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OD REDAKCJI
Szanowni Państwo,
oddajemy w Wasze ręce dwunasty tom Wiadomości Konserwatorskich Województwa Lubelskiego. Zgodnie z przyjętym wcześniej porządkiem w pierwszej części
publikacji zamieszczono sprawozdania dotyczące działań podejmowanych w 2009
roku przy zabytkach nieruchomych, ruchomych i archeologicznych. Opisane tam
inwestycje obejmują różny zakres, począwszy od robót o charakterze doraźnym
i zabezpieczającym, po prace kompleksowe. Warto m.in. podkreślić, że w 2009 r.
działaniami inwestycyjnymi objętych zostało łącznie ok. 149 zabytków (sakralne – 88,
pałace, dwory i wille – 36, budynki mieszkalne i kamienice – 26, obiekty użyteczności
publicznej – 13, zespoły klasztorne – 5, obiekty przemysłowe – 3, obiekty obronne
i forteczne – 7).
Wśród nich wymienić należy: prace remontowo-konserwatorskie elewacji wraz
z rekonstrukcją pierwotnej formy dachu w kaplicy pw. Trójcy Świętej w Stróży (inwestycja uhonorowana Laurem Konserwatorskim 2010), kontynuację prac rewaloryzacyjnych, związanych z regotycyzacją elewacji kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku, kontynuację prac remontowo-konserwatorskich i adaptacyjnych
w zespole klasztornym o.o. dominikanów w Lublinie, prace konserwatorsko-restauratorskie przy elewacji Archikatedry Lubelskiej oraz przy wystroju wnętrza kościoła
rektoralnego pw. św. Ducha w Lublinie, remont generalny wraz z adaptacją do nowych funkcji plebanii w Głusku oraz dawnego budynku urzędu gminy w Mirczach,
kompleksowe prace remontowo-zabezpieczające w cerkwi greckokatolickiej w Hrebennem, w plebanii w Markuszowie, kaplicy pałacowej pw. św. Aniołów Stróżów
w Radzyniu Podlaskim, remont z rekonstrukcją kościoła pw. św. Trójcy ze Stanina,
translokowanego do Pratulina. Szczególnego wyróżnienia wymagają zakrojone na
szeroką skalę prace remontowo-konserwatorskie i rewaloryzacyjne w obiektach zespołu Fortyfikacji Miasta Zamość, tj. w bastionie VII wraz z Bramą Lwowską i nadszańcem K1, Bramie Szczebrzeskiej z wartownią, kazamacie bastionu I, Nowej Bramie
Lubelskiej, Starej Bramie Lubelskiej z kojcem i zespole urządzeń obronnych, które
uhonorowane zostały w 2010 r. nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
„Zabytek Zadbany”. Remont i konserwacja Bramy Szczebrzeskiej z wartownią otrzymały nagrodę Laur Konserwatorski 2010.
Osobne artykuły poświęcono wybranym realizacjom, w tym m.in. zespołowi pałacowo-parkowemu w Czesławicach, który w ostatnich kilku latach staraniem nowych
właścicieli przywracany jest do dawnej świetności. Dla nieruchomości tej opracowano projekt koncepcyjny rewaloryzacji pałacu zakładający odtworzenie pierwotnego
wystroju elewacji. W oparciu o przekazy źródłowe i inwentaryzacje przygotowane
zostały także założenia do stylowej aranżacji wnętrz i rewaloryzacji parku. Innym
wartym przeczytania artykułem jest tekst poświęcony poszukiwaniom wieży obronnej
umiejscawianej dotychczas w obrębie klasztoru oo dominikanów w Lublinie. Jego au-
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tor – zakłada hipotezę, że wieża może być wbudowana w mur zamykający od strony
wschodniej posesję przy ul. Dominikańskiej 7.
Równie ciekawe informacje zawarto w artykułach poświęconych ochronie zabytkowych wartości Kazimierza Dolnego nad Wisłą, któremu grozi utrata piękna poprzez
natłok nowych realizacji, przede wszystkim powiązanych z turystyką. Artykuł uwypukla zagrożenia mogące mieć wpływ na utratę walorów architektoniczno-krajobrazowych miasta oraz pokazuje złożoną problematykę prawną wpływającą na zakres
jego ochrony. Inny artykuł dotykający podobnych problemów, poświęcono nowej
architekturze (uzdrowiskowej, usługowej, pensjonatowej i mieszkalnej) na terenie
zabytkowego układu urbanistycznego Nałęczowa. Autorka artykułu zauważa, że należy dążyć do zachowania swoistego „klimatu” przestrzennego miasta o szczególnej
tradycji – wcześniej rezydencji, później – uzdrowiska, wkomponowanego w naturalny krajobraz o dużych walorach przyrodniczych. Podkreśla też, że błędy sprzed
lat, ukazujące lekceważenie tej zasady, powinny być przestrogą dla współczesnych
projektantów.
Polecenia warte są także pozostałe publikowane artykuły, przygotowane przez
pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie. Całość prezentowanego w Wiadomościach materiału dopełnia kronika-kalendarium wydarzeń,
zawierająca informacje o ważniejszych wydarzeniach z działalności służb konserwatorskich na Lubelszczyźnie w 2009 roku.
Mamy nadzieję, że kolejny tom Wiadomości Konserwatorskich Województwa Lubelskiego – podobnie jak poprzednie – zostanie przez Państwa życzliwie przyjęty
i wzbudzi równie duże zainteresowanie.
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I. Przegląd prac konserwatorskich
w woj. lubelskim w roku 2009
Ewa Banasiewicz-Szykuła, Iwona Gołub, Konrad Grochecki,
Wiesław Koman, Grzegorz Mączka, Bogdan Wetoszka

Sprawozdanie z działalności w zakresie ochrony zabytków
archeologicznych w województwie lubelskim w 2009 roku
W 2009 r. na terenie województwa lubelskiego przeprowadzono 240 różnego
rodzaju badań archeologicznych i poszukiwań objętych pozwoleniami LWKZ w Lublinie. W Delegaturze w Białej Podlaskiej wydano – 14 pozwoleń na prace archeologiczne, dla terenu Delegatury w Chełmie – 51, dla terenu Delegatury w Zamościu 49,
natomiast w WUOZ w Lublinie wydano 126 pozwoleń. Archeologiczne badania wykopaliskowe prowadzono na 60 stanowiskach archeologicznych miały one charakter
ratowniczy. Dotyczy to badań przedinwestycyjnych tak sonażowych jak szerokopłaszczyznowych oraz naukowych programów badawczych.
Na uwagę zasługują badania zespołów miejskich w Chełmie, Lublinie i Zamościu.
W Lublinie kontynuowano badania wyprzedzające realizację parkingu podziemnego przy ul. Lubartowskiej, przebadano cmentarz późnośredniowieczny i nowożytny
związany ze szpitalem przy kościele Świętego Ducha oraz rozpoznano zasięg fundamentów dawnego klasztoru karmelitów bosych powstałego w XVII wieku a zniszczonego w wieku XIX. Przy kościele Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej, gdzie planuje się prace remontowe, odsłonięto prawdopodobnie pozostałości kaplicy kościoła
z XIV-XV wieku. Bardzo interesujące okazały się też wyniki sondażowych badań
archeologicznych realizowanych na elementach fortyfikacji dawnego Zespołu Staromiejskiego Zamościa (Bastion I, II, kurtyna IV-V z Furtą Janowicką i Rotunda), gdzie
odsłaniano pozostałości pierwotnych umocnień ziemnych i reliktów architektonicznych dawnych fortyfikacji. Prace te stanowiły wstępne rozpoznanie stanu zachowania
reliktów twierdzy zamojskiej, wysadzonej w 1866 r. przez wojska rosyjskie, do założeń projektowanej rewaloryzacji systemu obronnego Zamościa. Podczas interwencyjnych prac archeologicznych przy rozbudowie hotelu ARTIS w Zamościu zabezpieczono resztki szkieletu mamuta. Badania w Chełmie prowadzono przy ul. Św. Mikołaja
w związku z odbudową muru, na terenie Pl. Łuczkowskiego – zagospodarowaniem
piwnic ratusza, przy ul. Lwowskiej oraz budową budynku oraz przy ul. Mickiewicza,
na terenie cmentarza.
Ciekawe wyniki przyniosły badania towarzyszące zakrojonym na szeroką skalę
pracom remontowym świątyń, zespołów zamkowych, dworskich, pałacowych, parkowych, przykładem znakomitych odkryć są badania w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku, zespole klasztornym S.S. Klarysek w Zamościu, przy pałacach
w Niezdowie, Gardzienicach, Samoklęskach, w Puławach badania na łasze wiślanej
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dla celów rekonstrukcji parku Izabeli Czartoryskiej czy zespole dworsko – parkowym
w Siedliszczu.
Znaczące także okazały się tegoroczne badania w Lublinie na Sławinku przy
ul. Willowej, w wykopie szerokopłaszczyznowym poprzedzającym budowę budynku
rozpoznano w pełni III grobowiec kultury pucharów lejkowatych na tym stanowisku
oraz odkryto obiekty mieszkalne tej kultury oraz groby z nekropolii wczesnośredniowiecznej i nowożytnej. Na wyróżnienie zasługują badania wykopaliskowe ratownicze
na wartościowych stanowiskach archeologicznych (m.in.: Ulów stan. 3 – cmentarzysko ciałopalne z okresu rzymskiego i wędrówek ludów; Swaryczów stan. 1 – gdzie
eksplorowano groby kultury wielbarskiej z okresu rzymskiego i obiekty osadowe
kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza). Na szczególną uwagę zasługują natomiast
wyniki badań wykopaliskowych w Rogalinie, gdzie odkryto cmentarzysko kultury
strzyżowskiej.
Duże znaczenie mają badania wyprzedzające budowę gazociągów i dróg. W 2009
roku przeprowadzono prace szerokopłaszczyznowe w związku z budową obwodnicy Kocka na 8 stanowiskach archeologicznych w Kocku, Bykowszczyźnie i Woli
Skromowskiej. Zakończono prace na stanowisku w Pasiece związane z budową
obwodnicy Kraśnika oraz na trasie przebiegu obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego
w Łaszczówce, Jezierni i Tomaszowie. W związku z budową gazociągu wysokiego
ciśnienia Werbkowice – Zamość przeprowadzono badania archeologiczne stanowisk
w Horyszowie Polskim, Horyszowie Ruskim i Miączynie. W trakcie wspomnianych
badań przedinwestycyjnych odkryto i przebadano cmentarzysko ciałopalne i setki
obiektów głównie osadowych o charakterze mieszkalnym i gospodarczym, z epoki
neolitu, epoki brązu, okresu rzymskiego, średniowiecza, nowożytności.
Większość prowadzonych badań archeologicznych posiadała formę nadzoru archeologicznego. Zrealizowano 95 tego typu badań przy pracach ziemnych związanych z różnorodnymi inwestycji w obszarze zabytkowych układów urbanistycznych
Chełma, Lublina, Kazimierza Dolnego, Kraśnika, Lubartowa, Krasnegostawu, Wojsławic, Hrubieszowa, Szczebrzeszyna, Tomaszowa Lubelskiego i Zamościa, a także
strefach objętych ochroną konserwatorską poprzez zapisy w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego. Warte podkreślenia jest coraz popularniejsze wykorzystywanie w badaniach archeologicznych i poszukiwaniach metod nieinwazyjnych: georadarowych, magnetycznych oraz wysokiej klasy detektorów. Zlokalizowano nieinwazyjną metodą, przy użyciu georadaru, krypty pod posadzką kościołów
w Kraśniku, Końskowoli, Lublinie i Uchaniach oraz fundamenty pierwotnej zabudowy przy Wikarówce w Zamościu. Kończąc omawianie archeologicznych prac terenowych w województwie wspomnieć należy o badaniach powierzchniowych, weryfikacyjnych, które był prowadzone w wąskim zakresie, poprzedzały programy badawcze
lub inwestycje oraz wykonano z funduszy konserwatorskich pomiar geodezyjny wielohektarowego cmentarzyska kurhanowego w Chodliku. Znaczącym dokonaniem
w archeologicznych działaniach konserwatorskich, wobec zakończenia w 2008 roku
badań AZP (w I etapie) było przystąpienie do digitalizacji dokumentacji badań powierzchniowych wykonywanych metodą AZP. W pierwszym etapie finansowanym
z funduszy konserwatorskich zapisano w formie cyfrowej dokumentację z 36 obszarów AZP, a po przystąpieniu do współpracy z Instytutem Nauk o Ziemi UMCS Lublinie
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zadokumentowano w ten sposób dalsze obszary AZP co stanowi ok. 10% zasobów tj.
3 856 kart ewidencyjnych stanowisk archeologicznych.
Poniżej, zgodnie z przyjętą w poprzednich tomach Wiadomości Konserwatorskich zasadą, w pierwszej kolejności przedstawiono zestawienie badań powierzchniowych i weryfikacyjno sondażowych. W drugiej kolejności zaprezentowano wyniki
badań prowadzonych coraz popularniejszymi we współczesnej archeologii metodami niedestrukcyjnymi oraz poszukiwań za pomocą wykrywacza metali. W kolejnym
podrozdziale umieszczono krótkie opisy zakończonych w roku 2009 badań prowadzonych metodami wykopaliskowymi m.in. obejmujące szerokpłaszczyznowe badania przedinwestycyjne. Opracowania poświęcone nadzorom archeologicznych nad
robotami ziemnymi znalazły się w najobszerniejszym podrozdziale czwartym. Zestawienie badań archeologicznych na terenie woj. lubelskiego zamyka rozdział, w którym umieszczono opracowania, dokumentacje i sprawozdania z dawniejszych badań
wykopaliskowych i nadzorów archeologicznych z okresu przed 2009 rokiem, dotychczas niepublikowane lub nie przekazane we właściwym terminie urzędowi konserwatorskiemu. Na szczególną uwagę zasługuje dokumentacja terenowa z badań wykopaliskowych prowadzonych w 1969 r na wczesnośredniowiecznym grodzisku na
Kirkucie w Lublinie. Badania S. Hoczyk były jednymi z ostatnich, które prowadzono
na tym ważnym stanowisku, a ich wyniki budzą duże zainteresowanie i kontrowersje
w środowisku archeologów badających wczesnośredniowieczne dzieje Lublina. Na
zakończenie należy dodać, że badania rozpoczęte w 2009 roku, a nie zakończone
w terenie lub znajdujące się jeszcze w opracowaniu zostaną zaprezentowane w kolejnym XIII tomie Wiadomości Konserwatorskich.
I. BADANIA POWIERZCHNIOWE I WERYFIKACYJNO-SONDAŻOWE
OBSZAR AZP NR 86-94 i 87-94. POW. HRUBIESZOWSKI
Celem badań było szczegółowe rozpoznanie powierzchniowe trasy przebiegu projektowanej obwodnicy drogowej miasta Hrubieszowa. Dokonano weryfikacji zasięgu trzech dotychczas znanych stanowisk archeologicznych wchodzących w pas
projektowanej drogi lub bezpośrednio z nią sąsiadujących, z uwagi na możliwość
bezpośredniej kolizji ich zasięgu z terenem robót drogowych. W trakcie prospekcji
terenowej dokonano odkrycia i zadokumentowania sześciu nowych stanowisk archeologicznych.
Dokumentacja: Małgorzata Brylska – Fudali, Raport o oddziaływaniu na środowisko
kulturowe dotyczący planowanej budowy obwodnicy Hrubieszowa. Dokumentacja
znajduje się w archiwum WUOZ Lublin Delegatura w Zamościu. Badania zlecone
i finansowane przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych Oddział w Lublinie.
OBSZAR AZP 79-83, GM. PIASKI, POW. ŚWIDNICKI
m. Bystrzejowice i Wierzchowiska, gm. Piaski
Prospekcję powierzchniową prowadzono w związku z budową węzła drogowego
w m. Bystrzejowice i Wierzchowiska. W ramach pierwszego etapu badań wykonano powierzchniową weryfikację obszaru w granicach przyszłej inwestycji drogowej.
Starsze badaniach powierzchniowe przyniosły informację o trzech stanowiskach
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archeologicznych. Weryfikacja przeprowadzona jesieni 2009 roku pozwoliła na odkrycie sześciu nowych. Wyniki badań pozwoliły wskazać przestrzeń przeznaczoną
do wykopaliskowych badań ratowniczych w ramach drugiego etapu rozpoznania
archeologicznego obszaru objętego inwestycją.
Dokumentacja: Rafał Niedźwiadek, Dokumentacja z badań archeologicznych weryfikacyjno-rozpoznawczych związanych z planowana rozbudową drogi krajowej
nr 12 (odcinek od km 616+616 do km 630+400) w miejscowościach Bystrzejowice
i Wierzchowiska, Dokumentacja znajduję się w archiwum WUOZ Lublin. Badania
zrealizowano na zlecenie GDDKiA Oddział Lublin.
II. BADANIA NIEINWAZYJNE I POSZUKIWANIA
BOGUCIN, GM. GARBÓW, POW. LUBELSKI
Obszar AZP 75-79
Poszukiwania powierzchniowe z użyciem wykrywacza metali w obrębie miejscowości Boguc prowadzone były dwuetapowo, w okresie wiosennym i jesiennym. Wśród
znalezisk pozyskanych podczas poszukiwań znalazły się metalowe zabytki m.in.: monety, pierścionki, aplikacje z okresu późnośredniowiecznego, nowożytnego i współczesnego.
Dokumentacja: Jarosław Sim, Sprawozdanie z poszukiwań za pomocą wykrywacza
metali w miejscowości Bogucin, gm. Garbów. Dokumentacja znajduję się w archiwum
WUOZ Lublin. Poszukiwania finansowano ze środków własnych;
Jarosław Sim, Łukasz Rejniewicz, Sprawozdanie z poszukiwań za pomocą wykrywacza metali w miejscowości Bogucin, gm. Garbów. Dokumentacja znajduję się w archiwum WUOZ Lublin. Poszukiwania finansowano ze środków własnych.
ŁABUNIE, GM. LOCO, POW. ZAMOJSKI
stanowisko nr 1/62, obszar AZP 90-89
Przeprowadzono rozpoznanie georadarowe kopca ziemnego, usytuowanego z zespole pałacowo-parkowym w Łabuniach, który według miejscowej tradycji jest mogiłą powstańców z 1863 r. Skany georadaru były jednak zakłócone przez silnie
rozgałęziony system korzeniowy drzewostanu parkowego i nie wniosły istotnych
informacji do prowadzonego rozpoznania. Detektory metali wykazały natomiast
obecność łusek i drobnych detali militarnych z okresu II wojny światowej. Wykonane odwierty pozwoliły na odkrycie główki kości udowej młodego osobnika
w wieku 18-21 lat (analiza antropologiczna W. Kozak-Zychman). Analiza uzyskanego podczas wierceń profilu glebowego wskazuje wyraźnie, że kopiec usypano
intencjonalnie. Jest on bez wątpienia miejscem pochówku, ale stwierdzenie czy zawiera szczątki powstańców, czy też jest mogiłą pradziejową, można będzie osiągnąć
poprzez badania wykopaliskowe.
Dokumentacja: Stanisław Gołub, Łabunie, gm. Łabunie, woj. lubelskie. Dokumentacja z nadzorów archeologicznych. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ
Lublin Delegatura w Zamościu. Badania zainicjowane i finansowane przez Telewizję Polską S.A. Oddział w Lublinie dla potrzeb programu historyczno-edukacyjnego
„Było... nie minęło”.
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UCHANIE, GM. LOCO, POW. HRUBIESZOWSKI
Murowany kościół parafialny pw. Wniebowzięcia N.M.P, obszar AZP 84-92
Przeprowadzone rozpoznanie georadarowe w nawie kościoła umożliwiło lokalizację
schodów usytuowanych pod kamienną płytą pamiątkową poświęconą ks. E. Lubomirskiemu i dwóch wąskich przejść prowadzących do 3 domniemanych krypt. Georadar
wykazał istnienie sklepień łukowych w tych obiektach, a detektor metali wskazuje na
obecność w ich obrębie metali kolorowych (może to być wyposażenie pochówków
lub okucia trumien). Wprowadzenie kamery przez niewielkie odwierty w spoinach
posadzki potwierdziło wcześniejsze ustalenia
Dokumentacja: Stanisław Gołub, Sprawozdanie z nieinwazyjnych badań przy użyciu sprzętu elektronicznego w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Uchaniach. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Lublin Delegatura w Zamościu. Badania
zainicjowane i finansowane przez Telewizję Polską S.A. Oddział w Lublinie dla potrzeb programu historyczno-edukacyjnego „Było... nie minęło”.
ZAMOŚĆ Miasto
Zespół Starego Miasta – Wikarówka
Nieinwazyjna metoda badań georadarowych została zastosowana w celu rozpoznania struktury nawarstwień kulturowych i geologicznych niezabudowanego obecnie
terenu przy budynku dawnej Wikarówki. Wyniki badań wskazują na istnienie zachowanych fundamentów ścian zewnętrznych i działowych po dawnej zabudowie
na tym terenie oraz prawdopodobieństwo istnienia fragmentów sklepień piwnicznych.
Dokumentacja: Wiesław Nawrocki, Wojciech Antosiewicz, Joanna Pieczonka, Badania georadarowe terenu znajdującego się za budynkiem przy ul. Kolegiackiej 3
w Zamościu. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Lublin Delegatura
w Zamościu. Badania finansowano przez Parafię Katedralną w Zamościu.
III. BADANIA ARCHEOLOGICZNE – WYKOPALISKOWE
BYKOWSZCZYZNA, GM. FIRLEJ, POW. LUBARTOWSKI
Obwodnica miasta Kocka
stanowisko nr 8/76, obszar AZP 70-80
Prace archeologiczne na stanowisku wykonywano w ramach inwestycji budowy obwodnicy miasta Kocka. Stanowisko jest usytuowane w obrębie terasy nadzalewowej
Wieprza. Badaniami archeologicznymi objęto teren o powierzchni 1,84 ha. W wyniku
prac wykopaliskowych na stanowisku odsłonięto łącznie 1194 obiektów oraz pozyskano 11 679 zabytków ruchomych, głównie fragmentów ceramiki naczyniowej,
kafli, wyrobów szklanych i z metalu. Pod względem chronologiczno-kulturowym
wyróżniono jamy z okresu neolitu (KLWCM, KPL), epoki brązu (KTN, KŁŻ), młodszego okresu przedrzymskiego, okresu wpływów rzymskich, wczesnego średniowiecza
oraz nowożytności. Natrafiono również na 3 obiekty o nierozstrzygniętej do końca
genezie (grób lub obiekt osadowy?). Osadnictwo pradziejowe i starożytne koncentrowało się w części południowej stanowiska na słabo zaznaczającym się niewielkim wyniesieniu. Odkryto m.in. dużą grupę obiektów (25) z materiałem ruchomym kultury
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trzcinieckiej i łużyckiej. Z okresem wpływów rzymskich łączonych jest 28 obiektów,
natomiast na średniowiecze datowane są 64 jamy. Największe natężenie osadnictwa
miało miejsce w okresie nowożytnym. Wskazuje na to duża liczba obiektów (~700),
które możemy łączyć z zabudową folwarczną. Szczególnie intensywną koncentrację
obiektów udokumentowano w pasie o szerokości do 40-50 m i długości około 150
m w północnej, nadwieprzańskiej części stanowiska. Wystąpił tu regularny układ jam
wskazujący tym samym na przemyślane rozplanowanie zabudowy. Standardowym
obiektem były prostokątne w planie zagłębienia, których użytkowanie można wstępnie określić jako jamy/chłodnie do przechowywania np. płodów rolnych. Wyraźnie
wyróżniały się duże jamy o powierzchni użytkowej od 8-10 m2 do 30 m2, najpewniej
zadaszone i pełniące funkcje magazynowe i gospodarcze. Odkryto również kamienne
pozostałości budynku (młyn?, lamus?) datowanego na 2 poł. XVIII wieku. Rozplanowanie, liczba i struktura obiektów z okresu nowożytnego wskazują niewątpliwie na
pozostałości zabudowy gospodarczej wydzielonej i uporządkowanej w ramach założenia folwarcznego, którego istnienie potwierdzają źródła archiwalne, a jego początki
mogły sięgać wieku XVI z intensywnym rozwojem w XVIII i XIX wieku.
Dokumentacja: Tomasz Dzieńkowski, Stanisław Gołub, Bykowszczyzna, gm. Firlej,
woj. lubelskie. Stanowisko 8, AZP 70-80/76. Dokumentacja wstępna z przedinwestycjnych badań archeologicznych przeprowadzonych na trasie budowy nowoprojektowanego mostu na rzece Wieprz i obwodnicy Kocka w ciągu drogi krajowej nr 19
Siematycze – Lublin – Nisko, Chełm 2010, Dokumentacja znajduję się w archiwum
WUOZ Lublin. Badania zrealizowano na zlecenie GDDKiA Oddział w Lublinie.
stanowisko nr 17/85, obszar AZP 70-80
Stanowisko położone jest na obu brzegach bezimiennego, wyschniętego obecnie cieku, Budowana obwodnica na odcinku weszła w kolizję z stanowiskiem na zachodniej
krawędzi i stoku doliny cieku, biegnącego w stronę rzeki Wieprz. Przed podjęciem
wykopaliskowych badań przedinwestycyjnych na stanowisku przeprowadzono badania powierzchniowe oraz weryfikacyjno-sondażowe, które potwierdziły występowanie licznych śladów zabytków ruchomych oraz obiektów nieruchomych. Łącznie
w trakcie badań przebadany został obszar o powierzchni 75,28 arów. Odsłonięte zostały zasypiska wszystkich obiektów uczytelnionych w wykopach sondażowych, wykonanych wiosną 2007 roku. Poniżej warstw osadniczych, związanych z założeniem
i rozwojem funkcjonującej we okresie nowożytnym wsi Rozwadówek, zachowały się
relikty osadnictwa z przełomu epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w postaci śladowo zachowanej warstwy kulturowej oraz obiektów nieruchomych. Łącznie odkryto
w trakcie wykopalisk 530 obiektów archeologicznych, z których wydatowanych zostało 223. W jednym z obiektów znalezione zostało niemal w całości zachowane
naczynie typu kloszowego przynależne do kultury pomorskiej. Oprócz tego śladu
brak jest dalszych znalezisk tej kultury. Znacznie lepiej reprezentowane są starsze ślady kultury łużyckiej. Obiekty tej kultury, których odsłonięto łącznie 52 to niewielkie
zagłębienia najczęściej o powierzchni około 1-2 m2, skoncentrowane na kulminacji
terenu. Położony na skraju północnym rów może być granicą zasięgu osady. Niewielka ilość ceramiki oraz zabytków krzemiennych potwierdzają obecność osadnictwa z wczesnej epoki brązu (obiekt kultura trzcinieckiej?). Ze śladowo zachowanej
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warstwy kulturowej z tego okresu pochodzą między innymi dwa grociki bifacjalne
oraz siekiera z krzemienia świeciechowskiego. Ubogo (6 obiektów) reprezentowane
są również relikty osadnictwa neolitycznego. Niewielka ilość drobnych fragmentów
ceramiki oraz kilka zabytków krzemiennych, charakterystycznych dla młodszej epoki kamienia wskazują na obecność osadnictwa kultury pucharów lejkowatych. Najstarszy horyzont czasowy śladów antropogenicznych stanowi kilka wiórów odbitych
z rdzeni dwupiętowych oraz ułamany niewielki liściak z retuszem na stronie spodniej,
charakterystyczny dla schyłkowego paleolitu. Na stanowisku w trakcie badań wykopaliskowych odkryto 9 053 zabytki ruchome.
Dokumentacja: Teresa Mazurek, Wojciech Mazurek, Bykowszczyzna, gm. Firlej, woj.
lubelskie. Stanowisko 17, AZP 70-80/85. Dokumentacja wstępna z przedinwestycjnych
badań archeologicznych przeprowadzonych na trasie budowy nowoprojektowanego
mostu na rzece Wieprz i obwodnicy Kocka w ciągu drogi krajowej nr 19 Siematycze
– Lublin – Nisko, Chełm 2010, Dokumentacja znajduję się w archiwum WUOZ Lublin.
Badania zrealizowano na zlecenie GDDKiA Oddział w Lublinie.
stanowisko nr 10/78, obszar AZP 70-80
Badania powierzchniowo-rozpoznawcze wykazały istnienie pozostałości osadnictwa pradziejowego i nowożytnego. Stanowisko położone jest w obrębie terasy
nadzalewowej dużej doliny Wieprza, na stoku i na krawędzi wzniesienia. Wchodzi w obręb większego stanowiska oznaczonego nr 5/73 obejmującego swym zasięgiem północno-zachodnią część wsi Bykowszczyzna. Do badań metoda wykopaliskową przeznaczono obszar o powierzchni 92,3 arów. Usunięcie na początku
badań mechaniczną metodą warstwy humusu pozwoliło na uchwycenie stropów
obiektów archeologicznych. Ogółem odkryto 374 obiektów archeologicznych. Stan
zachowania obiektów wskazuje na intensywne użytkowanie rolnicze terenu objętego badaniami, stąd też w większości przypadków mamy do czynienia z partiami
spągowymi odkrytych pozostałości osadnictwa. Wśród ilości obiektów wyróżniono
260 jam gospodarczych, 92 dołki posłupowe, 15 rowków oraz 7 rowów z czego 76
datowanych obiektów pradziejowych kultur: kultury pucharów lejkowatych, kultury
ceramiki sznurowej, kultury trzcinieckiej, łużyckiej oraz 53 z okresu nowożytnego.
Pozostałe obiekty nie zawierały materiału archeologicznego i nie dały się jednoznacznie wydatować, chociaż część z nich, ze względu na charakterystykę może
wskazywać na bliżej nieokreśloną proweniencję pradziejową np. dołki przy jamach
gospodarczych. Wśród obiektów nowożytnych wyróżniają się rowy. Ich funkcja
na tym etapie rozpoznania może być dwojakiego rodzaju; są to albo założenia
– obozowiska o charakterze militarnym bądź też ślady po założeniach ogrodowych
istniejącego w tym rejonie założenia dworskiego z drugiej połowy XVII wieku. Przebadany obszar stanowiska generalnie dzieli się na fazę zasiedlenia z okresu pradziejowego, w której ujawniono pozostałości osadnictwa wyżej wymienionych czterech
kultur archeologicznych oraz tzw. okresu staropolskiego do początku XIX wieku.
W trakcie badań pozyskano 1174 zabytków ruchomych, w tym 1015 fragmentów
ceramiki, 54 wyrobów krzemiennych, 6 kamiennych (fr. siekiery, topora, rozcieracze/tłuki), 51 żelaznych zabytków metalowych m.in. podkowy końskie, fragmenty
uprzęży, gwoździ, haków. Przebadany fragment obszaru to najprawdopodobniej
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zachodni skraj stanowiska. Jego właściwa część stanowiska znajduje się zapewne
na wschód i północny wschód od przebadanego terenu.
Dokumentacja: Łukasz Rejniewicz, Wstępne sprawozdanie wstępne z ratowniczych
badań archeologicznych na stanowisku 10/78 (AZP 70 – 80) w Bykowszczyznie, gm.
Firlej, pow. Lubartów, Lublin wrzesień 2009, Dokumentacja znajduję się w archiwum
WUOZ Lublin. Badania zrealizowano na zlecenie GDDKiA Oddział w Lublinie.
CHEŁM Miasto
ul. Lwowska 12-14, obszar AZP 80–90
Badania archeologiczne prowadzono w związku z planowaną budową budynku.
Przebadano powierzchnię 320 m2. Zadokumentowano obiekt, rozpoznany częściowo
w 2006 r., stanowiący pozostałość drewnianego budynku mieszkalnego, datowanego
na XVI – XVII w., podpiwniczonego, o konstrukcji słupowej, posiadającego prawdopodobnie podłogę i piec kaflowy. Pozyskano ceramikę naczyniową z XIII – XIX i XVI
– XVII w., kafle piecowe z XVI – XVII w., naczynia szklane, żużel żelazny.
Dokumentacja: Tomasz Dzieńkowski, Piotr Lewandowski, Stanisław Gołub, Chełm,
ul. Lwowska 12-14. Dokumentacja z nadzorów i badań archeologicznych. Sezon
2009 Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Delegatura w Chełmie. Badania
sfinansowane ze środków Parafii Rzymskokatolickiej pw. Rozesłania św. Apostołów
w Chełmie.
Rynek Miejski, stanowisko nr 4, obszar AZP 80–90
Badania prowadzono w związku z planowanym zagospodarowaniem piwnic ratusza
i kamienicy starosty chełmskiego W. Węglińskiego w Chełmie. Przebadano zewnętrzne mury ratusza, przestrzeń wokół ratusza oraz południowo – zachodnią część placu.
Wydzielono 60 jednostek stratygraficznych w postaci warstw nasypowych, warstw użytkowych i użytkowo – destrukcyjnych, utworzonych przez pierwotną rędzinę z pozostałościami budowlanymi oraz nieliczne relikty drewnianej zabudowy, warstw destrukcyjnych, będących pozostałościami zniszczonych budynków z dużą ilością materiału
budowlanego i śladami pożarów, warstw niwelacyjnych, zasypisk obiektów. Zadokumentowano 19 obiektów archeologicznych i archeologiczno – architektonicznych. Były
to mury piwnic ratusza, negatywy dołków posłupowych, związanych z zabudową przyrynkową i moszczeniem ulicy, mury fundamentowe podpiwniczonego budynku, tzw.
okrąglaka, rozwarstwiony mur o zróżnicowanej chronologii powstania, przegłębienie
(wkop/piwniczka?), w której wypełnisku odkryto hakownice, relikty murów z okresu
nowożytnego, intencjonalne przegłębienie/rów, funkcjonujący w średniowieczu. Zadokumentowano fazy zabudowy i użytkowania oraz sposób zagospodarowania rynku
miejskiego, uzupełniając dotychczasowe informacje. Pozyskano dużą ilość zabytków
ruchomych, wśród których dominowała ceramika naczyniowa, datowana na XIII w.,
późnośredniowieczna i nowożytna, a także fragmentów kafli piecowych, fragmentów
naczyń szklanych i szkła okiennego, wyrobów metalowych, monet, hakownice.
Dokumentacja: Tomasz Dzieńkowski, Stanisław Gołub, Chełm, Pl. E. Łuczkowskiego.
Dokumentacja z badań i nadzorów archeologicznych. Sezon 2009, Dokumentacja
z badań znajduje się w archiwum WUOZ Delegatura w Chełmie w 2009 r. Badania
archeologiczne wykonano na zlecenie Urzędu Miasta Chełm.
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ul. Mickiewicza 41, obszar AZP 80–90
Badania archeologiczne prowadzono w związku z budową przyłącza wody i przykanalika ścieków sanitarnych. Rozpoznano powierzchnię ok. 12,5 m2. Zadokumentowano grób szkieletowy, związany z funkcjonującym tu cmentarzem grzebalnym o przyjętej szerokiej chronologii od XIII-XIV do XV-XVII w. Pochówek nie
posiadał wyposażenia, stąd nie określono jego chronologii. Zmarłego pochowano
w trumnie drewnianej, której resztki znajdowały się pod czaszką. Znaleziono również pojedyncze kości ludzkie, zalegające prawdopodobnie na złożu wtórnym.
Pozyskano nieliczne zabytki ruchome w postaci ceramiki naczyniowej, datowanej
na XVIII-XIX w.
Dokumentacja: Andrzej Bronicki, Chełm, ul. Mickiewicza 41 (działki nr 692/11
i 692/12). Archeologiczne prace badawcze w związku z budową przyłącza wody
i przykanalika ścieków sanitarnych. Dokumentacja z badań znajduje się w archiwum
WUOZ Delegatura w Chełmie w 2009 r. Badania archeologiczne wykonano na zlecenie prywatnego inwestora.
ul. Św. Mikołaja 4, stanowisko nr 60, obszar AZP 80–90
Przedinwestycyjne badania archeologiczne prowadzono w związku z odbudową
muru ogrodzeniowego d. seminarium. Przebadano powierzchnię 82,5 m2. Zarejestrowano warstwy użytkowe od XIII w. do czasów współczesnych. Zadokumentowano
15 obiektów, w tym jamy, związane z osadnictwem nowożytnym oraz jamy gospodarcze i półziemianki mieszkalne, datowane na wczesne średniowiecze. W poziomie
użytkowym podgrodzia, funkcjonującego w XIII-XIV w., zarejestrowano relikty zabudowy mieszkalnej i gospodarczej w postaci jam i reliktów słupów i belek z konstrukcji
ścian i dachów. Pozostałe odsłonięte obiekty stanowiły pozostałość rozwijającej się
zabudowy wczesnomiejskiej. Pozyskano dużą ilość zabytków ruchomych – ceramikę
naczyniową z XIII-XX w. – fragmenty garnków zdobionych pobiałką, dzbanów szkliwionych, zdobione pokrywki gliniane, ucha dzbanów i czerpaków, kafle piecowe
z XVI-XVII w., fragmenty bransolet szklanych z XII-XIV w., przęśliki z kredy, monety
z XV-XIX w.
Dokumentacja: Tomasz Dzieńkowski, Stanisław Gołub, Chełm, ul. Św. Mikołaja 4.
Stanowisko 60. Dokumentacja z badań archeologicznych. Sezon 2009. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Delegatura w Chełmie. Badania archeologiczne
sfinansowane ze środków Urzędu Miasta Chełm.
CZUŁCZYCE, GM. SAWIN, POW. CHEŁMSKI
stanowisko nr 22/68, obszar AZP 77–90
Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone zostały w związku z przypadkowym odkryciem podczas prac polowych konstrukcji kamiennych. Rozpoznano
powierzchnię 12 m2. Zweryfikowana została informacja o odsłonięciu pozostałości
grobu skrzynkowego. Zadokumentowano dwie jamy okrągłe w przekroju poziomym,
prostokątne w przekroju pionowym. Obiekt nr 1, o głębokości ok. 50 cm i średnicy
ok. 100 cm, zawierał w wypełnisku dwa dość duże kamienie, jednak nie stwierdzono
obecności konstrukcji. Obiekt nr 2, o głębokości ok. 50 cm i średnicy ok. 200 cm,
nie zawierał w wypełnisku kamieni ani zabytków ruchomych. Obiekty datowane są
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na okres halsztacki i łączone z kulturą łużycką lub kulturą pomorską, ze względu na
trudny diagnostycznie materiał zabytkowy. Z powierzchni zebrano materiał zabytkowy kultury pucharów lejkowatych, z wczesnej epoki brązu, kultury łużyckiej, wczesnośredniowieczny, nowożytny.
Dokumentacja: Andrzej Bronicki, Czułczyce, gm. Sawin, stan. 22. Badania wykopaliskowe na osadzie wielokulturowej, Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ
Delegatura w Chełmie. Badania archeologiczne sfinansowane ze środków Urzędu
Gminy Sawin i Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie.
GARDZIENICE, GM. PIASKI, POW. ŚWIDNICKI
Zespół pałacowy, obszar AZP 80–84
Badania prowadzone były w związku z przygotowaniem projektu architektonicznego,
dotyczącego rewaloryzacji zabytkowego zespołu pałacowego w Gardzienicach. Podczas prac archeologicznych wyznaczono dwa obszary badań. Pierwszy z nich ulokowano przy południowej ścianie pałacu. W tym miejscu założono dwa wykopy badawcze.
Drugi obszar poszukiwań zlokalizowano przy zachodniej ścianie pałacu. Powyższe obszary badań miały na celu interpretacje rozwarstwień chronologiczno-przestrzennych
w obrębie ściany południowej pałacu oraz pierwotnego ukształtowania terenu przy
zachodniej skarpie. Podczas badań w wykopie nr 10 odkryto najstarsze warstwy użytkowe, wśród których zarejestrowano materiał ceramiczny datowany na XIII, XIV oraz
początek XV wieku. Niestety układ pierwotnych warstw był zakłócony wcześniejszymi wkopami budowlanymi i nasypami niwelacyjnymi. Stwierdzono jednak, że poziom
użytkowy terenu z czasów budowy tej właśnie części pałacu, można łączyć z pierwszą
odsadzką, którą zaobserwowano na ścianie południowej. Uzyskanie pełnego obrazu
układów stratygraficznych nie było jednak możliwe. Prace przy zachodniej ścianie pałacu przyniosły informacje, że istniała wcześniejsza zabudowa wzgórza. W wykopie
11 natrafiono na górna część fragmentu sklepienia drugiej piwnicy. Natomiast w licu
północnym ściany północnej odkryto zamurowane wtórnie wykute wejście do piwnicy
z ceglaną lunetą. Podczas badań odkryto również grube kamienne mury, dochodzące
do 170 cm grubości, sięgające do głębokości 4 metrów, nie natrafiono jednak na ich
poziomy posadowienia. Po stronie wschodniej muru odkryto fragment kamiennego
sklepienia piwnicy, przyległego do ściany północnej kaplicy, co może wskazywać, że
pod kaplicą istnieją dotychczas nieznane piwnice. Tegoroczne wyniki prac przyniosły
wnioski, że od strony zachodniej pałacu istniała starsza zabudowa najprawdopodobniej
o charakterze obronnym.
Dokumentacja: Łukasz Rejniewicz, Dokumentacja wstępna z badań archeologicznych przeprowadzonych przy pałacu w Gardzienicach w sezonie XI-XII 2009. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ w Lublinie. Badania wykonano na zlecenie
Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzieniece”.
HORYSZÓW POLSKI, GM. SITNO, POW. ZAMOJSKI
stanowiska nr 8/37, obszar AZP 88–89
Badania wykopaliskowe o charakterze wyprzedzającym przeprowadzono w obrębie
wykopu liniowego o szerokości 4 m i długości 190 m, wytyczonego pod inwestycję
związaną z budową gazociągu, który przecinał obszar stanowiska oraz w niewielkim
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aneksie związanym z poszerzeniem wykopu. Łącznie przebadano powierzchnię 7,75
ara. Badania koncentrowały się w południowej części dwuhektarowego stanowiska.
W trakcie prac wykopaliskowych odkryto, zadokumentowano i przebadano 16 obiektów osadowych, w tym cztery niewielkie jamy gospodarcze (w ich wypełniskach odnotowano obecność fragmentów ceramiki pradziejowej i wczesnośredniowiecznej),
jedenaście dołków posłupowych oraz jeden obiekt mieszkalny z dużą ilością ceramiki
naczyniowej datowanej na okres rzymski. Najbardziej spektakularnym odkryciem jest
niewątpliwie odsłonięty w obiekcie mieszkalnym, dobrze zachowany srebrny denar
rzymski, wybity w czasach Wespazjana (69-79 r. n.e.). W obrębie wykopu stwierdzono także obecność warstwy kulturowej, w obrębie której występował bogato pradziejowy materiał zabytkowy.
Dokumentacja: Paweł Kurzawa, Wiesław Koszkul, Horyszów Polski 8, AZP 88-89/37,
gmina Sitno, woj. lubelskie. Wstępne sprawozdanie z nadzoru archeologicznego
i wyprzedzających badań ratowniczych. Firma Archeologiczna Arche – Explorers
w Krakowie, Sprawozdanie znajduje się w archiwum WUOZ Lublin Delegatura
w Zamościu. Dokumentacja końcowa w przygotowaniu. Badania zlecone i finansowane przez inwestora – Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego Oddział Zakład
Gazowniczy w Sandomierzu.
HORYSZÓW POLSKI, GM. SITNO, POW. ZAMOJSKI
stanowisko nr 18/103, obszar AZP 88–90
Badania wykopaliskowe o charakterze wyprzedzającym przeprowadzono w obrębie
wykopu liniowego o szerokości 4 m i długości 140 m, wytyczonego pod inwestycję
związaną z budową gazociągu, który przecinał obszar stanowiska oraz w niewielkim aneksie związanym z poszerzeniem wykopu. Łącznie przebadano powierzchnię
5,6 ara. Badania koncentrowały się w środkowej części hektarowego stanowiska.
W trakcie prac wykopaliskowych odkryto, zadokumentowano i przebadano 11 obiektów osadowych, w tym trzy jamy gospodarcze z niewielką ilością fragmentów ceramiki pradziejowej oraz osiem dołków posłupowych, z których siedem najprawdopodobniej stanowi konstrukcję jednego obiektu naziemnego o konstrukcji słupowej.
Dokumentacja: Wiesław Koszkul, Horyszów Polski stan. 18, AZP 88-90/103, gmina
Sitno, woj. lubelskie. Wstępne sprawozdanie z nadzoru archeologicznego i wyprzedzających badań ratowniczych. Sprawozdanie znajduje się w archiwum WUOZ Lublin
Delegatura w Zamościu. Dokumentacja końcowa w przygotowaniu. Badania zlecone
i finansowane przez inwestora – Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp.
z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Sandomierzu.
HORYSZÓW POLSKI, GM. SITNO, POW. ZAMOJSKI
stanowisko nr 19/58, obszar AZP 88–90
Badania wykopaliskowe o charakterze wyprzedzającym przeprowadzono w obrębie
wykopu liniowego o szerokości 4 m i długości 50 m, wytyczonego pod inwestycję
związaną z budową gazociągu, który przecinał obszar stanowiska oraz w niewielkim aneksie związanym z poszerzeniem wykopu. Łącznie przebadano powierzchnię
2 arów. Badania koncentrowały się w środkowej części półhektarowego stanowiska.
W trakcie prac wykopaliskowych odkryto, zadokumentowano i przebadano 4 obiekty
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osadowe, wśród których wyróżniono trzy jamy gospodarcze oraz jeden dołek posłupowy, ale w ich wypełniskach nie natrafiono na materiał zabytkowy
Dokumentacja: Wiesław Koszkul, Horyszów Polski stan. 19, AZP 88-90/58, gmina
Sitno, woj. lubelskie. Wstępne sprawozdanie z nadzoru archeologicznego i wyprzedzających badań ratowniczych. Sprawozdanie znajduje się w archiwum WUOZ Lublin Delegatura w Zamościu. Dokumentacja końcowa w przygotowaniu. Badania zlecone i finansowane przez inwestora – Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego
Oddział Zakład Gazowniczy w Sandomierzu.
HRUBIESZÓW-PODGÓRZE, GM. LOCO, POW. HRUBIESZOWSKI
stanowisko nr 1A/158, obszar AZP 86–94
Badania wykopaliskowe o charakterze przedinwestycyjnym przeprowadzono na
obrzeżu stanowiska, w miejscu gdzie planowana była budowa jednorodzinnego
budynku mieszkalnego. Realizowano je w obrębie jednego wykopu szerokoprzestrzennego (15m x 15m) i dwóch wykopów liniowych. Łącznie przebadano powierzchnię 2,75 ara. Podczas wykopalisk odkryto 8 osadowych obiektów ziemnych,
zachowanych jedynie w partiach spągowych. Ich znaczne zniszczenie spowodowane jest działalnością zwierząt ryjących, korzeniami drzew, intensywną orką niwelującą teren oraz erozją naturalną. Spośród przebadanych obiektów jedynie 4 można
przypisać do określonej kultury. Dwa obiekty zaliczono do kultury lubelsko-wołyńskiej i dwa do kultury pucharów lejkowatych (odkryto w nich charakterystyczne
fragmenty ceramiki, pozwalające na częściową rekonstrukcję naczyń oraz narzędzia
krzemienne). Pozostałe obiekty nie zawierały dystynktywnego materiału zabytkowego. Ponadto w humusie i szczątkach warstwy kulturowej natrafiono na liczny,
ale rozdrobniony ruchomy materiał zabytkowy, charakteryzujący się dużym zróżnicowaniem kulturowym. Epokę neolitu, oprócz wymienianych już jednostek kulturowych, reprezentuje także kultura ceramiki wstęgowej rytej. Na epokę brązu przypadają materiały zaliczone do kultury mierzanowickiej, kultury trzcinieckiej oraz
kultury łużyckiej. Okres wpływów rzymskich reprezentuje niewielka ilość drobnych
fragmentów ceramiki. Do najciekawszych znalezisk odnotowanych podczas badań
należy zaliczyć lejkowaty puchar KPL o wysokości 41,3 cm, ze średnicą wylewy
35,8 cm i średnicą dna 12,5 cm, fragment wylewu kulistej misy KCWR oraz krzemienny drapacz i wiór retuszowany.
Dokumentacja: Marcin Jączek, Anna Jączek, Michał Kubera, Opracowanie wyników
ratowniczych badań archeologicznych na stanowisku 1A, AZP 86-94/158 w Hrubieszowie-Podgórzu, gm. loco, pow. loco, woj. lubelskie związanych z budową budynku
mieszkalnego jednorodzinnego z garażem oraz przyłączami przy ul. Łąkowej (dz.
nr 2853). Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Lublin Delegatura w Zamościu. Dokumentacja końcowa w przygotowaniu. Badania zlecone i finansowane
przez inwestora prywatnego.
JEZIERNIA, GM. TOMASZÓW, POW. TOMASZOWSKI
stanowisko nr 5/58, obszar AZP 95–90
Badania wykopaliskowe o charakterze wyprzedzającym przeprowadzono w obrębie
wykopu szerokoprzestrzennego, wytyczonego pod inwestycję związaną z budową
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obwodnicy drogowej, który przecinał obszar stanowiska znanego z wcześniejszych
badań powierzchniowych. Łącznie przebadano powierzchnię 25 arów. Badania
koncentrowały się w południowej części hektarowego stanowiska usytuowanego
na kulminacji lokalnego wyniesienia terenowego. W trakcie prac wykopaliskowych
odkryto, zadokumentowano i przebadano 42 ziemne obiekty osadowe, z których
29 zaklasyfikowano jako jamy o trudnej do sprecyzowania funkcji, a 13 uznano za
dołki posłupowe. Na podstawie wstępnej analizy ceramiki pozyskanej z obiektów,
na stanowisku wydzielono 3 fazy zasiedlenia. Do okresu wczesnego średniowiecza zaliczono 5 obiektów, do okresu późnego średniowiecza zaliczono 8 obiektów,
a 6 obiektów uznano za nowożytne. Zaobserwowano ponadto wyraźną koncentrację
odkrywanych obiektów i zabytków w północnej części badanego terenu, przy granicy
z lasem, co wyraźnie wskazuje na kontynuację zasięgu stanowiska w obszar zalesiony. Wskazane jest zatem poszerzenie wykopu na teren pasa inwestycji drogowej
wchodzący w strefę lasu.
Dokumentacja: Przemysław Jażdżyk, Piotr Anzel, Sprawozdanie z ratowniczych
badań wykopaliskowych w Jezierni st. 5 (AZP 95-90/58), pow. Tomaszów Lubelski,
woj. lubelskie, na trasie budowy drogi krajowej S-17. Sprawozdanie znajduje się
w archiwum WUOZ Lublin Delegatura w Zamościu. Dokumentacja końcowa w przygotowaniu. Badania zlecone i finansowane przez inwestora – Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
KOCK, GM. LOCO, POW. LUBARTOWSKI
Obwodnica miasta
stanowisko nr 10/84, obszar AZP 69–80
Badania przedinwestycjne objęły powierzchnię 131 arów. W wyniku przeprowadzonych badań wykopaliskowych odkryto 253 obiekty archeologiczne, wśród których
najliczniejszą grupę stanowiły jamy gospodarcze. Ponadto zarejestrowano kilkadziesiąt dołków posłupowych oraz paleniska. Najstarszą fazę zasiedlenia na stanowisku
reprezentują nieliczne zabytki kultury przeworskiej datowane na fazę B2. Kolejne
faza zasiedlenia związane są z okresem średniowiecznym i nowożytnym (XVIIXVIII w.)
Dokumentacja: Józef Niedźwiedź, Kock stan. 10/84. Dokumentacja polowa (wersja
skrócona), Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Lublin. Badania zrealizowano na zlecenie GDDKiA Oddział w Lublinie.
stanowisko nr 7/81, obszar AZP 69-80
Przeprowadzone badania wykopaliskowe objęły powierzchnię 52 arów stanowiska.
Zarejestrowano 261 obiektów archeologicznych. Były to jamy gospodarcze oraz pozostałości zabudowań gospodarczych. Odkryte obiekty należy łączyć z funkcjonującym w tym miejscu w XIX i XX wieku folwarkiem.
Dokumentacja: Rafał Maciszewski, Paweł Uściłko, Kock stan. 7/81, gm. Kock, pow.
Lubartów. Sprawozdanie z archeologicznych badań wykopaliskowych na trasie planowanej obwodnicy miasta Kocka w ciągu drogi krajowej nr 19, Tom I i II, Raszyn
2009, Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Lublin. Badania zrealizowano
na zlecenie GDDKiA Oddział w Lublinie;
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Paweł Uściłko, Renata Kołodyńska-Gawrysiak, W. Bujanowicz, B. Zgodziński, Kock
stan. 7/81, woj. lubelskie, gm. Kock, Lubartów, AZP 69-80. Opracowanie wyników
archeologicznych badań wykopaliskowych na trasie planowanej obwodnicy miasta
Kocka w ciągu drogi krajowej nr 19, Lublin – Łódź 2010, Dokumentacja znajduje
się w archiwum WUOZ Lublin. Badania zrealizowano na zlecenie GDDKiA Oddział
w Lublinie.
KRAŚNIK
ul. Klasztorna 3, kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
W związku ze wymianą posadzek i instalacji ogrzewania podłóg we wnętrzu i w pobliżu kościoła wykonano nadzory archeologiczne nad robotami ziemnymi. W miejscach natrafienia na obiekty archeologiczne lub architektoniczne oraz krypty wykonano ratownicze badania wykopaliskowe. Założono 7 wykopów o łącznej powierzchni
około 10 m2. W trakcie badań odsłonięto i zbadano 6 obiektów (obiekty nr 1-6).
Obiekt nr 1 został zarejestrowany w wykopie na zewnątrz kościoła. Było to jama lub
wkop budowlany ze zniszczonym grobem szkieletowym, z przemieszaną zawartością
ceramiki z okresu wczesnośredniowiecznego i nowożytnego. Funkcja i czas wzniesienia murów oznaczonych jako obiekty nr 2 i 3 nie zostały rozpoznane. Odsłonięty
w północno-wschodniej części prezbiterium obiekt nr 4 stanowił zniszczony kamienny piec. W jego otoczeniu uchwycono warstwę spalenizny, fragmenty drewna oraz
odkryto dwa nieuszkodzone naczynia z okresu wczesnośredniowiecznego. Ustalono,
że piec został częściowo rozebrany przy budowie krypty i wtórnie wykorzystany jako
dolne jej zamknięcie. Ze względu na wczesną chronologię z jednego z naczyń, datowanego na IX-X wiek oraz jego zawartość z tłuczniem kamiennym przemieszanym
z warstwami węgli można sądzić, że w piecu prażono domieszkę do schudzania gliny
przeznaczoną do wyrobu naczyń ceramicznych. W obrębie zakrystii odkryto obiekt
nr 5. Była to okrągła, o średnicy przepuszczalnie około 3,5 m wymurowana z kamieni i cegieł palcówek konstrukcja o nierozpoznanej jednoznacznie funkcji. Obiekt
był częściowo zniszczony. Mur posiada prawie na pełnym obwodzie odsadzkę,
a w jego centrum znajdowała się prostokątna kamienna konstrukcja o wymiarach
1 x 1,2 m. Kamienie tworzyły płaską wyrównana powierzchnię. Obiekt ten nadal jest
analizowany w kontekście nowych znalezisk i badań specjalistycznych. Odsłonięty
w zakrystii mur oznaczony jako obiekt nr 6 okazała się być fragmentem muru fundamentowego kościoła. W trakcie badań odsłonięto ponadto 4 krypty. Zostały one
prawie całkowicie wyrabowane prawdopodobnie na początku wieku XX. Ogółem
z badań pozyskano różnorodną chronologicznie ceramikę, w tym wspomniane
2 całe wczesnośredniowieczne, dużą ilość fragmentów naczyń szklanych datowanych
na XVII-XVIII wiek, kamienne detale architektoniczne, zabytki z żelaza oraz monety
wybite w okresie od XV do XX wieku.
Dokumentacja: Stanisław Gołub, Kraśnik. Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny ul. Klasztorna 3. Wstępne sprawozdanie z nadzorów oraz badań wykopaliskowych, archeologicznych w sezonie 2009, Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Lublin. Badania zrealizowano na zlecenie Parafii Rzymsko-Katolickiej
kościoła pw. N.M.P. w Kraśniku.
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ul. Narutowicza 29, Szpital św. Ducha
W związku z planowanym generalnym remontem dawnego budynku szpitalnego wykonano wewnątrz obiektu sondażowe badania archeologiczne. Celem badań było
rozpoznanie nawarstwień ziemnych, uchwycenie ewentualnych piwnic, wcześniejszych założeń i podziałów wewnętrznych budynku, dawnego poziomu podłóg oraz
uchwycenie zachowanych podstaw urządzeń grzewczych. W trakcie badań założono
14 wykopów badawczych o pow. 31,4 m2.. W wykopach stwierdzono obecność reliktów piwnic ziemnych, oraz dawniejszego, datowanego na wiek XVI-XVII, założenia
poprzedzającego powstanie budynku szpitalnego. Odsłonięto murowane podstawy
dawnych pieców, kuchni i prawdopodobnie kominka. Badania wykazały, że szpital
funkcjonował w XVI-XVII wieku. Uległ on spaleniu w XVIII wieku, co potwierdzają liczne ślady spalenizny. Wydobyto ponad 200 zabytków ruchomych: fragmentów
ceramiki, kafli, naczyń szklanych, osełkę kamienną, monetę z XVII wieku. Nieliczne
zabytki pochodzą z 2 poł. XV wieku, najliczniejsze z XVI-XVII w., prawie tyle samo
z XVIII-XIX w. Badania dostarczyły również danych do rekonstrukcji podziałów wewnętrznych oraz konstrukcji dachowej budynku.
Dokumentacja: Zbigniew Wichrowski, Kraśnik – Szpital św. Ducha, ul. Narutowicza 29.
Sprawozdanie wstępne z archeologicznych badań sondażowych, Dokumentacja znajduje
się w archiwum WUOZ Lublin. Badania zrealizowano na zlecenie inwestora prywatnego.
LUBLIN
Al. Racławickie 14
Na terenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w trakcie wykonywania prac ziemnych związanych z budową podziemnego parkingu odsłonięto relikty ceglanych murów oraz natrafiono na fragmenty kości ludzkich. W związku z tym przekształcono
nadzór archeologiczny nad robotami ziemnymi w ratownicze badania wykopaliskowe.
Badania metodami wykopaliskowymi objęto obszar w południowo-wschodnim narożniku wykopu budowlanego. W trakcie badań wyeksplorowano 42 ziemne obiekty
grobowe o różnym stopniu zachowania. Stwierdzono. że wszystkie odsłonięte groby stanowią pozostałość po dawnym cmentarzu funkcjonującym przy kościele Św.
Krzyża oraz przy klasztorze dominikanów obserwantów. Zarejestrowano pochówki
zarówno pojedyncze jak i zbiorowe, W grobach zbiorowych zapewne pochowani byli
tutaj zmarli w skutek, którejś z zaraz nawiedzający Lublin w okresie nowożytnym.
Wyposażenie grobów w postaci krzyżyków i medalionów wskazują, że pochówki
zostały złożone w XVIII wieku. W trakcie prac badawczych zadokumentowano również odsłonięte w wykopach pozostałości zabudowań związanych z XIX-wiecznymi
koszarami „świętokrzyskimi”.
Dokumentacja: Dariusz Włodarczyk, Dokumentacja z ratowniczych przedinwestycyjnych badań archeologicznych na terenie dz. nr 2/3 Al. Racławickich 14 w Lublinie, T. I-II,
Lublin 2009, Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Lublin. Badania zrealizowano na zlecenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie.
ul. Lubartowska 2/ Pl. Łokietka 1
Prace wykopaliskowe przeprowadzono na tyłach budynku Ratusza Miejskiego,
w obrębie dziedzińcu zabudowań magistratu. Rozpoznanie miało charakter przed-
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inwestycyjnych badań archeologicznych, których celem było określenie poziomów
chronologicznych cmentarzyska związanego ze średniowiecznym szpitalem przy kościele pw. Świętego Ducha oraz zasięgu występowania fundamentów dawnego klasztoru karmelitów. Badania wykopaliskowe obejmowały rozpoznaniem wschodnią część
nekropoli. Nekropolia, która powstała równocześnie ze wzniesieniem poza murami
miasta świątyni i szpitala w XV wieku uległa zniszczeniu w początkach XVII wieku,
w związku ze powstaniem zabudowań klasztoru karmelitów. Pod współczesnymi nawarstwieniami natrafiono na poziomy użytkowe oraz obiekty datowane na XVII-XVIII
wiek. Poniżej natrafiono na zarysy wkopów grobowych oraz warstwy sepulkralne
cmentarzyska. Pochówki, których łącznie odkryto 174 powstały w okresie od XV do
początków XVII wieku. Badania wykazały, że większość zmarłych została złożona
pojedynczo w ziemnych jamach grobowych. Chowano tutaj dorosłych, dzieci oraz
niemowlęta. Najczęściej zmarłych układano w grobach głową w kierunku północnozachodnim w pozycji wyprostowanej, na wznak z rękami wzdłuż tułowia lub krzyżowanymi na wysokości miednicy. W wypełniskach jam grobowych nie stwierdzono
pozostałości drewna, które można byłoby wiązać z konstrukcjami trumien. Najpewniej
ciała zmarłych owijano tylko materiałem, który nie zachował się do naszych czasów.
Jamy grobowe bardzo często przecinały się nawzajem. Odkrywane szkielety w wielu
przypadkach były niekompletne, uszkodzone przez młodsze wkopy. Prawdopodobnie na przyszpitalnym cmentarzu nie stosowano żadnych naziemnych form lokalizacji
grobów. Większość pochówków nie posiadała żadnego wyposażenia. Niektóre tylko
zaopatrzono w przedmioty osobiste tj.: pierścionki, obrączki, różaniec oraz elementy
stroju zmarłego – szpile, klamry do pasków. Fragmenty naczyń ceramicznych i kafli
piecowych, podobnie jak monety (najczęściej denary jagiellońskie) trafiły do zasypisk
jam grobowych wraz z ziemią pochodzącą z terenu wokół przyszpitalnego cmentarza. W oparciu o rozpoznaną stratygrafię badanej części cmentarza wyróżniono trzy
zasadnicze fazy jego użytkowania. Pierwsza faza odnosiła się do okresu użytkowania
nekropoli w XV i XV/XVI wieku. Wskazano w sumie 21 pochówków odnoszących
się do tej fazy oraz trzy inne obiekty nie związane z funkcją grobową. Faza II wiąże się z pracami niwelacyjnymi, świadczącymi o przekształceniach topografii terenu
cmentarza w okresie XVI stulecia. W czasie trwania tej fazy pochowano tutaj ponad
30 osób. Najmłodsza faza III użytkowania była związana ze schyłkiem funkcjonowania cmentarza w okresie XVI/XVII wieku. Z tą fazą powiązano 53 pochówki oraz dół
grzebalny zawierający szczątki kostne kilkudziesięciu osób. Wśród odkrytych grobów
wyróżniono ponadto grupę 42 pochówków, które powstały w fazie II lub III oraz
27 pochówków w jamach, którym nie przyporządkowano konkretnej fazy użytkowania. W trakcie wykopalisk odkryto nawarstwienia związane ze starszymi dziejami
terenu, zajętego przez przyszpitalny cmentarz. Natrafiono na bruk kamienny, którego
chronologia odnosi się do połowy XV wieku. Najstarszy poziom użytkowy na badanym obszarze wyznacza humus pierwotny, W warstwie humusu pierwotnego występowały fragmenty naczyń ceramicznych pochodzących z okresu wczesnego średniowiecza oraz z epoki brązu. W strefie podglebia natrafiono ponadto na ceramikę
neolityczną oraz obiekty pradziejowe. Ze wczesnym średniowieczem wiążą się dwa
obiekty w typie ziemianek mieszkalnych. W jednej z nich odkryto relikty glinianego
paleniska lub piec z fragmentami naczyń datowanych na VII-VIII wiek.
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Dokumentacja: Jacek Tkaczyk, Rafał Niedźwiadek, Konrad Drobek, Wstępne sprawozdanie z archeologicznych badań wykopaliskowych na terenie cmentarza świętoduskiego, Lublin 2010. Maszynopis znajduje się w archiwum WUOZ Lublin. Badania
zrealizowano na zlecenie firmy ARKADY sp. z o.o. Lublin.
ul. Lubartowska 4
Badania wykopaliskowe przeprowadzono w południowej części śródmiejskiego
kwartału zabudowy Lublina ograniczonym ulicami: Przystankową, Lubartowską
i Świętoduską. Prace badawcze prowadzono w związku planowaną budową parkingu podziemnego wraz z zapleczem usługowo-handlowym. Założono 3 wykopy
badawcze. W trakcie badań zarejestrowano w sumie 50 obiektów archeologicznych.
Były to przeważnie jamy gospodarcze i dołki posłupowe o niedużych gabarytach
oraz obszerne piwnice ziemne. Chronologia wszystkich odsłoniętych trakcie badań
obiektów zamyka się w granicach XVII-XX wieku. Powstanie najmłodszych spośród
nich związane jest z akcjami porządkowymi lub zagospodarowywaniem tego terenu w XIX i pierwszej połowy XX wieku. Części z nich można przyjąć, że powstały
w czasie urządzania placu targowego w 1 poł. XIX stulecia. Inne związane mogą być
z rozplanowywaniem dworca autobusowego, które miało miejsce w latach 30-tych
XX wieku. W południowo-zachodniej części badanego obszaru odkryto sekwencję
trzech utwardzonych nawierzchni. Najstarsza, pokryta brukiem kamiennym, związana
była z wspomnianym placem targowym, założonym w połowie XIX wieku. Południowo-zachodnia część badanego obszaru skrywała relikty budynku o ceglanych
fundamentach. Wzniesiono go i użytkowano w XIX-XX wieku. Źródła ikonograficzne
wskazują, że jego funkcja związana była z targowiskiem. Poniżej fundamentów odkryto relikty starszego założenia, o konstrukcji drewniano-glinianej. Podczas badań
w 1997 r. mgr Andrzej Hunicz zarejestrował jego wschodni fragment. W obecnie realizowanym wykopie odsłonięto dalszy jego odcinek. Chronologia odkrytego założenia
odnosi się do XVII-XVIII wieku. Prawdopodobnie były to relikty spalonego budynku drewnianego, zajmującego tylną część gospodarczą działki należącej do kościoła
i szpitala Świętego Ducha. Ponadto w trakcie badań natrafiono na ludzki materiał
kostny. Odkryte szczątki kostne nie zachowały układu anatomicznego, co świadczy
o ich wtórnym zdeponowaniu. Najpewniej zostały wydobyte na sąsiedniej działce,
przy kościele Św. Ducha, gdzie lokalizuje się nowożytną nekropolę. Po północnej
stronie ul. Przystankowej nie natrafiono na pochówki ludzkie, co potwierdza przypuszczenie, że późnośredniowieczny i nowożytny cmentarz przykościelny nie obejmował swym zasięgiem badanej działki.
Dokumentacja: Rafał Niedźwiadek, Dokumentacja z przedinwestycyjnych badań archeologicznych na działce 43/1 przy ul. Lubartowskiej 4 w Lublinie, Tom: I-IV, Lublin
2009. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Lublin. Badania zrealizowano
na zlecenie firmy ARKADY sp. z o.o. Lublin.
ul. Narutowicza 6, kościół pw. Wniebowzięcia N.M.P
Badania weryfikacyjno-sondażowe przeprowadzono w związku z planowanym remontem dawnego kościoła i klasztoru sióstr brygidek. Głównych celem badań było
szczegółowe rozpoznanie pierwotnych poziomów posadzki wewnątrz kościoła oraz
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pierwotnego poziomu terenu znajdującego się w jego bezpośrednim otoczeniu.
W trakcie badań nie udało się precyzyjnie ustalić pierwotnych poziomów użytkowych
terenu na zewnątrz i we wnętrzu kościoła, z czasów jego budowy tj. w latach 14201432. W jedynym wykonanym poza obrysem kościoła wykopie, przy jego ścianie
północnej, przy styku ze wschodnią ścianą dzwonnicy nie natrafiono na pełny profil
glebowy z zachowanym gruntem naturalnym. Najcenniejszym odkryciem dokonanym
w trakcie omawianych badań było odsłonięcie w wykopie zewnętrznym pozostałości
prawdopodobnie kaplicy (kościoła) pw. N.M.P, św. Barbary i św. Zofii wzniesionego na przełomie XIV i XV wieku. W wykopie zewnętrznym odsłonięto również
relikty bliżej nieokreślonego pomieszczenia budynku dostawionego do północnej
ściany kościoła i wschodniej ściany dzwonnicy. Forma, funkcja i czas funkcjonowania
tego pomieszczenia na podstawie dotychczasowego rozpoznania nie jest możliwa
do ustalenia. Kolejny wykop założony został we wnętrzu świątyni, przy jego ścianie
północnej, w miejscu zamurowanego pierwotnego wejścia. Miał on dostarczyć informacji na temat dawnych poziomów użytkowych i posadzek oraz o ewentualnych
kryptach i pochówkach. Pewne przesłanki wskazują, że pierwotny poziom użytkowy
(posadzka) w momencie wzniesienia budowli znajdował się nieco wyżej niż poziom otaczającego kościół terenu. Najpewniej w XVII wieku nastąpiło podniesienie
posadzki, o co najmniej 60-70 cm m.in. w związku z chowaniem w jego wnętrzu,
w grobach ziemnych, zmarłych. Około 1860 r., przy okazji wymiany posadzki, nastąpiło obniżenie wnętrza kościoła do obecnego poziomu. Hipoteza ta wymaga weryfikacji w trakcie dalszych badań.
Dokumentacja: Marek Florek, Łukasz Rejniewicz, Katarzyna Padło, Rafał Ratajczak.
Dokumentacja z archeologicznych badań weryfikacyjno-sondażowych przy kościele
pw. Wniebowzięcia NMP w Lublinie ul. Narutowicza 6. Dokumentacja znajduje się
w archiwum WUOZ Lublin. Badania zrealizowano na zlecenie Kościoła Rektoralnego
pw. Wniebowzięcia N.M.P w Lublinie.
ul. Willowa (dzielnica Sławinek)
stanowisko nr 1-2/47-48, obszar AZP 77-81
Dziesiąty sezon ratowniczych badań wykopaliskowych na rozległym, wielokulturowym stanowisku zlokalizowanym na terenach do niedawna wykorzystywanych
rolniczo a obecnie przeznaczonych pod budownictwo indywidualne, niszczonych
przez naturalne procesy geologiczne, lokalne drogi i poszukiwaczy zabytków. Pracami wykopaliskowymi, realizowanymi w obrębie wykopu szerokopłaszczyznowego,
objęto obszar o powierzchni 953 m2. Odkryto 61 obiektów archeologicznych o zróżnicowanej funkcji i chronologii, ponadto kontynuowano rozpoznanie 7 obiektów
zarejestrowanych i częściowo wyeksplorowanych w poprzednich sezonach. Teren
stanowiska był szczególnie intensywnie użytkowany przez ludność kultury pucharów
lejkowatych. Odsłonięto zespół obiektów potwierdzających istnienie w wyższej partii
stoku stałego osadnictwa identyfikowanego z tą jednostką taksonomiczną. Natrafiono
na: pozostałości zabudowy mieszkalnej w postaci częściowo zagłębionego w ziemię
obiektu o konstrukcji słupowej (domostwo?), odkryto też funkcjonalnie związanych
z nim 12 mniejszych jednostek, wśród których znajduje się 11 jam posłupowych oraz
piwniczka. Na północ od wspomnianego zespołu obiektów odkryto 2 jamy gospo-
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darcze, z których jedna zawierała pochówek szkieletowy. Z wypełnisk w/w obiektów
pochodzi liczny materiał zabytkowy: oprócz ponad tysiąca fragmentów naczyń pozyskano 4 częściowo zachowane przęśliki, 82 zabytki krzemienne, 2 rozcieracze, gładzik kamienny, kamienie ze śladami szlifowania, kości zwierzęce, muszle małży, bryły polepy, w tym z negatywami konstrukcji drewnianych. W roku 2009 zakończono
badania najdalej wysuniętego na północ monumentalnego grobowca trapezowatego
kultury pucharów lejkowatych (grobowiec nr III) częściowo rozpoznanego w latach
2003 i 2008: Eksploracją objęto centralną część grobowca. Odkryto rowy palisadowe
wyznaczające zarysy ścian bocznych budowli, a także konstrukcje w ich obrębie
zaś wewnątrz grobowca odsłonięto spągi 4 obiektów z konstrukcjami kamiennymi
i niewielką jamę, z której pochodzi m.in. dający się zrekonstruować puchar lejkowaty.
W dwóch obiektach z konstrukcjami kamiennymi natrafiono na źle zachowane ludzkie szczątki kostne, w żadnym nie stwierdzono obecności inwentarzy grobowych.
Pozostałe obiekty datowane są na wczesne średniowiecze i okres nowożytny lub
nie zostały zdefiniowane pod względem kulturowym i chronologicznym. Spośród
4 grobów z pochówkami szkieletowymi odkrytych w sąsiedztwie neolitycznego grobowca co najmniej dwa należy uznać za wczesnośredniowieczne – wyznaczają one
zachodnią granicę tak datowanej nekropoli. Metrykę wczesnośredniowieczną miało
ponadto 5 obiektów osadowych eksplorowanych w 2009 r.: 2 nowoodkryte i 3 częściowo przebadane w latach 2002 oraz 2008. W północnej strefie badanego obszaru
kontynuowano rozpoznanie kolejnych odcinków 2 rozległych rowów, odsłonięto też
10 grobów z pochówkami szkieletowymi i zarejestrowano w ścianie wykopu zarysy
5 następnych jam grobowych na najmłodszej spośród sławinkowskich nekropoli tj.
cmentarzu z XVII-XVIII w.
Dokumentacja: Marta Polańska, Wstępne sprawozdanie z badań wykopaliskowych,
zrealizowanych w 2009 r. na Sławinku w Lublinie, stan. 1/47-2/48. Dokumentacja
znajduje się w archiwum WUOZ Lublin. Badania archeologiczne finansowane przez
inwestora prywatnego.
ŁASZCZÓWKA. GM. TOMASZÓW, POW. TOMASZOWSKI
stanowisko nr 7/89, obszar AZP 94-90
Badania wykopaliskowe o charakterze przedinwestycyjnym przeprowadzono w obrębie wykopu szerokoprzestrzennego, wytyczonego pod inwestycję związaną z budową obwodnicy drogowej, który przecinał obszar stanowiska znanego z wcześniejszych badań powierzchniowych. Łącznie przebadano powierzchnię 26,82 ara. Badania
koncentrowały się w południowej części hektarowego stanowiska usytuowanego
w dolnej partii stoku i dnie doliny Sołokiji. W trakcie prac wykopaliskowych odkryto,
zadokumentowano i przebadano 23 ziemne obiekty archeologiczne o charakterze osadowym, z których 29 zaklasyfikowano jako jamy o trudnej do sprecyzowania funkcji, 12
uznano za dołki posłupowe, a 2 za poaleniska. Na podstawie wstępnej analizy ceramiki
pozyskanej z obiektów, na stanowisku wydzielono 5 faz zasiedlenia. Najstarsza faza
osadnictwa należy do kultury pucharów lejkowatych z okresu neolitu (3 obiekty). Zdecydowanie młodszy jest 1 obiekt przypisany kulturze łużyckiej ze schyłkowego okresu
brązu. Ponadto do okresu wczesnego średniowiecza zaliczono 2 obiekty, do okresu
późnego średniowiecza zaliczono 3 obiekty, a kolejne 2 uznano za nowożytne.
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Dokumentacja: Piotr Anzel, Przemysław Jażdżyk, Sprawozdanie z ratowniczych
badań wykopaliskowych w Łaszczówce st. 7 (AZP 94-90/89), pow. Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie, na trasie budowy drogi krajowej S-17. Sprawozdanie znajduje się
w archiwum WUOZ Lublin Delegatura w Zamościu. Dokumentacja końcowa w przygotowaniu. Badania zlecone i finansowane przez inwestora – Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
ŁĘCZNA
ul. Świętoduska, kościół pw. św. Marii Magdaleny
Na zlecenie Urzędu Miasta Łęczna prowadzono nadzór archeologiczny nad pracami
ziemnymi związanymi z przebudową ul. Świętoduskiej wraz z budową oświetlenia
ulicznego i rozbudową sieci kanalizacji deszczowej. W związku z natrafieniem podczas prac ziemnych na pochówki ludzkie związane prawdopodobnie z obrzeżami
historycznego cmentarza przykościelnego przekształcono na tym odcinku nadzór archeologiczny w ratownicze badania wykopaliskowe. Prace badawcze skoncentrowane były na północ od muru okalającego działkę kościoła. Wytyczono pięć wykopów
sondażowych. W wyniku badań ustalono trzy zasadnicze fakty związane z funkcjonowaniem północnej części przestrzeni cmentarza przykościelnego. Pierwszym z nich
było odkrycie pozostałości po destrukcji muru, bramy czy raczej furtki oraz biegnącej
ku kościołowi ścieżki. Drugim występowanie warstwy sepulkralnej o dużej miąższości świadczącej o długotrwałym, rozciągniętym pomiędzy XV a XVIII wiekiem, użytkowaniu obszaru grzebalnego oraz odkrycie pochówków ludzkich. Natrafiono na 23
wkopy grobowe, z czego 15 wyeksplorowano w całości. Z zebranego materiału kostnego wyselekcjonowano 8 najlepiej zachowane szkielety, które poddano szczegółowym badaniom antropologicznym. W trakcie badań pozyskano materiał zabytkowy,
wśród którego wyróżniono fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej datowane
na VIII-IX wiek oraz na XI-XIII stulecie. Najliczniej jednak reprezentowana była ceramika z okresu od XV do XVII wieku, ze spadkiem liczebności w XVIII stuleciu.
Dokumentacja: Dariusz Bednarski, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego przy
budowie drogi gminnej KUD łączącej ul. Szkolną z ul. Świętoduską oraz przebudowie drogi gminnej 084 KDX – ul. Świętoduska w Łęcznej wraz z budową oświetlenia
ulicznego i rozbudową sieci kanalizacji deszczowej oraz ratowniczych badań archeologicznych na cmentarzu przy kościele pw. św. Marii Magdaleny (Łęczna, ul. Świętoduska), Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Lublin. Badania zrealizowano
na zlecenie Urzędu Miasta Łęczna.
MACHNÓW STARY, GM. LUBYCZA KRÓLEWSKA, POW. TOMASZOWSKI
stanowiska nr 41/71, obszar AZP 96-91
Badania wykopaliskowe o charakterze sondażowyn przeprowadzono w celu rozpoznania nowo odkrytego stanowiska, które zaewidencjonowano na podstawie luźnych znalezisk dostarczonych przez mieszkańca Machnowa. Do Muzeum w Tomaszowie trafiły
bowiem przedmioty wykonane z brązu i żelazna, datowane na epokę brązu i wczesną
epokę żelaza. Wśród nich znajdował się nordyjski grot typu Borbjerg, szpile, grociki
scytyjskie, kolczyki gwoździowate i zawieszka skroniowa, sierp z guzkiem i sztabki
surowca, a także fibula brązowa oraz zespół połamanych ozdób ze srebra, elektronu
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i brązu, datowanych na wczesne średniowiecze. Znaleziono tu również zabytki żelazne,
jak radlica i ostroga oraz kamienny toporek przypisywany kulturze ceramiki sznurowej ze schyłkowego okresu epoki neolitu. Wstępne oględziny terenu usytuowanego
w strefie przygranicznej, przeprowadzone w obecności funkcjonariuszy Placówki Straży
Granicznej w Hrebennem, pozwoliły na wyróżnienie nowego stanowiska o dość dużej
powierzchni, sięgającej ok. 10 ha, które usytuowane jest na niewysokim, zwydmionym
i pofałdowanym garbie terenowym, położonym pomiędzy dość rozległymi, bagnistymi
dolinami niewielkich, bezimiennych cieków, będących dopływami Sołokii. W trakcie
weryfikacji stanowiska, które jest obecnie nieużytkiem, zebrano blisko 30 fragmentów
ceramiki pradziejowej i zaobserwowano ślady po kilku wkopach pozostawionych przez
poszukiwaczy skarbów. Prace badawcze rozpoczęto od planigrafii terenu, w wyniku
której zebrano 166 fragm. ceramiki (większość datowana na okres halsztacki z wczesnej
epoki żelaza), 1 przedmiot żelazny, 9 narzędzi krzemiennych oraz kilka bryłek polepy
i żużla żelaznego. Badania wykopaliskowe realizowano w obrębie 12 wykopów wąskoprzestrzennych, o łącznej powierzchni 1,2 arów. Odkryto 42 ziemne obiekty osadowe o zróżnicowanej wielkości, których chronologię można określić na wczesny okres
epoki żelaza i łączyć z kulturą łużycką (?), na co wskazuje ceramika odnaleziona w ich
wypełniskach. Ponadto w warstwie kulturowej poza obiektami natrafiono na materiały
pozwalające stwierdzić na stanowisku obecność osadnictwa grup neolitycznych (kultura ceramiki wstęgowej rytej, kultura malicka i kultura wołyńsko-lubelska), ludności
z wczesnego okresu epoki brązu (kultura mierzanowicka i trzciniecka), a także z okresów młodszych – rzymskiego oraz wczesnego średniowiecza i średniowiecza.
Dokumentacja: Jolanta Bagińska, Halina Taras, Stary Machnów, stan. 41.Dokumentacja z badań sondażowych. Opracowanie dokumentacyjne znajduje się w archiwum
WUOZ Lublin Delegatura w Zamościu. Badania zorganizowane i finansowane przez Instytut Archeologii UMCS w Lublinie i Muzeum Regionalne w Tomaszowie Lubelskim.
MIĄCZYN, GM. LOCO, POW. ZAMOJSKI
stanowisko nr 41/102, obszar AZP 88-90
Badania wykopaliskowe o charakterze wyprzedzającym przeprowadzono w obrębie
wykopu liniowego o szerokości 4 m i długości 240 m, wytyczonego pod inwestycję
związaną z budową gazociągu, który przecinał obszar nowo odkrytego stanowiska.
Łącznie przebadano powierzchnię 10,4 ara. Badania koncentrowały się w środkowej
części hektarowego stanowiska, które odkryto podczas nadzoru realizowanego na
trasie tej inwestycji. W trakcie prac wykopaliskowych odkryto, zadokumentowano
i przebadano 6 obiektów osadowych, wśród których wyróżniono 3 jamy gospodarcze
oraz 3 dołki posłupowe, a w ich wypełniskach natrafiono na niewielką ilość materiału
zabytkowego (drobne ułamki ceramiki), datowanego na okres pradziejowy, na razie
bez określenia kulturowego.
Dokumentacja: Wiesław Koszkul, Miączyn stan. 41. Powiat zamojski, gmina Sitno,
woj. lubelskie. Wstępne sprawozdanie z nadzoru archeologicznego i wyprzedzających
badań ratowniczych. Sprawozdanie znajduje się w archiwum WUOZ Lublin Delegatura w Zamościu. Dokumentacja końcowa w przygotowaniu. Badania zlecone i finansowane przez inwestora – Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o.
w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Sandomierzu.
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MIĄCZYN, GM. LOCO, POW. ZAMOJSKI
stanowisko nr 42/104, obszar AZP 88-90
Badania wykopaliskowe o charakterze wyprzedzającym przeprowadzono w obrębie
wykopu liniowego o szerokości 4 m i długości 50 m, wytyczonego pod inwestycję
związaną z budową gazociągu, który przecinał obszar stanowiska odkrytego podczas
nadzorowania robót ziemnych przy realizacji tej inwestycji. Łącznie przebadano powierzchnię 2 arów. Badania koncentrowały się w środkowej części półhektarowego
stanowiska. W trakcie prac wykopaliskowych odkryto, zadokumentowano i przebadano 9 obiektów osadowych, wśród których wyróżniono 4 jamy gospodarcze,
1 dołek posłupowy oraz 4 duże obiekty o charakterze ziemianek lub półziemianek
mieszkalnych, ale w ich wypełniskach nie natrafiono na materiał zabytkowy, co uniemożliwia określenie ich przynależności chronologicznej i kulturowej
Dokumentacja: Wiesław Koszkul, Miączyn stan. 42, AZP 88-90/104, gmina Miączyn,
woj. lubelskie. Wstępne sprawozdanie z nadzoru archeologicznego i wyprzedzających
badań ratowniczych. Sprawozdanie znajduje się w archiwum WUOZ Lublin Delegatura w Zamościu. Dokumentacja końcowa w przygotowaniu. Badania zlecone i finansowane przez inwestora – Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o.
w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Sandomierzu.
MIĄCZYN KOLONIA, GM. LOCO, POW. ZAMOJSKI
stanowisko nr 2/33, obszar AZP 88-90
Badania wykopaliskowe o charakterze wyprzedzającym przeprowadzono w obrębie wykopu liniowego o szerokości 4 m i długości 300 m, wytyczonego pod inwestycję związaną z budową gazociągu, który przecinał obszar stanowiska. Łącznie
przebadano powierzchnię 12 arów. Badania koncentrowały się w środkowej części pięciohektarowego stanowiska. W trakcie prac wykopaliskowych stwierdzono
znacznie większą powierzchnię stanowiska niż to określono podczas dawnych badań powierzchniowych (wówczas szacowano ją na ok. 0,5 ha). Odkryto, zadokumentowano i przebadano 67 pradziejowych obiektów osadowych, wśród których
wyróżniono 23 różnej wielkości jamy gospodarcze, 40 dołków posłupowych oraz
4 duże obiekty o charakterze ziemianek lub półziemianek mieszkalnych. W wypełniskach obiektów natrafiono na liczny materiał zabytkowy (fragmenty ceramiki
i narzędzia krzemienne), który umożliwia określenie ich przynależności chronologicznej na epokę neolitu i epokę brązu, z przypisaniem do kultury lubelskowołyńskiej, kultury pucharów lejkowatych, kultury mierzanowickiej, trzcinieckiej
i łużyckiej. Znaczna część dołków posłupowych grupuje się w regularnym układzie
trójrzędowym, co może świadczyć, że stanowi pozostałość po konstrukcji naziemnego obiektu mieszkalnego. W mniej zniszczonych partiach stanowiska odnotowano obecność nawarstwień kulturowych.
Dokumentacja: Wiesław Koszkul, Miączyn Kolonia stan. 2, AZP 88-90/33, gmina
Miączyn, woj. lubelskie. Wstępne sprawozdanie z nadzoru archeologicznego i wyprzedzających badań ratowniczych. Sprawozdanie znajduje się w archiwum WUOZ
Lublin Delegatura w Zamościu. Dokumentacja końcowa w przygotowaniu. Badania
zlecone i finansowane przez inwestora – Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Sandomierzu.
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MIĄCZYN KOLONIA, GM. LOCO, POW. ZAMOJSKI
stanowisko nr 3/34, obszar AZP 88-90
Badania wykopaliskowe o charakterze wyprzedzającym przeprowadzono w obrębie
wykopu liniowego o szerokości 4 m i długości 340 m, wytyczonego pod inwestycję
związaną z budową gazociągu, który przecinał obszar stanowiska. Łącznie przebadano powierzchnię 13,6 ara. Badania koncentrowały się w środkowej części sześciohektarowego stanowiska. W trakcie prac wykopaliskowych stwierdzono bowiem
znacznie większą powierzchnię stanowiska niż to określono podczas dawnych badań
powierzchniowych (wówczas szacowano ją na nieco ponad 0,5 ha). Odkryto, zadokumentowano i przebadano 42 pradziejowe obiekty osadowe, wśród których wyróżniono 19 różnej wielkości jamy gospodarcze, 21 dołków posłupowych oraz 3 duże
obiekty o charakterze ziemianek lub półziemianek mieszkalnych. W wypełniskach
obiektów natrafiono na liczny materiał zabytkowy (fragmenty ceramiki i narzędzia
krzemienne), który umożliwia określenie ich przynależności chronologicznej na epokę neolitu i epokę brązu. Pewna część dołków posłupowych i jam gospodarczych
koncentrowała się przy jednym z obiektów o charakterze mieszkalnym, co może
świadczyć, że uchwycono znaczną część zagospodarowania przestrzennego jakiegoś
domostwa. W mniej zniszczonych partiach stanowiska odnotowano obecność warstwy kulturowej, w obrębie której oprócz fragmentów ceramiki odkryto także stromy
drapacz z obsydianu.
Dokumentacja: Wiesław Koszkul, Przemysław Szelest, Miączyn Kolonia stan. 3,
AZP 88-90/34, gmina Miączyn, woj. lubelskie. Wstępne sprawozdanie z nadzoru archeologicznego i wyprzedzających badań ratowniczych. Sprawozdanie znajduje się
w archiwum WUOZ Lublin Delegatura w Zamościu. Dokumentacja końcowa w przygotowaniu. Badania zlecone i finansowane przez inwestora – Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Sandomierzu.
MIĄCZYN KOLONIA, GM. LOCO, POW. ZAMOJSKI
stanowisko nr 31/101, obszar AZP 88-90
Badania wykopaliskowe o charakterze wyprzedzającym przeprowadzono w obrębie
wykopu liniowego o szerokości 4 m i długości 60 m, wytyczonego pod inwestycję
związaną z budową gazociągu, który przecinał obszar stanowiska. Łącznie przebadano powierzchnię 2,4 ara. Badania koncentrowały się w środkowej części półhektarowego, nowo odkrytego podczas nadzoru stanowiska. W trakcie prac wykopaliskowych nie stwierdzono obiektów osadowych, a odkryto jedynie niewielką ilość
fragmentów ceramiki o chronologii pradziejowej.
Dokumentacja: Wiesław Koszkul, Miączyn Kolonia stan. 31, AZP 88-90/33, gmina
Miączyn, woj. lubelskie. Wstępne sprawozdanie z nadzoru archeologicznego i wyprzedzających badań ratowniczych. Sprawozdanie znajduje się w archiwum WUOZ
Lublin Delegatura w Zamościu. Dokumentacja końcowa w przygotowaniu. Badania
zlecone i finansowane przez inwestora – Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Sandomierzu.
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PASIEKA, GM. KRAŚNIK, POW. KRAŚNICKI
stanowisko nr 1/25, obszar AZP 84-78
Celem badań ratowniczych było przebadanie metodami wykopaliskowymi części stanowiska znajdującego się w pasie inwestycyjnym projektowanej drogi – obwodnicy
Kraśnika. Obszar badań wytypowano do archeologicznych badań przedwiwestycyjnych na podstawie badań powierzchniowo – sondażowych wykonanych w 2007 roku.
Prace wykopaliskowe rozpoczęto w 2008 i kontynuowano w 2009 roku. W trakcie
badań wyeksplorowano 53 obiekty archeologiczne, z których udało się wydatować
37. Wśród rozpoznanych wyróżniono obiekty datowane na epokę brązu, pochodzące
z okresu późnośredniowiecznego i wczesnonowożytnego, nowożytnego oraz współczesnego. Wydobyto 1051 zabytków ruchomych, w tym 855 sztuk ceramiki, 22 fragmenty kafli, 4 fragmenty dachówek, 8 fragmentów polepy, 102 sztuk kości zwierzęcych, 43 fragmenty przedmiotów z metali, 6 ze szkła, 5 z krzemienia oraz 6 artefaktów
kamiennych. Przeprowadzone w roku 2009 roku badania potwierdziły ogólne dane
co do chronologii i funkcji stanowiska uzyskane podczas zwiadu powierzchniowego oraz poprzednich badań. Ślady osadnictwa pradziejowego, pochodzące głównie
z epoki brązu (kultura mierzanowicka i łużycka) manifestowały się obecnością fragmentów ceramiki oraz jednym obiektem ziemnym (jama). Z okresem późnośredniowiecznym i wczesnonowożytnym należy łączyć 15 zadokumentowanych obiektów.
Wśród nich 13 zinterpretowano jako obiekty o funkcji mieszkalno-gospodarczej (piwniczki, jamy odpadkowe) oraz jeden (lub prawdopodobnie dwa), który traktować
można jako pozostałość kloaki. Ślady osadnictwa z XVIII-XIX wieku reprezentowane
były przez 20 obiektów o funkcji mieszkalnej (mury) i gospodarczej (jamy, doły posłupowe), związane głownie z funkcjonującym na tym terenie folwarkiem. W trakcie
badań odkryto ponadto okopy strzelecki związane z działaniami wojennymi w I wojnie światowej. Ponadto zarejestrowani 3 relikty zabudowy (fragmenty podmurówek),
które łączyć można z funkcjonowaniem na tym terenie wsi w okresie międzywojennym. Wśród obiektów nie wydatowanych znalazły się doły posłupowe oraz różnego
rodzaju wkopy. Podsumuwując badania na stanowisku w Pasiece stwierdzić można,
że teren dawnego folwarku związanego bezspornie z zakonem kanoników regularnych w Kraśniku był intensywnie eksploatowany od XVI do połowy XVII wieku. Po
tym okresie, zapewne w wyniku najazdu szwedzkiego nastąpiło znaczne osłabienie
gospodarcze. Cześć odkrytych obiektów powstała dopiero w XIX wieku.
Dokumentacja: Anna Wichrowska, Zbigniew Wichrowski, Kraśnik – Obwodnica
Miasta. Opracowanie wyników nadzorów i badań archeologicznych prowadzonych
w związku z budową obwodnicy Kraśnika w ciągu dróg krajowych nr 19 Suwałki
– Rzeszów i nr 74 Kielce – Kraśnik. Tom I-II. Uzupełniające ratownicze badania archeologiczne na st. Pasieka 1/25/84-78 AZP gm. Kraśnik, Kraśnik 2009, Dokumentacja
znajduje się w archiwum WUOZ Lublin. Badania zrealizowano na zlecenie GDDKiA
Oddział w Lublinie.
PUŁAWY
Łacha Wiślana, ogród ks. Izabeli Czartoryskiej
W wyniku badań wykopaliskowych odkryto relikty dwóch przyczółków mostu łukowego. Fragment północnego przyczółka mostu składał się z nasypu ziemnego obmu-
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rowanego kamieniem wapiennym z dodatkiem cegieł na piaskowo-wapiennej zaprawie. Relikt południowego przyczółka został wymurowany z kamienia wapiennego
z dodatkiem fragmentów cegieł na pisakowo-wapiennej zaprawie. W trakcie badań
nie udało się zlokalizować przyczółków północnego i południowego mostu przy
Marynkach. Ruchome zabytki znaleziono tylko w wykopie IIIB, na które składały się
fragmenty naczyń glinianych tzw. siwaków i żelazny nóż. Odkryte zabytki należy datować na okres XVIII-XX wiek. W rejonie grot zlokalizowano za pomocą odwiertów
relikty dawnej przystani, wybudowanej z kamieni wapienny, które stanowiły prawdopodobnie jej nawierzchnię. Przystań miała około 15 m długości i przynajmniej 3 m
szerokości. W czasie badań nie udało się określić granic łachy na odcinku pomiędzy
groblą, a ul. 4 Pułku Piechoty. W wykopach wykonanych na terenie parku odsłonięto
ponadto ślady utwardzania nawierzchni parkowych ścieżek. Szerokość utwardzania
jest nieznacznie większa od szerokości alejek obecnych. Ślady wcześniejszej północnej linii brzegowej łachy zaobserwowano w rejonie grot i na zachód od mostu arkadowego za pomocą odwiertów. Odwierty zawierały seledynowy ił, może to wskazywać, iż łacha mogła sięgać dalej na północ w stosunku do dzisiejszej sytuacji.
Dokumentacja: Edmund Mitrus, Dokumentacja z badań archeologicznych rejonu
Łachy Wiślanej w ogrodzie ks. Izabeli Czartoryskiej w Puławach. Dokumentacja znajduje się w WUOZ w Lublinie. Prace wykonano na zlecenie Gminy Miasta Puławy.
ROGALIN DOLNY, GM. HORODŁO, POW. HRUBIESZOWSKI
stanowisko nr 15/17, obszar AZP 86-96
Działania archeologiczne polegały na kontynuacji prac badawczych z ubiegłego roku
i miały na celu dalsze rozpoznanie i przebadanie zagrożonego zniszczeniem przez
orkę i erozję naturalną, cmentarzyska kultury strzyżowskiej z wczesnego okresu epoki brązu. Podczas badań odkryto i zabezpieczono 3 pochówki szkieletowe. Jeden
z grobów był praktycznie całkowicie zniszczony. W spągowej partii jamy grobowej natrafiono jedynie na kilka ułamków kości ludzkich ze śladami zielonkawego
przebarwienia i drobne fragmenty ceramiki kultury strzyżowskiej. Natomiast dwa następny groby były dość dobrze zachowane. W jamach grobowych odsłonięto dość
dobrze zachowane szkielety ludzkie (ułożone na wznak, z lekko podkurczonymi nogami), których wyposażenie stanowiły naczynia gliniane zdobione odciskami sznura
i wyraźnym przecieraniem powierzchni (łącznie 5 naczyń), liczne paciorki fajansowe,
fragmenty ozdób miedzianych i kościanych oraz 1 sierp krzemienny z odłamanym
ostrzem.
Dokumentacja: Bartłomiej Bartecki, Anna Hyrchała, Dokumentacja wstępna badań
archeologicznych na stan. 15 w Rogalinie Dolnym, gm. Horodło, w 2009 roku. Dokumentacja powykonawcza w opracowaniu. Badania realizowane przez Instytut Archeologii UMCS w Lublinie i Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.
SAMOKLĘSKI, GM. KAMIONKA, POW. LUBARTOWSKI
Zespół Pałacowy, obszar AZP 73-80
Podczas badań archeologicznych przeprowadzonych przy pałacu, które miały na
celu określenie obecności i zasięgu tarasu zrealizowano 9 wykopów badawczych.
W wykopach odsłonięto relikty pięciu murów. Mury zostały zinterpretowane jako po-
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zostałości dwóch niewielkich tarasów, z których jeden wybudowany został w 1 poł.
XIX wieku. Relacje pomiędzy odsłoniętymi w wykopach partiami fundamentowymi
korpusu dworu i skrzydłami oraz różnice w parametrach użytych cegieł potwierdzają
historyczne dane o fazowaniu rozwoju klasycystycznego pałacu w latach 1800 i 1883
roku. Pozyskane w trakcie badań zabytki ruchome potwierdziły obecność śladów
osadnictwa z okresu średniowiecznego, a także wskazała na istnienie na tym obszarze
starszej zabudowy mieszkalnej, której okresu użytkowania zakończył się w poł. XVII
wieku.
Dokumentacja: Mariusz Matyaszewski, Dokumentacja z badań archeologicznych
przeprowadzonych w zespole dworsko-parkowym w Samoklęskach, gm. Kamionka,
Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Lublin. Badania zrealizowano na
zlecenie firmy P.P.H.U. „ELEKTROPAKS” w Łęczna
SIEDLISZCZE KOLONIA, GM. SIEDLISZCZE, POW. CHEŁMSKI
stanowisko nr 8/102, obszar AZP 78-87
Badania archeologiczne prowadzono na terenie zabytkowego zespołu dworsko
– parkowego. Założono 7 wykopów o łącznej powierzchni 14,3 m2. Przebadano
8 obiektów i zadokumentowano 13 warstw, związanych z zagospodarowaniem
terenu i użytkowaniem zespołu. Ślady penetracji osadnictwa pradziejowego potwierdziła ceramika z okresu wpływów rzymskich. Zadokumentowano nowożytny
poziom użytkowy wraz z pozostałościami konstrukcji drewnianych, datowany na
XVI-XVII w., poprzedzający budowę dworu. Stanowił on prawdopodobnie relikt
dawnego fortalicjum. Odkryto i zbadano sposób posadowienia murów fundamentowych budynku dworu z 2 poł. XVIII w., co pozwoliło wnioskować o istnieniu
piwnic pod budynkiem. W części wschodniej parku odsłonięto pozostałości piwnicy, o nieokreślonej funkcji i chronologii. Zebrano zabytki ruchome w postaci ceramiki naczyniowej z XVI-XVII w. i XVIII-XX w., przedmiotów metalowych, butelek
szklanych, fragmentów kafli piecowych.
Dokumentacja: Tomasz Dzieńkowski, Stanisław Gołub, Siedliszcze Kolonia, gm.
Siedliszcze, woj. lubelskie. Zespół dworsko – parkowy. Stanowisko nr 8, AZP 78-87/102.
Dokumentacja badań archeologicznych. Sezon 2009, Dokumentacja znajduje się
w archiwum WUOZ Delegatura w Chełmie. Badania archeologiczne sfinansowane ze
środków Urzędu Gminy Siedliszcze.
SITANIEC BŁONIE, GM. ZAMOŚĆ, POW. ZAMOJSKI
stanowisko nr 1, obszar AZP 88-88
Działania archeologiczne polegały na zabezpieczeniu odkrytych podczas robót ziemnych szczątków kostnych mamuta i zadokumentowaniu miejsca odkrycia. Wykop
budowlany związany z rozbudową Hotelu „ARTIS” usytuowany został w górnej partii
stokowej doliny rzeki Łabuńki, w miejscowości Sitaniec na dz. ewid. gruntów nr
1842/1 i realizowany był sprzętem mechanicznym. W miejscu budowy i jego otoczeniu nie odnotowano wcześniej obecności zabytków archeologicznych. W trakcie końcowego etapu prac ziemnych w urobku koparki zaobserwowano kilka dużych kości
zwierzęcych, a w narożniku wykopu, na głębokości ok. 4 m od powierzchni gruntu
tkwił jeszcze fragment kła. Roboty przerwano, a miejsce odkrycia zostało zadokumen-
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towane przez archeologa zawiadomionego przez wykonawcę robót. Analiza zebranych szczątków kostnych, wykonana przez dra Gwidona Jakubowskiego (Muzeum
Ziemi PAN w Warszawie), że należą one do plejstoceńskiego ssaka, jakim był mamut
włochaty. Według jego oceny są tu kości z przedniej części ciała (cios, kręg obrotowy i fragment kości łokciowej) oraz części tylnej (kość udowa i kość piszczelowa),
a także kilkanaście ułamków z nieokreślonych kości. Wielkość poszczególnych kości
wskazuje, że należały one do jednego, dorosłego osobnika. Można przypuszczać,
że w miejscu odkrycia znajdował się cały szkielet mamuta (świadczą o tym świeże
przełamy i obecność kości z różnych części szkieletu), który został zniszczony przez
koparkę.
Dokumentacja: Artur Witkowski, Sitaniec Błonie 1, gm. Zamość. Rozbudowa Hotelu
„ARTIS”. Wykop budowlany. Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Lublin Delegatura w Zamościu. Prace archeologiczne finansowane przez „PARK” Sp. z o.o. w Zamościu.
SOBIBÓR, GM. WŁODAWA, POW. WŁODAWSKI
Hitlerowski Obóz Zagłady w Sobiborze, obszar AZP 71-90
Kontynuowano wykopaliskowe badania archeologiczne na terenie Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady w Sobiborze. Miały one na celu weryfikację wyników prac
badawczych o charakterze nieinwazyjnym, przeprowadzonych w 2004 r. oraz badań
geofizycznych, przeprowadzonych w 2008 r. Koncentrowały się w rejonie domniemanych reliktów tzw. Obozu IV – Lager IV, gdzie wykonano niewielki sondaż oraz
w miejscu wystąpienia anomalii, w pobliżu skweru z kamienną wieżą i pomnikiem.
Przebadano powierzchnię 3,75 m2 w obrębie 17 wykopów. Zadokumentowano liczne
jamy różnej wielkości, wypełnione popielatym i brunatnym piaskiem, bez zabytków,
których czasu powstania i funkcji nie udało się określić jednoznacznie. Ustalono, że
zarejestrowane anomalie powstały wskutek budowy ogrodzenia miedzy obozami II
i III, którego elementami nośnymi były słupy. Zadokumentowano pozostałości ogrodzenia na osi północ – południe w postaci dołków posłupowych. Zebrano liczne
zabytki ruchome, związane z przebywającymi w obozie więźniami, w postaci przedmiotów osobistych oraz liczne gwoździe i fragmenty drutu kolczastego. Nie udało
się stwierdzić, czy warstwa, w obrębie której zabytki te się znajdowały, powstała po
zniszczeniu obozu, czy też stanowiła złoże wtórne, powstałe po przesunięciu z trakcie różnych prac ziemnych.
Dokumentacja: Teresa Mazurek, Wojciech Mazurek, Archeologiczne badania wykopaliskowe na terenie Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady w Sobiborze w roku 2009.
Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Delegatura w Chełmie. Badania archeologiczne sfinansowane ze środków Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie.
SWARYCZÓW, GM. KOMARÓW OSADA, POW. ZAMOJSKI
stanowisko nr 1/4, obszar AZP 90-91
Piąty sezon badań o charakterze ratowniczym na dużym, wielokulturowym stanowisku, niszczonym przez orkę, wybieranie piasku oraz penetracje dokonywane przez
eksploratorów. Potwierdzono obecność osady kultury łużyckiej oraz cmentarzyska
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birytualnego kultury wielbarskiej. Ponadto odkryto ślady osadnictwa z okresu neolitu. Prace wykopaliskowe prowadzono w północnej część stanowiska, na krawędzi
obszaru zniszczeń dokonanych wydobyciem piasku w latach 90-tych XX wieku. Założono tu 4 wykopy o łącznej powierzchni 2,5 ara. W ich trakcie odkryto, zadokumentowano i przebadano 2 groby ciałopalne i 4 szkieletowe kultury wielbarskiej z okresu
rzymskiego, 3 obiekty o charakterze dołków posłupowych, 2 obiekty o charakterze
niewykorzystanych jam grobowych oraz 1 obiekt przypominający studnię (nieokreślony chronologicznie i kulturowo). W każdym z grobów odnotowano obecność wyposażenia w postaci glinianych naczyń, grzebieni kościanych, paciorków szklanych
i kościanych oraz drobnych przedmiotów metalowych. Łącznie podczas dotychczasowych badań na stanowisku odkryto 39 grobów kultury wielbarskiej, 37 obiektów gospodarczych, które podzielono pomiędzy kulturę łużycką i wielbarską oraz 1 obiekt
(studnia) bez określenia chronologii i przynależności kulturowej. Ponadto w nawarstwieniach kulturowych odnotowano obecność licznych znalezisk ceramicznych
z różnych okresów pradziejów.
Dokumentacja: Sylwester Sadowski, Swaryczów stan. 1. Wstępne sprawozdanie z badań wykopaliskowych w 2009 roku. Dokumentacja powykonawcza w opracowaniu.
Badania finansowane przez Instytut Archeologii UMCS w Lublinie.
TOMASZÓW LUBELSKI, GM. LOCO, POW. TOMASZOWSKI
stanowisko nr 18/86, obszar AZP 94-90
Badania wykopaliskowe o charakterze przedinwestycyjnym przeprowadzono w obrębie wykopu szerokoprzestrzennego, wytyczonego pod inwestycję związaną z budową obwodnicy drogowej, która przecinała obszar stanowiska znanego z wcześniejszych badań powierzchniowych. Łącznie przebadano powierzchnię 26,8 ara. Badania
koncentrowały się w południowej części hektarowego stanowiska usytuowanego
w dolnej partii stoku i dnie doliny Sołokii. W trakcie prac wykopaliskowych odkryto,
zadokumentowano i przebadano 29 ziemnych obiektów archeologicznych o charakterze osadowym, z których 20 zaklasyfikowano jako jamy o trudnej do sprecyzowania
funkcji, a 9 uznano za dołki posłupowe. Na podstawie wstępnej analizy ceramiki
pozyskanej z obiektów, na stanowisku wydzielono 2 fazy zasiedlenia. Starsza faza
osadnictwa należy do kultury pucharów lejkowatych z okresu neolitu (7 obiektów),
a młodsza wiązana jest z okresem nowożytnym (14 obiektów). Ponadto 7 obiektów
nie zostało sklasyfikowanych chronologicznie z powodu braku artefaktów.
Dokumentacja: Piotr Pachulski, Przemysław Jażdży, Piotr Anzel, Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych w Tomaszowie Lubelskim st. 18 (AZP 94-90/86),
pow. Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie, na trasie budowy drogi krajowej S-17. Sprawozdanie znajduje się w archiwum WUOZ Lublin Delegatura w Zamościu. Dokumentacja końcowa w przygotowaniu. Badania zlecone i finansowane przez inwestora
– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
TEREBIŃ, GM. WERBKOWICE, POW. HRUBIESZOWSKI
stanowisko nr 70/146, obszar AZP 88-93
Sondażowe badania archeologiczne przeprowadzono na stanowisku w celu rozpoznania stanu jego zachowania, w związku z informacjami o nielegalnych poszuki-
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waniach na tym terenie i przekazaniu do Muzeum w Hrubieszowie przez właściciela
pola ok. 20 zabytków metalowych z okresu rzymskiego i wczesnego średniowiecza
(w tym fibuli i szczypczyków). Badania wykopaliskowe poprzedzono rozpoznaniem
powierzchniowym i prowadzono je w obrębie dwóch wykopów o łącznej powierzchni 22 m2. W trakcie prac wykopaliskowych w nawarstwieniach kulturowych natrafiono
na znaczną ilość nowożytnego materiału ceramicznego oraz fragmenty kości zwierzęcych. W pierwszym z wykopów odkryto 3 nowożytne obiekty, z których pozyskano
znaczną ilość materiału ceramicznego z XVIII-XIX w., polepę, kości zwierzęce oraz
egzemplarz skałki do karabinu skałkowego. Odkryte obiekty są prawdopodobnie
pozostałością po zabudowaniach gospodarczych. W obrębie jednego z obiektów zadokumentowano również dołki posłupowe, będące zapewne pozostałością po konstrukcji zabudowy. W drugim wykopie w części południowej natrafiono na duży,
ale słabo czytelny obiekt, o chronologii trudnej do jednoznacznego określenia. Pozyskano niewielką ilość silnie rozdrobnionego materiału ceramicznego, określonego
ogólnie jako pradziejowy oraz narzędzie krzemienne wykonane na wiórze z surowca
wołyńskiego. Niestety nie natrafiono na ślady cmentarzyska z okresu rzymskiego, na
istnienie którego wskazywać mogą zabytki pozyskane od znalazcy.
Dokumentacja: Barbara Niezabitowska, Bartłomiej Bartecki, Anna Hyrchała, Dokumentacja wstępna z sondażowych badań archeologicznych na stan. 70 w Terebiniu,
gm. Werbkowice w 2009 roku. Dokumentacja w opracowaniu. Badania realizowane
przez Instytut Archeologii UMCS w Lublinie i Muzeum im. ks. Stanisława Staszica
w Hrubieszowie.
ULÓW, GM. TOMASZÓW LUBELSKI, POW. TOMASZOWSKI
stanowisko nr 3/10, obszar AZP 94-88
Był to dziewiąty sezon badań ratowniczych cmentarzyska ciałopalnego, datowanego
na późny okres wpływów rzymskich (faza starsza) i wczesny okres wędrówek ludów
(faza młodsza). Stanowisko usytuowane w terenie zalesionym, penetrowanym dość
intensywnie przez poszukiwaczy militariów i eksploratorów. W 2009 roku badania
prowadzono w obrębie czterech wykopów o łącznej powierzchni ok. 180 m2. Ich celem było przede wszystkim całkowite odsłonięcie, przebadanie i zadokumentowanie
obiektów, których zarysy uchwycono w roku ubiegłym oraz rozpoznanie zachodniej
strefy stanowiska, stanowiącej jak się wydaje swego rodzaju „zaplecze gospodarczego dla cmentarzyska (charakter odkrywanych tu obiektów, związanych z praktykami
kultowymi i przygotowawczymi ceremonie pogrzebowe, potwierdza to założenie).
Największym i najciekawszym odkryciem sezonu okazał się nieoczekiwanie kolejny
kurhan kultury ceramiki sznurowej, ze schyłkowego okresu epoki neolitu, którego
nasyp był już całkowicie zniwelowany i nie wyróżniał się na powierzchni gruntu.
W trakcie tegorocznych prac przebadano jedynie część kurhanu, gdzie uchwycono
centralną jamę grobową z widocznym wyraźnym wkopem w jej obręb, w którym odkryto 4 naczynia kultury ceramiki sznurowej. Obiekty z okresu rzymskiego i wędrówek ludów, których odkryto 20, przedstawiały się mniej okazale. Wyróżniono wśród
nich jamy gospodarcze, paleniska i dołki posłupowe. Ich funkcje są jednak niejasne.
Odkrywano w ich wypełniskach fragmenty ceramiki, ułamki kamieni i okruch polepy, datowane na późny okres rzymski/wczesny okres wędrówek ludów. Najciekaw-
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szym znaleziskiem w tej części stanowiska okazała się natomiast fibula gąsienicowata
(jak na razie pierwszy okaz na stanowisku). Dotychczas na stanowisku odnotowano
łącznie 99 grobów (95 z cmentarzyska gockiego – IV pocz. VI w. n.e. i 5 neolitycznych grobów kultury ceramiki sznurowej oraz 110 obiektów ziemny datowanych na
neolit i okres rzymski (w tym konstrukcje stosów ciałopalnych) oraz 28 zaciemnień
o nieokreślonym charakterze. Przebadana powierzchnia stanowiska wynosi prawie
28 arów.
Dokumentacja: Barbara Niezabitowska, Sprawozdanie wstępne z badań wykopaliskowych przeprowadzonych wiosną 2009 r., w Ulowie, na stanowisku nr 3. Dokumentacja końcowa zostanie przekazana do archiwum WUOZ Lublin Delegatura
w Zamościu po zakończeniu opracowania. Badania archeologiczne finansowane
przez Instytut Archeologii UMCS w Lublinie.
WISZNICE, GM. LOCO, POW. BIALSKI
stanowiska nr 20/56, obszar AZP 66-87
Prace archeologiczne przeprowadzono w związku (z pracami ziemnymi prowadzonymi w związku) z remontem i modernizacją dawnej cerkwi unickiej w Wisznicach.
W trakcie nadzoru archeologicznego natrafiono na ślady pochówków oraz kamienne
mury fundamentowe. W związku z tym przystąpiono do badań ratowniczych we wnętrzu cerkwi zlokalizowanej na piaszczystym wzgórzu położonym nad rzeką Zielawą,
na którym w XVI wieku postawiono pierwszą cerkiew, początkowo prawosławną,
a od końca XVI wieku unicką, ponad to było wcześniej przynajmniej czterokrotnie zasiedlane. Pierwsze ślady pochodzą z okresu neolitu i związane są z kulturą amfor kulistych (11 fragmentów ceramiki i 2 przedmioty krzemienne ). W VIII – X wieku pojawiają
się tutaj Słowianie i budują dom mieszkalny najprawdopodobniej typu półziemiankowego (czarna warstwa ziemi pomiędzy grobami 16, 3 i 30 zawierająca 44 fragmenty
ceramiki i 10 fragmentów polepy konstrukcyjnej). Z penetracją wzgórza spotykamy
się również w wiekach XII-XIII (15 fr. ceramiki) oraz XIV-XV (31 fragmentów ceramiki). W trakcie prac ratowniczych wykopaliskowo przebadano całe wnętrze świątyni.
Odsłonięto dwie puste i uszkodzone przez budowę XIX-wiecznej cerkwi murowane
krypty. Rys. 1 ob. A i C ) pochodzące z pierwszego lub drugiego założenia. Obydwie
związane były z murem odsłoniętym pod prezbiterium ( Rys 1 ob. B ). W części północnej wystąpiły kamienne fundamenty z zachowanymi resztkami podwaliny innego,
wcześniejszego założenia świątynnego. Ostatnia, pochodząca z XIX wieku cerkiew
usytuowana była nietypowo po osi północ – południe z wejściem od strony północnej i prezbiterium w części południowej. Wewnątrz odsłoniliśmy 49 grobów zawierających szkielety lub fragmenty szkieletów osobników dorosłych i dzieci. Wykonano
analizę antropologiczną części szkieletów. Wszystkie po badaniach wykopaliskowych
łącznie z kośćmi ludzkimi zebranymi z przemieszanych warstw złożono w mogile
zbiorowej na zewnątrz cerkwi. W trakcie prac wykopaliskowych natrafiono również
na znaczną ilość ruchomego materiału zabytkowego. 301 fragmentów ceramiki pochodzących z neolitu ( kultura amfor kulistych ), wczesnego średniowiecza (VIII-X w.,
XII-XIII w.), średniowiecza ( XIV-XV w.) i okresu nowożytnego (XVI-XVIII w.), 40
paciorków szklanych, 63 fragmenty szkła (w większości stopionego, ze znaczna
domieszką ołowiu), 55 monet srebrnych i miedzianych, 3 obrączki, fajka gliniana,
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12 fr. kafli, 2 krzemienie, 10 fr. polepy konstrukcyjnej i 8 przedmiotów żelaznych
(m.in. nożyk ). W trakcie prac badawczych prowadzona była na szeroką skalę akcja oświatowa. Prowadzono lekcje plenerowe dla młodzieży szkół podstawowych,
gimnazjalnej i licealnej. Prace spotkały się również z dużym zainteresowaniem ze
strony władz gminnych jak i mieszkańców Wisznic. Ich wynikiem ma być stała ekspozycja zabytków pochodzących z badań w wyremontowanym budynku cerkwi.
Pod szklaną podłogą ma zostać pokazany fragment murów ze starszego założenia
świątynnego.
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Wisznice – cerkiew unicka, woj. lubelskie, Dokumentacja z archeologicznych badań ratowniczych przeprowadzonych w dniach
18 – 25 września 2009 roku. Pełna dokumentacja z badań zostanie przekazania do archiwum WUOZ w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej po uzupełnieniu o analizy
antropologiczne. Prace wykonano ze środków Urzędu Gminy w Wisznicach i Parafii
Rzymskokatolickiej w Wisznicach.
WŁODAWA
Rynek Miejski, obszar AZP 71–90
W związku z programem rewitalizacji Miasta Włodawa uzupełniające sondażowe
przeprowadzono badania archeologiczne, których celem było zweryfikowanie wyników badań z 2008 r. Rozpoznano powierzchnię ok. 290,5 m2. Odkryto 50 obiektów zabytkowych, w tym 30 dołków posłupowych, relikty murów ceglanych, pozostałości po fundamentach drewnianych hal targowych z okresu międzywojennego,
niewielkie zagłębienia o nieokreślonej funkcji. Między pierzeją północną rynku
a Czworobokiem zadokumentowano najstarszą formę nawierzchni, którą stanowił
tzw. żwirobruk, datowany prawdopodobnie na XVII w., z drobnych i średnich kamieni polnych, biegnący na osi wschód–zachód, z rynsztokiem ziemnym od strony
południowej, a kamiennym od północnej. Młodszą nawierzchnię stanowił gruz ceglany z zaprawą piaszczysto-wapienno i samym wapnem, datowaną na k. XVIII i 1 poł.
XIX w. Na dziedzińcu wewnętrznym rozpoznano zasięgi dwóch piwnic nowożytnych, częściowo przebadanych w 2008 r. Zadokumentowano w pobliżu jednej z nich
wschodnią cześć piwnicy ziemnej ze śladami spalonej podłogi drewnianej oraz dołki
posłupowe o funkcji konstrukcyjnej dla ścian i dachu. Określono również zasięg piwnic ziemnych o drewnianych, spalonych ścianach, rozpoznanych częściowo podczas
ubiegłorocznych badań. W zasypisku jednej z nich znaleziono liczne fragmenty kafli
piecowych, polepę i węgle drzewne. Zarejestrowano pozostałości kolejnej piwnicy
ceglanej. Zadokumentowano ślady po orce w stropie piaszczystego calca. Pozyskano
ceramikę naczyniową o chronologii od XVI do XX w., nieliczne fragmenty naczyń
z X w. oraz późnośredniowiecznych, fragmenty naczyń szklanych, kafli, zabytków
metalowych, monety.
Dokumentacja: Teresa Mazurek, Wojciech Mazurek, Wyniki uzupełniające archeologicznych badań wykopaliskowych poprzedzających prace rewitalizacyjne na rynku
we Włodawie w 2009 roku. Wstępne wyniki badań. Pełna dokumentacja przekazana
zostanie do archiwum WUOZ Delegatura w Chełmie w 2010 r., Badania archeologiczne wykonano na zlecenie Gminy Miejskiej Włodawa.
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WOLA SKROMOWSKA, GM. FIRLEJ, POW. LUBARTOWSKI
Obwodnica miasta Kocka
stanowisko nr 25/61, obszar AZP 69-80
Badania przedinwestycjne objęły powierzchnię 191 arów. Zarejestrowano 641 obiektów o charakterze osadowym. Na podstawie pozyskanych wyników badań ustalono,
że chronologia stanowiska sięga od okresu epoki kamienia przez epokę brązu, okres
rzymski po średniowiecze i czasy nowożytne. Większość odsłoniętych obiektów
funkcjonowała w okresie nowożytnym. W trakcie badań wyróżniono 340 nowożytnych jam o różnych funkcjach, 10 rowów w tym transzeje z I wojny światowej oraz
5 obiektów mieszkalnych. Na okres średniowieczny wydatowano 57 obiektów. Pięć
obiektów zawierało materiał kultury wielbarskiej z okresu rzymskiego. Stosunkowo
bogato na stanowisku reprezentowana jest epoka brązu. Z tego okresu pochodzą
2 odkryte obiekty mieszkalne, 62 jamy osadowe oraz 16 dołków posłupowych kultury łużyckiej oraz obiekt mieszkalny i 5 jam osadowych kultury trzcinieckiej. W 9-ciu
obiektach odkryto materiały z epoki kamienia.
Dokumentacja: Małgorzata i Mieczysław Bienia, Ewa Niedźwiedź, Beata Polit, Opracowanie naukowe archeologicznych badań wykopaliskowych wyprzedzających budowę obwodnicy Woli Skromowskiej i m. Kocka w ciągu drogi krajowej nr 19, Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Lublin. Badania zrealizowano na zlecenie
GDDKiA Oddział w Lublinie.
stanowisko nr 29/65, obszar AZP 69-80
Badania wykopaliskowe objęły powierzchnię 40 arów. Zarejestrowano 97 obiektów
archeologicznych. W tej liczbie wyróżniono 28 grobów ciałopalnych kultury łużyckiej, w tym jeden jamowy, bezpopielnicowy i 27 grobów popielnicowych. Pozostałe obiekty tej kultury to jamy o nieustalonej funkcji. Materiał zabytkowy z grobów
ciałopalnych stanowiły przepalone kości i silnie zniszczone pozostałości popielnic.
W jednym obiekcie odkryto fragment grzebienia kościanego oraz zabytek krzemienny
w popielnicy. Nie zarejestrowano żadnych dostawek w grobach popielnicowych. Wykonano analizę antropologiczną znacznej części pochówków. Wiek zmarłych mężczyzn wahał się pomiędzy 40-50 lat (7 grobów) natomiast kobiet 20-30 lat i 30-35 lat
(5 grobów). Wyróżniono jeden grób podwójny (męski i kobiecy) oraz 2 groby dziecinne. W pozostałych grobach nie ustalono płci osobników.
Dokumentacja: Paweł Uściłko, Martyna Zackiewicz, Radosław Pachocki, Blandyna
Jerszyńska, Renata Kołodyńska-Gawrysiak, Opracowanie naukowe archeologicznych
badań wykopaliskowych wyprzedzających budowę obwodnicy m. Kocka w ciągu drogi krajowej nr 19, Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Lublin. Badania
zrealizowano na zlecenie GDDKiA Oddział w Lublinie;
Rafał Maciszewski, Paweł Uściłko, Wola Skromowska, stan. 29/65, gm. Firlej, pow.
Lubartów. AZ P 69-80, Sprawozdanie z archeologicznych badań wykopaliskowych
na trasie planowanej obwodnicy miasta Kocka w ciągu drogi krajowej nr 19, Raszyn
2009, Dokumentacja znajduję się w archiwum WUOZ Lublin. Badania zrealizowano
na zlecenie GDDKiA Oddział w Lublinie.
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stanowisko nr 38/67, obszar AZP 70-80
Badaniami objęły powierzchnię ponad 70 arów. Zarejestrowano 645 obiektów
wziemnych o charakterze osadniczym. Chronologia stanowiska rozciąga się od okresu epoki brązu (kultura łużycka) przez okres rzymski (kultura przeworska), późne
średniowiecze do czasy nowożytnych. Większość obiektów odkrytych na stanowisku
funkcjonowała w XVIII-XIX w. Wśród 639 obiektów nowożytnych wyróżniono: 533
jamy, 60 dołów posłupowych, 45 śmietnisk oraz studnię. Z wypełnisk obiektów pozyskano łącznie 2982 fragmenty naczyń glinianych, 149 destruktów kości zwierzęcych,
17 ułamków kafli piecowych, 5 fragmentów szkła naczyniowego, 2 osełki kamienne,
fragment fajki ceramicznej, narzędzie żelazne oraz nieokreślony przedmiot metalowy.
Analiza rozmieszczenia obiektów nieruchomych pozwala stwierdzić, że intensywne
osadnictwo XVIII-XIX – wieczne oraz współczesne, związane z istnieniem wsi, zniszczyło na tym terenie niemal w całości wcześniejsze ślady bytowania grup ludzkich na
przestrzeni od epoki brązu po schyłek średniowiecza.
Dokumentacja: Małgorzata Kiełbasińska, Krzysztof Karasiewicz, Dokumentacja
wstępna z badań archeologicznych w Woli Skromowskiej, stan. 38, gm. Firlej, woj.
lubelskie, AZP70-80/67, Łódź 2009. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ
Lublin. Badania zrealizowano na zlecenie GDDKiA Oddział w Lublinie.
stanowisko nr 44/131, obszar AZP 69-80
Wykopaliskowe badania przedinwestycjne objęły powierzchnię 87,5 arów. Łącznie przebadano 200 obiektów archeologicznych. Obok jam gospodarczych odkryte zostały budowle mieszkalne (półziemianka, szałasy, chata naziemna), paleniska,
obiekty produkcyjne oraz studnia. Najstarszą fazę zasiedlenia reprezentują zabytki
krzemienne w postaci siekiery, wiórków i odłupków, datowane na wczesną epokę
brązu. Pojedyncze znaleziska łączone są z okresem lateńskim i przypisane tzw. grupie
czerniczyńskiej. Większość obiektów identyfikowana jest z dwoma fazami wczesnośredniowiecznymi: VII-VIII wiek oraz wiek X-XI. Pojedyncze znaleziska pochodzą
z okresu od XIX do XX stulecia.
Dokumentacja: Jolanta Bagińska, Wola Skromowska stan. 44/131. Dokumentacja
polowa (wybór), Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Lublin. Badania zrealizowano na zlecenie GDDKiA Oddział Lublin.
ZAMOŚĆ
Rotunda – element fortyfikacji Twierdzy Zamość
Badania sondażowe prowadzono przy drodze prowadzącej po sztucznie usypanej
grobli do działobitni, znacznie wysuniętej na przedpole południowego frontu obronnego miasta. Ich celem było rozpoznanie budowy pierwotnego przebiegu przejścia
od murów obronnych miasta do Rotundy. Prace te były ściśle podporządkowane
potrzebom projektowym, związanym z realizacją programu rekonstrukcji umocnień
fortyfikacyjnych Twierdzy Zamość. W trakcie badań odsłonięto i zadokumentowano
relikty architektoniczne wschodniej części murów trawersu południowego (mur zachodni tego trawersu nie zachował się), stanowiącego obudowę tego przejścia. Mur
wykonano w konstrukcji opus emplectum (z ceglanymi licami zewnętrznymi i wypełnieniem wnętrza gruzem ceglanym, łamanym kamieniem wapiennym i fragmentami
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cegieł, zalanych później zaprawą piaskowo-wapienną). Poniżej pierwotnego poziomu gruntu mur posiadał szereg nieregularnych odsadzek ceglanych, usytuowanych
schodkowo. Ponadto końce murów są skosowane i ograniczone kamiennymi blokami. Pomiędzy zewnętrznymi murami trawersu zauważono odcinek posadzki zbudowanej z fragmentów cegieł zalanych zaprawą piaskowo-wapienną. Jak się wydaje
trawersy i posadzka pomiędzy nimi zostały zniszczone prawdopodobnie podczas
robót budowlanych realizowanych w XX w.
Dokumentacja: Artur Witkowski, Zamość – Stare Miasto. Fortyfikacje. Rotunda.
Sprawozdanie z sondażowych badań archeologicznych. Dokumentacja znajduje się
w archiwum WUOZ Lublin Delegatura w Zamościu. Badania archeologiczne zlecone
i finansowane przez Urząd Miasta w Zamościu.
Bastion I – element fortyfikacji Twierdzy Zamość
Kontynuacja badań archeologicznych z 2008 r., prowadzonych w celu pełnego rozpoznania murowanych umocnień w obrębie Bastionu I. Prace te były podporządkowane potrzebom projektowym, związanym z realizacją programu rekonstrukcji
umocnień fortyfikacyjnych Twierdzy Zamość. W trakcie badań odsłonięto i zadokumentowano dość dobrze zachowany tzw. trawers obronny, stanowiący dodatkowy
element obronny bastionu pełniący rolę małego nadszańca, usytuowanego w szyi
bastionu. Jego mury o szerokości 1,72 m wykonano z cegły, a naroża i gzyms przyziemia wykończono obrobionymi ciosami kamiennymi, tworzyły dwukondygnacyjną
konstrukcję o wymiarach 19,10m x 9,20m, ze ścianą północną ukrytą w nasypie ziemnym. Dodatkowo obiekt ten wzmocniony był murem oporowym. Odsłonięto także
ceglane lico zewnętrzne kazamaty lewego barku bastionu z dwoma strzelnicami oraz
fragment zewnętrznego muru bastionu z otworem strzelniczym. Ponadto w trakcie
prac odsłonięto liczne odcinki murów, których część jest bezpośrednio powiązana
z konstrukcją kazamaty i trawersu oraz natrafiono na bardzo zniszczone relikty galerii
strzelniczej będącej pozostałością murów kurtyny I-VII.
Dokumentacja: Ryszard Pomarański, Zamość – Stare Miasto. Fortyfikacje. Bastion I.
Wyniki sondażowych badań archeologicznych. Dokumentacja z badań znajduje się
w archiwum WUOZ Lublin Delegatura w Zamościu. Badania archeologiczne zlecone
i finansowane przez Urząd Miasta w Zamościu.
Bastion II – element fortyfikacji Twierdzy Zamość
Sondażowe badania archeologiczne prowadzono w celu rozpoznania przebiegu oraz
stanu zachowania murów czoła Bastionu. Prace te były podporządkowane potrzebom
projektowym, związanym z realizacją programu rekonstrukcji umocnień fortyfikacyjnych Twierdzy Zamość. W trakcie badań odsłonięto i zadokumentowano lewy bark
bastionu, zachowany jedynie w swej dolnej partii na wysokość kamiennego cokołu
oraz kilku warstw cegieł ułożonych w wątku naprzemiennym (warstwa główek –
warstwa wozówek) i łączonych zaprawą wapienno-piaskową. Mur ten posadowiono
w części na odsadce kamiennej lub cienkiej warstwie gruzu ceglanego, spoczywających na zwietrzelinie skały macierzystej. Odkryte relikty czoła Bastionu zachowały
się jedynie w formie destruktu murów, gdzie ich lico zewnętrzne tworzą kamienne
bloki posadowione na warstwie gruzu ceglano-wapiennego. Uwidoczniony został
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ponadto otynkowany fragment muru pochodzący z galerii strzelniczej kurtyny II-III,
który sąsiaduje z zachowaną dotychczas lewą kazamatą bastionu. Zły stan zachowania murów bastionu jest wynikiem wyburzania obiektów fortecznych przez Rosjan po
kasacie twierdzy w 1866 r. Odsłonięte relikty fortyfikacji reprezentują ich schyłkową
fazę użytkowania, a więc przypadają na okres ostatniej modernizacji twierdzy zamojskiej z lat 1825-1831, realizowanej wg projektu J. Ch. Malletskiego.
Dokumentacja: Artur Witkowski, Zamość – Stare Miasto. Fortyfikacje. Bastion II.
Sprawozdanie z sondażowych badań archeologicznych. Dokumentacja znajduje się
w archiwum WUOZ Lublin Delegatura w Zamościu. Badania archeologiczne zlecone
i finansowane przez Urząd Miasta w Zamościu.
Furta Janowicka – element fortyfikacji Twierdzy Zamość
Badania archeologiczne posiadały charakter sondażowy i prowadzono je w celu potwierdzenia pierwotnego usytuowania i rozpoznania konstrukcji elementu obronnego,
jakim była furta janowicka, czyli poterna (podziemne przejście pod murami obronnymi) służąca do komunikacji z przedpolem twierdzy, a usytuowana w murze kurtyny
IV-V, pomiędzy Starą Bramą Lubelską a Bastionem V. Prace te były podporządkowane potrzebom projektowym, związanym z realizacją programu rekonstrukcji umocnień fortyfikacyjnych Twierdzy Zamość. W trakcie badań odsłonięto skomplikowany
układ reliktów architektonicznych. Wśród nich wyróżniono mur kurtynowy wzniesiony
w konstrukcji ceglano-kamiennej (lico ceglane, rdzeń z łamanego kamienia wapiennego, zalanego zaprawą piaskowo-wapienną. Do lica muru kurtyny dostawione było sklepienie Furty, które z drugiej strony wspierało się na murze ściany zewnętrznej lewego
barku Bastionu V. Samo sklepienie zachowało się jedynie w postaci wielkiego gruzowiska. Udało się natomiast uchwycić pozostałość zachodniej zewnętrznej ściany Furty,
z rozglifionym otworem wyjścia na przedpole Kurtyny IV-V, gdzie w ceglanym licu
muru wystąpiły dwa płytkie pilasterki stanowiące jego obramienie, a w dolnej partii
przejścia odsłonięto próg ceglany. Wschodni (wewnętrzny) odcinek furty nie został
odsłonięty ze względu na obecne zagospodarowanie terenu (sieci gazowe i elektryczne oraz chodnik uliczny i drzewostan). Wyróżniono ponadto w wykopie odcinkowo
zachowane sklepienie kolebkowe (cegła na zaprawie piaskowo-wapiennej od góry
przetarte zaprawą) kazamaty, która istniała kiedyś w lewym barku Bastionu V.
Dokumentacja: Artur Witkowski, Zamość – Stare Miasto. Fortyfikacje. Furta Janowicka. Sprawozdanie z badań archeologicznych. Dokumentacja znajduje się w archiwum
WUOZ Lublin Delegatura w Zamościu. Badania archeologiczne zlecone i finansowane
przez Urząd Miasta w Zamościu.
Kurtyna IV-V – element fortyfikacji Twierdzy Zamość
Badania archeologiczne posiadały charakter sondażowy i podporządkowane były
potrzebom projektowym, związanym z realizacją programu rekonstrukcji umocnień
fortyfikacyjnych Twierdzy Zamość. Prowadzono je w celu lokalizacji muru Carnota,
który miał powstać podczas modernizacji twierdzy zamojskiej w latach 1825-1831
oraz rozpoznania stratygrafii fosy. W trakcie badań odsłonięto fragment wewnętrznej
ściany zniszczonego muru ceglanego z wnęką zamkniętą odcinkowym łukiem oraz
reliktem szerszego łuku, będącym zapewne sklepieniem nad poziomem komunika-
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cyjnym, które wyznaczają pozostałości posadzki układanej z cegieł. Sam mur opracowano dość starannie w wątku naprzemiennym (warstwy główek-warstwy wozówek),
na zaprawie piaskowo-wapiennej. Bardzo interesującym odkryciem było odsłonięcie
pod poziomem muru Carnota starszej konstrukcji ceglanej, tworzącej mur wraz z korytarzem komunikacyjnym. Było to prawdopodobnie obmurowanie przedwału kurtyny, powstałe według projektu J. M. Linka w końcu XVII w. Przemurowania widoczne
w konstrukcji podziemnego korytarza świadczą, że był on wykorzystywany także
w okresie późniejszym. Stratygrafia nawarstwień w zasypisku fosy wskazuje, że jej
zasypanie nastąpiło w okresie po wyburzeniu murów obronnych i niwelacji wałów
w trakcie kasacji twierdzy, czyli po 1866 r.
Dokumentacja: Artur Witkowski, Zamość – Stare Miasto. Fortyfikacje. Kurtyna IV-V.
Sprawozdanie z sondażowych badań archeologicznych. Dokumentacja znajduje się
w archiwum WUOZ Lublin Delegatura w Zamościu. Badania archeologiczne były
zlecone i finansowane przez Urząd Miasta w Zamościu.
Wikarówka – element zabudowy Zespołu Staromiejskiego Zamościa
Przedmiotem badań archeologicznych był teren wolny od zabudowy przy budynku
dawnej Wikarówki, gdzie wcześniejsze badania georadarowe wykazały istnienie reliktów architektonicznych. Celem badań wykopaliskowych było potwierdzenie prawidłowości odczytów georadaru i rozpoznanie charakteru dawnej zabudowy. W kilku
wykopach sondażowych odsłonięto odcinki fundamentów ścian zewnętrznych i ścian
działowych dawnego budynku oraz fragment ściany dłuższej piwnicy lub korytarza
do niej prowadzącego, zbudowanych z łamanego wapienia oraz cegieł i spojonych
zaprawą wapienno-piaskową.
Dokumentacja: Artur Witkowski, Zamość – Stare Miasto. Wikarówka – ul. Kolegiacka 3. Sprawozdanie z sondażowych badań archeologicznych. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Lublin Delegatura w Zamościu. Badania archeologiczne
były zlecone i finansowane przez Parafię Katedralną w Zamościu.
ŻMIJOWISKA, GM. WILKÓW, POW. OPOLSKI
stanowisko nr 10/79, obszar AZP 78-75
Badania wykopaliskowe na grodzisku w Żmijowiskach wykonano w celu zweryfikowania badań geomagnetycznych, prowadzonych w 2008 roku oraz rozpoznania
konstrukcji elementów systemu umocnień odkrytych w wykopie I w 2002 r. Otwarto
3 wykopy badawcze w południowo-wschodniej części grodziska i przebadano łącznie powierzchnię 51 m2. Dodatkowo wykonano nieinwazyjną metodą geomagnetyczną badania osady północnej. W trakcie wykopalisk okryto łącznie 11 obiektów
związanych z systemem umocnień grodu, w tym: wał, rów, przedwał, 2 konstrukcje
drewniane oraz 6 dołów posłupowych. Obie konstrukcje drewniane zostały zinterpretowane jako fragment szalunku dolnej partii wału oraz pozostałości zewnętrznego
wzmocnienia nasypu wału. Eksploracja wypełniska rówu przywałowego przyniosło
odkrycie licznych fragmentów cerami naczyniowej oraz kości zwierzęcych. W obiekcie tym odkryto również: tulejkowaty grocik żelazny, podkowę, osełkę kamienną,
fragment żarna rotacyjnego oraz dwupiętrowy rdzeń rzemienny datowany na okres
schyłkowopaleolityczny. W obrębie przedwału natrafiono na półprodukt rogowy –
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głowicę kiścienia. Odsłonięta w wykopie XV warstwa zawierająca ciemnoszary piach
przemieszany z węglami drzewnymi to prawdopodobnie przylegające do wału pozostałości zabudowy majdanu. Przeprowadzone w 2009 roku badania potwierdziły
dotychczasowe datowanie powstania grodziska na 2 poł. IX wieku. W trakcie prac
wykopaliskowych pozyskano próbki drewna przeznaczone do badań radiowęglowych oraz dendronchronologicznych.
Dokumentacja: Anna Kacprzak, Sebastian Załuski, Żmijowiska. Grodzisko wczesnośredniowieczne. Dokumentacja na stanowisku 10 (79/AZP78-75) w roku 2009,
Kazimierz Dolny 2010, Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Lublin. Badania zrealizowano na zlecenie Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym przy
wsparciu finansowym sponsora Zakładów Azotowych „PUŁAWY” S.A.

