 
architektoniczno-sztukatorski na ścianach bocznych oraz portal prowadzący do kaplicy 
Paryskiej.  
W wyniku prac konserwatorskich poprzedzonych badaniami w obiekcie analizą posiada-
nych materiałów historycznych, a także prowadzonych na bieżąco konsultacji i ustaleń 
roboczych przyjęto koncepcję aranżacji wnętrza łączącego dwie fazy historycznego 
wystroju: składającego się z XVI w. sklepienia sieciowego oraz XVII w. wystroju archi-
tektonicznego ścian. Dodatkowo zostaną eksponowane gotyckie zacheuszki, kamienny 
wspornik i fragment ceglanego wątku gotyckiego w układzie polskim. 

Zakres prac konserwatorskich w strefie sklepienia polegał na odtworzeniu w oparciu 
o odkryte w grubości gzymsu pierwotne profile kamienne, siatki żeber sklepiennych. Do 
zrekonstruowania żeber użyto (twardego) starodruku i zaprawy mineralnej wtopionej     
w siatkę poliestrową. Powierzchnie opracowano zaprawą w technice ciągnionej. Po 
dokonaniu zabezpieczeń technicznych konstrukcji sklepienia odsłonięto wszystkie zacho-
wane fragmenty polichromii, usunięto z pierwotnej dekoracji wtórne przemalowania        
i pobiały. 
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Powierzchnię oczyszczono wilgotnymi okładami i mechanicznie skalpelami. Następnie 
dokonano wzmocnienia i zainpregnowano warstwę malarską. Zespojono z podłożem 
rozwarstwienia tynków i uzupełniono ubytki zaprawą wapienno-piaskową. Należy 
zaznaczyć, że obok prac konserwatorskich sensu stricte dokonano konstrukcyjnego 
wzmocnienia i scalenia struktury murów. Odsłonięte zacheuszki zabezpieczono poprzez 
wykonanie opasek. Wszystkie fragmenty polichromii oczyszczono wilgotnymi Tampo-
nami i doczyszczono mechanicznie (skalpelami). Osłabione struktury elementów zaim-
pregnowano. Ubytki uzupełniono zaprawą wapienno-piaskową.  
Równocześnie w celu uzupełnienia i rekonstrukcji malowideł wykonano na folii odrysu 
zachowanych śladów, a następnie rysunków całych kompozycji. 
Pomimo wspólnych cech dekoracji każdy z zacheuszków posiada indywidualną formę, 
różnią się miedzy sobą opracowaniem wieńców laurowych ozdobionych taśmami z frędz-
lami. Rekonstrukcje oraz punktowanie wykonano suchymi pigmentami z paraliodem.    
W ostatecznym efekcie kolorystycznym krzyże były barwione na czerwono (w odcieniu 
ceglastym), wieńce laurowe i taśmy w odcieniu szarości. Ich plastyczność podkreślono 
blikami o barwie białej i czerwonej. 

Odsłonięta w blendach iluzjonistyczna stolarka okienna, została oczyszczona mecha-
nicznie skalpelami. Oryginalne fragmenty oczyszczono preparatami chemicznymi i wodą 
z octem.  

Działania związane z odnowieniem prezbiterium miały na celu wzmocnienie 
substancji i struktury tej części kościoła oraz na przywróceniu jego pierwotnej kolo-
rystyki. 
W kolejnym etapie tynki zaimpregnowano, ubytki zaś uzupełniono zaprawą wapienną, 
którą pokryto pobiałą zabarwioną pigmentami mineralnymi. Powierzchnię polichromii 
punktowano pigmentami w proszku. 
Detale architektoniczne w prezbiterium - profilowane gzymsy, sztukaterie i portal do 
kaplicy Paryskiej z dekoracją płaskorzeźbioną w stiuku poddano mechanicznemu 
usunięciu przemalowań parą wodną pod ciśnieniem. Ubytki tynku uzupełniono tra-
dycyjną zaprawą na bazie wapnia dołowanego. Odspojenia podklejono stosując iniekcję. 
Przeprowadzono impregnację konsolidującą osłabione zaprawy z podłożem. Scalanie 
kolorystyczne przeprowadzono „rozwibrowaną plamą” stosując suche pigmenty. 

Jak już wspomniano powyżej w trakcie prac remontowych odsłonięto ślady po 
skrytych kamiennych żebrach oraz odkryto w grubości „wyładowania” gzymsu kamienne 
kształtki żeber. Ponadto odsłonięto na wysklepkach fragmenty dekoracji malarskiej.  
W kontekście powyższych odkryć w trakcie konsultacji roboczych, spotkań w obiekcie, 
przyjęto kompromisowe rozwiązania konserwatorskie, które polegały na odtworzeniu 
wraz z rekonstrukcją żeber XVI w. sklepienia późnogotyckiego oraz dwóch malowanych 
iluzjonistycznie okien i konserwacji istniejącego wystroju architektonicznego z XVII w. 
w strefie ścian. Dodatkowo ze względów dydaktycznych odsłonięto i zakonserwowano 
zacheuszki, które mają formę krzyża czteroramiennego (maltańskiego) wpisanego w wie-
niec laurowy z ozdobnymi, wiązanymi po bokach taśmami zakończonymi frędzlami 
(krzyż w kolorze czerwonym, wieniec ze sznurami i frędzlami - zielony), oraz jeden 
kamienny wspornik późnogotyckich żeber w formie spłaszczonej głowicy kostkowej 
zwieńczonej belkowaniem i spływem lejkowym z kulą.  
W efekcie odtworzono sklepienie sieciowe ze zwornikami ulokowanymi na przecięciu 
żeber w osi środkowej. Na wysklepkach sklepienia w układzie promienistym zakonser-
wowano i uzupełniono dekorację malarską o motywach roślinnych w formie stylizowa-
nych liści ze sprężynowymi wiciami i kulistymi owocami. Liście u nasady pomalowano 
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naprzemiennie w kolorze czerwonym i zielonym. Zarys owoców i wici barwiono na 
czerwono. Zworniki z kamienia wapiennego w kształcie okrągłego spłaszczonego walca 
były dekorowane na obrzeżach motywem plecionki w kolorze ceglastym. Żebra ka-
mienne były pokryte cienką warstwą zaprawy i malowane w kolorze tła rozet i wys-
klepek zbliżonym do naturalnej wyprawy wapiennej. Iluzjonistyczne okna zamknięte 
półkoliście umieszczone w dwóch naprzeciwległych blendach nawiązują do stolarki 
gotyckiej. Konstrukcja okien składała się z drewnianej ościeżnicy ze słupkiem na osi, 
dwoma skrzydłami podzielonymi dwoma ślemieniami tworząc trzy kwatery. Ramy 
skrzydeł okiennych wypełniono kształtkami szklanymi sześciobocznymi oprawionymi   
w ołów. 
W pierwszym prześle sklepienia (od strony kaplicy Tyszkiewiczów) poddano konser-
wacji zachowany fragment malowidła - zdobiącego w okresie baroku całe sklepienie nad 
prezbiterium. 

W ramach przedmiotowej inwestycji zabiegom konserwatorskim poddano dekorację 
sztukatorską łuku tęczowego pomiędzy prezbiterium a nawą główną wykonaną w 2 poł. 
XVII wieku przez J. Wolffa. Pierwotne formy rzeźbiarskie uległy zatarciu poprzez wielo-
krotne przemalowania. Dekoracja tworzy rodzaj ażurowej taśmy, na którą nałożono 
płaskorzeźbione plakietki występujące parami z przedstawieniami główek amorków ze 
skrzydłami i dwoma półksiężycami z ludzkim profilem twarzy, antropomorficznych 
stworów z rybimi ogonami, puttami podtrzymującymi hierogram IHS, dwugłowym 
uskrzydlonym orłem pod koroną o korpusie w kształcie serca. W środkowej części 
podłucza tondo z parą uskrzydlonych główek amorków na wachlarzach.  

Działania konserwatorskie polegały (podobnie jak w przypadku pozostałych dekora-
cji sztukatorskich) na usunięciu wtórnych powłok malarskich metodą mechaniczną 
(skalpelem) i za pomocą pary wodnej pod ciśnieniem. Następnie dokonano podklejek, 
uzupełnień ubytków tradycyjną zaprawą oraz impregnacji. Zabezpieczoną sztukaterię 
scalono kolorystycznie farbą wapienną. Prace techniczne i konserwatorskie przeprowa-
dzono w 2013 r. pod kierunkiem mgr Macieja Filipa. 
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Summary 
In 2013 the chancel of the Basilica of the Dominican Friars in Lublin underwent the 

maintenance and restoration works. During these works, the ribs of the 16th c. net vault with 
keystones were restored. The form of shaped stones was reconstructed on the basis of original 
elements preserved in the thickness of cornice crowning the architectural decoration of side walls. 
On squinch arches, the painted decoration with plant motifs in the form of stylized leaves with 
winding twigs and ball-shaped fruit in red and green colour was supplemented and reconstructed. 
The painted decoration in the radiating layout around keystones (decorated with the painted motif 
of red plaiting) emphasized the central part of the net of ribs. The ribs were reconstructed from 
mineral mortar with embedded polyester net with the core of hard styrodur (extruded polystyrene), 
and the surface was covered with drawn plaster. In the thickness of the cornice crowning the 
architectural decoration of walls, a Gothic stone support was uncovered and restored. Two Gothic 
windows in illusionistic painting, located in two chancel blendes, were conserved. 

The uncovered consecration signs from the Gothic period were safeguarded with plaster 
bands and later layers were removed. On the basis of copies made on foil and drawings of the 
whole compositions, the original form of the decoration was restored. Apart from common features, 
each of the preserved consecration signs had an individual form of the cross and laurel wreaths 
decorated with fringed tapes. The central element - the cross - was red and the wreaths with tapes 
were grey, emphasized by red and white flares. 
The discussed project included also conservation of stucco elements and details from the 
architectural décor of side walls, the stucco décor from the 2nd half of the 17th c. by Jan Wolf in the 
chancel arch, as well as the portal of the entrance to the Paris chapel placed on the northern wall. 
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Elżbieta Podkościelny 
 
 

NOWE ODKRYCIE W DAWNYM DWORZE W JASZCZOWIE 
 
 

Jaszczów to niewielka miejscowość w gminie Milejów. Jej bogata historia związana 
jest z działalnością kolejnych właścicieli: Spinków, Suchodolskich, Drewnowskich, od 
1812 roku hrabiego Onufrego Kickiego - kasztelana Księstwa Warszawskiego i mar-
szałka Trybunału Lubelskiego, który wzniósł tutaj drewniany dwór - w sąsiedztwie zboru 
ariańskiego.  
Kolejnym dziedzicem dóbr był gen. Ludwik Kicki - bratanek marszałka oraz jego żona 
Natalia z Biszpingów Kicka, która zapisała dobra jaszczowskie wraz z dworem swojemu 
chrześniakowi Henrykowi hr. Potockiemu. 
Po 1870 r. Jaszczów nabyli Antoni i Wojciech hr. Roztworowscy - właściciele Milejowa 
- dokonując podziału majątku. Część z dworem i „oficyną” po byłym zborze ariańskim 
nabył Kazimierz Poniatowski, który wraz z synem Juliuszem - późniejszym ministrem 
rolnictwa - gospodaruje tu do 1932 r., następnie sprzedaje dobra jaszczowskie Czesła-
wowi Konczewskiemu. Ten dokonał wkrótce ponownego podziału i wystawił majątek na 
sprzedaż. Dwór wraz z oficyną stał się własnością Wandy Piskorek - Haciewiczowej. 
Dwór założony został na rzucie prostokąta, symetryczny, dziewięcioosiowy, zbudowa- 
ny z bali sosnowych, otynkowany, z gankiem - portykiem kolumnowym od strony 
wschodniej i tarasem ogrodowym od zachodu. Całość przekryta została wysokim dachem 
czterospadowym z użytkowanym poddaszem. Wyposażenie wnętrz jest skromne. 
Pomieszczenia na parterze wyposażone są w ozdobne piece kaflowe zwieńczone deko-
racyjnymi gzymsami i koronami o motywach roślinnych. W saloniku przylegającym do 
sieni frontowej znajduje się glazurowany kominek z bogatą ornamentacją w typie 
manierystycznym. Na poddaszu zachowały się do dziś dwa kominki - przy wewnętrznych 
ścianach kominowych, zdobione stylizowaną ornamentyką roślinną. 
W XIX w. istniał tu park krajobrazowy z malowniczo usytuowanymi stawami, zajmujący 
też część urwiska ograniczającego dolinę Wieprza.  