IV. NADZORY ARCHEOLOGICZNE
BEŁŻYCE, GM. LOCO, POW. LUBELSKI
Zespół dworsko-parkowy, wpis do rejestru nr A/816
Dokumentacja: Tadeusz Wiśniewski, Dokumentacja z nadzoru archeologicznego
przeprowadzonego nad pracami ziemnymi związanymi z inwestycją budowy linii
elektromagnetycznych SN, nn, w obrębie zespołu dworsko-parkowego w Bełżycach,
woj. lubelskie, objętego ochroną konserwatorską w rejestrze zabytków woj. lubelskiego
(nr A/816). Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ w Lublinie. Nadzory przeprowadzono na zlecenie Przedsiębiorstwa Prywatnego „WEZAN”.
BIAŁA PODLASKA
ul. Przechodnia
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Biała Podlaska – miasto historyczne: Dokumentacja z nadzorów archeologicznych przeprowadzonych w trakcie budowy ulicy Przechodniej, w okresie luty – maj 2009 r. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ
w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej. Prace wykonano ze środków Urzędu Miasta Białej Podlaskiej.
BIŁGORAJ, GM. LOCO, POW. BIŁGORAJSKI
ul. Lubelska, stary cmentarz rzymskokatolicki
Dokumentacja: Ewa Prusicka-Kołcon, Wyniki nadzoru archeologicznego podczas
prac ziemnych związanych z budową cmentarza komunalnego i lapidarium przy
ul. Lubelskiej w Biłgoraju. Etap I. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Lublin Delegatura w Zamościu. Badania finansowano przez Urząd Miasta Biłgoraj.
BYCHAWA, GM. LOCO, POW. LUBELSKI
Dokumentacja: Dariusz Włodarczyk, Dokumentacja z nadzorów archeologicznych
nad pracami ziemnymi związanymi z wykonaniem wykopu pod zbiornik gazu przy
kościele św. Jana Chrzciciela w Bychawie. Dokumentacja znajduje się w archiwum
WUOZ w Lublinie. Nadzory przeprowadzono na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej
pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela
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CHEŁM
ul. Lubelska
Dokumentacja: Andrzej Bronicki, Chełm, ul. Lubelska, działka nr 480. Dokumentacja z nadzoru archeologicznego nad wykopami sprawdzającymi wytrzymałość
fundamentów muru otaczającego od NE posesję Młodzieżowego Domu Kultury. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Delegatura w Chełmie. Badania archeologiczne wykonano na zlecenie Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie.
ul. Lubelska 58
Dokumentacja: Andrzej Bronicki, Ewa Hander, Karolina Jarząbek, Chełm, ul. Lubelska 58, działka nr 447 i 748. Dokumentacja z nadzoru archeologicznego nad
wykopem ciepłowniczym. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Delegatura
w Chełmie. Badania archeologiczne wykonano na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Chełmie.
ul. Pocztowa 1
Dokumentacja: Andrzej Bronicki, Ewa Hander, Karolina Jarząbek, Chełm, ul. Pocztowa 1. Dokumentacja z nadzoru archeologicznego nad wykopem ciepłowniczym.
Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Delegatura w Chełmie. Badania archeologiczne wykonano na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Sp. z o. o. w Chełmie.
ul. Kopernika 12 – Młodowskiej 12
Dokumentacja: Andrzej Bronicki, Ewa Hander, Karolina Jarząbek, Chełm, ul. Kopernika 12 – Młodowskiej 12. Dokumentacja z nadzoru archeologicznego nad wykopem ciepłowniczym. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Delegatura
w Chełmie. Badania archeologiczne wykonano na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Chełmie.
ul. Św Mikołaja 4
Dokumentacja: Tomasz Dzieńkowski, Chełm, ul. św. Mikołaja. Stanowisko 60. Dokumentacja z nadzorów archeologicznych przeprowadzonych w sezonie 2009. Dokumentacja znajduje się archiwum WUOZ Delegatura w Chełmie. Badania archeologiczne wykonano na zlecenie firmy Fortex Sp. z o. o. w Chełmie.
ul. Targowa
Dokumentacja: Andrzej Bronicki, Chełm, ul. Targowa. Archeologiczne prace badawcze w związku z budową kanalizacji burzowej oraz modernizacją drogi. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Delegatura w Chełmie. Badania archeologiczne
wykonano na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w Chełmie.
ul. Pijarska
Dokumentacja: Wojciech Mazurek, Archeologiczne nadzory prac ziemnych przy budowie przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Pijarskiej 8 w Chełmie. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Delegatura w Chełmie. Badania archeologiczne wykonano
na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Chełmie.
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DĘBLIN, GM. LOCO, POW. RYCKI
Twierdza Dęblin
Dokumentacja: Dariusz Włodarczyk, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego
nad pracami ziemnymi związanymi z budową linii kablowych kanalizacji światłowodowej na terenie Twierdzy Dęblin. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ
w Lublinie. Nadzory przeprowadzono na zlecenie firmy TEMPO sp.j.
DOMASZEWNICA, KOLONIA DOMASZEWSKA, GM. ULAN MAJORAT,
POW. RADZYŃSKI
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Domaszewnica, Kolonia Domaszewska, wsie historyczne: Dokumentacja z nadzorów archeologicznych przeprowadzonych w trakcie
budowy wodociągu wiejskiego, w okresie maj-czerwiec 2009 r. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej. Prace wykonano
ze środków Urzędu Gminy Ulan Majorat.
DYS, GM. NIEMCE, POW. LUBELSKI
działka nr 149
Dokumentacja: Dariusz Włodarczyk, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego
nad pracami ziemnymi związanymi z budową budynku mieszkalnego na działce nr
149 w Dysie, gm. Niemce. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ w Lublinie.
Nadzory przeprowadzono na zlecenie inwestora prywatnego.
Dokumentacja: Andrzej Hunicz, Dys gm. Niemce woj. lubelskie działka 149, Nadzory archeologiczne nad wykopami związanymi z budową przyłącza gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ
w Lublinie. Nadzory przeprowadzono na zlecenie inwestora prywatnego.
działka nr 195/13
Dokumentacja: Barbara Niezabitowska-Wiśniewska, Dokumentacja z nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z budową budynku gospodarczego na działce nr ewid. 195/13 w miejscowości Dys, gm. Niemce, pow. lubleski.
Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ w Lublinie. Nadzory przeprowadzono
na zlecenie inwestora prywatnego.
FRAMPOL, GM. LOCO, POW. BIŁGORAJSKI
Rynek miejski
Dokumentacja: Artur Witkowski, Frampol, pow. Biłgoraj, woj. lubelskie. Rynek. Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego podczas prac ziemnych związanych z nowym
zagospodarowaniem terenu. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Lublin
Delegatura w Zamościu. Badania finansowano przez Urząd Miasta Frampol.
GARDZIENICE, GM. PIASKI, POW. ŚWIDNICKI
Dokumentacja: Dariusz Włodarczyk, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego
nad pracami ziemnymi związanymi z realizacją prac zabezpieczających i remontowych pałacu w Gardzienicach, gm. Piaski. Dokumentacja znajduje się w archiwum
WUOZ w Lublinie. Nadzory przeprowadzono na zlecenie Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.
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HREBENNE, GM. HORODŁO, POW. HRUBIESZOWSKI
Dokumentacja: Mirosława Pomarańska, Hrebenne pow. Hrubieszów, woj. Lubelskie.
Wykop wodociągowy. Wyniki nadzoru archeologicznego. Dokumentacja znajduje się
w archiwum WUOZ Lublin Delegatura w Zamościu. Badania archeologiczne zlecone
i finansowane przez inwestora – Urząd Gminy Horodło.
HRUBIESZÓW, GM. LOCO, POW. HRUBIESZOWSKI
Historyczny układ urbanistyczny Śródmieścia Hrubieszowa
ul. Ludna – Szewska.
Dokumentacja: Artur Witkowski, Hrubieszów. ul. Ludna – Szewska. Wykop kanalizacyjny. Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego. Dokumentacja znajduje się
w archiwum WUOZ Lublin Delegatura w Zamościu. Badania archeologiczne zlecone
i finansowane przez inwestora – Urząd Miasta w Hrubieszowie.
ul. Partyzantów 15, dz. nr 237/1
Dokumentacja: Ewa Prusacka-Kołcon, Dokumentacja z nadzorów archeologicznych
podczas wykonywania wykopów ziemnych przy budowie budynku mieszkalnego
w Hrubieszowie, ul. Partyzantów 15. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ
Lublin Delegatura w Zamościu. Badania finansowane przez inwestora prywatnego.
ul. Szewska 3, dz. nr 338/14
Dokumentacja: Ewa Prusacka-Kołcon, Dokumentacja z nadzorów archeologicznych
podczas wykonywania wykopów ziemnych przy budowie budynku mieszkalnego
w Hrubieszowie, ul. Szewska 3. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Lublin
Delegatura w Zamościu. Badania finansowano przez inwestora prywatnego.
JAKUBOWICE KONIŃSKIE, GM. NIEMCE, POW. LUBELSKI
działka nr 219
Dokumentacja: Andrzej Hunicz, Jakubowice Konińskie, gm Niemce, woj. lubleskie.
Działka 219. Nadzory archeologiczne nad wykopami związanymi z budową budynku garażowo-magazynowego. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ w Lublinie. Nadzory przeprowadzono na zlecenie inwestora prywatnego.
działka nr 496/5
Dokumentacja: Andrzej Hunicz, Jakubowice Konińskie, gm Niemce, woj. Lubelskie.
Działka 496/5 Nadzory archeologiczne nad wykopami związanymi z budową domu
jednorodzinnego. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ w Lublinie. Nadzory przeprowadzono na zlecenie inwestora prywatnego.
JAKUBOWICE KONIŃSKIE KOLONIA, GM. NIEMCE, POW. LUBELSKI
działki nr 81/6, 82/1, obszar AZP 76-81
Dokumentacja: Tateusz Wiśniewski Dokumentacja z nadzoru archeologicznego
przeprowadzonego w Jakubowicach Konińskich Kolonii, gmina Niemce nad pracami
ziemnymi związanymi z inwestycją budowy budynku mieszkalnego z przyłączami
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na działkach nr ewid. 82/1, 81/6, położonych w strefie obserwacji archeologicznej
na obszarze AZP 76-81, stan. 20/20. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ
w Lublinie. Nadzory przeprowadzone na zlecenie inwestora prywatnego.
JASTKÓW, GM. LOCO, POW. LUBELSKI
obszar AZP 76-80
Dokumentacja: Tadeusz Wiśniewski, Dokumentacja z nadzoru archeologicznego
przeprowadzonego w Jastkowie, gm. Jastków, woj. lubelskie nad pracami ziemnymi
związanymi z inwestycją budowy linii energetycznej kablowej SN 15 kV, obejmującej
działki nr ewid. 130/2,130/4,131/2,131/7,132/1,132/5, 132/7, 322, w bezpośrednim
sąsiedztwie stanowisk archeologicznych nr 13 i 19 AZP 76-80. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ w Lublinie. Nadzory przeprowadzono na zlecenie Przedsiębiorstwa Prywatnego „WEZAN”.
JANÓW PODLASKI, GM. LOCO, POW. BIALSKI
ul. Dominikańska, Staroklasztorna, Mickiewicza, Skalskiego
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Janów Podlaski – miasto historyczne: dokumentacja z nadzorów archeologicznych przeprowadzonych w trakcie budowy kanalizacji
deszczowej i przebudowy ulic: Dominikańskiej, Staroklasztornej, Mickiewicza, Skalskiego, w maju 2009 r. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej. Prace wykonano ze środków Urząd Gminy Janów Podlaski.
KAZIMIERZ DOLNY, GM. LOCO, POW. PUŁAWSKI
ul. Lubelska
Dokumentacja: Dariusz Włodarczyk, Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych
nad pracami związanymi z usuwaniem awarii przyłącza wodociągowego do klasztoru o.o. Franciszkanów w Kazimierzu Dolnym. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ w Lublinie.
Dokumentacja: Mariusz Matyaszewski, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego
nad pracami ziemnymi związanymi z pracami geologicznymi budynku dawnego
szpitala (ob. Kazimierski Ośrodek Kultury) przy ul. Lubelska 12 w Kazimierzu Dolnym. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ w Lublinie. Nadzory przeprowadzono na zlecenie Gminy Kazimierza Dolnego.
ul. Nadedworce, działka nr 136/2
Dokumentacja: Mariusz Matyaszewski, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego
nad pracami ziemnymi związanymi z budową przyłącza energetycznego do budynku mieszkalnego położonego na działce nr 136/2 przy ul. Nadedworce w Kazimierzu
Dolnym. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ w Lublinie. Nadzory przeprowadzono na zlecenie inwestora prywatnego.
ul. Rynek 23 – ul. Nadwislańska 22A, 23A, 23B
Dokumentacja: Łukasz Rejniewicz, Dokumentacja z nadzorów archeologicznych
przeprowadzonych przy kamienicy aptecznej w Kazimierzu Dolnym, ul. Rynek 23
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– ul. Nadwislańska 22A, 23A, 23B, Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ
w Lublinie. Nadzory przeprowadzono na zlecenie inwestora prywatnego.
ul. Puławska 68
Dokumentacja: Jadwiga Jóźwiak, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego
nad pracami ziemnymi, związanymi z remontem i adaptacją spichlerza zwanego
Bliźniak przy ul. Puławskiej 68 w Kazimierzu Dolnym. Dokumentacja znajduje się
w archiwum WUOZ w Lublinie. Nadzory przeprowadzono na zlecenie inwestora
prywatnego.
ul. Zamkowa 8
Dokumentacja: Jadwiga Jóźwiak, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad
pracami ziemnymi związanymi z remontem i budową przyłącza wodno-kanlizacyjnego willi Tadeusza Pruszkowskiego ul. Zamkowej 8 w Kazimierzu Dolnym. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ w Lublinie. Nadzory przeprowadzono na
zlecenie inwestora prywatnego.
KOLONIA WISZNIECE, KOLONIA ZACISZE, GM. WISZNICE, POW. BIALSKI
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych
prowadzonych w trakcie budowy drogi gminnej nr 101257L na odcinku Kolonia
Wisznice-Kolonia Zacisze (od km 0+000 do km 2+082) w okresie sierpień – październik 2009 r. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej. Prace wykonano ze środków inwestora – Urząd Gminy
Wisznice
KRASNYSTAW
ull. Poniatowskiego 5
Dokumentacja: Elżbieta Sobczuk, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego w Krasnymstawie, przy ul. Poniatowskiego 5, stan. 102. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Delegatura w Chełmie. Badania archeologiczne wykonano na zlecenie
inwestora prywatnego.
KRAŚNIK
działka nr 401
Dokumentacja: Zbigniew Wichrowski, Kraśnik, działka nr 401. Dokumentacja
z nadzorów archeologicznych nad wykopami kanalizacji sanitarnej i instalacji gazowej. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ w Lublinie. Nadzory przeprowadzone na zlecenie firmy ROTER s.c. D. Zieliński, A. Wereski, Kraśnik.
ul. Bracka, Bóźnicza, Narutowicza, Olejna
Dokumentacja: Zbigniew Wichrowski, Dokumentacja z nadzoru archeologicznego
nad pracami ziemnymi związanymi z przebudową sieci elektroenergetycznej w Kraśniku w ulicach: Olejnej, Bóźniczej, Narutowicz i Brackiej. Dokumentacja znajduje
się w archiwum WUOZ w Lublinie. Nadzory przeprowadzono na zlecenie firmy PTU
„Elektra” z Lublina.
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ul. Klasztorna
Dokumentacja: Stanisław Gołub, Kraśnik. Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny ul. Klasztorna 3. Wstępne sprawozdanie z nadzorów oraz badań wykopaliskowych, archeologicznych w sezonie 2009. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ w Lublinie. Nadzory przeprowadzono na zlecenie Parafii Rzymsko-Katolickiej Wniebowzięcia NMP w Kraśniku.
ul. Kościuszki, Piłsudzkiego, Strażacka, Wierzbowa
Dokumentacja: Zbigniew Wichrowski, Dokumentacja z nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z budową linii kablowych NN w Kraśniku
w ulicach: Piłsudzkiego, Strażackiej, Wierzbowej i Kościuszki. Dokumentacja została
przekazana do archiwum WUOZ w Lublinie. Nadzory przeprowadzono na zlecenie
firmy „TEMPO” sp. j. z Lublina.
KRĘŻNICA JARA, GM. NIEDRZWICA DUŻA, POW. LUBELSKI
Dokumentacja: Dariusz Włodarczyk, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad
pracami ziemnymi związanymi z budową budynku mieszkalnego na dz. nr 900/1
w Krężnicy Jarej, gm. Niedrzwica Duża. Dokumentacja została przekazana do archiwum WUOZ w Lublinie. Nadzory przeprowadzono na zlecenie inwestora prywatnego.
KUŁAKOWICE – UBRODOWICE, GM. HRUBIESZÓW, POW. HRUBIESZOWSKI
Dokumentacja: Ewa Prusicka-Kołcon, Dokumentacja z nadzoru archeologicznego
podczas wykonywania wykopów ziemnych przy budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Kułakowice Pierwsze, Kułakowice Drugie, Moniatycze Kolonia i Ubrodowice, pow. Hrubieszów. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ
Lublin Delegatura w Zamościu. Badania zlecone i finansowane przez Urząd Gminy
Hrubieszów.
KRUPE, GM. KRASNYSTAW, POW. KRASNOSTAWSKI
Dokumentacja: Andrzej Bronicki, Krupe, gm. Krasnystaw, st. 1 (zespół zamkowodworski). Nadzór archeologiczny nad wykopami pod słupy oświetlenia ulicznego
(2009 rok). Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Delegatura w Chełmie.
Badania archeologiczne wykonano na zlecenie Firmy Wielobranżowej „Elektromontaż” Stanisław Studnicki.
KOŃSKOWOLA, GM. LOCO, POW. PUŁAWSKI
Dokumentacja: Stanisław Żórawski, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad
budową kanalizacji wodociągowej wzdłuż ulic Kościelnej i Lubelskiej w Końskowoli.
Dokumentacja została przekazana do archiwum WUOZ w Lublinie. Nadzory przeprowadzono na zlecenie Wójta Gminy Końskowola.
ul. Pożowska 6
Dokumentacja: Rafał Niedźwiadek, Stanisław Żórawski, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad budową sieci wodociągowej w obrębie zespołu folwar-
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cznego przy ul. Pożowskiej 6 w Końskowoli. Dokumentacja została przekazana do
archiwum WUOZ w Lublinie. Nadzory przeprowadzono na zlecenie Wójta Gminy
Końskowola.
LUBARTÓW
ul. 3-ego Maja, Os. Legionów
Dokumentacja: Michał Kubera, Dokumentacja z nadzoru archeologicznego nad
pracami ziemnymi przy przebudowie przyłącza gazowego na działkach nr: 1971,
1972, 1994 przy ul. 3 Maja w Lubartowie przeprowadzonego w grudniu 2009 r. Dokumentacja została przekazana do archiwum WUOZ w Lublinie. Nadzory przeprowadzono na zlecenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lubartowie.
ul. Kościuszki
Dokumentacja: Michał Kubera, Wyniki nadzorów archeologicznych związanych
z budową targowiska miejskiego położonego przy ul. Kościuszki w Lubartowie (roboty
rozbiórkowe). Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ w Lublinie. Nadzory
przeprowadzono na zlecenie Urzędu Miasta Lubartów.
ul. Krzywe Koło, Mickiewicza, Zielona
Dokumentacja: Andrzej Kardasz, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad
inwestycją pod budowę kolektora sanitarnego „wschodniego” w obrębie ulicy: Mickiewicza, Zielonej, Krzywe Koło w Lubartowie. Dokumentacja znajduje się w archiwum
WUOZ w Lublinie.
ul. Słowackiego
Dokumentacja: Michał Kubera, Wyniki nadzorów archeologicznych związanych
z przebudową sieci ciepłowniczej na dziedzińcu pałacu Sanguszków w Lubartowie
(ul. Słowackiego 8, działka nr 213/4 stan. 31/100 AZP 73-82. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ w Lublinie. Nadzory przeprowadzono na zlecenie LPEC
sp. z. o.o.
LUBLIN
ul. Trześniowska, Torowa, Palmowa i Naftowa
Dokumentacja: Jadwiga Jóźwiak, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad
pracami ziemnymi związanymi z budową elektroenergetycznych lini kablowych
z kanalizacją światłowodową przy ul. Trześniowskiej, Torowej, Palmowej i Naftowej
w Lublinie. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ w Lublinie. Nadzory przeprowadzono na zlecenie Usług Elektrotechnicznych i Handlowych ELTO,
Lublin.
ul. Jezuicka 18
Dokumentacja: Jacek Tkaczyk, Dokumentacja z nadzoru archeologicznego w Teatrze Starym w Lublinie (ul. Jezuicka 18), Tom I, II, III, IV, V. Dokumentacja znajduje
się w archiwum WUOZ w Lublinie. Nadzory przeprowadzono na zlecenie Miasta
Lublin.
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ul. Naftowa, Wiertnicza, Grodzickiego
Dokumentacja: Jadwiga Jóźwiak, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad
pracami ziemnymi związanymi z budową energetycznych linii kablowych w ulicach:
Naftowej, Wiertniczej i Grodzickiego w Lublinie. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ w Lublinie.
ul. Grodzka, Podwale
Dokumentacja: Jadwiga Jóźwiak, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad
pracami ziemnymi związanymi zabudową linii energetycznych niskiego napięcia na
ul. Podwale i Grodzkiej w Lublinie. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ
w Lublinie. Nadzory przeprowadzono na zlecenie TEMPO sp. j. Lublin.
ul. Krakowskie Przedmieście 22
Dokumentacja: Mariusz Matyaszewski, Dokumentacja z nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z remontem kamienicy z oficynami przy
Krakowskim Przedmieściu 22 w Lublinie. Dokumentacja została przekazana do archiwum WUOZ w Lublinie. Nadzory przeprowadzono na zlecenie inwestora prywatnego.
ul. Krakowskie Przedmieście 62
Dokumentacja: Katarzyna Padło, Łukasz Rejniewicz, Dokumentacja z nadzoru
archeologicznego nad wykopami geotechnicznymi w Lublinie przy ul. Krakowskie
Przedmieście 62 ( dawna Resursa Kupiecka). Dokumentacja została przekazana do
archiwum WUOZ w Lublinie. Nadzory przeprowadzono na zlecenie Krajowej Szkoły
Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie.
Al. Kraśnickie 118 A, ul. Trześniowska, działka nr 1/49
Dokumentacja: Jadwiga Jóźwiak, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad
pracami ziemnymi związanymi z budową energetycznego przyłącza kablowego nn
0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym od zasilania budynku na działce
nr 1/49 przy Al. Kraśnickiej 118A. Dokumentacja została przekazana do archiwum
WUOZ w Lublinie. Nadzory przeprowadzono na zlecenie Usług Elektrotechnicznych
i Handlowych ELTO.
ul. Jezuicka 8, Rynek 16
Dokumentacja: Mariusz Matyaszewski, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego
nad pracami ziemnymi związanymi z budową przyłącza ciepłowniczego do zespołu
kamienic Rynek 16/Jezuicka 8 na Starym Mieście w Lublinie. Dokumentacja została
przekazana do archiwum WUOZ w Lublinie. Nadzory przeprowadzono na zlecenie
LPEC Lublin.
Dokumentacja: Mariusz Matyaszewski, Dokumentacja z nadzoru archeologicznego
nad pracami ziemnymi związanymi z remontem zespołu kamienic staromiejskich Rynek 16/ Jezuicka 8 w Lublinie. Dokumentacja została przekazana do archiwum WUOZ
w Lublinie. Nadzory przeprowadzono na zlecenie inwestora prywatnego.
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ul. Willowa, działka nr 4, stan. 1/47-2/48
Dokumentacja: Rafał Niedźwiadek, Stanisław Żórawski, Sprawozdanie wstępne
z nadzorów archeologicznych nad budową budynku mieszkalnego przy ul. Willowej, dz. nr 4 (stanowisko 1/47-2/48). Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ
w Lublinie. Nadzory przeprowadzono na zlecenie inwestora prywatnego.
ul. Willowa, działka nr 4, stan. 1/47-2/47
Dokumentacja: Stanisław Żórawski, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad
budową budynku mieszkalnego przy ul. Willowej, dz. nr 4 (stanowisko 1/47-2/47).
Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ w Lublinie. Nadzory przeprowadzono
na zlecenie inwestora prywatnego.
ul. Dolna Panny Marii, Gminna, Piłsudzkiego, Narutowicza, Wschodnia,
Dokumentacja: Jadwiga Jóźwiak, Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych nad
pracami ziemnymi związanymi z budową energetycznych linii kablowych wraz
z kanalizacją światłowodową przy ul. Dolnej Panny Marii, Piłsudzkiego, Wschodniej,
Narutowicza, Gminnej w Lublinie. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ
w Lublinie. Nadzory przeprowadzono na zlecenie Przedsiębiorstwo Usług Elektrotechnicznych i Handlowych „ELTO” z Lublina.
ul. Podwale 11
Dokumentacja: Łukasz Rejniewicz, Rafał Ratajczak, Dokumentacja z nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z budową zespołu boisk sportowych i kanalizacji deszczowej oraz remontu ogrodzenia przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Lublinie ul. Podwale 11. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ
w Lublinie. Nadzory przeprowadzono na zlecenie miasta Lublina.
ul. Chopina, Karłowicza, Okopowa
Dokumentacja: Andrzej Hunicz, Lublin, ulice: Okopowa, Karłowicza, Chopina. Nadzory archeologiczne nad wykopami związanymi z budową sieci telekomunikacyjnej
do budynku Narodowego Banku Polskiego przy ulicy Chopina 6. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ w Lublinie. Nadzory przeprowadzono na zlecenie Zakładu Instalatorstwa Elektrycznego, Sochacki Marek z Chełma.
ul. Niecała
Dokumentacja: Tadeusz Wiśniewski, Dokumentacja z nadzoru archeologicznego
przeprowadzonego w Lublinie, przy ulicy Niecałej nad pracami ziemnymi związanymi z inwestycją budowy sieci elektroenergetycznej na działkach nr ewd.: 25/1, 24,
33/3, 23, 14, 26. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ w Lublinie. Nadzory
przeprowadzono na zlecenie Przedsiębiorstwa wielobranżowego „ELPIE” z Lublina.
ul. Złota
Dokumentacja: Jacek Tkaczyk, Dokumentacja z nadzoru archeologicznego przy
kamienicy na ulicy Złotej 2 i 4 w Lublinie. Dokumentacja znajduje się w archiwum
WUOZ w Lublinie. Nadzory przeprowadzono na zlecenie inwestora prywatnego.

52

ŁĘCZNA
działki nr: 3195, 3199, 2581/12
Dokumentacja: Dariusz Bednarski, Dokumentacja z nadzoru archeologicznego nad
pracami ziemnymi na działkach nr: 3195, 3199, 2581/12 przy przebudowie sieci
gazowej wraz z przylączem dla zasilania w gaz budynku jednorodzinnego w Łęcznej
przy ul. Szkolnej przeprowadzonego w lipcu 2009 roku. Dokumentacja znajduje się
w archiwum WUOZ w Lublinie. Nadzory przeprowadzono na zlecenie Zakładu Instalacji Sanitarnych – Henryk Brzyski w Łęcznej.
ul. Bożnicza, Jagiełki, Litewska, Lubelska
Dokumentacja: Andrzej Hunicz, Łęczna pow. łęczyński, woj. lubelskie. Nadzory archeologiczne nad wykopami związanymi z budową sieci gazowej w ulicach: Bożniczej, Lubelskiej, Litewskiej, Jagiełka. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ
w Lublinie. Nadzory przeprowadzono na zlecenie firmy Hydro–Gaz Henryk Zaleszczyk z Lubina.
ul. 3-go Maja
Dokumentacja: Mariusz Matyaszewski, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego
nad pracami ziemnymi związanymi z rozbiórką spalonego budynku zajazdu „MUSTANG” położonego w obrębie działki nr 1993/71 przy ul. 3-ego Maja 41 w Łęcznej.
Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ w Lublinie. Nadzory przeprowadzono
na zlecenie inwestora prywatnego.
ul. 3-go Maja, działki nr: 1971, 1972, 1994
Dokumentacja: Dariusz Bednarski, Dokumentacja z nadzoru archeologicznego nad
pracami ziemnymi przy przebudowie przyłącza gazowego na działkach nr: 1971,
1972, 1994 przy ul. 3 Maja w Łęcznej przeprowadzonego w grudniu 2009 roku. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ w Lublinie. Nadzory przeprowadzono
na zlecenie Gminy Łęczna.
ul. 11-go listopada
Dokumentacja: Tadeusz Wiśniewski, Dokumentacja z nadzoru archeologicznego przeprowadzonego w Łęcznej przy ul. 11-go listopada, nad pracami ziemnymi
związanymi z inwestycją budowy budynku jednorodzinnego z podpiwniczeniem, na
działce nr ewid. 1871/1. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ w Lublinie.
Nadzory przeprowadzono na zlecenie inwestora prywatnego.
ŁUKÓWIEC, GM. FIRLEJ, POW. LUBARTOWSKI
działka nr 303
Dokumentacja: Stanisław Żórawski, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad
pracami ziemnymi na działce nr 303 w Łukówcu, gm. Firlej. Dokumentacja znajduje
się w archiwum WUOZ w Lublinie. Nadzory przeprowadzono na zlecenie inwestora
prywatnego.
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MIĘDZYRZEC PODLASKI, GM. LOCO, POW. BIALSKI ZIEMSKI
ul. Kościelna, Lubelska, Piłsudkiego, Warszawska
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Międzyrzec Podlaski – miasto historyczne: Dokumentacja z nadzorów archeologicznych przeprowadzonych w trakcie budowy teleinformatycznej sieci kablowej w ulicach Kościelnej, Lubelskiej, Piłsudskiego, Warszawskiej w okresie 7-17 września 2009 r. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ
w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej. Prace wykonano ze środków inwestora.
NIEDRZWICA KOŚCIELNA, GM. NIEDRZWICA DUŻA, POW. LUBELSKI
ul. Krakowska 6, działka nr 10004/19
Dokumentacja: Andrzej Hunicz, Niedrzwica Kościelna ul. Krakowska 6, działka
10004/19. Nadzory archeologiczne nad wykopami związanymi z budową domu jednorodzinnego. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ w Lublinie. Nadzory
przeprowadzono na zlecenie inwestora prywatnego.
OPOLE LUBLESKIE, GM. LOCO, POW. OPOLSKI
ul. Cicha, Józefowska, Kościuszki, Lubelska, Nowy Rynek, Stary Rynek
Dokumentacja: Andrzej Hunicz, Opole Lubelskie. ulice: Lubelska, Stary Rynek, Nowy
Rynek, Kościuszki, Józefowska, Cicha. Nadzory archeologiczne nad wykopami związanymi z przebudową sieci gazowej. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ
w Lublinie. Nadzory przeprowadzono na zlecenie inwestora prywatnego.
ul. Długa, Projektowana, Garbarska
Dokumentacja: Andrzej Hunicz, Opole Lubelskie, ulice: Długa, Projektowana, Garbarska. Nadzory archeologiczne nad wykopami związanymi z przebudową sieci gazowej. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ w Lublinie. Nadzory przeprowadzone na zlecenie Karpackiej Spółki Gazownictwa Oddział Gazowniczy Zakład
w Lublinie.
Dawny Niezdów, ul. Zbożowa 6A, działka nr 233/2
Dokumentacja: Andrzej Hunicz, Opole Lubelskie. Dawny Niezdów, ul. Zbożowa 6A,
działka 233/2. Nadzory archeologiczne nad wykopami związanymi z budową domu
jednorodzinnego. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ w Lublinie. Nadzory przeprowadzono na zlecenie inwestora prywatnego.
Dawny Niezdów, ul. Dolna 20, działka nr 162
Dokumentacja: Andrzej Hunicz, Opole Lubelskie. Dawny Niezdów, ul Dolna 20,
działka 162. Nadzory archeologiczne nad wykopami związanymi z rozbudową
domu jednorodzinnego. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ w Lublinie.
Nadzory przeprowadzono na zlecenie inwestora prywatnego.
PŁOUSZOWICE, GM. JASTKÓW, POW. LUBELSKI
działka nr 270/1
Dokumentacja: Andrzej Hunicz, Płouszowice gm. Jastków, woj. lubelskie. Nadzory archeologiczne nad wykopami związanymi z budową budynku mieszkalnego
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i budynku garażowego-gospodarczego na działce 270/1. Dokumentacja znajduje się
w archiwum WUOZ w Lublinie. Nadzory przeprowadzono na zlecenie inwestora
prywatnego.
działka nr 209/5
Dokumentacja: Jadwiga Jóźwiak, Sprawozdanie z nadzoru archeologiczego nad
pracami ziemnymi związanymi z budową budynku mieszkalnego wraz z przyłączami na działce nr ewid. 209/5 położonej w miejscowości Płouszowcie, gm. Jastków.
Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ w Lublinie. Nadzory przeprowadzono
na zlecenie inwestora prywatnego.
RADZYŃ PODLASKI
ul. Jana Pawła II, Armii Krajowej
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Tomasz Pietrzela, Radzyń Podlaski – miasto historyczne: Dokumentacja z nadzorów archeologicznych przeprowadzonych w trakcie
budowy sieci cieplnej przy ulicach: Jana Pawła II i Armii Krajowej we wrześniu 2009 r.
Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej. Prace wykonano ze środków inwestora.
ul. Partyzantów 8
Dokumentacja: Jadwiga Jóźwiak, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad
pracami ziemnymi związanymi z budową hali widowiskowo-sportowej przy I LO
w Radzyniu Podlaskim przy ul. Partyzantów 8. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej. Prace wykonano ze środków
wykonawcy prac budowlanych.
REJOWIEC FABRYCZNY, GM. LOCO, POW. CHEŁMSKI
Dokumentacja: Andrzej Bronicki, Rejowiec Fabryczny, gm. loco, st. 1. Dokumentacja z nadzoru archeologicznego nad wykopami kanalizacyjnymi przy kurhanie (2009 rok). Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Delegatura
w Chełmie. Badania archeologiczne wykonano na zlecenie Urzędu Miasta Rejowiec Fabryczny.
SIENNICA RÓŻANA, GM. SIENNICA RÓŻANA, POW. KRASNOSTAWSKI
Dokumentacja: Elżbieta Sobczuk, Dokumentacja z nadzoru archeologicznego
w Siennicy Różanej, gm. Siennica Różana, stan. 23. Sezon 2009. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Delegatura w Chełmie. Badania archeologiczne wykonano na zlecenie Urzędu Gminy Siennica Różana.
SOBIANOWICE, GM. WÓLKA, POW. LUBELSKI
Dokumentacja: Agnieszka Soszyńska, Grzegorz Mączka, Sprawozdanie z nadzorów
archeologicznych nad pracami ziemnymi przy budowie budynków mieszkalnych na
działkach nr 102/4 i 102/5 w Sobianowicach, woj. lubelskie. Dokumentacja znajduje
się w archiwum WUOZ w Lublinie. Nadzory przeprowadzone na zlecenie inwestora
prywatnego.
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SREBRZYSZCZE, GM. CHEŁM, POW. CHEŁMSKI
Dokumentacja: Andrzej Bronicki, Srebrzyszcze (d.Srebrzyszcze), gm. Chełm, st. 49.
Dokumentacja z nadzoru archeologicznego nad pracami budowlanymi związanymi
z budową boiska na terenie kompleksu pałacowo – parkowego (2009 rok). Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Delegatura w Chełmie. Badania archeologiczne
wykonano na zlecenie Urzędu Gminy Chełm.
STRZESZKOWICE DUŻE, GM. NIEDRZWICA DUŻA, POW. LUBELSKI
działka nr 366
Dokumentacja: Tadeusz Wiśniewski, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego
przeprowadzonego 28.10.2009 w Strzeszkowicach Dużych, gmina Niedrzwica Duża,
nad pracami ziemnymi związanymi z inwestycją budowlaną budynku mieszkalnego
na działce nr ewid. 366. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ w Lublinie.
Nadzory przeprowadzono na zlecenie inwestora prywatnego.
działka nr 179/5
Dokumentacja: Zbigniew Wichrowski, Anna Wichrowska, Strzeszkowice Duże, gm.
Niedrzwica Duża, dz. ewidenc. 179/5. Dokumentacja z nadzorów archeologicznych
wykopów budowlanych w miejscowości Strzeszkowice Duże, gm. Niedrzwica Duża.
Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ w Lublinie. Nadzory przeprowadzono
na zlecenie inwestora prywatnego.
działka nr 1057/8
Dokumentacja: Zbigniew Wichrowski, Anna Wichrowska, Strzeszkowice Duże, gm.
Niedrzwica Duża, dz. ewidenc. 1057/8. Dokumntacja z nadzorów archeologicznych
wykopów budowlanych w miejscowości Strzeszkowice Duże, gm. Niedrzwica Duża.
Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ w Lublinie. Nadzory przeprowadzono
na zlecenie inwestora prywatnego.
SZCZEBRZESZYN, GM. LOCO, POW. ZAMOJSKI
Historyczny układ urbanistyczny miasta
Synagoga – otoczenie
Dokumentacja: Artur Witkowski, Szczebrzeszyn, woj. lubelskie. Synagoga. Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ
Lublin Delegatura w Zamościu. Badania archeologiczne zlecono i finansowano przez
Urząd Miejski w Szczebrzeszynie.
ul. Targowa 8
Dokumentacja: Jacek Buszewicz, Dokumentacja z nadzoru archeologicznego prac
ziemnych realizowanych podczas budowy Centrum Komunikacyjno-Usługowo-Handlowego w Szczebrzeszynie przy ul. Targowej 8. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Lublin Delegatura w Zamościu. Badania archeologiczne zlecono
i finansowano przez firmę COMPLEX-BUD sp. z o.o. w Szczucinie.
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ul. Zamojska – Plac T. Kościuszki, działka nr 430/18
Dokumentacja: Artur Witkowski, Szczebrzeszyn – ul. Zamojska – Plac T. Kościuszki. Działka nr ewid. 430/18. Wykopy budowlane. Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Lublin Delegatura
w Zamościu. Badania archeologiczne zlecono i finansowano przez inwestora prywatnego.
ul. Zamojska 48
Dokumentacja: Jacek Buszewicz, Dokumentacja z nadzoru archeologicznego prac
ziemnych realizowanych podczas budowy jednorodzinnego domu mieszkalnego
w Szczebrzeszynie przy ul. Zamojskiej 48. Dokumentacja powykonawcza znajduje się
w archiwum WUOZ Lublin Delegatura w Zamościu. Badania archeologiczne zlecono
i finansowano przez inwestora prywatnego.
SZCZEKARKÓW, GM. LUBARTÓW, POW. LUBARTOWSKI
działki nr: 257 i 267
Dokumentacja: Dariusz Bednarski, Dokumentacja z nadzoru archeologicznego nad
pracami przy budowie domu jednorodzinnego na działkach nr 257 i 267 w miejscowości Szczekarków, gm. Lubartów. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ
w Lublinie. Nadzory przeprowadzono na zlecenie inwestora prywatnego.
TOMASZÓW LUBELSKI
Historyczny układ urbanistyczny
ul. 29-go Listopada 6
Dokumentacja: Jolanta Bagińska, Nadzór archeologiczny przy budowie budynku
handlowo-usługowego przy ul. 29-go Listopada w Tomaszowie Lubelskim. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Lublin Delegatura w Zamościu. Badania archeologiczne zlecono i finansowano przez inwestorów prywatnych.
ul. Starozamojska 5
Dokumentacja: Jolanta Bagińska, Nadzór archeologiczny przy budowie przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Starozamojskiej w Tomaszowie Lubelskim. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Lublin Delegatura w Zamościu.
Badania archeologiczne zlecono i finansowano przez inwestora prywatnego.
ul. Szymanowskiego
Dokumentacja: Jolanta Bagińska, Nadzór archeologiczny przy budowie kanalizacji
sanitarnej w ulicy Szymanowskiego w Tomaszowie Lubelskim. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Lublin Delegatura w Zamościu. Badania archeologiczne
finansowano przez PGKiM w Tomaszowie Lubelskim.
ul. Traugutta i Piekarska
Dokumentacja: Jolanta Bagińska, Nadzór archeologiczny przy budowie sieci wodociągowej w ulicy Traugutta i Piekarskiej w Tomaszowie Lubelskim. Dokumentacja
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znajduje się w archiwum WUOZ Lublin Delegatura w Zamościu. Badania archeologiczne zlecono i finansowano przez PGKiM w Tomaszowie Lubelskim.
TURKA, GM. WÓLKA, POW. LUBELSKI
Dokumentacja: Jadwiga Jóźwiak, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad
pracami ziemnymi związanymi z budową budynku mieszkalnego na działce nr 2703
w Turce, gm. Wólka Lubelska. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ w Lublinie. Nadzory przeprowadzono na zlecenie inwestora prywatnego.
URZĘDÓW, GM. LOCO, POW. KRAŚNICKI
Dokumentacja: Zbigniew Wichrowski, Urzędów pow. kraśnicki. Dokumetacja
z nadzorów archeologicznych przebudowy placu centralnego /rynek/ – etap II. Budowa kanału burzowego i przebudowa nawierzchni. Dokumentacja znajduje się
w archiwum WUOZ w Lublinie. Nadzory przeprowadzono na zlecenie Gminy Urzędów.
WISZNICE, POW. BIALSKI
ul. Kraszewskiego
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Wisznice – miasto historyczne: Dokumentacja
z nadzorów archeologicznych przeprowadzonych w trakcie budowy ulicy Kraszewskiego w dniach 13–18 sierpnia 2009 r. Dokumentacja znajduje się w archiwum
WUOZ w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej. Prace wykonano ze środków Urządu Gminy Wisznice.
stanowiska nr 56/20, AZP 66-87
Dokumentacja: Monika Maziarczuk, Wisznice – Cerkiew unicka, woj. lubelskie, Dokumentacja z nadzorów archeologicznych prowadzonych przy pracach ziemnych
związanych z remontem dawnej cerkwi unickiej w Wisznicach w dniach 2–5 września 2009 roku. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej. Prace wykonano ze środków Urzędu Gminy w Wisznicach
i Parafii Rzymskokatolickiej w Wisznicach.
WŁODAWA
ul. Szkolna 4
Dokumentacja: Teresa Mazurek, Wojciech Mazurek, Archeologiczne nadzory prac
ziemnych przy budowie zespołu boisk „Orlik 2012” przy ulicy Szkolnej 4 we Włodawie. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Delegatura w Chełmie. Badania
archeologiczne wykonano na zlecenie Gminy Włodawa.
ul. 11-ego Listopada, Kościelna, Kościuszki, Sejmowa, Niecała, Trębacka
Dokumentacja: Teresa Mazurek, Wojciech Mazurek, Archeologiczne nadzory prac
ziemnych przy przebudowie dróg gminnych w kwartale między rynkiem i kościołem
parafialnym we Włodawie. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Delegatura w Chełmie. Nadzory wykonano na zlecenie Gminy Włodawa.
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WOJCIECHÓW, GM. LOCO, POW. LUBELSKI
Dokumentacja: Konrad Drobek, Rafał Niedźwiadek, Dokumentacja z nadzorów archeologicznych nad budową ogrodzenia przy szkole w Wojciechowie. Dokumentacja
znajduje się w archiwum WUOZ w Lublinie. Badania wykonano na zlecenie Gminy
Wojciechów.
działki nr: 1398/3, 1397, 1875
Dokumentacja: Mariusz Matyaszewski, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego
nad pracami ziemnymi związanymi z przebudową kanalizacji sanitarnej i budową
szamba w miejscowości Wojciechów, gm. loco na dz. nr 1398/3, 1397, 1875. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ w Lublinie. Nadzory przeprowadzono na
zlecenie inwestora prywatnego.
WOJSŁAWICE, GM. LOCO, POW. CHEŁMSKI
Rynek
Dokumentacja: Andrzej Bronicki, Wojsławice, zachodnia pierzeja Rynku. Archeologiczne prace badawcze w związku z przebudową drogi oraz modernizacją linii energetycznej (zasilającej) i wykonywaniem oświetlenia ulicznego. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Delegatura w Chełmie. Badania archeologiczne wykonano
na zlecenie Urzędu Gminy Wojsławice.
ZAMOŚĆ
Zespół Starego Miasta
Arsenał – Zespół Pałacowy Zamoyskich – ul. Akademicka
Dokumentacja: Artur Witkowski, Zamość – Stare Miasto. Arsenał – Dziedziniec Pałacowy – ul. Akademicka – Blok XX. Wykop instalacyjny c.o. Sprawozdanie z nadzoru
archeologicznego. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Lublin Delegatura
w Zamościu. Badania archeologiczne finansowano przez: PEC Zamość Spółka z o.o.
Bastionu VI – fortyfikacje Twierdzy Zamość
Dokumentacja: Artur Witkowski, Zamość – Stare Miasto. Fortyfikacje. Bastionu VI.
Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego przy ułożeniu sieci telekomunikacyjnej.
Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Lublin Delegatura w Zamościu. Badania archeologiczne finansowało Urząd Miasta Zamość.
Nadszaniec Bastionu VII – fortyfikacje Twierdzy Zamość
Dokumentacja: Artur Witkowski, Zamość – Stare Miasto. Fortyfikacje. Zespół Bastionu VII – Nadszaniec. Wykop energetyczny. Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Lublin Delegatura w Zamościu.
Badania archeologiczne finansowane przez Urząd Miasta Zamość.
Rawelin Kurtyny II-III – fortyfikacje Twierdzy Zamość
Dokumentacja: Artur Witkowski, Zamość – Stare Miasto. Fortyfikacje. Rawelin Kurtyny II-III. Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad pracami rozbiórkowymi kio-
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sku handlowego. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Lublin Delegatura
w Zamościu. Badania archeologiczne finansowane przez Urząd Miasta Zamość.
V. BADANIA DAWNE
JANOWIEC, GM. LOCO, POW. PUŁAWSKI
Zespół zamkowy, obszar AZP 74-75, badania w 2008 r.
Przedmiotem dokumentacji było opracowanie wyników badań archeologicznych
przeprowadzonych na zamku w Janowcu w 1986 r. w wykopie XXXIII. Wykop zlokalizowany był na dziedzińcu wielkim na styku z południową ścianą tzw. domu północnego. Prace wykopaliskowe wykonano przed oraz częściowo we wnętrzu pomieszczenia oznaczonego jako pomieszczenie nr 15. W zrealizowanym wykopie osiągnięto
calec na głębokości około 175,63 m n.p.m. Ponad stropem calca zaległy jednostki
stratygraficzne datowane na okres od XV do XVII wieku. Odkryty bruk z kamieni narzutowych pochodzi najpewniej z XVIII wieku. Ponad brukiem odłożyła się warstwa
osadnicza pochodząca z XIX wieku. Wśród pozyskanych z wykopu zabytków ruchomych znalazły się nowożytne fragmenty ceramiki naczyniowej w tym: garnki, misy,
talerze, przykrywki, naczynia kamionkowe, fajansowe i szklane oraz kafle. W wyniku
przeprowadzonych badań rozpoznano wejście do domu północnego.
Dokumentacja: Maria Supryn, Janowiec n/Wisłą, woj. lubelskie. Zamek. Dokumentacja z badań archeologicznych. Wykop XXXIII, Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Lublin. Badania zrealizowano na zlecenie Muzeum Nadwiślańskiego
w Kazimierzu Dolnym
LUBLIN
ul. Kalinowszczyzna, Wzgórze Grodzisko (Kirkuckie),
stanowisko 2, badania w 1968 r.
Najdawniejsze nazwy wzgórza: Góra Grodzisko, Stare Grodzisko zostały wymienione w dokumentach miejskich z XVI w., w związku z przekazaniem jego części na
cmentarz gminie żydowskiej (S. Wojciechowski, A. Sochacka, R. Szczygieł, Osady
zaginione i o zmienionych nazwach historycznych województwa lubelskiego, [w:]
Dzieje Lubelszczyzny, t. 4, red. K. Myśliński, Warszawa 1986, s. 29; I. Kutyłowska,
Problematyka datowania grodu na lubelskim wzgórzu, dawniej zwanym grodzisko,
obecnie Kirkut, [w:] Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu, red. M. Dulinicz, Warszawa – Lublin 2003, s. 249-258). Ze względu na charakter stanowiska przeprowadzono archeologiczne badania weryfikacyjne metodą sondażową,
w celu ustalenia chronologii osadnictwa wczesnośredniowiecznego i funkcji wzgórza
w rozwoju przestrzennym najdawniejszego Lublina. Wzniesienie jest częścią krawędzi
wysoczyzny lessowej. Jego powierzchnia ma kształt zbliżony do trójkąta zorientowanego osią dłuższą po linii S-N i jest ograniczona stromymi skarpami od południa
i zachodu, opadającymi do dolin rzecznych Bystrzycy i Czechówki. Znaczna wysokość względna wzniesienia (około 10 m), strome zbocza, rozległe doliny rzeczne
podnosiły naturalne walory obronne wzgórza. Do rozpoczęcia wykopalisk skłaniał
też zachowany w północnej części wzniesienia sztuczny nasyp ziemny (wał), oddzielający jego płaska powierzchnię od zwężającego się stoku północnego, obniżającego
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się stopniowo do dna doliny. Przyjmując zasadę możliwie ograniczonej ingerencji
w reliktową powierzchnię stanowiska, rozmieszczono wykopy sondażowe wzdłuż
skarp: wschodniej (I-V), południowej (X-XIV) na wale (VI, VII 1-4. VIII, IX) i po obu
jego stronach (XV-XVIII). Wykopy na wale namierzono w miejscu rowów strzeleckich z II wojny światowej, w których po dokładnym oczyszczeniu ścian bocznych
prowadzono eksploracje do calca. Łącznie przebadano około 2,7 ara, połowę tej
powierzchni zajmowały wykopy na wale. W zbiorze wykonanej wówczas dokumentacji znajdują się: a) plany sytuacyjno-wysokościowe z rozmieszczeniem wykopów
i ich niwelacją opracowane przez Andrzeja Hunicza, b) 62 rysunki wykonane przez
Stanisławę Hoczyk i Marię Chyżewską w tym 38 z wykopów na wale, c) dokumentacja fotograficzna A. Hunicza. Zachowana w komplecie dokumentacja polowa była
przechowywana w Katedrze Archeologii UMCS i po jej zinwentaryzowaniu przez
S. Hoczyk została oddana w 2009 r. do archiwum Lubelskiego Muzeum na Zamku.
Przekazane zostało również do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków przez
autorkę „Sprawozdanie z badań archeologicznych osadnictwa wczesnośredniowiecznego na Wzgórzu Grodzisko (Kirkuckim) w Lublinie (stan. 2)”, z wyborem dokumentacji polowej. Jest to kontynuacja pracy rozpoczętej jeszcze w 1971 r. (S. Hoczyk,
Formowanie się wczesnośredniowiecznego ośrodka miejskiego w Lubinie, mps, Lublin
1971, s. 170-172, 195-197, 216-221; tabl. 39-41). Cel badań terenowych został osiągnięty i dysponujemy obecnie również źródłami archeologicznymi do ustalenia chronologii względnej kolejnych poziomów stratygraficznych.
1. Naturalną powierzchnię wzgórza stanowiły: jasnożółty less calcowy (1a) i szarobrunatna warstwa próchnicy pierwotnej (1b).
2. Poziom wczesnośredniowieczny (VI/VII-XIII w.). Na okres plemienny (2a) datowane są pozostałości półziemiankowej zabudowy mieszkalnej (ob. 1/68; 3/68; 5/68?),
gospodarczej (ob. 2/68; 4/68) i fragmenty ceramiki występujące w warstwie próchnicy na powierzchni wzgórza. Wyznaczają one zasięg niewielkiej osady w południowowschodniej jego części, użytkowanej okresowo w VI/VII w. i VIII-IX w. Natomiast
wał obronny (ob. 6/68) zachowany na odcinku 30 m. w północnej części wzgórza,
można obecnie datować na schyłek okresu wczesnopaństwowego (2 poł. XIII w.?),
na podstawie fragmentów naczyń zalegających w warstwach destrukcyjnych w nasypie. W wykopach na wale o łącznej długości 73 m (VII/1-4; VIII i IX), zaobserwowano
powtarzający się układ nawarstwień: 1a-1b – calec i próchnica pierwotna; 2b – nasyp
wykonany z jasnobrunatnej gliny lessowej o szerokości podstawy do 10 m i wysokości do 2 m (jądro wału); 2c – fragmenty spalonych konstrukcji drewnianych i część
narożnika podstawy bramy (?), kamienie wapienne i polepa występujące w wielu
wykopach; 2d – warstwa jasno-żółtoszarej gliny, o miąższości do 1 m, zalegająca na
stoku zewnętrznym wału. Zachowany układ stratygraficzny jest ilustracją kolejności
wydarzeń: a) budowy wału na pierwotnej powierzchni wzgórza (2b); jego zniszczenia
(2c) i próby odbudowy (2d). Wał łączył się zapewne z dodatkowym umocnieniem
skarpy wzgórza.
3. Poziom nowożytny (XVI – 1 poł. XIX w.). W 1989 r. został opublikowany skrót
pracy magisterskiej P. Fijałkowskiego, miedzy innymi o wynikach badań archeologicznych na Kirkucie w Lublinie (P. Fijałkowski, Obrządek pogrzebowy Żydów Polskich w świetle badań archeologicznych. O potrzebie badań archeologicznych nad
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historią i kulturą Żydów w Polsce. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, 1989
nr 3, s. 25-42). Autor wyróżnił dwie fazy użytkowania cmentarza I i II oraz nasypową warstwę ziemi, którą podwyższono jego powierzchnię w XVII w. Podział ten
znajduje uzasadnienie w usytuowaniu wkopów grobowych I i II fazy, które przecinają i naruszają wcześniejsze poziomy stratygraficzne, a więc powierzchnię naturalną
i poziom wczesnośredniowieczny. Ma to szczególne znaczenie dla ustalenia względnej chronologii wału, który był bez wątpienia wzniesiony i zniszczony przed założeniem tutaj cmentarza żydowskiego w XVI w. Nazwa Grodzisko używana przez
mieszkańców Lublina w średniowieczu i czasach nowożytnych ma więc pełne uzasadnienie w wynikach badań archeologicznych z 1968 r.
Autorzy badań: prof. dr Aleksander Gardawski, Katedra Archeologii Polski i Powszechnej (kierownictwo naukowe); mgr Stanisława Hoczyk KA UMCS, mgr Maria
Chyżewska Katedra Archeologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Andrzej Hunicz – absolwent KA UMCS. Autor streszczenia: Stanisława Hoczyk.
Dokumentacja: Maria Chyżewska, Stanisława Hoczyk, Andrzej Hunicz: Lublin stanowisko 2. Wzgórze Grodzisko (Kirkuckie). Sprawozdanie z sondażowych badań
wykopaliskowych przeprowadzonych w ramach programu badawczego Katedry Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w 1968 r. pod kierownictwem naukowym prof. Aleksandra Gardawskiego na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków Archeologicznych w Lublinie, Lublin 1968 (2009). Zastrzeżone prawa autorskie i pierwszeństwo publikacji układu i merytorycznej treści tekstu oraz rysunków
i fotografii autorów: Stanisławy Hoczyk, Andrzeja Hunicza. Dokumentacja przekazana w dniu 26-11-2009 przez Stanisławę Hoczyk do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków w Lublinie zawiera: sprawozdanie o stanie rozpoznania osadnictwa wczesnośredniowiecznego na Grodzisku (ss. 16), b) wybór dokumentacji rysunkowej (26
kopii xero), c) fotograficznej (11 fotografii), d) tablice rysunkowe zabytków wczesnośredniowiecznych (11) i 3. Aneksy – (kopie xero tekstów z publikacji). Badania
zrealizowano na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych
w Lublinie.
NIEZDÓW, GM. OPOLE LUBELSKIE, POW. OPOLSKI
Zespół pałacowo – parkowy, obszar AZP 79-75, badania w 2008 r.
Głównych celem przeprowadzonych przy pałacu prac badawczych było dokładniejsze archeologiczne rozpoznanie zabytkowego obiektu ze szczególnym naciskiem na
uchwycenie pierwotnych poziomów użytkowych, sposobu posadowienia fundamentów oraz weryfikację faz rozbudowy tarasu pałacu. Łącznie wykonano 17 wykopów
sondażowo-weryfikacyjnych, wśród których 10 usytuowano przy ścianach zewnętrznych pałacu. Ponadto wykonano 7 wykopów w obrębie wzniesienia położonego na
północ od założenia pałacowego. Badania na wzniesieniu miały na celu sprawdzenie stopnia nasycenia archeologicznego tego obszaru. W wyniku badań ustalono, że
pierwotny poziom terenu na którym posadowiono pałac był niższy, średnio o 90 cm
od obecnego poziomu, a taras południowy był trzykrotnie poszerzany w kierunku
południowym. Wobec braku datujących zabytków ruchomych nie udał się jednak
precyzyjnie ustalić w jakim czasie dokonania tych prac niwelacyjnych i przeróbek.
Wyniki prac archeologicznych wskazują, że na terenie dzisiejszego wzgórza usytuo-
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wanego na zachód od pałacu w XVI-XVII wieku istniał murowany dwór, przy reliktach którego znaleziono materiały w postaci fragmentów ceramiki i kafli. Pierwotne
założenie dworu nie zostało uchwycone w wykopach badawczych. Ustalono jedynie,
że naziemną partię dworskiego budynku rozebrano w trakcie prowadzenia prac niwelacyjnych w XVIII wieku. W miejscach nie objętych zabudową, zarejestrowano pozostałości osadnictwa pradziejowego pochodzącego z wczesnej epoki brązu (kultura
trzciniecka) i schyłkowej fazy kultury łużyckiej. Natrafiono na relikty warstwy kulturowej i obiektów związanych z wyżej wymienionymi kulturami archeologicznymi,
manifestującymi się drobnymi fragmentami naczyń glinianych i kamieniem żarnowym
– szlifierskim.
Dokumentacja: Łukasz Rejniewicz, Katarzyna Padło, Rafał Ratajczak, Dokumentacja
z badań archeologicznych i nadzorów przeprowadzonych przy Pałacu w Niezdowie
w 2008 roku. Tom. I-II, Lublin 2009, Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ
Lublin. Badania zrealizowano na zlecenie inwestora prywatnego.
PIASKI WIELKIE, GM. PIASKI, POW. ŚWIDNICKI
stanowisko nr 7/18 i 6/17, obszar AZP 79-84, badania w 2004–2008 r.
Przekazane do WUOZ w Lublinie dokumentacje stanowią fragment opracowania wyników badań archeologicznych prowadzony na stanowiskach nr 7/18 i 6/17. Badania
prowadzono w ramach przedinwestycjnych prac archeologicznych związanych z budowa obwodnicy Piask. W grupie przekazanych materiałów znalazły się: dokumentacja rysunkowa, fotograficzna, tablice z wybranymi zabytkami ruchomymi, opisy
nawarstwień oraz dziennik prac terenowych. Pozostałe, brakujące elementy dokumentacji przekazane zostaną służbom konserwatorskim w terminie późniejszym.
Dokumentacja: red. Rafał Niedźwiadek, Dokumentacja z archeologicznych badań
wykopaliskowych drogi krajowej S12. Stanowisko nr 7/18, Piaski Wielkie gm. Piaski,
pow. Świdnik, woj. lubelskie. Tom VI-XIV, w tym Tom VI: Ryciny zachodniej części stanowiska, VII: Ryciny wschodniej części stanowiska. VIII. Ryciny południowej
części stanowiska, IX. Ryciny północnej części stanowiska, X. Tablice z wybranymi
zabytkami ruchomymi, XI. Fotografie zachodniej części stanowiska, XII. Fotografie
wschodniej części stanowiska, XIII. Fotografie południowej części stanowiska, XIV.
Fotografie zachodniej części stanowiska, Lublin 2004-2008, Dokumentacja znajduje
się w archiwum WUOZ Lublin. Badania zrealizowano na zlecenie GDDKiA Oddział
w Lublinie.
Dokumentacja: red. Rafał Niedźwiadek, Dokumentacja z archeologicznych badań
wykopaliskowych drogi krajowej S12. Stanowisko nr 6/17 w Piaskach Wielkich gm.
Piaski, pow. Świdnik, woj. lubelskie. Tom I i V, w tym Tom I: Opisowe zestawienie
nawarstwień odsłoniętych w obrębie arów, II: Dziennik badań, V: Fotografie, Lublin
2004-2008, Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Lublin. Badania zrealizowano na zlecenie GDDKiA Oddział w Lublinie.
PRAWIEDNIKI, GM. GŁUSK, POW. LUBELSKI
działki nr 933 i 934, nadzory archeologiczne w 2005 r.
Dokumentacja: Rafał Niedźwiadek, Prawiedniki, działka 933 i 934, pow. Lublin.
Dokumentacja z nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi przy budowie
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stacji dystrybucji gazu, Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ w Lublinie.
Nadzory przeprowadzono na zlecenie inwestora prywatnego.
PUŁAWY
ul. Włostowicka, stanowisko nr 3/45, obszar AZP 74-75, badania w 2007 r.
Badania wykopaliskowe prowadzono w miejscu planowanej budowy budynku
mieszkalnego. Obszar inwestycji znajdował się w obrębie stanowiska archeologicznego oznaczonego metodą AZP jako Puławy – Włostowie nr 3/45. Od lat 70-tych XX
wieku na stanowisku tym, dwukrotnie prowadzono już badania wykopaliskowe. Odkryto wówczas m.in. grób neolitycznej kultury amfor kulistych, cmentarzysko ciałopalno – popielnicowe kultury przeworskiej i osadę wczesnośredniowieczną. Badania
te objęły tylko niewielką część stanowiska. Z tego względu służby konserwatorskie
wskazały na konieczność przeprowadzenia przedinwestycyjnych badań wykopaliskowych i prowadzenia nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi
z wznoszeniem nowego budynku. W miejscu przyszłej budowli został wykonany
wykop o powierzchni 160 m2, odpowiadający kształtem i zasięgiem zarysowi przyziemia planowanego budynku. W północno-wschodniej części wykopu odsłonięto
w spągowych warstwach humusu pozostałości obiektu, manifestującego się niewielkim kręgiem kamiennym, złożonym z drobnych otoczaków. Z obiektu pozyskano
niewielką ilość fragmentów ceramiki kultury pomorskiej o charakterze popielnicowym. Można podejrzewać, iż był to spąg grobu kultury pomorskiej. Obiekt został
prawie całkowicie zniszczony, a granice jego zostały zatarte poprzez zasypanie tego
miejsca ciemnymi madami wiślanymi, uniemożliwiającymi wyznaczenie dokładnych
granic zarysu obiektu w rzucie poziomym. W obrębie przebadanej przestrzeni nie
dało się wyróżnić warstw osadniczych i innych obiektów archeologicznych. Badania
wykazały ponadto, że powierzchnia terenu na omawianej działce była wcześniej wielokrotnie przekształcana.
Dokumentacja: Łukasz Rejniewicz, Rafał Ratajczak, Dokumentacja z przedinwestycyjnych badań wykopaliskowych i nadzoru archeologicznego na działce 3876/2
w Puławach, ul. Włostowicka, Lublin 2009, Dokumentacja znajduje się w archiwum
WUOZ Lublin. Badania zrealizowano na zlecenie inwestora prywatnego.
ŚWIDNIK Miasto
cmentarz wojenny, badania w 2008 r.
W wyniku prowadzonych przez archeologów prac ekshumacyjnych na cmentarzu
wojennym z I wojny światowej w granicach administracyjnych Świdnika wydobyto
szczątki poległych 208 żołnierzy, w tym 189 z armii austro-węgierskiej, 18 rosyjskich
oraz 1 polskiego żołnierza poległego we wrześniu 1939 roku. Wśród 95 grobów wyeksplorowano 1 grób masowy (zawierający 70 ciał), 65 pojedynczych oraz pozostałe,
w których złożono od 2 do 7 poległych. Lokacji cmentarza wojennego dokonano
w czasie I wojny światowej, a ostatecznie urządzono go w roku 1918 okopując fosą
i otaczając wałem ziemnym. Na jego terenie złożono pochówki poekshumacyjne żołnierzy pierwotnie pochowanych tuż po walce na miejscu śmierci. Na cmentarzu spoczęli głównie żołnierze armii austro-niemieckiej, wśród których znaleźli się Niemcy,
Austryjacy, Czesi, Słowacy, Polacy, Ukraincy oraz Węgrzy. Przynależności narodowej
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żołnierzy rosyjskich nie udało się ustalić. Wśród licznych znalezisk znalezionych przy
poległych (w sumie 4,5 tys. zabytków) rozróżnić można przedmioty militarne (pociski, opakowania po nabojach, itd.), elementy oporządzenia żołnierskiego (guziki,
oznaczenia dystynkcyjne, odznaki itd.), przedmioty osobistego użytku (sztuce, przedmioty higieniczne, zapalniczki, przyrządy pisarskie, monety itd.) oraz przedmioty kultu religijnego (krzyżyki, medaliony, różańce).
Dokumentacja: Zbigniew Wichrowski, Ewa Wichrowska, Anna Wichrowska, Świdnik. Dokumentacja z nadzoru archeologicznego przy ekshumacji cmentarza I wojny
światowej. Dokumentacja znajduje się w archiwum WUOZ Lublin. Badania zrealizowano na zlecenie Portu Lotniczego SA w Lublinie
ZAMOŚĆ
Zespół Starego Miasta
ul. Kościuszki 5, kościół i klasztor ss. klarysek – Blok XXIII, badania w 2006 r.
W trakcie prac archeologicznych odsłonięto szereg interesujących obiektów i nawarstwień kulturowych związanych z funkcjonowaniem tego zespołu kościelno-klasztornego. W obrębie kościoła natrafiono na relikty ceglanych posadzek oraz fundamenty
najprawdopodobniej pieców, kamienny próg przy wschodniej ścianie obiektu oraz
pozostałości dawnego wejścia, obecnie zamurowanego. W południowym skrzydle
klasztoru odkryto natomiast pozostałości podstawy pieca oraz dawnej kuchni klasztornej. Jednak najciekawszym odkryciem było odsłonięcie reliktów architektonicznych pozostałych po pierwotnej zabudowie tego terenu, z końca XVI w., a więc
z okresu przed budową klasztoru. Wymienić tu należy fundamenty 4 budynków
mieszkalnych, zachowanych w różnym stanie, ale pozwalających na wytyczenie linii ówczesnej zabudowy tej ulicy, która była cofnięta o ok. 3-4m w głąb posesji,
w stosunku do obecnej. Istnienie tych obiektów potwierdza lustracja Zamościa z 1591 r.
Najlepiej zachowały się relikty architektoniczne podpiwniczonego budynku zamykającego ten kwartał zabudowy od strony zachodniej (odkryte w obrębie kościoła),
pozwalające na rekonstrukcję jego narysu. Był to dom z sienią przejazdową przy ścianie wschodniej, dużą izbą przednią (zapewne reprezentacyjną) i dwoma mniejszymi
pomieszczeniami w części tylnej. Ogólne wymiary tego budynku można szacować
na około 10,0m x 13,5m. Ponadto w ulicy Kościuszki, poza zwartym narysem fundamentów klasztoru, natrafiono na relikty fundamentów filarów podcieni pierwotnej
zabudowy mieszczańskiej oraz fragment kanału sanitarnego z XIX w.
Dokumentacja: Artur Witkowski, Zamość – Stare Miasto. Blok XXIII. Kościół i Klasztor SS Klarysek. Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi
przy adaptacji obiektu na siedzibę Państwowej Szkoły Muzycznej. Dokumentacja
w archiwum WUOZ Lublin Delegatura w Zamościu. Badania archeologiczne finansowane przez Państwową Szkołę Muzyczną w Zamościu.
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REPORT ON ACTIVITIES IN THE SCOPE OF PROTECTION
OF ARCHAEOLOGICAL SITES IN THE PROVINCE OF LUBLIN IN 2009
In 2009, within the province of Lublin there were 240 different types of archaeological
researches and searches conducted under the license of the Provincial Conservator of Monuments
in Lublin (LWKZ). The Branch Office in Biała Podlaska obtained – 14 permits for archaeological
work, for the area of Chełm Branch Office – 51, for the area of the Zamość Branch Office – 49,
while in WOZU in Lublin 126 permits were issued. Archaeological excavations conducted at 60
archaeological sites were the rescue ones. This includes pre-development excavations such as
sampling or field surveys as well as scientific research programs.
The research of the Chełm, Lublin and Zamość groups are worth noticing. In Lublin,
the pre-development research connected with the building of the underground parking at ul.
Lubartowska was continued, the late Middle Ages and Modern cemeteries associated with the
hospital at the Church of the Holy Spirit were examined and the range of foundations of the
former Discalced Carmelites monastery founded in the seventeenth century and destroyed
in the nineteenth century was identified. In the vicinity of the Church of the Assumption of
the Blessed Virgin Mary Victorious, where renovation work is planned, the probable remains
of the church chapel from the fourteenth – fifteenth century discovered. The results of the
archaeological sampling carried out on the elements of the old fortress of the Old Town Complex
of Zamość (Bastion I, II, curtain IV and V with the Janowicka Gate and the Rotunda) were also
very interesting – the research uncovered the remains of the original earth fortifications and
architectural relics of ancient fortifications. These works represented the initial diagnosis of the
condition of the relics of the fortress of Zamość, which was blown up in 1866 by the Russian army,
for the assumptions of the designed revalorization of the defence system of Zamość. The skeletal
remains of a mammoth were found and secured during the rescue excavations connected with
the rebuilding of the ARTIS hotel in Zamość. The researches in Chełm were conducted at ul.
Św. Mikołaja in connection with the reconstruction of the wall, at Łuczkowskiego Square – in
connection with adaptation of the City Hall basement, at ul. Lwowska and the construction of
the building at ul. Mickiewicza, in the cemetery area.
The research carried out simultaneously with a large-scale renovation activities concerning
the temples, the castle, manor, palace and parks complexes brought interesting results; for
example – the exceptional discoveries of the researches in the Church of Assumption of the
Blessed Virgin Mary in Kraśnik, the Poor Clares convent complex in Zamość, researches at the
palaces at Niezdów, Gardzienice, Samoklęski; in Puławy the surveys at the Vistula River oxbow
lake carried out for the reconstruction purposes of the park of Izabela Czartoryska, and at the
manor and park complex in Siedliszcze.
This year’s surveys in Lublin, Sławink at ul. Willowa also proved significant. The extended
area excavation carried out prior to the construction of a building revealed a fully recognizable
tomb III of the Funnel Beaker culture in this site and the residential buildings of this culture as
well as tombs from the early middle ages necropolis of and modern age ones. Special attention
shall be paid to the rescue archaeological work on the valuable archaeological sites (such as
Ulów site 3 – Roman cremation cemetery and the migration of nations; Swaryczów site 1 – where
the graves of Wielbark culture from the Roman period and sedimentary buildings of the Lusatian
culture from the early Iron Age were explored). However, particularly noteworthy are the results
of excavations in Rogalin, where the burial ground of the Strzyżów culture was discovered.
The pre-development excavation preceding the construction of pipelines and roads are of
great value. In 2009 the archaeological works – field surveys – were performed in connection
with the construction of the bypass of Kick on eight archaeological sites in Kick, Bykowszczyzna
and Wola Skromowska. The works at the site in Pasieka connected with the construction of the
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Kraśnik bypass were completed as well as along the bypass of Tomaszów Lubelski in Łaszczówka,
Jeziernia and Tomaszów. In connection with the construction of high pressure gas pipeline
between Werbkowice and Zamość, the archaeological research was conducted at the sites in
Horyszów Polski, Horyszów Ruski and Miączyn. During the above mentioned pre-development
research the cremation cemetery and hundreds of sites of predominantly sedimentary and
farm nature coming from the Neolithic Age, Bronze Age, Roman period, Middle Ages, Modern
Times.
Most of the archaeological researches are carried out in the form of archaeological
supervision. Ninety five of that type of research was completed at the earthworks associated with
the various investments in the area of historic urban systems of Chełm, Lublin, Kazimierz Dolny,
Kraśnik, Lubartów, Krasnystaw, Wojsławice, Hrubieszów, Szczebrzeszyn, Tomaszów Lubelski,
and Zamość, as well as in the areas destined for conservation according to the local development
plan. It is worth noting that the use of non-invasive archaeological research methods becomes
more and more popular: the use of ground penetrating radar, equipment for magnetic research
and high-quality detectors. The crypts beneath the floor of the churches in Kraśnik, Końskowola,
Lublin and Uchanie and the foundations of original buildings at the Wikarówka in Zamość
were localized with the use of the non-invasive method – ground penetrating radar. Concluding
the discussion of archaeological field work in the region one should mention the surface
verification surveys which were conducted to the limited extent; they preceded the research
programs or investments and the geodetic measurement of multi- hectare area of a barrow
cemetery in Chodlik was taken with the use of the conservator’s funds. A significant achievement
in archaeological conservation activities, at completing of PAR (Polish Archaeological Record;
pl. – AZP) research in 2008 (in the first stage), was the commencement of digitalization of
records of surface surveys carried out by the PAR method. At the first stage, financed from the
conservator’s funds, the records from 36 PAR sites were converted into digital form, and after
undertaking the cooperation with the Institute of Earth Sciences UMCS in Lublin, further areas
of PAR were documented in this way, which represents approximately 10% of the resources that
is 3 856 record cards of the archaeological sites.
Below, in line with the principle adopted in the previous volumes of Wiadomości
Konserwatorskie (Conservation News), the surface surveys and verification – sampling surveys
were summarized at the beginning. Secondly, the results of the surveys conducted by more
and more popular in contemporary archaeology non-destructive methods and surveys carried
out with the use the metal detector were presented. In the next subsection one can find short
descriptions of surveys completed in 2009, carried out with the use of excavation methods
such as pre-development field surveys. The studies devoted to the archaeological supervision
of the earthworks were included in the fourth subsection which is the longest. Summary of
archaeological surveys in the province of Lublin closes the section which contains the studies,
documentation and reports from past excavations and archaeological supervision carried out
in the period before 2009, not yet published or not delivered to conservatory office on time.
The field documentation from excavations conducted in 1969 on the early Medieval town in
Kirkut, Lublin, is particularly noteworthy. Surveys of S. Hoczyk were among the last which were
conducted in that important site, and their results arose great interest and controversy in the
circles of archaeologists studying early medieval history of Lublin. It should finally be noted that
the surveys started in 2009 and not yet completed in the field or that are still under development
will be presented in the next 13th volume of the Wiadomości Konserwatorskie.
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2. Bykowszczyzna, gm. Firlej. Badania na terenie
obwodnicy Kocka. stan. nr 17/85. Początek eksploracji obiektu kultury pomorskiej (aut. W. Mazurek)

1. Bogucin, gm. Garbów. Wybrane zabytki
(nowożytne pierścionki) odkryte na powierzchni ziemni za pomocą wykrywacza
metali (aut. J. Sim)

3. Bykowszczyzna, gm. Firlej. Badania na terenie
obwodnicy Kocka. stan. nr 17/85. Profil obiektu
z naczyniem kloszowym kultury pomorskiej (aut.
W. Mazurek)

4. Chełm, Pl. Łuczkowskiego – Rynek
miejski. W obiekcie 15 widoczne odsłonięte hakownice. (aut. St. Gołub)
5. Chełm, Pl. Łuczkowskiego – Rynek miejski Obiekt 13 – pozostałości najstarszego budynku
w postaci muru fundamentowego, ok. XVI w. (?). (aut. St. Gołub)

68

8. Jeziernia, gm. Tomaszów, st. 5. Zarys obiektu gospodarczego (aut. P. Jażdżyk)

6. Chełm, Pl. Łuczkowskiego - Rynek miejski.
Widoczne rozwarstwienie murów nowożytnych budynków chronologiczne i funkcjonalne (aut. St. Gołub)

9. Miączyn Kolonia, st. 3/34. Zarys obiektu 18 w wykopie pod gazociąg (aut. W. Koszkul)

7. Chełm, ul. Św. Mikołaja 4. Remont muru
ogrodzeniowego zespołu d. seminarium unickiego. Obiekty wczesnośredniowieczne –
pozostałości zabudowy - po eksploracji. (aut.
T. Dzieńkowski)

10. Miączyn Kolonia, st. 2/33. Badania na trasie budowy gazociągu (aut. W. Koszkul)
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11. Miączyn Kolonia, st. 3/34. Profil obiektu nr 18
(aut.W. Koszkul)

14. Kraśnik, ul. Klasztorna 3, kościół pw. Wniebowzięcia NMP Zakrystia. Dawna przypora
i obiekt 6 – okrągła konstrukcja kamienno – ceglana (aut. S. Gołub)

12. Miączyn Kolonia, st. 3/34. Obiekt 18 podczas eksploracji (aut. W. Koszkul)

15. Kraśnik, ul. Klasztorna 3, kościół pw. Wniebowzięcia NMP. Prezbiterium. Relacje krypty i obiektu nr 4 – pieca z okresu wczesnego średniowiecza
(aut. S. Gołub)

13. Krasnystaw, ul. Sikorskiego 12. Rekonstrukcja
misy, znalezionej w gruzowisku fundamentu kamiennego. (aut. W. Mazurek)
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16. Lubartów, ul. Armii Krajowej. Nowożytny grot broni drzewcowej
odkryty podczas nadzorów archeologicznych (aut. M. Kubera)

17. Lublin, Al. Racławickie, teren KUL. Widok ogólny na pochówki
związane z dawnym cmentarzem przy kościele Św. Krzyża i klasztorze dominikanów obserwantów (aut. M. Matyaszewski)

18. Lublin, Al. Racławickie, teren KUL. Zabytek (mosiężny
krzyżyk) pozyskany z grobu
(aut. M. Matyaszewski)

19. Lublin, ul. Lubartowska 2/Pl. Łokietka 1. Wykop nr 7. Widok
na odsłonięte pochówki na cmentarzu przy szpitalu i kościele pw.
Świętego Ducha (aut. M. Dobrzyński)
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20. Lublin, ul. Lubartowska 2, Pl. Łokietka 1. Wykop nr 7. Widok ogólny na eksplorowane obiekty
(aut. M. Dobrzyński).

22. Lublin, ul. Willowa (dzielnica Sławinek), stan.
1/47-2/48. Relikty centralnej części grobowca kultury pucharów lejkowatych zarejestrowane na poziomie odkrycia. (aut. M. Polańska)

21. Lublin, ul. Narutowicza 6, kościół pw. Wniebowzięcia NMP Wykop I. Widok na fragment owalnego muru, prawdopodobnie pozostałość dawnej
kaplicy (kościoła) pw. NMP, św. Barbary i św. Zofii (aut. Ł. Rejniewicz)

23. Lublin, ul. Willowa (dzielnica Sławinek), stan.
1/47-2/48. Profil jednego z rowów badanych
w północnej części stanowiska. (aut. M. Polańska)

24. Lublin, ul. Willowa (dzielnica Sławinek), stan.
1/47-2/48. Zrekonstruowane naczynie kultury pucharów lejkowatych. (aut. P. Maciuk)
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25. Łaszczówka, gm. Tomaszów, st. 7. Profil jamy 26. Siedliszcze. Zespół dworsko – parkowy. Odsłonięty mur fundamentowy dworu, warstwy
gospodarczej (aut. P. Anzel)
użytkowo – budowlane z negatywem drewnianej
belki. (aut. T. Dzieńkowski)

27. Siedliszcze. Zespół dworsko – parkowy. Odsłonięte mury fundamentowe dworu i dobudówki, o różnym poziomie posadowienia. (aut.
T. Dzieńkowski)

28. Sobibór, gm. Włodawa. Profile typowych dołków posłupowych - prawdopodobnie pozostałość
ogrodzenia oddzielającego obóz II od obozu III.
(aut. W. Mazurek)

29. Wisznice. Plan
lokalizacji pochówków
na tle rzutu fundamentów cerkwi (aut.
M. Bienia)
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31. Włodawa, Rynek miejski, Wewnętrzny dziedziniec
Czworoboku. Odsłonięty poziom podłóg w nowożytnych obiektach mieszkalnych – obiekt 30 i 69. (aut.
30. Wisznice. Widok ogólny na eks- W. Mazurek)
plorowane obiekty grobowe. (aut.
M. Bienia)

32. Włodawa, Rynek miejski. Strop
zasypiska piwnicy (obiekt 31) obok
liniowego zagłębienia– śladu po zachodnim fundamencie ratusza ? (obiekt
143). Ukośne ślady pierwotnej orki na
tle calca. (aut. W. Mazurek)

33. Włodawa, Rynek miejski. Poziom
pierwotnej nawierzchni włodawskiego
rynku, zachowany między Czworobokiem i północną pierzeją. (aut. W. Mazurek)
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34. Wola Skromowska, gm. Firlej.
Badania na terenie obwodnicy Kocka. stan. nr 29/65, Profil jamy kultury łużyckiej (aut. P. Uściłko)

35. Zamość, Bastion I – kazamata w lewym barku bastionu (fot.
W. Koman)

36. Zamość. Bastion I. Relikty architektoniczne fortyfikacji (aut. W. Koman)
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37. Lublin Miasto, ul. Kalinowszczyzna, Wzgórze Grodzisko (Kirkuckie), stanowisko 2, badania 1968 r. Plan sytuacyjno-wysokościowy wzgórza z lokalizacją wykopów archeologicznych
I-XVIII, opracował A. Hunicz 1968/2009 (odrys z planu miasta, skala 1:500, odrys z pierwowzoru z 1948 r., 1960 Geoprojekt Lublin
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PRZEGLĄD PRAC KONSERWATORSKICH W WOJ. LUBELSKIM W ROKU 2009

Kinga Doraczyńska-Dziuba, Maria Fornal, Bożenna Kruk, Monika Kurczewicz, Lech
Kuśmierz, Piotr Mazur, Joanna Matys, Elżbieta Podkościelny, Jadwiga Sadaj-Sado,
Aneta Semeniuk, Alicja Wiśniewska, Klaudia Zarzycka-Goliszek

PRACE KONSERWATORSKIE I REMONTOWE W ZABYTKOWYCH
OBEKTACH ARCHITEKTURY ORAZ ICH ZESPOŁACH W ROKU 2009
Wg stanu na 2009 r. wpisem do rejestru zabytków woj. lubelskiego objętych było
3740 zabytków nieruchomych, w tym 1560 obiektów architektury i ich zespołów wraz
z układami urbanistycznymi. W poszczególnych kategoriach ochronie podlegało: 708
świątyń różnych wyznań i innych obiektów sakralnych, 40 klasztorów, 150 budynków użyteczności publicznej, 292 pałaców, dworów i willi, 226 domów mieszkalnych
i kamienic, 88 budynków przemysłowych, 36 układów urbanistycznych i innych zabytków.
W 2009 r. działaniami inwestycyjnymi objętych zostało łącznie ok. 149 obiektów,
w tym przeważająca liczba świątyń różnych wyznań i innych obiektów sakralnych
(88), pałace, dwory i wille (36), budynki mieszkalne i kamienice (26), obiekty użyteczności publicznej (13), zespoły klasztorne (5), obiekty przemysłowe (3), obiekty
obronne i forteczne (7).
Spośród znaczących inwestycji – pod względem kompleksowej realizacji prac
bądź ich dużej wartości konserwatorskiej – zrealizowanych w 2009 r., należy wymienić: prace remontowo-konserwatorskie elewacji wraz z rekonstrukcją pierwotnej
formy dachu w kaplicy pw. Trójcy Świętej w Stróży (inwestycja uhonorowana Laurem
Konserwatorskim 2010), kontynuacja prac rewaloryzacyjnych, związanych z regotycyzacją elewacji kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku, kontynuacja prac remontowo-konserwatorskich i adaptacyjnych w zespole klasztornym o.o.
dominikanów w Lublinie, prace konserwatorsko-restauratorskie przy elewacji Archikatedry Lubelskiej oraz przy wystroju malarskim wnętrza kościoła rektoralnego pw.
św. Ducha w Lublinie, remont generalny wraz z adaptacją do nowych funkcji plebanii
w Głusku oraz dawnego budynku urzędu gminy w Mirczach, kompleksowe prace
remontowo-zabezpieczające: w cerkwi grekokatolickiej w Hrebennem, w kościołach
parafialnych w Łabuniach i Łuszczowie, w plebanii w Markuszowie i kaplicy pałacowej pw. św. Aniołów Stróżów w Radzyniu Podlaskim oraz remont z rekonstrukcją
kościoła pw. św. Trójcy ze Stanina, translokowanego do Pratulina. Szczególnego wyróżnienia wymagają zakrojone na szeroką skalę prace remontowo-konserwatorskie
i rewaloryzacyjne w obiektach zespołu Fortyfikacji Miasta Zamość, tj. w bastionie
VII wraz z Bramą Lwowską i nadszańcem K1, Bramie Szczebrzeskiej z wartownią,
kazamacie bastionu I, Nowej Bramie Lubelskiej, Starej Bramie Lubelskiej z kojcem
i zespole urządzeń obronnych, które uhonorowane zostały w 2010 r. nagrodą Ministra
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Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zabytek Zadbany”. Remont i konserwacja Bramy
Szczebrzeskiej z wartownią otrzymały nagrodę Laur Konserwatorski 2010.
W 2009 r. kontynuowano, rozpoczęte w latach ubiegłych, prace remontowe
i konserwatorskie w pałacu w Białce, we dworze w Chylinie, w budynku urzędu gminy w Horodle oraz w cerkwii w Hrubieszowie. Zakończono remont generalny wraz
z adaptacją na funkcje hotelowo-restauracyjne kamienicy Grodzka 15 w Lublinie,
remont wnętrz i elewacji Bramy Grodzkiej w Lublinie oraz remont generalny wraz
z adaptacją dla potrzeb Szkoły Muzycznej zabudowań d. zespołu klasztornego Klarysek w Zamościu.
W części obiektów prowadzone były prace przygotowawcze, polegające na
przeprowadzeniu specjalistycznych badań przedprojektowych (np. badania architektoniczne w pałacu w Gardzienicach, gm. Piaski oraz badania warstw malarskich
w pomieszczeniach kamienicy Złota 5 w Lublinie i we wnętrzu kościoła parafialnego
w Dysie, gm. Niemce), a także na przygotowaniu dokumentacji projektowej (m.in. dla
kościoła parafialnego w Końskowoli).
Znaczna część inwestycji realizowana była przy wsparciu finansowym instytucji
rządowych i samorządowych, a także ze środków Unii Europejskiej. Przyznano 23 dotacje z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 27 z budżetu Lubelskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, 41 z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego, 5 z Funduszu Kościelnego, 7 z budżetów miast i gmin,
7 dotacji unijnych oraz inne. W przypadku niektórych obiektów wsparcie finansowe
pochodziło z kilku źródeł.
ADAMPOL, GM. WYRYKI, POW. WŁODAWSKI
Zespół pałacowy w Adampolu, założony w latach 1923-1928 według projektu
pierwszego właściciela Konstantego Zamojskiego, przy współpracy arch. Zygmunta
Dewuara. Składa się z kilku budynków otaczających dziedziniec wewnętrzny. Usytuowany malowniczo w głębi lasu, stanowi cenny przykład architektury eklektyczno-romantycznej. W 1946 r. został przekazany dla potrzeb Sanatorium Przeciwgruźliczego.
W 2009 r. przeprowadzono prace remontowe w skrzydle zachodnim pałacu w celu
dostosowania pomieszczeń dla potrzeb zamkniętego oddziału szpitalnego. Wymieniono drzwi wewnętrzne, wyremontowano podłogi w pokojach i na korytarzach,
ułożono wykładziny, wymieniono instalacje: sanitarną, centralnego ogrzewania, elektryczną, wykonano instalację wentylacji mechanicznej i audiowizualną. Na zewnątrz,
od strony dziedzińca przebudowano schody zewnętrzne z dostosowaniem do transportu pionowego wózków inwalidzkich i łóżek oraz wymieniono (odtworzono historyczne) drzwi zewnętrzne.
Prace prowadzone były ze środków własnych inwestora.
BEŁŻEC, GM. LOCO, POW. TOMASZOWSKI
Kościół parafialny pw. NMP Królowej Polski, murowany, jednonawowy, o klasycystycznym wystroju elewacji.
W 2009 r. wykonano prace związane z remontem konstrukcji i więźby dachowej,
malowaniem pokrycia dachowego oraz remont elewacji zewnętrznych wraz z malowaniem.
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Prace wykonano ze środków MKiDN, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz własnych parafii.
Dawna cerkiew greckokatolicka pw. św. Bazylego, wzniesiona w 1756 r. Drewniana, jednokopułowa, konstrukcji wieńcowej, z prezbiterium zwróconym na południe,
w 1838 r. rozebrana i powtórnie złożona. Od 1947 r. użytkowana przez szkołę jako magazyn, pod koniec lat 90-tych XX w. opuszczona. Remont kapitalny wykonano w 2002 r.
W 2009 r. przeprowadzono prace remontowo-konserwatorskie polegające na usunięciu zmurszałych elementów zrębu, flekowaniu ubytków i konserwacji drewnochronem całego obiektu. Wewnątrz położono nowy szalunek z dociepleniem ścian wełną
mineralną, wykonano tynki i podłogi w zakrystii oraz odtworzono schodki na chór.
Prace sfinansowano ze środków MKiDN oraz własnych Gminy.
BIAŁKA, GM. RADZYŃ PODLASKI, POW. RADZYŃSKI
Pałac, wzniesiony w 1 poł. XIX w.
W 2009 r. kontynuowano rozpoczęty w 2007 r. remont kapitalny pałacu połączony
z jego rewaloryzacją i adaptacja na pensjonat – w oparciu o program prac zawarty
w dokumentacji opracowanej przez mgr inż. arch. Jana K. Hahn. W ramach prac odnowiono elewacje budynku, przeprowadzono remont tarasów i balkonu, prowadzono
prace remontowe we wnętrzu, w tym remont klatki schodowej i stolarki drzwiowej.
Prace wykonano ze środków własnych inwestora.
BOBY, GM. URZĘDÓW, POW. KRAŚNICKI
Plebania w zespole kościelnym, wzniesiona ok. 1920r., z drewna pochodzącego
z rozbiórki starego kościoła, w stylu nawiązującym do wzorów architektury pocz. XX w.
W 2009 r. wykonano remont elewacji budynku oraz schodów zewnętrznych.
Prace prowadzone były ze środków własnych parafii, przy dofinansowaniu LWKZ.
BOŃCZA, GM. KRAŚNICZYN, POW. KRASNOSTAWSKI
Cerkiew prawosławna pw. Opieki Matki Bożej, wzniesiona w latach 1878-1880
jest budowlą murowaną, o formie architektonicznej charakterystycznej dla tzw. stylu
rosyjsko-bizantyjskiego, wykształconego w 2 połowie XIX wieku. Wyeksponowana
na wzniesieniu posiada duże walory architektoniczne oraz zachowaną autentyczność
i jednolitość stylową.
W 2009 r. wyremontowano wieże na budynku cerkwi. Wymieniono przegniłe bądź
porażone przez szkodniki elementy drewniane, pokrycie dachów z blachy ocynkowanej na blachę miedzianą, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe oraz stolarkę
okienną. Naprawiono i uzupełniono tynki na elewacjach wież oraz pomalowano. Elementy drewniane zaimpregnowano preparatami ognioochronnymi i grzybobójczymi.
Prace prowadzone były ze środków parafii z udziałem MKiDN, Urzędu Marszałkowskiego oraz LWKZ.
BOROWICA, GM. ŁOPIENNIK GÓRNY, POW. KRASNOSTAWSKI
Kościół drewniany pw. Przemienienia Pańskiego, wzniesiony w 1799 r. wg projektu Jakuba Kubickiego, fundacji Kazimierza Krasińskiego.
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W 2009 r. wykonano instalacje systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu
sygnalizacji pożaru.
BORÓW, GM.ANNOPOL, POW. KRAŚNICKI
Kościół parafialny pw. Św. Andrzeja Ap. i św. Józefa, wzniesiony w XVII w.,
drewniany.
W 2009 r. wykonano instalację sygnalizacji przeciwpożarowej oraz instalację systemu
antywłamaniowego. Prace wykonane w ramach programu „Kazimierz Dolny oraz
wybrane zespoły zabytkowe Powiśla Lubelskiego”.
Prace prowadzone były ze środków MKiDN oraz z funduszy Unii Europejskiej.
BRZEZICE, GM. PIASKI, POW. ŚWIDNICKI
Budynek gospodarczy w zespole dworsko-parkowym, powstały w 1 poł. XIX w.
W 2009 r. właściciel rozpoczął prace remontowe, które obejmują remont dachu wraz
z wymiana pokrycia, rynien i rur spustowych.
Prace prowadzone są ze środków własnych inwestora.
CHEŁM, M. CHEŁM, POW. CHEŁMSKI GRODZKI
Zespół katedralny na Górze Chełmskiej, ul. Lubelska 2, złożony z katedry greckokatolickiej oraz zgromadzonych wokół niej budowli powstających od XVII do
XIX w. Dawna katedra greckokatolicka, obecnie nosząca miano bazyliki pw. Narodzenia NMP, zbudowana została w latach 1735-56 wg projektu architekta Pawła
Fontany.
W 2009 r. wymieniono część okien w budynku dawnego muzeum eparchialnego,
obecnie plebanii oraz zamontowano urządzenia stacji bazowej sieci radiowej i anteny
na dzwonnicy.
Prace prowadzone były ze środków parafii oraz Urzędu Miasta Chełm.
Zespół popijarski, ul. Lubelska 55, obejmuje kościół parafialny pw. Rozesłania
św. Apostołów, wzniesiony w latach 1753-1763 wg projektu arch. Pawła Fontany
z fundacji Andrzeja i Marianny z Radzimińskich Wolskich, kolegium i klasztor pijarów
wzniesiony w 1714 r., przebudowany i rozbudowany po 1720 r. przez arch. Dominika
Bellotiego, figury kamienne z posągami MB Łaskawej i św. Kalasantego.
W 2009 r. wyremontowano plac przed kościołem i ułożono nową nawierzchnię z płyt
betonowych imitujących płyty z kamienia naturalnego.
Prace wykonano ze środków parafii.
W budynku kolegium popijarskiego, obecnie siedziby Muzeum Ziemi Chełmskiej,
w części pomieszczeń przeprowadzono konserwację parkietu polegającą na cyklinowaniu i pastowaniu.
Prace wykonano ze środków własnych z udziałem MKiDN.
Kamienica mieszczańska, ul. Lubelska 57, wzniesiona około 1850 r. oraz przyległa
do niej od ulicy Podwalnej, z początku XX wieku. Są przykładem prowincjonalnej
zabudowy miejskiej o istotnych wartościach architektonicznych. Obecnie siedziba
Muzeum Chełmskiego.
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W 2009 r. wykonano instalację systemu sygnalizacji włamania oraz instalację systemu
sygnalizacji pożaru z podłączeniem do Państwowej Straży Pożarnej. W części pomieszczeń wymieniono oświetlenie, pomalowano ściany i stolarkę okienną, przeprowadzono konserwację parkietów, wymieniono drzwi.
Prace wykonano ze środków własnych, z udziałem MiKiDN.
Magistrat, ul. Lubelska 63, wzniesiony w latach 1926-1927 od podstaw przez międzywojenny samorząd, z przeznaczeniem na siedzibę władz miasta. Elewacja frontowa zachowała wszystkie pierwotne elementy wystroju architektonicznego – rozczłonkowanie gzymsami, zwieńczenie attyką kotarową, z herbem miasta w szczycie.
Obecnie siedziba Urzędu Miasta Chełm.
W 2009 r. wymieniono okno na klatce schodowej, od strony południowej budynku.
Prace wykonano ze środków własnych Urzędu Miasta Chełm.
Kinoteatr „Corso” („Apollo”), ul. Mickiewicza 14, obecnie kościół polsko katolicki, powstał w 1928 r. według projektu M. Krzywickiego, zaprojektowany na około
600 widzów, był największym tego typu obiektem w Chełmie. W 1937 r. został rozbudowany i funkcjonował nieprzerwanie do 1947 r., gdy został sprzedany Kościołowi
Polsko-Katolickiemu. Mimo zmiany programu użytkowego obiekt zachował oryginalny układ pomieszczeń oraz elewację frontową ze skromnym wystrojem architektonicznym.
W 2009 r. prowadzono prace remontowe przy elewacji zachodniej (frontowej) kościoła. Wymieniono okna i drzwi zewnętrzne, obróbki blacharskie murów ogniowych,
gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej, wykonano naprawę i uzupełnienia tynków zewnętrznych.
Prace wykonano ze środków parafii.
Zespół seminarium duchownego greckokatolickiego, ul. Św. Mikołaja 4, pochodzący z XVIII wieku, obecnie użytkowany przez IV Liceum Ogólnokształcące
i internat szkolny. W cerkwi św. Mikołaja, wchodzącej w skład zespołu, mieści się
Muzeum Ziemi Chełmskiej.
W 2009 r. wyremontowano mur ogrodzeniowy od strony południowej zespołu.
Prace wykonano ze środków Urzędu Miasta Chełm.
W budynku dawnej cerkwi św. Mikołaja wykonano izolację przeciwwilgociową na
ścianach budynku, opaskę odwadniającą oraz wyremontowano schody zewnętrzne
do budynku.
Prace wykonano ze środków własnych, z udziałem MKiDN.
Cerkiew prawosławna pw. św. Jana Teologa, ul. Sienkiewicza 1, wzniesiona
w latach 1846-1850, jest przykładem budownictwa cerkiewnego z połowy XIX wieku.
Usytuowana w śródmieściu Chełma, na znacznym obniżeniu w stosunku do centrum
staromiejskiego, wyróżnia się zwartą bryłą wzbogaconą różnorodnymi elementami
architektonicznymi. Bogate wyposażenie w zabytki ruchome powiększa wartość historyczną i architektoniczną cerkwi.
W 2009 r. wymieniono 6 okien w budynku cerkwi.
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Prace prowadzone były ze środków parafii, z udziałem Urzędu Marszałkowskiego
oraz Urzędu Miasta Chełm.
CHOJNO NOWE, GM. SIEDLISZCZE, POW. CHEŁMSKI ZIEMSKI
Zespół dworsko-parkowy, obecnie Dom Pomocy Społecznej, powstał w latach
70-tych XIX wieku w miejscu zagrody drobnoszlacheckiej. Jest typowym przykładem
zespołu ogrodowo-parkowego z sadzawką, tworzącego otoczenie niewielkiej rezydencji ziemiańskiej. Reprezentacyjność dworu podkreślają obszerne gazony usytuowane na jego osi.
W 2009 r. w budynku dawnego dworu wydzielono przeciwpożarowo klatkę schodową i wykonano instalację oddymiania grawitacyjnego.
Prace wykonano ze środków własnych i Urzędu Marszałkowskiego.
CHYLIN, GM. WIERZBICA, POW. CHEŁMSKI ZIEMSKI
Założenie dworsko-parkowe, obejmuje wystawiony w 1904 r. jednopiętrowy, murowany dwór według projektu Jana Heuricha i park urządzony w stylu krajobrazowo-naturalistycznym z wykorzystaniem istniejącego już XVIII w., regularnego układu zieleni.
W 2009 r. w budynku dawnego dworu dokończono odbudowę historycznej klatki schodowej, wykonano taras nad wejściem głównym do budynku wraz z płytą
i odtworzeniem historycznego gzymsu, odtworzono i ujednolicono otwory okienne w oficynach bocznych z likwidacją wtórnych elementów, rozpoczęto prace przy
wykonaniu wejściowego podestu stropowego w miejscu wyburzonej, wtórnej klatki
schodowej, wykuto bruzdy pod kominy wentylacyjne i dymowe, odtworzono wejście
gospodarcze z odsłonięciem zamurowanych piwnic.
Prace prowadzone były ze środków właściciela zespołu.
DĄBIE, GM. ŻÓŁKIEWKA, POW. KRASNOSTAWSKI
Zespół dworsko-parkowy w Dąbiu, założony w połowie XIX wieku, z późnoklasycystycznym dworem usytuowanym w parku krajobrazowym. Obecnie istniejący
dwór został wzniesiony w 1848 r. przez rodzinę Ostrorogów – ówczesnych właścicieli
majątku.
W 2009 r. wykonano podłoża z warstwami izolacyjnymi w piwnicach, nadproża stalowe nad otworami okiennymi i drzwiowymi, wymieniono zniszczoną więźbę dachową
z ołaceniem i zabezpieczeniem papą, zaimpregnowano elementy dachu preparatami
grzybobójczymi i ognioochronnymi, odtworzono w dachu historyczne powieki, wykonano stropy nad parterem, wybudowano taras od strony parku.
Prace prowadzone były ze środków właściciela zespołu.
DĘBLIN, GM.LOCO, POW. RYCKI
Budynki, ul. Dworcowa 3, 7, 13 – w zespole budynków kolejowych, związanych
z Linią Kolein Nadwiślańskiej, wybudowanej w latach 1874-1885.
W 2009 r. w budynku nr 3 przeprowadzono częściowy remont dachu wraz z dociepleniem stropu poddasza, w budynku nr 7 wymieniono obróbki blacharskie wraz
z rurami spustowymi, w budynku nr 13 częściowo wymieniono stolarkę okienną.
Prace wykonano ze środków właściciela budynków oraz ze środków LWKZ.
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DŁUŻNIÓW, GM. DOŁHOBYCZÓW, POW. HRUBIESZOWSKI
Kościół filialny pw. Podniesienia Krzyża Świętego, drewniany z 1882 r.
W 2009 r. wykonano system instalacji zabezpieczenia antywłamaniowego i p.poż.
Prace prowadzono przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
DOROHUCZA, GM.TRAWNIKI, POW. ŚWIDNICKI
Kościół parafialny pw. Św. Judy Tadeusza, wzniesiony w 1790 r. z fundacji Szczęsnego i Barbary Nowickich
W 2009 r. z szerokiego zakresu planowanych prac w świątyni wykonano posadzki.
Przeprowadzono również badania warstw malarskich we wnętrzu kościoła. Prace
prowadziła konserwator dział sztuki mgr Ewa Jodłowska.
Prace zostały zrealizowane ze środków własnych parafii.
DYS, GM. NIEMCE, POW.LUBELSKI
Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela – wniesiony w 2 poł. XVI w., przebudowany po 1610 r., utrzymany w stylu „renesansu lubelskiego”.
W 2009 r. wymieniono stolarkę okienną.
Prace wykonano przy udziale środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
DZIERĄŻNIA, GM. KRYNICE, POW. TOMASZOWSKI
Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP, wzniesiony w latach 1769-1774.
W 2009 r. wykonano prace remontowo-konserwatorskie przy elewacji kościoła. Odnowiono elementy architektoniczne, uzupełniono ubytki i odtworzono profile gzymsów, pilastrów i baz. Wzmocniono tynki wapienne poprzez impregnację i malowanie.
Prace prowadzono przy dofinansowaniu ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz własnych parafii.
FAJSŁAWICE, GM. LOCO, POW. KRASNOSTAWSKI
Kościół parafialny pw. św. Jana Nepomucena, wzniesiony w latach 1791-1795
z fundacji Bielskich, według projektu 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 wieku. Wpisany do rejestru zabytków wraz z dzwonnicą
oraz pomnikami i drzewostanem.
W 2009 r. przeprowadzono remont dzwonnicy. Wzmocniono belki podtrzymujące
dzwony, wymieniono zwietrzałe tynki, wymieniono pokrycie dachu na blachę płaską,
pomalowano ściany i pokrycie dachowe.
Prace wykonano ze środków parafii.
FIRLEJ, GM.LOCO, POW. LUBARTOWSKI
Kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego, wzniesiony w latach 1879-1880
z inicjatywy ks. Remigiusza Krześniaka, drewniany. W 1927r. rozbudowany o zakrystię. W 2009 r. przeprowadzono prace konserwatorsko-restauratorskie przy dekoracji
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malarskiej – boazerii. Autorem prac był konserwator dzieł sztuki mgr Grzegorz Gołubiak.
Prace wykonano przy wsparciu finansowym LWKZ w Lublinie
FRAMPOL, GM. LOCO. POW. BIŁGORAJSKI
Kościół parafialny pw. MB. Szkaplerznej, mur. 3 nawowy, z lat 1877-78.
W 2009 r. wymieniono okna w nawach bocznych kościoła.
Prace prowadzono ze środków inwestora.
GARDZIENICE, GM.PIASKI, POW. ŚWIDNICKI
Pałac – wzniesiony przed 1627 r. dla rodziny Orzechowskich, powiększony w trakcie barokowej przebudowy na przeł. XVII-XVIII w., kilkakrotnie przekształcany w XIX i XX w.
z zachowaniem elementów późnorenesansowych. W 2009 r. przeprowadzono badania
architektoniczne. Prace wykonał mgr inż. Marek Cempla oraz badania konserwatorskie
na występowanie polichromii ściennych – aut. konserwator dzieł sztuki mgr. Małgorzata
Podgórska-Makal. Opracowano również projekt budowlany remontu pałacu.
Prace prowadzone były ze środków Stowarzyszenia Teatralnego „Gardzienice”.
GORAJ, GM.LOCO, POW. BIŁGORAJSKI
Kościół parafialny pw. Św. Bartłomieja Ap., wzniesiony w latach 1779-1782.
W 2009 r. wykonano prace remontowo-konserwatorskie kruchty kościoła, polegające
na zszyciu spękań oraz wykonaniu iniekcji ciśnieniowej.
Prace wykonano przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubelskiego i LWKZ.
GORZKÓW, GM. LOCO, POW. KRASNOSTAWSKI
Kościół parafialny pw. św. Stanisława BM, wzniesiony ok. 1623 r., jest przykładem
budowli sakralnej, która pomimo znacznych zmian, wprowadzonych w trakcie późniejszych przeróbek zachowała w swej bryle cechy późnego renesansu. W 2009 r. przeprowadzono remont wieży kościoła, wymieniono odeskowanie i pomalowano blachę.
Prace wykonano ze środków parafii.
GÓRECKO KOŚCIELNE, GM. JÓZEFÓW, POW. BIŁGORAJSKI
Kościół parafialny pw. Św. Stanisława Bp., drewniany z 1768 r.
W 2009 r. wykonano remont ścian zewnętrznych elewacji frontowej oraz instalacji
zabezpieczenia antywłamaniowego i p.poż.
Prace prowadzono przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubelskiego, MKiDN i LWKZ.
GRABOWIEC, GM. LOCO, POW. ZAMOJSKI ZIEMSKI
Kościół parafialny pw. Św. Mikołaja, mur. z lat 1854-1855.
W 2009 r. wykonano remont więźby dachowej wraz z dociepleniem stropu oraz
rozpoczęto prace malarskie we wnętrzu kaplic bocznych. Wykonano remont chóru
muzycznego w oparciu o projekt opracowany przez inż. Marka Nicgorskiego.
Prace prowadzono ze środków własnych inwestora.
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GRÓDEK, GM. JARCZÓW, POW. TOMASZOWSKI
Kościół parafialny pw. św. Anny z 1840 r. murowany.
W 2009 r. wykonano remont kościoła związany z wymianą tynków zewnętrznych
oraz wzmocnieniem nadproży. Prace prowadzono ze środków własnych inwestora.
HORODŁO GM. LOCO, POW. HRUBIESZOWSKI
Budynek Urzędu Gminy, wzniesiony w 1923 r. Murowany z czterospadowym
mansardowym dachem i gankiem na 4 kolumnach, nawiązuje do architektury dworkowej, charakteryzuje się efektownym wystrojem architektonicznym. W 2009 r. kontynuowano prace remontowe: wymieniono w dolnych partiach pokrycie dachu, rynny,
rury spustowe i obróbki blacharskie.
Prace sfinansowano ze środków LWKZ i z budżetu Gminy.
HOROSTYTA, GM. WYRYKI, POW. WŁODAWSKI
Cerkiew prawosławna pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego i dzwonnica w Horostycie, wzniesione w XVIII wieku z fundacji Kopciów.
W 2009 r. w budynku cerkwi i dzwonnicy wykonano instalacje: elektryczną i gniazd
wtykowych, systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu sygnalizacji pożaru.
Prace prowadzone były ze środków parafii, z udziałem Urzędu Marszałkowskiego,
MKiDN i LWKZ.
HORYSZÓW POLSKI, GM. SITNO, POW. ZAMOJSKI ZIEMSKI
Dzwonnica przy kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.
W 2009 r. wykonano prace remontowe, polegające na wymianie pokrycia dachowego
– na podstawie projektu mgr inż. arch. Jerzego Romańskiego i mgr inż. Marka Nicgorskiego. Prace prowadzono przy dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
HREBENNE, GM. LUBYCZA KRÓLEWSKA, POW. TOMASZOWSKI
Cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja, wzniesiona w 1685 r. Drewniana,
trójdzielna, trójkopułowa, konstrukcji zrębowej, przebudowana w 1797 r., zakrystia
dobudowana w 1872 r., podczas remontu cerkwi. W 2009 r. przeprowadzono kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie, obejmujące: wymianę pokrycia dachu
i kopuł z przywróceniem gontu, wymianę pokrycia na sygnaturkach na blachę miedzianą; wymianę więźby dachowej; remont ścian i obicie ich gontem; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; remont podłogi; konserwacje całego obiektu środkami
drewnoochronnymi; wykonanie odwodnienia z piaskowca.
Prace sfinansowano ze środków MKiDN, Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubelskiego, LWKZ oraz własnych parafii.
HRUBIESZÓW MIASTO, GM. LOCO POW. HRUBIESZOWSKI
Dzwonnica przy kościele parafialnym pw. Stanisława Kostki, dawnej cerkwi
grecko-katolickiej z k. XVIII w.
W 2009 r. wykonano naprawę zniszczonych elementów zawieszenia dzwonów,
wzmocnienie całości, uzupełnienie tynków i malowanie ścian dzwonnicy. Prace pro-
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wadzono przy dofinansowaniu ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubelskiego.
Cerkiew prawosławna pw. Zaśnięcia NMP, z 1873 r. w stylu neobizantyjskim. Murowana, orientowana, na nieregularnym planie, z trzynastoma kopułami o zróżnicowanej wielkości.
W 2009 r. kontynuowano prace remontowo-konserwatorskie. Wymieniono elementy
więźby dachowej nad łącznikiem między dzwonnicą a nawą główną. Wymieniono
pokrycie dachowe i częściowo rynny na nowe, miedziane. Wykonano remont elewacji zewnętrznych naw bocznych.
Prace sfinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, LWKZ w Lublinie oraz własnych parafii.
Dawny Syndykat Rolniczy, wzniesiony w 1920 r. w stylu końcowej fazy secesji. Murowany, piętrowy, obecnie siedziba Fundacji Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej
im. Stefana du Chateau.
W 2009 r. wymieniono stolarkę okienną i drzwi balkonowe na poziomie I piętra.
Prace sfinansowano ze środków LWKZ, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz własnych inwestora.
JANOWIEC, GM. LOCO, POW. PUŁAWSKI
Zespół zamkowy – zamek wzniesiono w I poł. XVI w., przebudowano i rozbudowano w ciągu XVI, XVII, XVIII w.
Na przełomie 2008-2009 r. zrealizowano prace konserwatorskie przy portalu bramy
głównej zamku (od strony dziedzińca) polegające na zabezpieczeniu ciosów lica bramy przed działaniem szkodliwych czynników oraz naprawie uszkodzeń.
Prace wykonano ze środków własnych.
JANÓW LUBELSKI, GM. LOCO. POW. JANOWSKI
Zespól budynków dawnego więzienia, ul. Ogrodowa 3a – powstały w XIXw. jako
przykład budownictwa z czasów Królestwa Kongresowego.
W 2009 r. kontynuowano remont budynków wraz z przyłączami – w ramach I etapu
rewitalizacji starego więzienia i adaptacji na cele muzealne.
Prace są realizowane ze środków MKiDN oraz środków własnych Urzędu Miasta.
JANÓW PODLASKI, GM. LOCO, POW. BIALSKI
Budynek d. seminarium, wzniesiony w XVIII w.
W 2009 r. wykonano remont pomieszczenia dawnej kaplicy w oparciu o program
prac zawarty w dokumentacji projektowej wykonanej przez inż. arch. Antoninę Pomaska. W ramach prac naprawiono tynki i detal architektoniczny, wykonano nowe
podłogi, nowe drzwi wejściowe. Ponadto wymieniono pokrycie dachowe, rynny
i rury spustowe oraz odnowiono kominy na budynku seminarium.
Prace wykonano ze środków własnych inwestora.
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Zespół zamkowy wzniesiony w 2 poł. XVIII w.
W 2009 r. wykonano prace zabezpieczające przy budynkach oficyn: wykonano więźbę dachową i pokrycie dachowe nad południową częścią oficyny zachodniej, zabezpieczono otwory drzwiowe i okienne w obu oficynach przed dostępem osób
nieuprawnionych.
Prace wykonano ze środków własnych inwestora.
KANIE, GM. REJOWIEC FABRYCZNY, POW. CHEŁMSKI ZIEMSKI
Zespół pałacowo-parkowy, obecnie siedziba Domu Pomocy Społecznej, obejmuje
pałac i park. Powstał w połowie XIX wieku na wcześniejszym, regularnym założeniu
z końca XVII wieku. Pałac został wzniesiony w 1848 r. rzez właściciela Mieczysława
Woronieckiego.
W 2009 r. wykonano trójbiegową, wydzieloną drzwiami o odpowiedniej odporności
ogniowej, klatkę schodową w północnej części budynku, spełniającej obowiązujące
normy i wymogi przeciwpożarowe, wymieniono okładzinę schodów zewnętrznych
oraz drzwi zewnętrzne od strony zachodniej i północnej budynku.
Prace wykonano ze środków Starostwa Powiatowego.
Kościół parafialny pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, wzniesiony w latach
1938-1939 według projektu architektów Tadeusza Błażejowskiego i Bogumiła Płacheckiego przy współudziale Włodzimierza Woyciechowskiego – syna właścicieli
majątku. Jest przykładem stylu narodowego w budownictwie sakralnym II ćwierci
XX wieku, charakteryzującego się m.in. podkreśleniem cech regionalnych i propagowaniem używania lokalnych materiałów budowlanych. Forma architektoniczna kościoła nawiązuje do najlepszych wzorców drewnianej architektury sakralnej
z obszaru Małopolski.
W 2009 r. uzupełniono ubytki kamienia wapiennego i osuszono ściany kościoła, wykonano izolację przeciwwilgociową pionową, opaskę odwadniającą wokół budynku,
odgromienie w dolnej części budynku, w prezbiterium wymieniono posadzkę na
płyty marmurowe i granitowe oraz wykonano ogrzewanie podłogowe.
Prace wykonano ze środków parafii.
KARCZMISKA, GM.LOCO, POW. OPOLSKI
Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca – wzniesiony w latach 1842-1848, późno
klasycystyczny.
W 2009 r. przeprowadzono remont więźby dachowej (wymiana), wymieniono pokrycie dachu oraz naprawiono strop – w oparciu o program prac oprac. przez dr inż.
Annę Ostańską.
Prace wykonano ze środków własnych parafii.
KAZIMIERZ DOLNY, GM. LOCO, POW. PUŁAWSKI
Faktoria Angielska, ul. Krakowska 51, wzniesiona w poł. XVII w. jako budynek
mieszkalno-handlowy z magazynem zbożowym. W poł. XIX w. nieużytkowana,
popadła w ruinę, w l. 30-tych XX w. zawaleniu uległa część płd.-wsch., magazynowa.
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W 2009 r. prowadzone były prace remontowo-adaptacyjne i konserwatorskie budynku Faktorii, wraz z odbudową – w nowej technologii – zawalonego skrzydła płd.wsch. Prace te stanowiły kontynuację inwestycji rozpoczętej w 2005 r.
Prace realizowane były ze środków własnych inwestora.
Willa „Pod wiewiórką” tzw. Kuncewiczówka, ul. Małachowskiego 19, wzniesiona w l. 1934-36 dla Marii i Jerzego Kuncewiczów, wg. projektu Karola Sicińskiego,
otoczony ogrodem zaprojektowanym przez Jana Dybowskiego.
W 2009 r. przeprowadzono remont stropu w pomieszczeniu dawnej kuchni poprzez
wzmocnienie drewnianych belek. Prace wykonane zostały ze środków inwestora.
Spichlerz „Ulanowskich”, ul. Puławska 54, wzniesiony w I poł. XVII w. z kamienia
wapiennego, na planie prostokąta z oszkarpowaną przybudówką na osi i bogatym
szczytem w fasadzie, nawiązującym do motywów dekoracyjnych kościoła farnego
w Kazimierzu Dolnym; obecnie użytkowany jako obiekt muzealny.
W 2009 r. przeprowadzone zostały prace adaptacyjne w pomieszczeniach przeznaczonych na zaplecze socjalne (m.in. przebudowa ścianek działowych, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji); w sali ekspozycyjnej wybudowany został
kiosk kasowy. Prace wykonane zostały ze środków Muzeum Nadwiślańskiego.
Kamienica, ul. Rynek 11, wzniesiona w XVII w.
W 2009 r. wykonano doraźne zabezpieczenia górnych partii ścian kamienicy.
Prace wykonano ze środków inwestora.
Kamienica tzw. Gdańska, Rynek 18, wzniesiona w XVIII w.
W 2009 r. przeprowadzono prace interwencyjno-zabezpieczające polegające na wyminie rynien oraz uzupełnieniu pokrycia dachowego.
Prace wykonano ze środków inwestora.
Kamienica Celejowska, ul. Senatorska 11, wzniesiona w I poł. XVII w. jako kamienica mieszczańska, obecnie obiekt muzealny.
W 2009 przeprowadzone zostały prace adaptacyjne w obrębie strychu, związane
z przystosowaniem go na przechowalnię ceramiki wykopaliskowej.
Prace wykonane zostały ze środków Muzeum Nadwiślańskiego.
Budynek Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego, ul. Tyszkiewicza 2, wzniesiony w latach 1935-36 wg projektu Romualda Gutta z przeznaczeniem na pocztę.
W 2009 r. wykonano izolację przeciwwilgociową budynku, remont elewacji oraz remont wejścia głównego z wiatrołapem. Ponadto na elewacji budynku poczty umieszczona została tablica pamiątkowa poświęcona Leopoldowi Piszowi.
Prace wykonano ze środków własnych inwestora.
Willa prof. T. Pruszkowskiego, ul. Zamkowa 8, wzniesiona w 1936 r. wg. projektu
arch. Lecha Niemojewskiego, na zamówienie malarza T. Pruszkowskiego, rektora ASP
w Warszawie, założyciela „Bractwa św. Łukasza”; willa w typie włoskim.
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W 2009 r. rozpoczęto prace remontowo-adaptacyjne willi w zakresie przebudowy
tarasu, remontu klatki schodowej, adaptacji pomieszczeń, wymiany pokrycia dachowego oraz wykonania izolacji przeciwwilgociowej.
Prace realizowano ze środków własnych inwestora.
KLESZTÓW, GM. ŻMUDŹ, POW. CHEŁM
Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP (dawna cerkiew greckokatolicka),
wzniesiony przed 1772 r. z fundacji Onufrego Węglińskiego – właściciela Klesztowa,
zdobiony wewnątrz iluzjonistyczną, barokową polichromią wykonaną w 1772 r. przez
Gabriela Sławińskiego, jest przykładem barokowej świątyni z drugiej połowy XVIII
wieku.
W 2009 r. wykonano ogrzewanie podłogowe w budynku kościoła.
Prace wykonano ze środków parafii.
KOCK, GM.LOCO, POW. LUBARTOWSKI
Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP – wzniesiony w latach 1779-1782 wg
projektu Szymona Bogumiła Zuga, klasycystyczny.
W 2009 r. przeprowadzono prace we wnętrzu kościoła polegające na renowacji ścian,
naprawie tynków, detali i pomalowaniu kościoła.
Prace wykonane zostały ze środków własnych parafii.
Założenie parkowe w zespole pałacowo-parkowym – sięgające początkami
XVI w.
W 2009 r. na terenie parku wykonano plac zabaw dla dzieci – wg projektu mgr inż.
Eweliny Pawlak.
Prace wykonano ze środków miasta oraz z funduszy Unii Europejskiej.
KOŃSKOWOLA, GM. LOCO, POW. PUŁAWSKI
Budynek dawnej szkoły, ul. Lubelska 81 – przykład neobarokowej budowli
w typie dworkowym charakteryzujący się stylową dekoracją. Funkcjonował jako
Szkoła Parafialna.
Na przełomie 2008-2009 r zostały wykonane prace dot. remontu dróg dojazdowych
do budynku szkoły, wykonanie nowej nawierzchni alejek skweru przyszkolnego oraz
prace dotyczące remontu chodnika i opaski przy budynku. Prace zrealizowano ze
środków własnych.
Kościół parafialny pw. Znalezienia Krzyża Świętego i św. Andrzeja Apostoła,
późnobarokowy z elementami gotyckimi, sięga swymi początkami ostatniej dekady XIV w. Wielokrotnie przebudowywany i odbudowywany uzyskał obecny wygląd
w latach 1729-1735.
W 2006 r. sporządzona została dokumentacja projektowa pt.: Projekt budowlany remontu dachu kościoła parafialnego pw. Znalezienia Krzyża Świętego i św. Andrzeja
Apostoła w Końskowoli, dzwonnicy oraz muru ogrodzenia”, autorstwa mgr inż. arch.
Krzysztofa Korony, Krzysztofa Popika, mgr inż. Piotra Chołdzyńskiego oraz dokumentacja projektowa pt.,,Projekt wymiany posadzki i projekt łącznika pomiędzy kryp-
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tami w kościele parafialnym pw. Znalezienia Krzyża Świętego i Św. Andrzeja Apostoła
w Końskowoli”, autorstwa mgr inż. arch. Tomasza Stankiewicza.
W 2009 r. sporządzono dok. projektową pt. Projekt remontu krypt pod kościołem.
Kościół parafialny pw. Znalezienia Krzyża Świętego i św. Andrzeja Apostoła w Końskowoli”, autorstwa mgr inż. arch. Tomasza Stankiewicza.
KOZŁÓWKA, GM.KAMIONKA, POW. LUBARTOWSKI
Zespół pałacowo-parkowy, ob. Muzeum Zamoyskich – powstał pod koniec lat
30-tych XVIIII w. wg. projektu Józefa Fontany, rozbudowany w l. 80 i 90 XIX w.
W 2009 r. wykonano prace konserwatorsko-restauratorskie przy elewacji korpusu
głównego pałacu i łączników, w zakresie: uzupełnienia tynków, naprawy opasek
okiennych, gzymsów, konserwacji elementów kamiennych (balustrada tarasu, balkon), położenia warstwy malarskiej, uzupełnienie obróbek blacharskich.
Prace wykonano ze środków własnych inwestora oraz z funduszy MKiDN.
KRASIENIN, GM. NIEMCE, POW. LUBELSKI
Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP, wzniesiony w latach 1635-1653 jako
przykład architektury sakralnej, późnorenesansowej, wnętrze – z dekoracją sztukatorską utrzymaną w duchu tzw. renesansu lubelskiego.
W 2009 r. wymieniono posadzkę w kościele oraz zainstalowano ogrzewanie podłogowe.
Prace wykonano ze środków własnych inwestora oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzkiego w Lublinie.
KRASNOBRÓD, GM. LOCO, POW. ZAMOJSKI ZIEMSKI
Zespół pałacowo-parkowy składający się z dworu, pałacu, galerii i wieży ciśnień. Zespół założony w 1 poł. XVII w. Obecny wystrój zespół otrzymał w latach
1915-18 w trakcie przebudowy przez J. Witkiewicza-Koszyca.
W 2009 r. wykonano remont wieży ciśnień polegający na rekonstrukcji części drewnianej. Wykonano nową płytę stropową żelbetową, nową konstrukcję drewnianą wieży i schody wejściowe.
Prace wykonano ze środków własnych.
KRASNYSTAW, M. KRASNYSTAW, POW. KRASNOSTAWSKI
Kamienica mieszczańska przy Placu 3-go Maja 11. W obecnym kształcie wzniesiona w 1 połowie XIX wieku, po pożarze miasta w 1811 roku z wykorzystaniem
wcześniejszej zabudowy – piwnic ze sklepieniami kolebkowymi, wykonanych z kamienia wapiennego.
W 2009 r. kontynuowano prace remontowe rozpoczęte w latach poprzednich. Wykonano ścianki działowe, podłogi i posadzki, okładziny schodów wewnętrznych i zewnętrznych, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano tynki zewnętrzne
na elewacjach i pomalowano ściany, przeprowadzono konserwację balustrady balkonowej i wsporników, pomalowano pomieszczenia w budynku. Wyremontowano
piwnice z przeznaczeniem na funkcję usługową.
Prace prowadzone były ze środków właściciela obiektu.