W czasie II wojny światowej „oficyna” po zborze ariańskim została rozebrana, 
natomiast dwór przetrwał zawieruchę wojenną. W 1975 r. Wanda Piskorek - Haciewi-
czowa odsprzedała stary, zniszczony już dwór Kickich wraz z najbliższym otoczeniem 
Zdzisławowi i Helenie Podgórskim, którzy użytkowali go do 2010 r.  
Zachowały się fotografie z 1927 r. przedstawiające dwór - od strony elewacji frontowej    
i elewacji ogrodowej - oraz z 1959 r. i 1975 r. 
Poza doraźnymi pracami remontowymi i naprawczymi (zmiana pokrycia dachowego)    
w budynku nie przeprowadzono żadnego gruntownego remontu. Przez kolejne lata jego 
stan zachowania ulegał pogorszeniu; zawaleniu uległa część dachu, kominy, nastąpiły 
odkształcenia ścian na skutek osiadania niszczejących i przegniłych elementów konstruk-
cyjnych i ścian oraz biologicznej degradacji drewnianej struktury budynku. Zniszczony 
został taras i schody ogrodowe. 
Prace zabezpieczające ograniczały się do podstęplowania pomieszczeń. Właścicielka 
obiektu nie posiadała środków finansowych na jakiekolwiek prace budowlane lub 
remontowo-konserwatorskie. 
W 2010 r. nieruchomość wraz z dworem, pozostającym w katastrofalnym stanie kupili 
Andrzej Wróbel i Rafał Wróbel. 
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W pierwszej kolejności nowi właściciele przystąpili do przeprowadzenia robót budo-
wlano-zabezpieczających, w oparciu o opracowaną „opinię techniczną dotyczącą stanu 
konstrukcji dworu w Jaszczowie i projekt zatrzymania postępującego procesu destrukt-
cji”, aut. mgr inż. Andrzeja Łukaszczyka. 
Projekt przewidywał rozbiórkę elementów zniszczonych i grożących zawaleniem, tj. 
części więźby dachowej, południowo-zachodniego narożnika budynku oraz częściowo 
ściany wschodniej z jednoczesnym podparciem belek stropowych, rozbiórkę komina, 
rozbiórkę więźby dachowej i belek stropowych, wykonanie zadaszenia nad częścią 
południową, odeskowanie i pokrycie folią dachową. 

W trakcie prowadzonych w 2010 r. robót rozbiórkowych i porządkowych, po odbiciu 
odeskowania stropów odkryto belki stropowe i „właściwy strop”, z zachowaną bogatą 
dekoracją malarską. Niepotwierdzona informacja o występowaniu w salonie ogrodowym 
dekoracji malarskiej z portretami królewskimi została zamieszczona w „karcie ewiden-
cyjnej zabytków architektury i budownictwa” z 1992 r. (w archiwum WUOZ).  
W części pomieszczeń dworu deski polichromowane zostały przełożone - użyte wtórnie, 
prawdopodobnie podczas remontu lub przebudowy. Świadczy o tym brak ciągłości 
dekoracji malarskiej na poszczególnych deskach oraz nie pokrywające się z pierwotnymi 
śladami usytuowanie belek stropowych. 
W części dworu zachowane polichromowane stropy są pierwotne - zachowany jest układ 
dekoracji malarskiej na deskach, układ ten jest zgodny z dekoracją malarską belek 
stropowych. 
Większość desek i belek zachowana jest w dość dobrym stanie, część z nich, tj. ok. 30% 
uległo znacznej destrukcji, jednakże polichromia pozostaje czytelna. 
Zachowane stropy posiadają dekorację płycinową, architektoniczną, wpisującą się w po-
działy wyznaczone belkami stropowymi. Dekoracja składa się z bogatego ornamentu 
rocaillowego z ornamentem muszlowo-małżowinowym. Występują również malowane 
tonda z przedstawieniami symbolicznymi, otoczonymi ramką z sentencją w języku 
łacińskim. 
Na podstawie analizy polichromii można przypuszczać, że dwór powstał wcześniej niż 
dotychczas zakładano, np. w 2 poł. XVIII w. a nie w 1 poł. XIX w. - o czym świadczą 
zmiany w układzie desek ich wykorzystaniu w innych miejscach (pomieszczeniach) 
dworu. 
Program prac konserwatorskich został opracowany przez mgr Małgorzatę Podgórską-
Makal w 2010 r.  
W I etapie prac belki stropowe i deski zostały zdemontowane, zainwentaryzowane           
i sfotografowane. Całość została złożona i zabezpieczona. Po przeprowadzeniu konser-
wacji desek i belek oraz dokonaniu analizy dekoracji i jej układu zostanie podjęta decyzja 
o sposobie eksponowania stropów. 
W 2012 r. właściciele dworu zlecili opracowanie Projektu architektoniczno-budowla-
nego odbudowy i adaptacji dworu. Autorem opracowania jest mgr inż. arch. Mieczysław 
Brzozowski - Projektowanie Architektoniczno-Budowlane i Obsługa Inwestycji, 
Pracownia Projektowa Lublin. W oparciu o program robót zawarty ww. projekcie 
inwestorzy uzyskali pozwolenie LWKZ i jednocześnie zostali zobligowani do podjęcia 
remontu kapitalnego i realizacji robót budowlanych w celu odtworzenia bryły budynku    
i drewnianej konstrukcji ścian - przy maksymalnym zachowaniu i utrwaleniu oryginalnej 
substancji architektonicznej oraz zachowanych elementów wystroju (stropy drewniane 
polichromowane zachowane w części pomieszczeń, kominki na poziomie poddasza).  
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Planowany zakres robót - powiązany z adaptacją budynku na pracownię rzemiosła 
artystycznego (wyroby ceramiczne) - będzie obejmował m.in.: wykonanie ścian zew-
nętrznych z bali drewnianych - z wykorzystaniem oryginalnych, zakonserwowanych 
elementów, częściowe odtworzenie ścian wewnętrznych - z zachowaniem historycznego 
układu pomieszczeń, wykonanie dodatkowego podpiwniczenia w części północno-
zachodniej wraz z zejściem schodami zewnętrznymi, odtworzenie formy dachu dwuspa-
dowego wraz z podcieniem od strony ogrodu, wykonanie doświetlenia poddasza             
w formie lukarn (powiek), zamontowanie nowej stolarki okiennej i drzwiowej, odtwo-
rzenie drewnianego stropu wraz z montażem zachowanych belek stropowych i odesko-
wania z dekoracją malarską (po uprzedniej ich konserwacji). 
Realizacja ww. robót budowlanych pozwoli na przywrócenie historycznej formy „dworu 
jaszczowskiego” jako jednego z elementów kształtowanego w tym miejscu krajobrazu 
kulturowego i tradycji miejsca. 
 
Literatura: 
1. Kseniak Mieczysław, Parki i ogrody dworskie w województwie lubelskim, PTTK, Lublin 

1981, s. 41. 
2. Karta ewidencyjna zabytku architektury i budownictwa. Dwór w Jaszczowie, oprac. przez 

Euzebiusza Maja, Lublin 1992, (w arch. WUOZ Lublin). 
3. Program i kosztorys prac konserwatorskich przy stropach polichromowanych w dworze          

w Jaszczowie, gm. Milejów, oprac. Małgorzata Podgórska-Makal, Lublin 2010. 
4. Projekt architektoniczno- budowlany odbudowy i adaptacji dworu w Jaszczowie, oprac. przez: 

mgr inż. arch. Mieczysława Brzozowskiego - Projektowanie Architektoniczno-Budowlane      
i Obsługa Inwestycji, Lublin, sierpień 2012. 

 
Summary 
Jaszczów is a village in the district of Milejów. Its rich history is connected with the fate of 
subsequent owners: the Spinka family, the Suchodolski family, the Drewnowski family, and since 
1812 Count Onufry Kicki – a castellan of the Duchy of Warsaw and the marshal of the Lublin 
Court – who erected a wooden manor house in Jaszczów, in the vicinity of the Arian church.  
The manor was built according to the symmetrical, nine-axis, rectangular plan. It was made of 
pinewood beams, plastered, with the porch – the columned portico from the east and the garden 
terrace from the west. 
In the 19th century there was a landscape park there with picturesquely situated ponds, occupying 
also a part of the cliff limiting the Wieprz river valley.  
The property with the manor house in disastrous condition were purchased in 2010 by Andrzej 
Wróbel and Rafał Wróbel. 
First of all, the new owners began construction and protection works. 

During the demolition and maintenance works conducted in 2010, after removing the planking 
on ceilings, the roof beams and the “proper ceiling” were discovered, with preserved lavish painted 
decoration. 
In a part of the manor house, the preserved polychrome ceilings are original: the layout of the 
painted decoration remained on planks, consistent with the painted decoration of roof beams. 
The majority of planks and beams are preserved in fairly good condition, and some of them (about 
30%) are considerably damaged, yet the polychromes are still visible. 
The preserved ceilings have the panelled architectural decoration, matching the divisions marked 
by the ceiling beams. The decoration consists of elaborate Rococo ornament with shell and conch 
patterns. There are also painted tondos with symbolic representations, surrounded by a frame with 
a motto in the Latin language. 
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1. Dwór w Jaszczowie, elewacja frontowa, fot. M. Kurczewicz, 2005, (arch. WUOZ Lublin).

2. Dwór w Jaszczowie, 1927 r., widok od str. 
wsch. (elewacja frontowa), w arch. WUOZ 
Lublin.

3. Dwór w Jaszczowie, 1927 r., widok od str. zach. 
(elewacja ogrodowa), w arch. WUOZ Lublin.

4. Dwór w Jaszczowie, odsłonięty fragment 
stropu, fot. M. Podgórska-Makal, marzec 2010.

5. Dwór w Jaszczowie, odsłonięty fragment stropu z za-
chowanym łacińskim napisem, fot. M. Podgórska-
Makal, marzec 2010.



6. Dwór w Jaszczowie, odsłonięty fragment stropu, 
widoczne tonda z dwoma sercami i tekst w języku 
łacińskim, fot. M. Podgórska-Makal, marzec 2010.

7. Dwór w Jaszczowie, odsłonięty fragment stropu, 
widoczna marmoryzowana płycina, fot. M. Pod-
górska-Makal, marzec 2010.

Ryc.1. Dwór w Jaszczowie, elewacja frontowa (wsch.) wg projektu odbudowy i adap-
tacji na potrzeby pracowni rzemiosła artystycznego, M. Brzozowski, 2013.

Ryc. 2. Dwór w Jaszczowie, elewacja ogrodowa (zach.) wg projektu odbudowy         
i adaptacji na potrzeby pracowni rzemiosła artystycznego, M. Brzozowski, 2013.
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Klaudia Zarzycka-Goliszek 
 
 

WIADUKT KOLEJOWY W ROGALOWIE JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW 
NAŁĘCZOWSKIEJ KOLEI DOJAZDOWEJ 

 
 

Rys historyczny powstania Nałęczowskiej Kolei Dojazdowej 
Powstanie kolejki wąskotorowej w granicach dawnych dóbr ziemskich: Kluczkowice, 
Łaziska, Wrzelów i Szczekarków wiązało się z ich właścicielem Janem Kleniewskim. 
Zbudowanie kolejki było wynikiem przyjętej przez niego koncepcji gospodarczej 
polegającej na przestawieniu produkcji majątków z nieopłacalnej uprawy zbóż na uprawę 
roślin przemysłowych jak buraki i chmiel. Kolejka wąskotorowa stanowiła niezbędny      
i nowoczesny na ówczesne czasy środek komunikacyjny, rozwijany etapami w miarę 
zapotrzebowania.  
Początki kolejki wąskotorowej sięgają 1893 roku i wiążą się między innymi z budową   
w 1893 r. cukrowni ,,Zagłoba” wzniesionej na terenie Wrzelowa. Początkowo były to 
szyny drewniane - realizacja połączenia szynami żelaznymi o przekroju 750 mm nastą-
piła w 1900 r. Połączono wówczas folwark Brzozowa usytuowany w pobliżu cukrowni 
,,Zagłoba” z Kępą Chotecką. Dalszy odcinek kolejki wąskotorowej wybudowano w roku 
1911, łącząc Zagłobę z Wymysłowem. Początkowo używano wagoniki 3,5-8 tonowe 
ciągnięte przez konie - pierwsze parowozy zakupiono w 1912 r.  
W okresie wojen kolejka nabierała znaczenia strategicznego, podlegała zarówno 
rozbudowie jak i niszczeniu. W 1914 r. tabor i tory zostały zniszczone przez wycofujące 
się wojska rosyjskie, odbudowali je w 1916 r. Austriacy, przedłużając trasę o 16 km         
i łącząc kolejkę wąskotorową z koleją o standardowej szerokości torów na stacji Drzewce 
(ob. Nałęczów). Odbudowana ponownie po zniszczeniach spowodowanych przez wojska 
austriacko-węgierskie w 1918 r. przejęta została przez Ministerstwo Kolei Żelaznych, ale 
jej odgałęzienia w dalszym ciągu rozbudowywane były przez Kleniewskich i innych 
właścicieli ziemskich. W okresie międzywojennym powstały nowe trasy łączące Kępę 
Chotecką przez Wilków z Zagłobą, Karczmiska z Opolem Lubelskim, Opole Lubelskie 
przez Niezabitów, Łaziska z Piotrawinem oraz odgałęzienia boczne jak Opole Lubelskie - 
kolonia Świdno, Janiszewo - Główno, Niezabitów - Kol. Szczuczki. W 1939 r. w ramach 
budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego wybudowano nowy odcinek z Rozalina do 
Poniatowej. W tym też roku kolejka otrzymała obecną nazwę ,,Nałęczowska Kolej 
Dojazdowa”1. W chwili obecnej Nałęczowska Kolej Dojazdowa składa się z czterech 
odcinków: 
• Karczmiska - Nałęczów (długość 23,75 km) - jest to najdłuższy odcinek kolejki 

wiodący do Nałęczowa przez: Wymysłów, Obliźniak, Niezabitów, Kębło, Wąwo-
lnicę i Rogalów. Trasa wiedzie przez nasypy i wykopy, przez pagórkowatą okolicę    
o rolniczym charakterze, 

• Karczmiska - Wilków (długość 12,90 km) - odcinek prowadzi przez: Polanówkę, 
Żmijowiska i Urzędów. Trasa prowadzi przez lasy, łąki i rozlewiska Chodelki, 

• Karczmiska - Opole Lubelskie (długość 10,34 km) - trasa prowadzi przez przystanek 
w Głusku malowniczą okolicą porośniętą lasami sosnowymi, 

                                                            
1 Decyzja znak: KD/4402/308/5003/2001 z 28.12.2001, w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków. 
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• Rozalin - Poniatowa (długość 4,57 km) - trasa prowadzi przez piękny kratownicowy 
most nitowany usytuowany na skraju lasu. 