90

Zespół klasztorny poaugustiański nowy, ul. Okrzei 38, obejmujący kościół pw.
Trójcy Przenajświętszej, klasztor, dzwonnicę, mur z kapliczkami i drzewostan, jest
przykładem wzniesionego w latach 1826 – 1839 zespołu jednolitych stylowo budowli
klasycystycznych o skromnym wystroju architektonicznym.
W 2009 r. pomalowano wnętrze kościoła.
Prace wykonano ze środków parafii.
KRAŚNIK, GM. LOCO, POW. KRAŚNICKI
Zespół klasztorny kanoników regularnych wraz z kościołem parafialnym
pw. Wniebowzięcia NMP, ul. Klasztorna 3 – powstały w XV-XVII w., murowany
– przykład cennego zespołu architektonicznego, łączącego style gotyku, renesansu
i baroku.
W 2009 r. kontynuowano prace remontowo-konserwatorskie elewacji kościoła. Wykonano remont elewacji zakrystii oraz szczytu w elewacji frontowej kościoła. Wykonano instalację ogrzewania podłogowego w kościele oraz remont i modernizację
kancelarii parafialnej.
Prace prowadzono ze środków własnych parafii oraz z funduszy MKiDN, LWKZ
w Lublinie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
KRUPE, GM. KRASNYSTAW, POW. KRASNOSTAWSKI
Dwór w zespole zamkowo-dworskim w Krupem, wzniesiony przed 1779, zapewne przez Jana Michała Reja, starostę nowokorczyńskiego, ukończony po 1782 r., przebudowany około 1840 r., kilkakrotnie restaurowany, m.in. około 1880, 1936 i 1951
roku. Budynek murowany z kamienia wapiennego i cegły ceramicznej, otynkowany,
założony na rzucie kwadratu, z drewnianym późnoklasycystycznym portykiem na osi
od frontu, wydatnym, półkoliście zamkniętym ryzalitem od tyłu i dwoma prostokątnymi alkierzami po bokach w elewacji tylnej.
W 2009 r. osadzono nową stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne.
Prace wykonano ze środków własnych właścicieli zespołu dworskiego.
Kościół parafialny pw. MB Częstochowskiej (dawna cerkiew prawosławna),
wzniesiony w latach 1900-1905, jednonawowy, założony na planie zbliżonym do
krzyża łacińskiego, z prostokątną kruchtą i trójbocznie zamkniętym prezbiterium, jest
przykładem świątyni w stylu neoromańskim z zastosowaniem przetworzonych elementów architektonicznych sztuki bizantynizującej.
W 2009 r. pomalowano pokrycie dachowe z blachy płaskiej.
Prace wykonano ze środków parafii.
KRZESIMÓW, GM. MEŁGIEW, POW.ŚWIDNICKI
Zespół pałacowo-parkowy XIX w. składający się z pałacu (w stylu eklektycznym) i parku.
W 2009 r. wykonano remont kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w pałacu,
przeprowadzono remont kuchni oraz przebudowę narożnych pomieszczeń na poddaszu (pałac, oficyna). Prace wykonano ze środków własnych inwestora oraz środków Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
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KULIK, GM. SIEDLISZCZE, POW. CHEŁMSKI
Dwór w zespole dworsko-parkowym, wzniesiony został w końcu XIX wieku przez
Henryka Eugeniusza Załuskiego, ówczesnego właściciela dóbr.
W 2009 r. przeprowadzono prace remontowe w piwnicy, na parterze i piętrze skrzydła
zachodniego budynku. Usunięto wtórne ścianki działowe, wymieniono uszkodzone
fragmenty tynków wewnętrznych, wyremontowano podłogi (z uzupełnieniem ubytków, cyklinowaniem i malowaniem) i parapety wewnętrzne, wymieniono 3 sztuki
drzwi wejściowych, wykonano balustrady na klatce schodowej oraz instalacje wod.
– kan. i elektryczną.
Prace prowadzone były ze środków właścicielki obiektu, z udziałem Lubelskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
KUMÓW PLEBAŃSKI, GM. LEŚNIOWICE, POW. CHEŁMSKI
Zespół kościelny w Kumowie Plebańskim obejmujący kościół pw. Nawiedzenia
NMP wraz z wyposażeniem w zabytki ruchome, murowaną dzwonnicę, kostnicę
oraz ogrodzenie cmentarza kościelnego, jest przykładem zespołu architektonicznego
wzniesionego w 1 połowie XIX wieku w stylu klasycystycznym.
W 2009 r. wykonano remont dachu i stropu w obrębie nawy – I etap. Odgrzybiono
i wzmocniono korony murów przez przemurowanie i zszycie gzymsów oraz wykonanie wieńca żelbetowego, wzmocniono uszkodzone i wymieniono zniszczone belki
konstrukcji dachu i stropu, wymieniono odeskowanie i pokrycie dachu na blachę
miedzianą, elementy drewniane zaimpregnowano preparatami ognioochronnymi,
grzybobójczymi i owadobójczymi, wzmocniono elementy architektoniczne na szczycie frontonu, wykonano obróbki blacharskie, wymieniono rynny i rury spustowe na
miedziane, przeprowadzone konserwację stalowych krzyży.
Prace wykonano ze środków parafii, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Urzędu Marszałkowskiego.
LEŚCE, GM.GARBÓW, POW.LUBELSKI
Zespól dworsko-parkowy – w którego skład wchodzą: dwór modrzewiowy
z XIX w. i park.
W 2009r. wykonano wjazd oraz bramę wjazdową.
Prace wykonane zostały ze środków własnych inwestora.
LUBARTÓW, GM.LOCO, POW. LUBARTOWSKI
Zespół pałacowo-parkowy Sanguszków – założony w XVIII w., obejmuje pałac,
oranżerię, bramę pałacową pozostałości mostu, dziedziniec frontowy oraz założenie
parkowe z sadzawką.
W 2009 r. podjęto prace rewaloryzacyjne w obrębie dziedzińca przed pałacem. Wykonano przyłącze sieci ciepłowniczej i kanalizacje deszczową. Trwają prace związane
z wymiana nawierzchni ciągów komunikacyjnych.
Prace prowadzone są ze środków własnych inwestora.
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LUBLIN, GM. LOCO, POW. LUBELSKI GRODZKI
Zespół zabudowy, ul. Archidiakońska 1. Zabudowa nieruchomości złożona
z dwóch kamienic: XVIII wiecznej, przebudowanej i połączonej z budynkiem z lat
1841-1846 oraz oficyny.
W 2009 r. zakończono prace zabezpieczające w obrębie nieruchomości polegające
m.in. na wykonaniu tymczasowego zadaszenia, systemu odprowadzenia wód opadowych, uporządkowaniu terenu posesji wraz z wyburzeniem zrujnowanych komórek
lokatorskich. Prace przeprowadzono ze środków inwestora.
Kamienica, ul. Dominikańska 7. Historia kamienicy sięga XV w., rozbudowano ją
w 1 poł. XVII w., przebudowano w XVIII w. i w pocz. XX w.
W 2009 r., w ramach usunięcia awarii, wykonano nowy świetlik w dachu nad klatką
schodową. Prace na zlecenie Zarządu Nieruchomości Komunalnych sfinansowano ze
środków miejskich.
Pałac Parysów, ul. Bernardyńska 3. Wzniesiony zapewne w XVII w. jako założenie
na planie prostokąta z dwoma wewnętrznymi dziedzińcami, rozbudowany w XIX w.
o trzecią kondygnację, wyremontowany na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX w.
i adaptowany na cele handlowe.
W 2009 r. przeprowadzono remont elewacji wschodniej wraz z jej pomalowaniem
oraz wymianą systemu odprowadzającego wody opadowe. Prace wykonano w oparciu o projekt mgr inż. arch. Tadeusza Michalaka. Wykonane roboty stanowiły ostatni
etap robót budowlanych związanych z remontem elewacji budynku.
Prace przeprowadzone ze środków własnych inwestora.
Plebania, ul Głuska 145. Budynek plebanii w zespole kościoła pod wezw. Św. Jakuba Apostoła został wzniesiony w 1728 r. w stylu późnego baroku. Murowany z cegły
i kamienia, otynkowany.
W 2009 r. dokonano częściowego podbicia fundamentów, wykonano izolację pionową i poziomą, remont wnętrz obejmujący m.in. – wymianę klatki schodowej z zachowaniem fragmentu starej klatki, remont ścian, konserwację kominka, konserwację
stolarki drzwiowej, więźby dachowej oraz fragmentu ceglanej posadzki poddasza.
Przeprowadzono prace związane z wymianą pokrycia dachu oraz wykonaniem lukarn, wymianą stolarki okiennej, wymiana instalacji: wod. – kan., gazowej, elektrycznej, telefonicznej, antywłamaniowej i przeciwpożarowej. Prace wykonano w oparciu
o projekty budowlane opracowane przez arch. J. Szymanka, inż. H. Giżycką, inż.
A. Tatarę i inż. K. Smagę.
Prace przeprowadzone ze środków Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Brama Grodzka. Dawna brama miejska wzniesiona w poł. XIV w., rozbudowana
w XV w., remontowana po pożarach w XVI w., przebudowana w XVII i XVIII w.
(1785 arch. Dominik Merlini), zniszczona w 1942 r., odbudowana 1946-1960.
W 2009 r. zakończono prace remontowe we wnętrzu obiektu (przemurowania konstrukcyjne, wzmocnienia) oraz przy jego elewacjach (izolacje i osuszenie murów, wy-
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miana tynków, malowanie). Konserwację i złocenie monogramu na elewacji przeprowadził konserwator dzieł sztuki Tadeusz Boruch. Remont prowadzono wg projektu
autorstwa arch. J. Żurawieckiego i inż. J. Fronczyka.
Prace sfinansowane z budżetu miasta.
Kamienica ul. Grodzka 5. Kamienica z XV w., przebudowana i połączona w 1876 r.
z kamienicą nr 5a, gruntownie remontowana w latach 1982-1987.
Dokonano wymiany pokrycia dachowego na nowe z blachy stalowej ocynkowanej
z arkusza.
Prace sfinansowano ze środków miejskich.
Kamienica ul. Grodzka 15. Kamienica wzniesiona w 1785 roku, nadbudowana
w XIX w., remontowana w roku 1954.
Zakończono kapitalny remont obiektu wraz z rozbudową części podziemnej i adaptacją całości na funkcję gastronomiczną z częścią mieszkalną. Oddano do użytku browar z restauracją. Remont wykonano wg projektu arch. M. Balawejder-Kantor, arch.
A. Kasprzaka, mgr inż. A. Kantor- Kołodyńskiej, mgr inż. W. Kołodyńskiego.
Prace sfinansowano ze środków inwestora.
Kamienica ul. Krakowskie Przedmieście 10. Kamienica składająca się z dwóch
budynków. Dom wschodni murowany, wybudowany na przełomie XVIII i XIX w.
na reliktach domu z 1 ćw. XVII, rozebranego w 3 ćw. XVIII. W latach 1844-46 przeprowadzono jego remont, natomiast w roku 1864 przebudowano. Budynek zachodni
murowany, z 1 ćw. XVII w., remontowany w 3 ćw. XVII w. a następnie przebudowany w latach 60-70 XIX w.
W 2009 r. przeprowadzono roboty budowlane związane z remontem elewacji budynku. Prace obejmowały: naprawę ścian (wykonanie wzmocnień, wymianę tynków
w partiach cokołowych, uzupełnienie pozostałych tynków, konserwację detalu architektonicznego z odtworzeniem brakujących elementów), malowanie elewacji i wykonanie granitowego cokołu – zgodnie z projektem budowlanym inż. arch. J. Żurawickiego (Biuro Usług Projektowych „Budoprojekt”).
Prace zrealizowano ze środków własnych inwestora.
Kamienica ul. Krakowskie Przedmieście 38/ ul. Kapucyńska 2. Budynek murowany, wybudowany w latach 1867-73 na reliktach domu z XVII, w., remontowany
w 1962 r.
W 2009 r. wykonano prace związane z remontem elewacji frontowej (północnej) od
strony ul. Krakowskie Przedmieście, polegające na odbiciu tynków, odgrzybieniu
ścian, konserwacji i renowacji detalu architektonicznego, położeniu nowych tynków,
wykonaniu malowania elewacji. Wymieniono stolarkę okienną w elewacji północnej
i elewacji zachodniej (od ul. Kapucyńskiej). Powyższe prace zostały zrealizowane
w oparciu o programy prac zawarte w projektach budowlanych autorstwa mgr inż.
arch. J. Bielaka i mgr inż. W. Wąsali.
Prace sfinansowane ze środków własnych, przy dofinansowaniu przez LWKZ.
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Zespół budynków Fabryki Maszyn i Narzędzi Rolniczych „M. Wolski i S-ka”,
ul. 1 Maja 14/16. Dawna maszynownia w zespole fabrycznym, pochodząca z początku XX w.
W 2009 r. przeprowadzono prace związane z konserwacją i malowaniem ślusarki
okiennej, montażem okien wewnętrznych, wymianą bram wejściowych, remontem
dźwigarów dachu i montażem nowego dachu wraz ze świetlikiem. Dokonano wymiany tynków wewnętrznych, zabezpieczono odkrytą w trakcie prac oryginalną posadzkę. Przeprowadzono remont elewacji ze wzmocnieniem ścian, fundamentów
i wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej.
Prace sfinansowano ze środków inwestora.
Kamienica Bractwa Różańcowego, ul. Rybna 3. Powstała na przełomie XVI i XVII w.,
remontowana w latach 1958-1959 i 1967 r.
W 2009 r. wykonano prace związane z wymianą pokrycia dachowego i przemurowaniem kominów.
Remont sfinansowano z budżetu miasta Lublin.
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 latach 1824-1838.
W związku z awarią mającą miejsce w 2007 r., w wyniku której zawaleniu uległ północno-zachodni narożnik pałacu, zostały opracowane dwie ekspertyzy budowlane
zawierające zalecenia odnośnie robót zabezpieczających autorstwa inż. J. Fronczyka.
Na ich podstawie opracowany został program robót zabezpieczających, w oparciu
o który wykonano prace związane z częściową odbudową narożnika i zabezpieczeniem konstrukcji dachu w miejscu awarii. Prace sfinansowano ze środków własnych
właścicieli.
Kamienica zw. Klonowica, Rynek 2 (Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Budowlanej i Drzewnej). Kamienica wybudowana prawdopodobnie
w końcu XV w. lub na początku XVI w. Gruntownie przebudowana i połączona
z sąsiednimi kamienicami przy ul. Olejnej w latach 1783-1785. Restaurowana w 1939 r.
Otrzymała wówczas dekoracje sgraffitowe przedstawiające popiersie Klonowicza, Kochanowskiego, Pola i Biernata z Lublina. Restaurowana w 1954 roku.
W 2009 r. wykonano prace związane z dociepleniem dwóch pomieszczeń poddasza,
wymianą płytek ceramicznych, wymiana instalacji wod.-kan., elektrycznej oraz wymianą stolarki drzwiowej.
Prace sfinansowane ze środków własnych.
Kamienica Konopniców ul. Rynek 12. Zbudowana w XV w., przebudowana
w 1597 r. i przed 1614 r., remontowana w 4 ćw. XVIII w.; w latach 1804-1845 rozebrano 3 piętro i attykę, odbudowane następnie w roku 1939 (arch. Cz. Doria-Dernałowicz). Obecny kształt uzyskała w wyniku remontu i przebudowy w 1954 r.
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W 2009 r. w ramach kolejnego etapu remontu wykonano prace związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym i montażem hydrantów, instalacją alarmową wraz z klapą oddymiającą i oświetleniem awaryjnym. Wymieniono stolarkę okienną na elewacji
tylnej kamienicy i oficyny oraz wewnętrzną stolarkę drzwiową, wymieniono instalację
elektryczną. Prace wykonano w oparciu o projekty budowlane autorstwa: mgr inż.
R. Gryglewskiego i mgr inż. M. Bociana (projekty związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym) i inż. T. Jabłońskiego (proj. stolarki okiennej i drzwiowej).
Prace sfinansowane ze środków właścicieli, z dofinansowaniem z budżetu miasta.
Kamienica ul. Rynek 16. Budynek murowany, powstał w XV w., przebudowany
w 4 ćw. XVI i w latach 1825-30, wykonano remont elewacji 1938, spalony 1939 r.,
odbudowany w 1949-52 r. wg proj. Ignacego Kędzierskiego.
W ramach kompleksowego remontu w 2009 r. wykonano roboty budowlane związane z realizacją przyłącza cieplnego do budynku kamienicy w oparciu o projekt
budowlany aut. inż. L. Zienkiewicza
Prace sfinansowane przez właściciela.
Dom mieszkalny (kamienica), ul. Staszica 7/Karmelicka 2
Budowę kamienicy rozpoczęto w 1913 r. a ukończono w 1914 r. W latach 70-tych XX
w. odnowiono tynki na elewacjach.
W 2009 r. przeprowadzono roboty budowlane związane z naprawą 6 szt. płyt balkonowych wraz z konserwacją barierek i odtworzeniem balustrad – tralek.
Prace sfinansowane ze środków LWKZ.
Kamienica wraz z oficynami, ul. Świętoduska 10. Budynek główny murowany,
wybudowany w latach 1833-36 wg projektu arch. Ferdynanda Konotkiewicza, remontowany na początku XX w. i w 1967 r. Oficyny boczne murowane, powstały na
przełomie XIX i XX w.
W 2009 r. przeprowadzono prace związane z częściową wymianą stolarki okiennej
w oficynie południowej oraz wykonano remont poszczególnych lokali w budynku
głównym i oficynie południowej, polegający na naprawie i uzupełnieniu tynków,
odgrzybianiu ścian i ich malowaniu, wymianie instalacji elektrycznej i wod.-kan.,
naprawie podłóg i wymianie terakoty oraz prace w oficynie północnej związane
z remontem komina i dociepleniem stropu II kondygnacji od strony nieużytkowanego
poddasza.
Prace sfinansowane ze środków inwestorów, przy dofinansowaniu z budżetu Miasta
Lublin.
Zespół pałacowy Kurii Metropolitalnej, ul. Wyszyńskiego 2. Pałac konsystorski
zbudowany w XVIII w., przebudowany ok. 1852 i 1933.
W 2009 r. wykonano instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ocieplono stropodach łącznika i Pałacu Biskupiego zgodnie z projektem budowlanym aut. M. Greli.
Wymieniono również instalację elektryczną na poddaszu w oparciu o proj. budowlany aut. T. Korala i A. Mizeraka.
Prace sfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskie i Urzędu Miasta.
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Kamienica z oficyną, ul. Złota 5. Wybudowana w XVI w., przebudowana ok. roku
1730 i 1934, remontowana w 1948 r., z murowaną oficyną z XIX w.
W 2009 r. przeprowadzono kompleksowy remont lokalu usytuowanego w obrębie
parteru z przeznaczeniem go na lokal użytkowy (pracownia garncarska).
Prace remontowe objęły remonty podłóg wraz z wykonaniem izolacji, remont ścian,
sklepień i sufitów, wymianę tynków z zastosowaniem tynków renowacyjnych, wymianę instalacji elektrycznych i wod.-kan., likwidację wtórnych ścianek działowych,
wykonanie łazienki. W sieni rozpoczęto prace związane z remontem tynków. Wykonano również badania sondażowe warstw malarskich i wypraw na występowanie
polichromii w części pomieszczeń usytuowanych na I piętrze wzdłuż ul. Dominikańskiej.
Prace przeprowadzono ze środków właściciela budynku.
Kościół Rektoralny pw. św. Ducha, ul. Krakowskie Przedmieście 1
Kościół wzniesiony w latach 1419-1421, przekształcony w pierwszej ćw. XVII w. i ok.
poł. XVIII w. posiada cechy renesansu lubelskiego.
Wykonano prace konserwatorsko-restauratorskie wypraw i wystroju wnętrza nawy
północnej kościoła. Prace wykonano w oparciu o program zawarty w „Projekcie
budowlanym konserwacji zabytkowej wyprawy i wystroju wnętrza nawy północnej
w kościele pw. św. Ducha w Lublinie” aut. Rolanda Roga i Krzysztofa Korony.
Odtworzono również dekorację sztukatorską w typie renesansu lubelskiego,
w oparciu o zachowane pozostałości pierwotnego detalu, analogicznie do nawy południowej.
Prace sfinansowane ze środków funduszu kościelnego, LWKZ oraz Urzędu Marszałkowskiego.
Zespół klasztorny o.o. dominikanów. Zespół klasztorny założony został w 2 poł.
XIII w. Obecny kościół św. Stanisława ufundował król Kazimierz Wielki w 1342 r.,
z tego czasu pochodzą również najstarsze fragmenty klasztoru. Zespół wznoszony
był etapami, podlegał licznym przebudowom i przekształceniom, od początków
fundacji po wiek XX. Mimo to czytelne pozostały fazy rozbudowy – od architektury
gotyckiej poprzez renesansową, manierystyczną, barokową po eklektyzm. Kościół
– zbudowany jako świątynia gotycka został przekształcony w duchu renesansu,
w XVII i XVIII w. otoczony wieńcem kaplic. Jego architektura oraz dekoracja rzeźbiarska i malarska stanowi dzieła wybitnych budowniczych i artystów m.in. Jana
Wolffa, Rudolfa Negroniego i Jana Baptysty Falconiego. W XIX i XX w. stan zabudowań ulegał stopniowej degradacji, zwłaszcza po usunięciu zakonników – wskutek
braku remontów i użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem – m.in. mieściły
się tu koszary wojskowe, magazyny, sierociniec. Część zabudowań dominikanie
odzyskali w 1938 r., całość została przekazana klasztorowi dopiero w 1992 r.
W południowym skrzydle ma siedzibie Teatr Lalki i Aktora im. J. Ch. Andersena.
W uznaniu wyjątkowego znaczenia dla kultury i historii Europy, bazylikę i klasztor
oo. dominikanów w roku 2007 wyróżniono nadaniem „Znaku Dziedzictwa Europejskiego”. Od roku 1994 r. w obrębie zespołu prowadzone są prace badawcze,
remontowe i konserwatorskie.
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W roku 2009 zakończono wymianę okien w bazylice (35 sztuk). Przeprowadzono
również remont sklepień świątyni od strony poddasza, w ramach którego dokonano
reperacji spękanych sklepień oraz wykonano ich ocieplenie. Zmodernizowano elektryczną tablicę rozdzielczą.
Kontynuowano prace związane z adaptacją pomieszczeń piwnic skrzydła wschodniego na magazyn biblioteczny, sale wystawowe, refektarz klasztorny i kuchnie wraz
z zapleczem.
W skrzydle południowym, zajmowanym przez teatr, wyremontowano bramę przejazdową, wymieniono kolejną partię okien (23 okna). Udrożniono (odgruzowano
i oczyszczono) istniejące kanały wentylacyjne sali widowiskowej.
Prace realizowano w oparciu o projekty autorstwa arch. J. Cieplińskiego (architektura) oraz dr Anny Halickiej i mgr inż. Anny Ostańskiej (konstrukcja).
Remont prowadzono przy dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy udziale środków z budżetu Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego
i LWKZ.
Zespól klasztorny OO. Jezuitów, ul. Królewska 10.
Kościół klasztorny, ob. Archikatedra św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, zbudowany w latach 1548-1625 wg projektu Jana Marii Bernardoniego, przebudowany
w latach 1662-1667, przebudowany po pożarze w latach 1752-1757 (Jan Zelner) i 1819
-1821 (A. Corazzi), przebudowany i remontowany w XIX-XX w.
W 2009 r. przeprowadzono prace budowlano-restauratorskie i termomodernizacyjne
elewacji frontowej kościoła zgodnie z projektem aut. mgr inż. arch Jacka Begiełło
(Biuro Usług Projektowych „BUDOPROJEKT”). Remont fasady stanowi I etap prac
przy elewacjach kościoła.
Prace sfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

ŁABUNIE, GM. LOCO, POW. ZAMOJSKI ZIEMSKI
Kościół parafialny pw. MB Szkaplerznej i św. Dominika, mur. z XVII w.
W 2009 r. wykonano prace remontowo-konserwatorskie w zakresie wzmocnienia
konstrukcji murów metodą zszywania krzyżowego prętami, wzmocnienia konstrukcji
więźby dachowej, wymiany pokrycia dachowego z blachy na dachówkę, wykonaniu
izolacji pionowej i poziomej oraz wymiany stolarki okiennej.
Prace prowadzono przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubelskiego.
ŁABUŃKI, GM. ŁABUNIE, POW. ZAMOJSKI ZIEMSKI
Pałac klasycystyczny z przełomu XVIII i XIX w.
W 2009 r. kontynuowano prace remontowo-konserwatorskie wykonując: wzmocnienie stropu nad parterem, tynki renowacyjne na ścianach szczytowych, tynki wapienne
na elewacjach od strony południowej na wysokości parteru oraz nadproża okienne
i drzwiowe w całym obiekcie. Prace prowadzono przy dofinansowaniu ze środków
LWKZ w Lublinie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
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ŁASZCZÓW, GM. LOCO, POW. TOMASZOWSKI
Kościół par. pw. Piotra i Pawła, mur. z lat 1749-1751.
W 2009 rozpoczęto prace remontowe kościoła polegające na wzmocnieniu konstrukcji ścian. Prace prowadzono w oparciu o projekt budowlany opracowany przez
mgr inż. arch. Jana Radzika.
Prace wykonano ze środków inwestora.
ŁUSZCZÓW, GM. WÓLKA LUBELSKA, POW. LUBELSKI
Kościół parafialny pw. św. Barbary – wzniesiony w latach 1724-1741, w stylu
barokowym.
W 2009 r. wykonano prace remontowe w zakresie: likwidacji zawilgoceń przyziemia
kościoła, wzmocnienia elementów konstrukcyjnych, naprawy tynków zewnętrznych, malowania elewacji. Wymieniono stolarkę okienną, natomiast stolarkę drzwiową poddano
renowacji. Wykonano remont dzwonnicy wraz z malowaniem elewacji. Prace wykonano
ze środków własnych parafii oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
ŁYSOŁAJE, GM. MILEJÓW, POW.ŁĘCZYŃSKI
Kaplica w zespole dworsko-parkowym – pocz. XX w.
Rozpoczęto kompleksowe prace remontowo- konserwatorskie przy kaplicy.
W 2009 r. wykonano remont więźby dachowej i wymieniono pokrycie dachu. Prace
prowadzone są ze środków własnych inwestora oraz środków Unii Europejskiej.
MARKUSZÓW, GM. POCO, POW. PUŁAWSKI
Plebania w zespole kościoła parafialnego pw. Św. Józefa. Usytuowana na osi
kościoła poza obrębem ogrodzenia – powstała w drugiej połowie XVIII stulecia.
W 2009 r. zostały wykonane prace polegające na: podbiciu i wzmocnieniu fundamentów, wykonaniu izolacji murów, wzmocnieniu murów, wymianie stolarki okiennej, remoncie wnętrz polegającym na wymianie tynków, wykonaniu wylewek pod
podłogi. Wykonano konserwację dachu oraz wewnętrzną instalacje gazową. Ponadto
zrealizowany został I etap prac związanych z remontem elewacji.
Prace finansowane ze środków własnych parafii oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
MAZIARNIA STRZELECKA, GM. BIAOPOLE, POW. CHEŁMSKI
Zespół pałacowo-parkowy obejmuje pałacyk myśliwski i park. Pałac został wystawiony w 1903 r. a przebudowany w 1909 r. według projektu architekta warszawskiego Jana Heuricha.
W 2009 r. kontynuowano prace remontowe przy konstrukcji i wymianie pokrycia
dachu na budynku pałacu.
Prace wykonano ze środków Lasów Państwowych.
MIĄCZYN, GM. LOCO.POW. ZAMOJSKI ZIEMSKI
Kościół parafialny pw. Św. Michała Archanioła, mur. XIX w.
W 2009 r przeprowadzono prace związane z wykonaniem izolacji pionowej, wykonaniu opaski odwadniającej i odprowadzeniu wód opadowych.
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Prace prowadzono przy dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubelskiego.
MIRCZE, GM. LOCO, POW. HRUBIESZOWSKI
Dawny Urząd Gminy, zbudowany w końcu XIX w. Budynek drewniany, parterowy,
z gankiem na osi, stanowi przykład kształtowania się gminnego dziewiętnastowiecznego ośrodka użyteczności publicznej.
W 2009 r. przeprowadzono remont kapitalny budynku z adaptacją na gminny ośrodek kultury, w oparciu o projekt budowlany autorstwa mgr inż arch. Andrzeja
Szul i Krzysztofa Kiszowary. Zakres prac obejmował: remont ścian wewnętrznych
i zewnętrznych; wymianę pokrycia dachu z przywróceniem gontu; remont ganków;
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie miedzianych rynien i rur spustowych.
Prace sfinansowano ze środków Gminy Mircze.
MODLIBORZYCE, GM. LOCO., POW. JANOWSKI
Budynek dawnej synagogi, wybudowany około 1760 r., stanowi przykład budowli
z okresu baroku.
W 2009 r. rozpoczęto prace remontowe w zakresie: wymiany pokrycia dachowego,
remontu elewacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wykonania opaski odwadniającej oraz naprawy schodów zewnętrznych.
Prace prowadzone ze środków własnych oraz funduszu Unii Europejskiej.

MOKRELIPIE, GM. RADECZNICA, POW. ZAMOJSKI ZIEMSKI
Kościół parafialny pw. Znalezienia Krzyża Św.
W 2009 r. kontynuowano remont więźby dachowej i wymianę pokrycia dachu – IV
etap.
Prace wykonano przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubelskiego i LWKZ.
NAŁĘCZÓW, GM. LOCO, POW. PUŁAWSKI
Kościół parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w zespole, murowany, zbudowany
w latach 1730-72 z fundacji Małachowskich.
W 2009 roku wyremontowano ogrodzenie kościoła w zakresie uzupełnienia budulca,
wymiany tynków, odwodnienia i malowania.
Prace wykonano ze środków własnych parafii.
Willa „Pod Matką Boską” wraz z ogrodem, Al. Lipowa 16, murowana, wzniesiona
około 1882 roku, stanowi przykład willi w typie włoskim.
W 2009 roku dokonano wymiany przeszklenia werandy frontowej z odtworzeniem
snycerki. Prace wykonano w oparciu o „Projekt rekonstrukcji werand”, autorstwa mgr
inż. Anny Chmury.
Roboty wykonano ze środków własnych.
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Willa „Doktorska” wraz z oficyną, łącznikiem-bramą, bramą wjazdową i ogrodem, Al. Lipowa 29, murowana, wzniesiona około roku 1910 według projektu Stefana Stępkowskiego.
W 2009 roku – w ramach działań związanych z zabezpieczenie willi – kontynuowano podjęte w 2008 roboty remontowe. Wymieniono stropy nad I kondygnacją.
Prowadzono także działnia dot. adaptacji oficyny – w 2009 roku wymieniono stolarkę
okienną.
Prace wykonano ze środków własnych właściciela.
Willa „Wołyń”, ul. Paderewskiego 5, murowana, zbudowana w końcu XIX w. dla
Marii hr. Krasickiej, właścicielki dóbr na Wołyniu.
W 2009 roku przeprowadzono remont elewacji obiektu – uzupełnieniem tynków
i wykonaniem nowych powłok malarskich. Wymieniono także całą stolarkę okienną.
Prace wykonano ze środków własnych.
Ochronka im. Adasia Żeromskiego, ul. Poniatowskiego 33, zrealizowana w latach 1906-07 wg. projektu Jana Koszczyc-Witkiewicza, głównie z fundacji Stefana
Żeromskiego w intencji upamiętnienia jego syna Adama.
W 2009 roku wykonano roboty remontowe polegające na wymianie pokrycia
dachowego (z zastosowaniem dachówki ceramicznej), wymianie końcówek krokwi, przemurowaniu kominów. Wymieniono także rynny i rury spustowe stosując
blachę miedzianą jako materiał w/w elementów. Wykonano także szeregu prac
konserwacyjnych wewnątrz obiektu – m.in. dot. posadzek i podłóg oraz stolarki
okiennej.
Roboty zostały wykonane przez Urząd Miasta Nałęczów ze środków własnych oraz
w ramach dotacji LWKZ.
OKRZEJA, GM. KRZYWDA, POW. ŁUKOWSKI
Kościół rzymskokatolicki pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, wzniesiony
w l. 1790-1793.
W 2009 r. wykonano remont fasady i ściany południowej kościoła. W ramach prac
skuto odpadające tynki i wykonano nowe, pomalowano elewacje, wymieniono częściowo obróbki blacharskie, wymieniono drzwi boczne.
Prace wykonano ze środków własnych inwestora oraz Marszałka Województwa Lubelskiego.
OLSZANKA, GM. ŁOPIENNIK GÓRNY, POW. KRASNOSTAWSKI
Pałac w zespole pałacowo-parkowym w Olszance, neoklasycystyczny, o surowej
bryle i czterołukowym portyku w elewacji frontowej, wzniesiony został w początku
XIX wieku.
W 2009 r. kontynuowano wymianę stropów nad piwnicami i parterem, częściowo
wzmocniono mury pod belkami wymienionych stropów, uszczelniono pokrycie dachowe.
Prace prowadzono ze środków właściciela zespołu.
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OPOLE LUBELSKIE, GM. LOCO., POW. OPOLSKI
Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP. Wczesnobarokowy kościół powstał
w latach 1650-1657 z fundacji rodziny Słupeckich.
W 2009 r. wymieniono ślusarkę okienną. Prace prowadzone ze środków własnych.
ORTEL KRÓLEWSKI, GM. PISZCZAC, POW. BIALSKI
Cerkiew unicka ob. kościół rzymskokatolicki pw. św. MB Różańcowej, wzniesiona w 1706 r.
W 2009 r. wykonano remont wnętrza kruchty kościoła: przeprowadzono reparację belek stropowych, konserwację drewna stropu i zrębu, wykonano uzupełnienia pułapu
górnego, zdjęto powłoki malarskie ze ścian zrębu i scalono zrąb kolorystycznie.
Prace wykonano ze środków własnych inwestora, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz LWKZ w Lublinie.
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-tych XX
wieku nieużytkowany, popadał w ruinę.
W 2009 roku rozpoczęto prace związane z rekonstrukcją – po rozbiórce – obiektu. Wykonano ściany podpiwniczenia i strop nad piwnicami. Prace prowadzone są
w oparciu o projekt budowlany opracowany przez mgr inż. arch. Jana Radzika i mgr
inż. Andrzeja Paszko. Prace zostały sfinansowane ze środków własnych i LWKZ.
PODEDWÓRZE, GM. LOCO, POW. PARCZEWSKI
Kościół pw. Zwiastowania NMP, wzniesiony w l. 1805-1811.
W 2009 r. rozpoczęto remont kapitalny obiektu w oparciu o program prac zawarty
w dokumentacji projektowej wykonanej przez mgr inż. arch. Henryka Dołęgowskiego.
W ramach prac wymieniono pokrycie dachowe obiektu oraz rynny i rury spustowe,
rozpoczęto prace przy wprowadzeniu izolacji poziomej.
Prace wykonano ze środków własnych inwestora oraz Marszałka Województwa Lubelskiego.
PODGÓRZE, GM. CHEŁM, POWIAT CHEŁMSKI ZIEMSKI
Kościół pw. Chrystusa Pana Zbawiciela, wzniesiony w końcu XVI wieku jako
cerkiew greckokatolicka.
W 2009 r. rozpoczęto prace remontowe przy elewacjach bocznych kościoła polegające na uzupełnieniu i naprawie tynków.
Prace prowadzone były ze środków parafii.
POLUBICZE, GM. WISZNICE, POW. BIALSKI
Kościół rzymskokatolicki pw. św. Jana Ewangelisty, wzniesiony w l. 1924-1927.
W 2009 r. rozpoczęto remont kapitalny obiektu w oparciu o program prac zawarty
w dokumentacji projektowej wykonanej przez mgr inż. arch. Dorotę Antonowicz
i mgr inż. arch. Przemysława Antonowicza.
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W ramach prac wykonano nowe wieże i sygnaturki w elewacji frontowej, wymieniono drzwi główne i drzwi boczne do naw oraz wymieniono część stolarki okiennej.
Prace wykonano ze środków własnych inwestora, LWKZ oraz Marszałka Województwa Lubelskiego.
PRATULIN, GM. ROKITNO, POW. BIALSKI
Kościół rzymskokatolicki pw. św. Trójcy przeniesiony ze Stanina, wzniesiony
w XVIII w.
W 2009 r., po rozebraniu obiektu w Staninie i przewiezieniu do Pratulina złożono
budowlę (zrąb, więźbę dachową oraz sygnaturki) przeprowadzając rekonstrukcję zrębu fasady. Wykonano szalunki zewnętrzne oraz stolarkę okienną. Pokryto dach nad
nawą i prezbiterium w oparciu o program prac zawarty w dokumentacji projektowej
wykonanej przez mgr inż. arch. Dorotę Antonowicz i i mgr inż. arch. Przemysława
Antonowicza.
Prace wykonano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
PUCHACZÓW, GM. LOCO., POW. ŁĘCZYŃSKI
Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP. Wybudowany w latach 1778-1800,
należy do wydzielonej na Lubelszczyźnie grupy świątyń o charakterze rokokowym.
W 2009 r. rozpoczęto prace remontowe. W pierwszym etapie prac usunięto oskarpowania oraz wykonano przeponę przeciwwilgociową w prezbiterium i ścianie południowej. Prace prowadzone z funduszy gminnych.
PUŁAWY, GM. LOCO, POW. PUŁAWSKI
Budynek mieszkalny, obecnie siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Królewska 3, wzniesiony prawdopodobnie w l. 50/60-tych XIX w., wraz
ze stróżówką i murem ogrodzeniowym, związany z warsztatem przebudowy pałacu
puławskiego, kierowanym przez J. Ankiewicza.
W 2009 r. dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, przeprowadzono remont
schodów wejściowych wraz z odtworzeniem historycznej balustrady, przebudowano
ogrodzenie oraz wymieniono chodniki wokół budynku.
Prace wykonano ze środków własnych inwestora, przy wsparciu funduszy Urzędu
Miasta Puławy.
Budynek Starostwa Powiatowego, ul. Królewska 19, wzniesiony na pocz. XX w.
jako internat dla studentów Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnego, który działał w pałacu Czartoryskich od 1869 r., w okresie 20-lecia międzywojennego siedziba
Starostwa; w stylu neogotyckim.
W 2009 r. prowadzone były prace remontowo-adaptacyjne w pomieszczeniach piwnicznych oraz zamontowano system monitoringu.
Prace wykonano ze środków własnych inwestora.
Dom, ul. Moniuszki 6
W 2009 r. wykonano remont elewacji wraz z dociepleniem budynku oraz wymianą
obróbek blacharskich. Prace wykonano ze środków inwestora.
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Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A. J. Czartoryskiego, Al. Partyzantów 16, wybudowane w l. 19123-26 wg. projektu inż. Ignacego Kędzierskiego, w stylu modernistycznym z elementami stylów historycznych.
W 2009 r. dokonano wymiany pokrycia dachowego nad łącznikiem i salą gimnastyczną w budynku liceum.
Prace zrealizowano ze środków własnych inwestora.
Budynek MDK, ul. Sieroszewskiego 4, wybudowany na pocz. XX w. w charakterze
willi podmiejskiej.
W 2009 r. wykonano remont dachu, wraz z wymianą pokrycia oraz naprawę tynków
i malowanie elewacji.
Prace wykonano ze środków własnych inwestora.
Willa „Samotnia”, ul. Zielona 36, wzniesiona w latach 20-tych XIX w., prawdopodobnie według projektu Ch. Piotra Aignera dla Izabelli Czartoryskiej.
W 2009 r. wykonano izolację przeciwwilgociową i malowanie elewacji, a także odtworzono brakujące elementy zwieńczenia wieży (streczyny) oraz kraty ozdobne
w oknach dolnej kondygnacji.
Prace wykonano ze środków własnych inwestora oraz z funduszy Gminy Miasto
Puławy.
RADECZNICA, GM. LOCO, POW. ZAMOJSKI ZIEMSKI
Kościół parafialny pw. Św. Antoniego Padewskiego, barokowy z lat 1684-1693,
wzniesiony wg proj. J.M. Linka.
W 2009 r. rozpoczęto prace remontowo konserwatorskie polegające na wykonaniu
przepony poziomej, wymianie tynków na ścianach i przyporach na tynki renowacyjne, uzupełnienie ubytków tynków przy użyciu zaprawy wapiennej oraz naprawę
obróbek blacharskich.
Prace prowadzono ze środków unijnych.
RADZYŃ PODLASKI, POW. RADZYŃSKI
Kaplica pałacowa pw. Aniołów Stróżów przy ul. Sitkowskiego, wzniesiona
w XVIII w.
W 2009 r. wykonano remont kapitalny obiektu w oparciu o program prac zawarty
w dokumentacji projektowej wykonanej przez mgr inż. arch. Wandę Jeleniewicz-Ciechanowską.
W ramach prac przeprowadzono remont konstrukcji dachowej, wymieniono pokrycie
dachu, zrekonstruowano formę sygnaturki, wymieniono tynki elewacyjne i odmalowano elewacje, wymieniono podłogę, przeprowadzono renowację stolarki okiennej
i drzwiowej, wprowadzono izolacje pionową i poziomą.
Prace wykonano ze środków własnych inwestora i LWKZ.
REJOWIEC, GM. LOCO, POW. CHELMSKI ZIEMSKI
Kościół rzymskokatolicki pw. św. Jozafata został zbudowany w latach 1906-1907
według projektu architekta Stefana Szyllera, z fundacji Jozafata Budnego i jego żony
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Marii z Plitowskich – ówczesnych właścicieli dóbr Rejowiec. Jest przykładem architektury neogotyckiej, nurtu popularnego na ziemiach polskich na początku XX wieku, będącego przejawem poszukiwań stylu narodowego i nawiązania do tradycji rodzimej.
W 2009 r. przeprowadzono konserwację i malowanie dachu.
Prace wykonano ze środków parafii.
ROMANÓW, GM. SOSNÓWKA, POW. BIALSKI
Zespół pałacowy obejmuje: pałac wzniesiony ok. 1806 r., grobowiec rodziny Kraszewskich wybudowany ok. 1809 r., park.
W 2009 r. ukończono remont zadaszenia portyku kaplicy. W ramach prac wymieniono
elementy konstrukcyjne, odtworzono wyprawy tynkarskie, zrekonstruowano gzymsy.
Kontynuowano wymianę stolarki okiennej w budynku pałacu.
Prace wykonano ze środków własnych inwestora.
ROZWADÓWKA, GM. SOSNÓWKA, POW. BIALSKI ZIEMSKI
Cerkiew prawosławna ob. kościół rzymskokatolicki pw. św. Mikołaja wzniesiony w 1910 r.
W 2009 r. usztywniono zrąb obiektu w oparciu o program prac zawarty w dokumentacji projektowej wykonanej przez inż. Ryszarda Suchorę.
Prace wykonano ze środków własnych inwestora.
RÓŻANKA, GM. WŁODAWA, POW. WŁODAWSKI
Zespół pałacowo-parkowo-folwarczny zachowany w postaci XIX wiecznego układu
z wyraźnym jego podziałem na część reprezentacyjną i folwarczną, obejmuje piętrową oficynę ze sklepioną, przejezdną bramą (budynek administratora dóbr), parterową
oficynę kuchenną, dwupiętrowy pawilon ogrodowy, dawny spichlerz, gorzelnię, zabudowania gospodarcze innego przeznaczenia oraz park autorstwa ogrodnika Meklina,
przebudowany w początkach XIX wieku z ogrodu kwaterowego na angielski.
W 2009 r. prowadzono prace w części północnej gorzelni. Skuto zwietrzałe i odspojone tynki wewnętrzne, wymieniono zniszczone elementy więźby dachowej oraz
pokrycie dachu na blachę stalową powlekaną, zaimpregnowano elementy drewniane
dachu preparatem ognioochronnym.
Prace wykonano ze środków właściciela obiektu.
RUSKIE PIASKI, GM. NIELISZ, POW. ZAMOJSKI ZIEMSKI
Pałac z 1906 r. neorenesansowy.
W 2009 r. wykonano remont elewacji zewnętrznych pałacu polegający na: uzupełnieniu tynków, wykonano tarasy od strony frontowej i ogrodowej, naprawiono pokrycie
dachu, pomalowano elewacje. Prace wykonano wg projektu budowlanego autorstwa
mgr inż. arch. Bogdana Łasochy, przy dofinansowaniu ze środków unijnych.
RZECZYCA KSIĘŻA, GM. TRZYDNIK DUŻY, POW. KRAŚNICKI
Kościół parafialny pw. Świętego Krzyża wraz z dzwonnicą
Wybudowany w 1742 r., stanowi przykład drewnianej architektury sakralnej.
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W 2009 r. wykonano prace remontowe w zakresie renowacji oszalowania i naprawy
podmurówki.
Prace prowadzone ze środków własnych oraz funduszy gminnych.
RZEPLIN, GM. ULHÓWEK, POW. TOMASZOWSKI
Kościół parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela, mur. z 1787 r. późnobarokowy.
W 2009 r. wykonano prace remontowo-konserwatorskie polegające na renowacji pokrycia dachowego i frontonu kościoła.
Prace wykonano przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubelskiego.
SAWIN, GM. LOCO, POW. CHEŁMSKI ZIEMSKI
Zespół kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Sawinie obejmuje kościół parafialny wzniesiony w latach 1731-1740, współczesną mu dzwonnicę – bramę, przytułek
dla starców z 1757 roku, mur ceglany i drzewostan. Jest przykładem prowincjonalnego zespołu sakralnego budowli barokowych.
W 2009 roku w budynku kościoła wykonano izolację przeciwwilgociową metodą
iniekcji.
Prace prowadzono ze środków parafii.
SKIERBIESZÓW, GM.LOCO, POW. ZAMOJSKI ZIEMSKI
Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP, murowany, wzniesiony na pocz.
XVIII w.
W 2009 r prowadzono prace remontowo-konserwatorskie przy wymianie więźby dachowej nad prezbiterium, łącznie z konstrukcją stropu podwieszonego. Po odsłonięciu historycznej konstrukcji nośnej sklepienia, po odczyszczeniu, odgrzybieniu i impregnacji pozostawiono kilka elementów jako „świadki”, co pozwoliło na zachowanie
historycznego sklepienia pozornego. Prace prowadzono przy dofinansowaniu LWKZ
oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
SAMOKLĘSKI, GM. KAMIONKA, POW. LUBARTOWSKI
Budynek oficyny w zespole pałacowo-parkowym
W 2009 r. wykonano remont więźby i pokrycia dachowego.
Prace prowadzone ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.
SOSNOWICA, GM. LOCO, POW. PARCZEWSKI
Cerkiew prawosławna pw. śś. Piotra i Pawła wzniesiona w 1893 r.
W 2009 r. rozpoczęto remont kapitalny obiektu w oparciu o program prac zawarty
w dokumentacji projektowej wykonanej przez dr inż. arch. Zbigniewa Bednarczyka. Pracami objęto kopułę dzwonnicy i kopułę główną. W ramach prac wymieniono zniszczone elementy konstrukcji zwieńczenia dzwonnicy i wykonano nowe
pokrycie kopuły dzwonnicy, wymieniono elementy drewniane konstrukcji kopuły
głównej, przeprowadzono remont jej podstawy i wykonano nowe pokrycie kopuły
głównej.
Prace wykonano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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STRÓŻA, GM. KRAŚNIK, POW. KRAŚNICKI
Kaplica pw. Trójcy Świętej, późnobarokowa kaplica – stanowiąca dzieło wiedeńskiego architekta Józefa Horscha – wzniesiona została w latach 1766-67 z fundacji
Teresy z Michałowskich Zamoyskiej. Wezwanie kaplicy symbolicznie wiąże się z jej
rozplanowaniem na rzucie trójkąta równobocznego.
W 2009 r. zrealizowano następujące prace budowlane i konserwatorskie: odtworzenie pierwotnej formy pokrycia dachu, naprawa i konserwacja tynków zewnętrznych,
malowanie elewacji z odtworzeniem pozornych okien, konserwacja ślusarki okiennej,
wykonanie izolacji pionowej, wykonanie opaski odwadniającej, odtworzenie dekoracji malarskiej frontonu, odbudowa klatki schodowej z poziomu chóru na poddasze,
wykonanie izolacji termicznej stropu od strony poddasza.
Prace prowadzone ze środków własnych oraz MKiDN.
STRZYŻÓW, GM. HORODŁO, POW. HRUBIESZOWSKI
Pałac, mur. z lat 80-tych XVIII w.
W 2009 r. wykonano remont konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego
i wykonaniem obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej. Prace prowadzono
ze środków inwestora.
SZCZEBRZESZYN, GM. LOCO, POW. ZAMOJSKI ZIEMSKI
Budynek Liceum Ogółnokształcącego, ul. Zamojska 70 w d. Zespole Szkół Zamojskich.
W 2009 r wykonano prace polegające na wymianie zniszczonych elementów konstrukcji dachowej, wymianie pokrycia dachu, naprawie kominów oraz uzupełnieniu
ubytków tynków zewnętrznych i malowaniu ścian.
Cerkiew prawosławna pw. Zaśnięcia NMP, murowana z pocz. XVIII w.
W 2009 r. prowadzono prace remontowo-konserwatorskie polegające na otynkowaniu stropu żelbetowego, pomalowano elewacje zewnętrzne, wykonano wzmocnienie
ścian prezbiterium, wykonanie tynków wewnętrznych i malowanie.
Prace prowadzono ze środków unijnych.
Dom Dyrektora Cukrowni, Szczebrzeszyn – Klemensów, ul. Słodka 1
W 2009 prowadzono prace remontowo-konserwatorskie budynku, w oparciu o projekt budowlany autorstwa mgr inż. arch. Marii Gmyz.
Prace prowadzono ze środków inwestora.
Kaplica cmentarna pw. św. Leonarda z 1908 r. mur. Neogotycka.
W 2009 wykonano prace związane z wymianą konstrukcji dachowej oraz pokrycia
dachowego wraz z remontem sygnaturki.
Prace prowadzono przy udziale środków z Funduszu Kościelnego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
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Synagoga, mur., XVII w. przebudowana w XVIII w.
W 2009 r. rozpoczęto prace remontowe obiektu w oparciu o projekt budowlany opracowany przez mgr inż. arch. Bogdana Łasochę.
Prace prowadzono ze środków unijnych.
SZYSTOWICE, GM. GRABOWIEC, POW. ZAMOJSKI ZIEMSKI
Dwór w zespole, wzniesiony w 1872 r., rozbudowany na pocz. XX w.
Murowany, parterowy z portykiem i czworoboczną wieżą, o wystroju eklektycznym.
W 2000 r. zakupiony przez prywatną osobę. Od 2002 r. remontowany i adaptowany
w części na działalność edukacyjno-kulturalną. Wymieniono więźbę dachową i pokrycie,
wykonano izolację pionową i poziomą, rozebrano drewniane stropy i wtórne ściany.
W 2009 r. uzupełniono mur cokołów, podbito fundamenty portyku, wykonano prace
adaptacyjne części pomieszczeń na mieszkanie.
Prace sfinansowano ze środków właściciela zabytku.
ŚWIERSZCZÓW, GM. CYCÓW, POW. ŁĘCZYŃSKI
Kościół parafialny pw. św. Bazylego. Budynek kościoła stanowi przykład drewnianej architektury sakralnej XVIII w.
W 2009 r. wykonano instalację przeciwpożarową (SAP) oraz instalację systemu antywłamaniowego (SSWN) w ramach programu „Kazimierz Dolny oraz wybrane zespoły
zabytkowe Powiśla Lubelskiego”.
Prace prowadzone z funduszu Unii Europejskiej oraz MKiDN.
TARNOGÓRA, GM. IZBICA, POW. KRASNYSTAW
Zespół kościelny w Tarnogórze obejmuje murowany kościół pw. św. Zofii, dzwonnicę, mur ogrodzeniowy z dwoma kapliczkami i drzewostan. Kościół został wzniesiony w 1544 r. z fundacji Jana Tarnowskiego wielkiego Hetmana Koronnego z wykorzystaniem gotyckiej wieży obronnej początku XVI wieku.
W 2009 r. przeprowadzono remont dzwonnicy, naprawiono i uzupełniono tynki oraz
pomalowano ściany.
Prace prowadzono ze środków własnych parafii.
TARNOGRÓD, GM. LOCO, POW. BIŁGORAJSKI
Kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego z 3 ćw. XVIII w. W 2009 r. wykonano izolację poziomą w kościele i dzwonnicy. Prace prowadzono przy dofinansowaniu ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
TOMASZÓW LUBELSKI. GM. LOCO, POW. TOMASZOWSKI
Cerkiew prawosławna pw. św. Mikołaja Cudotwórcy wzniesiona w 1889 r.
Świątynia w stylu bizantyjsko-ruskim, murowana, na planie krzyża greckiego z kopułą
nad nawą i czterema wieżyczkami zwieńczonymi kopułkami z hełmami i kokosznikami.
Cerkiew wyróżnia się wyjątkową malowniczością i bogatą dekoracją architektoniczną.
W 2009 r. kontynuowano prace remontowe przy świątyni. Wymieniono konstrukcję
i pokrycie 5 kopuł, z zastosowaniem blachy miedzianej, uzupełniono brakujące fragmenty gzymsów i tynków na wieżach i pomalowano.
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Prace sfinansowano z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz własnych parafii.
TUCZNA, GM. LOCO, POW. BIALSKI ZIEMSKI
Kościół rzymskokatolicki pw. św. Anny wzniesiony w l. 1879-1882.
W 2009 r. wykonano prace remontowe elewacji w zakresie naprawy otynkowania
i odmalowania elewacji w oparciu o program prac zawarty w dokumentacji projektowej wykonanej przez mgr inż. arch. Dorotę Antonowicz i mgr inż. arch. Przemysława
Antonowicza.
Prace wykonano ze środków własnych inwestora.
TUROBIN, GM. LOCO, POW. BIŁGORAJSKI
Dzwonnica przy kościele parafialnym w Turobinie, murowana z XVIII w.
W 2009 r. wykonano prace remontowo-konserwatorskie więźby dachowej, wymianą pokrycia dachowego na blachę miedzianą, remont elewacji zewnętrznych wraz
z wykonaniem wzmocnienia ścian i wymianą tynków w dolnych partiach ścian, wykonanie izolacji, podbicie fundamentów, remont stolarki okiennej i drzwiowej.
Prace wykonano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubelskiego.
TYSZOWCE, GM.LOCO, POW. TOMASZOWSKI
Kościół parafialny pw. św. Leonarda, mur., z lat 1865-1870, klasycystyczny.
W 2009 wymieniono tynki zewnętrzne na elewacji północnej kościoła wraz z prezbiterium. Prace prowadzono na podstawie projektu budowlanego autorstwa mgr inż.
Marka Nicgorskiego. Prace prowadzono przy dofinansowaniu z Funduszu Kościelnego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
UCHANIE GM. LOCO, POW. HRUBIESZOWSKI
Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP o cechach architektury renesansu lubelskiego z 1 poł. XVII w.
W 2009 prowadzono remont elewacji kaplicy południowej wraz z latarnią i konserwacją detalu architektonicznego i uzupełnieniem ubytków sztukaterii. Prace prowadzono w oparciu o projekt opracowany przez konserwatora dzieł sztuki Witolda Podczerwińskiego i mgr inż. arch. Barbarę Skórzyńską-Terlecką. Prace prowadzono przy
dofinansowaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Lubelskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
UDRYCZE, GM. STARY ZAMOŚĆ, POW. ZAMOJSKI ZIEMSKI
Oficyna w zespole dworskim, mur. W 2009 r. wykonano II etap prac związanych
z remontem w ramach którego wykonano tynki wewnętrzne i zewnętrzne. Odtworzono elementy wystroju zewnętrznego wraz z malowaniem ścian, wymianą stolarki
okiennej i drzwiowej, wykonano podłoża wielowarstwowe pod posadzki i izolację
poziomą murów. Prace prowadzono ze środków inwestora oraz Lubelskiego Konserwatora Zabytku w Lublinie.
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UHRUSK, GM. WOLA UHRUSKA
Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela, wzniesiony w latach 1672–1676, barokowy, przebudowany i rozbudowany w 1837 r. Jest przykładem budowli o przeznaczeniu sakralnym, której przebudowa w 1 połowie XIX wieku nadała charakterystyczną szatę zewnętrzną o cechach przejściowych od neoklasycyzmu do wczesnego
neogotyku.
W 2009 r. pomalowano wnętrze świątyni.
Prace wykonano ze środków parafii.
WERBKOWICE, GM. LOCO, POW. HRUBIESZOWSKI
Kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP i św. Michała Arch. (d. cerkiew prawosławna), wzniesiony ok. 1870 r.
Drewniany, orientowany, z wieżą nad babińcem, należy do licznej na Zamojszczyźnie
grupy cerkwi typu bizantyjsko-rosyjskiego.
W 2009 r. wykonano prace polegające na uzupełnieniu pokrycia dachu, rynien, rur
spustowych i obróbek blacharskich.
Prace sfinansowano ze środków własnych parafian.
WIELĄCZA, GM. SZCZEBRZESZYN, POW. ZAMOJSKI ZIEMSKI
Kościół pw. św. Stanisława B.M. mur. z połowy XIX w. W 2009 r. wykonano prace
remontowo-konserwatorskie w zakresie wzmocnień konstrukcyjnych ścian zewnętrznych. Prace prowadzono przy dofinansowaniu ze środków Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego
WISZNICE, GM.LOCO, POW. BIALSKI
Dawna cerkiew greckokatolicka ob. kościół rzymskokatolicki pw. św. Jerzego
i Wniebowzięcia NMP wzniesiony po 1875 r.
W 2009 r. rozpoczęto remont kapitalny obiektu w oparciu o program prac zawarty
w dokumentacji projektowej wykonanej przez mgr inż. arch. Henryka Dołęgowskiego i inż. Ryszarda Suchorę. W ramach prac zrekonstruowano sklepienia nad nawą,
transeptem, prebiterium.
Prace wykonano ze środków Marszałka Województwa Lubelskiego.
WŁADZIN, GM. UCHANIE, POW. HRUBIESZOWSKI
Dworek drewniany z pocz. XIX w.
W 2009 r przeprowadzono I etap prac remontowych polegających na: wymianie fundamentów wraz z wykonaniem izolacji, wymianie podwalin, wymianie schodów zewnętrznych ganku wschodniego i zachodniego, wymianie elementów drewnianych tj.
słupów, balustrad, kolumn, wykonanie odgrzybiania i impregnacji elementów drewnianych, wykonanie białych podłóg w izbie dużej i małej, wykonanie opaski żwirowej wraz z niwelacją terenu.
Prace finansowano ze środków Gminy Uchanie i Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
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WŁODAWA, M. WŁODAWA, POW. WŁODAWSKI
Cerkiew prawosławna pw. Narodzenia NMP, ul. Kościelna 15, zbudowana w latach 1893-1895 w miejscu rozebranej cerkwi greckokatolickiej według projektu prawdopodobnie architekta Wiktora Iwanowicza Syczugowa.
W 2009 r. przeprowadzono remont dzwonnicy – wieży. Wymieniono konstrukcję
wieży, odeskowanie, pokrycie dachu na blachę miedzianą, obróbki blacharskie, elementy drewniane zaimpregnowano środkami ognioochronnymi i grzybobójczymi.
Prace wykonano ze środków parafii, Funduszu Kościelnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Marszałkowskiego.
Czworobok wzniesiony został w drugiej połowie XVIII wieku jako jedno i dwukondygnacyjny obiekt, założony na planie kwadratu, z dziedzińcem pośrodku i dwoma
bramami przejazdowymi na osi wschód – zachód.
W 2009 r. w segmencie przy ul. Czworobok 17 położonym na działce nr 1082, 1083,
1109/9, 1066/2, we wschodniej pierzei rynku, wymieniono zwietrzałe tynki zewnętrzne z zachowaniem bądź odtworzeniem historycznego detalu architektonicznego, pomalowano elewacje, wymieniono stolarkę i ślusarkę okienną i drzwiową, wykonano
nowe ścianki działowe, wyremontowano i pomalowano wnętrze, ułożono posadzki
w pomieszczeniach oraz przebudowano i obłożono płytkami granitowymi schody
zewnętrzne.
Prace wykonano ze środków najemcy lokalu.
Plebania prawosławna, ul. Kościelna 11A, wzniesiona w latach 1846-1850 jako
część zespołu cerkiewnego.
W 2009 roku wykonano tynki zewnętrzne na elewacjach z odtworzeniem detalu architektonicznego oraz pomalowano ściany.
Prace prowadzono ze środków parafii.
WYGODA. GM. JANÓW PODLASKI, POW. BIALSKI
Budynek d. lazaretu w zespole stajni, wzniesiony w 1840 r.
W 2009 r. wykonano remont kapitalny obiektu połączony z jego adaptacją na centrum inseminacji koni w oparciu o program prac zawarty w dokumentacji projektowej wykonanej przez mgr inż. arch. Henryka Dołęgowskiego, inż. Ryszarda Suchorę.
W ramach prac wyremontowano więźbę dachową, wymieniono pokrycie dachowe,
zrewaloryzowano elewacje poprzez odtworzenie detalu architektonicznego i przywrócenie pierwotnej lokalizacji otworów okiennych i drzwiowych, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. We wnętrzu częściowo zrekonstruowano dawny układ,
wprowadzono nowe tynki, posadzki, instalacje.
Prace wykonano ze środków własnych inwestora.
ZAMIEŚCIE, GM. DOROHUSK, POW. CHEŁMSKI ZIEMSKI
Dwór w zespole dworsko-parkowym, zbudowany pod koniec XIX wieku przez
rodzinę Orsettich. Do 1946 r. dzierżawiony przez rodzinę Englertów.
W 2009 r. wykonano izolację pionową na ścianach budynku, skuto zwietrzałe
i odspojone tynki na kolumnach tarasu, wyremontowano górną płytę tarasu oraz
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żeliwną balustradę z murowanymi słupkami, wykonano opaskę odwadniającą wokół budynku.
Prace wykonano ze środków Urzędu Marszałkowskiego.
ZAMOŚĆ, GM.LOCO, POW. ZAMOJSKI GRODZKI
Dany zespół klasztorny klarysek, wzniesiony w latach 1657-1675.
W 2009 r. wykonano II etap prac remontowo-konserwatorskich, związanych z remontem zabudowy klasztornej i adaptacją obiektu na potrzeby szkoły muzycznej. Prace
prowadzono według proj. autorstwa: mgr inż. arch. Czesława Kostykiewicza, mgr
Urszuli Fideckiej, mgr inż. Andrzeja Paszko, Krzysztofa Szostak, Michała Nowickiego
i inż. Bogdana Malca.
Prace wykonano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Kościół reformatów pw. św. Katarzyny, wzniesiony w latach 1680-1686 wg proj.
Jana Michała Linka.
W 2009 r. kontynuowano prace remontowo-konserwatorskie. Wykonano wzmocnienia ścian piwnicznych i fundamentowych wraz z przemurowaniem ubytków od
strony północnej ściany prezbiterium. Wykonano przeponę poziomą metodą iniekcji
krystalicznej oraz izolację pionową powłokową ścian prezbiterium. Prace wykonano
ze środków Miasta Zamość, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
FORTYFIKACJE MIASTA ZAMOŚĆ
Zespół urządzeń obronnych miejskich
Zrealizowany w latach 1587-1619 przez Bernarda Morando, modernizowany do
XIX w., rozbudowywany według koncepcji napoleońskiej w latach dwudziestych XIX
wieku przez Ludwika Mallet-Malletskiego.
Prace prowadzono ze środków unijnych: Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, Budżetu Państwa w Ramach Programu Operacyjnego: Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Urzędu Miasta Zamość.
Bastion VII wraz z Bramą Lwowską i Nadszaniec K1
W 2009 roku zakończono prace remontowo-konserwatorskie połączone z wyburzeniem wtórnej zabudowy handlowej z plateau bastionu i rekonstrukcją części murów
kurtyny VI-VII. Zmieniono funkcje budynku nadszańca z handlowej na centrum turystyczne i wykonano remont i nową aranżację wnętrz. Wykonano pomieszczenia
handlowe pod nasypem ziemnym kurtyny, zgodnie z dokumentacją opracowaną
przez mgr inż. arch. Jana Burmasa, inż. Stanisława Lawgmina, Mieczysława Furlepy,
Krzysztofa Szostaka i tech. Krzysztofa Nowickiego
Brama Szczebrzeska z Wartownią
W 2009 roku zakończono prace remontowo-konserwatorskie Bramy Szczebrzeskiej
z Wartownią. Zrekonstruowano część muru kurtyny wraz z galerią strzelniczą w kierunku Bastionu II. Przywrócono funkcję bramy z wykonaniem przejścia bramnego.
Wykonano izolację stropów z przywróceniem formy nasypów fortyfikacji ziemnych
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na Wartowni oraz pomieszczenia zaplecza pod nasypem ziemnym kurtyny, zgodnie
z dokumentacją opracowaną przez mgr inż. arch. Andrzeja Cygnarowskiego i Agnieszkę Kozioł, mgr inż. Lecha Sobieszek, Tomasza Wróbel, Marka Zięcin, Mariusza
Albrechta i inż. Lucjana Chwaleby.
Kazamata Bastionu I
W 2009 roku zakończono prace remontowo-konserwatorskie kazamaty. Zrekonstruowano pierwotną formę murów zewnętrznych, otworów okiennych i drzwiowych. Wykonano izolacje ścian i stropów z częściowym przywróceniem formy
nasypów fortyfikacji ziemnych, zgodnie z dokumentacją opracowaną przez mgr
inż. arch. Jana Burmasa, mgr inż. Anny Dudzik, Mieczysława Furlepy i Krzysztofa
Szostaka.
Nowa Brama Lubelska
W 2009 roku zakończono prace remontowo-konserwatorskie Nowej Bramy Lubelskiej.
Zrekonstruowano mur kurtyny wraz z galerią strzelniczą łączący bramę z Bastionem
VI. Wykonano naprawę izolacji stropów, lica murów oraz pomieszczenia handlowe
pod nasypem ziemnym kurtyny, zgodnie z dokumentacją opracowaną przez mgr inż.
arch. Witolda Sztorc, mgr inż. Leszka Dziuby, Joanny Rączki i Anny Dudzik.
Stara Brama Lubelska z Kojcem
W 2009 roku zakończono prace remontowo-konserwatorskie Starej Bramy Lubelskiej
wraz z Kojcem. Zrekonstruowano częściowo mur Carnota przy Kojcu, odtworzono
otwór bramny. Wykonano izolację stropów z przywróceniem formy nasypów fortyfikacji ziemnych na Kojcu, remont lica ceglanych murów, konserwację wystroju
kamieniarskiego. Ponadto wykonano pomieszczenia zaplecza pod nasypem ziemnym
kurtyny, zgodnie z dokumentacją opracowaną przez mgr inż. arch. Andrzeja Cygnarowskiego, mgr inż. Lecha Sobieszek, Jacka Nossek, Mariusza Albrechta i inż. Lucjana
Chwaleby.
ZWIERZYNIEC, GM.LOCO, POW. ZAMOJSKI ZIEMSKI
Kościół filialny pw. św. Jana Nepomucena „na wodzie” z lat 1741-1747. Wzniesiony wg. proj. Columbaniego. W 2009 r. wykonano prace remontowo-konserwatorskie związane z wymianą tynków na wapienno – piaskowe wraz z uczytelnieniem
elementów zabytkowego wystroju, przygotowaniem podłoża pod rekonstrukcję cokołu i rekonstrukcję malowideł. Prace prowadzono przy dofinansowaniu ze środków
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
ZWIARTÓW, GM. KRYNICE, POW. TOMASZOWSKI
Dwór w zespole, murowany, klasycystyczny, wybudowany w poł. XIX w.
W 2009 r. kontynuowano prace, zrekonstruowano ściany, wykonano izolację pionową oraz przywrócono pokrycie dachu dachówką ceramiczną. Prace prowadzone są
w oparciu o projekt budowlany opracowany przez mgr inż arch. Marię Gmyz, sfinansowano ze środków właściciela zabytku.
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ŻABIANKA, GM UŁĘŻ, POW. RYCKI
Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP, wybudowany w 1745 r. z fundacji
Łukasza Lędzkiego. Stanowi przykład ludowej architektury sakralnej.
W 2009 r. wykonano przyłącze ciepłownicze oraz instalację centralnego ogrzewania.
Prace prowadzone ze środków własnych.
ŻÓŁKIEWKA, GM. LOCO, POW. KRASNOSTAWSKI
Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca, wzniesiony około 1770 r., jest przykładem
jednonawowego kościoła późnobarokowego. Elewacje rozczłonkowane są pilastrami
a fasadę wieńczy trójkątny szczyt o linearnie traktowanych spływach wolutowych.
W 2009 r. wykonano remont elewacji kościoła, naprawiono i uzupełniono tynki, pomalowano ściany, uzupełniono obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, pomalowano dach.
Prace wykonano ze środków parafii.

CONSERVATION AND RESTORATION WORKS ON THE HISTORIC
ARCHITECTURE BUILDINGS AND THEIR COMPLEXES IN 2009
According to status of 2009, there were 3740 of immovable antiquities entered in the
register of monuments in the province of Lublin, including 1560 objects of architecture, together
with their complexes of urban systems. In each category the following objects were protected:
708 temples of various denominations, and other sacred objects, 40 monasteries or convents,
150 public buildings, 292 palaces, manor houses and villas, 226 houses and tenements, 88
industrial buildings, 36 urban systems and other monuments.
In 2009, the investment activities were carried out on around 149 objects, including an
overwhelming number of temples of various denominations and other sacred objects (88),
palaces, mansions and villas (36), residential buildings and tenements (26), public buildings
(13), the monastery/convent complexes of (5), industrial buildings (3), defence buildings and
fortresses (7).
In terms of comprehensive implementation of works or their high conservation value –
realized in 2009, the following significant investments shall be listed: repair and maintenance
of the façade including the reconstruction of the original form of the roof in the chapel of Holy
Trinity in Stróża (investment honoured with the Conservation Laurels (Laur Konserwatorski)
2010), continuation of the revaluation work connected with restoration of the gothic style of
the elevation of the church of Assumption of the Blessed Virgin Mary in Kraśnik, continuation
of renovation and conservation works at the monastery complex of Dominicans in Lublin, the
restoration and conservation works on the facade of the Metropolitan Cathedral in Lublin, and
at the interior painting of the Church of the Holy Spirit (with a rector) in Lublin, general
restoration and adaptation of the presbytery in Głusk for new functions and a former municipal
office building in Mircze, comprehensive repair and protective works in the Uniate church in
Hrebenne, in parish churches in Łabunie and Łuszczowo, in the presbytery in Markuszów, the
palace chapel of St. Guardian Angels in Radzyń Podlaski, renovation and reconstruction of the
church of St. Trinity in Stanin, relocated to Pratulin. Extensive renovation and restoration works
as well as revaluation works of Fortifications of the City of Zamość deserve special attention: the
bastion VII with the Lvov Gate and K1 cavalier, Szczebrzeska Gate with the guardhouse, and
casemate bastion I, New Lublin Gate, Old Lublin Gate with a caponier and complex of defence
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equipment, which were awarded a “Well kept monument” (“Zabytek Zadbany”) prize of the
Minister of Culture and National Heritage in 2010. Repair and conservation of the Szczebrzeska
Gate with the guardhouse received the Conservation Laurels (Laur Konserwatorski) 2010.
In 2009, the works started in previous years were continued, and they included the restoration
and conservation of the palace in Białka, manor house in Chylin, in the municipality building
in Horodło and in the Orthodox Church in Hrubieszów. General renovation and adaptation
for the hotel-restaurant functions of the tenement house Grodzka 15 in Lublin was completed,
as well as renovation of the interiors and the façade of the Grodzka Gate in Lublin and major
repairs, including the adaptation of buildings of the former of St Clare’s convent complex in
Zamość for the needs of the Music School.
Preparatory works consisting in the specialist pre-design examinations there were carried
out in several buildings (e.g., architectural studies at the palace in Gardzienice, municipality of
Piaski and the study of coats of paint at the premises of the tenement house Złota 5 in Lublin as
well as inside the parish church in Dys, municipality of Niemce) and development of the design
documentation (e.g. for the parish church in Końskowola).
A large proportion of the investments was carried out with financial support from government
and local authorities as well as from the European Union funds. There were 23 grants awarded
from the budget of the Ministry of Culture and National Heritage, 27 from the budget of the
Provincial Conservator of Monuments in Lublin, 41 from the Marshal’s Office of the Province
of Lublin, 5 from the Church Fund, 7 from the budgets of the cities and municipalities, 7 grants
from the EU, and other funds. In the case of some objects the financial support came from several
sources.

115

1. Biała Podlaska, „Dom Strażaka”, stan
po pracach remontowych, fot. J. Maraśkiewicz, 2010 r.

2. Chełm, ul. Mickiewicza 14, kościół
polskokatolicki pw. MB Zwycięskiej,
stan w trakcie prac remontowych, fot.
B. Kruk, 2009 r.

3. Dąbie, dwór – elewacja frontowa,
stan w trakcie remontu, fot. B.Kruk,
2009 r.

4. Janów Lubelski, d. więzienie, obecnie muzeum, stan
w trakcie remontu – I etap, fot. Piotr Mazur, 2009 r.
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5. Kazimierz Dolny, Faktoria Angielska, ul. Krakowska 51, stan w
trakcie realizacji prac, fot. Monika
Kurczewicz, 2009 r.

6. Kock, kościół paraf. pw. Wniebowzięcia NMP, wnętrze 7. Kraśnik, kościół paraf. pw.
po remoncie, fot. Piotr Mazur, 2010 r.
Wniebowzięcia NMP, stan przed
rewaloryzacją, fot. Barbara Stolarz,
2007 r.

8. Kraśnik, kościół paraf. pw. Wnie- 9. Krupe, dwór, stan w trakcie remontu, fot. B. Kruk,
bowzięcia NMP, stan w trakcie rego- 2009 r.
tycyzacji (szczyt po rekonstrukcji),
fot. Roman Zwierzchowski 2009 r.

117

10. Kumów Plebański, kościół pw. Nawiedzenia NMP, stan w trakcie remontu
dachu, fot. St. Rudnik, 2009 r.

11. Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 10, kamienica – elewacja frontowa,
stan po remoncie, fot. Kamil Rutkowski, 2010 r.

12. Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 38, kamienica – elewacja frontowa,
stan po remoncie, fot. Kamil Rutkowski, 2010 r.

13. Lublin, ul. Bernardyńska 3, Pałac
Parysów – elewacja wschodnia, stan po
remoncie, fot. Kamil Rutkowski, 2010
r.
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14. Lublin, Brama
Grodzka, widok od
str. zamku, stan przed
remontem, fot. Alicja
Wiśniewska, 2004 r.
15. Lublin, Brama
Grodzka, widok od
str. zamku, stan po
remoncie, fot. Kamil
Rutkowski, 2010 r.

16. Lublin, Brama Grodzka, widok
od ul. Grodzkiej, stan po remoncie, fot. Kamil Rutkowski, 2010 r.

17. Lublin, ul. Głuska 145, plebania, stan przed remontem, fot. Anna Frąckiewicz, 2006 r.

18. Lublin, ul. Głuska 145, plebania,
stan przed remontem, fot. Dariusz Kopciowski, 2010 r.
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19. Lublin, ul. 1 Maja 14/16, Maszynownia w zespole budynków Fabryki Maszyn i Narzędzi Rolniczych „M. Wolski
i s-ka”, elewacja płn., stan przed remontem, fot. Piotr Mazur, 2005 r.

20. Lublin, ul. 1 Maja 14/16, Maszynownia w zespole budynków Fabryki Maszyn i Narzędzi Rolniczych „M. Wolski
i s-ka”, elewacja płn., stan po remoncie,
fot. Kamil Rutkowski, 2010 r.

21. Łuszczów, gm. Wólka, kościół paraf. pw. św. Barbary, stan po remoncie,
fot. Joanna Matys, 2010 r.

22. Maziarnia Strzelecka, Pałac Myśliwski, stan po remoncie dachu, fot.
St. Rudnik, 2009 r.
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23. Nałęczów, willa „Pod Matką Boską”, Al. Lipowa 16, stan po rekonstrukcji werandy, fot. A. Wiśniewska, 2010 r.

24. Nałęczów, willa „Wołyń”, ul. Paderewskiego 5, stan po remoncie,
fot. A. Wiśniewska, 2010 r.

26. Pratulin, kościół parafialny przeniesiony ze
Stanina, stan w trakcie prac remontowych, fot.
J. Maraśkiewicz, 2009 r.

25. Nałęczów, Ochronka im. Adasia Żeromskiego, ul. Poniatowskiego 33, stan po
remoncie, fot. A. Wiśniewska, 2010 r.
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27. Puławy, Budynek mieszkalny, obecnie siedziba
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Królewska 3, stan po remoncie, fot. Katarzyna Brzozowska,
2010 r.

30. Romanów, kaplica pałacowa, stan
po pracach remontowych, fot. J. Maraśkiewicz, 2009 r.

28. Puławy, Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Sieroszewskiego 4, stan po remoncie, fot. Katarzyna Brzozowska, 2010 r.

31. Rozwadówka, kościół parafialny,
29. Puławy, willa „Samotnia”, ul. Zielona 36, stan po stan w trakcie prac remontowych, fot.
J. Maraśkiewicz, 2009 r.
remoncie, fot. Monika Kurczewicz, 2010 r.
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32. Rzeczyca Księża, gm. Trzydnik Duży, kościół paraf. pw. Świętego Krzyża, stan po remoncie, fot. Anna Frąckiewicz, 2010 r.

33. Stróża, gm. Kraśnik, kaplica Trójcy Świętej, stan przed rewaloryzacją, fot. Paweł Kawka, 2007 r.

35. Stróża, gm. Kraśnik, kaplica Trójcy Świętej, elewacja frontowa, stan po rewaloryzacji,
fot. Dariusz Kopciowski, 2010 r.

34. Stróża, gm. Kraśnik, kaplica Trójcy Świętej, elewacja boczna, stan po rewaloryzacji,
fot. Dariusz Kopciowski, 2010 r.
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37. Włodawa, ul. Kościelna, plebania prawosławna,
stan po remoncie elewacji, fot. B. Kruk, 2009 r.

36. Tuczna, kościół parafialny po pracach
remontowych, fot. J.Maraśkiewicz, 2010 r.

38. Zamieście, dwór, stan w trakcie prac remontowych,
fot. B. Kruk, 2009 r.

39. Zamość, wartownia przed Bramą Szcze- 40. Zamość, zespół Bastionu VII z murem kurbrzeską – widok od strony płd.-wsch., stan tyny i galerią strzelniczą, stan po remoncie, fot.
po pracach remontowo-konserwatorskich, fot. T. Dzwonkowski, 2010 r.
Bogdan Malec, 2010 r.
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41. Zamość, Brama Lubelska Nowa – widok od 42. Zamość, Brama Lubelska Nowa – widok na brastrony płd.-wsch., stan w trakcie prac, fot. Bogdan mę i mury obronne kurtyny V-V, stan po pracach
Malec, 2009 r.
konserwatorskich, fot. Bogdan Malec, 2010 r.

43. Zamość, Brama Lubelska Stara – widok od 44. Zamość, nadszaniec KVII, stan po pracach restrony płn., stan po remoncie, fot. Bogdan Malec, montowo-konserwatorskich, fot. Bogdan Malec,
2010 r.
2010 r.
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45. Zamość, Brama Szczebrzeska – kurtyna II-III
murów obronnych, stan
w trakcie prac przy odbudowie galerii strzelniczej,
fot. Bogdan Malec, 2008 r.

46. Zamość, Brama Szczebrzeska – elewacja płn.,
stan po remoncie, fot. Bogdan Malec, 2010 r.

47. Zamość, kazamata bastionu I – widok z korony
muru od strony zach., stan
po pracach remontowokonserwatorskich, fot. Bogdan Malec, 2010 r.
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PRZEGLĄD PRAC KONSERWATORSKICH W WOJ. LUBELSKIM W ROKU 2009