Zespół Nałęczowskiej Kolei Dojazdowej tworzy łącznie około 52 km linii kolejowej 
wąskotorowej, 19 budynków w tym budynki dworców, ładowni, stacji rozrządowych, 
wodociągowej wieży ciśnień, dziewięciu mostów, dwóch wiaduktów, dwudziestu trzech 
przepustów.  
Przetrwanie istniejącego do dzisiaj przebiegu kolejki wąskotorowej, uwarunkowane było 
funkcjonowaniem zakładów przemysłowych między innymi: cukrowni w Zagłobie, 
cukrowni w Opolu Lubelskim, mleczarni, tartaków w Opolu Lubelskim oraz Zakładów 
Wytwórczych Sprzętu Instalacyjnego, późniejszych zakładów ,,EDA” w Poniatowej, dla 
których Nałęczowska Kolej Dojazdowa stanowiła główny środek transportu. 
Obecnie kolejka obsługuje wyłącznie ruch turystyczny2. 
 
Lokalizacja i stan zachowania wiaduktu kolejowego w Rogalowie 
Wiadukt wybudowany w latach 1917-1918 wraz z budową linii wąskotorowej Nałęczów 
- Karczmiska. Zlokalizowany nad drogą wojewódzką nr 830, od 2007 roku wiadukt 
zamknięty dla ruchu ze względu na uszkodzenia jednej z belek ustroju nośnego przez 
samochód o wymiarach przekraczających wysokość skrajni pod wiaduktem. Początkowy 
odcinek drogi od strony Wąwolnicy do wiaduktu w Rogalowie przebiega w przekroju 
stokowym - po prawej stronie drogi usytuowana jest skarpa wykopu, a po lewej skarpa 
nasypu nad doliną rzeki Bystrej. Końcowy odcinek drogi (za wiaduktem) przebiega po 
terenie z obustronnymi rowami przydrożnymi. Droga pod wiaduktem jest drogą jedno-
jezdniową dwupasmową dwukierunkową, której przebudowę rozpoczęto w kwietniu 
2012 r. 

Układ nośny. Wiadukt jest dwuprzęsłowy, w układzie ciągłym podpartym na filarze 
środkowym. Konstrukcję nośną stanowi układ dwóch dwuteowych belek stalowych 
PJ400 (PeinerTräger 400) długości 13,80 m w rozstawie 0,82 m. Dźwigary stężone do-
łem za pomocą czterech prętów stalowych (ściągów), górą mostownicami drewnianymi, 
które połączone zostały z belkami przy pomocy śrub i opórek stalowych. 
Na wiadukcie zamontowano zabezpieczenie przeciw wykolejeniu w postaci odbojnic ze 
starych szyn kolejowych. Co trzecia odbojnica została wydłużona i służyła jako kon-
strukcja wspornikowa (nieistniejącego) chodnika służbowego. Po uderzeniu w belkę 
pojazdu ponadwymiarowego, nastąpiło przesunięcie dźwigara oraz lokalna deformacja 
półki dolnej na wymiar ok. 6 cm zarówno w pionie jak i w poziomie co było bez-
pośrednią przyczyną zamknięcia wiaduktu. W wielu miejscach nawierzchni kolejowej 
zaobserwowano poluzowania i brak śrub mocujących szyny. 
Podpory skrajne. Jak wynika ze zdjęć archiwalnych przyczółki wiaduktu były ścianowe, 
o ścianach bocznych obsypanych gruntem tworzącym typowe stożki nasypów przy 
przyczółkach. W przyczółkach wykształcono niszę z ławą podłożyskową. Podpory 
skrajne w swej obecnej konstrukcji nie nawiązują do oryginalnego rozwiązania. Części 
górne ścian czołowych rozebrano i w rozebranej części usytuowano ramy zespolone stal-
beton. Na ryglach ram ukształtowano nisze z ławami podłożyskowymi. Zmiany te 
przeprowadzono zgodnie z ówczesnym projektem3. Konstrukcja ram podporowych        

                                                            
2 Karta ewidencyjna Nałęczowskiej Kolei Dojazdowej, PSiDK, Jerzy A. Baliński, Wrocław, oprac. przez prof. 
nadzw. dr hab. inż. arch. Grażynę Balińską. 
3 ,,Ekspertyza wiaduktu kolejowego wpisanego do rejestru zabytków woj. lubelskiego w ramach Nałęczowskiej 
Kolei Dojazdowej pod nr A/10”, oprac. przez dr inż. Sławomira Karasia, ,,DrogMost Lubelski”, (lipiec 2011) 
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to obetonowane kształtowniki stalowe ,,ceowe”. Fundamenty ram to studnie z kręgów 
betonowych wypełnione betonem zbrojonym prętami pionowymi wraz z uzwojeniem. 
Stopy ramy - jako wsporniki przechodzą w słupy, które z kolei na górze są połączone 
oczepem. W miejscach ułożenia dźwigarów wykonano na ryglach stalowych ciosy 
podłożyskowe. Całość konstrukcji stalowej jest pokryta siecią strzemion zamontowanych 
do prętów głównych i zabetonowanych. Powstała konstrukcja (jak wynika z ekspertyzy 
konstrukcyjno-budowlanej) jest solidną konstrukcją zespoloną typu stal - beton na 
powierzchni której, nie stwierdzono spękań, zarysowań czy innych śladów wskazujących 
na jej niewłaściwą pracę konstrukcyjną. Zespolone ramy podporowe są konstrukcjami 
współczesnymi natomiast mur przyczółków ma niewątpliwą wartość zabytkową. 
Wieloletnia eksploatacja oraz spękania przyczółków przyczyniły się do przeprowadzenia 
badań muru poprzez pobranie rdzenia materiału. Podczas badań stwierdzono wykonanie 
ścian przyczółka jako konstrukcji murowej - kamiennej z opoki o barwie biało-szarej 
murowane na zaprawie cementowo-wapiennej. Stan opoki pod warstwą tynku na 
głębokości ok. 30 cm zwietrzały i luźny. Również na pozostałej długości rdzenia (po jego 
wyjęciu) następowało rozdzielenie pomiędzy kamieniem a zaprawą.  
Podpora środkowa (filar). Podporą pośrednią jest masywny filar kamienny o wymiarach 
ok. 160x220x350 cm, zwieńczony na górze płytą (gzymsem) betonowym. Filar licowany 
piaskowcem szydłowieckim. Jak wynika z badań ok. 10-20 cm od lica ściany występuje 
piaskowiec na zaprawie cementowo-wapiennej. Głębiej nawiercono beton z fragmentami 
piaskowca o umownej średnicy ok. 5 cm. Stan filara określono jako dobry. 
Ocenę geologiczną skał przeprowadził dr Lucjan Gazda z Katedry Geotechniki Wydziału 
Architektury i Budownictwa Politechniki Lubelskiej4.  
 
Roboty naprawcze 
W ramach prac naprawczych wykonana została wymiana uszkodzonego ustroju nośnego 
wiaduktu, prace naprawcze istniejących podpór oraz prace porządkowe wraz z umo-
cnieniem stożków nasypu kolejki wąskotorowej. Układ istniejących podpór oraz układ 
torowy tak w planie i profilu pozostawiono bez zmian. Roboty wykonano w oparciu         
i w zgodzie z projektem budowlano-wykonawczym. 
Ustrój nośny wiaduktu. Układ analogiczny do historycznego o schemacie belki ciągłej 
dwuprzęsłowej składający się z dwóch belek HEB 450 w rozstawie 1500 mm. Belki 
połączone poprzecznie kątownikami, na których ułożono mostownice sosnowe mo-
cowane do kątowników śrubami. Pomost wykonano z krat pomostowych typowych 
mocowanych do konstrukcji według systemu.  
Podpory. W górnej powierzchni przyczółków wywiercono otwory w celu osadzenia 
prętów kotwiących, zamontowano zbrojenie i wylano żelbetowe belki podłożyskowe       
z pozostawieniem wnęk i kotew dla mocowania łożysk stalowych. Po wzmocnieniu         
i naprawie przyczółków obłożono je okładziną z kamienia szydłowieckiego, skarpy 
oczyszczono z zieleni wyprofilowano i obsiano trawą. Stożki usypowe przy wiadukcie 
umocniono kostką granitową na podsypce cementowo-piaskowej5. Powierzchnie betono-
we (ramy) oczyszczono i pomalowano farbami akrylowymi w kolorze naturalnym, 

                                                            
4 Ibidem. 
5 Projekt budowlano-wykonawczy: Dokumentacja projektowa na naprawę wiaduktu kolejowego nad drogą 
wojewódzką nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochotnica w m. Rogalów w zakresie ustalonym w ekspertyzie, oprac. 
przez dr inż. Sławomira Karasia, mgr inż. Krzysztofa Gnypa ,,DrogMost Lubelski”, (marzec 2012). 
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powierzchnie betonowe stykające się z gruntem zabezpieczono preparatami izo-
lacyjnymi. 
Dokonano niewielkich napraw w filarze środkowym oraz oczyszczono istniejącą okła-
dzinę kamienną. Wykonano nową żelbetową belkę podłożyskową, którą pomalowano    
w kolorze analogicznym do ram żelbetowych przy przyporach bocznych.  
Wyposażenie. Wiadukt wyposażono w: łożyska stalowe styczne pod każdą z belek, 
torowisko z odbojnicami, szyny na mostownicach, pomost roboczy, balustrady pomostu 
rewizyjnego. 
 
Wyżej przywołane rozwiązania dowiązano do wykonywanej przebudowy drogi 
wojewódzkiej na odcinku km 29+630 do km 38+000 na podstawie projektu oprac. przez 
GRONTMIJ POLSKA Sp. z o.o. z Poznania oraz odcinka 150 m zmiany profilu drogi 
oprac. przez DrogMost Lubelski z Lublina6. 
 
Summary 
The origin of the narrow-gauge railway in the area of the former land estates: Kluczkowice, 
Łaziska, Wrzelów i Szczekarków dates back to 1893 and is associated with their owner Jan Kle-
niewski. Building of the narrow-gauge railway resulted from his economic concept, that is switch-
ing the production of estates from unprofitable cereal crops to cultivation of plants grown for 
industrial purposes such as beetroot and hops. The narrow-gauge railway was an indispensable 
and very modern at that time means of transport, developed in stages, according to the needs. 
During the wars, the railway acquired strategic significance and was both developed and demol-
ished. In 1914 the rolling stock and tracks were destroyed by the retreating Russian troops, and 
rebuilt in 1916 by Austrians who extended the tracks by 16 km and joined the narrow-gauge rail-
way with the standard width railway in Drzewce station (at present: Nałęczów). The narrow-gauge 
railway was rebuilt once again after damage caused by the Austro-Hungarian army in 1918. 
Currently, the Narrow-Gauge Railway in Nałęczów consists of four sections: Karczmiska – Nałęc-
zów (length: 23.75 km), Karczmiska - Wilków (12.90 km), Karczmiska - Opole Lubelskie (10.34 
km), Rozalin - Poniatowa (4.57 km). 
The flyover was built in 1917-1918 together with construction of the narrow-gauge railway Nałęc-
zów – Karczmiska. It is located above the regional road no. 830. Since 2007 the flyover has been 
closed for traffic due to damage of a load-bearing beam by a car whose size exceeded the height of 
the gauge under the flyover. The two-span flyover has the continuous layout supported on heads 
strengthened by reinforced concrete frames and the central pillar. The load-bearing structure 
consists of a system of two steel I-beams PJ400 (Peiner Träger 400).  
The repair works included: replacement of the damaged load-bearing structure of the flyover, 
repair of the existing supports and maintenance works with strengthening of the embankments of 
the narrow-gauge railway. The system of the existing supports and the system of tracks were left 
unaltered both horizontally and vertically. The works were carried out on the basis of and in ac-
cordance with the construction and design project. The building and restoration works were con-
ducted in 2013 under the supervision of Maciej Filip – an art conservator. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
6 Ibidem. 
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1.Wiadukt w Rogalowie, przed remontem, fot. Klaudia Zarzycka-
Goliszek, 2012.