Dorota Dzięga, Beata Lechocka, Barbara Stolarz, Grażyna Żurawicka

PRACE KONSERWATORSKIE PROWADZONE
PRZY ZABYTKACH RUCHOMYCH W ROKU 2009
Wstęp
Przedstawiony wykaz realizacji konserwatorskich z terenu woj. lubelskiego obejmującego działalność z terenu podległego działalności WUOZ Lublin i delegatur
w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu dotyczy zabytków ruchomych. Prace o charakterze konserwatorskim i restauratorskim podejmowane z inicjatywy ich właścicieli
w wielu przypadkach mają charakter długoterminowy z uwagi na wielkość obiektów,
problematykę konserwatorską, procesy technologiczne jak również możliwości finansowe inwestorów. Etapowanie prac wynika także z ilości zabytków stanowiących
często bogate wyposażenie wnętrz, które systematycznie poddawane jest zabiegom
konserwatorskim prowadząc do całościowej restauracji wystroju i wyposażenia w powiązaniu często z remontem architektury. Inwestujący w zabytkach właściciele mają
możliwość ubiegania się o dotacje na specjalistyczne prace konserwatorskie. W roku
2009 z budżetu Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie dotacji udzielono na realizację zadań przy zabytkach ruchomych na kwotę 427.814 zł,oraz na refundację poniesionych w latach ubiegłych nakładów kwotę 21.000 zł,-.
Ponadto z budżetu Województwa Lubelskiego (Urząd Marszałkowski) przeznaczona
została kwota 685.260 zł,-, a z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
kwota 325.000 zł,-. W roku 2009 również z budżetu Miasta Lublin przeznaczona została kwota 60.372 zł,- na dofinansowanie prac przy zabytkach ruchomych. W skali
potrzeb w zakresie konserwacji zabytków na terenie woj. lubelskiego przyznawane
dotacje nie dają możliwości zaspokojenia wszystkich zapotrzebowań, niemniej w porównaniu do lat ubiegłych kwoty te były znaczne i pozwoliły na wykonanie znacznych zakresów prac, jak np. w przypadku kościoła parafialnego w Janowie Podlaskim, kościoła rektoralnego Niepokalanego Poczęcia w Lublinie, katedry w Zamościu,
kościoła seminaryjnego w Lublinie. Wielu właścicieli zabytków inwestuje przy udziale
funduszy gminnych i własnych. Poniższy szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań
w zakresie konserwacji zabytków w roku 2009 w szczegółach określa zakres prac
i źródła finansowania.
BEŁŻYCE, gm. Bełżyce, pow. lubelski ziemski
Ołtarz przytęczowy z obrazami: „Matka Boska z Dzieciątkiem”, „Oko Opatrzności” i płaskorzeźbą Dzieciątko Jezus z kościoła parafialnego pw. Nawrócenia
Św. Pawła
W roku 2009 zakończone zostały race przy ołtarzu wraz z elementami składowymi.
Wykonano pełny zakres prac konserwatorsko-restauratorskich przy strukturze ołtarzo-
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wej od wykonania badań sondażowych, usunięcia przemalowań, impregnacji i uzupełnienia ubytków drewna, po uzupełnienie złoceń i scalenie kolorystyczne warstwy
malarskiej. W przypadku obrazów i płaskorzeźby przeprowadzono prace technicznoestetyczne, z dublażem płótna w przypadku obrazu Matka Boska z Dzieciątkiem.
Prowadzący prace: Krzysztof Kawiak – Muzeum Archidiecezjalne w Lublinie
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka w Bełżycach przy wsparciu finansowym Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
BIAŁA PODLASKA, gm. Loco, pow. Loco
Zespół nagrobków: Stefana Buchowieckiego, Rodziny Pankla, Józefy z Grabowskich Herbst, Franciszki ze Skoczyńskich Czekańskiej zlokalizowanych
na cmentarzu parafialnym przy ul. Janowskiej
Konserwacji poddano 5 nagrobków: Stefana Buchowieckiego, Rodziny Pankla, Józefy
z Grabowskich Herbst, Franciszki ze Skoczyńskich Czekańskiej z z k. XIX w. Wykonano
pełny zakres prac konserwatorskich przy kamieniu (oczyszczenie, odsolenie, wzmocnienie, klejenia pęknięć usunięcia nawarstwień, uzupełnienia ubytków, uczytelnienia inskrypcji, scalenia estetycznego oraz zabezpieczenia całości z zaimpregnowaniem hydrofobowym).. Uzupełniono ubytki tynków z zastosowaniem zapraw mineralnych na bazie
spoiw wapiennych. Pola grobowe oczyszczono z roślinności i korzeni drzew, obniżono
grunt wokół płyt nagrobnych i wykonano nowe opaski odwadniające. Prace miały na
celu zahamowanie procesów destrukcji, przywrócenie pierwotnej estetyki obiektów.
Prowadzący prace: Paulina Gajos Stopińska
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Białej Podlaskiej, Stowarzyszenie Koło Bialczan, Urząd Miasta Biała Podlaska
BOŻA WOLA, gm. Zakrzew, pow. lubelski ziemski
Ołtarz boczny klasycystyczny z XIX wieku z kościoła parafialnego pw. Św. Antoniego Padewskiego
W roku 2009 kontynuowane były prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych
stanowiących wyposażenie kościoła. W kolejnym etapie konserwacji poddano ołtarz
boczny z obrazem Matka Boska Niepokalanego Poczęcia. W wyniku przeprowadzonych badań sondażowych warstw malarskich stwierdzono występowanie oryginalnej dekoracji malarskiej. Pełny demontaż obiektu pozwolił na pełne rozpoznanie,
usuniecie przemalowań, zabezpieczenie drewnianej struktury, uzupełnienie ubytków
w drewnie i odtworzenie warstwy malarskiej i złoceń, według pierwotnej koncepcji
estetycznej. Konserwacji poddano również odsłonięty we wnęce obraz z płaskorzeźbionym przedstawieniem Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej.
Prowadzący prace: Maria Lulkiewicz
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego w Bożej Woli
przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
Obrazy: „Św. Mikołaj”, „Św. Antoni Padewski”, „Św. Piotr z Alkantary”, „Wizja
Św. Ksawerego” z kościoła parafialnego pw. Św. Antoniego Padewskiego
Stan zachowania obrazu „Św. Mikołaj” wymagał przeprowadzenia prac konserwatorskich techniczno-estetycznych w pełnym zakresie. Trzy pozostałe obrazy były
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poddane konserwacji w roku 1985 i wymagały wykonania prac estetycznych od
usunięcia zabrudzeń, pociemniałego werniksu, retuszu warstwy malarskiej po jej
zabezpieczenie.
Prowadzący prace: Maria Lulkiewicz
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego w Bożej Woli
przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
BUBEL STARY, gm. Konstantynów, pow. bialski ziemski
Obrazy: „MB z Dzieciątkiem”, „Św. Jan Ewangelista”, „Chrystus Król”, „Ostatnia wieczerza” z kościoła filialnego pw. św. Jana Ewangelisty
Ołtarzowe obrazy z przedstawieniami: „MB z Dzieciątkiem”, „Św. Jan Ewangelista”,
„Chrystus Król” pochodzące z 2 poł. XVIII w., malowane na płótnie, zostały nabite na
drewniane tablice i przyklejone do drewna. Zabieg przeprowadzony w przeszłości
miał poważne destrukcyjne skutki dla zaprawy i warstwy malarskiej obiektów, które
pod wpływem zmieniających się temperatur i wilgotności traciły swoje pierwotne
właściwości; przetrwały z licznymi spękaniami, złuszczeniami, odspojeniami. Przystępując do prac konserwatorskich zdecydowano o zdjęciu obrazów z tablic. Obiekty oczyszczono, wykonano ich prostowanie, impregnację a następnie zdublowano
na nowe podłoża. Usunięto wtórne retusze, uzupełniono ubytki. Po podmalowaniu kitów akwarelą obiekty nabito na nowe krosna, wykonano retusz naśladowczy
i werniksowanie końcowe. Głównym założeniem prac było powstrzymanie procesów destrukcji i przywrócenie obiektom pierwotnych walorów estetycznych. Obraz:
„Ostatnia wieczerza” malowany w 1 poł. XIX w. został nabity bezpośrednio na ścianę
antepedium ołtarza głównego kościoła. Obiekt po demontażu z ołtarza oczyszczono,
prostowano, wykonano impregnację i dublaż na nowy nośnik, usunięto rozłożony
i pociemniały werniks, uzupełniono ubytki. Wykonano podmalówki akwarelą, retusz
naśladowczy i werniksowanie końcowe. Zdecydowano o wykonaniu krosien, nabiciu obrazu na krosna i montażu na ołtarzu w taki sposób, by krosno było połączone
z płytą antepedium a nie bezpośrednio płótno podobrazia. Zastosowano w tym celu
listwę maskującą. Prace miały na celu poprawę stanu technicznego, estetycznego
i zahamowania procesów destrukcji podłoża i warstwy malarskiej.
Prowadzący prace: Elżbieta Linnert
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego w Gnojnie przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
BUKOWINA, gm. Biszcza, pow. biłgorajski
Ambona z kościoła filialnego pw. Ofiarowania NMP
Obraz z 1 połowy XIX wieku drewniana, polichromowana, złocona. W trakcie poprzednich renowacji struktura architektoniczna ambony została dwukrotnie przemalowana farbą olejną, a pierwotne złocenia elementów architektoniczno-rzeźbiarskich w całości pokryte zostały nieszlachetnymi brązami i farba olejną. Z uwagi na
stosunkowo dobry stan zachowania pierwotnej, zachowanej pod przemalowaniami polichromii wykonano pełne odsłonięcie i przeprowadzono konserwację techniczną i estetyczną. Z elementów architektoniczno-rzeźbiarskich usunięto wtórny
szlagmetal, podklejono złuszczenia i spęcherzenia, przeprowadzono dezynsekcję
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i strukturalną impregnację wzmacniającą. Uzupełniono ubytki złoceń wraz z częściową rekonstrukcją, następnie wykonano punktowanie i rekonstrukcję ubytków
polichromii.
Prowadzący prace: Antoni Guzik
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka Serca Pana Jezusa w Biszczy przy wsparciu finansowym Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
Prospekt organowy z kościoła filialnego pw. Ofiarowania NMP
Prospekt organowy drewniany, polichromowany, datowany na XIX/XX wiek. W założeniach generalnych konserwacji przyjęto wykonanie dezynsekcji i strukturalnej
impregnacji wzmacniającej elementów architektonicznych, odsłonięcie i wykonanie
konserwacji technicznej i estetycznej pierwotnej polichromii struktury architektonicznej prospektu. Przeprowadzono następujące zabiegi: rozmontowanie elementów konstrukcyjnych, wstępna dezynfekcja, wykonanie sond stratygraficznych i większych
odkrywek pierwotnej polichromii, usunięcie przemalowań olejnych, dezynsekcję, impregnację, klejenie i wzmacnianie rozluźnionych gniazd łączeń struktury, uzupełnienie ubytków drewna, punktowanie i rekonstrukcja ubytków polichromii.
Prowadzący prace: Antoni Guzik
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Serca Pana Jezusa w Biszczy przy wsparciu
finansowym Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
CHEŁM, gm. Loco, pow. Loco
Polichromia ścienna wnętrza loży (lewej) z XVIII w. z kościoła parafialnego
pw. Rozesłania Świętych Apostołów
Prace konserwatorskie przy polichromii rozpoczęto od demontażu przewodów elektrycznych przymocowanych bezpośrednio do polichromii oraz wykonano nowy projekt poprowadzenia instalacji elektrycznej. Utrwalono pudrujące się fragmenty polichromii. Przeprowadzono zabiegi dezynfekcji zaatakowanych przez drobnoustroje
miejsc polichromii. Podklejono pęcherze warstwy tynku oraz odspojenia warstwy
malarskiej. Wykonano iniekcje w miejscach rozwarstwień tynku, podklejono rozwarstwienia tynku, a następnie wykonano miejscową impregnację strukturalną zniszczonych fragmentów tynku. Oczyszczono powierzchnie polichromii, usunięto przemalowania. Uzupełniono ubytki tynku szpachlówką i wykonano podmalówki na kitach.
Wykonano retusz warstwy polichromii.
Prowadzący prace: Joanna Polaska
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie
przy wsparciu finansowym Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
Urzędu Miasta Chełm i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
Pomnik „Madonna Immaculata” z ok. poł. XIX w. ze skweru przy ul. Podwalna
– Reformacka
W 2009 r. przeprowadzono I etap prac konserwatorskich, który obejmował prace przy
figurze. Rzeźbę zdemontowano za pomocą dźwigu lekkiego i przetransportowano do
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pracowni konserwatorskiej. Pobrano 15 próbek polichromii wraz z podłożem z powierzchni rzeźby, kolumny i cokołu w celu ustalenia stratygrafii warstwy malarskiej.
Następnie zdemontowano wtórne elementy umieszczone na figurze (koronę). Wykonano miejscowe wzmocnienie osłabionej struktury kamienia po ich dokładnym oczyszczeniu. Przeprowadzono zabiegi dezynfekcji i częściowo usunięto przemalowania.
Prowadzący prace: Wojciech Osiak
Inwestor: Miasto Chełm
CHMIEL, gm. Jabłonna, pow. lubelski ziemski
Obraz „Matka Boska z Dzieciątkiem” z kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej
Częstochowskiej
Obraz z przedstawieniem zwanym Matki Boskiej Dobrej Rady należy do najcenniejszych zabytków z uwagi na czas powstania oraz kultowy charakter. Uznawany był za
kopię obrazu Matki Boskiej z kościoła Św. Ducha w Lublinie powstałą w XIX wieku
(adnotacja na karcie). Na dole obrazu znajdował się napis: Obraz cudowny Matki Bożej
który płakał krwawemi łzami w kościele lubelskim Ducha Św. R.P. 1642. Przeprowadzone prace konserwatorskie odsłoniły prawdopodobne datowanie obrazu na 1648
rok, na co wskazywałaby także stylistyka i technika powstania obrazu. Dopiero bliższa
analiza obrazu, jego historii oraz porównanie z przedstawieniem Matki Boskiej Świętoduskiej z kościoła lubelskiego, pozwoliłoby na przybliżenie oceny zabytku. Na karcie
zabytku znajduje się także informacja, że obraz został prawdopodobnie przekazany
w 1929 r. z kościoła w Krzczonowie. Nie jest znana bliższa historia obrazu, niewątpliwie
przekazanego do XX wiecznej świątyni w Chmielu. Stan zachowania obrazu uzasadniał
podjęcie prac konserwatorskich w pełnym zakresie od wykonania prac technicznych
przy podłożu z wykonaniem dublażu płótna, poprzez usunięcie przemalowań i warstw
nieoryginalnych, po opracowanie estetyczne warstwy malarskiej.
Prowadzący prace: Roland Róg
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka w Chmielu przy wsparciu finansowym Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
CZEMIERNIKI, gm. Loco, pow. radzyński
Kamienne renesansowo- manierystyczne obramienia okien nawy od strony
północnej kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Bpa
Po wykonaniu prac konserwatorskich w 2006 r. przy obramieniach prezbiterium, prace kontynuowano w 2007 r. i 2008 r., prowadząc renowację kolejnych obramień.
Kamienne obramienia okien nawy kościoła – od strony północnej, autorstwa warsztatu Jana Wolfa, wykonane z wapienia znajdowały się w złym stanie, spowodowanym
niszczącymi czynnikami atmosferycznymi. Stan ten pogłębiły naprawy wykonane
przy użyciu cementów, co spowodowało dodatkowo zafałszowanie formy. Szczególnych zniszczeń dokonano stosując na powierzchni wapienia powłoki z zaczynu cementowego i farb olejnych. W wyniku tych zabiegów przypowierzchniowe warstwy
materiału skalnego uległy przyspieszonym procesom wietrzeniowym. Przygotowany
program prac zakładał wykonanie niezbędnych umocnień metodami i impregnatami
ustalonymi na podstawie wyników badań, usunięcie wtórnych zapraw cementowych
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i przemalowań, wykonanie uzupełnień i rekonstrukcji większych ubytków w materiale kamiennym a mniejszych w zaprawie mineralnej barwionej. Wykonano impregnację hydrofobizującą i scalenie kolorystyczne. Zdecydowano również o wymianie
na wapienne zapraw wokół konserwowanych elementów obramień kamiennych
i naprawie zadaszenia. Głównym założeniem prac było powstrzymanie niszczących
procesów wietrzeniowych, zabezpieczenie obiektu przed niszczącym wpływem czynników atmosferycznych, uczytelnienie formy przez rekonstrukcje i uzupełnienia.
Prowadzący prace: Zofia Kamińska-Rózga
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Bpa w Czemiernikach przy
wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Renesansowy portal drzwi bocznych w elewacji południowej kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Bpa
Przy portalu kontynuowano prace rozpoczęte w 2007 r. – usuwanie wtórnych powłok
i nawarstwień. Wykonano uzupełnienia, rekonstrukcje ubytków w materiale kamiennym i w zaprawie mineralnej barwionej oraz impregnację hydrofobizującą. Podjęto
również decyzję o wymianie na wapienne zapraw wokół portalu. Wykonano pełny
zakres prac przy marmurowym kartuszu i dokonano jego montażu w tympanonie
portalu. Założeniem prac było usunięcie wtórnych przemurowań, rekonstrukcja estetyczna i zabezpieczenie obiektu przed wpływem czynników atmosferycznych.
Prowadzący prace: Zofia Kamińska-Rózga
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Bpa w Czemiernikach przy
wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Renesansowo- manierystyczne marmurowe portale wewnętrzne, zdobiące
wejścia do zakrystii i skarbca z kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Bpa
Portal głównego wejścia w fasadzie kościoła, autorstwa warsztatu Jana Wolfa, wykonany z zaprawy wapienno piaskowej jest datowany na okres budowy kościoła 16031617. Przed przystąpieniem do prac, stan obiektu by trudny do określenia-widoczne
były liczne nawarstwienia i ślady napraw. Formy misternych dekoracji – kimationów
i medalionów z orłami były niemal nierozpoznawalne. Założono na wstępie usunięcie
wadliwie wykonanych i niszczących olejnych przemalowań i cementowych uzupełnień. Następnie uzupełniono ubytki formy z zastosowaniem zapraw mineralnych na
bazie wapna, dobranych pod względem struktury, twardości i kolorystyki. Wykonano
impregnację hydrofobizującą i scalenie kolorystyczne. Zdecydowano o objęciu pracami dwóch pyt pamiątkowych, wykonanych z wapienia, umieszczonych po obu stronach portalu. Pracami objęto skrzydła drzwi wejściowych, z których zdecydowano
zdjąć wtórne powłoki malarskie i przywrócić im kolorystykę pierwotną. Stan obiektu
oceniono jako zły pod względem technicznym i estetycznym. Podstawowym założeniem prac było powstrzymanie dalszej degradacji obiektu zachodzącej pod wtórnymi
powłokami i flekami cementowymi oraz przywrócenie portalowi pierwotnych walorów estetycznych.
Prowadzący prace: Zofia Kamińska-Rózga
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Bpa w Czemiernikach przy
wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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Obraz: „Chrystus błogosławiący Unię Polski i Litwy” z kościoła parafialnego
pw. Św. Stanisława Bpa
Obraz malowany w technice olejnej na płótnie, datowany na I poł. XVIII w. przechowywany był w pomieszczeniach pomocniczych parafii w Czemiernikach. Obraz
w przeszłości pozbawiony został krosien. Przed przystąpieniem do prac stwierdzono,
że podobrazie z licznymi wykwitami pleśni, ubytkami, przetarciami i naderwaniami,
z uszkodzeniami w miejscach mocowania po gwoździach, posiada osłabioną wytrzymałość. Na całej powierzchni widoczne są liczne ubytki malatury i zaprawy, w wielu
miejscach z przetarciami mechanicznymi, miejscowymi pudrowaniami i złuszczeniami
w miejscach zagięć płótna i oddziaływania wilgoci. Po wstępnych badaniach obiekt
oczyszczono, wykonano dezynfekcję. Przeprowadzono reperację werniksu. W miejscach ubytków płótna wklejono łatki na styk a następnie wykonano dublaż na stole
niskociśnieniowym. Obiekt naciągnięto na nowe krosna. Wykonano kity w miejscach
ubytków i po ich opracowaniu retusz i werniksowanie końcowe. Podstawowym celem prac było przywrócenie obrazowi wiernego wizerunku artystyczno-estetycznego,
zahamowanie procesu degradacji, wzmocnienie i ustabilizowanie wszystkich warstw
technologicznych. Ze względu na przywrócenie obiektowi funkcji ekspozycyjnych
w kościele należało wykonać nowe krosna.
Prowadzący prace: Anna Fic-Lazor
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Bpa w Czemiernikach przy
wsparciu finansowym Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
Obraz: „Męczeństwo św. Stanisława” z kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Bpa
Obraz związany z kultem św. Stanisława, znaleziony został w pomieszczeniach
przynależnych do parafii w Czemiernikach, pozbawiony krosien i pierwotnie przypuszczano, że był pierwszym obiektem umieszczonym w zwieńczeniu ołtarza głównego i wymienionym na kopię ze względu na zniszczenia. Jednak wykonane przed
pracami konserwatorskimi badania laboratoryjne pigmentów, wskazujące na powstanie obiektu w I poł. XVIII w., wykluczyły tą hipotezę. Płotno w wielu miejscach
pogniecione, pozaginane, posiadało osłabiona wytrzymałość, ubytki nitek, przetarcia i naderwania krawędzi zabrudzenia i dziury w miejscach po użyciu gwoździ.
Stwierdzono również próby napraw stanowiących zabezpieczenie rozdarć. Obraz
posiadał liczne ubytki zaprawy pokrywające się ze zniszczeniami w partiach warstwy malarskiej oraz zaślepnięty i pociemniały werniks z miejscowymi przetarciami
mechanicznymi. Po wstępnym oczyszczeniu i wykonani badań przeprowadzono
dezynfekcję, regenerację werniksu. Wykonano reperacje płóciennego podłoża, prostowanie płótna i konsolidacje warstw technologicznych. Wykonano dublaż na stole
niskociśnieniowym. Obiekt nabito na nowe krosna. Uzupełniono kity w miejscach
ubytków i je opracowano a następnie retusz naśladowczy. Prace zakończono werniksowaniem końcowym. Celem przeprowadzonych zabiegów było zahamowanie
procesów degradacji, przywrócenie funkcji ekspozycyjnych oraz wizerunku artystyczno-estetycznego.
Prowadzący prace: Anna Fic-Lazor
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Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Bpa w Czemiernikach przy
wsparciu finansowym Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
Ambona kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Bpa
Obiekt przemalowany ostatnio w latach 90-tych XX w. Po przystąpieniu do prac
stwierdzono poważne porażenie drewna przez owady, liczne spękania i rozerwanie
połączeń klejowych. Warstwa malarska została wielokrotnie przemalowana, z miejscowymi ubytkami i uszkodzeniami. Polichromia partii karnacji na rzeźbach wykonana została amatorsko. Przed przystąpieniem do prac wykonano badania fizykochemiczne ilości warstw malarskich i zapraw oraz ich składu chemicznego. Na ich
podstawie ustalono pierwotną kolorystykę obiektu. Wykonano pełną, kompleksową
konserwację drewna z dezynfekcją, dezynsekcją, impregnacją strukturalną, naprawami konstrukcyjnymi i rekonstrukcjami oraz klejeniem pękniętych elementów. Usunięto wtórne nawarstwienia. Opracowano drewno przed położeniem polichromii i jej
odtworzeniem na podstawie wykonanych odkrywek i badań. Przygotowano podłoże
pod złocenia i srebrzenia. Wykonano rekonstrukcję polichromii, złoceń i srebrzeń.
Celem prac było zahamowanie procesów destrukcji drewna oraz przywrócenie pierwotnego wizerunku estetycznego ambony.
Prowadzący prace: Anna Fic-Lazor
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Bpa w Czemiernikach przy
wsparciu finansowym Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
DOROHUSK, gm. Loco, pow. chełmski ziemski
Organy z XVIII w. z kościoła parafialnego pw. św. Jana Nepomucena.
Prace konserwatorskie przy organach zostały podzielone na trzy etapy. W 2009 r.
przeprowadzono III etap prac konserwatorskich, podczas którego wykonano czyszczenie i naprawę piszczałek, wykonano wsporniki pod wiatrownice, dokonano naprawy wiatrownic. Przeprowadzono intonację i strojenie piszczałek.
Prowadzący prace: Andrzej Madej
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Nepomucena w Dorohusku przy
wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
Prospekt organowy z I ćw. XX w. z kościoła parafialnego pw. św. Jana Nepomucena
Prace konserwatorskie rozpoczęto od usunięcia zniszczonych powłok lakierniczych,
następnie wykonano zabiegi dezynfekcji poprzez iniekcje i dwukrotne malowanie
całości powierzchni drewnianych. Uzupełniono ubytki drewna, opracowano powierzchnie drewna, na których położono bejcę i lakier. Elementy dekoracyjne snycerskie zostały zdemontowane, usunięto wtórne nakłady złoceń, uzupełniono i zrekonstruowano brakujące elementy snycerski. Uzupełniono ubytki gruntu pod partie
złoceń, opracowano grunty pod złocenia, wykonano złocenia na poler i na mat,
zabezpieczono złocenia werniksem.
Prowadzący prace: Andrzej Madej
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Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Nepomucena w Dorohusku przy
wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
GĘŚ, gm. Jabłoń, pow. parczewski
Ołtarz boczny lewy z kościoła parafialnego pw. Św. Jozafata
W 2009 r. kontynuowano rozpoczęte w 2007 r. prace związane z programem przywrócenia do kościoła dwóch barokowych ołtarzy datowanych na I połowę XVIII w.
Pracami objęto drugi z wymienionych ołtarzy. Program prac konserwatorskich, zakładał wykonanie nowej konstrukcji nośnej, uzupełnienie ołtarza o brakującą mensę,
dostosowaną do stylistyki ołtarza. Wykonano pełną dezynfekcję, usunięto wtórne nawarstwienia, wzmocniono warstwy oryginalne. Wykonano naprawy podłoża i rekonstrukcję brakujących drobnych elementów snycerki. Prace zakończono rekonstrukcją
polichromii i złoceń. Wykonane prace pozwoliły na powrót obiektu do kościoła, po
przywróceniu ołtarzowi utraconych wartości technicznych i estetycznych.
Prowadzący prace: Magdalena Gawłowska, Leonard Bartnik
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Jozafata w Gęsi przy wsparciu finansowym Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie i Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
GORAJ, gm. Loco, pow. biłgorajski
Drzwi wewnętrzne z kruchty do nawy kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja Ap.
Drzwi datowane na koniec XVIII wieku, jednoskrzydłowe, o konstrukcji drewnianej
z nałożoną metalową blachą dekorowaną ozdobną kratą i nitami w formie stylizowanych motywów kwiatowych. Zakres prac konserwatorskich objął: oczyszczenie
z brudu i zanieczyszczeń korozyjnych, usunięcie wtórnych nawarstwień malarskich
z powierzchni, rekonstrukcję brakujących fragmentów metalowych aplikacji, wyprowadzenie zniekształceń z zastosowaniem tradycyjnych metod kowalskich, odtłuszczenie powierzchni, nałożenie warstw uszczelniających. Przy skrzydle drewnianym
wykonano usuniecie wtórne przemalowania, w celu zabezpieczenia konstrukcji wykonano zabieg impregnacji wraz z dezynsekcją i dezynfekcją drewna, uzupełniono
ubytki drewna, scalono kolorystycznie i nałożono warstwy zabezpieczające.
Prowadzący prace: Barbara Woch
Inwestor: parafia rzymskokatolicka Św. Bartłomieja Ap. w Goraju przy wsparciu finansowym Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
GRABOWIEC, gm. Loco, pow. zamojski ziemski
Ołtarz boczny Św. Józefa w kaplicy północnej z kościoła parafialnego pw. Św.
Mikołaja
Ołtarz drewniany, datowany na XIX wiek, architektoniczny, pokryty warstwą politury szelakowej. Z uwagi na zły stan techniczny konstrukcji szafy, utraty stabilności wskutek działania owadzich szkodników drewna wykonano demontaż obiektu,
w celu wykonania dezynsekcji zarażonych elementów, osłabioną drewnianą konstrukcję zaimpregnowano i zabezpieczono z użyciem środków biobójczych i grzybo-
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bójczych. Następnie wykonano uzupełnienie ubytków drewna, podklejono pęknięcia
i szczeliny i wykonano rekonstrukcję całkowicie zdegradowanych elementów snycerki.
W zakresie konserwacji estetycznej wykonano kitowanie drobnych ubytków drewna,
zrekonstruowano zdegradowane partie fornirów, podklejono spęcherzone i odspojone partie zapraw, uzupełniono ubytki zaprawy wraz opracowaniem powierzchni założonych kitów, oczyszczono powierzchnie złoceń wraz z uzupełnieniem i scaleniem
ubytków złoceń. Ponadto przeprowadzono konserwację techniczno-estetyczną rzeźb
ołtarzowych oraz obrazów.
Prowadzący prace: Malwina Kotlińska
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka Św. Mikołaja w Grabowcu przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
HOROSTYTA, gm. Wyryki, pow. włodawski
Płaszczanica z XIX w. z cerkwi prawosławnej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.
Prace konserwatorskie rozpoczęto od oczyszczenia i dezynfekcji odwrocia, przeprowadzono konsolidację warstw technologicznych, oczyszczono warstwę malarską
z pociemniałego werniksu i brudu. Uzupełniono ubytki warstwy gruntu, założono
werniks retuszerski, a następnie wykonano retusz naśladowczy i założono werniks
końcowy. Oczyszczono powierzchnię aksamitu, frędzli, pasmanterii i obszyć z napisami, oraz uzupełniono ubytki tkaniny.
Prowadzący prace: Joanna Polaska, Kazimierz Kaszuba
Inwestor: Parafia prawosławna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Horostycie przy
wsparciu finansowym Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
Krzyż procesyjny ze scenami: „Ukrzyżowanie”, „Zmartwychwstanie” i orłem
dwugłowym z XIX w. z cerkwi prawosławnej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
Prace konserwatorskie przy krzyżu procesyjnym rozpoczęto od podklejenia łuszczących się i osypujących oryginalnych fragmentów polichromii, złoceń i srebrzeń. Usunięto przemalowania, oczyszczono powierzchnie polichromowane i złocone, wykonano flekowania. Następnie przeprowadzono zabiegi wzmocnienia strukturalnego
drewna oraz uzupełniono brakujące elementy snycerki. Uzupełniono ubytki podłoża
i warstwy gruntów, wykonano podmalówki kolorystyczne na uzupełnionych gruntach, a następnie wykonano retuszu naśladowczy i scalenie warstwy polichromii.
Wykonano złocenia i srebrzenia zgodnie z oryginalnym zakresem ich występowania.
Zabezpieczono werniksem elementy polichromowane i złocone. Prace konserwatorskie przy przedstawieniach rozpoczęto od podklejenia łuszczących się i osypujących
oryginalnych fragmentów warstwy malarskiej i gruntu. Oczyszczono powierzchnie
warstwy malarskiej z brudu i pożółkłego werniksu, uzupełniono ubytki gruntu. Wykonano podmalówki kolorystyczne na kitach, a następnie wykonano retusz naśladowczy i położono werniks końcowy. W następnej kolejności wykonano retusz na
złotym tle i założono werniks końcowy.
Prowadzący prace: Joanna Polaska, Kazimierz Kaszuba
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Inwestor: Parafia prawosławna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Horostycie przy
wsparciu finansowym Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
HRUBIESZÓW, gm. Loco, pow. Loco
Kiot z ikoną „Św. Mikołaja” z cerkwi prawosławnej pw. Zaśnięcia NMP
Kiot pochodzi z końca XIX wieku, drewno fornirowane, politurowane, złocone. Ikona
wykonana w technice temperowej i olejnej na desce, przykryta koszulką metalową.
Prace konserwatorskie przeprowadzono w zakresie: odczyszczenia powierzchni złoceń i politury, rekonstrukcji brakujących elementów konstrukcyjnych i rzeźbiarskich,
sklejenia i ustabilizowania elementów drewnianych i warstwy forniru, uzupełnienia
ubytków zaprawy wraz z opracowaniem powierzchni założonych kitów, uzupełnienia zniszczonej warstwy politury i złoceń. Przy ikonie i koszulce metalowej wykonano odczyszczenie warstwy malarskiej z brudu i ściemniałego werniksu, ściemniałej
patyny, uzupełnienie i scalenie ubytków warstwy malarskiej, uzupełnienie złoceń
w partiach tła, końcowe werniksowanie.
Prowadzący prace: Agata Woźniak-Niemkiewicz
Inwestor: Parafia prawosławna Zaśnięcia NMP w Hrubieszowie przy wsparciu finansowym Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
Nagrobek Agnieszki z Majeranowskich Troszczyńskiej z 1851 roku z cmentarza parafialnego
Nagrobek wykonany z piaskowca, klasycystyczny. Prace konserwatorskie objęły:
oczyszczenie z zabrudzeń powierzchniowych, mchów, porostów, usunięcie wtórnych nawarstwień, wykonanie podmurówki pod nagrobek, odczyszczenie, odsalanie
kamienia, uzupełnienie ubytków w kamieniu zaprawą na bazie kruszywa kamiennego wraz z opracowaniem powierzchni, wykonanie iniekcji w podojonych partiach
kamienia, impregnacja struktury kamienia, scalenie kolorystyczne uzupełnień wraz
z zabezpieczeniem.
Prowadzący prace: Janusz Szczekan
Inwestor: Społeczny Komitet Ratowania Cmentarza w Hrubieszowie, Parafia rzymskokatolicka św. Ducha przy wsparciu finansowym Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Nagrobek Felicjana Aleksandrowicza z 1905 roku i Sabina Chełmińskiego
z 1907 roku z cmentarza parafialnego
Nagrobek wykonany z piaskowca, klasycystyczny. Zakres prac zrealizowany w 2009
roku objął: odczyszczenie z zabrudzeń, mchów i porostów, usunięcie wadliwych łat
cementowych i zacierek, odczyszczenie, odsalanie kamienia, uzupełnienie ubytków
zaprawą na bazie kruszywa kamiennego wraz z opracowaniem powierzchni, zabezpieczenie kamienia przed grzybami i porostami, impregnacja struktury kamienia, scalenie kolorystyczne uzupełnień wraz z zabezpieczeniem.
Prowadzący prace: Janusz Szczekan
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Inwestor: Społeczny Komitet Ratowania Cmentarza w Hrubieszowie, parafia rzymskokatolicka św. Ducha przy wsparciu finansowym Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
JANÓW LUBELSKI, gm. Loco, pow. Loco
Dwa feretrony z przedstawieniami: Św. Anna nauczająca Marię i Św. Piotr, Matka Boska z Dzieciątkiem i Dzieciątko Jezus z kościoła parafialnego pw. Św.
Jana Chrzciciela
Po oczyszczeniu obrazów i ram, wykonano badania sondażowe, które potwierdziły
całkowite przegruntowanie oryginału ram i ponowne wykonanie złoceń i malatury,
co spowodowało zatracenie rysunku snycerki. Biorąc pod uwagę fakt, iż feretrony
nie służą obecnie do kultu lecz stanowić mają obiekty o charakterze muzealnym, nie
zdecydowano się na usuwanie przegruntowań i ekspozycję oryginału, co wiązałoby
się z dużą czasochłonnością i kosztownością prac. Przyjęto zachowawcze podejście
poprzez restaurację warstwy wtórnej z uzupełnieniem złoceń, srebrzeń i malatury
ram. W przypadku obrazów wykonano zakres prac konserwatorsko-restauratorskich
z usunięciem nawarstwień, uzupełnieniem ubytków gruntu i scaleniem kolorystycznym warstw malarskich.
Prowadzący prace: Grzegorz Gołubiak
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Janowie Lub. przy
wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
JANÓW PODLASKI, gm. Loco, pow. bialski ziemski
Ołtarz boczny z II poł. XIX wieku z obrazem olejnym „Chrystusa Miłosiernego”
z kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej
Przy ołtarzu, zlokalizowanym przy jednym z filarów kościoła janowskiego wykonano
kompleksowy zakres prac konserwatorskich poprzedzony wykonaniem badań, obejmujący dezynfekcję i dezynsekcję, oczyszczenie uzupełnienie ubytków gruntów i ich
opracowanie, położenie pulmentu, opracowanie kolorystyczne. Na zakończenie prac
wykonano montaż elementów snycerki na obiekcie.
Z obrazu „Ukrzyżowanie” usunięto brud i stary werniks. Zdecydowano o wykonaniu
nowego krosna z fazą i nabito na nie płótno podobrazia. Wykonano retusz naśladowczy i werniksowanie końcowe. Na zakończenie prac wykonano montaż elementów
snycerki i obrazu na ołtarzu. Prace pozwoliły na poprawę stanu technicznego i estetycznego obiektu.
Prowadzący prace: Aleksander Nowakowski
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim przy
wsparciu finansowym Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie
Ołtarz boczny z obrazami: „Św. Wiktora”, „Św. Marii Magdaleny” z ok. 1730 r.
z kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej
Po wykonaniu badań konserwatorskich i chemicznych, obejmujących drewno, pigmenty i złocenia, zdemontowano z obiektu elementy snycerki. Wykonano dezynsekcję i dezynfekcję drewna. Wykonano odkrywki w mające na celu określić stan
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zachowania polichromii XVIII w. i opracowano wstępną analizę kolorystyczną i stratygraficzną. Ze względu na zły i fragmentaryczny stan zachowania odsłoniętych niewielkich fragmentów polichromii w kolorze zielonym zdecydowano o rekonstrukcji
późniejszej polichromii, utrzymanej w kolorze kremowej bieli. Usunięto wtórne przemalowania do warstwy zachowywanej, uzupełniono ubytki gruntu i wykonano retusz
naśladowczy. Wykonano rekonstrukcje snycerskie. Przeprowadzono konserwacje starego złota i złocenie elementów w miejscach ubytków. Obrazy zdemontowano z ołtarza. Wykonano dezynfekcję i oczyszczono je z zabrudzeń. Zdecydowano o wykonaniu dublażu obrazu „Św. Wiktor” oraz o wymianie na nowe krosna obrazu „Św. Maria
Magdalena”. Z warstwy malarskiej usunięto stary, pociemniały werniks, uzupełniono
ubytki gruntu. Wykonano retusz naśladowczy i werniksowanie końcowe.
Prowadzący prace: Aleksander Nowakowski
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim przy
wsparciu finansowym Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Ołtarz boczny z obrazem „ Ukrzyżowanie” 1 poł. XVIII wieku z kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej
Ołtarz powstały w I poł. XVIII w. z fundacji bpa Stefana Rupniewskiego, umieszczony
w zakończeniu nawy bocznej lewej, został wielokrotnie przemalowany, w tym w kolorach czarnym i zielonym. Wstępnie wykonane przy obiekcie badania wskazywały na
mocno zniszczone drewno nastawy ołtarzowej, spękane i zaatakowane przez drewnojady. Spod przemalowań odkryto pierwotny kolor nastawy w kolorze bieli w odcieniu
kremowym. Parafia podjęła decyzję o przystąpieniu do kompleksowego odnowienia
obiektu. Wykonano demontaż elementów snycerki, usunięto wtórne warstwy z powierzchni nastawy i elementów złoconych. Przeprowadzono reperacje stolarskie: klejenie, flekowanie, uzupełnianie ubytków, dorzeźbienie brakujących elementów. Drewno
impregnowano. Uzupełniono ubytki zaprawy i grunty pod złocenia. Wykonano złocenia i srebrzenia. Powierzchnie opracowano i zabezpieczono. Wykonano rekonstrukcję
warstwy malarskiej na podstawie zachowanych, odkrytych fragmentów polichromii.
Założeniem konserwatorskim było przywrócenie pierwotnych wartości estetycznych
i zatrzymanie procesów postępującej degradacji obiektu. Obraz „Ukrzyżowanie” zdemontowano przed przystąpieniem do prac przy ołtarzu. Obiekt oczyszczono z brudu
i kurzu. Zgodnie z przeprowadzoną ocena stanu zachowania krosna, ze względu na
jego dobry stan, zdecydowano o pozostawieniu na nim płótna podobrazia. Usunięto
wtórne werniksy i retusze. Uzupełniono ubytki gruntu. Wykonano wstępne podmalowanie i werniksowanie oraz retusz naśladowczy. Obraz po wykonanych pracach
zamontowano w ołtarzu. Założeniem konserwatorskim było przywrócenie pierwotnych
wartości estetycznych i zatrzymanie procesów postępującej degradacji obiektu.
Prowadzący prace: Aleksander Nowakowski
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim przy
wsparciu finansowym Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Tron biskupi z 1 poł. XVIII w. z kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej
Tron ozdobiony kartuszem z herbem bpa Antoniego Wołłowicza, zwieńczony figurą
putta, stanowiący do chwili obecnej element wystroju i umeblowania prezbiterium
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kościoła pokatedralnego w Janowie Podlaskim, został w latach 60-tych XX w. poddany pracom restauratorskim. Ówcześnie przeprowadzone zabiegi zmieniły w znacznym stopniu estetykę obiektu w stosunku do oryginału: tron został pokryty brzydkim
mazerunkim a część elementów złoconych zamalowano. W 2009 r. parafia janowska,
w ramach trwających prac obejmujących porządkowanie prezbiterium, zdecydowała
o włączeniu do nich tronu biskupiego. Wykonano wstępne badania, dezynsekcję
i impregnację zniszczonego drewna. Usunięto wtórne przemalowania oraz szlakmetal
i aluminium z elementów snycerki. Założono grunty w miejscach ubytków i je opracowano. Wykonano rekonstrukcję warstwy malarskiej na podstawie zachowanych,
odkrytych fragmentów polichromii. Wykonano konserwację odkrytego, oryginalnego
złota. Założono pulment. W miejscach ubytków wykonano złocenia złotem płatkowym. Prace miały na celu zahamowanie procesów destrukcji drewna oraz poprawę
estetyki obiektu.
Prowadzący prace: Aleksander Nowakowski
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim przy
wsparciu finansowym Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
KŁOCZEW, gm. Loco, pow. rycki
Polichromia ścienna ściany północnej kościoła parafialnego pw. Św. Jana
Chrzciciela
W roku 2009 wykonano I etap prac konserwatorskich przy polichromii ściennej
z przedstawieniami Św. Mateusz, Św. Marek, Św. Jakub Mniejszy oraz iluzjonistycznym ołtarzu. Rozpoznanie stanu zachowania polichromii potwierdziło miejscowe rozwarstwienia dekoracji od muru(głównie w dolnych partiach), wykruszenia, przetarcia
powierzchni malowideł oraz przemalowania i retusze. W pierwszym etapie wykonano prace techniczne obejmujące: badania, dokumentację fotograficzną, dezynfekcję,
sklejenie rozwarstwień zastrzykami podtynkowymi, oczyszczenie z zabrudzeń i usunięcie przemalowań i nieudanych retuszy z powierzchni dekoracji malarskiej. Prace
realizowane są w ramach praktyk studenckich Katedry Konserwacji, Restauracji oraz
Technik i Technologii Malarstwa Ściennego ASP w Warszawie.
Prowadzący prace: Tytus Sawicki
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka w Kłoczewie przy wsparciu finansowym Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
KOBYLANY, gm. Terespol, pow. bialski ziemski
XIX w. ikony: „Św. Olga”, „Św. Mikołaj”, „Św. Włodzimierz” oraz krzyż procesyjny z cerkwi prawosławnej pw. Opieki Matki Bożej
Ikony malowane w technice olejnej na desce posiadały liczne ubytki gruntu i warstwy malarskiej, szczególnie widoczne w partiach dolnych obiektów. Kolorystykę
malowideł zniekształcał brud i kopeć świecowy Przystępując do wykonania prac
konserwatorskich podklejono odspojenia i spęcherzenia warstwy malarskiej. Obiekty
oczyszczono, przeprowadzono dezynsekcje drewna, uzupełniono ubytki gruntów,
uzupełniono ubytki złoceń w partiach tła i bordiur. Wykonano punktowanie ubytków warstwy malarskiej oraz scalenie kolorystyczne i werniksowanie końcowe. Krzyż
procesyjny oczyszczono z brudu, kopcia i starego werniksu. Wykonano dezynsekcje
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drewna, zrekonstruowano ubytki snycerki, uzupełniono ubytki gruntów i złoceń. Wykonano retusz scalający. Prace miały na celu poprawę stanu technicznego i przywrócenie pierwotnych wartości estetycznych ikon i krzyża procesyjnego.
Prowadzący prace: Zdzisław Gil
Inwestor: Parafia prawosławna pw. Opieki Matki Bożej w Kobylanach przy wsparciu
finansowym Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie oraz
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
KOSTOMŁOTY, gm. Kodeń, pow. bialski ziemski
Ikona : „Św. Grzegorz z Nazjanzu, św. Jan Złotousty, św. Bazyli” z cerkwi grekokatolickiej w Kostomłotach
Ze względu na naprężenia powstałe na całej powierzchni podobrazia, spowodowanie
zmianami wilgotnościowo – temperaturowymi doszło do powstania gęstej siatki spękań warstwy malarskiej. Zaistniało niebezpieczeństwo powiększania się powierzchni
ubytków. Podjęto prace, których celem była likwidacja skutków zmian spękań i nierówności warstwy malarskiej. Wykonano dublaż, założono kity w miejscach ubytków.
Wykonano retusze i werniks końcowy. Prace miały na celu zahamowania procesów
destrukcji zaprawy i warstwy malarskiej.
Prowadzący prace: Grzegorz Gołubiak
Inwestor: Parafia grekokatolicka pw. Św. Męczennika Nikity przy wsparciu finansowym Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie i Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
KOSYŃ, gm. Wola Uhruska, pow. włodawski
Obraz „Matka Boska z Dzieciątkiem” z XIX/XX w. z kościoła parafialnego pw.
św. Stanisława Kostki
Prace konserwatorskie przy obrazie rozpoczęto od przeprowadzenia zabiegów dezynfekcji płótna podobrazia, oczyszczenia odwrocia. Oczyszczono warstwę malarską
z brudu i przeprowadzono miejscowo zabiegi prostowania płótna podobrazia. Wykonano zabiegi impregnacji płótna podobrazia i przyklejono pasy płótna. Uzupełniono
ubytki warstwy gruntu, położono werniks pośredni i wykonano retusz naśladowczy,
a następnie założono werniks końcowy.
Prowadzący prace: Joanna Polaska
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Kostki w Kosyniu
Obraz „św. Teresa” z XIX/XX w. z kościoła parafialnego pw. św. Stanisława
Kostki
Prace konserwatorskie przy obrazie rozpoczęto od przeprowadzenia zabiegów dezynfekcji płótna podobrazia, oczyszczenia odwrocia. Oczyszczono warstwę malarską
z brudu i przeprowadzono miejscowo zabiegi prostowania płótna podobrazia. Wykonano zabiegi impregnacji płótna podobrazia i przyklejono pasy płótna. Uzupełniono
ubytki warstwy gruntu, położono werniks pośredni i wykonano retusz naśladowczy,
a następnie założono werniks końcowy.
Prowadzący prace: Joanna Polaska
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Kostki w Kosyniu
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Ołtarz boczny pw. św. Stanisława Kostki” (zwieńczenie) z końca XIX w. z kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Kostki
W 2009 r. przeprowadzono I etap prac konserwatorskich. Przeprowadzono zabiegi
dezynfekcji. Oczyszczono poszczególne elementy z kurzu i zanieczyszczeń. Usunięto
wtórne warstwy przemalowań z powierzchni polichromowanych. Podklejono łuszczące się fragmenty oryginalnej polichromii. Wykonano niezbędne prace stolarskie:
flekowania, wzmocnienia, uzupełnienie brakujących lub uszkodzonych elementów
snycerki. Wzmocniono strukturę osłabionej tkanki drewnianej, uzupełniono ubytki
podłoża, uzupełniono ubytki warstwy gruntów na powierzchniach polichromowanych i złoconych. Następnie wykonano podmalówkę kolorystyczną na uzupełnionych
gruntach powierzchni polichromowanych, wykonano retusz naśladowczy i scalenie
kolorystyczne warstwy polichromii. Wykonano złocenia, położono werniks końcowy
na powierzchni polichromii.
Prowadzący prace: Joanna Polaska
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Kostki w Kosyniu przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
KRASNYSTAW, gm. Loco, pow. Loco
Polichromia wnętrza z 3. ćw. XVIII w. z kościoła parafialnego pw. św. Franciszka Ksawerego
W 2009 r. przeprowadzono I etap prac konserwację techniczną. Odczyszczono polichromię z zabrudzeń powierzchniowych i kurzu. Usunięto przemalowania i retusze.
Przeprowadzono zabiegi dezynfekcji i miejscowe odsolenie. Podklejono odspojone
fragmenty tynku (iniekcje), założono opaski zabezpieczające, poszerzono spękania,
a następnie wykonano zszywanie spękań konstrukcyjnych ścian oraz sklepienia systemem helfix. Sklejono spękania konstrukcyjne muru.
Prowadzący prace: Maciej Filip
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie przy wsparciu finansowym Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
KRAŚNIK, gm. Loco, pow. Loco
Feretron z przedstawieniami: Matka Boska Dobrej Pomocy i św. Walenty
z XIX/XX wiek z kościoła rektoralnego pw. Świętego Ducha
Po wstępnych pracach związanych z oczyszczaniem obiektu, wykonano badania
sondażowe warstw malarskich, a następnie usunięte zostały wtórne nawarstwienia
i przemalowania. Wykonano prace techniczne przy drewnianej o bogatej snycerce
ramie, a następnie wykonano złocenia i scalenie warstwy malarskiej. Przy obrazach
w feretronie wykonano prace związane z usuwaniem wtórnych nawarstwień, uzupełnieniem ubytków gruntu i scaleniem warstwy malarskiej.
Prowadzący prace: Roland Róg
Inwestor: Rektor Kościoła Świętego Ducha w Kraśniku przy wsparciu finansowym
Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego
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KRUPE, gm. Krasynystaw, pow. krasnostawski
Polichromia wnętrza dworu (sień, salon, salon – aneks) z XVIII i XIX w
W 2009 r. przeprowadzono I etap prac konserwatorskich – prace zabezpieczające.
Podklejono odspajające się fragmenty tynku, będącego nośnikiem warstwy malarskiej, podklejono łuszczące się fragmenty polichromii. Oczyszczono powierzchnię
polichromii, uzupełniono tynki w obrębie zachowanych fragmentów polichromii
i opracowano ich powierzchnie. Założono warstwę izolacyjną na całej poddawanej
zabiegom powierzchni, wykonano punktowania uzupełniające polichromie, nałożono powierzchniową warstwę zabezpieczającą.
Prowadzący prace: Monika Konkolewska
Inwestor: właściciele przy wsparciu finansowym Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
KUMÓW, gm. Leśniowice, pow. chełmski ziemski
Malowidła ścienne: plafon z przedstawieniem „MB Assunta” i plafon z przedstawieniem „Trójcy Świętej” z poł. XIX w. z kościoła parafialnego pw. Nawiedzenia NMP
Po wykonaniu zabiegów wstępnego oczyszczenia powierzchni malowideł z zabrudzeń, przeprowadzono dezynfekcję miejsc zainfekowanych. Podklejono miejsca odspojone w partiach tynku i warstwy malarskiej, zaklejono całą powierzchnię polichromii warstwą bibuły japońskiej, a miejsca spękane i zarysowane pasami płótna
lnianego. Wykonano zakotwienia warstwy tynku pokrytego polichromią metodą tzw.
szpilkowania. Poddaną wstępnym zabiegom konserwatorskim i zabezpieczoną polichromię podstemplowano.
Prowadzący prace: Monika Konkolewska
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Kumowie przy wsparciu
finansowym Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
LEŚNA PODLASKA, gm. Loco, pow. bialski ziemski
Ołtarz boczny św. Pawła Pustelnika z kościoła parafialnego pw. śś. Piotra
i Pawła
Neobarokowy ołtarz pochodzący z 4 ćw. XIX w. został przez Właściciela – klasztor
oo. Paulinów przeznaczony do prac konserwatorskich, ze względu na zły stan polichromii, widoczne wtórne przemalowania jak również pokrycie oryginalnych złoceń
szlakmetalem. Zdecydowano na wstępie prac o zdjęciu przemalowań i szlagmetalu.
Obiekt oczyszczono, wykonano dezynfekcję, zdjęto przemalowania i przeszlifowano
malaturę, położoną bezspośrednio na drewnie. Na konstrukcji obiektu i snycerce
wykonano oraz opracowano i grunty kredowo-klejowe. Pod złocenia na poler położono pulment. Wykonano rekonstrukcje polichromii. Na zakończenie prac przeprowadzono woskowanie struktury. Przeprowadzone prace miały na celu zahamowanie
procesów związanych z postępująca destrukcją polichromii ołtarza. Ich wykonanie
pozwoliło na przywrócenie obiektowi pierwotnych wartości estetycznych.
Prowadzący prace: Jacek Jaworski
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Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. śś. Piotra i Pawła w Leśnej Podlaskiej przy
wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
LUBARTÓW, gm. Loco, pow. Loco
Ołtarz boczny pw. św. Jana Nepomucena z XVIII wieku z kościoła parafialnego
pw. Św. Anny
Ołtarz boczny był kolejnym elementem wyposażenia kościoła parafialnego św. Anny
w Lubartowie poddanym pracom konserwatorsko-restauratorskim w ramach kompleksowej restauracji wnętrza. Usunięto przemalowania i wtórne nawarstwienia, przeprowadzono dezynfekcję i impregnację drewna, wykonano uzupełnienia ubytków
w drewnie. Po wykonaniu prac technicznych zrekonstruowano według pierwotnej
koncepcji złocenia i srebrzenia wraz z wykonaniem laserunków na srebrze.
Prowadzący prace: Roland Róg
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka św. Anny w Lubartowie przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
Obraz „Św. Jan Nepomucen” z ołtarza bocznego z kościoła parafialnego pw.
Św. Anny
Obraz namalowany na podłożu z płótna, wtórnie został nabity na płytę wiórową.
Zastosowane do klejenia środki spowodowały trwałe odkształcenia i zacieki na powierzchni warstwy malarskiej, które zostały skorygowane w zakresie możliwym.
Oczyszczono lico z wtórnych nawarstwień i przemalowań, dezynfekcję, uzupełniono
ubytki gruntów i uzupełniono warstwę malarską.
Prowadzący prace: Roland Róg
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Anny w Lubartowie przy wsparciu finansowym Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
LUBARTÓW, gm. Loco, pow. Loco
Obrazy XVIII wieczne autorstwa Szymona Czechowicza z przedstawieniami:
„Św. Paweł”, „Św. Piotr”, Aniołów, „Ecce Homo”, „Matka Boska Bolesna” w ołtarzu gł. kościoła klasztornego kapucynów pw. Św. Wawrzyńca
Obrazy poddawane były wcześniej zabiegom konserwatorskim wraz z dublowaniem
płócien, wykazywały uszkodzenia, deformacje, zabrudzenia. Po wymontowaniu
obrazów z ołtarza, wykonaniu prac badawczych i technicznych związanych z usuwaniem dublażu, oczyszczeniem odwroci i powierzchni warstw malarskich, wykonano
prace związane z usunięciem deformacji podobrazi. Po wykonaniu uzupełnień ubytków płócien wykonano dublaż kontaktowy i uzupełniono ubytki zaprawy. Następnie scalono kolorystycznie warstwę malarską i zabezpieczono. Obrazy zamontowano
w ołtarzu.
Prowadzący prace: Marek Trocha
Inwestor: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie przy wsparciu finansowym Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
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LUBLIN, gm. Loco, pow. Loco
Ołtarz główny z XVIII wieku z kościoła seminaryjnego pw. Przemienienia Pańskiego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
W roku 2009 zakończone zostały prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym.
W ramach III etapu wykonano prace konserwatorsko-pozłotnicze przy elementach rzeźbiarsko-snycerskich oraz prace konserwatorskie przy obrazach ołtarzowych. Wykonano
peny zakres prac konserwatorsko-restauratorskich od prac technicznych po estetyczne.
Pełnej konserwacji poddano obrazy ołtarzowe z przedstawieniami: Przemienienie Pańskie, św. Stanisława w części środkowej i Bóg Ojciec w zwieńczeniu ołtarza.
Prowadzący prace: Roland Róg
Inwestor: Dyrektor Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie przy
wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
Prospekt organowy z XVIII wieku z kościoła seminaryjnego pw. Przemienienia Pańskiego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
Ostatnim obiektem z wyposażenia kościoła seminaryjnego poddanym pracom był
prospekt organowy. Organy pierwotne zostały rozbudowane o nowe piszczałki i całość podniesiona w stosunku do właściwego poziomu chóru muzycznego. W związku z czym obecne prace konserwatorsko-restauratorskie przy prospekcie dotyczyły
także nowej aranżacji chóru, poprzez obudowanie dodanych piszczałek rozbudowanymi skrzydłami szafy organowej nawiązującymi stylistycznie do oryginału oraz obudowanie metalowych podpór instrumentu drewnianymi okładzinami nawiązującymi
kolorystycznie do całości. Oryginalną część prospektu poddano pracom konserwatorsko-restauratorskim z przywróceniem pierwotnej kolorystyki warstwy malarskiej oraz
pierwotnej estetyki złoceń detalu.
Prowadzący prace: Sławomir Jakubowski
Inwestor: Dyrektor Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie
Elementy wyposażenia prezbiterium kościoła rektoralnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica
W roku 2009 przeprowadzono kompleksowe prace konserwatorsko-restauratorskie
przy zabytkach z wyposażenia prezbiterium tj. dwie ambony, dwie konsole z obramieniami i krucyfiksem oraz obrazem Św. Barbara, portal do zakrystii z drzwiami,
dwie ławy kolatorskie. Wykonano pełny zakres prac od prac technicznych obejmujących dezynfekcję, miejscową impregnację i wymianę części zniszczonych elementów drewnianych, uzupełnienie ubytków snycerki, oczyszczenie z wtórnych powłok
i przemalowań po prace estetyczno-pozłotniczne. Stan zachowania obiektów był
bardzo zły głównie w zakresie drewna i konstrukcji, stąd należało elementy nośne
wymienić w znacznym procencie w celu poprawy stanu technicznego zabytków.
Po zdemontowaniu jednej z ambon odnaleziono na ścianie oryginalny zacheuszek
o bogatej dekoracji malarskiej. Zabytkom wyposażenia prezbiterium przywrócono
pierwotny efekt estetyczny.
Prowadzący prace: Monika Konkolewska, Maria Osmólska-Serafinowicz
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Inwestor: Rektor kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie przy wsparciu
finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Urzędu Miasta Lublin
Krucyfiks gotycki z kościoła rektoralnego pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza
Jak wynika z analiz chemicznych oraz historycznych późno gotycki krucyfiks z kościoła lubelskiego posiada oryginalną metrykę, zarówno co do rzeźby jak i krzyża.
Powstanie zabytku wiąże się z warsztatem krakowskim. W celu zachowania charakteru, cenny obiekt poddano pracom konserwatorskim, bez większych działań restauratorskich. W trakcie badań stwierdzono występowanie kilku warstw polichromii,
przy czym dwie najwcześniejsze wykonane zostały w niewielkim odstępie czasowym
i były niemożliwe do rozwarstwienia całościowego bez strat. Wobec powyższego
przyjęto usunięcie przemalowań do warstw najstarszych i pozostawienie ich równolegle oraz uzupełnienie w miejscach ubytków gruntu i scalenie kolorystyczne całości. Odsłonięto pierwotny gotycki napis na titulusie. Prace estetyczne poprzedzono wykonaniem prac technicznych od wzmocnienia drewna, uzupełnienia ubytków
w drewnie. Krucyfiks został wtórnie dostosowany do miejsca eksponowania na łuku
tęczowym (przycięto górną część belki). Obecnie zmienione zostanie miejsce przechowywania zabytku w celu wyeksponowania jego walorów.
Prowadzący prace: Marek Trocha, Michał Stołecki
Inwestor: Rektor kościoła pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie przy
wsparciu finansowym Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
Ambona z kościoła klasztornego OO Karmelitów Bosych przy ul. Świętoduskiej
W roku 2009 dokończone zostały prace konserwatorsko-restauratorskie przy ambonie. Pierwszy zespól konserwatorski wykonał prace techniczne przy zabytku. Nowy
dokończył i opracował estetycznie obiekt, nadając mu zabytkowy charakter. Ambona
w zabytkowym wnętrzu kościoła odbiegała od charakteru całości wyposażenia. XIX
wieczny zabytek, określony jako bezstylowy, wymagał podejścia kreatywnego oprócz
wykonania podstawowych zabiegów. Wykonany zakres prac konserwatorsko-estetycznych pozwolił na połączenie wyposażenia w harmonijną całość.
Prowadzący prace: Magdalena Gawłowska, Leonard Bartnik
Inwestor: Klasztor OO Karmelitów Bosych w Lublinie
Obrazy z przedstawieniem św. Mikołaja i Pieta oraz rzeźba św. Mikołaj z kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja przy ul. Ks. Michała Słowikowskiego
Po zakończeniu prac przy strukturze ołtarza głównego pracom konserwatorskim
poddano obrazy i rzeźbę ołtarzową. Obraz św. Mikołaja nie znajdował się obecnie
w ołtarzu głównym, został wymontowany i nie był eksponowany. Ekspozycję
w ołtarzu stanowiła rzeźba przedstawiająca św. Mikołaja we wnęce oraz obraz Pieta
w zwieńczeniu. Obecnie wykonane prace pozwoliły na dopełnienie wystroju ołtarza głównego i przewrócenie pierwotnej koncepcji aranżacji. W przypadku wszystkich obiektów wykonano pełny zakres prac konserwatorsko-restauratorskich. Obrazy
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poddano zabiegom związanym z oczyszczeniem, usunięciem przemalowań, zabezpieczeniem i wzmocnieniem podłoża i wypunktowaniem ubytków warstwy malarskiej. W przypadku rzeźby św. Mikołaja wykonano prace techniczne i estetyczne
z uzupełnieniem złoceń i odsłonięciem pierwotnej polichromii karnacji.
Prowadzący prace: Roland Róg
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka św. Mikołaja w Lublinie przy wsparciu finansowym Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
Dawny feretron z XVIII wiecznymi obrazami św. Mikołaj Cudotwórca i Aleksander Newski z cerkwi prawosławnej pw. Przemienienia Pańskiego przy
ul. Ruskiej
W roku 2009 pracom konserwatorsko-restauratorskim poddano bardzo zniszczony
obiekt zabytkowy. Ikony wykonane na blasze wykazywały zniszczenia i odpryski
warstwy malarskiej, powyginanie podłoża, a drewniana rama widoczne wykruszenia
i ubytki, przetarcia ornamentu i uszkodzenia złoceń. Po podklejeniu odspajających
się fragmentów warstw malarskiej, doczyszczeniu powierzchni z zabrudzeń, podjęto próbę prostowania zniekształconego podobrazia, a następnie wykonano punktowanie warstwy malarskiej. Ramę oczyszczono z zabrudzeń, wykonano dezynfekcję
i impregnację, uzupełniono ubytki drewna oraz kity i odtworzono złocenia według
pierwotnej koncepcji estetycznej.
Prowadzący prace: Małgorzata Podgórska-Makal
Inwestor: Parafia prawosławna Przemienienia Pańskiego w Lublinie przy wsparciu
finansowym Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Grupa Zmartwychwstania z cerkwi prawosławnej pw. Przemienienia Pańskiego przy ul. Ruskiej
Grupa Zmartwychwstania w formie konturowych ikon z przedstawieniami Chrystusa, Anioła i Trzech Marii na drewnianym podłożu wykazywała ubytki, uszkodzenia
i przemalowania. Po wykonaniu badań sondażowych podklejono odspojone fragmenty warstwy malarskiej, oczyszczono powierzchnię z wtórnych nawarstwień, a następnie konserwacji poddano drewniane podłoże i wykonano punktowanie warstwy
malarskiej.
Prowadzący prace: Małgorzata Podgórska-Makal
Inwestor: Parafia prawosławna Przemienienia Pańskiego przy wsparciu finansowym
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
Nagrobki z XIX i XX wieku na części rzymskokatolickiej cmentarza przy
ul. Lipowej
Konserwacji poddano 10 nagrobków kamiennych i żeliwnych. Pracami objęto następujące nagrobki i płyty: Marii z Kuczewskich Dunin (sek. 5b), rodziny Żyszkiewiczów (sek. 5b), neogotycki z ogrodzeniem żeliwnym (sek. 8), płyta Maryi z Morchenowiczów Malczewskiej (sek. 7), płyta Marcjanny Porębskiej (sek. 7), płyta Andre
Auguste Thouvenin (sek. 7), Antoniny z Kamińskich Balińskiej (sek. 7), Władysławy
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Kochanowskiej z hr. Gurowskich (sek. 7), Andrzeja Kondrackiego (sek. 15c), Józefa
Malickiego (sek. 4b).
Konserwacja nagrobków kamiennych obejmowała: oczyszczenie z wtórnych nawarstwień, usunięcie wadliwych reperacji, wzmocnienie kamienia, uzupełnienie ubytków
kamienia, scalanie kolorystyczne. W przypadku elementów żeliwnych wykonano oczyszczenie z farb i produktów korozji, prace spawalnicze, antykorozyjne i malowanie.
Prowadzący prace: Monika Konkolewska
Inwestor: Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Lublina
ŁĘCZNA, gm. Loco, pow. Loco
Feretron neobarokowy z obrazami: Św. Maria Magdalena i Pan Jezus w Ogrójcu z kościoła parafialnego pw. Św. Marii Magdaleny
W roku 2009 przeprowadzona została pełna konserwacja i restauracja feretronu
o bogatej ornamentyce obramienia. Obiekt wielokrotnie przemalowywany wykazywał
silne zabrudzenia, uszkodzenia i ubytki zarówno w drewnie jak także w warstwach
malarskich. Przeprowadzono pełny zakres prac technicznych przy drewnianej ramie
wraz z uzupełnieniem ubytków snycerki oraz wykonano prace restauratorskie przy
złoceniach i srebrzeniach. Obrazy oczyszczono z powierzchniowych nawarstwień
i przemalowań, przeprowadzono scalenie warstwy malarskiej oraz punktowanie
w obrębie ubytków. Opracowano całość estetycznie.
Prowadzący prace: Grzegorz Gołubiak
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka w Łęcznej przy wsparciu finansowym Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie i Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego
Tablica erekcyjna barokowa z kościoła parafialnego pw. Św. Marii Magdaleny
Wmontowana w ścianę przejścia do kaplicy kościoła tablica wykazywała silne zniszczenia zarówno na styku ze ścianą, w sposobie osadzenia jak również w czytelności
detalu i napisów. Obramienie tablicy wykonane zostało w piaskowcu, a inskrypcja na
płycie marmurowej. W pierwszym etapie oczyszczono całość z wtórnych nawarstwień
i wzmocniono strukturalnie piaskowiec i marmur. Wykonano sklejenia i uzupełnienia form, a następnie przywrócono poler marmurowej płycie. W obrębie liternictwa
wykonano złocenia.
Prowadzący prace: Monika Konkolewska
Inwestor: parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej
MILEJÓW, gm. Loco, pow. łęczyński
Obraz „Św. Antoni Padewski” z kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP
Obraz poddany został wcześniejszym niefachowym zabiegom konserwatorskim, które
spowodowały pociemnienie i nieczytelność kompozycji. Wykonane kity i punktowania
zasłaniały oryginał. Ponadto podłoże było zniszczone i wykazywało pofalowania, rozdarcia i ubytki płótna. Wykonano pełny zakres prac technicznych od czyszczenia, dezynfekcji, sklejenia rozdarć i wklejenia łat w miejscach ubytków płótna po wykonanie dublażu. Najwięcej problemów powodowało usuwanie położonej warstwy zabezpieczającej
(prawdopodobnie pokostu), która silnie zespoliła się z oryginałem. Dodatkowo fragmen-
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ty oryginalnej warstwy malarskiej zostały przemyte i spieczone. Niemożliwe do usunięcia
bez niszczenia oryginału fragmenty wtórnego przemalowania pozostawiono i przepunktowano. Pozostałe ubytki oryginalnej warstwy malarskiej zakitowano i wykonano retusz.
Obraz umieszczono w nowej ramie i zawieszono w prezbiterium kościoła.
Prowadzący prace: Joanna Polaska
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP w Milejowie
Dawny ołtarz główny z kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP
Ołtarz pełnił funkcję ołtarza głównego w dawnym kościele parafialnym. Po rozbudowie kościoła dawny kościół stał się „przedsionkiem” nowej części. W ołtarzu znajduje
się otoczony kultem wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem (Eleusa), opatrzony
koszulką. Wobec powyższego przyjęto wykonanie w pierwszym etapie konserwacji
obrazu wraz z ramą i wnęką ołtarzową i elementów rzeźbiarskich ze struktury. Obraz
wykonany został na drewnianym podłożu. Rozpoznanie potwierdziło duże zniszczenie oryginalnej warstwy malarskiej, ale zachowane fragmenty pozwoliły na odtworzenie pierwotnej koncepcji kolorystyczno-estetycznej wraz z rysunkiem grawerowanym
i złoconym tła. Rozważana była koncepcja ekspozycji obrazu bez koszulki, jednak
względy kultowe uzasadniały nałożenie koszulki. Srebrna sukienka i złocone korony
po konserwacji zostały zamontowane na niezależnym podłożu tworzącym dystans
do powierzchni obrazu. Pozostałe elementy rzeźbiarskie: rama obrazu, dwie rzeźby,
gloria, wazony, relikwiarze poddane zostały zabiegom konserwatorskim i restauratorskim w zakresie odtworzenia złoceń według pierwotnej koncepcji.
Prowadzący prace: Mariusz Bubicz
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP w Milejowie przy wsparciu
finansowym Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
NAŁĘCZÓW, gm. Loco, pow. puławski
Obraz Św. Tekla z ołtarza bocznego z XX wieku w kościele parafialnym pw. Św.
Jana Chrzciciela
Obraz po wymontowaniu z ołtarza poddany został pracom technicznym wraz z wykonaniem dublażu płótna, a następnie usunięto wtórne nawarstwienia z warstwy
malarskiej i po uzupełnieniu ubytków w gruntach wykonano retusz. W trakcie prac
konserwatorskich wyeksponowano zasłonięte dotychczas ramą fragmenty kompozycji obrazu, w związku z czym zmieniono ramę do obrazu. Zabezpieczono także napis
na odwrocie płótna z roku 1881.
Prowadzący prace: Krystyna Solecka
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela w Nałęczowie przy wsparciu
finansowym Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
NEPLE, gm. Terespol, pow. bialski ziemski
Rzeźby ze zwieńczenia ołtarza głównego przedstawiające Matkę Boską, Św. Jana,
Ukrzyżowanie w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
Rzeźby zdemontowano z ołtarza. Przeprowadzono zabieg dezynfekcji w komorze
fumigacyjnej. Oczyszczono powierzchnie i usunięto przemalowania. Podklejono łuski
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oryginalnej polichromii. Drewno impregnowano żywicą paraloid B72. Wykonano rekonstrukcje rzeźbiarskie i flekowania. Sklejono pęknięcia drewna. Uzupełniono ubytki zaprawy kitem akrylowym. Wykonano rekonstrukcje kolorystyki szat. W trackie
prac odkryto ślady srebrzeń w obrębie przepaski i perizonium. Zdecydowano o ich
rekonstrukcji. Prace, stanowiące I etap prac przy ołtarzu głównym, miały na celu poprawę stanu technicznego i przywrócenie pierwotnej estetyki rzeźbom.
Prowadzący prace: Elżbieta Linnert
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Neplach przy wsparciu finansowym Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie
PISZCZAC, gm. Loco, pow. bialski ziemski
Nagrobek Wojciecha Bogusławskiego, zlokalizowany na cmentarzu parafialnym
Zły stan i postępująca degradacja były powodem objęcia pracami konserwatorskimi nagrobka W. Bogusławskiego. Obiekt poza częściowym demontażem wymagał
przywrócenia obiektu do pierwotnego, prawidłowego poziomu, usunięcia wtórnych
uzupełnień, mechanicznego i chemicznego czyszczenia kamienia z doczyszczaniem
w partiach inskrypcji, chemicznego usunięcia mikroflory przy użyciu środków biobójczych, wykonania odsolenia. Zdecydowano o wykonaniu uzupełnień ubytków
w sztucznym kamieniu i rekonstrukcji krzyża wieńczącego w piaskowcu, przeprowadzono zabiegi impregnacji połączonej z hydrofobizacją. Prace zakończono wykonaniem scalenia kolorystycznego powierzchni.
Prowadzący prace: Piotr Zawadzki
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Piszczacu
przy wsparciu finansowym Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
POTOK GÓRNY, gm. Loco, pow. biłgorajski
Prospekt organowy z kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela
Prospekt organowy wraz z organami pochodzi z 1913 roku, architektoniczny, trójczłonowy, o bogatej dekoracji z motywami roślinnymi, ujęty wydatnymi stylizowanymi ażurowymi uszakami. Szafa prospektu polichromowana w kolorze brązowym,
elementy wystroju snycerskiego złocone. Prace konserwatorsko-restauracyjne objęły:
odczyszczenie z zabrudzeń, wykonanie dezynfekcji i dezynsekcji konstrukcji, impregnacja, uzupełnienie ubytków drewna w elementach snycerskich, uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej, scalenie kolorystyczne wraz z zabezpieczeniem, polerowanie zachowanych powierzchni złoceń.
Prowadzący prace: Malwina Kotlińska
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka w Potoku Górnym przy wsparciu finansowym
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
SERNIKI, gm. Loco, pow. lubartowski
Ołtarz neobarokowy w kaplicy pn. kościoła parafialnego pw. Św. Marii Magdaleny
W roku 2009 zakończone zostały prace przy drugim bliźniaczym ołtarzu (ołtarz Św.
Rodziny zrealizowano w roku 2008) pw. Przemienienia Pańskiego z obrazem tytu-
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larnym „Przemienienie Pańskie” i „Św. Mikołaj” w zwieńczeniu. Wykonano pełny
zakres prac restauratorskich obejmujących prace techniczne – demontaż, miejscowa
impregnacja drewna, uzupełnienie ubytków snycerki i zapraw- oraz prace estetyczne- wykonanie złoceń i polichromii na podstawie zachowanych śladów. Rozpoznanie
obiektu przesunęło datowanie ołtarza na pocz. XX wieku. Pracom poddano obrazy
ołtarzowe: oczyszczono odwrocie z zabrudzeń i warstwę malarską z wtórnych nawarstwień i przemalowań. Wykonano punktowanie ubytków warstwy malarskiej. Przy
okazji prac przy ołtarzu wykonano prace zabezpieczająco-konserwatorskie przy polichromii ściennej(przedstawienie św. Mikołaj) znajdującej się na ścianie za ołtarzem,
jako pozostałość wcześniejszego ołtarza iluzjonistycznego.
Prowadzący prace: Krzysztof Kawiak – Muzeum Archidiecezjalne w Lublinie
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka w Sernikach przy wsparciu finansowym Urzędu
Gminy w Sernikach
SŁAWATYCZE, gm. Loco, pow. bialski ziemski
Obrazy: „Św. Jan Nepomucen” z poł XVIII w. z kościoła parafialnego pw. MB
Różańcowej
Obraz „Św. Jan Nepomucen” malowany w technice olejnej na płótnie, datowany na
poł. XVIII w., prawdopodobnie pochodzący z dawnego kościoła, obecnie jest eksponowany na południowej ścianie nawy w kościele parafialnym. Obraz przed pracami
sfalowany, z miseczkowata siatką spękań, licznymi zachlapaniami i palmami pleśni. Przed przystąpieniem do prac zauważono wcześniejsze ślady prac naprawczych
w postaci niechlujnego dublażu, składającego się z kilku kawałków płótna, miejscowych grubych warstw przemalowań i werniksu. Zwrócono uwagę na poważna
kruchość warstwy malarskiej, mającej tendencję do wyruszeń, szczególnie w partiach
wzdłuż dolnej krawędzi. Na lico odcisnął się pionowy szew łączący bryty podobrazia. Obiekt zdjęto z krosien, usunięto stary dublaż, odwrocie oczyszczono z pozostałości kleju glutynowego. Wykonano prostowanie odkształceń warstwy malarskiej
na niskociśnieniowym stole dublażowym. W miejscach ubytków podobrazia dodano
krajki. Uzupełniono ubytki zaprawy i warstwy malarskiej Założono werniks. Obiekt
po przewiezieniu do kościoła nabito na nowe krosna i umieszczono w ramie. Celem
prac konserwatorskich było usunięcie przyczyn deformacji warstwy malarskiej, jej
wyprostowanie i przywrócenie obrazowi walorów estetycznych.
Prowadzący prace: Krzysztof Owsiany
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. MB Różańcowej w Sławatyczach przy wsparciu finansowym Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
Obraz: „Trójca Święta” XVII/XVIII w. z kościoła parafialnego pw. MB Różańcowej
Obraz „Trójca Święta” w kształcie stojącego prostokąta, wykonany w technice tempery woskowej na płótnie był odnawiany prawdopodobnie na przełomie XIX/XX w.
Wtedy wykonano dublaż i przemalowania lica. Przed przystąpieniem do prac powierzchnia obrazu była mocno sfalowana, zabrudzona, z widocznymi zachlapaniami, plamami pleśni oraz pociemniałym werniksem. Na lico wzdłuż bocznych kra-

151

wędzi naklejono pasy papieru przyklejonego do warstwy malarskiej. W miejscach
rozdarć podobrazia na odwrocie przyklejono łaty wzmacniające. Ustalono konieczność oczyszczenia lica i odwrocia, reperacji płóciennego podłoża, klejenie pęknięć
i ubytków płótna, prostowania obrazu, uzupełnienia ubytków. Po usunięciu wtórnych pasów stwierdzono, ze obraz pierwotnie był malowany w owalu a zmiany formatu dokonano ze względu na wtórne wykorzystanie obiektu, zmieniając wtedy jego
kształt i wielkość. Ze względu na pozostawienie obrazu w dotychczasowym miejscu
ekspozycji tj. zwieńczeniu ołtarza głównego, zdecydowano o zachowaniu obecnego
formatu obrazu. Obraz zdublowano na nowy nośnik Wykonano konsolidację z uelastycznieniem warstw technologicznych. Obiekt nabito na nowe krosna. Uzupełniono
ubytki w zaprawie. Wykonano retusz i werniksowanie. Celem prac konserwatorskich
była konsolidacja warstw technologicznych, usunięcie przyczyn deformacji warstwy
malarskiej i jej wyprostowanie oraz przywrócenie obiektowi walorów estetycznych..
Prowadzący prace: Krzysztof Owsiany
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. MB Różańcowej w Sławatyczach przy wsparciu finansowym Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
STARY ZAMOŚĆ, gm. Loco, pow. zamojski ziemski
Elementy wystroju snycersko-rzeźbiarskiego ołtarza głównego z kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP
Ołtarz główny datowany jest na pocz. XX wieku, drewniany, złocony, polichromowany. Ze względu na duży zakres prace realizowane są etapami, w 2009 roku wykonano
konserwację przy elementach wystroju snycersko-rzeźbiarskiego: relief płytki (półwałki, gzymsy, listewki, plakietki, muszle, motywy roślinne, trzony i bazy czterech
kolumn) oraz rama wewnętrzna pod zasuwą obrazu. Konserwacja w pełnym zakresie
techniczno-estetycznym objęła odczyszczenie, podklejenie spęcherzeń, rozwarstwień
i odspojeń, oczyszczenie złoceń, podklejenie rozwarstwień i pęknięć drewna, uzupełnienie ubytków drewna wraz z opracowaniem, rekonstrukcja elementów całkowicie
zniszczonych, uzupełnienie ubytków zaprawy w partiach złoceń wraz z ich opracowaniem, wykonanie złoceń i srebrzeń wraz z polerowaniem, zabezpieczenie złoceń,
Prowadzący prace: Krystyna Grodzicka-Gruntowicz
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka w Starym Zamościu przy wsparciu finansowym
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
SZCZEBRZESZYN, gm. Loco, pow. zamojski ziemski
Ołtarz boczny Św. Katarzyny z kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny
Ołtarz datowany jest na 4 ćwierć XVIII wieku, barokowy, drewniany, polichromowany, złocony. W zakresie konserwacji technicznej wykonano wzmocnienie osłabionej
konstrukcji ołtarza, impregnację strukturalną, dezynfekcję i dezynsekcję drewna, klejenie pękniętych elementów drewna, uzupełnienie ubytków w drewnie. Etap konserwacji estetycznej objął: usunięcie wtórnych nawarstwień z powierzchni architektonicznej, rzeźbiarsko-snycerskich, podklejenie odspojonych fragmentów polichromii,
uzupełnienie ubytków zaprawy, uzupełnienie ubytków drewna w elementach snycerskich wraz z opracowaniem powierzchni kitów, uzupełnienie złoceń i srebrzeń wraz
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z zabezpieczeniem, scalenie kolorystyczne warstwy malarskiej, położenie werniksu końcowego. Pełny zakres konserwacji techniczno-estetycznej zrealizowano przy
obrazie i rzeźbach ołtarzowych.
Prowadzący prace: Małgorzata Osełka
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka św. Katarzyny w Szczebrzeszynie przy wsparciu
finansowym Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
Malowidła ścienne na ścianach północnej, południowej i wschodniej w cerkwi
Malowidła datowane na IV ćwierć XVII wieku przykryte były XIX-wiecznymi malowidłami ze scenami Bożego Narodzenia, Chrztu Chrystusa, Przemieniania Pańskiego
oraz Zwiastowania Marii. Ze względu na wysokie walory artystyczne XVII-wiecznych
malowideł i konieczność odsłonięcia przyjęto wykonanie transferów przedstawień
z XIX wieku i osadzenie ich na ścianie zachodniej i wschodniej. Zakres prac konserwatorskich objął pełną konserwację techniczno-estetyczną. Wykonano wstępne
utrwalenie polichromii, podklejenie odspojonych fragmentów tynku wraz z żyłowaniem spękań i założeniem opasek zabezpieczających, dezynfekcję, usunięcie przemalowań, retuszy i zaplamień, utrwalenie polichromii. Zabiegi konserwacji estetycznej
polegały na uzupełnieniu ubytków tynków w technice oryginalnej (zapraw wapienno-piaskowa, faktura i plastyka powierzchni wykonana naśladowczo do oryginału),
drobne ubytki tynku w obrębie malowideł zostały uzupełnione równo z powierzchnią konserwowanych malowideł. Natomiast większe ubytki tynków i ubytki wokół
malowideł zostały uzupełnione lekko poniżej powierzchni zachowanych malowideł.
Ponadto uzupełniono ubytki pobiał, scalenie i rekonstrukcje warstwy malarskiej wykonano w niezbędnym zakresie. Przedstawienia XIX-wieczne zostały zdjęte na podłoże zastępcze, przeprowadzono zabiegi uzupełnienia ubytków zaprawy i konserwację
estetyczną.
Ściana zachodnia z XIX wieku bez zachowanych malowideł i strop żelbetowy z XX
wieku poddano odczyszczeniu, usuwaniu złuszczeń, żyłowaniu spękań, iniekcji odspojeń, kitowaniu ubytków i przemalowaniu na gładko w celu przygotowania powierzchni ściany zachodniej do ekspozycji transferów.
Prowadzący prace: Maciej Filip
Inwestor: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska z siedzibą w Lublinie przy
wsparciu finansowym Norweskiego Funduszu Finansowania
ŚWIERŻE, GM. DOROHUSK, POW. CHEŁMSKI ZIEMSKI
Ołtarz główny z kościoła parafialnego pw. św. św. Piotra i Pawła
Prace konserwatorskie rozpoczęto od przeprowadzenia zabiegów dezynfekcji. Oczyszczono powierzchnie drewniane ołtarza, usunięto wtórne nakłady gruntów i złoceń.
Przeprowadzono impregnację osłabionej tkanki drewnianej. Następnie uzupełniono
ubytki podłoża i starych gruntów, zrekonstruowano grunty, które opracowano. Zrekonstruowano i uzupełniono brakujące elementy dekoracji snycerskiej. Wykonano
scalenie kolorystyczne ołtarza. Zrekonstruowano złocenia złotem w płatkach. Zabezpieczono złocenia warstwą ochronną werniksu.
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Prowadzący prace: Ewa Taczanowska.
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. św. Piotra i Pawła w Świerżach
TARNOGÓRA, gm. Izbica, pow. krasnostawski
Ołtarz boczny pw. Zwiastowania NMP (zwieńczenie, rama centralna, uszaki)
z XVIII wieku z kościoła parafialnego pw. św. Zofii
W 2009 r. przeprowadzono I etap prac konserwatorskich. Przeprowadzono dezynfekcję, dezynsekcję, oczyszczono poszczególne elementy z kurzu i zanieczyszczeń. 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 polichromowanych,
wykonano złocenia na poler i mat. Zawerniksowano powierzchnię polichromii, 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 finansowym Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
Feretron z obrazami: „MB z Dzieciątkiem” i „św. Józef” z poł. XVIII w. z kościoła parafialnego pw. św. Zofii
Przy architekturze feretronu prace rozpoczęto od podklejenia i zabezpieczenia oryginalnych zapraw. Usunięto wtórne warstwy przemalowań z partii obramowania i podstawy,
usunięto wtórne nakłady na powierzchniach złoconych. Przeprowadzono dezynfekcję,
dezynsekcję, usunięto wtórne nakłady gruntów i szpachli. Wykonano prace stolarskie,
zrekonstruowano brakujące elementy snycerki. Założono kity i uzupełniono grunty
w partiach malatury. Założono nowe grunty i przygotowano podłoże pod złocenia. Wykonano złocenia na poler i mat. Wykonano retusze i rekonstrukcje warstwy malarskiej.
Zawerniksowano powierzchnie polichromii, wykonano izolację złoceń w miejscach
szczególnie narażonych na uszkodzenie. Prace konserwatorskie przy obrazach rozpoczęto od odklejenia płóciennego podobrazia od drewnianego podkładu oraz zabezpieczenia lica obrazów. Następnie oczyszczono odwrocia, przygotowano nowy podkład
(konstrukcję nośną), usunięto powierzchniową warstwę brudu i pożółkłego werniksu,
usunięto przemalowania i retusze. Założono kity w miejscach ubytków, pokryto lica
obrazów warstwą buforowego werniksu retuszerskiego, wykonano retusz naśladowczy
i rekonstrukcję brakującej warstwy malarskiej, położono werniks końcowy.
Prowadzący prace: Andrzej Lasek, Kazimierz Kaszuba
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Zofii w Tarnogórze przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
TARNOGRÓD, gm. Loco, pow. biłgorajski
Ołtarzyk Zesłania Ducha Świętego z cerkwi prawosławnej Świętej Trójcy
Ołtarzyk datowane na 2 połowę XIX wieku, drewniany, polichromowany, złocony.
W 2009 roku przeprowadzono I etap prac konserwatorskich obejmujących konserwa-
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cję obrazu w pełnym zakresie techniczno-estetycznym. Wykonano usunięcie zabrudzeń, ściemniałego i pożółkłego werniksu, uzupełnienie ubytków warstwy zaprawy
wraz z opracowaniem powierzchni kitów, usunięcie przemalowań warstwy malarskiej, uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej, scalenie kolorystyczne, werniksowanie końcowe. Ponadto przeprowadzono zabiegi konserwatorskie przy strukturze
ołtarzyka wraz z dezynsekcją, zdjęciem przemalowań.
Prowadzący prace: Agata Woźniak-Niemkiewicz
Inwestor: Parafia prawosławna w Tarnogrodzie przy wsparciu finansowym Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
TERESPOL, gm. Loco, pow. bialski ziemski
Ikony: „Św. Joanik”, „Św. Stefan”, „Św. Antoniusz Pieczewski” z pocz. XX wieku z cerkwi prawosławnej pw. Św. Jana Teologa
Ikony z cerkwi prawosławnej w Terespolu objęte pracami są kolejnymi z zespołu obiektów malowanych w technice olejnej na blasze. Po demontażu oczyszczono lica, podklejono spęcherzenia i odspojenia warstwy malarskiej, usunięto kopeć i pociemniały
werniks, usunięto ślady korozji. Miejsca porażone zabezpieczono preparatem antykorozyjnym. Położono werniks końcowy i retuszerski. Wykonano punktowanie ubytków
i scalenie kolorystyczne. Prace miały na celu zahamowanie procesów destrukcji powodowanych przez rdzę, poprawę stanu technicznego i wartości estetycznych obiektów.
Prowadzący prace: Zdzisław Gil
Inwestor: Parafia prawosławna pw. Św. Apostoła Jana Teologa w Terespolu przy
wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
TOMASZÓW LUBELSKI, gm. Loco, pow. Loco
Krucyfiks z kościoła parafialnego pw. Zwiastowania NMP
Krucyfiks utrzymany w charakterze barokowym, datowany na koniec XVIII wieku,
rzeźba drewniana, polichromowana. Realizacja prac konserwatorskich w pełnym zakresie techniczno-estetycznym objęła następujące zabiegi: oczyszczenie powierzchni
lica i odwrocie z zabrudzeń, wykonanie odkrywek określających stratygrafię warstw,
usunięcie z powierzchni rzeźby retuszy i kitów pochodzących z wcześniejszych prac
renowacyjnych. Wykonano dezynsekcję drewna i impregnację wzmacniającą strukturę drewna. Następnie przystąpiono do uzupełniania ubytków w drewnie, ubytków
gruntów oraz brakujących elementów drewna. Na powierzchni polichromii założono
werniksy retuszerskie, wykonano retusze warstwy malarskiej i założono werniksy
końcowe.
Prowadzący prace: Małgorzata Osełka
Inwestor: parafia rzymskokatolicka pw. Zwiastowania NMP przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim
Portrety z wyposażenia plebanii parafii rzymsko-katolickiej pw. Zwiastowania
NMP
Portrety: Księdza Feliksa Kurzątkowskiego,1 poł. XIXw., Michała Zdzisława Zamoyskiego, 1 poł. XVIIIw., Księdza Erazma Bietkowskiego, 1 poł. XVIIIw., wykonane
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w technice olejnej na płótnie utrzymane w charakterze barokowym. Zrealizowane
prace konserwatorskie objęły pełny zakres techniczno-estetyczne. Wykonano oczyszczenie z zabrudzeń wraz z wstępnym prostowaniem krawędzi i rozdarć płótna. Usunięto warstwy werniksów z powierzchni obrazów, oczyszczono oryginalnej warstwy
malarskiej z zabrudzeń, prostowanie płótna. Następnie uzupełniono ubytki podobrazi płóciennych poprzez wklejenie protez płóciennych i klejenie rozdarć, wykonano
dublaż, uzupełniono ubytki gruntów, wykonano nowe krosna, założono werniksy
retuszerskie, uzupełniono warstwę malarską wraz z założeniem warstwy werniksu
końcowego.
Prowadzący prace: Małgorzata Osełka
Inwestor: parafia rzymskokatolicka pw. Zwiastowania NMP przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim
TOPÓLCZA, gm. Zwierzyniec, pow. zamojski ziemski
Ikona Matka Boska z Dzieciątkiem z kościoła parafialnego pw. Św. Izydora
Ikona datowana na 1 połowę XVII wieku pochodzi z dawnego wyposażenia nieistniejącej cerkwi greckokatolickiej w Topólczy. Malowidło wykonane w technice
temperowej na podobraziu drewnianym pokrytym płótnem lnianym. W 2009 roku
zrealizowano I etap konserwacji polegający na zahamowaniu procesu destrukcji
i wykonaniu z uwagi na wyjątkowe historyczne i estetyczne walory ikony odkrywek
stratygraficznych i sondażowych, szczegółowych badań chemicznych i fizycznych
pigmentów i spoiw oraz badań dendrochronologicznych. Konserwacja techniczna polegała na wymontowaniu ikony z wtórnej ramy, wymontowaniu zniszczonych przez
kołatka szpong, oczyszczenie krawędzi, wyekstrahowanie z ikony masy woskowo-żywicznej, usunięcie wtórnych nawarstwień gruntów, wadliwych kitów, przemalowań
i pociemniałych retuszy. Z uwagi na osłabienie warstw technologicznych wykonano
konsolidację warstw gruntu i warstwy malarskiej, następnie przeprowadzono impregnację, klejenie i stabilizację podobrazia, rekonstrukcję obciętej części ramy obrazu
i wykonano nowe szpongi.
Prowadzący prace: Urszula Brzozowska-Drozdowicz
Inwestor: parafia rzymskokatolicka w Topólczy przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy i Miasta Zwierzyniec oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
TRZESZCZANY, gm. Loco, pow. hrubieszowski
Ołtarz boczny z kościoła parafialnego pw. Trójcy Przenajświętszej i Narodzenia NMP
Ołtarz św. Teresy od Dzieciątka Jezus datowany wstępnie na XVII wiek, barokowy,
drewniany, polichromowany, złocony. Zakres prac konserwatorskich II etapu objął
predellę ołtarzową i strukturę retabulum. Zniszczenia spowodowane przez drewnojady, poluzowanie łączeń i odspojenia poszczególnych elementów osłabiło wytrzymałość konstrukcyjną ołtarza, spójność warstw technologicznych osłabiona przez przemalowania gruntów i warstw malarskich, stan pierwotnych złoceń w 90% wymaga
rekonstrukcji. Wykonano demontaż elementów ruchomych, wstępne oczyszczenie,
usunięcie wtórnych nawarstwień, wymianę spróchniałych elementów konstrukcyjnych wraz ze stabilizacją obiektu. Następnie przeprowadzono dezynsekcję i impre-
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gnację z dodatkiem środków grzybobójczych i owadobójczych. Uzupełniono ubytki
drewna, ustabilizowano warstwy technologiczne, uzupełniono ubytki warstw gruntu
wraz z opracowaniem pod względem fakturowym. Wykonano rekonstrukcje zniszczonych złoceń na poler i mat wraz z zabezpieczeniem, fragmenty polichromowane
scalono kolorystycznie.
Prowadzący prace: Krystyna Solecka
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka w Trzeszczanach przy wsparciu finansowym Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
WERESZCZYN, gm. Urszulin, pow. włodawski
Obraz ”Madonna Sykstyńska” z 1872 r. (kopia obrazu Rafaela) z kościoła parafialnego pw. św. Stanisława BM
Po zabezpieczeniu warstwy malarskiej przystąpiono do oczyszczenia i dezynfekcji
odwrocia. Przeprowadzono konsolidację warstw technologicznych obrazu, prostowanie pofalowanej powierzchni podobrazia. Sklejono lokalne rozdarcia płótna, a następnie oczyszczono warstwę malarską z pociemniałego werniksu i starych retuszy.
Wykonano dublaż, uzupełniono ubytki warstwy gruntu. Po położeniu koloru lokalnego założono werniks retuszerski i wykonano retusz naśladowczy. Na zakończenie
prac położono werniks końcowy. Prace konserwatorskie przeprowadzono również
przy ramie. Przeprowadzono zabiegi dezynfekcji. Oczyszczono i uzupełniono ubytki
drewna, wykonano scalenie kolorystyczne lica ramy.
Prowadzący prace: Joanna Polaska
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Wereszczynie przy
wsparciu finansowym Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

WISZNICE, gm. Loco, pow. bialski ziemski
Zespół nagrobków zlokalizowanych na cmentarzu zamkniętym przy ul. Kościelnej 2
W 2009 r. pełną konserwacją objęto łącznie 7 nagrobków: grobowiec Rodziny Kraszewskich ok. 1900 r., nagrobek Lucjana Kraszewskiego z lat 90-ty XIX w., nagrobek
Magdaleny Kowalewskiej z 1874 r., nagrobek Aleksandra Wolskiego z II poł. XIX w.
zespół grobowy Rodziny Sosnkowskich, z lat 50-tych XIX w., nagrobek Władysława
Borkowskiego z ok. 1885 r. Nagrobek NN (Tofiny i Borkowskiej z k. XIX w). Wykonano pełny zakres prac konserwatorskich przy kamieniu od jego oczyszczenia, odsolenia, wzmocnienia, klejenia pęknięć usunięcia nawarstwień, uzupełnienia ubytków,
uczytelnienia inskrypcji poprzez pogłębienie lub przekucie liter, scalenia estetycznego
oraz zabezpieczenia całości z zaimpregnowaniem hydrofobowym. Wykonano pełny
zakres prac przy elementach metalowych wymienionych obiektów, tj. oczyszczenie
metodami mechanicznymi i chemicznymi, zabezpieczenie powłokami antykorozyjnymi. Zrekonstruowano elementy metalowe i zamontowano je z zastosowaniem żywic
syntetycznych. Zakres prac przy kamieniu i metalu uzupełniono o prace przy powierzchniach betonowych i murowanych: wykonano przegląd tyków na obiektach;
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przemurowano zniszczone podmurówki pod płyty nagrobne. Usunięto tynki zwietrzałe i odspojone. Powierzchnie oczyszczono i wzmocniono poprzez uzupełnienie
fugowań i impregnacją wzmacniającą cegły. Niewielkie ubytki uzupełniono kitem
mineralnym. Uzupełniono ubytki tynków z zastosowaniem zapraw mineralnych na
bazie spoiw wapiennych. Oczyszczono pola grobowe z roślinności i korzeni drzew,
obniżono grunt wokół płyt nagrobnych i wykonano nowe opaski odwadniające. Prowadzący prace: Piotr Zawadzki
Inwestor: Gmina Wisznice oraz Parafia rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Wisznicach przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
WŁODAWA, gm. Loco, pow. Loco
Ikona „św. Aleksander Newski” z pocz. XX w. z cerkwi prawosławnej pw. Narodzenia NMP
Prace konserwatorskie przy ikonie rozpoczęto od oczyszczenia lica malowidła. Następnie wykonano impregnację podobrazia, sklejono spękania podobrazia. Uzupełniono ubytki podobrazia i warstwy zaprawy. Wykonano punktowania scalające i położono werniks końcowy.
Prowadzący prace: Tatiana Dzierzęga
Inwestor: Parafia prawosławna pw. Narodzenia NMP we Włodawie przy wsparciu
finansowym Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
WOHYŃ, gm. Loco, pow. radzyński
Ołtarze boczne z kościoła pw. św. Anny
W 2009 r. podjęto prace konserwatorskie przy ołtarzach bocznych Matki Boskiej
i Ukrzyżowania. Wstępne oględziny obiektów potwierdziły liczne zniszczenia konstrukcji i snycerki, silnie porażonej przez owady. Oryginalna politura zastała przetarta, straciła połysk. Na przeważającej powierzchni została pokryta pociemniałymi
lakierami a oryginalne złoto pokryto bronzą. Obiekty oczyszczono, usunięto wtórne przemalowania z części złoconych i rzeźb. Wykonano dezynsekcję, impregnację
i reparacje stolarskie drewna. Zrekonstruowano ubytki drewna w elementach dekoracyjnych i wymieniono zniszczone przez owady profilowane listwy. Uzupełniono
ubytki zaprawy oraz nałożono pulment. Wykonano złocenia na mat i poler. Założono
politurę szelakową na powierzchnie drewniane.
Prowadzący prace: Krzysztof Owsiany
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Anny w Wohyniu przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
WOJSŁAWICE, gm. Loco, pow. chełmski ziemski
Ołtarz boczny pw. św. Antoniego wraz z rzeźbami z I poł. XVIII wieku z kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła
Zabiegi konserwatorskie rozpoczęto od przeprowadzenia dezynfekcji, dezynsekcji,
a także oczyszczenia poszczególnych elementów z kurzu i zanieczyszczeń. Usunięto
wtórne warstwy przemalowań z powierzchni polichromowanych i złoconych oraz
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wtórne nakłady gruntów i szpachli. Wykonano prace wzmacniające konstrukcję ołtarza, wzmocniono strukturę osłabionej tkanki drewnianej. Uzupełniono ubytki drewna
i starych gruntów. Nałożono nowe grunty w partiach malatury i złoceń. Opracowano powierzchnie pod złocenia, wykonano retusze i rekonstrukcje powierzchni polichromowanych. Zrekonstruowano złocenia zgodnie z zakresem ich występowania.
Położono werniks końcowy na powierzchni polichromii, wykonano izolacje złoceń
w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenie.
Prowadzący prace: Andrzej Lasek, Kazimierz Kaszuba
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Wojsławicach przy
wsparciu finansowym Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz Starostwa Powiatowego w Chełmie
Obraz „Ecce Homo” z I poł. XVIII wieku w zwieńczeniu ołtarza bocznego
z kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła
Oczyszczono i zabezpieczono lico i odwrocie obrazu., Przygotowano nową konstrukcję nośną, do której przytwierdzono płócienne podobrazie. Usunięto pożółkły
werniks i przemalowania. Założono kity w miejscach ubytków. Położono werniks
pośredni, a następnie wykonano retusz naśladowczy. Prace zakończono zabezpieczeniem lica obrazu końcową warstwą werniksu.
Prowadzący prace: Andrzej Lasek
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Wojsławicach przy
wsparciu finansowym Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz Starostwa Powiatowego w Chełmie