2. Przypora boczna, przed remontem, 
fot. Klaudia Zarzycka-Goliszek, 
2012.

3. Filar środkowy, przed remontem, fot. Klaudia Zarzycka-Goliszek, 
2012.

4. Wiadukt w Rogalowie, po remoncie, fot. z archiwum Zarządu Dróg 
Powiatowych oddz. Poniatowa, 2013.



Dariusz Kopciowski 
 
 

PRACE KONSERWATORSKIE PRZY POZOSTAŁOŚCIACH 
ŚREDNIOWIECZNEJ ZABUDOWY WZGÓRZA ZAMKOWEGO  

W LUBLINIE 
 
 

W latach 2006-2008 przy zabytkowej zabudowie wzgórza zamkowego w Lublinie, 
przeprowadzone zostały gruntowne prace konserwatorskie i roboty budowlane. Prace 
sfinansowane zostały ze środków unijnych i wkładu własnego Województwa 
Lubelskiego w ramach ZPORR. Ogólny koszt realizacji projektu wyniósł 10.000.000 zł. 
W latach 2010-2013 zrealizowano kolejny etap rewaloryzacji założenia nazwany 
„Konserwacja najcenniejszych zabytków Lublina - Kaplicy Trójcy Świętej i zabudowy 
wzgórza zamkowego oraz Bramy Krakowskiej” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego”. Wartość największych w historii Muzeum 
Lubelskiego kompleksowych prac konserwatorskich i modernizacyjnych (związanych 
m.in. z podniesieniem standardów obsługi zwiedzających - zamknęła się w kwocie 
14.000.000 zł). Projektami objęto m.in. gmach dawnego więzienia, a także najstarsze, 
średniowieczne części zabudowy wzgórza, tj. Kaplicę Trójcy Świętej oraz wieżę 
mieszkalno-obronną.  

 
Zamek 

Nieistniejący już w swej pierwotnej formie zamek, został przekształcony z drew-
nianego na murowany - gotycki, ceglano-kamienny w latach 1341-1370 za czasów 
Kazimierza Wielkiego. Gotycki zamek składał się z murów obronnych i bramy, części 
mieszkalnej oraz czworobocznej baszty od północy - zwanej później Basztą Żydowską. 
Miejsce to odwiedzał przed 1358 rokiem Kazimierz Wielki. Zamek przekształcany         
w późniejszych wiekach, zniszczony został w XVII wieku przez wojska szwedzkie          
i doprowadzony do stanu ruiny w XVIII wieku. Informacji o wyglądzie zamku na pocz. 
XVII wieku dostarcza opis widoku Lublina, zamieszczony na odwrotnej stronie miedzio-
rytu w Civitas orbis terrarium (t. VI, 1618) Jerzego Brauna i Abrahama Hogenberga - 
gdzie czytamy: (…) Okazały jest nader wysokimi basztami i wspaniałymi budowlami, 
stanowiącymi bardzo wygodne pałace i komnaty do zamieszkania dla królów i bardzo 
silną twierdzę dla odparcia jakiejkolwiek liczby nieprzyjaciół (…). Potwierdza to obraz 
„Pożar miasta Lublina w 1719 roku” znajdujący się w kościele klasztornym oo. 
dominikanów. W XIX wieku w jego miejscu wzniesiono neogotyckie więzienie.  
 
Kaplica Trójcy Świętej 

Najbardziej wymownym świadectwem średniowiecznego i jagiellońskiego Lublina 
jest kaplica Trójcy Świętej, włączona w system obronny wzgórza zamkowego za 
panowania Kazimierza Wielkiego, orientowana, dwukondygnacyjna, o smukłym prezbi-
terium wysuniętym poza mury na urwistej skarpie. Stylistycznie należy do małopolskiego 
typu halowego, spokrewnionego z kaplicami Budy i Pragi, z nawą na planie kwadratu     
o jednym ośmiobocznym filarze oraz wydłużonym, zamkniętym wielobocznie prezbi-
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terium1. Przestrzeń nawy łączy się z częścią ołtarzową prostym, nieprofilowanym łukiem 
tęczowym. We wszystkich jednofilarowych świątyniach wymowna była symbolika wnę-
trza, gdzie „kolumna niebios” ustawiona w centrum, na przecięciu dwóch osi (wschód-
zachód i północ-południe) wyrażała łączność między światem ziemskim i boskim. 
W XVI wieku kaplica została przebudowana w duchu architektury renesansu. Świadczą  
o tym przede wszystkim szczyt oraz portal - ulokowane w elewacji frontowej, ale także 
ślady ornamentalnych malowideł wokół portalu we wnętrzu - w postaci kasetonów 
wypełnionych rozetami - zapewne z 1521 roku, wykonanych przez malarza Błażeja.  
Najważniejszym wyróżnikiem kaplicy2 pozostają jednak freski powstałe z fundacji 
Władysława Jagiełły wypełniające ściany i sklepienia. Prace przy nich trwały zapewne 
dwa lub trzy sezony letnie, a ich dzienną datą ukończenia jest 10 sierpnia 1418 roku,       
o czym informuje zachowany napis fundacyjny na południowej ścianie łuku tęczowego.  
Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje wątek fundatorski przedstawień umieszczony 
na północnej ścianie łuku tęczowego oraz na obudowie klatki schodowej prowadzącej na 
chór. Pierwszy z nich przedstawia konny wizerunek Jagiełły - gloryfikujący monarchę za 
przyłączenie Litwy i Żmudzi do świata chrześcijańskiego. Drugi z wątków fundacyjnych 
pokazuje Jagiełłę adorującego matkę Bożą z Dzieciątkiem. Jagiełło ukazuje się tutaj       
w akcie osobistej dewocji odpowiadającej ówczesnym ideałom pobożności. Jego kontem-
placyjnej duchowej więzi z Chrystusem i Jego Matką nie zakłócają ani atrybuty władzy 
ziemskiej, ani żadne inne oznaki upamiętnienia zrealizowanej własnej renowacji kaplicy  
i ufundowania w niej malowideł3. Osobnym tematem są trwające niemal wiek dzieje 
konserwacji malowideł pokrytych w XIX w. warstwą tynku i pobiały, gdy pełniła funkcje 
kaplicy więziennej. Rozpoczyna je odkrycie fragmentu opisanej wyżej sceny na 
obudowie klatki schodowej, przez malarza Józefa Smolińskiego. Kierowana przez P.P. 
Pokryszkina Cesarska Komisja Archeologiczna z Petersburga - w latach 1902-1914 - 
odsłoniła malowidła na znacznej powierzchni prezbiterium, jednak bez należytej 
staranności i odpowiednich zabiegów konserwatorskich.  
Prace konserwatorskie przy polichromiach podejmowano następnie w latach 1917-1918 
przy udziale Juliusza Makarewicza, 1919-1923 przy udziale Edwarda Trojanowskiego,   
a także w latach 1976-1995 przy udziale Stanisława Stawickiego, Marii Milewskiej, 
Magdaleny Gawłowskiej i Leonarda Bartnika. Po całkowitym zakończeniu prac 
konserwatorskich, położeniu nowej posadzki - kaplica w kwietniu 1997 roku, została 
udostępniona zwiedzającym. 
Ostatnim etapem prac remontowo-konserwatorskich przeprowadzonym dzięki dotacjom 
unijnym już w XXI w., było m.in. podbicie fundamentów kaplicy, ponowna wymiana 
stolarki okiennej oraz konserwacja renesansowego szczytu zachodniego, a także ceglane-
go lica wraz z zachowanymi fragmentami kamieniarki. 

Na styku ze ścianami kaplicy - od strony dziedzińca i skarpy - zrealizowano łącznie 
11 wykopów. Pozwoliły one m.in. wskazać i ustalić: 
 przewiązanie partii fundamentowej nawy i prezbiterium, świadczące o jednorodności 

XIV-wiecznej budowli, co dotychczas kwestionowane było przez część badaczy, 

                                                            
1 Historia budowlana za A. Różycka-Bryzek, Freski bizantyńsko-ruskie fundacji Jagiełły w kaplicy Zamku 
Lubelskiego, Lublin 2000. Do grupy małopolskich świątyń należy zaliczyć także m.in. kościół w Chybicach, 
Skotnikach koło Sandomierza, Stróżyskach koło Wiślicy, Św. Krzyża w Krakowie i Kurzelowie pod 
Włoszczową.  
2 Zaliczanej obok zespołu staromiejskiego w Zamościu wg klasyfikacji zabytków z lat 60. XX w. do grupy 
dwóch zabytków z terenu woj. lubelskiego, którym przyznano klasę „0”. 
3 A. Różycka-Bryzek, op. cit. 
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 integralność z fundamentami przypory w rejonie pn.-zach. partii nawowej, 
 dostawienie kolejnej przypory od strony zachodniej, powiązane z procesem 

wzmacniania naroży kaplicy w ramach fortyfikowania zamku w XIV i XV wieku,  
 lokalizację w rejonie zajmowanym przez kaplicę, lessowych obiektów ziemnych 

związanych z neolityczną kulturą pucharów lejkowatych, 
 relikty wczesnośredniowiecznych umocnień drewniano-ziemnych od strony wscho-

dniej,  
 fragmenty ceramiki naczyniowej datowane od XI do XIII wieku4, 
 kamienno-ceglany wątek murów fundamentowych. 
W trakcie podbijania fundamentów kaplicy natrafiono na pustki powietrzne pod ich stopą 
co było m.in. powodem pojawienia się spękań konstrukcyjnych w obrębie ścian, posadzki 
i sklepienia. To nieznane dotąd zagrożenie zlikwidowano w latach 2007/2008 poprzez 
stworzenie szczelnej ławy betonowej, eliminującej w przyszłości możliwość penetracji 
wody przez rdzeniową część ściany fundamentowej i zapadanie lessowego podłoża5.     
W pracach konserwatorskich przeprowadzanych od lat 50. XX wieku w strukturę 
budowlaną kaplicy wmontowano wiele stalowych, żelbetowych i węglowych (2008 r.) 
elementów z założeniem poprawy jej sztywności konstrukcyjnej. Wprowadzone wzmoc-
nienia działały częściowo lokalnie, częściowo całościowo. Przykładowo brakowało np. 
powiązania bryły sklepienia nad prezbiterium. Sposób wbudowania stalowych i żelbeto-
wych wzmocnień spowodował efekt koncentrowania odkształceń i uszkodzeń na ich 
krańcach, czego efektem były przywołane wyżej spękania konstrukcyjne6. We wnioskach 
projektu zabezpieczeń sklepienia prezbiterium kaplicy7 ustalono, że: 
 realizowane podbijanie fundamentów ścian kaplicy jest działaniem prawidłowym, 

usuwającym przyczynę narastających uszkodzeń i zagrożeń8, 
 przyczynami dotychczasowych uszkodzeń były cechy lessowego podłoża grunto-

wego i „szczególnie niebezpieczny przy tym rodzaju gruntu wpływ przesączającej 
się wody powierzchniowej do warstw podłoża pod fundamentami kaplicy”, 

 drgania od ruchu kołowego mogły mieć niewielki wpływ na destrukcję struktury 
budowlanej kaplicy, 

 kontynuować i poszerzyć trzeba program pomiarów geodezyjnych osiadań ścian 
kaplicy. „Odczyty parametrów winny być powtarzane w odstępach co pół roku (…) 
przez najbliższe lata, a następnie w odstępach rocznych lub dwuletnich (…)”, 

 na sklepieniu nad prezbiterium trzeba wykonać wzmocnienie w postaci „układu        
z taśm z włókna węglowego łączonych do sklepienia w sposób systemowy. Układ 
ten winien zapewnić wzajemne przewiązanie elementów konstrukcyjnych kaplicy     

                                                            
4 E. Mitrus, M. Matyaszewski, Dokumentacja z nadzoru archeologicznego i ratowniczych badań wykopali-
skowych wykonywanych w związku z remontem zamku lubelskiego w latach 2006-2008, Lublin 2008, s. 159-
162, mps w archiwum WUOZ Lublin. 
5 S. Karczmarczyk, W. Bereza, Projekt zabezpieczeń zarysowanych i spękanych ścian nośnych i sklepień           
w kaplicy Świętej Trójcy w Lublinie, Kraków 2007, mps w arch. WUOZ Lublin. 
6 S. Karczmarczyk, W. Bereza, Projekt zabezpieczeń zarysowanego i spękanego sklepienia w rejonie zwornika 
nad prezbiterium kaplicy Świętej Trójcy na Zamku Lubelskim w Lublinie, Kraków 2008, s. 5, mps w arch. 
WUOZ Lublin. 
7 Ibidem, s. 6. 
8 odrzucono technologię iniekcji strumieniowej wiążącej się z bardzo wysokim ryzykiem niekontrolowanych 
uszkodzeń podłoża gruntu na skutek użycia wody, za S. Karczmarczyk, W. Bereza, Koreferat do opracowań 
projektowych oraz dokumentacji wykonanych w ramach remontu obiektów Zamku Lubelskiego, Kraków 2008, 
s. 3-4, mps w arch. WUOZ Lublin. 
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i przenieść siły rozciągające wynikłe z przemieszczenia fundamentów części 
skrajnej”, 

 wskazanym jest zabezpieczenie sklepień przed zaciekami i zalaniami, np. poprzez 
położenie powłoki z nienasiąkliwej wełny mineralnej.  

Wskazane wyżej postulaty zostały zrealizowane, a dodatkowo wszystkie rysy i rozspo-
jenia wypełniono zaczynem mineralnym z białego cementu (z dodatkiem 20% „ciasta” 
wapiennego) przy stałej współpracy z konserwatorami dzieł sztuki. Zespolenie posadzki 
nastąpiło po zakończeniu prac związanych z podbijaniem fundamentów kaplicy, przy 
pomocy spoiwa żywicznego. Całości prac we wnętrzu kaplicy dopełniły prace konserwa-
torskie związane z uzupełnieniem warstw malarskich, w miejscach spękań. 

Częścią realizowanego projektu były też prace konserwatorskie przy elewacjach 
kaplicy, wykonane w ramach drugiego etapu inwestycji. W historii prac przy elewacjach 
należy wymienić pokrycie jej tynkiem w latach 1820-1826, zamianę otworu drzwiowego 
z renesansowym portalem na okienny w 1890 roku, pokrycie portalu w 1902 r. kolejną 
warstwą tynku, skucie tynków w latach 1954-1970, powiązane z przeprowadzeniem 
badań, wykonaniem licznych przemurowań, doraźną konserwacją renesansowego 
portalu, wykonaniem gzymsu kordonowego i osadzeniem w progu portalu metalowej 
barierki. W 1973 roku wykonano kompleksową konserwację renesansowego portalu, a w 
2006 r. renesansowego szczytu zachodniego9. Zasadniczym celem prac konserwatorskich 
przy elewacjach było techniczne zabezpieczenie niszczejącego obiektu oraz przywró-
cenie jego estetycznych walorów, z jak największym zachowaniem oryginału. Program 
prac konserwatorskich elewacji autorstwa K. Bromirskiej-Keller i M. Kellera powstał na 
podstawie „Projektu budowlanego remontu i konserwacji Kaplicy Trójcy Świętej” z 2008 
roku autorstwa R. Zawiszy, T. Pluty i M. Konkolewskiej. W ramach prac konserwa-
torskich przy ceglanym gotyckim wątku ścian elewacyjnych wykonano m.in. następujące 
działania: przeprowadzono dezynfekcję, wzmocnienie zdezintegrowanych fragmentów 
przypowierzchniowych, oczyszczenie powierzchni metodą strumieniowo-ścierną z zasto-
sowaniem pyłu kwarcowego, doczyszczenie ręcznie powierzchni przy pomocy dłut          
i materiałów ściernych, usunięcie wtórnych uzupełnień cegieł z zaprawy na bazie szarego 
cementu, usunięcie wtórnych rozszczelnionych i zdegradowanych spoin oraz zniszczo-
nych cegieł. Wykonano także przemurowania przy użyciu cegły o właściwościach 
zbliżonych do oryginału, uzupełniono drobne ubytki w cegle zaprawą mineralną, 
zabezpieczono spękane partie muru za pomocą kotew w postaci mat z włókna 
węglowego, zrekonstruowano spoiny, w oparciu o zachowane fragmenty, całość scalono 
kolorystycznie10.  
Pracom konserwatorskim poddano również elementy kamienne wystroju elewacji, które 
sprowadziły się do dezynfekcji, wzmocnień, oczyszczenia metodą strumieniowo-ścierną, 
mechanicznego doczyszczenia, usunięcia wtórnych żelaznych kotew do mocowania 
osłon na otwory okienne, usunięcia wtórnych, nieszczelnych i spękanych uzupełnień 
formy, wzmocnienia spękanych partii kamienia poprzez kotwienie prętami z włókna 
szklanego bądź stali kwasoodpornej, rekonstrukcji zniszczonych elementów w kamieniu 
naturalnym. W ramach prac konserwatorskich wykonano także flekowanie w miejscach 
największych ubytków oraz rekonstrukcję innych mniejszych ubytków na bazie ruszto-
wań pod uzupełnienia z zapraw mineralnych. Całość zunifikowano kolorystycznie           

                                                            
9 K. Bromirska-Keller, M. Keller, Elewacje zewnętrzne Kaplicy Trójcy Świętej w Lublinie, Warszawa 2011, s. 4, 
mps w arch. WUOZ Lublin. 
10 Ibidem, s. 20-21. 

 362



a następnie poddano hydrofobizacji11. Równie precyzyjnym zabiegom konserwatorskim 
poddano tynkowane partie elewacji oraz metalowe kraty.  

Kompleksowy program prac konserwatorskich kaplicy Trójcy Świętej objął także, 
wnętrze parteru (dostępne z poziomu dziedzińca) i kryptę - gdzie zgodnie z programem 
autorstwa M. Konkolewskiej12 wykonano m.in. lokalne wzmocnienia osłabionych cegieł, 
odsolenia ścian pokrytych wykwitami soli, uzupełnienia wykruszonych spoin na bazie 
zachowanego oryginału, uzupełnienia ubytków cegieł, impregnację i dezynfekcję profi-
laktyczną preparatem biobójczym. W pomieszczeniach tych w oparciu o wcześniej 
przygotowany projekt, urządzono ekspozycję zbiorów muzealnych - udostępniając 
zwiedzającym. 

Całości inwestycji w obrębie kaplicy dopełniły prace związane z konserwacją ustroju 
więźby dachowej, w tym wymianą jej niewielkich skorodowanych fragmentów, uzupeł-
nieniem i naprawą pokrycia dachowego, wymianą i wyprowadzeniem poza kaplicę 
instalacji klimatyzacyjnej oraz montaż specjalistycznego oświetlenia bizantyńsko-ruskich 
fresków. 

 
Wieża mieszkalno-obronna (donżon) 

Powstanie donżonu, najstarszego zachowanego do dziś elementu zabudowy wzgórza 
zamkowego, część badaczy umieszczała pomiędzy latami 30. XIII wieku i przełomem 
XIII/XIV stulecia. Wieża najprawdopodobniej nie była połączona z wałami wyznaczają-
cymi obwód grodziska, a dostęp do niej zapewniał ruchomy pomost. Jego dolną część 
wzniesiono z kamienia typu zlepieniec „sarmacki” pochodzący najprawdopodobniej z 
Sulowa, górną z cegły. W najwyższej kondygnacji wieży wprowadzono pomieszczenia13 
o wyraźnie rezydencjonalnym charakterze. Świadczą o tym profilowane otwory okienne,  
z których jeden przybrał formę biforium. Domniemywać można, że dolna, kamienna 
część wieży pochodzi być może z ok. połowy XIII wieku, a górna ceglana z początku 
XIV wieku. Prawdopodobnie wieża pierwotnie mogła mieć inną wysokość. W jej 
zwieńczeniu mogły znajdować się drewniane hurdycje14. Na początku XVI w. na wieży 
wybudowano renesansową attykę, być może w 2 poł. XVIII w. w jej zwieńczeniu pojawił 
się stożkowy hełm. Na początku XIX wieku jego wysokość została znacznie obniżona.  
W latach 1820-1826 wykonano reperację dachu donżonu, który zyskał pokrycie gontowe. 
W roku 1827 wieżę otynkowano imitując kształt bloczków kamiennych i spoin. W tym 
czasie w zwieńczeniu wprowadzono także neogotycki krenelaż. W 1954 roku donżon 
ponownie otynkowano, a w latach 1962-68 przeprowadzono prace konserwatorskie, 
których nadrzędnym celem było doprowadzenie do wyglądu zbliżonego do okresu          
w którym powstał, przy jednoczesnym dostosowaniu do funkcji muzealnej. W ramach 
tych prac skuto tynki, usunięto wypełnienia zamurowanych otworów i strzelnic, 
wykonano nowe przekrycie dachowe, odbudowano zniszczoną w 1944 roku wieżyczkę   
w zwieńczeniu. Otynkowano także krenelaż, a ściany zewnętrzne przemurowano i uzu-
pełniono cegłą oraz kamieniem wapiennym. Przemurowano spękania, które powstały     

                                                            
11 Ibidem, s. 23. 
12 M. Konkolewska, Kaplica Św. Trójcy na Zamku Lubelskim. Zewnętrzna ściana północna, południowa            
i wschodnia oraz wnętrze parteru, stan zachowania, przyczyny zniszczeń. Program prac konserwatorskich. 
Lublin 2008, s. 8, mps w arch. WUOZ Lublin. 
13 Skróconą historię budowlaną donżonu oparto m.in. na fragmencie tekstu w przewodniku po Lublinie pod 
redakcją Z. Nestorowicza - pt. Wzgórze zamkowe, D. Kopciowski, Lublin 2012, s. 30-31. 
14 Ganki wystające przed lico zewnętrzne muru, dające osłonę obrońcom, zaopatrzone w otwory strzelnicze      
w czołowej ścianie i podłodze. 
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w wyniku złego stanu zachowania fundamentów, działań sil rozporowych kopuł           
we wnętrzu, korozji zapraw wapiennych i braku ich konserwacji. Wcześniej wykonano 
prace związane z podbiciem fundamentów, montażem ściągów na poziomie drugiej 
kondygnacji oraz przemurowaniem znacznych fragmentów ścian15. 

W latach 2010-2013 przystąpiono do kolejnej rewaloryzacji donżonu w celu 
powstrzymania postępującej destrukcji. Na powierzchni kamiennych ciosów w dolnej 
partii elewacji zauważalna była charakterystyczna dla wapieni oolitycznych „groszkowa 
struktura”. Górne poziomy wybudowane z gotyckiej cegły o wymiarach 28x13,5x9,5 cm, 
w przeszłości zostały uzupełnione cegłą o wymiarach odbiegających od oryginału. 
Najprawdopodobniej budulec kamienny i ceglany spajany był zaprawą wapienną z wy-
pełniaczem wapiennym i organicznym, „co było charakterystyczne dla budownictwa na 
tych terenach aż do okresu renesansu włącznie, ale w trakcie badań nie udało się 
odnaleźć oryginalnej spoiny (…)”16. Cegły zachowały się w różnym stopniu, na co 
zapewne wpływ miała szczelna, gruba powłoka tynku, uniemożliwiająca swobodne 
odparowywanie wody. W efekcie końcowym sól gromadząca się w warstwach przypo-
wierzchniowych powodowała rozwarstwienie struktury cegieł, które ulegały dalszym 
uszkodzeniom w trakcie skuwania tynków. Być może zły stan ceglanej części elewacji 
był powodem przeprowadzonego w latach 1962-1968 doczyszczania wodnym roztworem 
kwasu solnego z resztek zaprawy, co doprowadziło do zasolenia i zainicjowało procesy 
rozwarstwiania i odspajania kolejnych fragmentów17. Jak zauważa M. Konkolewska - 
dezintegrację części cegieł spowodowała także zbyt szczelna i mocna spoina, co 
potwierdzały wklęsłe ubytki cegieł i dobrze zachowane fugowanie. Na licu pozostałych 
cegieł występowały zanieczyszczenia w postaci „(…) cząstek stałych, gazowych i cie-
kłych, sadzy oraz rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych mineralnych składników 
powietrza (…)”. Elewacje donżonu porastały także m.in. mchy i glony wydzielające 
słabe kwasy osłabiające podłoże i utrzymujące w nim stałe zawilgocenie18. Zauważalna 
penetracja wilgoci w przyziemiu baszty była zapewne efektem wykonania opaski 
odwadniającej ze szczelnej zaprawy z dużą ilością cementu oraz brakiem odparowania 
wody podsiąkającej z gruntu. Dodatkowo na ścianach wieży zarejestrowano pionowe 
spękania szerokości kilku milimetrów. Problemem we właściwym utrzymaniu elewacji 
donżonu było gnieżdżące się ptactwo w otworach okiennych i wentylacyjnych. „(…) 
ptasie odchody są substancją silnie żrącą i zasalającą kamień oraz cegłę. Długotrwałe 
zaleganie resztek gniazd i odchodów przyczynia się do zniszczeń i ciągłego 
utrzymywania zawilgocenia w murze (…)”19.  

Rozkład rozspojeń i rys powierzchniowych nie potwierdził wcześniejszych 
wniosków o złym stanie fundamentów i ich nierównomiernym osiadaniu20. Jako 
prawdopodobną przyczynę powyższego stanu wskazano „(…) różnice odkształceń 
termicznych masywnego muru przy braku należytego przewiązania muru w przekroju 
poprzecznym (…)”21. Zabezpieczenie rozspojeń i rys na zewnętrznej powierzchni murów 

                                                            
15 M. Konkolewska, Donżon na Zamku Lubelskim, opinia na temat stanu zachowania. Program prac konser-
watorskich. Lublin 2008, s. 4-5, mps w arch. WUOZ Lublin. 
16 Ibidem, s. 5. 
17 Ibidem, s. 6. 
18 Ibidem, s. 7. 
19 Ibidem, s. 8. 
20 S. Karczmarczyk, W. Bereza, Koreferat do opracowań projektowych oraz dokumentacji wykonanych w ra-
mach remontu obiektów zamku w Lublinie, Kraków 2008, s. 7. 
21 Ibidem 
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wykonano przy pomocy iniekcji z zaczynem mineralnym oraz cięgien uformowanych     
z mat włókna węglowego ukrytych w spoinach (w formie zwiniętego sznurka). Nośność  
i niezawodność takich wzmocnień nie spowodowała konieczności wymiany oryginalnych 
wątków muru. Pracami objęto także fundamenty baszty, w obrębie których wykonano 
przemurowania cegłą, przeprowadzono iniekcję rozluźnionych spoin - modyfikowanym 
zaczynem cementowym oraz założono izolację pionową. Prace ziemne prowadzone były 
pod nadzorem archeologicznym. We wnioskach w sprawozdaniu z nadzorów22 zapisano 
m.in., że „(…) analiza podziemnych partii donżonu pozwala na wysunięcie przypusz-
czenia, że był on wykonany od „jednego rzutu”, choć w dwu różnych wkopach pod 
fundamentowych. Dolna partia fundamentu wystawiona była w ścisłym wkopie, o czym 
świadczyć mogła m.in. relacja zachodząca pomiędzy partią licową muru a calcem            
i sekwencją nawarstwień występujących na wysokości tej części architektury (…)”. 
Wskazano też, że „(…) w wykopach o częściowo zachowanych stykach muru i na-
warstwień, stwierdzono przecięcie wystawianą architekturą jednostek datowanych          
w przedziale od XI do XIII wieku (…)”. Znaleziono też 399 fragmentów ceramiki 
naczyniowej z XI-XIII wieku23. Badania pozwoliły też potwierdzić odnotowane w źród-
łach liczne remonty fundamentów, a także wysnuć przypuszczenie, iż „(…) wieżę 
najprawdopodobniej wystawiono dopiero przy końcu XIII w., bądź nawet na początku 
XIV stulecia (…)24. 