ZAMOŚĆ, gm. Loco, pow. Loco
Wyposażenie i wystrój kaplicy ordynackiej pw. Przemienienia Pańskiego
w kościele katedralnym Zmartwychwstania Pańskiego i Sw. Tomasza Apostoła
Kaplica stanowi mauzoleum Jana Zamoyskiego, założyciela Miasta i fundatora Katedry, konsekrowana w 1637 roku. Sklepienie dekorowane barokowymi sztukateriami
Jana Baptysty Falconiego, wykonane ok. 1635r., w posadzce płyta nagrobna Jana
Zamoyskiego, z czarnego marmuru i elementami z brązu. Ołtarz XIX-wieczny, neobarokowy z obrazami Wojciecha Gersona i Rafała Radziewicza. W 2009 roku zrealizowano II etap prac konserwatorskich i restauracyjnych przy dekoracji sklepienia i ścian
kaplicy. Podczas konserwacji sztukaterii i ścian kaplicy dokonano odkryć, które wpłynęły na zmianę pierwotnych założeń programu konserwatorskich. Podczas usuwania
przemalowań i wtórnych nawarstwień na sztukateriach odsłonięto śladowe ilości złoceń wykonanych w technice na tzw. pulment. Odkrycie śladów złoceń było powodem rozszerzenia prac badawczych nad historią konserwacji kaplicy oraz technologią
i technika wykonania. W oparciu o zgromadzony materiał badawczy potwierdzono,
ze sztukaterie w Kaplicy Zamoyskich były pierwotnie częściowo złocone.
Kolejnym odkryciem odnalezienie dekoracji sztukatorsko-malarskiej ścian wykonanej
w ramach konserwacji kaplicy w latach 1867-1871. Płaszczyzny ścian dzieliły prze-
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strzenne pilastry wykonane w technice narzutu. Pilastry oraz geometryczne podziały
malarskie tworzyły płyciny, które były wypełnione malarska imitacja marmurów. Marmoryzacja wykonana w technice olejnej na gipsowej sztablaturze, na żółtym tle namalowano brązowo-czerwone żyłki. Wspomniana dekoracja została usunięta prawdopodobnie w latach 50-tych XX wieku, podczas kolejnej renowacji kaplicy. Fragmenty
zachowanej dekoracji odsłonięto podczas demontażu ołtarza. Komisja konserwatorska zdecydowała o rekonstrukcji złoceń w technice oryginalnej na sztukateriach oraz
o rekonstrukcji dekoracji sztukatorsko-malarskiej ścian w technice oryginalnej.
Prowadzący prace: Maciej Filip
Inwestor: Parafia Katedralna w Zamościu przy wsparciu finansowym Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
Organy muzyczne w kościele katedralnym Zmartwychwstania Pańskiego i Św.
Tomasza Apostoła
Organy muzyczne ufundowane przez ordynata hr. Maurycego Zamoyskiego, wykonane zostały w warsztacie Jana Śliwińskiego ze Lwowa w 1895 roku, o bogatym wystroju rzeźbiarsko-snycerskim. W 2008 roku wykonano kolejny etap prac organmistrzowskich i konserwatorskich przy organach i prospekcie w zakresie: układu powietrza,
kontuaru, traktury, wiatrownice, piszczałki metalowe, frontowe, drewniane. Prace polegały na usunięciu przemalowań, naprawy uszkodzeń mechanicznych, impregnacji
drewna, wymiany całkowicie zniszczonych piszczałek, naprawy regulatora powietrza
na miechu wraz ze strojeniem i intonacją.
Prowadzący prace: Jacek Kamiński
Inwestor: Parafia Katedralna w Zamościu przy wsparciu finansowym Miasta Zamościa
oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
Nagrobki Feliksa Kudlińskiej, Emilii Radyszkiewicz, Adolfa Skulskiego, Tekli
i Magdaleny Ehm na cmentarzu parafialnym
Nagrobki datowane na koniec XIX w. i pocz. XXW,, wykonane z wapienia józefowskiego i piaskowca, w formie obelisków zwieńczonych krzyżem. Zakres wykonanych
prac konserwatorskich i restauratorskich objął : oczyszczenie, usunięcie mikroorganizmów, usunięcie wtórnych nawarstwień, dezynfekcja, uzupełnienie ubytków kamienia, rekonstrukcja brakujących elementów, całą powierzchnię nagrobków zabezpieczono przez hydrofobizację.
Prowadzący prace: Tomasz Bulewicz, Andrzej Pysz
Inwestor: Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego przy ulicy Peowiaków
w Zamościu
Brama Szczebrzeska, Wartownia, Brama Lubelska z Kojcem w zespole XIXwiecznych fortyfikacji
Zakres prac konserwatorskich i restauratorskich obejmował elementy kamienne zewnętrzne i we wnętrzu obiektów oraz wątek ceglany elewacji Bramy Szczebrzeskiej.
Przy elementach kamiennych wykonano demontaż najbardziej zagrożonych elementów z zakładaną wymianą, odsłonięcie wątku kamiennego spod warstwy tyn-
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ku i zapraw cementowych, dezynfekcję wraz z wykonaniem iniekcji. Wzmocnienie
osłabionych partii elementów kamiennych, usunięcie nawarstwień i zanieczyszczeń,
wykonanie fleków. Ponadto wykonano rekonstrukcję i uzupełnienie mniejszych
ubytków, wypełnienie wolnych przestrzeni miedzy blokami kamiennymi okładziny,
unifikacja kolorystyczna na bazie farby i pigmentów wapiennych i hydrofibizacja
powierzchni kamiennych.
Przy wątku ceglanym elewacji zewnętrznych przeprowadzono następujące zabiegi:
odsłonięcie wątku ceglanego spod wtórnych warstw tynku i cementu, dezynfekcję
skażonych biologicznie partii ścian, uzupełnienie ubytków, rekonstrukcja i uzupełnienie mniejszych ubytków, przemurowanie „płaszcza” na grubość jednej cegły zdegradowanych partii elewacji, przemurowanie strukturalne muru na całą głębokość
w miejscach ubytków, usuniecie zdegradowanych i nieszczelnych spoin i ich wymiana, unifikacja kolorystyczna, zabezpieczenie hydrofobowe powierzchni ścian.
Prowadzący prace: Katarzyna Bromirska
Inwestor: Miasto Zamość przy wsparciu funduszy Unii Europejskiej i Norweskiego
Funduszu Finansowania
ZWIERZYNIEC, gm. Loco, pow. zamojski ziemski
Polichromia ścienna z 1749 roku z kościoła filialnego św. Jana Nepomucena
Polichromia barokowa przypisywana autorstwu Łukasza Smuglewicza wypełnia całą
powierzchnię sklepienia i ścian kościółka „na wodzie”. Prace realizowane są etapami
od roku 1998. Zakres prac wykonanych w 2009 roku obejmował sekcje nr 3-4, 5-6,
7-8, 9-10, 11-12. Zakres zrealizowanych prac konserwatorskich obejmował rekonstrukcję brakujących fragmentów malowideł w partiach przedstawień alegorycznych
i św. Jana Nepomucena w ołtarzu głównym. Wykonano prace przygotowawcze dolnego pasa dla potrzeb wprowadzenia nowego drewnianego cokołu. Prace dotyczyły
usunięcia istniejącego cokołu zamocowanego na zaprawie cementowej, odsłonięcie
oraz oczyszczenie i zabezpieczenie ceglanego wątku. Wykonano drewniany cokół
warz z jego opracowaniem technicznym i estetycznym oraz montażem.
Prowadzący prace: Ewa Cempla-Dziadoń, Andrzej Cygnarowski
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka w Zwierzyńcu przy wsparciu finansowym Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Urzędu Miasta i Gminy Zwierzyniec
Nagrobek Aleksandra Możdżeńskiego na cmentarzu parafialnym
Nagrobek z 1909 roku poświęcony Aleksandrowi Możdżeńskiemu – kasjerowi Ordynacji Zamoyskiej w formie postumentu imitującego złożenie z wielu luźnych głazów
zwieńczonego krzyżem stylizowanego na drewniany pień wykonany jest z wapienia
józefowskiego, ogrodzony słupkami połączonymi metalowymi prętami. Zrealizowane
prace konserwatorskie polegały na wykonaniu demontażu zardzewiałych elementów, tablicy inskrypcyjnej, odczyszczenia, dezynfekcji, sklejeniu pękniętych słupków,
przesunięciu i ustawieniu kamiennych słupków. Ponadto wykonano szlifowanie
i polerowanie tablicy z inskrypcją, czyszczenie i zabezpieczenie prętów, uzupełnienie
drobnych ubytków kamienia, hydrofobizację powierzchni.
Prowadzący prace: Tomasz Bulewicz
Inwestor: Towarzystwo Miłośników Zwierzyńca
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CONSERVATION WORKS CARRIED OUT ON THE MOVING
MONUMENTS DURING 2009
Presented list of the conservation works relating to the Province of Lublin, covering the
activities on the area being under the protection of the Provincial Office for the Protection of
Historical Monuments (WUOZ) Lublin and its branches in Biała Podlaska, Chełm and Zamość,
concerns movable monuments. The completed works were of a conservation and restoration
nature adequately to the features of the object. The activities undertaken on the owner’s
initiative in many cases are of a long-term nature, leading to an overall restoration of the decor
and equipment of the historic interior. In 2009 – thanks to the grants from LWKZ (Provincial
Conservator of Monuments in Lublin), BWL and the Ministry of Culture and National Heritage,
it was possible to realize significant ranges of conservation works, such as, in the case of the
parish church in Janów Podlaski, Immaculate Conception Church (with rector) in Lublin, the
cathedral in Zamość, the seminar church in Lublin. The submitted report provides a summary
of restoration works at the movable monuments for the year 2009.
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1. Bukowina – kościół filialny – ambona – przed konserwacją, fot. A. Guzik
2009

2. Bukowina – kościół filialny – ambona – po
konserwacji, fot. A. Guzik 2009
3. Bukowina – kościół filialny – prospekt organowy – przed konserwacją,
fot. A Guzik 2009

4. Bukowina – kościół filialny – prospekt organowy – po konserwacji, fot.
A. Guzik 2009
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5. Chmiel – kościół par. obraz MB z Dzięciątkiem przed konserwacją, fot. R. Róg, 2009

6. Chmiel – kościół par. – obraz MB z Dzieciątkiem – po konserwacji, fot. R. Róg, 2009

7. Czemierniki – kościół par. – obraz Chrystus 8. Czemierniki – kościół par. – obraz Chrystus
błogosławiący unię Polski z Litwą – w trakcie błogosławiący unię Polski z Litwą – po konserwacji, fot. A. Fic-Lazor 2009
konserwacji, fot. A. Fic-Lazor 2009
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9. Czemierniki – kościół par. – obraz Męczeństwa św. Stanisława – przed konserwacją, fot.
A. Fic-Lazor 2009
10. Czemierniki – kościół par. – obraz Męczeństwa św. Stanisława – w trakcie konserwacji,
fot. A. Fic-Lazor 2009

11. Czemierniki – kościół par. – obraz Męczeństwa św. Stanisława – po konserwacji, fot.
A. Fic-Lazor 2009
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12. Czemierniki – kościół par. – ambona przed
konserwacją, fot. A. Fic-Lazor 2009

14. Horostyna – cerkiew – krzyż procesyjny
– przed konserwacją, fot. J. Polaska 2009
15. Horostyna – cerkiew – krzyż procesyjny
– po konserwacją, fot. J. Polaska 2009
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13. Czemierniki – kościół par. – ambona
po konserwacji, fot. A. Fic-Lazor 2009

16. Kostyń – kościół par. – obraz MB z Dzieciąt- 17. Kostyń – kościół par. – obraz MB z Dzieciątkiem – przed konserwacją, fot. J. Polaska 2009 kiem – po konserwacji, fot. J. Polaska 2009

18. Lublin – kościół Karmelitów Bosych – am- 19. Lublin – kościół Karmelitów Bosych – ambona – przed konserwacją, fot. M. Sokólska- bona – po konserwacją, fot. M. Gawłowska
2009
Augustyńska, J. Gujda 2007
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20. Lublin – kościół NP NMP – obramienie obrazu – przed
konserwacją, fot. K. Wasilczyk 2009

21. Lublin – kościół NP NMP – fragment obramienia obrazu
– w trakcie konserwacji, fot. K. Wasilczyk 2009

22. Lublin – kościół NP NMP – obramienie 23. Lublin – kościół NP NMP – obramienie
z krucyfiksem – po konserwacji, fot. K. Wasil- z obrazem św. Barbary – po konserwacji, fot.
czyk 2009
K. Wasilczyk 2009
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24. Lublin – kościół NP NMP – blat konsoli – przed konserwacją, fot. K. Wasilczyk 2009

24. Lublin – kościół NP NMP – blat konsoli – po konserwacji, fot. K. Wasilczyk
2009

26. Lublin – kościół NP NMP – fragment
konsoli – w trakcie konserwacji, fot.
K. Wasilczyk 2009

27. Lublin – kościół NP NMP – fragment konsoli – po 28. Lublin – kościół NP NMP – konsola –
konserwacji, fot. K. Wasilczyk 2009
po konserwacji, fot. K. Wasilczyk 2009
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30. Milejów – kościół par. – obraz św. Antoni
– w trakcie konserwacji, fot. J. Polaska 2009
29. Milejów – kościół par. – obraz św. Antoni
– przed konserwacją, fot. J. Polaska 2009

31. Milejów – kościół par. – obraz św. Antoni – po
konserwacji, fot. J. Polaska 2009
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32. Słowatycze – kościół par. – obraz św. Jan 33. Słowatycze – kościół par. – obraz św. Jan
Nepomucen – przed konserwacją, fot. K. Ow- Nepomucen – po konserwacji, fot. K. Owsiany
siany 2009
2009

34. Szczebrzeszyn – cerkiew – dekoracja
ścienna – fragment w trakcie konserwacji, fot.
M. Filip 2009

35. Szczebrzeszyn – cerkiew –
dekoracja ścienna – fragment
po konserwacji, fot. M. Filip 2009
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37. Szczebrzeszyn – cerkiew – dekoracja ścienna
– fragm. po konserwacji, fot. M. Filip 2009

36. Szczebrzeszyn – cerkiew – dekoracja ścienna – po konserwacji, fot. M. Filip 2009

38. Tarnogóra – kościół par. – feretron – przed 39. Tarnogóra – kościół par. – feretron – po
konserwacją, fot. A. Lasek 2009
konserwacji, fot. A. Lasek 2009
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40. Wereszczyn – kościół par. – obraz Madonna 41. Wereszczyn – kościół par. – obraz Madonna
Syksytńska – przed konserwacją, fot. J. Polaska Syksytńska – po konserwacji, fot. J. Polaska 2009
2009

42. Wojsławice – kościół par. – obraz Ecce Homo 43. Wojsławice – kościół par. – obraz Ecce
– przed konserwacją, fot. A. Lasek 2009
Homo – po konserwacji, fot. A. Lasek 2009
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44. Wojsławice – kościół par. – ołtarz boczny
– przed konserwacją, fot. A. Lasek 2009

45. Wojsławice – kościół par. – ołtarz boczny
– po konserwacji, fot. A. Lasek 2009

46. Zamość – katedra – kaplica Ordynacka
– przed konserwacją, fot. M. Filip 2009

47. Zamość – katedra – kaplica Ordynacka
– po konserwacji, fot. M. Filip 2009
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PRZEGLĄD PRAC KONSERWATORSKICH W WOJ. LUBELSKIM W ROKU 2009

Anna Kubasik, Barbara Hołownia-Barczyńska
Urszula Nowakowska, Michał Wilk

PRACE KONSERWATORSKIE NA TERENIE ZABYTKOWYCH ZAŁOŻEŃ
OGRODOWYCH, PRZEPROWADZONE W ROKU 2009
Przedstawione poniżej sprawozdanie ukazuje zakres specjalistycznych prac
o charakterze konserwatorskim prowadzonych w obrębie założeń ogrodowych, parkowych, przykościelnych, cmentarnych jak również zabytkowych przestrzeni miejskich na terenie funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie i podległych mu delegatur w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.
Prowadzone prace porządkowe, pielęgnacyjne, zabezpieczające i konserwacyjne
na terenie założeń ogrodowych mają na celu zachowanie trwałości tych obiektów
zgodnie z ich charakterem, oraz wyeksponowanie poszczególnych elementów kompozycji ogrodowej. Podejmowane prace rewaloryzacyjne mają zmierzać do przywrócenia przestrzeniom ogrodowym ich kompozycyjnej i historycznej wartości. W 2009
roku prace tego typu zostały przeprowadzone w ok. 61 obiektach.
Zakres prac obejmował pielęgnację i konserwację drzewostanu parkowego.
Ponadto podejmowane były prace porządkowe mające na celu uczytelnienie
wnętrz i powiązań widokowych. W 6 obiektach prace konserwatorskie miały charakter szerszy i związane były z rozpoczęciem bądź kontynuacją prac rewaloryzacyjnych przestrzeni ogrodowych. W przypadku miasta Włodawy i Zamościa dotyczyły rewitalizacji przestrzeni miejskiej w zakresie uczytelniania jej elementów
przestrzennych.
BIAŁKA, GM. RADZYŃ PODLASKI, POW. RADZYŃSKI
Zespół pałacowo-parkowy: pałac i rozległy park krajobrazowy
W 2009 r. na terenie parku prowadzone były prace rewaloryzacyjne w zakresie budowy dróg parkowych, porządkowania drzewostanu oraz wprowadzania nasadzeń
uzupełniających. Powyższe prace prowadzone były w oparciu o studium rewaloryzacji i adaptacji parku oraz projekty branżowe, opracowane przez mgr inż. Annę Latoch
w 2008 r.
BODUSZYN, GM. NIEMCE, POW. LUBELSKI ZIEMSKI
zespół dworsko-parkowy
Zrealizowano częściowo program pielęgnacyjny dla zabytkowego drzewostanu zawarty w opracowanej dokumentacji: „Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna
zabytkowego parku w Boduszynie. Projekt gospodarki drzewostanem” autorstwa mgr
inż. Iwony Brankiewicz, 2009 r., w zakresie wycinki drzew znajdujących się w złym
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stanie zdrowotnym, zamierających i stwarzających bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa.
BOŃCZA, GM. KRAŚNICZYN, POW. KRASNOSTAWSKI
zespół dworsko-parkowy
Harmonijnie połączony murowany dwór, park, układ wodny wraz z zespołem gospodarczym. Park z układem kwaterowym wyznaczonym przez aleje grabowe i lipowe.
Dwór położony na osi widokowej przechodzącej w otwarty krajobraz doliny rzeki
Wojsławki. Wykonano prace pielęgnacyjne we wnętrzach parkowych, usuwając drzewa wyrosłe spontanicznie oraz oczyszczając dawne stawy parkowe. Zrealizowano
także przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków.
BORTATYCZE KOLONIA, GM. ZAMOŚĆ, POW. ZAMOJSKI ZIEMSKI
zespół folwarczny
Na pozostałości zieleni folwarcznej i wnętrzach ogrodowych ze stawami realizowane
były dalsze prace sanitarne w koronach 5 drzew w oparciu o program prac. Usunięto
krzewy dzikiego bzu i zarośla z łęgów jesionowych przy stawach. Powyższe prace
wykonano ze środków własnych właściciela nieruchomości.
CELEJÓW, GM. WĄWOLNICA, POW. PUŁAWSKI
zespół pałacowo-parkowy
Na podstawie udzielonego pozwolenia, w oparciu o opracowaną ocenę dendrologiczną drzew wykonano prace w obrębie parku w zakresie usunięcia drzew zamierających i stwarzających zagrożenie, zabezpieczenia i konserwacji 3 starych drzew
parkowych oraz prace porządkowe w zakresie trzebieży selektywnej młodych samosiewów i nasadzeń bezplanowych kolidujących z historyczną strukturą przestrzenno
– kompozycyjną zabytkowego. Powyższe prace stanowią wstępny etap programu
rewaloryzacji parku.
CHEŁM, GM. CHEŁM, POW. CHEŁMSKI GRODZKI
układ urbanistyczny miasta Chełma
Układ obejmuje najstarszą część miasta, wraz z zespołami sakralnymi; ochroną objęto
staromiejską zabudowę w granicach przebiegu umocnień obronnych. W roku 2009
usunięto część samosiewów i nasadzeń przypadkowych drzew, rosnących na stokach
dawnych umocnieniach obronnych. Drzewa te zacierały przebieg historycznych obwarowań. Nasadzono niską i średnią zieleń ozdobną na odsłoniętych fragmentach
skarp. Prace wykonano ze środków Urzędu Miasta Chełm.
CHEŁM, GM. CHEŁM, POW. CHEŁMSKI GRODZKI
Górka Katedralna
Zespół dawnej katedry grekokatolickiej, obejmujący kościół zbudowany według projektu Pawła Fontany, dzwonnicę, dawny klasztor bazylianów, zabudowania gospodarcze, dawną bramę Uściługską, pałac biskupi z ogrodem, mur otaczający cmentarz
kościelny, drzewostan w obrębie zespołu, budynek dawnego muzeum eparchialne-
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go. W roku 2009 kontynuowano prace przy tworzeniu plenerowej drogi krzyżowej.
Usunięto suche konary kilku drzew rosnących na terenie Góry Katedralnej. Prace
finansowane były ze środków Parafii Mariackiej oraz prywatnych fundatorów.
CHOJENIEC, GM. SIEDLISZCE, POW. CHEŁMSKI ZIEMSKI
zespół dworsko-parkowy
Niewielka rezydencja ziemiańska z dworem i otaczającym go ogrodem w stylu krajobrazowym i sadem. Rozpoczęto rewaloryzację zespołu dworsko-parkowego. Usuwano drzewa i krzewy nasadzone przypadkowo, wyrosłe spontanicznie i zniszczone
przez burzę. Odtworzono pierwotny kształt stawów i sadzawki parkowej, oczyszczając brzegi i pogłębiając zbiorniki wodne. Prace wykonywała firma Garden Concept.
CHYLIN, GM. WIERZBICA, POW. CHEŁMSKI ZIEMSKI
zespół dworsko-parkowy
Zespół ukształtowany w XX wieku w stylu modernizmu, wykorzystano zachowane
elemeny regularne charakterystyczne dla najpiękniejszych założeń ziemi chełmskiej.
Przy przebudowie i powiększaniu założenia parkowego wykorzystaniem zachowane
elementów regularne – XVIII wieczne, oraz kilka starszych drzew rosnących, gdy
istniało pierwsze założenie związane z dworem. Od 2005 r. obiekt jest własnością
prywatną. W związku z opracowywanie projektu rewaloryzacji założenia parkowego,
z terenu parku usunięto samosiewy zniszczone oraz drzewa zniszczone przez czynniki atmosferyczne. Prace prowadzone były ze środków właściciela.
DĄBIE, GM. ŻÓŁKIEWKA, POW. KRASNOSTAWSKI
założenie dworsko-parkowe
Założenie krajobrazowo-naturalistyczne, wykorzystujące tarasowo opadający stok
doliny rzeki Giełczwi. Kontynuowano rozpoczęte w roku poprzednim prace rewaloryzacyjne parku. Wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew, usuwano drzewa przypadkowe i samosiewy. Wykonano rewaloryzację gazonów, odtworzono osie widokowe,
przywrócono powiązania widokowe z krajobrazem doliny rzeki Giełczwi.
DEPUŁTYCZE NOWE KOLONIA, GM. CHEŁM, POW. CHEŁMSKI ZIEMSKI
park podworski
Założenie krajobrazowe, typowe dla skromnej rezydencji dworskiej z połowy XIX
wieku. Cechą charakterystyczną zespołu jest zamkniecie i odizolowanie od otoczenia wnętrza parkowego; jedyne związki kompozycyjne i widokowe z otaczającym
krajobrazem, to powiązanie z graniczącą z parkiem rzeczką Uherką i towarzyszącą
jej zielenią. Walorami szczególnymi założenia są: niezmienione granice, zachowany
układ wodny, czytelne wyniesienie po dawnym dworze oraz duża ilość starodrzewu.
W 2009 roku rozpoczęto budowę Akademickiego Centrum Współpracy Transgranicznej. W związku z inwestycją przebudowano współczesne budynki szkolne, zmieniono
zagospodarowania terenu parku poprzez wyburzenie kilku dysharmonijnych obiektów
współczesnych a także budowę nowych obiektów o architekturze dobrze komponującej się z parkiem. Wybudowano nowe spiętrzenie wodne na rzece Uherce.
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DEPUŁTYCZE NOWE, GM. CHEŁM, POW. CHEŁMSKI ZIEMSKI
kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych
Drewniana świątynia i dzwonnica jest otoczona murem, w obrębie zespołu znajduje
się wiekowy drzewostan. Usunięto wiele młodych drzew dosadzonych współcześnie
oraz starszych, zdeformowanych cięciami konarów, połamanych i zagrażających zabytkowym obiektom ze względu na zły stan zdrowotny. Wybudowano alejki piesze
w obrębie cmentarza kościelnego. Prace prowadzono ze środków parafii.
R. FABRYCZNY, GM. REJOWIEC FABR., POW. CHEŁMSKI ZIEMSKI
założenie dworsko-parkowe Stajne Polesie
Założenie stanowi typową podmiejską rezydencję z końca XIX wieku. Cennym
elementem kompozycji parku są zachowane aleje grabowe i liczny starodrzew.
W skład zespołu wchodzi utworzony z kompleksu leśnego park krajobrazowy.
W 2009 roku kontynuowano rozpoczęty w 2008 r. program zabiegów rewaloryzacji
alei grabowej; kontynuowano cięcia formujące aleję i obniżając wysokość szpalerów. Z terenu parku usunięto również kilka drzew zniszczonych przez burzę.
Prace sfinansowano ze środków władz samorządowych i Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska.
FAJSŁAWICE, GM. FAJSŁAWICE, POW. KRASNOSTAWSKI
zespół dworsko-parkowy
Zespół składa się między innymi z dworu, obiektów folwarcznych, rządcówki i parku
z cennymi drzewami ozdobnymi oraz szpalerem drzew brzegowych. W roku 2009,
kontynuowano usuwanie zamierających topól, nasadzonych współcześnie na terenie
parku. W okolicy szpaleru brzegowego kasztanowców, wybudowano także chodnik,
obiegający założenie po zewnętrznej części. Ze względu na znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie zespołu budynek szkoły podstawowej i gimnazjum, chodnik ten
poprawia znacząco bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły. Prace wykonano
ze środków gminy Fajsławice.
GAŁĘZÓW, GM. BYCHAWA, POW. LUBELSKI ZIEMSKI
zespół dworsko-parkowy
Zrealizowano I etap prac pielęgnacyjno-porządkowych na terenie parku: usunięcia
wykrotów, wiatrołomów i pni, drzew obumarłych, samosiewów drzew i krzewów.
Jako drugi etap przewiduje się usuwanie zadrzewień wtórnych, kolizyjnych przestrzennie.
GOŚCIERADÓW, GM. GOŚCIERADÓW, POW. KRAŚNICKI
zespół pałacowo-parkowy
Usunięto kilka sztuk drzew obumarłych, o krytycznym stanie zdrowotnym, kolizyjnych przestrzennie oddziałujących na układ przestrzenno-kompozycyjny zabytkowego założenia, a także drzewa stanowiące element wtórny alei będące bezpośrednim
zagrożeniem dla użytkowników.
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GÓRECKO KOŚCIELNE, GM. JÓZEÓW, POW. BIŁGORAJSKI
aleja pomnikowych dębów w układzie przestrzennym wsi
W oparciu o program dendrologiczny zostały wykonane cięcia sanitarne przy pięciu
dębach szypułkowych. Prace w zakresie oczyszczenia ubytków, usunięcia grzybni
i posuszu wykonał mgr inż. Waldemar Miazda.
HAJOWNIKI, GM. SKIERBIESZÓW, POW. ZAMOJSKI ZIEMSKI
park podworski
W 2009 roku właściciele parku podworskiego przystąpili do realizacji programu
zagospodarowania obiektu. W celu uczytelnienia parku, usunięto 109 egz. drzew
i krzewów: wtórnych, obumarłych i chorych, natomiast stawy parkowe poddano rekultywacji. Obiekt zabezpieczono ogrodzeniem z drewnianych bali. Inwestycje zostały wykonane z własnych środków właścicieli obiektu w oparciu o dokumentację
inwentaryzacyjną i projektową.
HNISZÓW, GM. RUDA-HUTA, POW. CHEŁMSKI ZIEMSKI
zespół dworsko-parkowy
Zespół w Hniszowie utworzony został w połowie XIX wieku jako założenie krajobrazowe, w miejscu istniejących wcześniej ogrodów dworskich. Czytelny układ kompozycyjny z fragmentami dawnych alej powiązany jest z układem wodnym i ukształtowaniem terenu. Ważną rolę odgrywają zachowane egzotyczne drzewa potężny,
pomnikowy dąb.
W 2009 r. kontynuowano systematycznie prowadzone zabiegi pielęgnacyjne przy pomnikowych drzewach oraz w alei kasztanowców. W lipcu doszło do uszkodzenia jednego z potężniejszych konarów dębu „Bolko”, konar upadając złamał inne mniejsze
gałęzie, zniszczył fragment ogrodzenia otaczającego pomnikowe drzewo. Wykonano
pielęgnację uszkodzonego fragmentu drzewa, zabezpieczając ranę cięciem formującym. Prace pielęgnacyjne drzewa, wykonała Pan Waldemar Miazga, dendrolog opiekujący się od wielu lat drzewem.
GOŚCIERADÓW, GM. LOCCO, POW. KRAŚNICKI
d. aleja w obrębie zespołu pałacowo-parkowego
W roku ubiegłym zrealizowano szereg prac konserwacyjnych i pielęgnacyjnych przy
drzewach rosnących w d. alei lipowej w obrębie zespołu pałacowo-parkowego w Gościeradowie w zakresie określonym w programie: „Ocena stanu zachowania drzew rosnących na działkach: (...) działka nr ewidencyjny 71/1 położona w m. Gościeradów Folwark
droga wewnętrzna – dawna aleja lipowa” aut. Mgr inż. Waldemara Miazgi (Greenline).
HRUBIESZÓW, MIASTO, POW. HRUBIESZOWSKI
cmentarz parafialny z kaplicą i drzewostanem
W oparciu o dokumentację inwentaryzacyjną opracowaną przez mgr Leona Sapko,
w 2009 r. przeprowadzono zabiegi sanitarne w koronach 12 drzew. Usunięto posusz
i wykonano nieznaczne korekty koron w celu wyeliminowania zagrożenia łamania
się zbyt obciążonych konarów.
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zespół klasztorny podominikański: drzewostan w otoczeniu kościoła św. Mikołaja poddano zabiegom prześwietlenia koron i usunięcia posuszu w oparciu o program prac opracowany przez mgr Katarzynę Fornal. Prace wykonała profesjonalna
firma.
JANOWIEC N. WISŁĄ, GM. LOCCO, POW. PUŁAWSKI
wzgórze zamkowe w obrębie zespołu zamkowego
Jako kontynuację prac w ramach projektu „Ochrona i zagospodarowanie edukacyjne i turystyczne muraw kserotermicznych w Kazimierskim Parku Krajobrazowym”
prowadzono prace pielęgnacyjno-porządkowe w obrębie wzgórza zamkowego
w zakresie likwidacji krzewów i samosiewów drzew.
Prowadzący prace konserwatorskie (pielęgnacyjne): dr Marek Kucharczyk.
KANIE, GM. REJOWIEC FABRYCZNY, POW. CHEŁMSKI ZIEMSKI
zespół pałacowo-parkowy
Park cechuje się zachowanymi elementami regularnymi pochodzącymi z XVII w.,
włączonymi w nową kompozycję krajobrazowo-naturalistyczną z XIX w. Usunięto kilka sztuk drzew obumarłych, o pogorszonym stanie zdrowotnym, uszkodzonych przez czynniki atmosferyczne, oddziałujące destrukcyjnie na elementy
zabytkowego założenia. W miejsce usuwanych drzew wprowadzano nasadzenia
kompensujące.
KŁOCZEW, GM. KŁOCZEW, POW. RYCKI
założenie sakralne wraz z kościołem parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela
W 2009 r. prowadzono prace przy drzewostanie w obrębie założenia sakralnego.
Przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjno-sanitarne drzew (3 szt.) oraz usunięto 6 szt.
– w oparci o opinię dendrologiczną sporządzona przez mgr Wojciecha Matacza. Prace
wykonano ze środków własnych parafii.
KOZŁÓWKA, GM. KAMIONKA, POW. LUBARTOWSKI
zespół pałacowo-parkowy
W roku ubiegłym zrealizowano prace konserwatorskie przy drzewostanie parkowym
w zakresie określonym w programie pielęgnacyjnym aut. Janusza Czajki. Prace były
prowadzone pod kierunkiem inż. Marty Kałużniackiej i Wojciecha Gnoińskiego. Ponadto wykonano niezbędne prace przy zagrożonym dębie szypułkowym ustanowionym jako pomnik przyrody (prace pielęgnacyjno-konserwatorskie i chirurgiczne) rosnącym na dziedzińcu.
KRASNYSTAW, GMINA KRASNYSTAW, POW. KRASNOSTAWSKI
cmentarz grzebalny rzymskokatolicki i prawosławny
Cmentarz ma zachowany układ kompozycyjny, elementy starodrzewu i wiele cennych nagrobków. Otoczony przez historyczny mur wapienno-ceglany, który w 2009
roku w części poddano przebudowie. Przemurowano ogrodzenie, odtwarzając wątek
murów.
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KRYNICE, GM. LOCO, POW. TOMASZOWSKI
Zespół dworski składający się z ruin dworu i parku
W ramach prac pielęgnacyjnych usunięto kilkanaście drzew stanowiących zagrożenie
i przeprowadzono cięcia sanitarne przy kilku starodrzewach uszkodzonych przez
czynniki atmosferyczne. Prace wykonano w oparciu o program prac.
KRASNOBRÓD, GM. LOCO, POW.ZAMOSJKI ZIEMSKI
zespół pałacowo-parkowy
Zespół składający się z dworu, d. oficyny połączonej z galerią, rządcówki, wieży
ciśnień i parku. W 2009 roku w oparciu o inwentaryzację zieleni i program prac,
wykonano zabiegi sanitarne w koronach 42 drzew. Usunięto złamane przez czynniki atmosferyczne konary i gałęzie, usunięto posusz i przeprowadzono korekty
koron.
KŁODNICA DOLNA, GM. BORZECHÓW, POW. LUBELSKI ZIEMSKI
zespół dworsko-parkowy
Szpaler drzew w obrębie zespołu dworsko-parkowego poddano zabiegom pielęgnacyjno-korygującym koron. Prowadzący prace pielęgnacyjne: Tomasz Chomicki (Zakład Chirurgii – Pielęgnacji Drzew i Krzewów, Bełżyce).
KRACZEWICE, GM. PONIATOWA, POW. OPOLSKI
zespół dworsko-parkowy
Przeprowadzono korektę istniejącej, wtórnej kompozycji w sąsiedztwie dworu w zakresie usunięcie 4 drzew, które w wyniku prowadzonych wieloletnich prac korygujących i redukcyjnych utraciły pokrój, wartość kompozycyjną i stały się dominującym
elementem w kontekście secesyjnej bryły dworu. Realizacja w/w prac została poparta
dokumentacją: „Analiza wartości kompozycyjnej” Zakład Leczenia i Pielęgnowania
Drzew” J. Miazga oraz opinią dr Mieczysława Kseniaka.
KRZESIMÓW
zespół pałacowo-parkowy
Usunięto drzewa powalone bądź wyłamane podczas burzy oraz drzewa obumarłe
lub zamierające.
LUBLIN, GM. LUBLIN, POW. LUBELSKI GRODZKI
Ogród Saski
Prowadzono prace związane z usuwaniem drzew parkowych o krytycznym stanie
zdrowotnym, stanowiących zagrożenia dla użytkowników terenu parkowego potwierdzonych opiniami inż. Marty Kałużniackiej.
Rozpoczęto prace konserwacyjno-pielęgnacyjne przy kilku starszych drzewach parkowych w zakresie określonym w programie pielęgnacyjnym oprac. przez dr inż.
Małgorzatę Przegalińską-Matyko.
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LUBLIN, ABRAMOWICE, GM. LUBLIN, POW. LUBELSKI GROCKI
d. zespół dworsko-parkowy
Usunięto 101 szt rosnących na terenie parku zgodnie z zakresem ustalonym w dokumentacji: „Program zabiegów pielęgnacyjnych dla drzewostanu parkowego” autorstwa inż. Marty Kałużniackiej.
W/w działania miały na celu głównie usunięcie drzew znajdujących się w złym stanie
zdrowotnym, zamierających lub stwarzających bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa.
ŁUBKI, GM. WOJCIECHÓW, POW. LUBELSKI ZIEMSKI
zespół dworsko-parkowy
W roku ubiegłym przeprowadzono kompleksowe prace przy drzewostanie parkowym w zakresie wycinki drzew zamierających, stwarzających bezpośrednie zagrożenie jak również prac konserwacyjno-pielęgnacyjnych przy drzewostanie parkowym
(w tym przy 4 pomnikowych dębach szypułkowych) w oparciu o program prac: „Ocena stanu zdrowotnego wybranych drzew rosnących na terenie Szkoły Podstawowej
w Łubkach w gminie Wojciechów (działka 643/1). Przedmiotowe drzewa znajdują się
na obszarze objętym ochroną konserwatorską” autorstwa mgr inż. Tomasza Chomickiego. Prowadzący prace – inż. Irena Choroszyńska.
ŁUGÓW, GM. JASTKÓW, pow. LUBELSKI ZIEMSKI
zespół dworsko-parkowy
Zrealizowano część prac pielęgnacyjno – porządkowych na terenie parku w zakresie:
usunięcia samosiewów, prześwietlenia lewego narożnika parku oraz oczyszczenia
gazonu ogrodowego, w oparciu o „Inwentaryzację szczegółową istniejącego drzewostanu. Obiekt zespól dworsko-parkowy, Ługów” oraz „Wstępny projekt gospodarki
istniejącym drzewostanem. Obiekt zespól dworsko-parkowy, Ługów”, autorstwa inż.
Ireny Choroszyńskiej i Jarosława Mili, wrzesień 1992r.,
MIĘDZYRZEC PODLASKI, GM. LOCO, POW. BIALSKI
Zespół pałacowo-parkowy: pałac, gorzelnia stajnia, wozownia oraz park z 2
poł. XIX w.
W 2009 r. na terenie parku prowadzone były prace rewaloryzacyjne w zakresie: budowy dróg i ścieżek parkowych oraz uzupełnienia nasadzeń drzew w alejach. Prace
te przeprowadzono w oparciu o projekty konserwacji dróg parkowych opracowane przez mgr inż. arch. Andrzeja Filipiuka oraz program nasadzeń drzew w alejach
parkowych opracowany przez mgr inż. Annę Obrębską i finansowane ze środków
inwestora.
NAŁĘCZÓW, GM. NAŁĘCZÓW, POW. PUŁAWSKI
park zdrojowy
W obrębie parku zdrojowego prowadzono prace porządkowe związane z wycinką
drzew uszkodzonych w trakcie gwałtownych burz śnieżnych.
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NASUTÓW, GM. NIEMCE, POW. LUBELSKI
dojazdowa aleja lipowej Nasutów – Dys w zespole dworsko-parkowym
Częściowo zrealizowano prace konserwacyjno-pielęgnacyjne przy 15 z 95 zabytkowych lip wskazanych do leczenia w programie: „Opracowanie zawierające ocenę
stanu zachowania, zdjęcia, program zabiegów pielęgnacyjnych zwiększających bezpieczeństwo wokół drzew oraz program działań mających na celu zminimalizowanie negatywnych skutków planowanej inwestycji (przebudowa drogi gminnej, sposób
prowadzenia robót ziemnych przy 100 drzewach rosnących w zabytkowej alei lipowej
Nasutów – Dys” aut. Mgr Wojciecha Matacza (Naturovita – Zieleń), wrzesień 2009 r.
OPOLE LUBELSKIE, GM. LOCCO, POW. OPOLSKI
Zespół pałacowo-parkowy (d. Niezdów)
Zrealizowano I etap programu gospodarki drzewostanem tj. prace porządkowe
w obrębie parku w zakresie trzebieży samosiewów drzew i krzewów mających na
celu uporządkowanie i odsłonięcie wnętrz parkowych. Prace zostały wykonane zgodnie z programem prac opracowanym przez dr inż. Małgorzatę Przegalińską-Matyko
(firma Przegalińska i Skarbek).
OLBIĘCIN, GM. TRZYDNIK DUŻY, POW. KRAŚNICKI
Zespół dworsko-parkowy
Zrealizowano zakres prac związanych z wycinką 6 drzew oraz pracami konserwacyjno-pielęgnacyjnymi przy 2 drzewach gat. jesion wyniosły, grab pospolity zgodnie z programem: „Opinia dendrologiczna zawierająca ocenę stanu zachowania, oraz zdjęcia dziewięciu wskazanych drzew rosnących na terenie zespołu dworsko-parkowego
w Olbięcinie, wpisanym do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod nr A/472” autorstwa
mgr Wojciecha Matacza – 28 maj 2009 r. prace były prowadzone przez mgr inż. Leszka
Męczyńskiego (Topiarius, Urządzanie i Utrzymywanie Zieleni, Lublin).
PLISZCZYN, GM. WÓLKA LUBELSKA, POW. LUBELSKI ZIEMSKI
zespół dworsko-parkowy
Kompleksowo wykonano prace konserwatorskie (pielęgnacyjne) przy pomnikowych lipach i pomnikowym dębie szypułkowym. Prace były prowadzone przez mgr
inż. Waldemara Miazgę pod nadzorem inż. Marty Kałużniackiej. Prace zrealizowano
w oparciu o środki własne i dofinansowanie WFOŚ.
PUŁAWY, GM. PUŁAWY, POW. PUŁAWSKI
park w zespole pałacowo-parkowym
W kolejnym etapie realizacji programu gospodarki drzewostanem na terenie parku
pałacowego i ogrodu doświadczalnego wykonano zabiegi konserwatorsko-pielęgnacyjne przy drzewostanie (103 sz.) oraz usunięto kilkanaście drzew o zmniejszonych
walorach przestrzenno-kompozycyjnych i przejawiających znaczny stopień zamierania. Prace były realizowane w oparciu o dokumentację dendrologiczną opracowaną
przez mgr inż. Marię Gawrońską. Wykonanie prac powierzono p. Jakubowi Malinowskiemu (Zakład Urządzania i Utrzymania Terenów Zieleni). Nadzór nad prawidłowością realizacji prac sprawował dr Adam Wołk.
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Ponadto w obrębie fragmentu d. terenu parkowego przy ul. Głebokiej – z uwagi na
pilną potrzebę poprawy stanu zdrowotnego drzew oraz bezpieczeństwa w ich sąsiedztwie – wykonano prace pielęgnacyjne przy drzewostanie oraz usunięto drzewa
przejawiających znaczny stopień zamierania – w oparciu o dokumentację dendrologiczną opracowaną przez mgr inż. Marię Gawrońską.
REJOWIEC OSADA, GM. REJOWIEC, POW. CHEŁMSKI ZIEMSKI
zespół pałacowo-parkowy
Teren parku porasta okazały starodrzew, tworzony między innymi drzewostan jesionowy.
W parku kilkakrotnie ulegały zniszczeniu drzewa wiekowe, odznaczające się dobrym stanem zdrowotnym. Drzewa te ulegały wywróceniu po wyłamaniu systemu
korzeniowego pod powierzchnią ziemi. Z powodu tego groźnego zjawiska, wydano
pozwolenie na usunięcie kilku sztuk wiatrołomów.
ROSKOSZ, GM. BIAŁA PODLASKA, POW. BIALSKI
Zespół dworsko-parkowy: dwór, stajnia, park z alejami, stawami i aleją dojazdową oraz gorzelnia, dwa magazyny i dwie obory.
W 2009 r. przeprowadzono prace pielęgnacyjne i zabezpieczające przy 37 drzewach
rosnących na terenie parku w alei lipowej. Zostały one przeprowadzone w oparciu
o program prac konserwacyjnych opracowany w 2009 r. przez p. Sławomira Banasiuka.
Prace wykonane zostały ze środków własnych inwestora oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
RÓŻANKA, GM. WŁODAWA, POW. WŁODAWSKI
zespół pałacowo-folwarczno-parkowy.
Rozległy zespół położony na lewym brzegu Bugu, z zachowanym drzewostanem parkowym i cennymi obiektami architektonicznymi. Park krajobrazowo-naturalistyczny
przebudowany z ogrodu regularnego, ma wiele egzotycznych i pomnikowych drzew.
Po zmianie właściciela części zabytkowego zespołu, rozpoczęto na fragmencie parku
prace porządkowe – pielęgnując runo parkowe i oczyszczając powierzchnię parku
z przypadkowych samosiewów i zanieczyszczeń. Wygrodzono fragment parku, zabezpieczając drzewostan i wnętrza parkowe przed możliwością dewastacji. Prace sfinalizowano ze środków właściciela.
RUSKIE PIASKI, GM. NIELISZ, POW. ZAMOJSKI ZIEMSKI
zespół pałacowo-parkowy z pałacem, wieżą i basztą oraz parkiem i stawem
W celu odsłonięcia pałacu i wyeliminowania ewentualnego zagrożenia, zostały wycięte cztery wtórne drzewa rosnące przy budynku pałacu. W jego otoczeniu założono
nowe trawniki.
SIENNICA RÓŻANA, GM. SIENNICA RÓŻANA, POW. KRASNOSTAWSKI
zespół dworsko-parkowy
Zespół składa się z dworu, parku i części należącej do historycznego folwarku. Wybudowano kompleks boisk sportowych „Orlik”. Prace prowadzono w oparciu o koncep-
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cję rewaloryzacji oraz opinię na temat wpływu inwestycji na zespół, obie autorstwa
dr Jana Niedźwiedzia. Autor koncepcji i opinii, miejsce lokalizacji kompleksu boisk
ocenił jako nieznacznie kolidujące z programem rewaloryzacji zespołu. Lokalizacja
boisk nie wykracza poza teren dawnego zaplecza gospodarczego ośrodka dworskiego, prawdopodobnie dawnych sadów i ogrodów użytkowych, nie powoduje bezpośredniej kolizji z substancją zabytkową założenia dworsko-parkowego. Autor opinii
nie potwierdził zagrożenia dla zabytkowego parku, związanego z degradacją alei
klonowej biegnącej w zabytkowym zespole.
SOBIESZYN, GM. UŁĘŻ, POW. RYCKI
założenie parkowe w zespole Szkół im. Kajetana hr. Kickiego
Kompleksowo zrealizowano prace porządkowe związane z usuwaniem licznych, dominujących nasadzeń wtórnych robinii akacjowej innych nasadzeń kolizyjnych oraz:
wykrotów, wiatrołomów, pni, drzew o złym stanie zdrowotnym lub zamierających
w oparciu o załączoną dokumentację: „Szacunkowy opis zakresu prac w parku przy
Zespole Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie – Brzozowej (bez alei dojazdowej)” autorstwa Jana Oborskiego, listopad 2009., oraz „Inwentaryzację drzewostanu
parku” aut. Gustawa Gruzy.
SURHÓW, GM. KRAŚNICZYN, POW. KRASNOSTAWSKI
zespół pałacowo-parkowy w Surhowie
Powstał na początku XIX wieku. Klasycystyczny pałac otoczony jest parkiem w stylu
krajobrazowym, z zachowanym licznie starodrzewem. W obiekcie mieści się Dom
Pomocy Społecznej. W 2009 r. usunięto z terenu parku kilkanaście drzew suchych
i połamanych przez burzę. Wykonano także zabiegi pielęgnacyjne wnętrz parkowych,
usuwając samosiewy drzew i krzewów. Prace wykonano ze środków Domu Pomocy
Społecznej w Surhowie.
SREBRZYSZCZE, GM. CHEŁM, POW. CHEŁMSKI ZIEMSKI
zespół pałacowo-parkowy
Zespół tworzą murowany pałac, ujeżdżalnia koni, staw i park o charakterze krajobrazowym, przykład założenia o charakterze barokowym z końca XVIII w. Zakończono
budowę boiska wielofunkcyjnego, ulokowanego na obrzeżach parku. Budowa jest
związana z obecnym użytkowaniem zespołu przez szkołę. Boisko budowano tak, by
minimalnie ingerować w przestrzeń parkową, lokalizacja była zgodna z koncepcją
zagospodarowania i rewaloryzacji zespołu.
STAW – PASIEKA, GM. CHEŁM, POW. CHEŁMSKI ZIEMSKI
założenie ogrodowe
Skromne założenie ogrodowe, będące siedzibą pasiecznika. Otaczający dworek park
i ogród miał funkcję pożytku. Przygotowując projekt rewaloryzacji założenia, oczyszczono teren parku z samosiewów, zachwaszczeń i martwych drzew.
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SURHÓW, GMINA KRAŚNICZYN, POW. KRASNOSTAWSKI
zespół kościelny.
Zespół składa się z murowanego kościoła wraz z murowanym ogrodzeniem, czterema
narożnymi kapliczkami oraz plebani i starodrzewu rosnącego w obrębie cmentarza.
Wykonano zabiegi pielęgnacyjne przy drzewostanie otaczającym świątynię; obniżono
środek ciężkości drzew i zredukowano rozmiar koron. Zabiegi te spowodowane były
pogorszeniem stanu bezpieczeństwa zespołu kościelnego – gdyż jedno z większych
drzew uległo wywróceniu na terenie zespołu.
TARNOGÓRA GM. IZBICA, POW. KRASNOSTAWSKI
zespół pałacowo-parkowy
Zespół ma charakter rozległego założenia naturalistyczno-krajobrazowego, uwzględniającego w swojej kompozycji zachowany starodrzew i elementy naturalnego
ukształtowania terenu. Szczególnie efektowne jest wykorzystanie znacznych różnic
terenowych – skarpy doliny rzeki Wieprz, jej brzegu, terasy zalewowej. Podobnie jak
w ciągu kilku ostatnich lat, również miniony rok doprowadził do zniszczenia kilkunastu drzew na skutek niszczycielskich sił natury. Drzewa te porastały błotniste łąki
i starorzecze Wieprza, oraz skarpy parku.
UDRYCZE, GM. STARY ZAMOŚĆ, POW. ZAMOJSKI ZIEMSKI
zespół dworski w Udryczach: dwór, oficyna, kaplica, park i aleja dojazdowa
Drzewostan parkowy w roku ubiegłym został poddany szczegółowej ocenie dendrologicznej. Zaniedbany park został przez nowe właścicielki poddany rewaloryzacji. Cały teren w otoczeniu kanału oczyszczono ze zbędnych zarośli i wyrównano,
założono trawniki. Cztery chore drzewa zostały wycięte, przy 15 egz. przeprowadzono cięcia sanitarne w zakresie: usunięcia posuszu i tylców, wyrównania statyki
korony.
WŁODAWA, GM. WŁODAWA, POW. WŁODAWSKI
cmentarz grzebalny rzymskokatolicki
Cmentarz z wieloma interesującymi historycznymi nagrobkami, oraz kaplicami grzebalnymi, otoczony ozdobnym murem ceglanym. Drzewostan w obrębie cmentarza
zachowany jest w formie pojedynczych egzemplarzy. Przemurowano fragment ogrodzenia oraz wybrukowano kilka alejek wewnętrznych. Prace prowadzono ze środków parafii.
ZAGRODA, GM. SIENNICA RÓŻANA, POW. KRASNOSTAWSKI
park dworski
Park ozdobny sąsiaduje z zespołem stawów hodowlanych, oraz dawnymi obiektami
folwarcznymi. W roku 2009 oczyszczono urządzenia i obiekty związane z utrzymaniem stawów hodowlanych-kanały nawadniające, zarastające stopniowo krzewami.
Z terenu parku usunięto kilka drzew zniszczonych przez gwałtowne zjawiska atmosferyczne.
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ZAMOŚĆ, MIASTO, POW. ZAMOJSKI GRODZKI
Stare Miasto w obrębie fortyfikacji wraz z budynkami, ruinami i drzewostanem
Fortyfikacje miasta Zamościa zostały oczyszczone z zieleni niskiej i wysokiej celem
rekonstrukcji i uczytelnienia wielu elementów dawnych fortyfikacji oraz ich adaptację dla potrzeb turystyki i ekspozycję w oparciu o program działania „Inwestycje
w projekty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, pt. „Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP
produktem turystycznym polskiej gospodarki”.

CONSERVATION WORK IN THE HISTORIC GARDEN COMPLEXES,
CARRIED OUT IN 2009
The report presented below shows the range of specialist works of a restoration character
carried out within the gardens and parks, around the churches and cemeteries, as well as the
historic urban areas which are located in area of the functioning the Provincial Office for the
Protection of Historical Monuments (WUOZ) Lublin and its branches in Biała Podlaska, Chełm
and Zamość.
The works consisting in cleaning, nurturing, preservation and maintenance within the area
of the gardens are aimed at the preservation of the good condition of these objects according
to their nature, and highlighting various elements of the garden composition. Undertaken
revaluation works are to restore the compositional and historical value of the garden areas. In
2010 this type of works were carried out on about 61 objects.
The scope of work included nurturing and conservation of the park tree stand. In addition,
maintenance works were undertaken with the aim of clearing the interiors and creating well
connected views. Six objects underwent more extensive conservation that was associated with
the start or continuation of the revaluation work of garden areas. In the case of Zamość and
Włodawa they related to revitalization of urban space in the scope of creating fair view of its
spatial elements.
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PRZEGLĄD PRAC KONSERWATORSKICH W WOJ. LUBELSKIM W ROKU 2008

Anna Frąckiewicz
Katarzyna Tur-Marciuszuk

SPRAWOZDANIE WYDZIAŁU REJESTRU ZABYTKÓW
I DOKUMENTACJI ZABYTKÓW WUOZ W LUBLINIE
Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ W 2009 R.
W roku 2009 r. Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków realizował
zadania wynikające z ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, polegające na prowadzeniu rejestru zabytków nieruchomych i wojewódzkiej ewidencji zabytków nieruchomych. W minionym roku zintensyfikowano prace
nad weryfikacją rejestru zabytków nieruchomych.
„Rejestr zabytków”. Pod pojęciem „prowadzenie rejestru zabytków” mieści się
szereg działań merytorycznych. Do najważniejszych należą:
– rozpoznania wartości zabytkowych obiektów w oparciu o kwerendy archiwalne i bibliograficzne, oraz wizje terenowe,
– przygotowanie decyzji orzekających o wpisie do rejestru lub decyzji odmawiających wpisu,
– prowadzenie księgi rejestru „A”, w szczególności przenoszenie wpisów z dotychczasowych ksiąg, poprzedzone ustalaniem stron (gromadzenie – zamawianie
dokumentów dot. aktualnego stanu własności) oraz rozpoznaniami służącymi do
sprecyzowania granic ochrony konserwatorskiej, zawiadamianie stron o zmianie numerów w rejestrze zabytków;
– rozpoznawanie obiektów pod kątem możliwości ujawnienia informacji o wpisie
do rejestru „A” w księgach wieczystych nieruchomości, przygotowywanie wniosków
o ujawnienie (realizacja art. 9.4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami). Skierowano 115 wniosków do właściwych terytorialnie Sądów Rejonowych – Wydziałów Ksiąg Wieczystych,
– przygotowywanie wniosków o ujawnienie informacji o wpisie do rejestru „A”
w katastrach nieruchomości (realizacja art. 9.5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Skierowano 70 wniosków do właściwych
terytorialnie Wydziałów Geodezji Starostw Powiatowych,
– przygotowanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego wykazu obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych w 2008 r.
(realizacja art.9.6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami),
– przygotowanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego wykazu obiektów skreślonych z rejestru zabytków nieruchomych w 2008 r.
(realizacja art.14.3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami),
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– aktualizacja danych o stanie własności zabytków poprzez pozyskiwanie danych
z wypisów z rejestru gruntów i informacji od właścicieli, kwerendy w księgach wieczystych nieruchomości, wnoszenie pozyskanych danych do zbiorów dokumentów
poszczególnych zabytków i bazy danych,
– informowanie nowych właścicieli o skutkach wpisu do rejestru zabytków (wraz
z przekazywaniem decyzji o wpisach),
– precyzowanie granic ochrony konserwatorskiej w odniesieniu do aktualnie
obowiązujących podziałów geodezyjnych (analiza materiałów kartograficznych, geodezyjnych i oględziny w terenie),
– udział w wizjach terenowych dot. skreśleń z rejestru zabytków oraz wpisów do
rejestru, prowadzonych przez rzeczoznawców KOBiDZ.
Prowadzenie rejestru zabytków nieruchomych obejmuje także działania takie jak:
– wyjaśnienie treści decyzji o wpisie do rejestru na podstawie art. 113 par. 2
i 3 Kpa (postępowanie prowadzi się na wiosek strony) – w 2009 r. wydano postanowienia wyjaśniające treści decyzji o wpisie d. cerkwi greckokatolickiej w Bełżcu oraz
zespołu pobrygidkowskiego przy ul. Narutowicza w Lublinie;
– zmiana ostatecznej decyzji o wpisie do rejestru na podstawie art. 155 Kpa
– zmianą objęto decyzję o wpisie do rejestru drewnianego kościoła parafialnego przy
ul. Kunickiego w Lublinie, translokowanego w latach 80.XX w. do Pilaszkowic gm.
Rybczewice, i tam funkcjonującego jako kościół filialny;
– kierowanie z urzędu do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosków
o skreślenie z rejestru zabytków obiektów lub ich części. W minionym roku skierowano do MKiDN wnioski o korektę zasięgu granic wpisów do rejestru części obszarów
– układów urbanistycznych Łęcznej, Końskowoli, Modliborzyc i Jeziorzan oraz obszaru
doliny rzeki Wieprz na odcinku od Ciechanek do Witaniowa. Powyższe oparto o badania i analizy zawarte w opracowaniach Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji
Zabytków w Lublinie, gdzie wskazano obszary pozbawione walorów zabytkowych.
Ponadto wnioskami objęto: nie istniejący krzyż ludowy w zespole kościoła parafialnego w Kijanach, dawny zespół dworski w Osinach, część obszaru zespołu dworsko-parkowego w Bełżycach, oraz pozbawioną walorów zabytkowych i trwale zainwestowaną część terenu zespołu klasztornego Kapucynów w Lubartowie.
Działaniami, w wyniku których poszczególne zabytki mogą być objęte ochroną
konserwatorską, są wpisy do rejestrów zabytków: nieruchomych – „A”, ruchomych
– „B” i archeologicznych – „C”.,. Postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków
nieruchomych i archeologicznych prowadzone są na wniosek strony lub z urzędu.
W wyniku prowadzonych z urzędu planowanych postępowań, w 2009 roku wpisano
do rejestru zabytków nieruchomych „A” województwa lubelskiego następujące obiekty:
– Dęblin -Fort II Mierzwiączka w Twierdzy Dęblin obejmujący:
a/ zachowane elementy ziemne i murowane (przedstok, przedwał z przedpiersiem, odcinki fosy suchej i mokrej, pozostałości drogi krytej, mury przeciwskarpowe,
wał artyleryjski z trawersami i schronami pogotowia oraz drogą wałową) zlokalizowane na działce nr 691,
b/ zachowane budowle forteczne (brama ze skazamatowaną kordegardą, pozostałości zespołu budowli koszar, pozostałości zespołu budowli kaponiery głównej,
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pozostałości zespołu półkaponiery barkowej zachodniej i wschodniej, zespół budowli
kaponiery szyjowej) zlokalizowane na działce nr 691,
c/obszar w granicach działki nr 691 obejmujący fort i teren dawnej esplanady
– Dęblin – pozostałości Fortu III Dęblin w Twierdzy Dęblin, zlokalizowane
na działkach nr 4080/94,4080/50, obejmujące:
fragment wału artyleryjskiego na zespołem półkaponiery barkowej południowozachodniej, fragment fosy przy półkaponierze barkowej południowo-zachodniej, pozostałości zespołu tzw łuków opróżnionych, tj. mur przeciwskarpowy z kazamatami
kontrminowymi, pozostałość zespołu kaponiery barkowej południowo-zachodniej, tj.
kazamaty i schron amunicyjny na wale artyleryjskim, kaponierę szyjową z reliktami
bramy głównej, główną kazamatę osiową, oraz otoczenie w/w części ziemno-murowanych Fortu III, tj. teren w granicach działek nr 4080/94,4080/50.
– Puławy – kaplica pałacowa – obecnie kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP
oraz dzwonnica, zlokalizowane na działce nr 1277 przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego
– Puławy – pałac Czartoryskich, w granicach ścian zewnętrznych, zlokalizowany na działce nr 2416/5 przy ul. Czartoryskich 8.
– Puławy – dwie kordegardy (północna i południowa), w granicach ścian
zewnętrznych, zlokalizowane na działce nr 2416/5 przy ul. Czartoryskich 8.
– Puławy – pałac „Marynki”, w granicach ścian zewnętrznych, zlokalizowany
na działce nr 2416/1 przy ul. Kazimierskiej 2.
– Puławy – świątynia Sybilli, w granicach ścian zewnętrznych, zlokalizowana
na działce nr 2416/5 przy ul. Czartoryskich 8.
– Puławy – Dom Gotycki, w granicach ścian zewnętrznych, zlokalizowany na
działce nr 2416/5 przy ul. Czartoryskich 8.
– Puławy – Domek Żółty (tzw Aleksandryjski), w granicach ścian zewnętrznych, zlokalizowany na działce nr 2416/5 przy ul. Czartoryskich 8.
– Puławy – Altana Chińska (tzw Domek Chiński), w granicach ścian zewnętrznych, zlokalizowany na działce nr 2416/5 przy ul. Czartoryskich 8.
– Puławy – Elementy małej architektury: mostek nad fosą w dziedzińcu przednim pałacu Czartoryskich, brama główna w dziedzińcu przednim, brama prowadząca
z dziedzińca głównego do parku, brama rzymska (tzw łuk rzymski), tarasy rampowe
(tzw zakosy), schody angielskie (tzw pasaż angielski), most arkadowy (tzw rzymski)
– zlokalizowane na działce nr 2416/5, mostek na „Głęboką Drogą” nad wąwozem
położonym na działce nr 1416/1.
– Puławy – groty zlokalizowane w obrębie działki nr 2416/5 (na terenie parku
pałacowego).
Powyższe obiekty stanowiące integralne elementy Twierdzy Dęblin nie były wymienione w funkcjonującej w obrocie prawnym decyzji o wpisie do rejestru Twierdzy
w Dęblinie. Budowle współtworzące zespół pałacowo-parkowego w Puławach są wymienione w decyzji o wpisie do rejestru zabytków części obszaru miasta Puławy wraz
ze znajdującym się na tym terenie „zespołem rezydencyjnym”. W obu przypadkach
zabytki nie posiadały dotychczas statusu indywidualnej ochrony prawnej. Z uwagi na
walory historyczne i architektoniczne oraz potrzebę uporządkowania dotychczasowego stanu, wydano indywidualne decyzje o wpisaniu do rejestru zabytków nieruchomych, ze szczegółowymi informacjami geodezyjnymi i miejscu lokalizacji.
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W wyniku prowadzenia postępowań wszczętych z wniosków stron, w 2009 roku
wpisano do rejestru zabytków nieruchomych następujące obiekty:
– Kanie gm. Rejowiec Fabryczny – kościół parafialny pw. śś Apostołów
Piotra i Pawła (wniosek Parafii)
– Wyżłów gm. Dołhobyczów – dawna cerkiew greckokatolicka, ob. kościół
rzymskokatolicki pw. św. Mikołaja (wniosek Parafii)
– Świerże gm. Dorohusk – kościół parafialny rzymskokatolicki pw. śś Apostołów Piotra i Pawła, wraz z otoczeniem w granicach działki (wniosek Parafii)
– Stary Pawłów gm. Janów Podlaski – kaplica filialna pw. św. Mikołaja,
wraz z otoczeniem (wniosek Parafii).
Wydano także jedną decyzję odmawiającą wpisu do rejestru zabytków.
Szczegółowe informacje na temat wymienionych powyżej obiektów i zespołów
zawarte są w artykule M. Gałeckiej i R. Sarzyńskiej-Janczak „Zabytki objęte ochroną
konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego w 2009 roku”, zamieszczonym w niniejszym tomie „Wiadomości Konserwatorskich”.
W ramach rejestru B w 2009 roku wydano 16 decyzji o wpisie do rejestru zabytków ruchomych, a tym samym objęto ochroną 175 obiektów, znajdujących się
w następujących miejscowościach:
– Lublin. W minionym roku ochroną prawną objęto kolejne 53 elementy prywatnej
kolekcji militariów. Odbyło się to dwukrotnie w ciągu roku na wniosek jej właściciela,
który systematycznie uzupełnia zbiory. Tym razem decyzje dotyczą: pierwsza przedmiotów zakwalifikowanych do utworzonych wcześniej grup rodzajowych tj. uzbrojenia,
amunicji, umundurowania i piśmiennictwa. Druga obejmuje karabiny, pistolety, ładownicę, manierkę, pudełko na ciastka, znak tożsamości PSZ, znak tożsamości PRL oraz
9 egzemplarzy obiektów włączonych do grupy o nazwie piśmiennictwo, a także dwie
mapy wojskowe. Przedmioty te pochodzą z lat 1920-1956 i stanowią uzupełnienie tego
wartościowego i rzadko spotykanego zbioru kolekcjonerskiego.
– Topólcza. Na wniosek złożony przez proboszcza parafii rzymskokatolickiej Św.
Izydora w Topólczy, ks. Krzysztofa Świty wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków, osłoniętego metalową koszulką, obrazu
„Matka Boska z Dzieciątkiem”, który znajdował się w ołtarzu głównym. Kościół to
dawna cerkiew prawosławna, murowana, wybudowana w 1910-1911 r. wg projektu
architekta rządowego, Alekstandra Puringa. Została ona postawiona w pobliżu cerkwi
drewnianej z 1758 r., którą rozebrano w 1919 r., jednocześnie z przejęciem cerkwi
murowanej przez parafię rzymskokatolicką. Należy wspomnieć, że o parafii prawosławnej w Topólczy pierwsze wzmianki w dokumentach pochodzą z 1553 r., o pierwszym budynku cerkwi pod wezwaniem Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy –
z 1622 r. (była to cerkiew unicka od czasu przyjęcia postanowień synodu brzeskiego
przez diecezję chełmską w 1596 r.). Wezwanie Św. Izydora otrzymała po II wojnie
światowej. W ramach prowadzonego postępowania dokonano oględzin zgłoszonego
obrazu, który został w tym celu wyjęty z ołtarza. Zdemontowano wtedy metalową
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koszulkę z inskrypcją „proj. Wykonał W. Makowski 1968 r.” oraz tkaninę, które przesłaniały większość powierzchni malarskiej. Sądząc ze stylistyki i typu przedstawienia
– Matka Boska Hodigitria – jest ikoną greckokatolicką, zapewne z 1 poł. XVII w,
malowaną temperą na desce. Podczas oględzin stwierdzono, że została ona poddana amatorskim pracom renowacyjnym i umieszczona w nowej, drewnianej ramie.
Na terenie województwa lubelskiego przedmiotowy obraz jest jednym z nielicznych
siedemnastowiecznych, zachowanych w użytkowanej świątyni, przykładów malarstwa ikonowego. Nowożytne dziedzictwo greckokatolickie terenów dawnej diecezji
chełmskiej zostało w ogromnej większości zniszczone w trakcie rusyfikacji, następnie
w akcji rozbiórkowej cerkwi w latach 30-tych XX w. lub wywiezione za wschodnią
granicę i tylko w nielicznych przypadkach zachowane w polskich muzeach.
– Kosyń. Murowana świątynia w Kosyniu powstała w latach 1889-1890, jako prawosławna cerkiew, na miejscu drewnianej, spalonej, posiada cechy stylu bizantyjskoklasycystycznego, a projektował ją arch. Wiktor Iwanowicz Syczugow. Od roku 1945
pełni ona funkcję rzymskokatolickiego kościoła pw. św. Stanisława Kostki. W wyniku
tych przemian elementy wyposażenia stanowią zróżnicowany zespół zabytków. Pochodzą one z pierwotnego wystroju (polichromia figuralna: Chrystus w Ogrójcu, Św.
Maria Magdalena, być może także obrazy: Chrystus Zmartwychwstały, Matka Boska
Chełmska, płaszczanica) i z uzupełnienia wyposażenia po przejściu świątyni na stan
parafii rzymskokatolickiej (neogotycki ołtarz główny, feretron z obrazem Św. Antoniego z pocz. XX w., rzeźbione krucyfiksy z pocz. XX w., krzyż procesyjny z XIX/XX w.,
monstrancja z pocz. XX w., lichtarze z XIX w., fotel z 20-lecia międzywojennego,
zegar stojący Beckera). Powstały one w warsztatach lokalnych i zostały zakupione.
Mogły też zostać przeniesione z innych świątyń. Do rejestru zabytków w 2009 r. wpisano 24 elementy wyposażenia tego kościoła.
– Hrubieszów – kościół św. Stanisława Kostki znajduje się pod opieką OO. Bernardynów, którzy w 2009 r. złożyli wniosek o wpisanie do rejestru zabytków znacznej części wyposażenia świątyni. Do tej pory decyzją o wpisie do rejestru zabytków
nieruchomych z dnia 30 czerwca 1967 roku objęto m.in. sam kościół św. Stanisława
Kostki, czyli dawną cerkiew geckokatolicką wraz z wyposażeniem w zabytki ruchome. Decyzja nie precyzuje które elementy wyposażenia zostały objęte ochroną
prawną. Opracowane kolejno w latach 1974, 1995, 1998 karty zabytków ruchomych
inwentaryzowały zabytki wyposażenia, którego stan ulegał zmianie (kradzieże, nowa
aranżacja wnętrza). Obecnie w skład wyposażenia kościoła wchodzą zabytki wymienione w sentencji decyzji. Stanowią one elementy wyposażenia dawnej cerkwi oraz
kościoła rzymskokatolickiego. W kościele znajduje się od 2002 roku kopia ikony
Matki Boskiej Sokalskiej (kopia kultowej ikony z kościoła ojców Bernardynów w Sokalu, słynącej cudami) umieszczona w ołtarzu głównym, w wyniku czego ołtarz został
odsunięty od ściany, a obraz tytularny Św. Stanisława Kostki został przeniesiony do
neobarokowego ołtarza bocznego z XIX w.. Na stanie parafii znajdują się dwie ikony malowane temperą na deskach: Matka Boska z Dzieciątkiem (ikona z XVI w. Jej
koszulka sygnowana datą 1797, srebrna, złocona eksponowana na kopii ikony) i św.
Mikołaj (z dwunastoma scenami z życia Świętego, pochodząca z XVII w, prawdopodobnie wykonana w kręgu szkoły lwowskiej. Koszulka do tej ikony srebrna, złocona
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nałożona na kopię ikony) o dużej wartości artystycznej i historycznej, po przeprowadzonej konserwacji w latach 1994-1995 nie eksponowane w kościele. Koszulki ikon
po przeprowadzonych pracach konserwatorskich zostały przeniesione na niezależne
podłoża i również nie były eksponowane. Kościół św. Stanisława Kostki był dawną
cerkwią greckokatolicką św. Mikołaja wzniesioną w latach 1795-1828 według projektu
architekta Losy de Losenau. Przed 1875 rokiem została ona oddana wspólnocie prawosławnej. Rekoncyliowano ją w 1918 r. Początkowo świątynia funkcjonowała jako
kościół rektoralny, później filialny parafii św. Mikołaja, a od 2001 r. kościół parafialny
oo. Bernardynów oraz od 2002 roku Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej. Zachowane na stanie obecnego kościoła oo. Bernardynów w Hrubieszowie wyposażenie
o cechach sztuki cerkiewnej od XVI w. stanowi materialne świadectwo przeszłości.
Związane jest z bogatą historią miejscowości i świątyni.
– Tomaszów Lubelski. Na terenie plebanii kościoła rzymskokatolickiego pw.
Zwiastowania Najświętszej Marii Panny znajdują się portrety trzech osób, związanych
z historią miejscowości i parafii. Stanowią one przykłady malarstwa portretowego XVII
i XIX wiecznego. Sportretowane osoby to: 1) Michał Zdzisław Zamoyski, wojewoda
smoleński, przypuszczalnie fundator świątyni, odznaczony orderem Orła Białego. Jego
portret został namalowany w 1 poł. XVIII w. 2) Jerzy Erazm Bietkowski, proboszcz
tomaszowski, kanonik lwowski i przemyski, kanclerz kurii lwowskiej, herbu Prawdzic.
Namalowany został w 1748 r. 3) Feliks Kurzątkowski, proboszcz tomaszowski od 1817
roku i kanonik katedry lubelskiej. Obraz namalowany w 1 poł. XIX w.
– Wisznice. Znajduje się tu zamknięty cmentarz, na którym zachowała się zespół
zabytkowych nagrobków. Część z nich została wpisana do rejestru zabytków w ubiegłych latach, natomiast w 2009 r. objęto ochroną prawną kolejnych dziewięć. Są to
groby osób związanych z historią miejscowości m.in. płyta Ignacego Sosnkowskiego,
który kupił Wisznice w 1835 r., grobowiec rodziny Horodyskich z XIX w. Pozostałe to
nagrobki w formie kamiennych płyt z XIX w. i żeliwnych, ażurowych krzyży.
– Międzyleś. Na wniosek proboszcza parafii prawosławnej św. Anny w Międzylesiu zostało wszczęte postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków ruchomych
części wyposażenia cerkwi. Obecna murowana jest budynkiem z 1983 r. postawionym na miejscu drewnianej, spalonej, pochodzącej z 1906 r. Zachowane elementy
wyposażenia poprzedniej cerkwi zostały przeniesione do nowego budynku i wkomponowane w ikonostas lub rozmieszczone we wnętrzu. Ponadto na wyposażeniu
cerkwi znajdują się ikony pozyskane dla parafii prawosławnej od wiernych. Wpisem
objęto dziewiętnastowieczne zabytki posiadające cechy historyczne lub artystyczne
warsztatu lokalnego lub ofiarowane. Jest to 5 ikon, krzyż procesyjny, krzyż kapłański
oraz kielich mszalny. Wyposażenie historyczne wymienione w sentencji stanowi dopełnienie wystroju cerkwi i wiąże się z historią parafii i miejscowości.
– Majdan Stary . W 2009 r. objęto ochroną prawną organy wraz z prospektem
organowym. Jest to instrument ośmiogłosowy zbudowany w warsztacie Stanisława
Jagodzińskiego (Radom-Garbatka) w roku 1922, o napędzie elektrycznym i nożnym,
trakturze mechanicznej, z wolnostojącym kontuarem, posiadającym tabliczkę zna-
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mionową. Prospekt architektoniczny, mazerowany, trójdzielny, zamknięty w całości gzymsem, część środkowa zwieńczona szczytem z lirą, części boczne szczytami
z dekoracją snycerską. Instrument należy do oryginalnego, nie przerobionego w latach 80-tych XX wieku wystroju drewnianego kościoła. Zarówno organy z prospektem, jak chór z balustradą i metalową klatką schodową stanowią przekaz materialny
pierwotnego wystroju wnętrza kościoła. Instrument wpisuje się we wnętrze drewnianego kościoła, którego walory architektoniczne uznano wpisem do rejestru zabytków
w 2007 r.
– Kraczew. Obelisk „Kolos” upamiętnia założenie wsi Kraczew. Został on wykonany z kamiennych bloków piaskowca, w formie sześcianu na bazie, ustawionego na
szerszej podstawie z płyty kamiennej. Od lica na wkutej marmurowej owalnej płycie,
znajduje się napis: „Kolos Wieczney Pamiatki Nowo Założoney Wsi Kraczew w Roku
1808 WYSTAWIONY”. Inskrypcja obramiona została profilowaną ramą i obwiedziona
płaskorzeźbionym ornamentem w postaci drapowanej, przeplatanej wstęgi. Sześcian
zwieńczony jest profilowanym gzymsem. Powyżej uskokowo, na płycie kamiennej
mniejszych rozmiarów, ustawiony jest fragment kanelowanej kolumny z bazą. Od lica
kolumny w owalu napis: „Remontowana w 1937 roku”. Tondo obwiedzione zostało drapowaną, spływającą pomiędzy kanelurami i przewiązaną po środku girlandą.
Zwieńczenie kolumny w formie 2 uskoków o pomniejszonej średnicy tworzy krzyż.
Miejscowość Kraczew (zwana też początkowo Kraczówką) została utworzona na
przełomie wieków XVIII i XIX . Jej założycielem był właściciel Wożuczyna sędzia Jan
Kraczewski, który wybudował w Kraczewie niewielki folwark z ogrodami. Obelisk
„Kolos” związany jest bezpośrednio z historią miejscowości i osobą jej założyciela.
W ciągu dwóch wieków istnienia został zachowany przez miejscową społeczność
i poddawany remontom. Poważniejszy remont – prawdopodobnie wiążący się
z wprowadzeniem zmiany zwieńczenia obelisku i traktowania go jako kapliczki przydrożnej – przeprowadzony został w roku 1937 i upamiętniony napisem na obiekcie.
Obecnie zabytek położony jest na prywatnej działce, od strony głównej drogi prowadzącej przez wieś. Obelisk stanowi materialną pamiątkę założenia wsi Kraczew,
w formie artystycznego przekazu, rzadko spotykaną na terenie woj. lubelskiego.
– Jabłeczna. Kościół Przemienienia Pańskiego w Jabłecznej został wpisany do
rejestru zabytków województwa lubelskiego decyzją z dnia 18 listopada 1997 r. pod
numerem A/284. W 1516 r. została erygowana parafia greckokatolicka w Jabłecznej.
Na miejscu wybudowano w 1752 r. cerkiew pw. św. Onufrego Pustelnika, fundacji
Hieronima Floriana Radziwiłła. Świątynię remontowano na pocz. XIX w. i w latach
1843-44. W 1875 r. została przejęta przez parafię prawosławną i w 1894 r. gruntownie
przebudowana, m.in. wzniesiono wieżę nad kruchtą. W 1919 r. cerkiew została przejęta przez parafię rzymskokatolicką, w której rękach pozostaje do tej pory. Kościół jest
orientowany, drewniany, konstrukcji zrębowej z lisicami, oszalowany. Znajdujące się
wewnątrz wyposażenie jest skromne, ale świadczące o zachodzących przemianach.
Ołtarz główny posiada cechy świadczące o tym, że został przekształcony z elementów
wyposażenia (być może ikonostasu) cerkwi prawosławnej. Jego forma nawiązuje do
ikonostasów i kiotów pochodzących z końca XIX w. z cerkwi prawosławnych z okolicznych terenów. O podobnej proweniencji jest krzyż z malowaną postacią Chrystusa
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Ukrzyżowanego. Pozostałe elementy wyposażenia są związane z zachodniochrześcijańską tradycją kościelną. Najstarszy – pochodzący zapewne z końca XVIII w. – jest
obraz „Przemienienie Pańskie”, znajdujący się w ołtarzu głównym. Ołtarze boczne
wybudowane zostały zapewne w okresie dwudziestolecia międzywojennego przez
miejscowych rzemieślników, o czym świadczy forma starająca się sprostać wymogom
modernistycznej mody na geometryzację. Zarówno wyżej wymienione jak i pozostałe
elementy wyposażenia wymienione w sentencji decyzji: obraz „Zdjęcie z krzyża”,
rzeźbiony, zapewne również przez miejscowego rzeźbiarza, krzyż procesyjny oraz
neogotycki żyrandol posiadają wartości artystyczne, historyczne i dokumentacyjne.
Nie wpisano do rejestru zabytków dwóch obrazów znajdujących się w ołtarzach
bocznych „Św. Teresa” i „Matka Boska Nieustającej Pomocy” oraz chrzcielnicy wykonanej z grubej blachy, które nie posiadają wartości artystycznych. Ich forma nie
wskazuje czasu powstania ani przynależności do konkretnej epoki historycznej.
– Trzebieszów, Ulan Majorat, Serokomla. Na wniosek z dnia 23 kwietnia 2008 r.
złożony przez Panią Marię Jakacką, w sprawie wpisu do rejestru zabytków województwa lubelskiego czterech nagrobków osób należących do jej rodziny, znajdujących się na cmentarzach: w Trzebieszowie, Ulanie Majoracie i Serokomli, zostało
wszczęte postępowanie administracyjne. W dniu 10 lipca 2008 r. przeprowadzono
oględziny wskazanych we wniosku nagrobków tj. Pauliny Lewickiej w Trzebieszowie,
członków rodziny Kowalskich w Serokomli oraz Józefa, Filipiny i Franciszka Mossakowskich w Ulanie. Komisja kwalifikacyjna podjęła decyzję, że po uzupełnieniu
w 2009 r. brakującej dokumentacji w postaci kart ewidencyjnych, nagrobki zostaną
objęte ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków ruchomych odrębnymi
decyzjami uwzględniający ich miejsce położenia.
Nagrobek Pauliny Lewickiej, zmarłej 28 kwietnia 1901 r. jest usytuowany po lewej
stronie alei cmentarnej, wiodącej od bramy głównej do kaplicy cmentarnej w Trzebieszowie. Paulina była córką Szymona Horoszewicza, małżonką Adama Lewickiego
właściciela dworu w pobliskich Rogalach i prababką ze strony matki wnioskodawczyni. Pomnik w formie krzyża – ozdobionego motywem wieńca z kwiatów – usytuowanego na wysokim postumencie, na którym umieszczony jest ryty napis upamiętniający zmarłą. Pomnik posiada wartości artystyczne, historyczne i dokumentalne.
Dwa nagrobki w Ulanie Majoracie. Pierwszy – dotyczy miejsca pochówku Filipiny
i Franciszka Mossakowskich – obywateli ziemskich dzierżawiących przez szereg lat
folwark w Ulanie Majoracie, prapradziadków wnioskodawczyni od strony matki. Ich
pomnik wykonany z ciemnego marmuru, w formie prostego krzyża usytuowanego
na postumencie, na którym widnieją z obu stron ryte napisy upamiętniające zmarłych,
usytuowany jest w narożu kwatery znajdującej się na przeciw kaplicy cmentarnej, po
lewej stronie głównej alei. Mogiłę otacza ogrodzenie z sześciu granitowych, graniastych słupków połączonych kutym łańcuchem.
Drugi to pomnik Józefa Mossakowskiego, dzierżawiącego folwark ulanowski pod
koniec XIX w. brata wyżej wspomnianego Franciszka, wykonany jest w formie postumentu z różowego granitu, w którym od frontu osadzona była żeliwna tablica upamiętniająca zmarłego. Na postumencie osadzony był żelazny, jkuty krzyż. Nagrobek
usytuowany jest w narożu kwatery, nieco w głębi, na przeciw kaplicy cmentarnej, po
lewej stronie bocznej alei.
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Pomnik w Serokomli wystawiony w 1875 r. przez dzieci po zgonie rodziców:
Honoraty i Łukasza Kowalskich, właścicielki majątku Hordzież Serokomelska i właściciela majątku Serokomla. Wykonany z szarego piaskowca obelisk, wznoszący się
na postumencie z napisami upamiętniającymi zmarłych, jest usytuowany ponad piaskowcową płytą pokrywającą kryptę grobowca. Oprócz wyżej wymienionych, na
czterech ścianach postumentu znajdują się napisy odnoszące się do następujących
osób należących do rodziny Kowalskich: Weroniki, Łukasza, Ludwiki oraz dzieci Leonarda i Ludwiki. Nagrobek usytuowany jest na cmentarzu parafialnym w Serokomli.
Sygnowany przez znaną i cenioną firmę kamieniarską. A Timme z Lublina.
– Biała Podlaska. Na wniosek proboszcza parafii rzymskokatolickiej Narodzenia
Najświętszej Marii Panny w Białej Podlaskiej, ks. Mariana Daniluka w sprawie wpisu
do rejestru zabytków części nagrobków, znajdujących się na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Janowskiej w Białej Podlaskiej., zostało wszczęte postępowanie
administracyjne. Dnia 23 listopada 2009 r. dokonano oględzin zgłoszonych do wpisu
nagrobków. Stwierdzono, iż sześć z ośmiu obiektów nie posiada opracowanych kart
ewidencyjnych . Dlatego w trakcie oględzin została wykonana podstawowa dokumentacja opisowa i fotograficzna.
Teren cmentarza założonego w 1805 r. położonego w obrębie działki geodezyjnej
nr 467, brama i stróżówka wymurowane w 1909 r oraz drzewostan zostały wpisane
do rejestru zabytków nieruchomych decyzją A/218 z dnia 18 stycznia 1993 r.
Cmentarz został założony w 1805 r. poza miastem, na planie nieforemnego wielokąta, wydłużonego w kierunku pn.-wsch. Jego rozwój przestrzenny przebiegał
w czterech fazach. Pierwotnie nekropolia była założeniem z aleją główną na osi. Sześć
z wymienionych w sentencji nagrobków powstało w tej fazie rozwoju cmentarza. Pomniki w formie płyt: Brzezińskiego, NN i Malczewskiej są położone bezpośrednio przy
alei głównej, natomiast okazalsze (Chlipalskiej, Szemiothów i Starżów-Majewskich) są
usytuowane w niewielkim oddaleniu od głownego ciągu komunikacyjnego. W 1897 r.
powiększono cmentarz w kierunku pn.-wsch. W tym okresie powstały kolejne dwa
nagrobki spośród wymienionych w sentencji: Grabowskiego i Brzezińskiego. Wprowadzono wtedy drugą, równoległą do głównej, aleję boczną i teren podzielono na
kwatery. Trzecia i czwarta faza rozwoju to rok 1909 i 1918, kiedy powiększono cmentarz w tym samy co poprzednio kierunku pn-wsch.
– Tomaszów Lubelski. Na wniosek proboszcza parafii prawosławnej w Tomaszowie Lubelskim wszczęte zostało postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków woj. lubelskiego ikonostasu i wystroju cerkwi w Tomaszowie Lubelskim. W trakcie oględzin administrator cerkwi zgłosił do protokołu wniosek o wpisanie do rejestru
zabytków zdobionego balkonu dla chóru cerkiewnego. Zgłoszone obiekty posiadały
jedynie w części karty ewidencyjne opracowane w 1998 r. W 2009 r. uzupełniono
brakującą dokumentację. Poprzednio ochroną prawną zostało objętych 11 elementów
wyposażenia cerkwi: XVII-wieczna ikona Matki Bożej z Dzieciątkiem decyzją z dnia
3 listopada 1992 r. o nowym numerze B/439 oraz 10 elementów XVIII i XIX wiecznego wyposażenia, decyzją z dnia 30 października 2000 r. nr B/24. Niniejsza decyzja
obejmuje ochroną dalsze elementy wyposażenia i wystroju cerkwi, co uzasadnia wpis
do rejestru zabytków pod tym samym (B/24) numerem rejestru. Murowana cerkiew
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prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Tomaszowie Lubelskim, w stylu biznatyjsko-ruskim, na planie krzyża greckiego z kopułą nad nawą jest wpisana do rejestru
zabytków nieruchomych A/194 z dnia 24 sierpnia 1979 r.
Cerkiew została wzniesiona w latach 1885 – 1890 r. w miejscu dawnej drewnianej
cerkwi miejskiej pw. Św. Jerzego. Jej budowa została sfinansowana przez rząd zaborcy, a wykonana pod nadzorem Konstantego Drozdowskiego i Gabriela Arbuzowa.
Konsekracji cerkwi dokonano w 1890 r.
Polichromia wnętrza cerkwi została wykonana zapewne w dwu etapach: ok. 1890 r.
w trakcie budowy cerkwi oraz w 1938 r przez miejscowego malarza Iwaszkę, o czym
informuje napis w kopule cerkwi. W pierwszym etapie zostały namalowane obrazy
Świętych nad wejściami bocznymi oraz Ewangeliści na pendentywach. W bębnie
kopuły widnieje malowidło przedstawiające cykl pasyjny w formie narracyjnej składający się z nie oddzielonych od siebie scen: Upadek Chrystusa pod krzyżem, Ukrzyżowanie, Złożenie Chrystusa do grobu oraz przedstawienia Matki Boskiej Poczajowskiej.
Ten ostatni fragment przedstawia Matkę Boską unoszącą się na obłoku nad skałą
znajdującą się w pobliżu Poczajowa, w której mieszkał zakonnik. Widoczny jest on
po lewej stronie, natomiast po prawej klęczy wśród owiec Jan Bosy, pasterz, świadek
objawienia. W skale widoczny odcisk stopy Najświętszej Maryi Panny, z którego tryska czysta woda, lecząca rozmaite choroby.
Na ścianie wschodniej arkady łuku tęczowego wykonana jest polichromia, przejmująca częściowo funkcję ikonostasu, przedstawiająca pary Apostołów po bokach
tronującego Chrystusa. W obrębie pierwotnej struktury ikonostasu, wykonanego
w Moskwie w 2 poł. XIX w., znajdują się dwa rzędy: ikon namiestnych oraz rząd Apostołów z Ostatnią Wieczerzą nad Carskimi Wrotami. Rząd Apostołów jest uzupełniony
dwoma ikonami: z przedstawieniami św. Cyryla i św. Metodego, apostołów ludów
słowiańskich oraz ikoną przedstawiającą św. Aleksandra Newskiego i niezidentyfikowanego świętego, zapewne św. Włodzimierza, co wykracza poza najczęściej stosowany schemat układu ikonostasu. W trakcie prac trwających w latach 1998-99 ikonostas
został uzupełniony – w miejsce brakujących ikon wstawiono nowo wykonane obrazy
– oraz podwyższony o kolejny rząd składający się z centralnie umieszczonej, współczesnej ikony Trójcy Świętej, po bokach której dodano, niewiadomego pochodzenia,
XIX-wieczne ikony proroków Dawida i Mojżesza. Grupa ta jest flankowana oryginalnymi tondami w ornamentalnych ramach z przedstawieniami proroka Jana Chrzciciela i proroka Symeona (które widoczne są na karcie z 1998 r.)
Na elewacji głównej i południowej znajdują się w obramieniach malowane przedstawienia figuralne: Matka Boska Znaku, Chrystus Pantokrator, uskrzydlony św. Jan
Chrzciciel, św. Mikołaj, Matka Boska Hodegetria w asyście Serafinów. Polichromia ta
została wykonana zapewne w końcu XIX w. w trakcie budowy cerkwi, jednak została
przemalowana w latach 80-tych XX w. powtarzając pierwotną formę.
Łącznie objęto ochroną prawną 39 elementów wyposażenia cerkwi prawosławnej
pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Tomaszowie Lubelskim.
Ewidencja zabytków
Wypełniając obowiązek nałożony ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tutejszy urząd prowadzi wojewódzką ewidencję zabytków, stanowiącą zbiór
kart ewidencyjnych zabytków.
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W ramach tego zadania, wzorem lat ubiegłych:
– zawiadamiano Gminy o włączeniu kart ewidencyjnych zabytków do wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz o ich wyłączeniu,
– prowadzono prace merytoryczne nad wdrażaniem programu Wojewódzka Ewidencja Zabytków,
– wnoszono na karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa informacji o pracach remontowo-konserwatorskich, uzupełniano tę dokumentację o aktualne
fotografie zabytków, a przypadku kart ewidencyjnych zabytków ruchomych – wnoszono informacje o przeprowadzonych zabiegach konserwatorskich.
Dokumentacja
Zasoby archiwalne Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków wraz z Delegaturami wykorzystywane są zarówno w bieżącej pracy urzędu jak też udostępniane do
celów badawczych, projektowych i popularyzatorskich. I tak z dokumentacji naukowo-historycznych i pomiarowych korzystają pracownicy WUOZ przy formułowaniu
wytycznych, opiniowaniu projektów remontów i rewaloryzacji, rozpatrywaniu przebiegu projektowanych i modernizowanych dróg; dokumentacja udostępniana jest właścicielom zabytków lub upoważnionym projektantom, przystępującym do kompleksowych prac w świątyniach, kamienicach, dworach, parkach. Z opracowań badawczych
korzystają pracownicy naukowi, przewodnicy, nauczyciele. Szczególnie liczne grupy
korzystających stanowią studenci lubelskich uczelni. Ich liczba zwiększyła się znacząco z uwagi na funkcjonowanie w Lublinie wielu kierunków kształcenia związanych
w różnym stopniu z ochroną dziedzictwa kulturowego, tj. architektura, urbanistyka
i planowanie przestrzenne na Politechnice Lubelskiej, historia sztuki, kulturoznawstwo,
architektura krajobrazu oraz specjalizacja w zakresie muzealnictwa i ochrony zabytków
– na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, architektura krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym, oraz archeologia i kulturoznawstwo na UMCS.
Aby dokumentacje mogły być one udostępniane pracownikom i innym osobom,
przed włączeniem do zasobu poddawane są opracowaniu, co należy do działań
stałych WUOZ. Zasób archiwum WUOZ jest stale powiększany poprzez włączanie
zbiorów dokumentów wytwarzanych przez urząd, opracowań składanych wraz z napływającymi do urzędu wnioskami, oraz dokumentacji wykonywanych na zlecenie
urzędu. Swoją pracę w postaci uzupełnień pojedynczych kart ewidencyjnych architektury i budownictwa oraz kart zabytków ruchomych, pozostawiają niekiedy studenci, odbywający w WUOZ w Lublinie praktyki inwentaryzacyjne.
W 2009 roku z uwagi na znacząco w stosunku do lat ubiegłych zmniejszone środki na ochronę zabytków, z budżetu konserwatorskiego opracowano zaledwie 15 kart
ewidencyjnych architektury i budownictwa, które następnie zostały włączone do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Nieco lepiej przedstawiała się sytuacja w zakresie zlecania kart zabytków ruchomych – w szczególności dzieł sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, sztuki użytkowej oraz wytworów techniki. W 2009 roku zbiór powiększył
się o 118 kart, stanowiących zasadniczą, wymaganą prawem dokumentację zabytków.
Pozytywnym akcentem było wykonanie ze środków konserwatorskich pierwszego
etapu digitalizacji ewidencji Archeologicznego Zdjęcia Polski, czego efektem jest mapa
cyfrowa z bazą danych, obejmująca fragment obszaru województwa lubelskiego. Szczegółowe informacje zawarte są w niniejszym tomie „Wiadomości Konserwatorskich”.
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REPORT OF THE REGISTER OF HISTORIC MONUMENTS
AND DOCUMENTATION OF MONUMENTS DEPARTMENT OF THE WUOZ
IN LUBLIN FORM THE SUBSTANTIVE ACTIVITIES IN 2009.
The register and records of immovable antiquities, compiling and resource document
facilitation is kept by the Register Department of Historic Monuments and Documentation
of Monuments, and the register of movable and archaeological monuments – the relevant
Departments of Inspection of the WUOZ.
16 decisions on the entry into the register “A” of immovable monuments and 16 decisions
on the entry in the register „B” of movable monuments were issued in 2009. Keeping records
and registers of monuments requires numerous, continuous and not spectacular activities
necessary for carrying out tasks connected with the protection of monuments under the Act of
23 July 2003 on the protection and maintenance of historic monuments.
Each year the Department commissions the orders for maintenance from the conservation
resources and substantially evaluates the documentation of historical monuments, which
extend the archives of WUOZ in Lublin. Due to the significant reduction in the restoration
budget, the commissioning of architectural and historical inventory of wooden monuments,
geodetic inventory of the cemeteries and development of thorough documentation of the valuable
interior painting was not continued last year. 15 record cards of the immoveable monuments
were obtained (which constitutes about 38% compared to the amount of such documentation
commissioned in 2008), and 118 record cards of moveable monuments (which is 30% compared
to last year).
The permanent tasks of the Department’s employees include provision of information
on monuments, development and making the large documentation collected in the WUOZ’s
archives available for research and popularizing purposes.
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1. Tomaszów – ikonostas w cerkwi Św. Mikołaja Cudo- 2. Tomaszów – ikona Św. Jan z carskich wrót,
twórcy, fot. Barbara Tondos, 2009 r.
fot. Barbara Tondos, 2009 r.