Ważną częścią inwestycji pozostawały także prace konserwatorskie przy kamienno-
ceglanej elewacji baszty. Sprowadziły się one do dezynfekcji, nasączenia impregnatem, 
odsolenia glifów otworów okiennych i innych otworów gdzie gnieździło się ptactwo, 
wykucia wszystkich uzupełnień z wapienia w obrębie dolnej kondygnacji i zastąpienia 
ich zlepieńcem, usunięcia wszystkich spoin cementowych, oczyszczenia powierzchni      
z chemicznych nawarstwień (bez naruszania naturalnej patyny kamienia i cegły), 
uzupełnienia ubytków masą z odpowiednio dobraną barwą i strukturą, hydrofobizacji. 
Spoinowanie wykonano przy użyciu zaprawy fugowej w ciepłym kremowym kolorze. 
Konserwacji poddano także neogotycki krenelaż. 
Otwory okienne i wentylacyjne zabezpieczono siatkami na lince stalowej oraz „prętami” 
w systemie „anty-pigon”. Wcześniej wymieniono zniszczoną, wtórną stolarkę okienną 
(13 sztuk) zastępując ją nową stolarką drewnianą, bez wewnętrznych podziałów.          
We wnętrzu baszty wymieniono w całości elektryczną instalację oświetleniową. 

Dopełnieniem całości inwestycji była realizacja tarasu widokowego z wieżyczką 
(nawiązującą formą do przekazów ikonograficznych), z którego roztacza się panorama 
widokowa na tereny położone wokół wzgórza staromiejskiego i zamkowego. 
 

Przypomnieć także trzeba, że w ramach przeprowadzonych w latach 2006-2013 
kompleksowych prac konserwatorskich i robót budowlanych w obrębie wzgórza 
zamkowego, m.in. wzmocniono podłoże gruntowe pod fundamentami skrzydła północ-
nego, przeprowadzono prace remontowe przy reliktach tzw. „baszty żydowskiej”, a także 
wymieniono pokrycie dachowe oraz wykonano prace konserwatorskie przy elewacjach 
gmachu Muzeum. 

Realizacja powyższego zakresu prac pozwoliła przywrócić stabilność konstrukcyjną 
kaplicy Trójcy Świętej (jednemu z symboli Lublina) i skrzydłu północnemu muzeum 

                                                            
22 E. Mitrus, M. Matyaszewski, op. cit., s. 94-95. 
23 Ibidem, s. 96 
24 Ibidem, s. 100. 
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(grożącemu katastrofą budowlaną), a także estetykę godną miejscu gdzie w odległej, 
chlubnej przeszłości, gościli Polscy Królowie i gdzie w 1569 roku odbyła się uroczystość 
zaprzysiężenia unii polsko-litewskiej.  

 
Summary 

The castle, no longer existing in its original form, was transformed from the wooden into the 
Gothic brick-stone one in the years 1341-1370 during the times of Casimir the Great. The Gothic 
castle comprised: defensive walls and the gate, the residential part and the four-sided tower in the 
north, later called the Jewish Tower. This place was visited by Casimir the Great before 1358. The 
castle was transformed in subsequent centuries, destroyed in the 17th c. by the Swedish army, and 
fell into ruin in the 18th c. Information about the castle’s appearance at the beginning of the 17th c. 
can be found in the description of the view of Lublin, placed on the reverse of a copperplate in 
Civitas orbis terrarium (vol. VI, 1618) of Jerzy Braun and Abraham Hogenberg - where we read: 
(…) The castle is magnificent with its high towers and splendid buildings, which are very 
comfortable palaces and chambers suitable to be inhabited by kings, and with a very strong fortress 
to drive back any number of enemies (…). This is confirmed by the painting “The Fire of Lublin in 
1719” from the monastery church of the Dominican Friars. In the 19th c., a Neo-Gothic prison was 
erected in place of the castle. Today, the witnesses to the medieval past of this place are the Holy 
Trinity Chapel and the Romanesque residential-defensive tower which underwent thorough 
restoration works in the recent years. 
The chapel included in the defensive system of the hill belongs in terms of its style to the 
Małopolska region hall type, related to chapels in Buda and Prague, with the square nave, one 
eight-sided pillar and the elongated chancel closed on many sides. The nave is linked to the altar 
area with the simple non-profiled chancel arch. In the 16th c. the chapel was remodelled in the 
Renaissance style. This is confirmed especially by the gable and the portal situated in the front 
elevation, but also by the traces of ornamental paintings around the portal inside - in the form of 
coffers filled by rosettes - most probably from 1521, made by the painter Błażej. 
Nevertheless, the most important characteristics of the chapel are the frescoes founded by 
Władysław Jagiełło, covering walls and ceilings. The works on them lasted most probably two or 
three summer seasons and were finished on 10 August 1418, which is stated by the preserved 
foundation inscription on the southern wall of the chancel arch. The conservation works on the 
polychromes were conducted in the years 1917-1918 with participation of Juliusz Makarewicz, in 
1919-1923 with participation of Edward Trojanowski, and in 1976-1995 with participation of 
Stanisław Stawicki, Maria Milewska, Magdalena Gawłowska and Leonard Bartnik. After 
completion of conservation works and laying new floors - the chapel was opened to visitors in April 
1997. The last stage of the repair and maintenance works, carried out in the recent years thanks to 
the EU funding, included tamping of the chapel’s foundations, another replacement of window 
woodwork and roofing, as well as maintenance works of the Renaissance west gable and the brick 
face together with the preserved fragments of stonework. The keep (defensive tower), erected 
between the 1230s and the turn of the 12th/13th c., underwent similar conservation processes, that is 
the repair of the stone-brick face, the foundations and the battlements. During these works, the 
observation deck was also created, displaying a scenic panorama of the areas around the Castle 
Hill. 
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1. L. Urmowski, dawny zamek lubelski, 1819, w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie.

2. Kaplica zamkowa Trójcy Św. od strony fasady, 
rys. A. Lerue, 1852-1853.

3. Dziedziniec zamku lubelskiego, N. Orda, ok. 1873.



4. Elewacja północna Kaplicy Trójcy Św., wątek ce-
glany przed konserwacją, widoczne wykonane 
wtórnie przemurowania, fot. M. Keller, 2014.

5. Elewacja wschodnia kaplicy Trójcy Św., przed kon-
serwacją, fot. M. Keller, 2014.

6. Elewacja północna Kaplicy Trójcy Św., watek ceglany w trakcie konser-
wacji, widoczne drobne uzupełnienia muru nowym materiałem ceglanym, fot. 
M. Keller, 2013.

7. Fragment kamieniarki portalu na elewacji zachod-
niej w trakcie konserwacji, fot. M. Keller, 2014.

8. Fragment portalu po konserwacji, fot. M. Keller,
2014.
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9. Kaplica Trójcy Św. i donżon, przed pracami konserwatorskimi, fot. D. Kopciowski, 2006.

10. Elewacje kaplicy Trójcy Św. po pracach konserwatorskich, fot.        
M. Keller, 2013.

11. Donżon po pracach konserwator-
skich, fot. D. Kopciowski, 2013.
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Andrzej Kasiborski 
 
 

DREWNIANE STROPY W KAMIENICY PRZY RYNKU 4  
W LUBLINIE 

 
 

Zabytkiem, w którym zachowały się pierwotne przekrycia wnętrz z renesansowymi 
stropami jest kamienica przy Rynku 4 w Lublinie. 

Obiekt zlokalizowany jest we wschodniej pierzei zwartej zabudowy placu. 
Kamienica trzypiętrowa, podpiwniczona, przekryta dachem dwuspadowym z kalenicą 
równoległą do Rynku. Układ wnętrz dwudzielny z sienią przelotową, trzytraktowy z we-
wnętrzną klatką schodową w środkowej części budynku. 

Zabudowa murowana działki formowała się w XV w., w ramach kształtowania 
budowli wokół Rynku. Najstarszy przekaz źródłowy pochodzi z 1533 roku, w którym 
odnotowano, że Mikołaj Wiszniowski występuje jako właściciel domu określonego        
w 1537 roku jako „Lapidea”.  
Historia obiektu opisana została w zamieszczonym równolegle artykule Alicji 
Wiśniewskiej, stąd opis dziejów obiektu w niniejszym tekście ogranicza się do istotnych 
związków z elementami wystroju kamienicy.  

Koniec XVII w. to zapewne okres, w którym ukształtowano, tak w układzie wnętrz, 
jak i w bryle, renesansową kamienicę. Lustracja obiektu z 1751 roku opisuje zabudowę 
działki, którą stanowi dwupiętrowa kamienica z piwnicami dostępnymi z sieni i rynku. 
Wszystkie pomieszczenia przyziemia były przekryte sklepieniami, ich dyspozycja 
odpowiadała aktualnemu układowi. Na I piętrze mieściły się: izba gospodarska, dwa 
alkierze (od frontu i tyłu), izba tylna, kuchnia gospodarska i „sekret”. Ilość wymienio-
nych pomieszczeń sugeruje trzytraktowy układ z klatką schodową w środkowej części. 
 
W 1887 roku nastąpiła gruntowna przebudowa kamienicy związana z wystawieniem 
trzeciego piętra. Roboty budowlane były prowadzone według projektu (zatwierdzonego   
w 1880 r.) autorstwa arch. Zwierzchowskiego. Podwyższenie budynku wiązało się z li-
kwidacją attyki oraz modernizacją fasady, która otrzymała obecny detal, a także 
(nieistniejące) żeliwne balkony. Przypuszczalnie nastąpiła wymiana struktury klatki 
schodowej. W tym samym okresie dokonano powiązania kamienicy z oficyną, co w kon-
sekwencji doprowadziło do przekształcenia układu pomieszczeń tylnego traktu i likwi-
dacji „izby przechodniej”. 

W trakcie wojny kamienica nie uległa zniszczeniu, jednak z uwagi na obchody       
X-lecia PKWN przeprowadzono renowację elewacji, wykonano nową dekoracje 
malarską opartą na motywach renesansowej groteski, w którą wkomponowano dwie 
scenki ilustrujące legendę o „czarciej łapie”. Polichromię wykonali Stanisław Brodziak     
i Piotr Wollenberg. 

W 2009 roku w ramach planowanych prac związanych z remontem i modernizacją 
obiektu na wniosek właścicielki obiektu przeprowadzono badania konserwatorskie           
i architektoniczne. W ramach tych ostatnich na pierwszym piętrze odsłonięto w dwóch 
pomieszczeniach frontowych nr 3.03 (wsch.) i 3.04 (zach.) drewniane stropy - z drewna 
sosnowego żywicznego, z profilowanych belek. Na podstawie analizy wniosków poba-
dawczych i dotychczasowych ustaleń historii zabudowy mieszczańskiej w Lublinie 
dwudzielny układ traktu frontowego jest wtórny do pierwotnego założenia. Zapewne 
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jednoprzestrzenną izbę wielką podzielono ścianą poprzeczną tworząc dwa pomiesz-
czenia, które przekryto stropami gęstobelkowymi. Można założyć hipotezę, że ściana 
poprzeczna była formą siestrzanu, odciążającego drugą kondygnację. Powyższą 
realizację można datować na koniec XVII wieku. W oparciu o przeprowadzoną w ramach 
badań architektonicznych analizę rozwarstwień stratygraficznych budowli omawianą 
inwestycję budowlaną umiejscowiono w fazie rozbudowy datowanej pomiędzy 1615       
a 1637 rokiem. 

Odsłonięte konstrukcje prezentują typ stropu gęstobelkowego z profilowanych belek. 
Pułap stanowią deski założone pomiędzy belkami w zacięciach wykonanych w ich gór-
nych częściach. Tego typu rozwiązanie stanowi pochodną stropów wsuwkowych, które 
wprowadzono w celu uproszczenia montażu desek powały. 
Stan zachowania stropów był zróżnicowany: 
 belki z pomieszczenia 3.03 były częściowo zbutwiałe, z widocznymi pęknięciami 

spowodowanymi okresowymi wahaniami temperatury i wilgotności wnętrza. Całość 
przekrycia (belki, deski, pułapu) była pobielona wapnem; 

 belki nad pomieszczeniem 3.04 zachowały się w dobrym stanie, występowały 
jedynie niewielkie pęknięcia. Całość została zabezpieczona pokostem. 
Na podniebieniu belek w obu pomieszczeniach zachowano ślady po montażu 
podsufitki. Badania nie wykazały występowania dekoracji malarskiej. 

Program prac konserwatorskich na zlecenie właścicieli opracowała mgr Małgorzata 
Podgórska-Makal. Zakres prac przewidywał oczyszczenie, zabezpieczenie i wzmocnienie 
strukturalne belek środkami chemicznymi oraz uzupełnienie ubytków i spękań flekami    
i kitem drzewnym podbarwionym pigmentem w kolorze istniejącego drewna. 
Opracowanie końcowe polegało na pokryciu stropu lakierem bezbarwnym o wykończe-
niu ratanowym. 
Pułap miał zostać wykonany z istniejących (zdatnych do ponownego użycia) desek oraz  
z nowych o analogicznych przekrojach i szerokościach łączonych na wprost, w celu 
uniknięcia odkształceń. Docelowo belki przewidziane były do zamontowania w poszcze-
gólnych wnętrzach zgodnie z ich historycznym miejscem. 

Projekt budowlano-wykonawczy remontu, przebudowy i rozbudowy przedmiotowej 
kamienicy (oprac. przez mgr inż. arch. Jacka Cieplińskiego i mgr Urszulę Cieplińską      
w 2010 r.) przewidywał dla pomieszczeń frontowych na I piętrze wyburzenie ściany 
poprzecznej, wykonanie w jej miejscu stalowego podciągu obudowanego okładziną 
imitującą drewniany siestrzan. 
Powyższy zabieg miał na celu odtworzenie najstarszego historycznie jednoprzestrzen-
nego wnętrza. Odkryte i zakonserwowane belki drewniane zostały podwieszone do 
nowych, żelbetowych stropów. 

Na etapie realizacji, co nastąpiło w 2013 roku, ze względu na przepisy przeciw-
pożarowe odstąpiono od wykonania drewnianych okładzin podciągu na rzecz zabez-
pieczenia go materiałem ognioodpornym. Zabytkowe drewniane belki po przeprowadze-
niu ich konserwacji zamontowano bezpośrednio do nowych stropów rezygnując               
z historycznego deskowania. 
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Summary 
The stone building in the plot at Rynek 4 dates back to the 15th c. when buildings around the market 
square were erected in Lublin 
The building underwent considerable changes during the fire in 1574. It was rebuilt already in the 
1580s when another level was added to the tenement house.  

The subsequent construction works were carried out in 1615-1637, which was confirmed by 
the surveys conducted in later time which described the existing building. 
On the basis of the available historical material it can be assumed that the interior of the front 
section of the first floor was converted at the beginning of the 18th c. During architectural surveys, 
two wooden ceilings made of resinous pine beams were uncovered in front rooms of the 1st floor. 
The uncovered structures represent the type of dense-beamed ceiling made of profiled beams. The 
upper level is made of planks set between beams in cuts made in their upper parts, introduced in 
order to simplify fitting planks of the ceiling. 

The ceiling beams were conserved and fitted in their historical localization. 
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1. Lublin, Stare Miasto, Rynek 4 - inwen-
taryzacja stropów wg T. Stankiewicza i K. 
Janusa, 2010.

2. Lublin, Rynek 4 - pomieszczenie 3.03 
(wsch.) widok stropu po usunięciu podsu-
fitki, fot. T. Stankiewicz i K. Janus, 2010.

3. Detal stropu drewnianego w pom. 3. 03, fot. T. Stankiewicz       
i K. Janus, 2010.

4. Lublin, Rynek 4 - pomieszczenie 3.04 (zach.) 
widok stropu po usunięciu podsufitki, fot.         
T. Stankiewicz i K. Janus, 2010.
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5. Detal stropu drewnianego w pom.3.04, fot. T. Stankie-
wicz i K. Janus, 2010.

6. Lublin, Stare Miasto, Rynek 4, widok pomieszczeń 
frontowych po przeprowadzeniu prac remontowych i kon-
serwatorskich, fot. A. Kasiborski, 2014.



IV. Kronika 

Halina Landecka, Jan Maraśkiewicz, Stanisława Rudnik, Grażyna Żurawicka  
                            
 

KALENDARIUM WYDARZEŃ - ROK 2013 
 
 
3 stycznia - Radzyń Podlaski, spotkanie z radą parafialną parafii pw. Trójcy Świętej       
w sprawie zagospodarowania otoczenia kościoła oraz remontu dawnej plebanii;  

8 stycznia - Lublin, narada w sprawie projektu remontu i konserwacji zamku                  
w Kazimierzu Dolnym; 

11 stycznia - Biała Podlaska, Starostwo Bialskie, udział w spotkaniu „Dobre, bo 
Bialskie”; 

16 stycznia - Terespol, Urząd Miasta, spotkanie władzami miasta oraz z „Kołem 
Miłośników Historii i Fortyfikacji” w sprawie remontu dawnej prochowni; 

17 stycznia - Lublin, komisja w sprawie konserwacji i rekonstrukcji gotyckich sklepień                 
w prezbiterium bazyliki oo. Dominikanów; 

18 stycznia - Biała Podlaska, spotkanie z Prezydentem Miasta w sprawie rewaloryzacji 
zespołu szpitalnego; 

- Lublin, posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w sprawie projektu 
budowy zespołu hotelowego w sąsiedztwie pałacu w Niezdowie oraz koncepcji 
architektonicznej remontu i adaptacji kamienicy wraz z oficynami przy ul. Grodzkiej 20 
w Lublinie; 

- Warszawa, konkurs na upamiętnienie ofiar niemieckiego Obozu Zagłady w Sobiborze 
uroczyste ogłoszenie warunków konkursu przez Generalnego Konserwatora Zabytków 
Piotra Żuchowskiego i prof. Władysława Bartoszewskiego przy udziale przedstawicieli 
państw, których obywatele ginęli w Sobiborze; 

21 stycznia - Biała Podlaska, spotkanie z Zarządem firmy „Bialcon” w sprawie remontu 
pałacu w Cieleśnicy; 

29 stycznia - Zamość, spotkanie w Urzędzie Miasta w sprawie rozwiązań architek-
toniczno-konstrukcyjnych i konserwatorskich w obrębie Bastionu III wraz z przyległymi 
odcinkami kurtyn fortyfikacji;  

- udział WKZ w posiedzeniu Rady Muzeum Wsi Lubelskiej; 

30 stycznia - 1 lutego - Białowieża, konwent wojewódzkich konserwatorów zabytków; 

1 lutego - Chełm, rozprawa sądowa w sprawie zniszczenia muru palatium księcia 
Daniela, odsłoniętego na Górze Chełmskiej w trakcie badań archeologicznych w 2012 r.; 

6 lutego - Biała Podlaska, spotkanie z Prezydentem Miasta w sprawie rewaloryzacji 
zespołu zamkowego; 

8 lutego - Krasnystaw, ogłoszenie wyników konkursu na projekt „Koncepcja zago-
spodarowania kwartału ograniczonego ulicami: Mostową, Czystą, Kościuszki i Zamkową 
w Krasnymstawie” i wystawa prac w Domu Kultury w Krasnymstawie; 

11 lutego - Biała Podlaska, spotkanie z prezesem firmy „Arche” w sprawie prac rewalo-
ryzacyjnych i budowlanych na zamku w Janowie Podlaskim; 
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12 lutego - wizytacja obiektów zabytkowych zgłoszonych do nagrody Laur 
Konserwatorski - kościół filialny w Starym Pawłowie k/Janowa Podlaskiego, dwór w 
Drelowie; 

13 lutego - Zamość, spotkanie z Burmistrzem Miasta i Gminy Zwierzyniec w związku    
z realizacją prac przy odtworzeniu zabytkowego układu wodnego Zwierzyńczyka; 

14 lutego - wizytacja obiektów zabytkowych zgłoszonych do nagrody Laur 
Konserwatorski - kościół Rozesłania św. Apostołów w Chełmie, Katedra Zamojska; 
18 lutego - wizytacja obiektów zgłoszonych do nagrody Laur Konserwatorski - kościół 
farny i kościół św. Anny w Kazimierzu Dolnym, kościół parafialny w Piotrawinie;  

19 lutego - Orchówek, narada z udziałem sekretarza UG Włodawa i przedstawicieli 
zakonu kapucynów w sprawie remontu klasztoru, zagospodarowania terenu i przystoso-
wania wieży i piwnic do celów ekspozycyjnych; 