3. Tomaszów – anioł I z balustrady chóru, fot. Barbara 4. Tomaszów – Św. Jan Chrzciciel z fasady cerTondos, 2009 r.
kwi, fot. Barbara Tondos, 2009 r.

5. Tomaszów – fasada cerkwi Św. Mikołaja Cudotwórcy, fot. Barbara Tondos, 2009 r.
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6. Kosyń – płaszczanica, fot. Barbara Tondos, 2009 r.

7. Kosyń – obraz „Przemienienie Pańskie” 8. Kosyń – obraz Chrystus Zmartwychwstały
z kościoła Św. Stanisława Kostki, fot. Barbara z kościoła Św. Stanisława Kostki, fot. Barbara
Tondos, 2009 r.
Tondos, 2009 r.
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9. Tomaszów – ikona Św. Ławrientyj
z diakońskich wrót w cerkwi, fot. Barbara
Tondos, 2009 r.

11. Hrubieszów – fragment krucyfiksu
z kruchty kościoła Św. Stanisława Kostki,
fot. Barbara Tondos, 2009 r.

202

10. Tomaszów – ikona Św. Cyryl i św. Metody z ikonostasu, fot. Barbara Tondos,
2009 r.

12. Jabłeczna – krzyż malowany z kościoła Przemienienia Pańskiego, fot. Barbara
Tondos, 2009 r.

13. Hrubieszów – ikona MB z Dzieciątkiem, fot. archiwum WUOZ w Lublinie

15. Topólcza – ikona MB z kościoła Św.
Izydora, fot. archiwum WUOZ w Lublinie,
2009 r.

14. Hrubieszów – koszulka ikony MB z Dzieciątkiem, fot. Barbara Tondos, 2009 r.

16. Topólcza ikona Mb w koszulce z kościoła Św. Izydora, fot. archiwum WUOZ
w Lublinie, 2009 r.
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17. Tomaszów – fragment ikony Archanioł 18. Tomaszów – ikona Maria ze sceny ZwiaGabriel z carskich wrót, fot. Barbara Tondos, stowania na carskich wrotach, fot. Barbara
2009 r.
Tondos, 2009 r.
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II. Studia i materiały

Halina Landecka

„UWARUNKOWANIA KONSERWATORSKIE,
A PRZYSZŁOŚĆ ARCHITEKTURY NAŁĘCZOWA”
(Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nałęczów – szanse i zagrożenia rozwoju miejscowości uzdrowiskowej”, Nałęczów 21 maja 2010)
„Gdy wjeżdżamy przez wspaniałą renesansową bramę wjazdową do starego cienistego parku Zakładowego, od razu uderza nas zasadnicza cecha Nałęczowa: jesteśmy raczej w dawnej wielkopańskiej rezydencji, a nie w nowożytnym zakładzie. To
wrażenie pozostaje do końca niezatartem, pomimo nowoczesnych urządzeń Zakładu,
pomimo budynków w nowszym charakterze, wzniesionych nad stawem, pomimo
barwnej publiczności uzdrowiskowej… (…)
Są to warunki bardzo dodatnie, oddziaływujące pokrzepiająco na chorych, a dla
ludzi osłabionych, wyczerpanych, potrzebujących wypoczynku wprost idealne.”1
Tekst napisany w 1925 r. z okazji 125 rocznicy powstania Zakładu Leczniczego
i oddania źródeł mineralnych do użytku publiczności jest kwintesencją wartości Nałęczowa, chętnie odwiedzanego ze względu na swoisty urok i właściwości miejsca.
Położony w otulinie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, w dolinie rzeki Bystrej i Bochotniczanki, w krajobrazie nakreślonym wzgórzami i wąwozami cechuje się
także swoistą architekturą o dużej różnorodności form.
W rozwoju przestrzennym miejscowości dominującą rolę odegrała osada dworska na dobrach Bochotnickich, przekształcona w II połowie XVIII wieku przez Stanisława Małachowskiego w rezydencjonalne założenie pałacowo-parkowe, powiązane
osiowo z traktem lubelskim reprezentacyjną aleją lipową, od herbu właścicieli zwane
odtąd Nałęczowem.
Zakład leczniczy powstał około 1800 roku, na bazie odkrytych wcześniej źródeł
mineralnych, których znakomite własności kuracyjne potwierdzone zostały w badaniach chemicznych profesora Celińskiego z Uniwersytetu Warszawskiego i docenione
przez licznie odwiedzających Nałęczów dostojnych gości (m.in. Adam Czartoryski,
biskup Łucki Cieciszowski).

1
„Z dziejów dawnego i współczesnego Nałęczowa”, praca zbiorowa pod red. Z. Kożuchowskiego
i kier. literackim M. Rogalskiego, wyd. nakładem Sp.Akc. Zakładu Leczniczego Nałęczów, Warszawa 1925
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Intensywny rozwój uzdrowiska przypada już na początek XIX w. – na terenie parku powstają nowe budynki łazienek, małe domki gościnne, hoteliki, wille. Nałęczów
staje się znanym, modnym, chętnie odwiedzanym miejscem.
Stan taki trwa niezmiennie do dzisiaj.
Rozwój układu przestrzennego Nałęczowa można prześledzić na podstawie
zachowanych planów. Wyraźnie zarysowują się poszczególne zespoły zabudowy
wczesnej, wokół której powstawały kolejne zabudowania:
– budynki pałacowe i związane z lecznictwem uzdrowiskowym w obrębie parku
zdrojowego oraz dwór Górskiego w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Bystrej, przy
której znajduje się źródło „Nadzieja”;
– architektura willowa z ogrodami wzdłuż Alei Lipowej (Raj, Pod Matką Boską
– Ewelina, Nagórze, Doktorska, Tolin, Zofiówka);
– wzdłuż południowego stoku Armatniej Góry (Ukraina, Oktawia, Borowianka,
Chata Żeromskiego, kaplica św. Karola Boromeusza);
– przy drodze na Górę Poniatowskiego, na terenie zwanym „Nowy Świat” (Marianówka).
Dalszy rozwój budownictwa willowego to okres XX-lecia międzywojennego, który reprezentują m.in. Willa Becków (Gioja), willa Marzanna, Opatrzność i inne.
W 1928 r. W „Chacie” otwarte zostaje Muzeum Stefana Żeromskiego (fot. 1, 2, 3,
4), powstaje także Szkoła Spółdzielczości Rolniczej i Uniwersytet Ludowy. Przy ul. Poniatowskiego powstaje budynek Ochronki im. Adama Żeromskiego, według projektu
Jana Koszczyc Witkiewicza.
Nadanie Nałęczowowi w roku 1963 praw miejskich skutkuje intensywnym rozwojem zabudowy współczesnej. Nowa zabudowa sanatoryjna przekracza wielokrotnie skalę dotychczasowych budynków pensjonatowych czy willowych. Jednocześnie
na lokalizację nowych obiektów wybierane są tereny w bliskim sąsiedztwie parku
zdrojowego.
Pojawia się także budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne o typowych rozwiązaniach architektonicznych oraz nowe zespoły wypoczynkowo-uzdrowiskowe wznoszone jako duże kompleksy na wydzielonych terenach, z zapleczem parkingowym
i gospodarczym. Wprowadzone kilkupiętrowe, wielkokubaturowe obiekty sanatoryjne i usługowe nie uwzględniały szczególnego kontekstu krajobrazowego i kulturowego zastanej tkanki Nałęczowa. Ich blokowa forma, typowa dla lat 70. uproszczona
architektura i materiały wykończeniowe (beton, stal, szkło) demonstracyjnie odcinały
się od dotychczasowych zasad zabudowy (fot. 5).
Przykładem negatywnych rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych są m.in.:
budynki przy ul. 1 Maja, Dom Zdrowia ZNP (1966), Międzyzakładowe Sanatorium
Uzdrowiskowe Pracowników Gospodarki Komunalnej (1972), Sanatorium Uzdrowiskowe dla Rolników (1982), sanatoria PKP, Energetyk, czy Sanatorium MSW.
Niestety w powstałych do lat. 80. opracowaniach naukowo-badawczych zwracano uwagę jedynie na zachowany zespół pałacowo –parkowy i fragment wąskiego
ciągu ul. Lubelskiej. Także w ogólnopolskich spisach zabytków wymieniano pojedyncze budynki, pomijając wartości całego założenia miejscowości. Bardzo ogólne
„Wskazówki dla projektanta” zawarte w studium historycznym opracowanym w roku
1957, postulujące zachowanie charakteru uzdrowiskowo-wypoczynkowego odnosiły
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się nie do zasad kształtowania nowej zabudowy lecz do zakazu lokalizacji „poważniejszych zakładów przemysłowych nawet w promieniu kilkunastu kilometrów”.2
Prawna ochrona zabytków Nałęczowa została ustanowiona dopiero w roku 1972.
Z tego roku pochodzi decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisaniu
zespołu architektoniczno-krajobrazowego Nałęczowa do rejestru zabytków województwa lubelskiego.
W 1974 r. opracowane zostały pierwsze wytyczne konserwatorskie do planu zagospodarowania miasta.3
Obejmowały one trzy strefy ochrony konserwatorskiej : obszar zespołu pałacowo-parkowego, miasto w granicach ukształtowanych w XIX w. i 1 ćw. wieku XX
oraz obszar otuliny. Warunki i generalne kierunki zagospodarowania zakładały m.in.
zakaz dogęszczania zabudowy, stosowania projektów typowych, ochronę krajobrazu poprzez ograniczenie stref urbanizacji. Dla obszaru miasta wprowadzono jako
wiodącą funkcję uzdrowiskową z ograniczeniami wynikającymi także z przepisów
specjalnych.
Zachowawczo potraktowano zabytkowe budynki i ich otoczenie, wykluczono
możliwość zabudowy stref ogrodów, czy redukcji zadrzewień, a w oparciu o przekazy ikonograficzne wyznaczono kierunek rewaloryzacji parku. Na podstawie analiz
przeprowadzonych przez zespół prof. Janusza Bogdanowskiego z Politechniki Krakowskiej zwrócono uwagę na krajobrazowe wartości obszaru i jego walory przyrodnicze tworzące wraz z harmonijnym układem rozluźnionej zabudowy zasadniczy
walor uzdrowiska.
Dziś Nałęczów jako zespół urbanistyczno-krajobrazowy objęty jest obszarową
ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków województwa lubelskiego oraz
położenie w otulinie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.
Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta zawiera
ustalenia określające zasady kształtowania zabudowy w najbardziej newralgicznych
miejscach. Zaproponowane szkicowo wzorniki zabudowy uzupełniającej stanowią
wytyczne dla architektów. Prowadzone są działania zmierzające do poprawy architektury budynków typowych. Przykładem może być przebudowa Gminnego Ośrodka
Kultury oraz urzędu pocztowego, w wyniku której budynki o typowej formie blokowej uzyskały nowy kształt i wyraz architektoniczny (fot. 6a, 6b, 7a, 7b).
Także rewaloryzacja parku projektowana jest w oparciu o materiały archiwalne,
przywracany jest układ alejek spacerowych w poszczególnych strefach funkcjonalnych, odtwarzana jest – w nawiązaniu do przekazów historycznych – architektura
mostków, elementów małej architektury.
Najbardziej wartościowe obiekty historyczne Nałęczowa objęte są prawną ochroną konserwatorską jako zabytki architektury. Są to:
2
Nałęczów – Studium historyczno-urbanistyczne opracowane przez PP PKZ, Dział Dokumentacji
Naukowej pod kier. Z. Świechowskiego, Warszawa 1957, str. 24-25. mps w zbiorach archiwum LWKZ
w Lublinie, str. 16-22
3
K. Majewski – Wytyczne konserwatorskie do planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
Nałęczowa – PP KKZ w Lublinie, 1974, mps w zbiorach archiwum LWKZ, opracowane na podstawie
studium architektoniczno-krajobrazowego wykonanego przez Zespół Architektury Krajobrazu Politechniki
Krakowskiej pod kierunkiem J. Bogdanowskiego, Kraków 1973
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– zespół pałacowo-zdrojowy (pałac, Domek Grecki, Stary pałac zwany zamkiem,
brama wjazdowa, Domek Gotycki, Biskupi, Łazienki, Sanatorium, park z rzeźbami,
układem wodnym, sztuczną wyspą i łąkami);
– trzy zabytki sakralne (kościół pw. św. Jana Chrzciciela, kaplica pw. św. Karola
Boromeusza, kapliczka z posągiem św. Michała Archanioła);
– 25 zespołów willowych (wille z zabudowaniami gospodarczymi i ogrodami),
przy ulicach: Armatnia Góra, Głębocznica, Kościuszki, Lipowa, 1 Maja, Paderewskiego, Partyzantów, Poniatowskiego, Prusa;
– 5 domów mieszkalnych (dworek Górskiego, Domek Prusa, Chata Żeromskiego
z Mauzoleum Adasia, domy przy Granicznej i Lipowej);
– trzy budynki użyteczności publicznej (Szkoła Witkiewiczowska, Ochronka im.
Adama Żeromskiego, Szkoła Ziemianek);
– cmentarz parafialny.
Analizując stan prawny nieruchomości zabytkowych można stwierdzić, że występują w nich wszystkie formy własności: samorządowa, kościelna, skarbu państwa,
jednak dominującą pozostaje dziś własność prywatna.
Część zabytkowych obiektów jest użytkowana i zadbana (np. budynki sanatoryjne, willa Słoneczna, Becków, Doktorska, Raj, Zofijówka. Brzozy), część jest w trakcie
remontu (np. Różana), część jednak wciąż oczekuje na pilne prace konserwatorskie
i budowlane (np. pałac Małachowskich, willa Oktawia, Pod Jesionem) czy wręcz odbudowę (dwór Górskiego, Malwa).
W odniesieniu do oceny zagrożeń zabytków architektury Nałęczowa można sformułować następujące wnioski dotyczące czynników mających wpływ na stan zachowania :
– niszczenie struktury – spowodowane brakiem podejmowania prac remontowych lub błędami wykonawczymi. W szczególności dotyczy to zabytkowych obiektów o konstrukcji drewnianej, szczególnie narażonej na zniszczenie.
Klasycznym przykładem może być tu doprowadzenie do riuny willi Gwizdanówka
i Kubaszówka (Malwa), a także dworu Górskiego i willi Aurelia (w tym przypadku
mimo zniszczeń obiekt zaplanowano do odbudowy4.)
– przekształcenia funkcjonalne (projekty przebudowy, rozbudowy) wynikające
z dążenia do zwiększenia programu funkcjonalnego, poprawy komfortu użytkowania. Przykładem negatywnym może być niezaakceptowany projekt rozbudowy willi
Raj5, pozytywnym – wyważona rozbudowa willi Becków6, a także willi Różanej7.
– zmiany techniczne lub technologiczne (np. poszukiwanie źródeł energii odwracalnej skutkujący montażem baterii słonecznych np. na eksponowanej połaci willi
Raj).
Najwięcej problemów architektoniczno-urbanistycznych przysparza interpretacja
zasad ochrony konserwatorskiej i przyrodniczej w odniesieniu do obszaru zabytko-

projekt autorstwa arch. M. Podolaka, maj 2009 r.
koncepcja arch. S.Machnika, 2006
6
projekt autorstwa arch. M. Bieleckiego, 2006
7
projekt autorstwa arch. T. Stankiewicza, 2007
4
5
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wego zespołu krajobrazowo-przyrodniczego Nałęczowa pojmowanego jako założenie urbanistyczne.
Tu zagrożenia spowodowane są w szczególności :
– dążeniem do wykorzystania wolnej przestrzeni dla nowej zabudowy komercyjnej
(kosztem zieleni, terenów otwartych) w celu stworzenia usług publicznych uatrakcyjniających pobyt w mieście (SPA, baseny, salony odnowy biologicznej, place zabaw,
tereny imprez masowych, sportowych, poszerzona oferta usług gastronomii, handlu);
– poszukiwaniem nowych terenów pod zabudowę kosztem stref zieleni i naturalnego krajobrazu otwartego, co ze względu na brak części miejscowych planów
zagospodarowania skutkuje chaosem przestrzennym;
– koniecznością usprawnienia komunikacji (zwiększanie przelotowości dróg, poszerzenia tras komunikacyjnych, miejsca na nowe parkingi).
Realizacje i projekty nowych obiektów architektonicznych wprowadzanych
w strefie centrum Nałęczowa – pomimo ciekawej formy architektonicznej – są przyczynkiem do dyskusji nie tylko w środowiskach zawodowych, ale także wśród mieszkańców i gości uzdrowiska. Można tu wymienić m.in.:
– zrealizowane budynki zakładu hydroterapii – „Atrium” na terenie parku zdrojowego;
– budynki nowej cęści sanatorium Fortunat przy ul Kościuszki (przez niektórych
określane mianem „dwa młyny”)8, we wcześniejszych projektach planowane z łącznikiem nad ulicą Kościuszki9.;
– zrealizowana rozbudowa sanatoryjnego budynku tzw. „Batorówki” nazwanego
dziś „Termy Pałacowe”10
– realizowany projekt domu mieszkalnego przy ul. 1 Maja11
– projekt budowy nowego sanatorium przy dworze Górskiego12;
– dwa projekty budowy nowego domu mieszkalnego przy ul. Lipowej13;
W opinii jednych są to „nowotwory architektoniczne i to nowotwory złośliwe
z przerzutami”14 naruszające tradycyjny charakter architektoniczny Nałęczowa,
w opinii innych są to dzieła architektury, nagradzane przez środowiska architektów
lub zauważane jako logicznie i celnie wpisujące się w krajobraz w oparciu o tezę:
„harmonia w kompozycji przestrzennej, w każdej kompozycji artystycznej, może być
osiągnięta tak w drodze rozwiązań kontrastowych, jak i podporządkowanych w relacji do istniejącego kontekstu”.15
Projekty nowej architektury uzdrowiskowej, usługowej, pensjonatowej, mieszkalnej, wzbudzają dyskusje w jakim kierunku powinna zmierzać architektura Nałęczowa.
projekt aut. arch. Bolesława Stelmacha z zespołem, 2002
projekt koncepcyjny autorstwa Pracowni Architektonicznej Archistudio Warszawa, wrzesień 2002
10
projekt autorstwa arch. A. Jurkiewicza, ARCHBUD Kielce, 2003
11
projekt autorstwa arch. M. Bieleckiego, 2006
12
Projekt Sanatorium w Nałęczowie – projekt koncepcyjny, mgr inż. Zofia Zuń, Makro-Budomat Development sp.zoo, Warszawa, 2008
13
projekt autorstwa arch. T. Jabłońskiego i projekt autorstwa arch. B. Stelmacha, 2004
14
W. Borowicz, W architektonicznym krajobrazie Nałęczowa” w: Głos Nałęczowa. Pismo Towarzystwa
Przyjaciół Nałęczowa, 2006
15
cytat z J. Żurawskiego „O budowie formy architektonicznej, Warszawa 1976, zawarty w opinii aut.
prof. A. Kadłuczki do koncepcji projektowej domu mieszkalnego przy ul. Lipowej, 2009
8
9
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Z pewnością powinno to być dążenie do zachowania swoistego „klimatu przestrzennego” miasta o szczególnej tradycji – wcześniej rezydencji, później – uzdrowiska
– wkomponowanego w naturalnie piękny krajobraz o dużych walorach przyrodniczych.
Błędy sprzed lat, ukazujące lekceważenie tej zasady, powinny być przestrogą
dla współczesnych projektantów. Oczywistym jest, że nowa architektura zawsze nosi
znamię czasu, nie może być próbą budowania nowych „zabytków”, stylizowanych
na architekturę historyczną. Jednak staranne wpisanie się w krajobraz, nawiązanie
do skali zabudowy, zachowanie relacji przestrzennych, proporcji stref zabudowy
i ogrodów powinno być wyznacznikiem myślenia projektantów. Od ich wrażliwości
zależeć będzie bowiem przyszły obraz miasta i jego charakter – nadal przyciągający
swym pięknem lub – przekształcony niewłaściwie – przegrywający z kurortami, które
zachowają swój specyficzny urok i klimat (fot. 8, 9a, 9b, 10).

„THE CONSERVATION DETERMINANTS AND THE FUTURE
OF ARCHITECTURE IN NAŁĘCZÓW”
The charming Nałęczów embraced by the Kazimierz Landscape Park, in the valley of Bystra
and Bochotniczanka Rivers, with the landscape outlined with hills and ravines is characterized
by its unique architecture of high diversity of forms.
Dominant role in the spatial development of the township was played by the settlement of
manor estate on the Bochotnicki grounds, which was transformed by Stanislaw Małachowski in
the second half of the eighteenth century into the residential palace and park complex, connected
axially with the Lublin Tract by a representative avenue of lime, which was since then called
Nałęczów – after the coat-of-arms of the owners.
The medicinal establishment was built around the year 1800, following the discovery of
mineral springs and developed rapidly at the beginning of the nineteenth century. Building of
new baths as well as small guest houses, small hotels and villas within the park area started to
attracted visitors and Nałęczów became a well known and fashionable place.
This continues today and it is undoubtedly a chance for the development of the town.
Awarding the municipal rights to Nałęczów in 1963 resulted in an intense development
of the contemporary buildings. New sanatorium buildings exceed to a great extent the scale of
existing guesthouse or residential buildings. At the same time, the locations for the new settings
are selected in the vicinity of the spa park.
Multi-family housing constructions of typical architecture as well as new spa and leisure
establishments erected as large complexes in selected areas, with parking and utility facilities.
Building of new multi storey large cubature wellness and service establishments did not
take into account the specific landscape and culture context of Nałęczów.
Unfortunately, the scientific-research studies developed before1980’s have pointed out only
the preserved palace and park complex and a fragment of the narrow part of ul. Lubelska. The
national monuments lists also included only individual buildings, not mentioning the value of
the whole town.
The legal protection of monuments of Nałęczów was established only in 1972. The decision
of the Provincial Conservator of Monuments to include the architecture and landscape of
Nałęczów in the Register of Monuments of the province of Lublin was made that year.
The first conservation guidelines for the development plan of the town were drawn up in
1974.
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The most valuable historical establishments of Nałęczów are covered by the legal conservation
protection as architectural monuments. These are: the palace and spa complex, 3 sacral
monuments, 25 residential villas with surroundings, 5 dwelling houses, 3 public buildings,
parish cementary.
Most of the architecture and urban problems is caused by interpretation of principles of
conservation and natural protection for the areas of historic landscape of Nałęczów perceived
as an urban setting.
The design of the new spa, service, guesthouse and housing architecture arouse discussions
on the direction in which the architecture of Nałęczów shall evolve. It surely should aim at
the maintenance of the peculiar spatial „climate” of the town with special tradition – former
residence, today’s spa, integrated into the naturally beautiful landscape of great natural
value.
Mistakes made years ago with disregard for this rule should be treated as a warning for
today’s designers.
The future appearance of the town and its character will depend on their sensitivity – its
beauty will keep attracting visitors, or – if converted in a wrong way – it will lose the contest with
the resorts, which will retain their unique charm and climate.
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1. Nałęczów – Stare Łazienki. Park Uzdrowiskowy, fot. z arch. WKZ Lublin

2. Nałęczów – willa Marzanna przy ul. Partyzantów, fot. z arch. WKZ Lublin

4. Nałęczów – willa „Raj” przy ul. Lipowej, fot.
z arch. WKZ Lublin
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3. Nałęczów – dwór Górskiego, fot. z arch. WKZ
Lublin

5. Nałęczów – sanatorium PKP, lata 70, fot. z arch.
WKZ Lublin

6a. Nałęczów – dom kultury przed przebudową, 6b. Nałęczów – dom kultury po przebudowie, fot.
fot. z arch. WKZ Lublin
z arch. WKZ Lublin

7a. Nałęczów – budynek Poczty Polskiej – przed 7b. Nałęczów – budynek Poczty Polskiej – po
przebudową, fot. z arch. WKZ Lublin
przebudowie, fot. z arch. WKZ Lublin

8. Nałęczów – rozbudowa sanatroium Forutnat 9a. Nałęczów – dawna wozownia (ruina) przy
przy ul. Kościuszki, fot. z arch. WKZ Lublin
dworze Górskiego, fot. z arch. WKZ Lublin
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9b. Nałęczów – projektowany budynek sanatorium w miejscu d. wozowni przy dworze Górskiego (proj. Zofia Zuń, 2008), archiwum WKZ Lublin

10. Nałęczów – ul. Lipowa, projekt domu miszkalnego (proj. T. Jabłoński, 2007), archiwum
WKZ Lublin
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STUDIA I MATERIAŁY

Andrzej Kasiborski

DREWNIANE STROPY NA STARYM MIEŚCIE W LUBLINIE
– WYBRANE ZAGADNIENIA
Tematem niniejszego artykułu jest omówienie problematyki związanej z odsłonięciem w trakcie badań architektonicznych na Starym Mieście w Lublinie drewnianych
profilowanych stropów.
W ramach Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków Oddział Lublin, w latach 70-90. XX w. pracownia Badań Architektoniczno-Konserwatorskich wykonała na terenie Starego Miasta szereg badań architektoniczno-konserwatorskich.1 Największym poligonem inwestycyjnym był tzw. VIII kwartał zabudowy,
ograniczony północną pierzeją Rynku oraz ulicami Grodzką, Archidiakońską i Złotą.
Ponadto przebadano Trybunał Koronny (dawny ratusz miejski) oraz inne obiekty jak
m.in. tzw. Mały Ratuszek przy ul. Archidiakońskiej 5, d. Mansjonarię przy ul. Archidiakońskiej 9, d. plebanię przy kościele farnym przy ul. Grodzkiej 11, a także kamienicę
(częściowo) przy Rynku 11 i przy Dominikańskiej 5.
Celem badań było utworzenie i zebranie w jednym opracowaniu katalogu odkrytych na Starym Mieście w Lublinie stropów drewnianych z XVII i XVIII w. z profilowanych belek. W ramach zestawienia przedstawiono inwentaryzację układu przekryć,
elementów i detali, a także rekonstrukcję wnętrz epoki.2 W ramach badań architektonicznych prowadzono wyprzedzająco badania tynków i warstw malarskich pod kątem
występowania dekoracji wnętrz. Stąd też wielokrotnie odkryto pasy fryzów dekorujących ściany w powiązaniu ze stropami. Wynikało to z faktu, że w XVIII i na początku
XIX w. konstrukcje skrywano pod płaskimi sufitami tworząc inną nową jakość wnętrz,
tak pod względem architektonicznym jak i malarskim. Szczegółowe wyniki z poszczególnych realizacji zostały opracowane w osobnych dokumentacjach pobadawczych,
które obecnie znajdują się w zbiorach archiwalnych WUOZ w Lublinie.
Analizę stropów drewnianych w Polsce opracował w 1989 r. Jan Tajchman.3
W ramach tego opracowania autor wykonał propozycje systematyki występujących
1
Organizatorem Pracowni Badań Architektoniczno – Konserwatorskich PP PKZ o Lublin i pierwszym
kierownikiem był mgr Jan Spratek w drugiej połowie lat 80 – tych, autor niniejszego tekstu. Przez lata
pracowali w niej (w porządku alfabetycznym: S. Albiniak, A. Barszcz-Muzyka, N. Kieskiewicz (†), M. Kozłowska-Olesiejuk (†), L. Kręglicki, S. Kusy, A. Lakutowicz (†), Z. Michalski, M. Stasiak, J. Szyszło, (a także
w krótkim okresie inne osoby).
2
Inwentaryzacja stropów, a także widoków rekonstruowanych wnętrz zostały wykonane poza obowiązkami służbowymi przez zespół pracowników P B A-K w składzie: A. Kasiborski, A. Lakutowicz,
L. Kręglicki i M. Stasiak.
3
J. Tajchamn. Stropy drewniane w Polsce – propozycja systematyki. Ośrodek Dokumentacji Zabytków. W-wa 1989 pod patronatem Ministerstwa Kultury i Sztuki i Generalnego Konserwatora Zabytków.
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rozwiązań na terenie kraju. Wydzielił trzy generalne układy rozwiązań dzieląc je na
stropy belkowe, stropy kasetonowe i ramowe oraz stropy płaskie. W każdej z tych
wyszczególniono różne rodzaje rozwiązań konstrukcyjnych. Z uwagi na powyższy
materiał bezzasadne uznaje się przeprowadzenie szczegółowej analizy rozwiązań
technicznych.
W oparciu o posiadany materiał badawczy należy stwierdzić, że na terenie Starego Miasta występują stropy belkowe z poprzeczkami. Charakteryzują się tym, że
przestrzeń między belkami dzielono w poprzek grubszymi listwami lub małymi beleczkami, dla ukrycia styku deseczek powały. Tego typu rozwiązania budzą najwięcej
nieporozumień terminologicznych. W literaturze przedmiotu mylnie nazywa się je
kasetonami płytkimi, kasetonami pozornymi, pseudokasetonami, a nawet kasetonami. Mimo, że stropy kojarzą się z tymi ostatnimi poprzez zdobienie pół rozetami czy
polichromią, to geneza ich jest odmienna. Należy dodać, że w topografii miasta tego
typu stropy występują jedynie w izbach wielkich na I piętrze w kamienicach przyrynkowych.
Im dalej od centrum miasta w kamienicach mieszczańskich występują stropy
belkowe lub gęstobelkowe. Rozwiązanie tych stropów było skromniejsze, posiadały
warstwę polepy z posadzką lub podłogą. Rozwiązania te były prostsze od wyżej
omówionych. Profilowane belki były często dekorowane polichromiami i rozetami.
Do ostatniego występującego typu należą stropy nagie. Spotyka się je na niższych reprezentacyjnych kondygnacjach w skromnych wnętrzach mieszkalnych lub gospodarczych. W zasadzie były to proste belki o przekrojach kwadratu, często o sfazowanych
krawędziach bocznych z pułapem z desek układanych na styk lub na wsuw.
Omawiane stropy funkcjonowały w kamienicach piętrowych. W późniejszym
okresie rozwoju miasta nastąpiła nadbudowa kolejnych kondygnacji. Dodatkowe obciążenia z racji funkcji nowych kondygnacji spowodowały konieczność wzmocnienia
istniejących belek siestrzanem. Jest to pozioma belka konstrukcyjna, umieszczona na
osi pomieszczenia poprzecznie pod belkami. Zazwyczaj oprócz funkcji technicznej
stanowiła bogato dekorowany element wnętrza. Nierzadko z inskrypcjami dewocyjnymi a także rozetami czy data wzniesienia budowli.
Na zakończenie należy zaznaczyć, że nie wszystkie stropy na które natrafiono
w sondażowych odkrywkach zostały odsłonięte lub w całości zadokumentowane.
Dotyczy to wielkiej izby pierwszego piętra kamienicy przy rynku 11. Pozostawiono
go z uwagi na brak planowanego remontu wnętrz, a także na użytkowanie go jako
mieszkania.
Drewniany strop odkryto nad sienią pierwszego piętra trybunału Koronnego.
Z uwagi na jednorodny wystrój wszystkich pomieszczeń, na etapie remontu kapitalnego w latach 80 XX w., ówczesne komisje konserwatorskie uznały za celowe pozostawienie go In situ bez ekspozycji.
Wiele kamienic na Starym Mieście kryje jeszcze w swoich strukturach omawiane przekrycia pochodzące z XVII i XVIII w. Zapewne w trakcie adaptacji kolejnych
obiektów natrafimy na kolejne przekrycia pomieszczeń belkowymi stropami.
Ograniczone możliwości edytorskie uniemożliwiają przedstawienie pełnej inwentaryzacji wszystkich elementów konstrukcji stropów. Z tej racji zostaną przedstawione
sztandarowe przykłady rozwiązań (po kilka typów z przedstawionej powyżej klasyfikacji) dla zobrazowania występujących rozwiązań konstrukcyjnych jak i bogactw
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wystroju wnętrz kamienic mieszczaństwa lubelskiego. (Pozostałe materiały inwentaryzacyjne są w posiadaniu autora).

1. Lublin Stare Miasto (pomiar WKZ w Lublinie, stan z 1964 r.) Kamienice w których odkryto
drewniane stropy belkowe (do 2010 r.).

Kamienica przy Rynku 6.4
Kamienica na rogu Rynku i ul. Grodzkiej z przedłużeniem o charakterze jednotraktowej oficyny bocznej od ul. Grodzkiej oraz oficyną w głębi działki. Układ
korpusu dwu i trójtraktowy, trójdzielny z sienią przelotową na osi. Całość parteru
posiada sklepienia kolebkowe i kolebkowo – krzyżowe. Na wyższych kondygnacjach układ podobny; stropy płaskie. Klatka schodowa zabiegowa nowsza, założona
4
Badania Architektoniczne i Polichromii kamienicy na Starym Mieście w Lublinie Rynek 6/Grodzka 1,
oprac. w PP PKZ o/Lublin przez M. Stasiaka z zespołem w 1983 r.
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w trakcie środkowym, oświetlona oknami od ul. Grodzkiej. Kamienica trzypiętrowa.
Elewacja od rynku czteroosiowa, skośnie oskarpowana, zwieńczona attyką z 1954 r.
z grzebieniem. Na II piętrze i attyce sgraffito z 1954 r. Na osi parteru gotycki portal
profilowany. Elewacja od ul. Grodzkiej na szerokości trzech osi, trzypiętrowa, ujednolicona z fasadą. W jednym z okien II-ego piętra kamienne obramienia. W dalszym
przebiegu (oficyna) dwupiętrowa bez attyki. Obiekt wystawiono na działce zbliżonej
do prostokąta. Działka zabudowana jest od strony Rynku (dwutraktową, trójdzielną
kamienicą) i ul. Grodzkiej (oficyną boczną i tylną). Wybudowana w XV w., w 1506 r.
była własnością kanonika i oficjała chełmskiego Stefana de Wilczyno, w 1546 r. – Barbary Stanowskiej.
Prace badawcze przeprowadzone w kamienicy w Rynku pod nr 6 stanowiły drugi, rozszerzony etap badań. Objęły one swym zakresem poszczególne kondygnacje
zarówno budowli frontowej jaki oficyn; bocznej i tylnej. W przypadkach uzasadnionych potrzebami drugiego etapu badań rozszerzono stanowiska badawcze wykonane
w trakcie prac etapu pierwszego. Badania architektoniczne poprzedzone zostały badaniami na okoliczność istnienia polichromii.
Jednym z ciekawszych odkryć badań kamienicy, są bez wątpienia drewniane
stropy przekrywające pomieszczenia (wg rysunków z badań arch.) 101a, 103, 104,
106, 108, 110.
Najbardziej interesującym wydaje się być strop przekrywający pomieszczenie nr
104 składający się z szeregu belek o profilu zbliżonym w formie do gotyckiego żebra,
zaś jedna z nich opatrzona jest wielokątną rozetą przywodzącą na myśl maswerk.(il.1)
Biorąc pod uwagę te cechy formalnie odsłoniętych belek można pokusić się
o datowanie stropu na lata przed 1575 r. (1538-1575?)
Równie ciekawym wydaje się być strop belkowy z poprzeczkami w pom. 103.
Strop ten ciekawy jest zarówno z uwagi na formę jak i historię bowiem mimo znacznych prac remontowych w I połowie XVII w. Zachował się niemal niezmieniony.(il.2)
Na jednej z środkowych belek zachowały się rozety, przekryte obecnie belką siestrzanu, na której wyciosana jest data 1639r.(il.3)
W polach utworzonych między belkami i porzeczkami umocowane są niewielkie
rozety w formie rozwiniętych kwiatów. Pola te najprawdopodobniej były polichromowane jak i cały strop(il. 4). Odsłonięty (tj. nie zakryta podsufitka) strop ten musiał
być na początku XIX wielu, na co wskazują zachowane fragmentarycznie polichromie w pasie fryzu poniżej belek policzkowych pokrytych warstwa farby związanej
z malowidłami.(il.4)
Strop, wydaje się, można datować na lata po roku 1575 (?) Trzeci z kolei strop
we frontowej części pomieszczenia wydaje się być późniejszy od obu wymienionych
wyżej i datować go można na poł. XVII w. Także na drugim piętrze oficyny bocznej
odkryto stropy drewniane o skromnie profilowanych belkach.(il.5)
Kamienica przy Rynku 7.5
Obiekt zlokalizowany w zabudowie zwartej północnej pierzei Rynku Staromiejskiego. Kamienica dwupiętrowa, dwutraktowa, dwudzielna z sienią przelotową na
5
Lublin Stare Miasto, kamienica mieszczańska Rynek 7 – Badanie Architektoniczne oprac. w PP PKZ
o/Lublin przez A. Kasiborsiego z zespołem w 1983 r.
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podwórze. Elewacja frontowa, czteroosiowa, rozczłonkowana gzymsami. Od wschodu oficyna boczna jednotraktowa, dwudzielna, dwupiętrowa.
Kamienica wybudowana najprawdopodobniej w XV w. W 1506 r. była własnością
Mikołaja Doyzwon. Zapewne spalona podczas wielkiego pożaru Lublina w 1574 r.
Odbudowana z dostawieniem oskarpowania (do którego wzmocnienia użyto szeregu
wtórnie wykorzystanych kamiennych detali architektonicznych: gzymsy, obramienia
okienne, fragmenty portali. Późniejsza historia obiektu nie jest związana z tematem
artykułu.
Prace badawcze stanowiły drugi etap badań. Etap pierwszy przeprowadzono
w 1973 r., elewacje przebadano w roku następnym. Autorem badań był mgr Jan Spratek. Prace były prowadzone w budynku zamieszkałym i w pełni użytkowanym. Z tego
względu ograniczono się do przebadania sieni, klatki schodowej i części piwnic.
W trakcie prac terenowych przeprowadzono badania w strefie stropów. Miały
na celu ustalenie pierwotnych przekryć wnętrz oraz ewentualną dekorację malarską
podsufitek.
Analiza materiału inwentaryzacyjnego pozwoliła przyjąć hipotezę, że w obrębie
istniejących przekryć mogły się zachować pierwotne konstrukcje. Ponadto przekazy
archiwalne wspominają o istnieniu drewnianego stropu belkowego w pomieszczeniu
105, który został zdemontowany w 1940 r. i zaginął. Wprawdzie nie ma żadnych
wzmianek na temat przekryć innych pomieszczeń, co jednak nie wyklucza istnienia
pierwotnych stropów. Szczególny nacisk położono na stropy pierwszego i drugiego
piętra. W przypadku II kondygnacji zrealizowano pełny zakres. Na II kondygnacji, ze
względu na użytkowników, badania ograniczono do podsufitki.
Powyższą hipotezę potwierdziły badania, oznaczony na przekrojach gruby strop
(nad pomieszczeniem 104) krył w sobie pierwotne przekrycie. Po usunięciu podsufitki odsłonięto zachowany „in situ” strop drewniany, belkowy poprzeczkami, wsparty
na siestrzanie. Wraz ze stropem odsłonięto dwie warstwy fryzu.(il. 6)
Wszystkie elementy, z wyjątkiem siestrzanu, są polichromowane, dekorację stanowi malarstwo patronowe o motywach roślinnych.
Główną konstrukcję stanowi siedem drewnianych, profilowanych belek ułożonych równolegle do elewacji frontowej. Osadzono je w ścianach bocznych (wschodniej i zachodniej), na profilowanych belkach policzkowych.
Jak wyżej wspomniano wszystkie belki, z wyjątkiem pierwszej od południa, są
obustronnie profilowane. Belka przyścienna ma profil tylko od strony wnętra.
Środkowa belka w centralnej części jest ozdobiona dwoma herbami Rogala (odmiana). Wycięto je na spodzie i z boku (od strony południowej).
Pomiędzy belki konstrukcyjne, prostopadle do nich, wstawiono profilowane beleczki i listwy, w układzie naprzemiennym. Elementy tworzą rodzaj pseudo kasetonów. Zamontowano je w miejscu styku desek stropowych.
Strop jest wsparty na profilowanym siestrzanie, osadzonym na ścianach bocznych (północnej i południowej). Dekoracja podciągu jest inna niż pozostałe elementy stropu. Wyraźne różnice występują w ilości i formie żłobień (są płytko ryte).
Przekrój profilowanej belki zbliżony do prostokąta.
Wydaje się, że siestrzan zamontowano później niż strop. Prawdopodobnie nadbudowa drugiego piętra i użytkowanie nowej kondygnacji spowodowało ugięcie ist-
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niejącego przekrycia. Dlatego też zachodziła konieczność wymiany belek ewentualnie, co zrealizowano, wsparcia siestrzanem.(il. 7)
Dekoracja (profilowanie) nie jest związana stylistycznie z całością. Najważniejszym argumentem przeciw jednoczesnemu zamontowaniu siestrzanu ze stropem, jest
przesłonięcie nim wyciętego herbu spodniej części środkowej belki.
Można także rozwiązać problem dwóch warstw wmalowanego fryzu. Prawdopodobnie pierwsza warstwa była związana ze stropem belkowo-kasetonowym. Drugą
wykonano po zamontowaniu siestrzanu, możliwe, że w tym samym okresie co nadbudowano drugie piętro.
Kamienica przy Rynku 8.6
Kamienica mieszczańska przy Rynku 8 należy do zabudowy przyrynkowej i usytuowana jest w centrum zespołu staromiejskiego, w północnej pierzei Rynku, w zwartej
zabudowie bloku VIII, wydzielonego ulicami Grodzką, Placem po Farze, Wincentego
Pola, Złotą i Rynkiem. Od wschodu kamienica sąsiaduje z kamienicą przy ul. Złotej 2,
od zachodu z kamienicą przy Rynku nr 7.
Od północy graniczy z parcelą wydzieloną w latach 70-tych XVIII w., z pierwotnie nierozdzielnej posesji przy Rynku 8, przy ul. Grodzkiej 3, od południa z linią
zabudowy przyrynkowej.
Działka w formie wydłużonego prostokąta jest niemal całkowicie zabudowana.
Kamienica frontowa dwupiętrowa, trójdzielna, dwutraktowa z sienią przelotową na
osi. Fasadą czteroosiową, rozczłonkowana gzymsami. Całość wieńczy attyka balustradowa z datą 1782.
Kamienica wybudowana zapewne w XV w. W wieku XVI własność Lubomelskich. Przebudowana około 1540 r. Zapewne spłonęła podczas wielkiego pożaru
miasta w 1574 r. Odremontowana po tym okresie otrzymała, dla wzmocnienia nadwątlonych murów, oskarpowanie. Od 1609 r. kamienica była własnością doktora medycyny Piotra Kliszewskiego, od 1643 r. – Katarzyny z Lubomelskich Zaborowiczowej.
W latach 1760-1874 należała do Makarewicza i Chruścielewskich. Przebudowana
w stylu klasycystycznym w 1782 r.
Prace badawcze stanowiły drugi etap badań. Etap pierwszy przeprowadzono
w 1973 r., elewacje przebadano w roku następnym. Autorem badań był mgr Jan Spratek. Prace były prowadzone w budynku zamieszkałym i w pełni użytkowym. Z tego
też względu ograniczono się do przebadania sieni, klatki schodowej i części piwnic.
Kolejne prace wykonano w latach 80-tych ubiegłego wieku i stanowiły drugi etap.
Prace te objęły także sufity nad pomieszczeniami. Miały na celu określenie faktycznych przekryć wnętrz, a także ewentualną dekorację malarską podsufitek. Badanie prowadziła analiza wypraw tynkowych na występowanie malowideł.
W izbie wielkiej na pierwszym piętrze stwierdzono istnienie polichromii na podsufitce, zaważyło to na sondażowym badaniu znajdującego się pod nią stropu belkowego. Badania te pozwoliły nie tylko na ustalenie rodzaju i układu jego elementów
konstrukcyjnych, oraz na rejestrację profilowania detali ale również na określenie

6
Badania Architektoniczne kamienicy mieszczańskiej przy Rynku 8 w Lublinie, oprac. w PP PKZ
o/Lublin przez mgr inż. arch. Annę Barszcz z zespołem w 1983 r.
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zachowania polichromii na powierzchni belek, desek stropowych oraz pozostałych
elementów konstrukcyjnych.(il. 8)
Stwierdzono, że strop był pierwotnie bogato polichromowany i prawdopodobnie w wieku XIX pokryty został pobiałą i uproszczoną dekoracją roślinną o barwach
zielono-czarnych.7
W polach kasetonów zachowały się prymitywne w rysunku pojedyncze gałązki
kwiatów, całą zaś powierzchnie belek pokrywają linearne ornamenty roślinne również
bardzo uproszczone. Niewielka powierzchnia odkrywek oraz wtórna warstwa malarska
związana z podłożem uniemożliwiły odsłonięcie pierwotnej polichromii i rozczytanie jej
kolorystyki i kompozycji. W sondach odsłonięto fragmenty polichromii barwy fioletu,
czerwieni, żółtej i błękitu. Pozwala to sobie wyrobić wyobrażenie o bogactwie warstwy
malarskiej pierwotnie (XVI w.?) pokrywającej strop. Na etapie prac projektowych komisja
techniczno-konserwatorska uznała za wskazane zdemontowanie podsufitki z XIX-wiecznym malarstwem na rzecz wyeksponowania stropu belkowego.(il. 9) Jednocześnie wraz
z konstrukcją ukazały się fragmenty renesansowego fryzu bezpośrednio związanego ze
stropem. Demontaż podsufitki umożliwił pełną inwentaryzację obiektu.
Przedmiotowy strop według wyżej przywołanej systematyki jest przykładem stropu belkowego z profilowanymi poprzeczkami. Obiekt był wielokrotnie przemalowywany, po raz pierwszy jeszcze w XVI lub na początku XVII w., było to jednolite szare
tło. Kolejne przemalowanie pochodzące zapewne z XVIII w., przedstawiało dekorację
roślinną. Ostatnią dekorację stanowiła marmoryzacja na całości stropu i motyw gałązki z kwiatem w tzw. kasetonach.
Ostateczną dekorację malarską wykonano w II poł. XVIII lub na początku XIX w.
Była to marmoryzacją pokrywająca belki główne i poprzeczki. W płycinach wprowadzono motyw gałązki z kwiatem. Całość była utrzymana w zieleniach. Następnie
strop skryto pod nowym płaskim sufitem. Obok dekoracji stropu, odsłonięto fragment
najstarszej dekoracji malarskiej w formie fryzu podstropowego, związanego z zamontowanym w XVI w. stropem. W kolejnych etapach zmiany dekoracji stropu zmieniono
formę fryzu.
Drugim typem stropów występujących często na Starym Mieście jest strop drewniany belkowy lub w wariancie tzw. gęstobelkowym.
Kamienica przy Dominikańskiej 5 (d. Klonowica).8
Budynek przy ul. Dominikańskiej 5 ulokowany jest we wschodniej pierzei ulicy
w zwartej zabudowie. Posadowiono go na działce zbliżonej do czworoboku, pomiędzy kamienicami Dominikańska 7 (od północy) i Dominikańska 3 (od południa),
od wschodu działkę zamyka mur klasztorny oo Dominikanów. Stanowi połączenie
dwóch XVII-wiecznych kamienic.
Obiekt dwupiętrowy, podpiwniczony jedną kondygnacją piwnic, nakryty dachem
dwuspadowym, z kalenicą równoległą do osi ulicy. Elewacja frontowa od zachodu
dziewięcioosiowa złożona z dwóch części różniących się podziałami poziomymi.
7
Program na wykonanie prac konserwatorskich oprac w ART. SERVICE (Konserwacja i restauracja
obiektów sztuki) przez Rolanda Roga w 2002 r.
8
Lublin Stare Miasto Kamienica przy ul. Dominikańskiej 5 (d. Klonowica), Badania polichromii. Badania Architektoniczne oprac w PP PKZ o/Lublin
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Badania architektoniczne przeprowadzone w 1982 r. potwierdziły, iż obiekt składał się z dwóch kamienic wzniesionych na początku XVII w., o analogicznych układach wnętrz i elewacjach.
Kamienica północna jako pierwsza została wystawiona na reliktach wcześniejszej
zabudowy, o czym świadczy poprzeczny układ piwnic w stosunku do założenia ścian
magistralnych kondygnacji naziemnych. Druga kamienica w zasadzie stanowiła bliźniacze powtórzenie wcześniejszej.
W trakcie prac badawczych w obu częściach obiektu natrafiono na profilowane,
drewniane belki stropowe użyte wtórnie w konstrukcjach stropów nad pomieszczeniami I piętra, które pierwotnie były przekryte sklepieniami. Zachowały się dwa rodzaje
belek o zbliżonym profilu lecz różniące się wielkością w przekroju.(il. 10,11) Jedna z belek
(o większym przekroju) była ozdobiona trzema rozetami, napisem i datą 1606.
Teoretyczna analiza długości belek oraz połączenie ich z odsłoniętymi gniazdami
pozwoliła na jednoznaczne umiejscowienie ich w kamienicy. Belki przekrywały pomieszczenie pierwszego traktu (109) kamienicy południowej.
Belki środkowe stropu zwykle datowano po zakończeniu montażu. Z tego względu czas zakończenia budowy można ustalić na rok 1606 względnie 1607, ale jak
wcześniej wspomniano po wybudowaniu kamienicy sąsiedniej.(il. 12)
Podobna sytuacja wystąpiła w obrębie pomieszczenia na piętrze pierwszego traktu północnej części kamienicy. Założone odkrywki nad wtórnym stropem odsłoniły
gniazda po belkach o cieńszym przekroju.(il. 13)
W oparciu o analizę uzyskanych materiałów obie wielkie izby były przekryte
stropami gęstobelkowymi.
Kamienica przy Rynku 12.
Budynek został wzniesiony w 1512 r., ale ostateczny manierystyczny układ i wystrój otrzymał po przebudowie w 1597 r. przeprowadzony przez jej właściciela Sebastiana Konopnicę. Kolejnym właścicielem został syn Aleksander, w ramach postępowania w sprawie podziału majątku w 1614 r. Przy tej okazji wymieniono w masie
spadkowej „nową” posiadającą malowaną fasadę i ozdoby przy oknach wykonane
z ciosanego kamienia. Zapewne w ramach remontu i rozbudowy izby pierwszego
traktu I i II piętra przekryto stropami z drewnianych profilowanych belek w układzie
tzw. gęstobelkowym.(il. 14,15,16,17)
Należy wskazać, iż odkrycia stropów i wystroju wnętrz nastąpiło 1968 r. w trakcie przeprowadzonych prac konserwatorskich. Obok przekryć pomieszczeń ustalono
pierwotny układ przestrzenny wnętrz obiektu jak i jego wystrój architektoniczny.
Załączone rysunki stanowią inwentaryzację która jest elementem katalogu przekryć
Starego Miasta Lublina.
Kamienica przy Grodzkiej 11.9
Budynek został usytuowany na nierówności terenu opadającego w kierunku
wsch. zach., na narożu ul. Grodzkiej i Placu po Farze, zamykając północną pierzeję ulicy. Od północy do plebanii przylega zwarta zabudowa dolnego odcinka
9
Był to pierwszy obiekt, w którym autor opracowania brał udział rozpoczynając prace w styczniu
1977 r. w PP PKZ o/Lublin.
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ul. Grodzkiej. Od południa bezpośrednio do budynku przylega teren Placu z kościołem farnym.
W miejscu wcześniejszej zabudowy drewnianej w XVIII w. powstał murowany budynek plebanii farnego kościoła pw. św. Michała. Wraz z jego wyburzeniem
w 1856-7 r. – ustała funkcja plebanii.
W końcu lat 70-ty ch XX w. w obiekcie przeprowadzono badania na występowanie polichromii i badania architektoniczne. W trakcie tych prac między innymi
odkryto osiem stropów drewnianych belkowych. Przekrycia były związane z budową ok. połowy XVIII w. nowej plebanii. Należy zauważyć, że pomimo będącego
w rozkwicie baroku, wnętrza nawiązują do renesansowo-manierystycznych tradycji.
Na drugim piętrze (w pom. 206) na belce siestrzanu obok trzech rozet wycięto także
datę 1756, co w pewnym sensie określa czas powstania obiektu jaki i też zamontowania stropów.
Stropy są zróżnicowane tak pod względem konstrukcyjnym jak i wystrojem malarskim. Wszystkie belki oraz siestrzan są profilowane. Najbardziej ozdobne znajdują się na pierwszym piętrze, zapewne były to pomieszczenia administratora parafii
i wnętrza reprezentacyjne. Na wyższej kondygnacji stropy są prostsze.
Najciekawsze stropy pod względem wystroju malarskiego znajdują się na I piętrze
w południowo zachodniej części budynku.(il. 18)
W pomieszczeniu 103 (od wsch.) znajduje się strop z belek drewnianych profilowanych. Na belkach stwierdzono występowanie trzech warstw malarskich. Pierwsza była
farba biała klejowa trzymająca się podłoża (możliwe, że był to podkład pod następną
dekorację malarska). Druga o szarym odcieniu, malowana także na papierze zakrywającym szpary w belkach i miejscach łączenia desek stropowych. Ostatnia stanowiła dekorację w formie marmoryzacji. Całość wnętrza uzupełniała dekoracja malarska w stylu
rokokowym w formie płycin wypełnionych ornamentem z tego okresu.(il. 19)
W pomieszczeniu sąsiednim (narożnym nr 102) także odsłonięto strop drewniany
z profilowanymi belkami oraz fryzem pochodzącym z okresu wykonania przekrycia.
Na piętrze, poza wyżej omówionymi stropami pomieszczenia od strony Placu po
Farze oraz od strony Grodzkiej, wnętrza pokrywają stropy belkowe. Do ciekawszych
należy zaliczyć przekrycia w pomieszczeniach 205(il. 20) i 206(il. 21). Obok belek stropowych zostały zamontowane siestrzany. W przypadku drugiego wnętrza omawiany
element jest datowany na 1756 r., wskazuje to na czas montażu stropu i zapewne
zakończenia realizacji inwestycji.(il. 22)
W kolejnej części artykułu przejdziemy do omówienia ostatniego, najskromniejszego typu stropów belkowych, tzw. nagich. Kamienica mieszczańska przy ul. Archidiakońskiej 5 (d. W. Pola), zwana także Małym Ratuszkiem.10
Wzniesiona zapewne ok. XVI w. Obiekt rozbudowano i przebudowano w 1725
i 1753 r. Od 1600 r. pozostaje własnością miasta, a od 1828 r. jest siedzibą Rady Miejskiej.
Obiekt zlokalizowany został w zwartej zabudowie wschodniej pierzei ulicy. Posadowiony na prostokątnej działce zajmując około połowę jej powierzchni. Budowla dwukondygnacyjna podpiwniczona, przekryta dachem dwuspadowym z kalenicą
10
Kamienica mieszczańska przy Archidiakońskiej 5 (d. W. Pola) w Lublinie. Badania architektoniczne
i polichromii, oprac. przez A. Kasiborskiego i M. Stasiaka w 1990 r.
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równoległą do ulicy. Układ wnętrz niejednorodny w zasadzie trójdzielny trójtraktowy
w kondygnacjach naziemnych i jednotraktowy w piwnicach.
Jak wykazały badania architektoniczne tylne pomieszczenie dobudowane w 1617 r.
do frontowej kamienicy stanowiło tzw. Wielką Izbę. Wnętrze było dostępne poprzez
wejście zlokalizowane w północnej części ściany. Od wschodu były trzy okna we
wnękach zamkniętych łukami odcinkowymi. Pomieszczenie było przekryte stropem
z belek drewnianych (nieprofilowanych) bielonych farbą wapienną.(il. 23)
Kolejnym z omawianych obiektów będzie budynek dawnej mansjonarii przy
ul. Archidiakońskiej 9.11
Powstał jako rozbudowa funkcjonującej w tym miejscu baszty tak od strony miasta jak i w części poza murami. Budowa domu miała miejsce ok. I poł. XVI w.
Po erekcji kolegiaty p.w. Św. Michała dotychczasowy dom mansjonarzy przechodzi
w posiadanie utworzonego wówczas kolegium wikariuszy.
Zapewne ok. 1603 r. miała miejsce rozbudowa kamienicy, gdyż opis z tego okresu określa obiekt jako czterokondygnacyjny z mieszkalnym poddaszem. Kolejne
rozbudowy przeprowadzono w latach 1668 – 71, kiedy w zasadzie nastąpiło pełne
ukształtowanie budynku.
W trakcie prac terenowych przeprowadzono badania w strefie stropów. Miały
na celu ustalenie pierwotnych przekryć pomieszczeń oraz ustalenie ich dyspozycji.
Z przekazów historycznych wynikało, że stropy drugiego piętra wymieniono trakcie
prac remontowych w latach 50-tych XX w. tych względów prace badawcze skupiono
n a przekryciach II i III kondygnacji.
Badania dały wynik pozytywny. W pomieszczeniach parteru oznaczonych nr 2
i 3 oraz w trzech na I piętrze (102, 105, 106, 106) odsłonięto stropy belkowe nagie,
zachowane In situ.(il. 24)
Konstrukcja przekryć jest podobna we wszystkich wnętrzach. Składa się z belek
ułożonych prostopadle do elewacji szczytowych, osadzonych na prostych murłatach.
Deski pułapu położone są bezpośrednio na belkach, połączone ze sobą na nakładkę.
Ozdobniej opracowany jest pułap stropu w pomieszczeniu nr 102 co druga deska
– jest profilowana i ma cięcie w belkę.(il. 25) Cała konstrukcja wspiera się na profilowanym siestrzanie, którego dodatkową dekorację stanowią trzy rozety umieszczone
w środkowej części. Siestrzan zamontowano później niż strop, zapewne w związku
z poważnym ugięciem środkowych belek.(il. 26) Świadczy za tym przemurowanie ściany pod podciągiem, związane z jego montażem oraz fakt, że siestrzan bezpośrednio
wspiera jedynie środkowe belki, boczne zaś poprzez podkładki.
Odsłonięte stropy pozwoliły ustalić pierwotną dyspozycję wnętrz, które przez
liczne przebudowy uległy przekształceniom. Dotyczy to przede wszystkim pomieszczeń parteru (2, 3) i na pierwszym piętrze (106, 106a).
Pomieszczenie parteru oznaczone nr 3, przekryte jest odsłoniętym stropem belkowym. W trakcie badań stwierdzono, że podobny strop zasłonięty podsufitką, znajduje się w pomieszczeniu sąsiednim nr 2. Inwentaryzacja belek po obu stronach
ściany działowej, oraz badania sondażowe w poziomie podłogi pierwszego piętra
wykazały, że jest to jednorodna konstrukcja. Obok rozwarstwień murów, omawiana
11
Lublin Stare Miasto. Kamienica W. Pola 9. Badania architektoniczne i polichromii oprac. w PP PKZ
o/Lublin Pracownia Badań Architektonicznych przez A. Kasiborskiego w 1988 r.
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wyżej konstrukcja określa pierwotny układ wnętrza, które było jednoprzestrzenne,
analogiczne jak na wyższej kondygnacji (102). Podobna sytuacja ma miejsce w pomieszczeniach I piętra (106, 106a). Odsłonięte belki w pomieszczeniu frontowym
mają kontynuację w tylnym. O jednoprzestrzennym wnętrzu świadczą także malowidła omawiane w poprzednim rozdziale.
Kamienica Złota 2.12
Kamienica pierwotnie złożona była z dwóch odrębnych budynków, w opracowaniach oznaczanych jako Złota 2a i 2b. Pierwsze wzmianki źródłowe odnośnie obu
kamienic pochodzą z 1530 r., kiedy to właścicielami pierwotnie murowanego domu
późniejszej kamienicy 2a był Jan Aromatarius, zaś budynku 2B Jan Crispus. Badania
archeologiczne i architektoniczne wykazały, że kamienica 2a znajduje się na przyjmowanym hipotetycznie wale obronnym miasta przedlokacyjnego i mogła powstać
już po roku 1317 i tuż po lokacji miasta na prawie magdeburskim. Aromatariusowie znacznie rozbudowali budynek w kierunku kamienicy Rynek 8, zamieniając go
tym samym w kamienice. W latach 1606-1612 kolejnej przebudowy dokonał Paweł
Liszowski. Zatrudnił ona znanego lubelskiego muratora Piotra Trawersyna. Dobudowano pierwsze piętro, dach pokryto dachówką, z sienią przesklepioną i izbami
przednimi i tylnymi. Z tego okresu pochodzi druga kondygnacja piwnic. Do roku
1630 ustaliła się pierwsza nazwa budynku Kamienica Liszowskich.
W latach 70-tych XVIII w. obie kamienice kupili Makarewiczowie i przeprowadzili gruntowną przebudowę. Wzmocnili konstrukcję i zmienili układ wnętrz. Zapewne w tym okresie usunięto renesansowe przekrycia wnętrz ze stropów belkowych.
W trakcie badań konserwatorsko – architektonicznych przeprowadzonych w 1981 r.
nie trafiono na ślady pierwotnych przekryć. Na podstawie analogii z kamienicami
przyrynkowymi opracowano rekonstrukcję ewentualnego przekrycia izby wielkiej na
I piętrze,(il. 27) a także wystroju wnętrza wielkiej izby.(il. 28)
W ramach rewaloryzacji Starego Miasta dokonano w różnych okresach kompleksowych remontów kamienic, a tym samym konserwacji stropów i związanych z nimi
polichromii.13
W ramach rewaloryzacji Starego Miasta dokonano w różnych okresach czasów
kompleksowych remontów kamienic a tym samym konserwacji stropów i związanych z nimi polichromii. Nie jest ważnym kiedy to nastąpiło ale ostateczny efekt pod
względem konserwatorskim jak i estetycznym.
Jedną z najwcześniejszych realizacji był remont kamienicy przy Rynku 12, gdzie
odkryte stropy poddano konserwacji i wyeksponowano. W tych samych latach odnowiono i zakonserwowano stropy na pierwszym piętrze kamienicy przy ul. Grodzkiej 3. W kolejnych latach prace remontowo – konserwatorskie objęły Budynek pod
Akacją przy ul. Grodzkiej 11, budynki przy ul. Dominikańskiej 5 (d. Klonowica 5)
i ul. Archidiakońskiej 5 i 9 (d. W. Pola), a przede wszystkim reprezentacyjne wnętrza kamienic przy Rynku Starego Miasta pod nr 7, 8. Zakonserwowano także stropy
w kamienicy przy ul. Grodzkiej 5.
12
Kamienica przy ul. Złotej 2 w Lublinie. Badania architektoniczne i na występowanie polichromio
prac. W PP PKZ o/Lublin przez M. Stasiaka z zespołem w 1981 r.
13
Zarząd Rewaloryzacji Starego Miasta i PP PKZ o/Lublin, a także indywidualni konserwatorzy zabytków, m.in. Roman Konkolewski (†), Tadeusz Bosuch, Roland Róg.
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Na prace remontowo – konserwatorskie czeka jeden z najciekawszych obiektów,
w którym jak wcześniej wspominano zachowały się także stropy średniowieczne
– kamienica przy Rynku 6.
Na zakończenie należy zaznaczyć, że w ramach przeprowadzonych ostatnio remontów zabytkowych kamienic, właściciele pomimo nie zachowanych oryginalnych
przekryć starają się odtworzyć historyczny wystrój wnętrz odtwarzając na podstawie
analogii nowe drewniane stropy przy ul. Grodzkiej 28.
Na marginesie całego opracowania chciałbym dodać, że w ramach Pracowni Badań Architektoniczno – Konserwatorskich PP PKZ O/Lubelski w 1979 r. (na tym
etapie badań) M. Stasiak wykonał zestawienie profili belek z odkrytych stropów.14
Zapewne jest to materiał pomocniczy w przypadku ewentualnych rekonstrukcji nieistniejących przekryć wnętrz.

Ilustracja 1

Ilustracja 2
14
Dokumentacja graficzna odsłoniętych stropów. Pracownia Badań Architektoniczno-Konserwatorskich oprac. M. Stasiak z zespołem w 1979 r.

226

Ilustracja 3

Ilustracja 4

Ilustracja 5

227

Ilustracja 6

Ilustracja 7

Ilustracja 8

228

Ilustracja 9

Ilustracja 10

Ilustracja 11

229

Ilustracja 12

Ilustracja 13

Ilustracja 14

230

Ilustracja 15

Ilustracja 16

Ilustracja 17

231

Ilustracja 18

Ilustracja 19

Ilustracja 20

232

Ilustracja 21

Ilustracja 22

Ilustracja 23

233

Ilustracja 24

Ilustracja 25

Ilustracja 26

234

Ilustracja 27

Ilustracja 28

235

Lublin Stare Miasto (pomiar WKZ w Lublinie, stan z 1964 r.)
Kamienice w których przeprowadzono renowacje i konserwacje drewnianych
stropów belkowych (stan z 2010 r.).
Dokumentacja fotograficzna wybranych stropów drewnianych ze Starego Miasta
po przeprowadzeniu prac konserwatorskich i restauratorskich (fotografie wykonał
Kamil Rutkowski w czerwcu 2010 r.).
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Fot. 1. Rynek 7.

Fot. 2. Rynek 8.

Fot. 3. Dominikańska 5
(pom. 109).
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Fot. 4. Dominikańska 5
(pom. 111).

Fot. 5. Rynek 12.

Fot. 6. Rynek 12.
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Fot. 7. Grodzka 11 (pom.
103).

Fot. 8. Grodzka 11 (pom.
102).

Fot. 9. Grodzka 11 (pom.
106).
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Fot. 10. Grodzka 11 (pom.
203).

Fot. 11. Archidiakońka 5.

Fot. 12. Archidiakońka 9.
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Fot. 13. Grodzka 3.

Fot. 14. Grodzka 3.

Fot. 15. Grodzka 28.
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WOODEN CEILINGS IN THE OLD TOWN OF LUBLIN
– SELECTED ISSUES
This article discusses issues related to the unveiling of the profiled wooden ceilings in the Old
Town of Lublin during the architectural surveys.
The objective of the survey was to establish and put together in a single directory the wooden
profiled ceilings from the seventeenth and eighteenth centuries discovered in the Old Town of
Lublin. The list included the inventory of configuration of covers, components and details, as
well as the reconstruction of the interiors of the period. As part of the architectural research the
advance tests of plaster and coats of paint were conducted for the study of interior decoration.
Hence, on the number of occasions they discovered the friezes lineups which decorated the
connection of walls with the ceilings. This resulted from the fact that in the eighteenth century
and early nineteenth century, the constructions were being hidden under the flat ceiling,
creating new quality of interiors, both in terms of architecture and in painting. Detailed results
from the examinations have been compiled in separate post-examination documents, which are
currently held in the archival collections of WUOZ in Lublin.
The analysis of the wooden ceilings in Poland was made by Jan Tajchman in 1989. The
author in his study proposed the division of the existing solutions in the country into three
general systems: beam ceilings, coffered ceilings and framed ceilings; as well as flat ceilings.
Different types of construction solutions were applied in each of these systems.
Based on the research material it must be noted that the beam ceilings with the crossbars
can be found in the Old Town area. The space between the beams was divided across with the
thicker strips of wood or small beams in order to conceal the junctions between planks of ceiling
– it is the characteristic feature of this type of ceilings. It should be noted that in the town’s
topography this type of ceilings occur only in the grand chambers on the first floor of tenement
houses situated in the vicinity of the main square.
The beam-framed or high density beam ceilings can be found in the middle-class tenement
houses away from the centre of the town. These ceilings were rather ordinary, made of a layer
of pugging with the flooring finishing or the floor. These solutions were simpler than the ones
discussed above. Profiled beams were often decorated with polychrome and rosettes. The bare
ceilings belong to the last classified type. These are found at the lower, representative storeys of
modest residential interiors or outbuildings. In fact, they were simple beams of a square crosssection, often of chamfered side edges and the ceiling made of butted or slid planks.
These ceilings functioned in multi-storey buildings. Subsequent floors were built in the later
periods of town development. The additional load of new storeys required strengthening of the
existing beams – across and under the beams. Typically, in addition to a technical function it
was a richly decorated element of the interior. It was often decorated with religious inscriptions
or rosettes.
In conclusion, it should be noted that not all of the surveyed ceilings were uncovered or
wholly documented. This applies to the Grand Chamber of the first floor of the building at Rynek
11. It was not accounted for due to the lack of a planned renovation of the interior, and because
it was used as a dwelling.
A great number of tenement houses in the Old Town hide the ceilings from the seventeenth
and eighteenth century, not discovered yet. We will probably find more beam roofs in the
interiors of buildings during their adaptation.
Further part of this article contains descriptions of the representative tenement houses with
interiors that were covered with ceilings of different technical solutions. There is a graphical
layout of ceiling beams and visualization of the period interior – for each building.
The last part contains photos of the interiors of selected tenement houses that underwent
conservation and restoration of the original wooden roofs.
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STUDIA I MATERIAŁY

Katarzyna Tur-Marciszuk

POJAZDY ZABYTKOWE
Z roku na rok przybywa osób, które ulegają urokowi zabytkowych samochodów.
Od lat rajdy i wyścigi organizowane przez pasjonatów tej gałęzi techniki przyciągają
coraz większe rzesze uczestników i widzów, a każde miasto, w którym kolekcjonerzy
zamierzają dokonać podróży w czasie, chętne jest przedsięwzięciu ze względu na
jego widowiskowość. Biorą w nich udział właściciele przeróżnych marek samochodów, z różnych okresów historii, którzy sami kierują swoimi autami ubrani w stroje
z epoki, z której pochodzi pojazd. W Polsce są zazwyczaj dwie kategorie startujących
pojazdów: wyprodukowane do 1945 r i po 1945 r.
Lublin również co jakiś czas cieszy się zjazdem oldmobili. Podczas rajdów startują
samochody, które są sprawne, mają aktualny przegląd techniczny, zachwycają oryginalnością i pedanterią zadbania. W czasie imprezy jest zazwyczaj konkurs lub pokaz
elegancji. Do jury w Lublinie zawsze jest zapraszana dr inż. arch. Halina Landecka,
Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Rajdy są imprezami sportowymi, ale
chyba przede wszystkim towarzyskimi. Właściciele, którzy z dużym nieraz trudem
sprowadzili zabytkowy samochód zza granicy, a potem drobiazgowo odrestaurowali
lub odtworzyli poszczególne elementy pojazdu, mogą się pochwalić i zaprezentować swoje maszyny – efekt długiej pracy. Dla przeciętnego Polaka Hillman IMP de
Lux, BMW Dixi czy Nash to egzotyczne marki. A właśnie takie auta pojawiają się na
rajdach. Można je oglądać, czasem dotykać i co najważniejsze podziwiać, jak jeżdżą.
Zmienia się też sposób odrestaurowywania samochodów. Jeszcze 10 lat temu najważniejszy był oryginał, dzisiaj żeby zdobyć dobre miejsce w konkursie elegancji pojazd
musi mieć lakier z wysokim połyskiem, części chromowane lśniące i nieskazitelne,
tapicerki jak nowe. Taką modę narzucają państwa zachodnie. Niedawno w konkursie
elegancji zabytkowych Mercedesów, jaki odbył się w Salzburgu z udziałem ponad
250 samochodów tej marki z 21 krajów, zwycięzcą wybrano Mercedesa 10/20 Posen
z 1912 r. Niby nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, iż to auto jest własnością... Polaka, Józefa Kołoczka z Rybnika. Dla licznych kolekcjonerów pojazdów zabytkowych,
uczestniczących we wspomnianym konkursie elegancji, wybór jury stał się sensacją. Najelegantszym Mercedesem, to znaczy odrestaurowanym z takim pietyzmem, iż
może uchodzić za identyczny z oryginałem, okazało się auto nie z Niemiec, Austrii
czy jakiegokolwiek kraju o znacznie większych tradycjach motoryzacyjnych, tylko
z Polski. Samochód stał 60 lat w szopie i poza metalowymi częściami niewiele z niego pozostało. Rekonstrukcja trwała półtora roku. W konkursach w Polsce co roku są
premiowane samochody, które po raz pierwszy po odrestaurowaniu pojawiają się na
rajdach i co roku Komisja Pojazdów Zabytkowych PZM przyznaje w kategorii premier
puchar dla najciekawszego samochodu.
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Od 1997 roku zostało wprowadzone w Prawie o Ruchu Drogowym pojęcie pojazdu zabytkowego. Samochody, które mają więcej niż 25 lat mogą być rejestrowane jako zabytkowe. Otrzymują żółte tablice ze stylowym znakiem, jednoznacznie
kojarzącym się z przedwojennym samochodem. Pojazdy te posiadają dokumentację
w formie kart ewidencyjnych, zgromadzonych w archiwum WKZ, a karty z całej Polski znajdują się w Warszawie w KOBiDZ.
Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków tworzą w poszczególnych województwach Ewidencje Pojazdów Zabytkowych. Lubelska ewidencja zawiera 169 pojazdów, wśród których są 32 motocykle. Są to pojedyncze egzemplarze, każdy ze 169
pojazdów różni się jeżeli nie marką to typem lub datą produkcji. Warto wymienić
najstarsze pojazdy:
1928 r.: samochód osobowy Graham – Paige 614,
1929 r.: samochód osobowy Citroen model AC4 9CV, samochód osobowy De
Soto4 Dr Sedan,
1933 r.: Motocykl DKW SB 200
1934 r.: samochód osobowy Polski Fiat 508 III
1939 r.: motocykl BMW R 51 wyprodukowany w Monachium, samochód osobowy Buick Series 40, motocykl Sokół 600 RT M211,
1940 r.: Motocykl BMW R 61, motocykl z rowerowymi pedałami NSU Quick, motocykl Harley Davidson,
1941 r.: samochód osobowy Willys Overland Motors
Kolekcjonerzy tego rodzaju zabytków, to specyficzna grupa ludzi. Są wśród nich
tacy, którzy nie zadawalają się jednym samochodem, lecz szperając po giełdach samochodowych, internecie i starych stodołach zdobywają coraz to nowe, unikalne
egzemplarze.
Do Wojewódzkiej Ewidencji Pojazdów Zabytkowych trafiają pojazdy w większości z okresu powojennego, stosunkowo rzadkie są egzemplarze przedwojenne, a te
jeszcze starsze można oglądać już jedynie w muzeach. Warto przypomnieć historię
tego środka lokomocji. Najstarsza wzmianka o samochodzie znajduje się w publikacjach jednego z najznakomitszych matematyków i mechaników Herona z Aleksandrii (ok 215 r. p.n.e.) Między innymi napisał on książki „O budowaniu automatów”,
„O budowie machin wojennych”, „O machinach, które siłą powietrza w ruch są wprowadzane (Pneumatica)”. Przewidział możliwość zbudowania pojazdu bez koni, poruszanego energią mechaniczną. Liczni myśliciele w ciągu wielu lat historii projektowali
budowę pojazdu, który sam będzie się poruszał. Znajdujemy na ten temat wypowiedzi u Rogera Bacona i oczywiści u Leonarda da Vinci.
Pierwszy prototyp samochodu zbudowano w roku 1447 w Memmingen,
a w następnym roku koło Pirny. Były to wozy czterokołowe napędzane przez siedzących na nich ludzi, którzy za pomocą korb lub dźwigni wprawiali w ruch koła
pojazdu. Poruszał się on bardzo powoli i tylko po równej drodze. W 2 poł. XVI w.
holenderski matematyk Simon Stevinius zbudował długi wóz dwuosiowy, w którym
tylną oś można było zwracać za pomocą belki sterowej. Na wozie ustawił maszty
zaopatrzone w żagle. Dzięki temu wynalazkowi powstała komunikacja publiczna na
odległość 67 kilometrów, którą pokonywano z prędkością ok. 33 km na godzinę.
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Istnieją też opisy pojazdów, które budzą niedowierzanie. W 1649 r. zegarmistrz,
wynalazca kół zębatych Johann Hautsch zaprojektował wóz ozdobiony rzeźbami
i alegorycznymi postaciami, w którym po raz pierwszy zastosowano sygnał dźwiękowy. Kronika Norymberska głosi „gdy licznie zgromadzony lud nadmiernie napierał,
wskutek czego wóz znalazł się w niebezpieczeństwie, że zostanie zatrzymany, wówczas z umieszczonej na przodzie pojazdu głowy smoka wytryskiwała pod ciśnieniem
woda na napierających, a znajdujące się z obu stron pojazdu anioły przykładały puzony do ust i zaczynały w nie dąć. Smok ponadto przewracał groźnie oczami.” Niestety
szybkość miał żółwią – 1,6 km/godz. Zanotowano jeszcze wiele innych pojazdów,
poruszanych przy pomocy mięśni człowieka, przy wykorzystaniu kół zębatych, pary
wodnej. Jednak początek automobilizmowi dał Mikołaj Józef Cugnot, który zbudował
pierwszy pojazd samodzielnie poruszający się dzięki zastosowaniu maszyny parowej Watta. Watt uzyskał też patent na wóz parowy, ale go nie wymyślił, natomiast
stworzył poważną przeszkodę dla swych następców, ograniczonych zastrzeżeniami
patentowymi.
Pierwszym parowym prawzorem pojazdu z prawdziwego zdarzenia była „lokomotywa drogowa” wynaleziona przez Ryszarda Trevithicka. W 1801 r. wyjechał on
swym pojazdem na ulice Camborne i woził nim pasażerów. Po pewnym czasie ulepszył go. Zarówno we Francji jak i w Anglii pojawiali się wynalazcy nowych pojazdów.
Anglia przodowała. Mimo wszelkich przeszkód ruch w dziale przewozów publicznych parowymi omnibusami przybierał na sile i na znaczeniu. Jednakże towarzystwa
budowy kolei żelaznych zobaczyły w nim konkurencję i wkrótce nastąpiły akty sabotażu, wzmożona wrogość do parowych wehikułów, przypisywanie im wszelkich
wad, a nawet pojawiły się opinie lekarzy, dowodzące rzekomą szkodliwość jazdy
omnibusami i zgubne jej następstwa dla zdrowia człowieka. W końcu w 1865 r. parlament angielski uchwalił „Locomotive Act”, czyli pierwszą ustawę o ruchu drogowym.
Eliminowała ona wszelkie korzyści płynące z zalet szybkiego transportu drogowego.
Samochód został w Anglii definitywnie zwyciężony. Odżył, i to z trudem, dopiero po
zniesieniu kompromitującej ustawy, w roku 1896, a więc w czasie, gdy samochód
w innych krajach święcił już wielkie triumfy. Anglia utraciła pierwszeństwo, które
przejęła Francja, nie posiadająca żadnych ograniczeń co do budowy i eksploatacji
samochodów, a dobrze orientująca się w korzyściach płynących z rozwoju ruchu pojazdów mechanicznych. Wśród Anglików pojawiali się nadal zasłużeni konstruktorzy
: Richett (1860), Carret (1861), Tangye (1862), Yarrow (1862), Holt (1866), Perkins
(1870), Mackenzie (1875), Blackburn (1878). Ponieważ wspomniana ustawa dotyczyła
tylko parowych pojazdów mechanicznych, przeto niektórzy wynalazcy usiłowali budować samochody napędzane wynalezionymi w owym czasie silnikami elektrycznymi. Udanymi konstrukcjami tego typu mogli poszczycić się: Elve (1884), Ward (1886)
i Volk (1888).
Pierwszy silnik wewnętrznego spalania skonstruował i otrzymał na niego patent
Szwajcar Izaak de Rivaz, wykorzystując wybuch gazu świetlnego zapalanego elektrycznością. Jego dzieło nie zostało wykorzystane od razu do napędzania pojazdów.
Próby kontynuowano. W 1860 r. Joseph Elienne Lennoir opatentował kolejny silnik,
a w 1863 r. zbudował trzykołowy pojazd z przednim kołem zwracanym za pomocą
zębatki i koła kierowniczego. Na tym pojeździe konstruktor umieścił swój silnik gazowy o mocy 1,5 KM i 100 obr/min. W Wiedniu elektrotechnik Marcus skonstruował
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w 1875 r. samochód benzynowy z silnikiem spalinowym, o tyle ciekawy, że pod
względem budowy nie odbiegał wiele od samochodów używanych w kilkanaście
lat później. Jeden z jego egzemplarzy zachował się w Muzeum Techniki w Wiedniu,
a w 1950 r. został uruchomiony i odbył rajd po mieście. Silnik rozwijał moc 0,75 KM
przy 500 obr/min., posiadał gaźnik i zapłon. W Niemczech doszło też do skonstruowania pierwszych silników czterosuwowych. Wykonali to niemal równocześnie mechanik – amator Mikołaj August Otto i monachijski zegarmistrz Christian Reithmann.
Wcześniejsze konstrukcje poszły jednak w zapomnienie wobec wielkich osiągnięć
Daimlera i Benza.
Karl Benz był synem maszynisty kolejowego i wnukiem kowala. Po ojcu
i dziadku odziedziczył zdolności do techniki, a pilnością, starannością i zamiłowaniem osiągnął powodzenie w zawodzie mechanika. Miał też aspiracje konstruktorskie, oparte jednak raczej na praktycznym sporządzaniu różnych mechanizmów, niż
na teoretycznym ich projektowaniu. Założył własny mały warsztat i tam zbudował od
dawna obmyślany silnik poruszany mieszaniną pary benzyny i powietrza. W 1879 r.
Benz uzyskał patent na spalinowy silnik dwusuwowy, napędzany benzyną, który
nadawał się do seryjnej produkcji. Miały one duże powodzenie w świecie. Jednak
wynalazca marzył o samodzielnym skonstruowaniu lekkiego, dosyć silnego samochodu. Długie próby zostały nagrodzone, trzykołowy, dwuosobowy samochód z nowym,
czterosuwowym silnikiem z nowoskonstruowaną chłodnicą na wiosnę 1885 r. stanął
na podwórzu warsztatu. Jak już wiele razy w historii samochodu bywało na drodze
stanął... parkan. Tym razem kolizja nie doprowadziła do uszkodzenia samochodu
ani do niczyjej śmierci, pojazd po strzaskaniu desek ukazał się po drugiej stronie
ogrodzenia. Benz nawet nie zszedł z pojazdu, tylko pojechał dalej. Jednak pierwsze
próby sprzedaży samochodu nie powiodły się. W 1887 roku został wysłany na wystawę przemysłową do Paryża. Stał tam obok pięknych powozów i karet i nikt go nie
kupił. Benz był tym bardzo zawiedziony i zdziwiony. Jedynie jego żona rozumiała, że
dźwignią handlu jest reklama i żeby sprzedawać samochody trzeba je wylansować.
Dokonała tego odbywając pierwszy stukilometrowy rajd samochodem benzynowym
w towarzystwie synów. Od tego dnia we wszystkich gazetach świata zaroiło się od
artykułów o mechanicznym powozie Karola Benza, pojeździe tak łatwym i niezawodnym w użyciu, że nawet słaba kobieta w towarzystwie dwóch młodych chłopców
potrafi przejechać nim znaczne odległości. Od tego czasu na brak zamówień Karl już
nie narzekał. Przed wyjazdem na wystawę w Monachium otrzymał urzędowy dokument uprawniający go do kierowania pojazdem bez koni pod warunkiem, że pokryje
ewentualne szkody, wyrządzone przez pojazd lub przez spłoszone nim konie. Było
to pierwsze prawo jazdy.
Karl Benz nie cieszył się długo swoją chwałą. Na kolejnej wystawie w Paryżu
obok jego pojazdu, wyeksponowano podobny powóz bez koni autorstwa Gottlieba
Daimlera.
Daimler był inżynierem i konstruktorem. Jako dyrektor techniczny fabryki silników gazowych „Deutz”, znał maszyny od strony teoretycznej jak i praktycznej, ale do
konstruowania przystępował w kreślarni, rysując i obliczając parametry. Pierwszy pojazd przez niego skonstruowany w 1885 r. był podobny do prymitywnego motocykla
z posiłkowymi bocznymi kółkami, był zaopatrzony w silnik, który sam skonstruował.
Zbudował też do niego gaźnik, zastosował poprzenio już opracowany rozrząd zawo-
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ru wydechowego za pomocą ślizgacza suwającego się w pętlicowym rowku, wyciętym w kole zamachowym. Zbudował też w tej samej obudowie regulator obrotów.
Tak więc silnik był, jak na ówczesne czasy, wielce nowoczesny.
Rok 1893 przyniósł zażartą konkurencję pomiędzy samochodami parowymi
a benzynowymi, a wkrótce dziennik „Petit Journal” ogłosił „Konkurs pojazdów bez
koni”. Były to pierwsze zawody samochodowe. Wziąć w nich mogły udział samochody napędzane gazem, benzyną lub elektrycznością. Jazda konkursowa odbyła
się wiosną w 1894 r. na trasie Paryż – Rouen. Na starcie ze zgłoszony 102 pojazdów
stanęło 21. W tym pierwszym wyścigu generalne zwycięstwo odniosły samochody
benzynowe firm „Peugeot” i „Panhard and Levassor” (samochody z silnikiem Daimlera), których wszystkie pojazdy doszły do mety, a wyprzedzone zostały jedynie przez
parowy pojazd ‘De Dion-Bouton”. Jednak na piętnaście samochodów, które bieg
ukończyły, reszta pojazdów parowych przyjechała na ostatnich miejscach, a jeden,
dosłownie, rozsypał się na ulicach Rouen.
Bibliografia:
W. Rychter, Dzieje samochodu, Warszawa 1962.
Karty ewidencyjne zabytków ruchomych techniki w archiwum WUOZ w Lublinie.

Historic vehicles
A concept of historic vehicle was introduced in the Law on Road Traffic in Poland in
1997. The cars that are older than 25 years may be registered as historic vehicles. The yellow
registration plates with a period sign that are issued for those cars have clear association with
the pre-war cars. These vehicles have the documentation in the form of record cards, collected
in the archives of Provincial Conservator of Monuments (WKZ), and the cards from the whole
Poland are kept in the National Centre for Historical Monument Studies and Documentation
(KOBiDZ) in Warsaw.
The rallies of old mobiles have recently become very popular. The vehicles that take part in
those rallies have to be in a good working order, pass the MOT inspection and delight the viewers
with their originality and are taken care of with pedantry. Halina Landecka, Dr. Eng. Architect,
the Provincial Conservator of Monuments in Lublin is always invited to be a member of a jury for
the competition of elegance organized in Lublin. The car owned by a Pole was the most elegant
Mercedes in the rally of Salzburg last year.
Provincial Conservators of Monuments keep the Registers of Historic Vehicles in their
provinces. The Lublin register lists 169 vehicles, including 32 motorcycles. Each car is a unique
specimen; each of 169 vehicles is different with respect to make, type or date of manufacture. The
oldest vehicles are worth mentioning:
1928: passenger car Graham – Paige 614,
1929: passenger car model Citroen model AC4 9CV, passenger car De Soto4 Dr Sedan
1933: motorcycle DKW SB 200
1934: passenger car Polski Fiat 508 III
1939: motorcycle BMW R 51 produced in Munich, passenger car Buick Series 40, motorcycle
Sokół 600 RT M211,
1940: motorcycle BMW R 61, motorcycle with pedals NSU Quick, Harley Davidson,
1941: passenger car Willys Overland Motors
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1. Samochód Aero 30 z 1934 r,.
fot. B. Stolarz, 2009 r.

2. Samochód polski Fiat 508 z 1937 r,
fot. B. Stolarz, 2009 r.

3. Samochód Mercedes Benz 170 V
z 1940 r., fot. B. Stolarz, 2009 r.

4. Samochód Aero 30 z 1937 r., fot.
B. Stolarz, 2009 r.
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5. Samochód Chevrolet SIX z 1930 r.,
fot. B. Stolarz, 2009 r.

6. Samochód polski Fiat 508 Junak
z 1938 r., fot. B. Stolarz, 2009 r.

7. Samochód Porsche 911 S Targa
z 1976 r., fot. B. Stolarz, 2009 r.

8. Samochód Triumph TR III z 1958 r.,
fot. B. Stolarz, 2009 r.
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9. Samochód Triumph Vitesse z 1971 r.,
fot. B. Stolarz, 2009 r.