23 lutego - Chełm, uczestnictwo w uroczystościach upamiętniających 69 rocznicę 
ucieczki więźniów z obozu Waldlager Borek; 
25 lutego - Warszawa, udział w konferencji naukowej „Dlaczego i jak w nowoczesny 
sposób chronić dziedzictwo kulturowe” pod patronatem Marszałka Sejmu RP, PK 
ICOMOS i MKiDN; 
27 lutego - Lublin, spotkanie z burmistrzem Kazimierza Dolnego w sprawie strategii 
ochrony zabytków miasta w studium uwarunkowań i miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego; 
28 lutego - Łuków, Starostwo Powiatowe, spotkanie w sprawie prac konserwatorskich    
w zespole dworskim w Woli Okrzejskiej - Muzeum H. Sienkiewicza; 
1 marca - Biała Podlaska, spotkanie z przedstawicielami siedleckiej „Caritas” w sprawie 
prac rewaloryzacyjnych i konserwatorskich w zespole poszpitalnym w Białej Podlaskiej; 
- wizytacja zabytków zgłoszonych do nagrody Laur Konserwatorski - kościół parafialny                
w Gołębiu, klasztor oo. Dominikanów w Lublinie, kościół pobrygidkowski w Lublinie; 
4 marca - Lublin, udział WKZ w posiedzeniu Wojewódzkiego Komitetu Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa; 
8 marca - Terespol, siedziba „Bractwa Kurkowego”, spotkanie w sprawie upamiętnienia               
T. Kościuszki; 
- Warszawa, udział WKZ w spotkaniu z Generalnym Konserwatorem Zabytków             
w sprawie prowadzenia i stosowania ewidencji zabytków; 
11 marca - Lublin, narada kierownictwa WUOZ Lublin; 
15 marca - Lublin, spotkanie WKZ z prof. Mykola Bevz (Politechnika Lwowska)           
w sprawie badań na cmentarzu w Lubyczy Królewskiej; 
18 marca - Biała Podlaska, Muzeum Południowego Podlasia, udział w posiedzeniu Rady 
Muzealnej; 
20 marca - Siedlce, Kuria Biskupia Siedlecka, spotkanie z ks. Bp. Zb. Kiernikowskim   
w sprawie zespołu kościelnego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Janowie Podlaskim; 
21 marca - Kazimierz Dolny, konferencja naukowa „Kazimierz Dolny oraz wybrane 
zespoły zabytkowe Powiśla Lubelskiego - renowacja i ochrona dziedzictwa” - referat     
z-cy WKZ; 
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22 marca - Biała Podlaska, udział w komisji urbanistycznej w sprawie ustaleń planu 
zagospodarowania doliny rzeki Krzny; 
26 marca - Lublin, spotkanie WKZ z Arcybiskupem Metropolitą Lubelskim Stani-
sławem Budzikiem w sprawach ochrony zabytków; 
27 marca - Lublin, spotkanie WKZ z Arcybiskupem Prawosławnej Diecezji Lubelsko-
Chełmskiej Ablem - w sprawach ochrony zabytków; 
- Czemierniki, spotkanie z nowym właścicielem zespołu zamkowego w sprawie zakresu 
prac rewaloryzacyjnych; 
8-10 kwietnia - Kraków, Europejska Giełda Informacji Renowacyjnej - referat WKZ; 
11 kwietnia - Warszawa, udział WKZ w posiedzeniu kapituły nagrody Conservator 
Eclesiae; 
- Krasnystaw, spotkanie ze Starostą Krasnostawskim Januszem Szpakiem w sprawie 
zakresu ochrony konserwatorskiej i zagospodarowania zespołu dworskiego w Wierzbicy, 
gm. Rudnik; 
15 kwietnia - Kodeń, Zakon oo. Oblatów, udział w spotkaniu dotyczącym zakresu prac 
remontowych i rewaloryzacyjnych w bazylice św. Anny; 
- Warszawa - Wilanów - udział przedstawicieli urzędu w konferencji naukowej 
„Wartościowanie zabytków architektury”; 
18 kwietnia - Łowicz - uroczystość Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, 
wręczenie nagród „Zabytek zadbany”; 
19 kwietnia - Zamość, spotkanie robocze z władzami miasta Tomaszowa Lubelskiego   
w sprawie uzgodnienia zakresu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego; 
25 kwietnia - Lublin, Galeria Biblioteki Wojewódzkiej - gala wręczenia nagród              
w Konkursie „Laur konserwatorski 2013” właścicielom zabytków: katedry Zamojskiej, 
Fary w Kazimierzu Dolnym, kościoła parafialnego w Gołębiu, kościoła pobrygid-
kowskiego w Lublinie, klasztoru oo. Dominikanów w Lublinie (kaplica Tyszkiewiczów); 
26 kwietnia - Lublin, Trybunał - udział WKZ w posiedzeniu Sejmowej Komisji Kultury                  
i Środków Przekazu na temat organizacji i finansowania służb ochrony zabytków; 
- Krasnystaw, udział w posiedzeniu Powiatowej Komisji Urbanistycznej; 
29 kwietnia - Lublin, spotkanie WKZ z Prezydentem Lublina w sprawie koncepcji zago-
spodarowania Placu Litewskiego; 
30 kwietnia - Lublin, udział WKZ w posiedzeniu Wojewódzkiego Komitetu Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa; 
- Krasnystaw, udział w konferencji i wystawie z okazji 55 rocznicy utworzenia Muzeum 
Regionalnego w Krasnymstawie; 
kwiecień - grudzień - Chełm, archeologiczne badania wykopaliskowe wewnątrz bazyliki 
pw. Narodzenia NMP w Chełmie w związku z realizacją polsko-ukraińskiego projektu 
badawczego „Poszukiwania, identyfikacja i rozpoznanie naukowe najstarszej świątyni 
Bogurodzicy wybudowanej w Chełmie przez króla Daniela Halickiego”; 
7 maja - Lublin, udział WKZ w posiedzeniu Miejskiej Komisji Urbanistyki i Archi-
tektury na temat zagospodarowania Placu Litewskiego; 
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10 maja - Lublin, UMCS - udział WKZ w uroczystości z okazji jubileuszu 80-lecia 
urodzin Jadwigi Teodorowicz-Czerepińskiej - zasłużonego badacza zabytków 
Lubelszczyzny; 
17 maja - Zamość, uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w „Alei sław” poświę-
conej prof. Jerzemu Kowalczykowi; 
- Lublin - spotkanie WKZ z Prezydentem Lublina w sprawie współpracy z Miejskim 
Konserwatorem Zabytków; 
- Międzyrzec Podlaski, Urząd Miasta, spotkanie w sprawie możliwości zagospoda-
rowania zespołu na potrzeby jednostek kultury miasta; 
21 maja - Zamość, spotkanie z Burmistrzem Miasta Hrubieszowa w sprawie prac 
remontowych budynku mieszkalnego zw. Domem Kieswetterów; 
22 maja - Łuków, Starostwo Powiatowe, spotkanie w sprawie remontu obiektów 
starostwa; 
23 maja - Warszawa, udział WKZ w posiedzeniu Senackiej Komisji Kultury i Środków 
Przekazu oraz konferencji „Ochrona dziedzictwa kulturowego a perspektywa finansowa 
UE na lata 2014-20”; 
27 maja - Biała Podlaska, Urząd Miasta, narada w sprawie prac konserwatorskich          
w zespole zamkowym; 
28 maja - Zamość, udział w spotkaniu: „Debata społeczna dotycząca poprawy stanu 
bezpieczeństwana na terenie Miasta i Gminy Tyszowce” zorganizowanym przez 
Komendę Powiatową Policji w Tomaszowie Lubelskim; 
29 maja - Biała Podlaska, spotkanie z członkami „Koła Bialskiego” w sprawie ochrony 
zabytkowych nagrobków na cmentarzach bialskich; 
maj - grudzień - Sobibór, badania wykopaliskowe na terenie Obozu Zagłady                  
w Sobiborze; 
18 maja - Horostyta, udział w uroczystościach związanych z Powstaniem Styczniowym                  
i odsłonięciem pomnika dowódcy Andrzeja Deskura; 
5 czerwca - Kozłówka, udział WKZ w posiedzeniu Rady Muzeum Zamoyskich              
w Kozłówce; 
6 czerwca - Lublin, udział z-cy WKZ w uroczystości 80-lecia Domu Pomocy Społecznej 
im. W. Michelisowej w zabytkowym domu przy Archidiakońskiej 5-7 w Lublinie; 
- Biała Podlaska, Urząd Miasta, spotkanie w sprawie remontu siedziby Muzeum 
Południowego Podlasia oraz popularyzacji bialskich zabytków; 
10 czerwca - udział WKZ w posiedzeniu Rady Muzeum Wsi Lubelskiej; 
13 czerwca - Chełm, narada z udziałem wiceprezydenta Chełma Stanisława Mościckiego              
w sprawie wieloletniego programu prac rewaloryzacyjnych i badawczych na Górze 
Katedralnej w Chełmie; 
14 czerwca - Biała Podlaska, spotkanie w sprawie remontu kościoła parafialnego pw. 
Narodzenia NMP;  
- Chełm, komisja konserwatorska w sprawie badań archeologicznych i architekto-
nicznych na Górce Chełmskiej i w bazylice mariackiej; 
19 czerwca - Lublin, posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w sprawie 
projektów koncepcyjnych Term Kazimierskich przy ul. Krakowskiej i budynku 
mieszkalno-usługowego przy ul. Senatorskiej w Kazimierzu Dolnym; 
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24 czerwca - Zamość, udział w spotkaniu Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru 
Natura 2000 - Uroczyska Roztocza Wschodniego w sprawie opracowania planu zadań 
ochronnych; 
25 czerwca - Kodeń, Sanktuarium Matki Boskiej Kodeńskiej, spotkanie w sprawie prac 
rewaloryzacyjnych otoczenia zespołu kościelnego; 
- Lublin, udział WKZ w posiedzeniu Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk                   
i Męczeństwa; 
26-27 czerwca - Łódź, konwent wojewódzkich konserwatorów zabytków; 
3 lipca - Opole Lubelskie - komisja konserwatorska w sprawie programu prac w kryptach 
Tarłów i Lubomirskich pod kościołem parafialnym; 
- Zamość, spotkanie w sprawie porozumienia z Komendantem Placówki Straży 
Granicznej w Lubyczy Królewskiej dotyczącego współdziałania w zakresie ochrony 
zabytków;  
16 lipca - Lublin, komisja konserwatorska w sprawie konserwacji i sposobu ekspozycji 
gotyckich sklepień w prezbiterium bazyliki dominikańskiej; 
17 lipca - 29 sierpnia - kontrola NIK w sprawie finansowania ochrony zabytków w latach 
2011-13; 
18 lipca - Warszawa, rozstrzygnięcie konkursu na projekt upamiętnienia ofiar niemiec-
kiego Obozu Zagłady w Sobiborze zorganizowanego przez Muzeum na Majdanku          
w Lublinie przy współudziale „Fundacji Polsko - Niemieckie Pojednanie”; 
19 lipca - Lublin, uroczysty koncert z udziałem władz państwowych w związku               
z zakończeniem prac remontowo-konserwatorskich w d. klasztorze powizytkowskim - 
Centrum Kultury w Lublinie; 
26 lipca - Chełm, narada w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Chełm w sprawie programu 
opieki nad zabytkami; 
30 lipca - Lublin, posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w sprawie 
projektu koncepcyjnego remontu i konserwacji Akademii Zamojskiej oraz jej otoczenia; 
- Terespol, Prochownia, spotkanie z członkami koła przyjaciół fortyfikacji; 
1 sierpnia - Milanów, Urząd Gminy, narada z udziałem proboszczów parafii Rudno, 
Radcze i Milanów, w sprawie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach       
w gminie; 
7 sierpnia - Siedlce, Kuria Biskupia Siedlecka, spotkanie w sprawie ochrony zabytków 
sakralnych; 
10-12 sierpnia - Wrocław, udział w zorganizowanym przez NID spotkaniu dotyczącym 
sprawozdania okresowego dotyczącego miejsc Światowego Dziedzictwa Kulturowego 
UNESCO;  
3 września - Lublin, zakończenie kompleksowego remontu i konserwacji budynku         
d. szkoły jezuickiej (ob. plebania katedralna); 
- Ruda Huta, odkrycie przedmiotów stanowiących wyposażenie nieistniejącej cerkwi 
unickiej; 
4 września - Radzyń Podlaski, Urząd Miasta, spotkanie w sprawie sposobu zagospo-
darowania zespołu pałacowo-parkowego; 
5 września - Zielona Góra, Wiechlice, udział z-cy WKZ w posiedzeniu konwentu 
wojewódzkich konserwatorów zabytków; 

 379 



 

9 września - Jabłeczna, klasztor prawosławny, spotkanie w sprawie ochrony zabytków;  
14 września - Kraków Wawel, Europejskie Dni Dziedzictwa, seminarium zorganizowane 
przez Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków pt. „Stan i perspektywy ochrony 
dziedzictwa architektury i sztuki sakralnej w Polsce na początku XXI wieku”. 
Wręczenie odznaczeń państwowych: WKZ - Halinie Landeckiej i z-cy WKZ - 
Dariuszowi Kopciowskiemu (Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski); 
19 września - Lublin, spotkanie WKZ z posłanką na Sejm RP Małgorzatą Sadurską       
w sprawie ochrony zabytków w powiecie puławskim; 
24 września - Zamek Lubelski, uroczystość zakończenia projektu unijnego 
„Konserwacja najcenniejszych zabytków Lublina - kaplicy Trójcy Św. i zabytkowego 
wzgórza zamkowego oraz Bramy Krakowskiej”;  
25 września - Janów Podlaski, Stadnina Koni Arabskich, spotkanie na temat możliwości 
inwestycyjnych na terenie stadniny; 
- Łęczna, spotkanie WKZ z Burmistrzem i Radą Miasta w sprawie rewaloryzacji Rynku 
II i III; 
28 września - Gardzienice, udział z-cy WKZ w uroczystościach związanych z zakoń-
czeniem prac rewaloryzacyjnych w zespole pałacowo-parkowym. Festiwal Otwarcia 
Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach powiązany z 35-leciem Ośrodka Praktyk 
Teatralnych; 
3 października - Warszawa, Pałac Prezydencki, Forum debaty publicznej - udział WKZ                
w konferencji „Sieć najciekawszych wsi - sposób na zachowanie dziedzictwa kulturo-
wego wsi w Polsce”; 
8 października - Jabłoń, Towarzystwo Przyjaciół Jabłonia, spotkanie w sprawie organi-
zacji Muzeum Augusta Zamoyskiego; 
9 października - Wola Okrzejska, spotkanie z władzami samorządowymi powiatu 
łukowskiego w sprawie zagospodarowania zespołu dworskiego na potrzeby sienkie-
wiczowskiego muzeum; 
- Lublin UMCS, seminarium „Architektura dzielnicy uniwersyteckiej w Lublinie”; 
11 października - Zamość, spotkanie z przedstawicielami urzędu Miasta Zamość           
w sprawie ustaleń dotyczących działań związanych z odtworzeniem studni na Rynku 
Wielkim;  
16-17 października - Warszawa, udział WKZ i specjalistów WUOZ w konferencji 
SARP: „Między ortodoksją a kreacją - dialog architektoniczno-konserwatorski”; 
28 października - Biała Podlaska, Urząd Miasta, spotkanie w sprawie zagospodarowania 
placów miejskich; 
29 października - Lublin, spotkanie WKZ z posłem na Sejm RP Markiem Poznańskim   
w sprawach finansowania prac przy zabytkach w woj. lubelskim; 
4 listopada - Lublin, spotkanie w sprawie koncepcji rewaloryzacji dawnego klasztoru 
reformatów (ob. Browar Perła) w Lublinie; 
8 listopada - Janów Podlaski, zespól zamkowy, spotkanie w sprawie wyników badań 
archeologicznych; 
13 listopada - wizytacja przez WKZ obiektów rewaloryzowanych: ogrody zamkowe 
Radziwiłłów w Białej Podlaskiej, pałac w Cieleśnicy, kościół w Pratulinie (transloko-
wany ze Stanina); 
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14 listopada - Chełm, udział w konferencji poświęconej księciu Danielowi i promocji 
książki „Elity Ziemi Halickiej i Wołyńskiej w czasie Romanowiczów 1205-1269”            
- w nawiązaniu do badań prowadzonych na Górce Chełmskiej; 
15 listopada - Lublin, Trybunał Koronny, udział w sesji naukowej SHS i KUL na temat 
„Architekci i architektura XX wieku w Lublinie”; 
18 listopada - szkolenie pracowników WUOZ w zakresie poprawności językowej pism 
urzędowych; 
19 listopada - Biała Podlaska, Urząd Miasta, spotkanie z członkami Społecznego 
Komitetu do spraw zagospodarowania doliny rzeki Krzny; 
28 listopada - Zamość, udział w spotkaniu II Debaty Społecznej poświęconej poprawie 
stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Tyszowce zorganizowanej przez 
Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lubelskim; 
29 listopada - Zamość, udział w konferencji w ramach podsumowania projektu: 
„Odtworzenie Zabytkowego Centrum Zwierzyńca - Serce Roztocza”;  
4 grudnia - Lublin, udział w spotkaniu zespołu programowego „Razem bezpieczniej” 
działającego przy Wojewodzie Lubelskim; 
5-6 grudnia - Warszawa, udział WKZ w konferencji ICOMOS „Nauczanie i popula-
ryzacja ochrony zabytków”; 
9 grudnia - Kazimierz Dolny, udział z-cy WKZ w uroczystościach związanych               
z otwarciem nowej siedziby Muzeum Złotnictwa i zakończeniem projektu realizowanego 
w oparciu o dotację unijną; 
10 grudnia - Międzyrzec Podlaski, Urząd Gminy, spotkanie w sprawie etapowania prac 
w zespole pałacowym;  
17 grudnia - Łęczna, spotkanie z Burmistrzem Łęcznej w sprawie rewaloryzacji rynków 
staromiejskich; 
18 grudnia - Lublin, spotkanie z Miejskim Konserwatorem Zabytków na temat 
utworzenia parku kulturowego w zabytkowym centrum Lublina. 
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