10. Samochód Porsche 911 T z 1976 r.,
fot. B. Stolarz, 2009 r.

11. Samochód Wolseley 1500 z 1960 r.,
fot. B. Stolarz, 2009 r.

12. Samochód polski Fiat 125 p z 1968 r.,
fot. B. Stolarz, 2009 r.
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STUDIA I MATERIAŁY

Dariusz Kopciowski, Barbara Stolarz, Grażyna Żurawicka

LAUR KONSERWATORSKI 2010
W dniu 8 czerwca 2010 roku zostaną wręczone nagrody w ramach jedenastej
edycji Wojewódzkiego Konkursu o „Laur Konserwatorski”, organizowanego przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków, Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa
Lubelskiego.
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 wykonawców prac.
Dotychczas „Laury Konserwatorskie” przyznano 34 realizacjom konserwatorskim,
w jednym przypadku badaczowi i propagatorowi ochrony zabytków. W edycji konkursu 2010, kapituła pod przewodnictwem Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie postanowiła przyznać „Laury Konserwatorskie” czterem
gospodarzom zabytków, wypełniającym zasady określone w regulaminie konkursu.
1/Metropolitalnemu Seminarium Duchownemu w Lublinie, za konserwację wnętrza i wyposażenia kościoła seminaryjnego
Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego należy do zespołu obecnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. Fundacja seminarium jest wcześniejsza
niż sama świątynia. W roku 1700 właścicielami zabudowań stali się księża misjonarze św. Wincentego a Paulo. W dworze erygowano seminarium. Pozostałe budynki
wznoszono systematycznie. Kościół wybudowano w latach 1719-1730. Konsekracja
świątyni odbyła się w roku 1739. Świątynia powstała na zasadzie połączenia krzyżowo-kopułowego korpusu z wydłużonym prezbiterium i przetrwała w niezmienionej
formie do chwili obecnej, jedynie wschodnią elewację przesłonięto w 1890 r. neogotycką kaplicą. Atrybucja architekta kościoła nie jest przesądzona. Przypuszczalnie mógł
być to zespół Spazzia i Mayer, gdyż dla projektów ich autorstwa wykonywali wystroje
rzeźbiarskie Jan Eliasz i Henryk Hoffmanowie. Ich autorstwu przypisane zostało powstałe w latach 1735-1736 główne wyposażenie kościoła misjonarzy w Lublinie. Snycerze ci byli na stałe związani z artystycznym dworem Elżbiety Sieniawskiej, a potem
Czartoryskich w Puławach, jednak kontraktowali również zamówienia na zewnątrz,
posiłkując się współpracownikami. Ołtarze misjonarskie warsztatu Hoffmanów to du-
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żej kubatury obiekty barokowe: ołtarz główny, dwa ołtarze w ramionach krzyża pw.
św. Barbary i Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej oraz mniejszy rozmiarami ołtarz
boczny Ukrzyżowania w obejściu. Całość miała – zgodnie z wolą fundatora – wojewody lubelskiego Jana Tarły – zaskakiwać bogactwem dekoracji i poziomem wykonania. Dopełnienie wystroju ołtarzy stanowiły obrazy autorstwa Szymona Czechowicza. Późniejsze o charakterze rokokowym są: ołtarz boczny z obrazem założyciela
zgromadzenia misjonarzy św. Wincentego a Paulo i ambona powstałe w warsztacie
Sebastiana Zeisla oraz stalle, stanowiące okładzinę ścian prezbiterium sięgającą ołtarza głównego. Ten zespół obiektów wyposażenia w końcu XIX wieku poddany został
gruntownej renowacji, wymieniono elementy stolarki nastaw, zachowując dekorację
ornamentalną i uzupełnioną dekorację figuralną. Wówczas zmieniono również kolorystykę ołtarzy i rzeźb, malując je na biało. W roku 1889 wstawiono neobarokowy
prospekt organowy. Zmiany wprowadzono również w XX wieku. Najważniejszą było
przerobienie tabernakulum w ołtarzu głównym oraz przebudowa organów poprzez
podniesienie prospektu i dodanie piszczałek.
Tak zastane wyposażenie kościoła poddane zostało kompleksowym pracom konserwatorskim. Inicjatorem działań był ks. Jarosław Orkiszewski, który w roku 1998
został dyrektorem administracyjny Metropolitalnego Seminarium Duchownego. Prace
poprzedzono badaniami sondażowymi warstw malarskich i opracowaniem programu.
Badania wykazały jednorodność kolorystyczną warstw malarskich obiektów wyposażenia kościoła w tonacjach fioletu i różu, ze złoceniami detalu i rzeźb. Wykonano
pełny zakres prac obejmujący:
– demontaż i oczyszczenia elementów, dezynfekcję i impregnację zniszczonych
detali,
– usunięcie wtórnych nawarstwień i przemalowań, sklejenie rozszczelnień
drewna,
– oczyszczenie nawarstwień ze złoceń, uzupełnienie ubytków snycerki, uzupełnienie złoceń i oryginalnej kolorystyki.
Systematycznie poddano pracom konserwatorsko-restauratorskim wyposażenie
wnętrza kościelnego obejmujące:
•
w roku 2000 tabernakulum ołtarza głównego,
• w latach 2000-2002 ołtarz boczny św. Wincentego a Paulo z obrazem,
• w latach 2000-2002 ambonę,
• w roku 2003 ołtarz boczny Ukrzyżowania z krucyfiksem,
• w latach 2004-2005 stalle,
• w latach 2005-2006 ołtarz boczny św. Barbary z obrazami św. Barbara i św.
Elżbieta Węgierska,
• w latach 2006-2007 ołtarz boczny Matki Boskiej z obrazami Matka Boska
Niepokalanie Poczęta i św. Jan Chrzciciel,
• w latach 2007-2009 ołtarz główny,
• z obrazami Przemienienie Pańskie i Bóg Ojciec,
• w latach 2008-2009 prospekt organowy, w przypadku którego dokonano nowej aranżacji poprzez zasłonięcie skrzydłami bocznymi wtórnie dodanych piszczałek
i osłonięcie drewnianą okładziną metalowych podpór balustrady.
Prace realizował zespół pod kierunkiem konserwatora dzieł sztuki Rolanda Roga,
a w przypadku prospektu organowego Sławomira Jakubowskiego.
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2/ Parafii katedralnej Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu, z konserwację wnętrza kaplicy Ordynackiej w Katedrze Zamojskiej
Kaplica Ordynacka usytuowana jest od strony południowej prezbiterium Katedry.
Wyodrębniona architektonicznie, stanowi mauzoleum grobowe Jana Zamoyskiego
oraz monument sławy wielkiego Hetmana. Kaplica dawniej zwana Fundatorską i Pańską, konsekrowana została w1637 roku.
Wyposażenie ruchome i wystrój kaplicy pochodzi z okresu XVII-XIXwieku. Najcenniejszym elementem wystroju są wczesnobarokowe sztukaterie podkreślające szczególny charakter kaplicy i tworzące piękną oprawę plastyczną.
Wykonane zostały przez znanego i cenionego włoskiego sztukatora Jana Baptystę
Falconiego z fundacji Tomasza Zamoyskiego w latach około 1634-1635. Dekoracja
wypełnia sklepienie klasztorne o łuku półeliptycznym z parami lunet w narożach.
W centralnej części sklepienia umieszczone są kartusze połączone festonami owoców, wstęgami i motywami główek aniołków. Podniebienie czterech par narożnych
lunet zdobią motywy elementów uzbrojenia, sztandarów, proporców, zwanych panopliami. W polach lunetowych na tle muszli występują geniusze z pochodniami.
Ze sklepieniem kaplicy kontrastuje marmurowa czarna płyta nagrobna Jana Zamoyskiego wykonana według wskazań zawartych w testamencie Hetmana z 1600
roku. Projekt graficzny płyty mógł opracować rzeźbiarz Willem van den Blocke,
a realizacja nastąpiła pomiędzy 1606 a 1619 rokiem.
W latach 1867-1871 ordynat Tomasz Stanisław Zamoyski przeprowadził gruntowną
restaurację kaplicy rodowej, pod kierunkiem architekta Bolesława Pawła Podczaszyńskiego z Warszawy. Oprócz konserwacji stiuków Falconiego wykonano nowy ołtarz, utrzymany w charakterze neobarokowym z obrazami Rafała Hadziewicza, dwa
portrety Jana i Tomasza Zamoyskich pędzla Wojciecha Gersona w bogatych ramach
z herbem Jelita, drewniane stalle kolatorskie oraz okazałą pseudorenesansową kratę
z żelaza i brązu wykonaną w 1871 r. według projektu arch. Jana Heuricha Starszego.
Po śmierci ordynata Tomasza Stanisława, jego syn ordynat Maurycy Zamoyski ustawił
w kaplicy w 1891 roku nagrobek z białego karraryjskiego marmuru, dłuta Antonio
Argentiego z Mediolanu.
Podstawowym celem kompleksowej konserwacji i restauracji wyposażenia ruchomego i wystroju Kaplicy Ordynackiej było wykonanie pełnej konserwacji technicznoestetycznej w celu przywrócenia pierwotnych walorów zabytkowych i estetycznych.
Stan techniczny sztukaterii wymagał pilnej interwencji konserwatorskiej. Spękania
konstrukcyjne i spękania skurczowe masy sztukatorskiej spowodowały utratę stabilności, pojawiły się liczne ubytki i uszkodzenia formy. W wyniku nieudolnych prac
renowacyjnych pierwotna forma sztukaterii została zniekształcona. W założeniach
programu prac konserwatorskich i restauratorskich przyjęto usunięcie przemalowań
i wadliwych uzupełnień, sklejenie spękań konstrukcyjnych, wzmocnienie, uzupełnienie ubytków formy i scalenie kolorystyczne warstwy malarskiej.
W 2008 roku przeprowadzono pierwszy etap kompleksowej konserwacji i restauracji wyposażenia ruchomego i wystroju. Wykonano konserwację sztukaterii i ścian,
konserwację kamiennego łuku nad kratą wejściową, konserwacje portretów Jana
i Tomasza Zamoyskich oraz obrazów ołtarzowych i prace w zakresie konserwacji
technicznej szafy ołtarzowej.
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Podczas konserwacji sztukaterii i ścian kaplicy dokonano odkryć, które wpłynęły
na zmianę pierwotnych założeń programu konserwatorskiego. W wyniku usunięcia
przemalowań i wtórnych nawarstwień na sztukateriach odsłonięto ślady złoceń wykonanych w technice na tzw. pulment. Ich odkrycie było powodem rozszerzenia prac
badawczych nad historią konserwacji kaplicy oraz technologią i techniką wykonania.
Przeprowadzono badania laboratoryjne odnalezionych śladów złoceń, kwerendę materiałów źródłowych oraz analizę porównawczą z innymi znanymi dziełami Falconiego. W oparciu o zgromadzony materiał badawczy potwierdzono, że sztukaterie
w Kaplicy Zamoyskich były pierwotnie częściowo złocone.
Kolejnym odkryciem dokonanym w trakcie I etapu było odnalezienie dekoracji sztukatorsko-malarskiej ścian wykonanej w ramach konserwacji kaplicy w latach
1867-1871. Fragmenty zachowanej dekoracji odsłonięto podczas demontażu ołtarza.
Wspomniana dekoracja została usunięta prawdopodobnie w latach 50. XX wieku,
podczas kolejnej renowacji kaplicy. Odnalezienie opisanych dekoracji potwierdziły
archiwalne zdjęcia kaplicy ilustrujące stan przed usunięciem XIX-wiecznych dekoracji
wykonanych przez B. Podczaszyńskiego.
Komisja konserwatorska zdecydowała o rekonstrukcji: złoceń na sztukateriach,
dekoracji sztukatorsko-malarskiej ścian oraz marmoryzacji w technice olejnej –
w oparciu o zachowane oryginalne fragmenty. Wykonano ponadto konserwację estetyczną szafy ołtarzowej, płyty nagrobnej, XIX-wiecznej boazerii i kraty
wejściowej której przywrócono pierwotną kolorystykę – ciemnej zieleni wraz ze
złoceniami.
Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wyposażeniu i wystroju Kaplicy Ordynackiej zrealizowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Miasta Zamość, Lubelskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz środków własnych Parafii Katedralnej.
Wykonawcą prac był zespół konserwatorów dzieł sztuki pod kierunkiem Macieja
Filipa, Stanisława Filipa oraz Anety Filip.
Prace zrealizowano przy dużej cierpliwości księdza prałata Czesława Grzyba oraz niezwykłym zaangażowaniu księdza Marka Dobosza wikariusza parafii i konserwatora
diecezjalnego.
W czerwcu br. parafia rozpoczęła remont konserwatorski polegający na odtworzeniu historycznego wyglądu świątyni z wysokimi dachami i szczytem wschodnim
oraz niezależnymi zadaszeniami nad kaplicami. Przy elewacjach zostaną odsłonięte elementy dawnego wystroju rozpoznane w badaniach. Przywrócony zostanie łuk
triumfalny jako obramienie portalu wejściowego. Odtworzony w latach 1989-1991
szczyt zachodni katedry zostanie uzupełniony o detale rozpoznane w trakcie badań
architektonicznych i ikonograficznych.
3/ Miastu Zamość za remont i konserwację Bramy Szczebrzeskiej z wartownią. Pozytywna ocena powyższych wniosków wiąże się z wysoką oceną
wykonanych prac, a także dopełnieniem wszystkich warunków określonych
regulaminem
Zabytkowy budynek Bramy Szczebrzeskiej z fragmentami galerii strzelniczej po
obu jej stronach i budynkiem Wartowni usytuowany jest w południowo-zachodniej
części obwodu murów obronnych miasta, w kurtynie między Bastionami II i III.
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Forma oraz układ przestrzenny i funkcjonalny Bramy to efekt przekształceń jakie
dokonały się od czasu jej powstania. Przypada on na lata 1596-1603. W 1603 roku
prace prowadzono pod kierunkiem Błażeja Gocmana. Hipotetycznie przyjmuje się,
że w I fazie Brama była jednoosiowa. W 2 połowie XVII wieku przebudowano ją
na obiekt trójosiowy. W latach 1770-1771 przedstawiano Bramę z rokokową attyką,
z kamiennymi wazonami i rzeźbami św. Floriana ustawionego na zwieńczeniu elewacji północnej (od strony miasta) oraz św. Michała Archanioła (wieńczącego elewację
południową od strony wjazdu z traktu szczebrzeszyńskiego). Autorami rzeźb byli Jan
i Jakub Maucherowie.
Obecny wygląd Bramy Szczebrzeskiej to przede wszystkim efekt prac przeprowadzonych w latach ok. 1821-1825 w ramach modernizacji Twierdzy Zamojskiej prowadzonej według projektu generała Jana Chrzciciela Mallet-Malletskiego.
Dokonano wówczas zmian w wystroju architektonicznym i kompozycji elewacji
nadając jej klasycystyczny charakter. Zlikwidowano attyki, wprowadzono wystrój
z prostych w formie elementów kamiennych osadzonych w ceglanym licu ścian.
Zmieniony został układ i kształt otworów okiennych. W środkowej osi bramy ulokowano przejazd z miasta na trakt szczebrzeski.
Na podstawie wyników badań archeologicznych i architektonicznych przeprowadzonych w 2004 roku zdefiniowano uwarunkowania konserwatorskie oraz program
użytkowy obiektów, który pozwolił przywrócić dawny układ przestrzenny oraz wyeksponować elementy zabytkowe.
Remont i adaptacja Bramy Szczebrzeskiej, polegał na: konserwacji elementów
zabytkowych, modernizacji i adaptacji na cele użyteczności publicznej, rekonstrukcji
fragmentów murów obronnych z galerią strzelniczą i wałem ziemnym, wprowadzeniu
nowej kubatury schowanej pod wałem ziemnym; w jej ramach zorganizowano pomieszczenia z funkcją uzupełniającą program pomieszczeń zabytkowych.
W końcowym efekcie prowadzonych prac przywrócono historyczne poziomy użytkowe z odsłonięciem pierwotnych dolnych partii elewacji, zachowano bryłę Bramy
uzupełniając ją o elementy rekonstruowanych kurtyn, galerii strzelniczych i wałów
ziemnych. We wnętrzu Bramy odsłonięto i poddano konserwacji elementy kamienne,
przywrócono i uczytelniono historyczny układ pomieszczeń.
Do czasu podjęcia prac nad kolejnym etapem rewaloryzacji zespołu fortecznego przy
Bramie Szczebrzeskiej (t.j. ukształtowania fos i rawelinu), wylot traktu z Bramy został zakończony „skróconą formą” mostu zwodzonego w postaci drewnianego tarasu
i zejścia na istniejący parking.
Budynek wartowni usytuowany jest po południowej stronie Bramy Szczebrzeskiej
i linii dawnych murów obronnych, na dawnym przedpolu. Powstał w latach 18211825 w czasie modernizacji twierdzy zamojskiej. Wartownia ze swoimi 15 otworami
strzelniczymi zajmowała na rawelinie kluczowe miejsce, chroniąc wylot traktu szczebrzeskiego.
Budynek wartowni to niewielka jednorodna bryła z elewacjami opracowanymi
w wątku ceglanym i kamiennym. W trakcie remontu Wartowni – z godnie z projektem – zlikwidowano wtórne podziały wewnętrzne i przywrócono historyczny układ
przestrzenny wraz z rekonstrukcją takich elementów jak m.in. nasyp ziemny na dachu
i sklepienie nad podcieniem. Najbliższe otoczenie wartowni w obrysie historycznego
placu na rawelinie zostało oczyszczone z zieleni i ukształtowane poprzez odtworze-
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nie historycznego poziomu użytkowego oraz utwardzenie. Ponadto w ramach remontu Bramy i Wartowni przeprowadzono prace konserwatorskie i restauracyjne przy
kamiennych elementach oraz wątku ceglanym elewacji zewnętrznych. Największym
wyzwaniem było odsłonięcie spod warstwy tynku i silnie spojonej z podłożem warstwy szlichty cementowej okładzin kamiennych wykonanych z wapienia oraz wątku
ceglanego.
Podstawowym celem konserwacji i restauracji było wydobycie szczególnych walorów estetycznych pierwotnego wystroju. Dla zachowania czytelności przekazu historycznego w warstwach płytkich wypłukań nie ingerowano uzupełnieniami w masie – co umożliwiło przywrócenie historycznego wyglądu elewacji (pierwotnie wątek
ceglany pokryty był razem z fugą warstwą czerwieni żelazowej).
Wykonawcą prac konserwatorskich i restauracyjnych był zespół pod kierunkiem konserwatora dzieł sztuki pani Katarzyny Bromirskiej, pana Mirona Kellera. Wykonawcą
prac remontowych była firma Arcus. Autorem projektów budowlanych zespołu Bramy i wartowni był mgr inż. arch. Andrzej Cygnarowski. Sprawny przebieg prac remontowo-konserwatorskich był możliwy dzięki zaangażowaniu pracowników urzędu
miejskiego Pana Jana Radzika i Pani Barbary Skórzyńskiej-Terleckiej.
Prace remontowo-konserwatorskie w ramach projektu „Konserwacja, renowacja
i adaptacja na cele kultury zespołów fortyfikacji Starego Miasta w Zamościu”. Remont
konserwatorski Zespołu Fortecznego: Bastion VII, Kazamata – Bastionu I, Nowa Brama Lubelska, Stara Brama Lubelska z Kojcem, Brama Szczebrzeska z Wartownią wraz
z montażem wizyjnego systemu monitoringu zabezpieczającego zabytkowe obiekty
obronne” współfinansowane były ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa w ramach programu Operacyjnego: Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Całość prac objętych tym
projektem uzyskała w 2010 roku nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
„Zabytek Zadbany”.
Następny etap działań polegać będzie na podkreśleniu historycznych elementów
architektury militarnej i wyeksponowaniu najciekawszych ziemno-murowanych formy Twierdzy Zamojskiej.
Przewiduje się stworzenie systemu zwiedzania poprzez oznakowanie punktów
i miejsc widokowych z parkingami lub zatokami, opatrzonymi tablicami informacyjnymi oraz tablicami interpretacyjnymi odnoszącymi się do obiektów słabo czytelnych
lub nieistniejących z rekonstrukcjami rysunkowymi..Przewiduje się zastosowanie elementów małej architektury( niskie murki, ławki, wały ziemne itp.) oraz zagospodarowanie układu zieleni.
4/ Parafii rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej i MB Częstochowskiej
w Stróży, za konserwację elewacji i restaurację bryły kaplicy pod wezw. Trójcy
Świętej
Kaplicę w roku 1766 ufundowała Teresa Aniela z Michowskich Zamoyska, poświęcając ją Opatrzności Bożej – wobec choroby syna ordynata Klemensa Zamoyskiego. Wezwanie świątyni symbolicznie wiąże się z rozplanowaniem na rzucie
trójkąta równobocznego. Formę architektoniczną nadał jej najprawdopodobniej austriacki architekt Józef Horsch, nawiązując do rzymskich projektów F. Borrominiego
i A. Pozza.
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Intencję fundacyjną Teresy Anieli Zamoyskiej z czasem zapomniano, gdyż zastąpiło ją inne istotne wydarzenie, powiązane z wizytą króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który wracając ze spotkania z Katarzyną II w Kaniowie nad Dnieprem,
zatrzymał się w dworze ordynackim w Stróży i uczestniczył w mszy świętej odprawionej w kaplicy w 1787 roku w dniu Bożego Ciała. Z wizytą króla i jego obecnością
w kaplicy ma związek dekoracja malarska frontowej elewacji świątyni – co potwierdza
inwentaryzacja sporządzona przez architekta ordynackiego B. Korybuta- Daszkiewicza w 1932 roku. Wg niej najwyższą płycinę szczytu wypełniał malarski symbol Oka
Opatrzności, poniżej przedstawiono medalion z ukoronowaną Matką Boską z Dzieciątkiem ze skrzyżowanymi polskimi sztandarami wojennymi, panopliami i herbem
rodowym Zamoyskich. Odpowiednikiem tej dekoracji jest dolny tympanon kruchty
z analogicznie skrzyżowanymi dwiema parami sztandarów polskich i medalionem
z wizerunkiem króla Stanisława Augusta.
Pierwsze prace remontowe przeprowadzono przy kaplicy na początku XX w.,
wykonując naprawę fundamentów, gzymsu głównego, więźby dachowej, „reperując”
malowidła na fasadzie oraz wymieniając pokrycie dachu z zastosowaniem dachówki
ceramicznej. W 1913 roku w wyniku zniszczeń wojennych, dachówkę zastąpiono
blachą cynkową. Kolejny remont przeprowadzony w latach 50. XX w. wiązał się
z koniecznością wymiany starej więźby dachowej. Wobec braku wystarczających środków, dla zabezpieczenia świątyni przed działaniem wód opadowych – zrealizowano
„oszczędnościowo” zaprojektowany dach, nieodpowiedni dla wyjątkowej architektury kaplicy. W tym samym okresie do kaplicy dobudowano drewniany przedsionek
na rzucie wydłużonego prostokąta, który potęgował niekorzystne zmiany. Dzięki nakazowi architekta nadzorującego prace, do robót naprawczych na elewacji nie użyto
cementu – dzięki czemu do dziś ocalały oryginalne tynki.
Po zniszczeniach wojennych i powojennych dekoracja malarska kaplicy została zatarta i stała się nieczytelna, a w 1956 roku zastąpiono ją nową, częściowo tylko
nawiązującą do dawnej treści. W 1980 roku zniszczoną dekorację zastąpiono nową,
z powtórzeniem form z lat 50. XX w.
Na pilną konieczność podjęcia prac remontowych wskazywał zły stan zachowania
elewacji w tym znaczne ubytki tynków i detali architektonicznych.
Remont poprzedzono badaniami tynków i warstw malarskich elewacji, które pozwoliły ustalić ich historyczną kolorystykę oraz pierwotną dekorację ścian bocznych gdzie
ponad otworami okiennymi, znajdowały się iluzjonistycznie malowane okna, z wewnętrznymi podziałami „wyrytymi” w oryginalnym tynku.
Podjęte w 2009 roku – w oparciu o projekt budowlany i program prac konserwatorskich – prace remontowo-konserwatorskie sprowadziły się m.in. do: wykonania
izolacji poziomej i pionowej, opaski odwadniającej, konserwacji ślusarki okiennej, naprawy tynków i detali architektonicznych oraz przywrócenia historycznej kolorystyki,
łącznie z odtworzeniem na elewacji frontowej polichromii ściennych wg pierwotnego
układu z II połowy XVIII wieku. Prace te poprzedzono wykonaniem roboczej wersji
na płótnie.
Jednym z najważniejszych punktów remontu było także przywrócenie pierwotnej
formy dachu z okresu baroku – na podstawie przekazów ikonograficznych.
Autorką badań była Ewa Lorentz, projektu budowlanego Bogdan Łasocha. Polichromie na podstawie ikonografii zaprojektował Paweł Boruch. Wykonawcą całości prac
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była firma „Arcus”. Prace wykonano przy znaczącym zaangażowaniu księdza kanonika Grzegorza Stąsieka i wójta gminy Kraśnik Pana Mirosława Chapskiego.
Wykonane prace związane z konserwacją elewacji i restauracją bryły kaplicy,
przyczyniły się do uratowania zabytku posiadającego duże wartości historyczne
i artystyczne, odgrywającego dodatkowo ważną rolę w świadomości społecznej
i krajobrazie kulturowym gminy Kraśnik. W II etapie – konserwacji ma być poddane
wnętrze kaplicy.

CONSERVATION LAURELS (LAUR KONSERWATORSKI) 2010
The prizes at the eleventh edition of the Regional Competition for the „Conservation Laurels”
were awarded on 8 June 2010. The competition was organized by the Provincial Conservator of
Monuments in Lublin under the patronage of the General Conservator of Monuments, Voivode
of Lublin and the Marshal of Lublin Province.
The objective of the competition:
• selection of the outstanding conservatory implementations of characterized by highquality, correctness of conducted works relating to the monuments, particular attention to the
comprehensive restoration of their magnificence and preservation of their value and meaning,
• promotion of good models of implementation of work regarding the monument, adaptation
and care for its proper conservation and efficient organization,
• honouring and recognizing the outstanding investors-hosts of the historic monuments
and the contractors.
So far, 34 restoration works received the „Conservation Laurels”; in one case – to the
researcher and the promoter of the preservation of monuments. The chapter of the 2010 edition
of the competition chaired by the Provincial Conservator of Monuments in Lublin decided to
grant the „Conservation Laurels” to four hosts of monuments, who complied with the provisions
set out in the rules of the competition.
1/ Metropolitan Theological Seminary in Lublin, for the conservation of the interior and
equipment of the seminary church
2/ The Cathedral Parish of the Resurrection and St. Thomas the Apostle in Zamość, for the
conservation of the interior of the chapel in the Ordination Cathedral in Zamość
3/ City of Zamość for the repair and conservation of the Szczebrzeska Gate including the
guardhouse. Positive evaluation of the above applications is associated with high evaluation of the
completed tasks, as well as observing all the provisions set out in the rules of the competition.
4/ The Roman Catholic Parish of Holy Trinity and Holy Mary of Częstochowa in Stróże,
for the preservation of the facade of the chapel and restoration of the body of the chapel of the
Holy Trinity.
In addition, it should be stressed that the renovation and restoration work was done within
the project named „Conservation, restoration and adaptation for cultural purposes relating to
fortifications of the Old Town in Zamość”. The conservation works on the fortress complex: Bastion
VII Casemate of the Bastion I, New Lublin Gate, Old Lublin Gate with the caponier, Szczebrzeska
Gate with the guardhouse together with the installation of CCTV security monitoring system for
historic defence monuments” – received tan award from the Minister of Culture and National
Heritage „Well kept monument” in 2010.”
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2. Wnętrze Metropolitalnego Seminarium Duchownego po pracach konserwatorskich, fot. D. Kopciowski,
2009

1. Wnętrze Metropolitalnego Seminarium
Duchownego po pracach konserwatorskich, fot. D. Kopciowski, 2009

3. Wnętrze Metropolitalnego Seminarium
Duchownego po pracach konserwatorskich, fot. D. Kopciowski, 2009

4. Wnętrze kaplicy Ordynackiej w Katedrze Zamojskiej po pracach konserwatorskich, fot. D. Kopciowski, 2009
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5. Sklepienie kaplicy Ordynackiej po pracach konserwatorskich, fot. D. Kopciowski, 2009

8. Elewacja frontowa kaplicy pw. Trójcy Świętej i MB Częstochowskiej przed pracami konserwatorskimi, arch. WKZ 2007

6. Brama Szczebrzeska przed pracami konserwatorskimi, fot. W. Koman, 2007

9. Elewacja frontowa kaplicy pw. Trójcy Świę7. Brama Szczebrzeska po pracach konserwatorskich, tej i MB Częstochowskiej po pracach konserfot. D. Kopciowski, 2009
watorskich, fot. D. Kopciowski 2009
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10. Laureaci konkursu Laur Konserwatorski 2010, od lewej: ks. Grzegorz Stąsiek, ks. Andrzej Oleszko, ks. Jarosław Orkiszewski, Tadeusz Radzik, ks. Czesław Grzyb,
Marcin Zamoyski – prezydent miasta Zamość, Genowefa
Tokarska – Wojewoda Lubelski, Marek Flasiński – członek
Zarządu Województwa Lubelskiego, ks. Marek Dobosz,
Halina Landecka – Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, fot. P. Maciuk, 2010
11. Od lewej: Dariusz Jankowski
– dyrektor Departamentu Ochrony
Zabytków w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Genowefa Tokarska – Wojewoda Lubelski, abp Józef Życiński, abp Abel,
fot. P. Maciuk, 2010

12. Uczestnicy uroczystości wręczenia Laurów Konserwatorskich 2010,
fot. P. Maciuk, 2010
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STUDIA I MATERIAŁY

Andrzej Kasiborski

WIEŻA PRZY KOŚCIELE OO. DOMINIKANÓW W LUBLINIE
Przedmiotem niniejszego
artykułu jest zasygnalizowanie
problematyki związanej z historycznymi uwarunkowaniami urbanistycznymi w obrębie
południowo-wschodniej części
wzgórza staromiejskiego w Lublinie na przełomie XIII–XVI w.
Dotyczy to przede wszystkim
lokalizacji i określenia ewentualnych reliktów wieży przed
fasadą bazyliki OO Dominikanów.
Do podjęcia tego tematu
1. Widok szczytu fasady bazyliki oo dominikanów (ujęcie
z Wieży Trynitarskiej), fot. A. Kasiborski 1996 rok.
skłoniły autora wyniki nadzorów architektonicznych nad
badaniami geotechnicznymi prowadzonymi w obrębie kościoła, w piwnicach pod
zakrystią i skarbczykiem we wschodnim skrzydle zespołu (prace te przeprowadzono
w 1995 r.)1.
Analiza sztychu z widokiem Lublina (od strony południowej) wykonanego przez
Jerzego Brauna i Abrahama Hogenberga w 1616 r. przy południowej części elewacji
frontowej kościoła OO Dominikanów, wskazuje, że przy narożu kościoła zlokalizowano wieżę obronną. Był to prawdopodobnie obiekt założony na planie kwadratu, kilkukondygnacyjny, z koroną murów wznoszącą się powyżej gzymsu kościoła
zwieńczony krenelażem. Ostatnia kondygnacja była doświetlona dwoma otworami
okiennymi.
Początki powstania konwentu dominikańskiego w Lublinie nie są do końca ustalone. Wedle powszechnie przyjętej opinii za Janem Długoszem, klasztor lubelski uposażył i ufundował Kazimierz Wielki w 1342 r.2
Fakt powstania konwentu przesuwany jest również na drugą połowę XIII w. Jak
uważa J. Kłoczowski, przemawia za tym wykaz zakonów męskich klasztorów prowincji polskiej sporządzony przez francuskiego Dominikanina Bernarda Gui (Bernarda
1
R. Zawisza, Techniczne badania podłoża gruntowego i elementów konstrukcyjnych podziemia kościoła OO Dominikanów w Lublinie, archiwum WUOZ w Lublinie, 1995 r.
2
Jan Długosz. Liber Beneficjum, III s 458-9.
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Guidonosa) sporządzony w grudniu 1304 r. W spisie uwzględniono klasztory wszystkich prowincji zakonnych w Europie. Biorąc pod uwagę tezę powyższego autora,
w tym umiejscowienie klasztoru lubelskiego na 17 pozycji listy, można go datować
na lata 60 XIII w.3
O istnieniu zakonu w 2 połowie XIII w. mogą przemawiać dwa historyczne fakty
wymienione w źródłach archiwalnych. Pierwszy dotyczy roku 1282 i śmierci dwóch
mnichów zabitych podczas najazdu Jadźwingów. Drugi zaś, o którym wspominają
kroniki halicko – wołyńskie z 1288 r., informuje że przybyły do Lublina Konrad
książę Czeski zatrzymał się na „górze u mnichów” (co wskazuje lokalizację zespołu
w południowo-wschodniej części wzgórza staromiejskiego określanego w archiwaliach do XIX w., jako górka dominikańska), później zaś skrył się z drużyną i dworem
przed nadciągającymi wojskami w wieży mnichów.4
Czas ten przypada na okres panowania w obszarze księstwa krakowsko-sandomierskiego księcia Bolesława Wstydliwego (1226-1279, do którego należy wówczas
Lublin.
Według relacji Rocznika Świętokrzyskiego Nowego „W roku ... (1253 roku – przyp.
Aut.) Pańskim Bolesław książę krakowski, syn Leszka i niegdyś księcia krakowskiego,
po śmierci swego stryja Henryka (1242 – przy. aut.) otrzymał całe księstwo i dostał od
Rusinów Lublin, przez nich opuszczony. Moment ten wiązał się zapewne z faktem, iż
od 1250 roku Ruś Halicko – Włodzimierska podporządkowana została Mongołom.5
Bolesław Wstydliwy podejmował przeciwko nim wyprawy mające na celu zażegnanie niebezpieczeństwa z ich strony. W roku 1264 Wstydliwy prowadził wyprawę
przeciw Jadźwingom „… niszczącą rzekomo całkowicie … ten lud”.6 Opinia ta, wydaje się wyolbrzymiać zwycięstwo Bolesława bowiem najazdy tych ludów docierały do
Małopolski również i w późniejszym okresie.
Z osobą Bolesława Wstydliwego związane były zakony reguł mendykanckich,
zwłaszcza zaś franciszkanie. W tradycji zakonnej pozostał fundatorem franciszkańskiego klasztoru w Krakowie, mimo że nim nie był. Zresztą u tychże krakowskich
franciszkanów został pochowany. On też, co nie budzi żadnych wątpliwości, założył
i uposażył nieodległy przecież od Lublina klasztor klarysek w Zawichoście.7
Trzeba jednakże zauważyć, iż nie obce były Bolesławowi Wstydliwemu, a również jego żonie bł. Kindze kontakty z dominikanami. Dominikanin chrzcił księcia,
prawdopodobnie w latach 60-tych XIII w., jego spowiednikiem był św. Wit – dominikanin, a św. Jacek „… miał być kierownikiem duchowym księżnej”.8
Obracając się wyłącznie w sferze hipotez wydaje się, że możliwym jest wysunięcie przypuszczenia, iż książę Bolesław Wstydliwy mógłby pretendować do miana
fundatora lubelskiego klasztoru dominikanów. Fakt ten wiązać należałoby z dwoma
jak się wydaje głównymi nurtami działalności; politycznym i gospodarczym, a więc:
J. Kłoczowski. Dominikanie polscy na Śląsku w XIII w, Lublin 1959, ss.299-300.
K. Myśliński. Lublin – Proces tworzenia się średniowiecznego miasta. Rocznik lubelski. Lublin 1966,
tom IX, s. 178.
5
Z. Sułowski. Przedlokacyjny Lublin w świetle źródeł pisanych, Dzieje Lublina, tom I, przyp.27, s. 38.
6
R. Karpiński. Bolesław V Wstydliwy /w:/ Poczet królów i książąt polskich. W-wa 1980, s. 192.
7
Ibidem, s. 193
8
Harto Wit opr. Paweł Kielan OP /w:/ Hagiografia Polska, słownik bibliograficzny. Dzieło Zbiorowe
pod red. O. Romualda Gustawa OFM, tom II, s. 549. Poznań – Warszawa – Lublin.
3
4
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– popieraniem przez niego chrześcijańskich mendykanckich misji wschodnich
wśród ludów bałtyckich, oraz
– lokowaniem miast i wsi, niekiedy przesadnie porównywanym do działalności
jego wielkiego następcy Kazimierza Wielkiego.
Problem lokacji Lublina, a szczególnie okresu przed 1317 rokiem (lokacja Władysława Łokietka?) pozostaje jak dotychczas w sferze badań i hipotez historyków. Warto
zwrócić uwagę, na fakt, iż W. Miller odnosząc się do tej kwestii wskazał na Bolesława Wstydliwego jako na „… ewentualnego wystawcę…” zaginionego (?) dokumentu
lokacyjnego dla Lublina. Sugeruje on, iż dokument mógł być wystawiony między
1253 a 1259 rokiem, co zbiega się z przypuszczalnym sprowadzeniem dominikanów
lubelskich.9
Zważywszy na fakt, iż właśnie w 2 połowie XIII w. w Lublinie pojawił się również
zakon dominikanów najprawdopodobniej zorganizowany już w formie konwentu,
można to związać właśnie z działalnością Bolesława Wstydliwego. Stwarzając warunki dominikanom w Lublinie książę Bolesław zyskiwał możliwość bardziej sprawnego
prowadzenia misji wschodniej – byłby to najbliższy ziemiom bałtyckim i ruskim także,
klasztor mendykancki. Co więcej książę powodował, iż ośrodek lubelski zyskiwał
w postaci klasztoru dominikańskiego ważny element przyczyniający się do szybszego
rozwoju ośrodka. Często bowiem polityka miejska władców wiązała się z poparciem
udzielanym mendykantom.
Zarówno dominikanie jak i franciszkanie „nie tylko wpasowali się w ramy osiedli ale stanowili aktywny element rozwoju przestrzennego miasta…”.10 Jak twierdzi
J. Kłoczowski rozwój sieci klasztorów zakonów żebraczych, na ziemiach odpowiadających obecnym granicom Polski, łączy się z ważnymi czynnikami i zjawiskami
jak reformy miejskie, książęce dwory i reforma kościoła polskiego. „Niewątpliwy
jest ich związek z procesami urbanizacyjnymi, do tego stopnia, iż można w sposób
uzasadniony przyjąć istnienie korelacji między np. mapą rozmieszczenia klasztorów
żebraczych w 1300 r., a stopniem rozwoju miast w poszczególnych dzielnicach. Fundatorzy olbrzymiej większości klasztorów to jednak u nas książęta…”.11 Podobnie jak
i w innych ośrodkach, np. Sieradzu, dominikanie lubelscy osiedli w części aglomeracji, z którą związana była przyszłość miasta co powoduje, że przyszłość współtworzyli. Co więcej kościół dominikański prócz pełnienia funkcji religijnych przynosił
społeczności miejskiej również pewien zysk handlowy.
Zestawiając wzmiankowane wyżej fakty historyczne, wśród których wymienić
należy:
– odzyskanie Lublina przez Bolesława Wstydliwego w 1253 r;
– wzmiankę o istnieniu klasztoru męskiego (1260-1265?) dominikanów w Lublinie
w latach 60-tych XIII w.;
– zgodę kapituły w Bordeaux na założenie w Lublinie klasztoru (na podstawie
wykazu z roku 1304 Bernarda Guidonisa) w 1277 r.;
– śmierć Bolesława Wstydliwego w 1279 r.;
9
H. Miller. Data lokalizacji Lublina. Roczniki Historyczne. Prace z historii, tom IX, z. 4, Lublin 1961,
s. 100, przypis 2.
10
A. Grzybkowski. Wczesnogotycki kościół i klasztor dominikański w Sieradzu, W-wa 1979 r., s. 123.
11
Ibidem, s. 172, A. Grzybowski, op. cit., s.122.
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można przyjąć hipotezę o istotnej roli Bolesława Wstydliwego w historii dominikanów lubelskich. Być może fakt, iż pozwolenie z roku 1277 kapituły generalnej na
założenie klasztoru w Lublinie zbiegło się z rychłą śmiercią Bolesława Wstydliwego,
spowodował w roku 1279, że dokumenty fundacyjne, które spisywane były niekiedy
z opóźnieniem, nie powstały i że problem ten uregulował dopiero Kazimierz Wielki
w roku 1342 r.
Klasztor wraz z kościołem usytuowano na terenie, o którym nie wiadomo czy
i w jakim stopniu był zagospodarowany. Brak przekazów źródłowych w tej kwestii,
nie pozwala na jednoznaczną odpowiedź, gdy idzie o ukształtowanie naturalne terenu, to możemy stwierdzić, iż zespół ulokowano na wzniesieniu o czym świadczy,
występująca jeszcze w XIX w., tradycja nazywania miejsca jego usytuowania „górką dominikańską”. Przypuszczalnie najwcześniejszą wzmianką dającą pewien obraz
klasztoru jest zapis „… i wybieży Kondrat wo stołp ko mnichom z Bojary swoimi
i sługami”.12 Jeżeli przyjmiemy, że określenie „ko mnichom” odnosi się do zakonników, a nie do kleru to należy stwierdzić, iż w obrębie objętym własnością dominikańską znajdowały się wieża i to murowana, jak zaznacza I. Kutyłowska.13
Wymieniona wyżej autorka identyfikuje
wzmiankowaną wieżę, z obecną – dzwonnicą usytuowaną przy północnym narożniku elewacji kościoła. Jak wykazały prace
badawcze hipoteza ta nie znajduje uzasadnienia w faktach, bowiem wzmiankowana
przez I. Kutyłowską wieża jest ewidentnie
dostawiona do elewacji, na usuniętej w części przyporze wspierającej pn.-zach. narożnik nawy bocznej.
Co więcej na znanej rycinie z roku 1618
„Widok Lublina” J. Brauna i A. Hogenbergera wieża tak usytuowana w ogóle nie
istnieje. Na rycinie tej wieża prezentuje się
jako obiekt o znacznych rozmiarach, zwieńczony krenelażem, zlokalizowany w okolicy południowego naroża kościoła. Nie rozstrzygnięty pozostaje jednak problem kiedy
wieża powstała.
2. Fragment sztychu J. Brauna i A. HogenDla architektury zakonu dominikanów berga z 1616 roku. Widok Lublina od strony
nie powstał stały schemat formowania za- południowej z wieżą na tle fasady bazyliki
budowy tak klasztoru jak i świątyni. Zakon oo dominikanów.
nie posiadał ustawodawstwa budowlanego. W 1228 r. kapituła generalna powzięła decyzję, że maksymalna wysokość kościoła nie powinna przekraczać 30 stóp (tj. ok. 11,4 m), a wysokość klasztoru ok.
12 stóp (tj. ok. 4,6 m). Budynki zakonu miały być niskie o wyglądzie pospolitym.

12
13

K. Myśliński, op. cit., s. 178, przypis 159.
I. Kutyłowska, op. cit., s. 91.
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Nie wolno było dominikanom budować wież – dzwonnic, szczególnie wolnostojących.14
Powyższe przepisy dotyczące
ograniczenia wysokości kościołów
i budynków klasztornych zostały
uchylone w 1297 r.15 Zatem trudno
znaleźć wytłumaczenie dla wieży,
której funkcjonowanie wzmiankowano w 1288 r. i ustalić genezę jej
powstania. Skoro sami dominikanie
nie mogli jej wznieść, bowiem zabraniały tego uregulowania zakonne, to w takim razie skąd wieża
w obrębie ich zabudowań. Wieża w XVI w. funkcjonuje już jako 3. Wykop geotechniczny. Z lewej strony ceglany mur
dzwonnica, o znaczących gabary- dzwonnicy posadowiony na rozebranej górnej części
tach, szczególnie gdy idzie o ocenę kamiennej skarpy bazyliki, fot. A. Zabiegła 1996 rok.
przypuszczalnego rzutu poziomego. Należy zaznaczyć, iż istniejąca dzwonnica
zlokalizowana przy północnym narożu elewacji frontowej została posadowiona na fundamentach skarpy wspierającej naroże kościoła
(przy pn.-wsch. narożu).
Obserwacja zabudowy, bezpośredniego
sąsiedztwa założenia dominikańskiego pozwala wysunąć hipotezę, iż fragmenty dawnej
dzwonnicy ocalały. Najprawdopodobniej jest
to wschodnia ściana wieży obecnie stanowiąca zamknięcie od wschodu podwórza przy
ul. Dominikańskiej 7. Hipoteza ta wymaga
poparcia zarówno w badaniach archeologicznych jak i architektonicznych (co na obecnym
etapie uwarunkowań formalno – prawnych
nie jest możliwe do zrealizowania).
Sumując, wydaje się, iż pogląd I. Kutyłowskiej wskazujący na istnienie w 2 poł. XIII
w. w bezpośrednim sąsiedztwie obecnego
zespołu wieży o charakterze obronnym jest 4. Kamienica przy ul. Dominikańskiej 7.
uzasadniony jednak nie w miejscu przez nią Widok ściany zamykającej podwórze od
wschodu, fot. A. Kasiborski 1996 rok.
wskazanym.

14
A. Grzybowski, op. cit., s. 61 oraz W. Krasowski, dzieje budownictwa i architektury na ziemiach polskich, W-wa 1990, tom 2, s. 68. Sztuka Polska przedromańska i romańska do schyłku XIII w. pod redakcją
M. Walickiego /w:/ Dzieje Sztuki Polskiej, tom 1, s. 183.
15
W. Krassowski, op. cit., s. 68.
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Można się też przychylić do tezy w/w
autorki, iż zakonnicy dominikańscy ulokowani zostali, zapewne przez Bolesława
Wstydliwego, „… w niewielkiej warowni
z murowaną wieżą…”.16
Czy zatem rzeczywiście straciła ona
swój pierwotny charakter już przed połową XIII w., jak chce I. Kutyłowska, czy
też warownia ta nie została ukończona
i jej jedynym elementem była owa wieża?
„W roku Pańskim 1244 Rusini … zaczęli
(a więc nie skończyli) budować dla siebie
zamek i wznieśli murowaną wieżę”.17
Czy zatem dominikanie nie otrzymali
od Bolesława Wstydliwego obszaru z całą
pewnością należącego do księcia, zlokalizowanego przecież przed osadą archidiakońską, a odebranego Rusinom.
W takiej sytuacji nadal pozostawałaby
niewyjaśniona sprawa proweniencji wieży i być może ewentualnego założenia
obronnego w tej części obecnego Starego
Miasta.
Wstępna analiza układu kamienicy
przy ul. Dominikańskiej 7 w obrębie murów parteru wskazuje, że ściana tylna od
strony podwórka jest dwukrotnie grubsza
niż od strony frontowej. Należy podkreślić, że mur zamykający od strony wschodniej posesję przy ul. Dominikańskiej 7 nie
jest związany z układem konstrukcyjnym
i funkcjonalnym istniejącej kamienicy. Ponadto należy dodać, iż jego lokalizacja pokrywa się z miejscem zarejestrowanym na
rycinie Hogenberga.
W części południowej przedmiotowego muru zachował się fragment ceglanego
łuku. Na obecnym etapie trudno jednak
jednoznacznie ustalić jego funkcję i odpowiedzieć na pytanie, czy był to element
konstrukcyjny, czy wejście do wnętrza od
strony założenia zespołu obronnego.

5. Kamienica przy ul. Dominikańskiej 7, inwentaryzacja
rzutu parteru z lat 70. XX w.

6. rys. I. Kutyłowska z opracowania: Rozwój
Lublina w VI-XIV w. na tle urbanizacji międzyrzecza środkowej Wisły i Bugu.

I. Kutyłowska, op. cit., s. 92 i 93.
Z. Sułowski. Przedlokacyjny Lublin w świetle źródeł pisanych, /w:/ Dzieje Lublina, tom 1, s. 38,
przypis 27.
16
17
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W publikacji I. Kutyłowskiej „Rozwój lublina w VI–XI w. na tle urbanizacji międzyrzecza środkowej Wisły i Bugu” został zamieszczony zestaw budowli wieżowych
z tych terenów na tle porównawczych innych miejscowości.18 W zasadzie założenia
te były regularne, na planach zbliżonych do kwadratu lub prostokąta. Występowały także obiekty o nieregularnym założeniu wynikającym z możliwości lokowania
w obrębie miasta. Analiza układu murów w obrębie kamienicy przy ul. Dominikanów 7, może wskazywać na nieregularny układ wieży obronnej, którego stanowiła
znaczący element.
Rozważając kwestię omawianego obiektu należy zauważyć, iż zgodnie z zasadami budownictwa dominikańskiego, wejście nie należało do programu inwestycyjnego
założenia klasztornego. Ponadto zakony dominikanów nie wznosiły swoich założeń
na tzw. „surowym korzeniu”. Zawsze konwenty przed ich zorganizowaniem w danym miejscu musiały dysponować odpowiednimi warunkami, zgodnie z charakterem
prawno – kościelnym, wymogami zakonników w zakresie posiadania terenu, oraz
tymczasowej, przewidywanej do rozbudowy siedziby wraz z budynkiem (z salą) do
celebry officium divinum. Możliwe, że dominikanie otrzymali założenia obronne po
starostwie, którego siedzibę przeniesiono na wzgórze zamkowe, które składało się
z wieży obronnej i prostokątnego budynku, który obejmuje
obecne prezbiterium (bez późniejszej kaplicy Tyszkiewiczów).
Na powyższe hipotezy, na
obecnym etapie wiedzy, trudno
znaleźć jednoznaczną odpowiedź. Ich rozwiązanie wymaga
szczegółowych badań architektonicznych i archeologicznych
w obrębie samego obiektu jak
i dodatkowej kwerendy archiwalnej.
Rozważając kwestię wieży warto zauważyć, iż zgodnie
z zasadami budownictwa dominikańskiego wieża nie została
włączona w sposób oczywisty
w program budowlany klasztoru. Być może pierwotnie wykorzystywana była dla potrzeb
zakonu jako tymczasowa siedziba? Jednakże niezależnie od
jedynego prawdopodobnie murowanego budynku, w obrębie 7. Ukształtowanie wzgórza staromiejskiego w Lublinie,
dóbr dominikańskich na wzgó- wg A. Rozwałki, z lokalizacją zabudowy starostwa, oprac.
rzu staromiejskim w kolejnych A. Kasiborski i M. Stasiak.
18
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I. Kutyłowska, op. cit., rycina 24.

latach bracia wznieśli nowe zabudowania klasztoru w północnej i wschodniej części
swych dóbr.
Na zakończenie należy dodać, że powyższy artykuł powstał na podstawie opracowanego sprawozdania z nadzorów badawczych nad pracami geotechnicznymi
w Klasztorze OO Dominikanów w Lublinie w 1995 r. autorstwa Andrzeja Kasiborskiego i Marka Stasiaka.19
Pragnę zaznaczyć, iż powyższe opracowanie było wynikiem wspólnych przemyśleń i analiz materiałów badawczych jak i analizy układu założenia zespołu klasztornego. Mam nadzieję, że publikacja tego tematu pozwoli na wyjaśnienie w przyszłości
tego problemu, co będzie związane z przeprowadzeniem badań archeologicznych
i architektonicznych w obrębie obiektu.

THE TOWER OF THE DOMINICAN’S CHURCH IN LUBLIN
The subject of this article is to signal the issues related to the historical aspects within the
urban south-east side of the Old Town’s hill in Lublin, within the period between the thirteenth
and sixteenth century. This applies especially to the localization to determine the possible
remnants of the tower under the facade of the Basilica of the Dominicans.
The author took up this topic being inspired by the results of architectural supervision on
geotechnical studies carried out within the church area, in the basements under the sacristy and
the treasury in the east wing of the complex (these works were carried out in 1995).
Analysis of the etching showing the view of Lublin (from the south side) made by Jerzy
Braun and Abraham Hogenberg in 1616 in the southern part of the front elevation of the
Dominican Church shows that it probably was a building based on a square plan, with several
storeys, with a crown of walls rising above the church cornice, topped with the crenellated walls.
The last floor was lightened by two window openings.
The Dominicans’ architecture did not use one permanent scheme of the formation of
monastery buildings or the temples. The Order did not use any legislation relating to construction.
In 1228 the General Chapter decided that the maximum height of the church should not exceed
30 feet (i.e. around 4.6 m). The buildings of the order were to be low and of ordinary appearance.
Dominicans were not allowed to build bell towers, particularly free-standing.
These rules relating to limitation of the height of churches and monastery buildings were
repealed in 1297. It is therefore very difficult to find an explanation for the existence of the tower
that was mentioned in 1288 and to determine the genesis of its erection. The Dominicans could
not erect it themselves because the monastery rules did not allow for it; so, how did the tower
appear within their own premises (?)
In the sixteenth century the tower functioned as a bell tower of significant dimensions,
particularly when it comes to assessment of the probable plan of the building. It should be noted
that the existing bell tower located at the north corner of the front elevation was founded on the
foundations of a buttress that supported the corner of the church (at the north-east corner).
Moreover, according to the results of the surveys, the existing bell tower is clearly annexed
to the façade and its foundations were built on the removed part of the buttress which supported
the north-west corner of the aisle.

19
Sprawozdanie z nadzorów badawczych nad pracami geotechnicznymi w Klasztorze OO Dominikanów w Lublinie, A. Kasiborski, M. Stasiak, Lublin 1995 (maszynopis w archiwum WUOZ w Lublinie).
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Based on the above, the existing hypotheses identifying the existing bell tower as a Middle
Age tower are not substantiated by the facts. Observations of buildings in the immediate vicinity
of the Dominicans’ complex allows for the hypothesis that the fragments of the old bell tower have
survived. It is most probably the east wall of the tower, currently closing the courtyard in the east
at ul. Dominikańska 7.
Preliminary analysis of the layout of the tenement house within the ground floor walls
indicates that the rear wall from the courtyard side is twice as thick as the one from the front
side. It should be stressed that the wall closing the property on the east side at ul. Dominikańska
7 is not associated with the design and functional layout of the existing facility. Furthermore,
it should be added that its location corresponds to the place represented in the etching of
Hogenberg.
It may be hypothetically assumed that the Dominican monks were put in a small fortress
with a brick tower in the thirteenth century – probably by Bolesław Wstydliwy. It is possible
that the defence structure lost its defensive character in connection with the transfer of the
county’s headquarters to the Castle Hill (Wzgórze Zamkowe). This hypothesis, however, requires
additional architectural and archaeological surveys within the courtyard of the tenement house
at ul. Dominikańska 7.
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STUDIA I MATERIAŁY

Marzena Gałecka
Renata Sarzyńska-Janczak, Adrianna Stawinoga

ZABYTKI OBJĘTE OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ POPRZEZ WPIS
DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH W 2008 I 2009 R.
2008
Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie wydał w 2008 r. dwanaście decyzji administracyjnych o wpisaniu do rejestru zabytków nieruchomych – do
wojewódzkiego rejestru. Ubiegłoroczne postępowania administracyjne prowadzone
były zarówno na wniosek stron (7), jak i z urzędu (5). Łącznie zostało wpisanych do
rejestru 13 zabytków nieruchomych (w tym 4 z nich – z otoczeniem):
– 1 założenie przestrzenne zieleni projektowanej (część zespołu dworsko-parkowego),
– 9 dzieł architektury i budownictwa (w tym: 2 dzwonnice, 4 kościoły, 2 kaplice,
1 spichlerz),
– 1 obiekt techniki (wiadukt),
– 1 miejsce upamiętniające wydarzenie historyczne (2 obiekty: pomnik z ogrodzeniem).
Wydanie decyzji o wpisie do rejestru zabytków poprzedzone było rozpoznaniem wartości historycznych, artystycznych i zabytkowych poszczególnych obiektów.
Pozwoliło to na uzupełnienie wiedzy o zabytkach województwa lubelskiego i ich
udokumentowanie oraz na objęcie ochroną prawną wartościowych zabytków w skali
regionu, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną
wartość historyczną i artystyczną.
1). W związku z postępowaniem administracyjnym prowadzonym z urzędu wpisano do rejestru zabytków na podstawie decyzji Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie z dnia 20 marca 2008 r. południową część zespołu
dworsko-parkowego w Potoczku (gm. Potok Wielki, pow. janowski), obejmującą: południową część parku, dawne stawy wraz z groblą oraz teren dawnego sadu
i ogrodu warzywnego – w granicach obszaru wskazanego w decyzji (numer w rejestrze zabytków: A/ 348).
Historia zespołu dworsko-parkowego w Potoczku sięga przełomu XVII i XVIII
wieku. Najistotniejsze zmiany w zespole wprowadził po 1869 roku Adam Przanowski, który wzniósł obecny dwór, ukształtował istniejący park wraz z rozbudowanym
systemem wodnym, założył ogród owocowy obfitujący w szlachetne gatunki drzew
i krzewów oraz zajął się uprzemysłowieniem dóbr. Dzięki wprowadzonym przemianom majątek w Potoczku był uznawany za wzorcowe gospodarstwo przemysłowe
w guberni lubelskiej i największe gospodarstwo rybne w Królestwie Polskim.
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Z uwagi na posiadane wartości zabytkowo-krajobrazowe oraz zachowany historyczny układ przestrzenny, zespół w Potoczku został wpisany do rejestru zabytków
na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego
w Tarnobrzegu z dnia 26 maja 1986 r. Należy jednak podkreślić, że wpisano wówczas jedynie część terenu zabytkowego założenia w Potoczku wraz ze wszystkimi
budynkami historycznymi, a załącznik graficzny do tej decyzji nie posiadał żadnego
odniesienia do obowiązujących w momencie wpisu do rejestru zabytków podziałów
geodezyjnych na obszarze objętym ochroną konserwatorską.
W trakcie prac związanych z porządkowaniem rejestru zabytków nieruchomych
województwa lubelskiego – po przeniesieniu granic ochrony konserwatorskiej zespołu w Potoczku, określonych w decyzji z 1986 r. na aktualną mapę z ewidencji
gruntów stwierdzono, że wpisem objęto tylko część parku, fragment terenu dawnych
sadów i ogrodów warzywnych oraz części stawów wraz z częścią oddzielającej je
grobli. Wobec powyższego niezbędna była korekta decyzji Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu z 1986 r., polegająca na objęciu
ochroną konserwatorską całego założenia w jego historycznym kształcie – poprzez
wpisanie do rejestru zabytków pominiętej w tej decyzji części południowej zespołu
dworsko-parkowego.
Wpisana do rejestru zabytków w 2008 r. część południowa założenia obejmuje
integralnie związane z zespołem fragmenty parku wraz z przylegającym terenem dawnych sadów i ogrodów warzywnych oraz stawów (w tym stawu zw. Altana), a także
grobli łączącej zabytkowe stawy i wyznaczającej południową granicę zespołu w jego
historycznych granicach.
Zachowana w południowej części zespołu w Potoczku kompozycja z końca XIX
wieku wyraża się kształtowaniem parku poprzez swobodny układ zadrzewienia, powiązany z istniejącą topografią terenu (skarpa łącząca park ze stawami). Istotnym
elementem koncepcji przestrzennej założenia są stawy zintegrowane z zespołem pod
względem kompozycyjnym i funkcjonalnym. Są one związane z istniejącym od 1879 r.
gospodarstwem rybnym Adama Przanowskiego, który zmeliorował teren bagien leśnych po południowej stronie parku, a na nowo powstałym obszarze rozbudował
system stawów przeznaczonych na hodowlę ryb oraz wykorzystywanych przez powstałe z jego inicjatywy zakłady przemysłowe.
Należy podkreślić, że decyzją z 1986 r. wpisano do rejestru zabytków tylko część
terenu dawnych sadów i ogrodów warzywnych, użytkowanego obecnie jako ogródki
działkowe. Decyzja z 2008 r. dotyczy pozostałej części tego obszaru, której wpis do
rejestru zabytków jest uzasadniony ze względu na historyczny i przestrzenny związek
z pozostałymi elementami zespołu, a także istniejące powiązania widokowe między
jego północną i południową częścią. Stanowiący integralną część historycznego zespołu teren dawnych sadów i ogrodów warzywnych (położony między zadrzewieniem skarpy parku a wpisaną do rejestru zabytków w 1986 r. aleją, zamykającą zespół
od strony zachodniej) został objęty ochroną pomimo istniejącej na niej zabudowy
(wielorodzinny budynek mieszkalny z 1994 r. i powstały wraz z nim budynek gospodarczy).
Południowa część zespołu dworsko-parkowego pełni istotną rolę w kompozycji
całego założenia, które zachowało reprezentatywne walory zabytkowe i kształtuje
krajobraz miejscowości Potoczek. Wpisanie do rejestru zabytków części południowej
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wskazanego powyżej obszaru skutkuje objęciem ochroną konserwatorską całości historycznego założenia i występujących w nim relacji przestrzennych oraz poprowadzeniem granic ochrony konserwatorskiej w sposób uwzględniający naturalne granice zespołu, istniejące zadrzewienie parkowe i topografię terenu.
2). Na wniosek Parafii prawosławnej w Chełmie wpisano do rejestru zabytków na
podstawie decyzji z dnia 16 maja 2008 r. pod numerem rejestru: A/478 – dzwonnicę
cerkiewną w Wojsławicach (gm. Wojsławice, pow. chełmski ziemski).
Dzwonnica jest zlokalizowana w centrum Wojsławic, przy cerkwi prawosławnej
pod wezw. Matki Boskiej Kazańskiej (dawnej cerkwi greckokatolickiej), wzniesionej w latach 1771-1772. Cerkiew została wpisana do rejestru zabytków na podstawie wcześniejszej decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie z dnia
31 stycznia 1970 r.
Budowę murowanej dzwonnicy rozpoczęto w 1914 r. w oparciu o projekt
„w rosyjskim stylu narodowym”, sporządzony w 1911 r. przez architekta prawosławnej diecezji chełmskiej Aleksandra Puringa. Prace budowlane przerwano w 1915 r.
na etapie zakończenia realizacji trzech kondygnacji. Od 1919 r. cerkiew i dzwonnica
były ponownie użytkowane przez parafię prawosławną. W 1928 r. podjęto budowę dzwonnicy, lecz w oparciu o nowy projekt kopuły zatwierdzony przez architekta powiatowego Kazimierza Falkowskiego. Realizację zakończono w 1929 roku. Po
II wojnie światowej dzwonnicę przeznaczono na mieszkania, następnie na magazyn.
Od lat 80. XX w. pozostaje nieużytkowana. Obecnie planowana jest jej adaptacja na
cele ekspozycyjne.
W Archiwum Państwowym w Lublinie zachował się pierwotny projekt dzwonnicy
z 1911 r., z ostrosłupowym zwieńczeniem przekrycia (zespół: Chełmski Konsystorz
Prawosławny) oraz zatwierdzony w 1928 r. projekt zwieńczenia dzwonnicy w formie
„cebulastej” kopuły (zespół: Urząd Wojewódzki Lubelski – Wydział V KomunikacyjnoBudowlany), zrealizowany w 1929 r.
Analogię dla wpisanego do rejestru zabytku w Wojsławicach stanowi dzwonnica
przy cerkwi pod wezw. Chrystusa Pana Zbawiciela w Podgórzu (dawna wieś Spas),
w powiecie chełmskim ziemskim, wzniesiona w 1912 r., posiadająca zwieńczenie
w formie ostrosłupa.
Dzwonnica w Wojsławicach jest przykładem sakralnego budownictwa łączącego
cechy „rosyjskiego stylu narodowego” i popularnego na przełomie XIX i XX w. „stylu
arkadkowego”. Zachowała się bez przekształceń. Brak jej jedynie zwieńczenia kopuły w formie krzyża – utraconego w okresie 1950-1960. Dzwonnica jest zbudowana
z cegły ceramicznej, na rzucie prostokąta, nakryta kopułą na wysokim, ośmiobocznym bębnie. Jej nietynkowane elewacje posiadają symetryczną, ramową kompozycję
artykułowaną półkoliście zamkniętymi otworami na pierwszej i drugiej kondygnacji.
Wnętrze zostało podzielone trzema stropami belkowymi, a między kondygnacjami
istnieją deskowe schody. Zachowała się również szczątkowo drewniana stolarka
drzwiowa i okienna.
Obiekt ten stanowi dominantę przestrzenną w zabudowie miejscowości i jest
charakterystycznym elementem lokalnego krajobrazu kulturowego. W Wojsławicach
współistniały trzy świątynie: rzymskokatolicka, unicka (następnie prawosławna) oraz
synagoga, rozlokowane w obszarze przyrynkowym, zatem opisywany zabytek stanowi
materialne świadectwo przenikania kulturowego, tak charakterystycznego dla pograni-
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cza Polski wschodniej. Związana funkcjonalnie z cerkwią dzwonnica (pomimo powstania w różnych okresach historii i w odmiennych stylach architektonicznych) współtworzy historyczny zespół sakralny, który z uwagi na posiadane wartości historyczne,
architektoniczne i zabytkowe został objęty ochroną konserwatorską w całości.
3). Decyzją z dnia 23 kwietnia 2008 r. wpisano do rejestru zabytków nieruchomych (na wniosek Parafii rzymskokatolickiej w Gnojnie) pod numerem: A/35 – drewnianą dzwonnicę wraz z otoczeniem, w miejscowości Stary Bubel (gm. Janów
Podlaski, powiat bialski ziemski).
Zabytek jest elementem zespołu sakralnego, związanego z istniejącym kościołem
filialnym, rzymskokatolickim pod wezw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty, wzniesionym w 1861 r. jako cerkiew unicka, po 1875 r. pełniącym funkcję cerkwi prawosławnej, a następnie od roku 1947 – funkcję kościoła filialnego parafii rzymskokatolickiej
pod wezw. św. Antoniego Padewskiego w Gnojnie, w gminie Konstantynów. Kościół
w Starym Bublu został wpisany uprzednio do rejestru zabytków województwa lubelskiego na podstawie wcześniejszej decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Lublinie z 1966 r.
Dzwonnica przy kościele została wzniesiona na przełomie XIX/XX w. Jest to
budowla drewniana, konstrukcji słupowo-ramowej, dwukondygnacyjna, z pierwszą
kondygnacją założoną na rzucie kwadratu, a drugą ośmioboczną, zwieńczona dachem
ostrosłupowym, ośmiobocznym, z czterema trójkątnymi szczycikami. Dach jest kryty
gontem, podobnie jak daszki okapowe pomiędzy kondygnacjami. Dzwonnica oszalowana w kierunku poziomym. Narożniki dolnej kondygnacji są odeskowane w formie
pilastrów, które pod okapami zwieńczono wykrojowymi deskowymi pseudokonsolami. Krańce połaci dachu, szczytów i okapów zakończone są deskami – grzebieniami
zdobionymi wykrojowym ornamentem. Forma architektoniczna obiektu reprezentuje
i kontynuuje typ dwukondygnacyjnej dzwonnicy, z tym, że w tym przypadku tradycyjny układ obu kondygnacji założonych na planie kwadratu, został wzbogacony
poprzez wprowadzenie w górnej kondygnacji bryły na rzucie ośmioboku. Zarówno
opisana bryła obiektu, jak i rozbudowana dekoracja snycerska, charakterystyczna dla
drewnianej architektury cerkiewnej, przesądzają o wartości architektonicznej i plastycznej oraz wyjątkowej malowniczości budowli.
Dzwonnica w Starym Bublu została wzniesiona na osi fasady świątyni, na terenie dawnego cmentarza, funkcjonującego jeszcze w XIX w. Czytelnym śladem tego
cmentarza są trzy nagrobki, zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła
i dzwonnicy. W chwili obecnej nie jest możliwe precyzyjne określenie jego pierwotnego zasięgu.
W otoczeniu kościoła i dzwonnicy występuje zróżnicowany wiekowo drzewostan, o przewadze lip, przy czym starsze drzewa rosną przede wszystkim od strony
drogi.
Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia właściwej ochrony wartości widokowych zespołu sakralnego, a także jego ochronę przed szkodliwym oddziaływaniem
czynników zewnętrznych – ochroną konserwatorską objęto także otoczenie zabytku.
Na wpisanym do rejestru zabytków terenie zlokalizowane są następujące elementy
zespołu, objęte ochroną na podstawie wpisu do rejestru zabytków: kościół i dzwonnica oraz elementy objęte ochroną z uwagi na wpis do rejestru zabytków nieruchomości na której są zlokalizowane i na podstawie ustaleń ochrony w miejscowym planie
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zagospodarowania przestrzennego: nagrobki, drewniane, sztachetowe ogrodzenie od
strony północno-zachodniej i północno-wschodniej oraz starszy drzewostan.
W odniesieniu do dzwonnicy właściwa ochrona i opieka, wynikająca z przepisów
art. 6 pkt. 1 lit. c i art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162/2003 poz. 1568 z późn. zm.) ma szczególne
znaczenie ze względu na fakt, że obiekt stanowi istotny komponent zespołu sakralnego w Starym Bublu, sam zaś zespół stanowi nie tylko nieodłączny element krajobrazu miejscowości, ale także charakterystyczny i reprezentatywny przykład drewnianej
architektury Podlasia.
4). Pod numerem: A/902 wpisano do rejestru zabytków (z urzędu) wiadukt
kolejowy nad ulicą Kunickiego w Lublinie, wraz z przyczółkami i skrzydłami
przyczółków oraz układem pieszym (gm. Miasto Lublin, pow. lubelski grodzki).
Wpis do rejestru zabytków na podstawie decyzji z 31 lipca 2008 r. nie obejmuje:
nawierzchni kolejowej (torowiska) i nawierzchni ulicy Kunickiego, które podlegają
zmieniającym się standardom technologicznym.
W związku z prowadzonym postępowaniem dokonano badań źródłowych, między innymi przeprowadzono kwerendę w Archiwum Państwowym w Lublinie, pozyskano z PKP Polskie Linie Kolejowe – materiały projektowe i techniczne z lat 19892007, na podstawie których ustalono, że wiadukt kolejowy nad ulicą Kunickiego
(dawniej Bychawską) w Lublinie powstał w latach 1925-1928. Inwestycja ta obejmowała realizację:
1. żelbetowego wiaduktu: ustroju nośnego składającego się z 15 zdylatowanych
podłużnie przęseł płytowych, izolowanych na powierzchni, opartych na masywnych
przyczółkach (o szerokości ok. 2 m) i podporach w formie kolumn o średnicy 1 m,
2. wystroju architektonicznego przyczółków i skrzydeł przyczółków (stanowiących jednocześnie mury oporowe), kolumn, balustrad i bocznych zewnętrznych krawędzi płyt ustroju nośnego nad jezdnią,
3. układu komunikacji jezdnej i pieszej, powiązanego z przyległymi ulicami.
Wielobranżowe projekty wiaduktu były opracowywane w kilku etapach. Wstępny
projekt (przechowywany w Archiwum Państwowym w Lublinie, zatytułowany: Szkic
projektu tunelu Bychawskiego), przygotowany przez Radomską Dyrekcję Kolejową
Polskich Kolei Państwowych, przy zachowaniu zasadniczych parametrów budowli,
uległ modyfikacji. Zrealizowany, istniejący wiadukt jest bardziej masywny – decyduje
o tym między innymi zwiększenie ilości podpór, zastosowanie porządku pseudo-doryckiego i ciężkich, tralkowych, betonowych balustrad w zwieńczeniu przyczółków
i skrzydeł przyczółków, podczas gdy w projekcie zakładano realizację mniejszej ilości
podpór w formie kolumn z pseudo-jońskimi kapitelami i lekkich, ażurowych balustrad.
Zabytek ten jest na terenie Lubelszczyzny jednostkowym przykładem realizacji
w okresie dwudziestolecia międzywojennego wiaduktu (będącego w istocie dziełem
inżynierii lądowej) – w rozbudowanej, bogatej formie architektonicznej, odwołującej
się do porządków klasycznych.
Położony w węzłowym punkcie komunikacyjnym miasta, jest obiektem o wyjątkowo dobrej ekspozycji. Jego budowa otwierała bezkolizyjny dojazd do nowopowstającej dzielnicy Dziesiąta – Przedmieścia-ogrodu, najnowocześniejszej wówczas
zaprojektowanej dzielnicy miasta.
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Wiadukt miał stanowić rozwiązanie problemu komunikacyjnego w miejscu skrzyżowania linii kolejowej i ruchliwej ulicy. Jego realizacja wiązała się z koniecznością
wykonania podkopu, a więc obniżenia rzędnej ulicy i z przebudową układu komunikacyjnego w sąsiedztwie obiektu. Jednym z elementów projektu branży drogowej
było rozwiązanie przejść pieszych pod wiaduktem, do wysokości powyżej poziomu notowanych wylewów pobliskiej rzeki Czerniejówki (w przywołanym powyżej
wstępnym projekcie poziom chodników był nieznacznie wyniesiony ponad poziom
jezdni). Projekty drogowe opracowane zostały w Wydziale Budowlanym Magistratu
miasta Lublina i podpisane przez Kierownika Wydziału architekta Ignacego Kędzierskiego i inżyniera miejskiego Henryka Zamorowskiego (specjalistę m.in. w dziedzinie
robót drogowych i regulacyjnych, konstruktora ustrojów żelbetowych).
Dwupoziomowe skrzyżowanie komunikacyjne: wiadukt kolejowy nad ulicą Kunickiego w Lublinie, jest zarówno dziełem inżynierii lądowej, jak i architektury. Cel
budowy obiektu był praktyczny, jednak sposób jego wkomponowania w otoczenie,
ukształtowanie architektoniczne wraz z zastosowanym detalem architektonicznym
– stanowią przesłankę do uznania obiektu za zabytek architektury i budownictwa
i objęcia ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego.
5). W wyniku postępowania administracyjnego prowadzonego z urzędu, na
podstawie decyzji Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie
z dnia 10 września 2008 r. wpisano do rejestru zabytków województwa lubelskiego
pod numerem A/41 – kościół parafialny rzymskokatolicki pod wezw. św. Macieja Apostoła i św. Katarzyny w Ratoszynie, wraz z otoczeniem (gm. Chodel,
pow. opolski).
Parafia rzymskokatolicka w Ratoszynie została erygowana w pierwszej połowie
XIV w., jednakże już w 1541 r. utraciła swoją samodzielność i stała się filią parafii rzymskokatolickiej w Chodlu. Przywrócenie praw parafialnych nastąpiło dopiero
w 1918 roku. Pierwsza świątynia w Ratoszynie, odnotowana jako drewniana, spłonęła
w 1737 r. Następną, również drewnianą, wzniesioną przez jezuitów z Chodla w 1747 r.
– rozebrano w 1911 roku.
Istniejący obecnie w Ratoszynie murowany kościół pod wezw. św. Macieja Apostoła i św. Katarzyny (pierwotnie filialny, a obecnie parafialny), został wzniesiony
w latach 1907-1911 według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego. Inicjatorem i kolatorem jego budowy był Ludwik Nowakowski, właściciel dóbr ratoszyńskich i chodelskich, któremu poświecona została tablica epitafijna we wnętrzu świątyni. Pozostałą
część kosztów budowy pokryli parafialnie. Nowy kościół powstał obok drewnianego,
rozebranego w roku poświęcenia nowej świątyni.
Autor projektu kościoła w Ratoszynie – Józef Pius Dziekoński – uznawany jest
w literaturze przedmiotu za jednego z głównych przedstawicieli historyzmu w architekturze polskiej i najwybitniejszego twórcę architektury sakralnej na ziemiach Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX wieku. Jest twórcą kilkudziesięciu projektów
kościołów, głównie neogotyckich, wśród których należy wyróżnić warszawskie kościoły św. Floriana (na Pradze), św. Stanisława na Woli, kościoły w Radomiu, Białymstoku, Żyrardowie. Zrealizowane według jego projektów kościoły na Lubelszczyźnie
wzniesiono ponadto w Rykach, Garbowie, Niemcach, Malowej Górze, Mokrymlipiu,
Konstantynowie, Łopienniku, Świerżach i Wysokiem.
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Kościół w Ratoszynie wzniesiony został w stylu neogotyckim. Ze względu na
zastosowanie bezwieżowej fasady świątynia ta została określona jako ewenement
w twórczości Dziekońskiego (J. Żywicki, Architektura neogotycka na Lubelszczyźnie,
Lublin 1998). Posiada tradycyjny plan krzyża łacińskiego, z apsydą i ramionami transeptu zamkniętymi pięciobocznie. Po obu stronach prezbiterium znajdują się zakrystia
i skarbczyk. Podstawowy materiał konstrukcyjny, wypełniający i dekoracyjny budowli
stanowi cegła. Kościół posiada elewacje ceglane, otynkowane tylko w polach blend.
Budowlę wyróżnia fasada – jednoosiowa, rozczłonkowana blendami, zwieńczona
trójkątnym szczytem schodkowym, z wejściem głównym umieszczonym w portalu
domkowym, ponad którym umieszczona jest czterolistna rozeta z witrażem. Neogotycki charakter świątyni podkreśla dekoracja architektoniczna w postaci obiegającego
elewacje i umieszczonego pod gzymsem fryzu kroksztynowego oraz zamkniętych
ostrołukowo, w uskokowo profilowanych obramieniach, otworów okiennych i blend.
Uzupełnieniem tej dekoracji są okna maswerkowe w nawie kościoła, oraz zastosowane naprzemian w apsydzie i transepcie ostrołukowo zamknięte okna i blendy. Wnętrze kościoła artykułowane jest przyściennymi wiązkowymi filarami. Zgodnie z zaleceniami Józefa Piusa Dziekońskiego dotyczącymi kształtowania architektury w stylu
neogotyckim, ściany świątyni w Ratoszynie pokryto gładkim tynkiem, zaś w surowej
cegle pozostawiono elementy podkreślające artykulację sklepień i ścian (w szczególności: żebra sklepienne, filary, arkady i parapet chóru muzycznego, obramienia oraz
parapety wnęk okiennych) oraz decydujące o wyrazie artystycznym wnętrza.
Charakterystyczny dla stylu neogotykiego wystrój architektoniczny wnętrza kościoła w Ratoszynie uzupełnia wykonana w 1946 r. przez krakowskich artystów: Zygmunta Milli i Kacpra Pochwalskiego polichromia figuralna i ornamentalna, pokrywająca otynkowane partie ścian i sklepień nawy, prezbiterium i transeptu.
Należy dodać, że Dziekoński podjął się zaprojektowania części wyposażenia kościoła jako stylowego dopełnienia dzieła architektonicznego (ze zniszczonego drewnianego kościoła przeniesiono tylko ołtarz główny i ołtarze boczne). Jego autorstwa
są zachowane we wnętrzu kościoła – ambona, chrzcielnica i dwa konfesjonały.
Kościół w Ratoszynie został nieznacznie uszkodzony w wyniku działań I wojny
światowej, natomiast II wojnę przetrwał bez strat w architekturze. Pierwotna wieża
sygnaturkowa nad skrzyżowaniem nawy i transeptu, zniszczona w wyniku burzy
w 1975 r., została odbudowana w 1976 r. w odmiennej konstrukcji, wysokości i formie.
Zabytek zachował niemal niezmienioną bryłę, charakterystyczną dla stylu neogotyckiego artykulację i wystrój architektoniczny elewacji i wnętrza, oryginalną ślusarkę
okienną z witrażami oraz stolarkę drzwiową z okuciami. Usytuowany na wyniesieniu
terenu, jest eksponowany w przestrzeni i stanowi charakterystyczny element w krajobrazie miejscowości.
Kościół parafialny w Ratoszynie został objęty ochroną konserwatorską poprzez
wpis do rejestru zabytków z uwagi na zachowane w pełni wartości architektoniczne
oraz autentyczność i jednolitość stylową architektury, elementów wystroju i większości wyposażenia, a także wartość w historii miejscowości i jej krajobrazie kulturowym.
W celu ochrony wartości widokowych zabytku wpisem do rejestru objęto również
bezpośrednie otoczenie wokół kościoła. Na tym obszarze, oprócz współczesnego
zagospodarowania w postaci obiektów niekubaturowych i zieleni, znajdują się ele-
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menty historyczne: drewniana dzwonnica z okresu drewnianego kościoła (wpisana
do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie
z dnia 28 lutego 1966 r.) oraz miejsce po drewnianej świątyni upamiętnione kopcem
z figurą Matki Boskiej na szczycie (oryginalna figura obecnie eksponowana jest we
wnętrzu kościoła).
6). A/867 – 3 lipca 2008 r. wpisano do rejestru zabytków kościół parafialny
rzymskokatolicki pod wezw. Krzyża Świetego (dawną cerkiew greckokatolicką), wraz z otoczeniem, zlokalizowany w miejscowości Żurawce (gm. Lubycza
Królewska, pow. tomaszowski) – na wniosek parafii rzymskokatolickiej.
Kościół w Żurawcach, został wzniesiony w 1912 r. z przeznaczeniem na cerkiew greckokatolicką dla miejscowej parafii, należącej do dekanatu uhnowskiego
w diecezji przemyskiej. Teren, na którym zlokalizowany jest zabytek, położony był
na terytorium zaboru austriackiego, w Galicji Wschodniej. W odrodzonym Państwie
Polskim, w okresie międzywojennym, miejscowość należała do powiatu Rawa Ruska
w województwie lwowskim. Cerkiew nadal użytkowana była przez grekokatolików,
stanowiących zdecydowaną większość mieszkańców miejscowości.
Po II wojnie światowej Żurawce zostały włączone do województwa lubelskiego.
W związku z podjętą w 1947 r. akcją wysiedleńczą wobec ludności unickiej dawna cerkiew zaczęła być użytkowana jako kościół filialny parafii rzymskokatolickiej w Lubyczy
Królewskiej. W 1997 r. erygowana została parafia rzymskokatolicka w Żurawcach.
Architektura kościoła w Żurawcach stanowi przykład harmonijnego powiązania
i przenikania zarówno pierwiastków architektury wschodniej, jak i zachodniej.
Murowana świątynia założona została na planie krzyża łacińskiego, jednak
w ukształtowaniu bryły ujawniają się, szczególnie właściwe architekturze wschodniej,
silne tendencje centralizujące: zarówno we wnętrzu obiektu, jak i na zewnątrz dominującą rolę odgrywa część środkowa, tj. kopuła na bębnie na skrzyżowaniu nawy
głównej i transeptu, oparta na czterech narożnych filarach. Na zewnątrz kopuła przekryta została ośmiopołaciowym dachem, zwieńczonym potężnym baniastym hełmem,
a poniżej – przy bębnie – osadzone zostały cztery niskie wieżyczki z analogicznymi
hełmami. Podziały elewacji zaznaczone zostały klasycyzującym, linearnym detalem
architektonicznym. Natomiast forma biforialnych otworów okiennych w ramionach
transeptu i proporcje otworów okiennych w bębnie kopuły, a także forma hełmów
i incydentalnie zastosowany element zdobniczy u podstawy wieżyczek – wyrastają ze
sztuki wschodniej.
Zastosowany we wnętrzu świątyni detal architektoniczny jest skromny, ograniczony do gzymsów wieńczących oraz oryginalnej posadzki z terakoty. Wysokiej
wartości artystycznej ruchome wyposażenie jest importem ze świątyni w Uhnowie
(obecnie terytorium Ukrainy).
Bryła kościoła odgrywa ogromną rolę w krajobrazie miejscowości stanowiąc jej
dominantę architektoniczną. Zabytek jest całkowicie odsłonięty i doskonale widoczny
zarówno z dróg dojazdowych, jak i ze wzgórz otaczających miejscowość. W związku
z powyższym – w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony
przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych – ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków zostało także objęte otoczenie kościoła.
7). A/866 – kaplica cmentarna pod wezw. Zmartwychwstania Pańskiego
w Terespolu, gm. Terespol, pow. bialski ziemski – została wpisana do rejestru zabyt-
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ków na wniosek proboszcza Parafii Prawosławnej pod wezw. św. Apostoła Jana Teologa w Terespolu, na podstawie decyzji Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Lublinie z dn. 30 czerwca 2008 r.
Drewniana kaplica cmentarna, usytuowana na prawosławnym cmentarzu w Terespolu, została wzniesiona w 1892 r. Cmentarz, należący do parafii prawosławnej
pod wezw. św. Apostoła Jana Teologa, jest czynny, a kaplica jest użytkowana zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Zabytek jest cennym obiektem dla wspólnoty
parafialnej, wykazującej dbałość o jego trwałe zachowanie (prowadzone są bieżące
remonty – z poszanowaniem historycznej formy obiektu).
Obiekt należy do nielicznej grupy zachowanych, drewnianych kaplic cmentarnych, (prawosławnych i rzymskokatolickich) na terenie powiatu bialskiego. Jakkolwiek jest budowlą niewielką, to na tle innych tego typu obiektów wyróżnia się
rozbudowanym programem architektonicznym: jest trójdzielny w planie i bryle,
o dwuspadowych dachach nad poszczególnymi członami, z wieżyczką ponad dachem korpusu nawowego. Kaplica została oszalowana na zewnątrz i we wnętrzu. Posiada skromny detal: ozdobnie wycięte płaskie listwy, mocowane pod okapami oraz
w szczycie zadaszenia nad przedsionkiem, obramienia okienne i naroża oszalowane
w sposób imitujący boniowanie. Opisany detal i intensywna kolorystyka olejno malowanego szalunku są charakterystycznymi cechami zabytku, właściwymi jednocześnie
dla drewnianej architektury cerkiewnej.
Wnętrze kaplicy, poprzedzone przedsionkiem, jest jednoprzestrzenne, z węższym
od nawy prezbiterium wydzielonym ikonostasem – w chwili obecnej pozostała wyłącznie architektoniczna rama ikonostasu, gdyż ikony zostały w 1997 r. skradzione,
podobnie jak ikony ołtarza zaprestolnego (jedną ikonę z ołtarza odzyskano).
Budowla stanowi główny akcent kompozycyjny w przestrzeni cmentarza o niesymetrycznym układzie alei. Na cmentarzu zachowały się liczne nagrobki z końca XIX
i początku XX wieku. Kaplica stanowi więc element istotnie związany z miejscem
usytuowania, wpływającym na ocenę wartości przestrzennych założenia.
Biorąc pod uwagę wartość historyczną i architektoniczną obiektu, oraz z uwagi
na fakt, że drewniane zabytki sakralne są coraz mniej liczne – kaplica cmentarna
w Terespolu została wpisana do rejestru zabytków.
8). Na wniosek Starosty Bialskiego, na podstawie decyzji z dnia 1 września 2008 r.
wpisano do rejestru zabytków pomnik upamiętniający zakończenie budowy
Traktu Brzeskiego, wraz z ogrodzeniem i otoczeniem, zlokalizowany przy
ul. Wojska Polskiego w Terespolu, gm. Terespol, powiat bialski ziemski (numer
rejestru: A/899).
W 1819 r., w ramach szeroko zakrojonej inwestycji przebudowy i modernizacji
głównych traktów Królestwa Polskiego, prowadzonej przez inżyniera austriackiego
Franciszka Ksawerego Christianiego, powołanego na Dyrektora Jeneralnego Dróg
i Mostów – rozpoczęto budowę liczącego około 198 km długości Traktu Brzeskiego,
tj. bitej drogi prowadzącej z Warszawy przez Mińsk, Siedlce, Międzyrzec, Białą Podlaską, Terespol do Brześcia. Trakt podzielony był na stacje zamknięte rogatkami, które
otwierano po uiszczeniu opłaty. Drogę utrzymywano w niezmienionym stanie do
zakończenia I wojny światowej.
W 1823 roku dla uczczenia zakończenia budowy Traktu Brzeskiego, na obu jego
krańcach ustawiono bliźniacze obeliski o wysokości około 14 m. – pierwszy, zwany
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Obeliskiem Grochowskim lub Pomnikiem Pracy, na rogatce przy ul. Grochowskiej
w Warszawie, a drugi na rogatce Terespola (wówczas przedmieścia Brześcia). Uroczyste odsłonięcie obu monumentów (wystawionych jako jedne z pierwszych na
placach publicznych) nastąpiło w 1825 roku – Obelisk Grochowski został odsłonięty
21 maja 1825 r., a pół roku później, 10 listopada, odsłonięto jego kopię na przedmieściach Brześcia. Żeliwne elementy obu obiektów odlano w Zakładach Rządowych
w Samsonowie. Zastosowana w nich forma obelisku – uznawana jako odpowiednia
do oddania kommemoratywnego i monumentalnego charakteru dzieła – jest często
spotykanym motywem w polskiej sztuce klasycystycznej. Autorem płaskorzeźb na
obu obeliskach w Warszawie i w Terespolu jest rzeźbiarz pochodzenia czeskiego
Paweł Maliński, działający w Polsce w latach 1816–1853, profesor w Oddziale Sztuk
Pięknych Uniwersytetu Królewskiego w Warszawie, przedstawiciel warszawskiej
szkoły realistycznej i klasycystycznej. Maliński był twórcą pomników, nagrobków,
rzeźb portretowych oraz rzeźb architektonicznych o tematyce mitologicznej i religijnej, zdobiących frontony i wnętrza wielu warszawskich budowli. W 1926 r. ozdobił
płaskorzeźbami inny obelisk – pomnik Unii Lubelskiej w Lublinie.
Pomnik przy ul. Wojska Polskiego w Terespolu – w formie obelisku z ogrodzeniem – posadowiony jest na wyniesieniu terenu w formie kopca. Obelisk składa się
z dwóch wysokich stopni, cokołu z podstawą, zwieńczonego profilowanym gzymsem, oraz zwężającego się ku górze, ostro zakończonego czworobocznego słupa.
Wszystkie elementy składowe zbudowane są z żeliwnych płyt połączonych śrubami,
w obrębie stopni – zespawane. Płaskorzeźby liter i cyfr wykonane są z żeliwa i mocowane do lica obelisku. Na frontowej płycie cokołu umieszczona jest data cyframi
rzymskimi: MDCCCXXIII. Według stanu obiektu opisanego w artykule S. Sękowskiego
„Obeliski Traktu Brzeskiego” [w:] Ochrona Zabytków, 1986 r., z. 3, obok tych cyfr
znajdowała się data zapisana cyframi arabskimi: 1823. Na bocznych ścianach – płytach cokołu znajdowały się po dwa koliste kasetony z płaskorzeźbami przedstawieniowymi i napisami. Obecnie brak tych elementów. Powyżej, na frontowej ścianie
słupa znajduje się dziewięć żeliwnych tablic pokrytych płaskorzeźbami, z których
trzy przedstawiają widoki ważniejszych miast na Trakcie – Warszawy, Brześcia i Siedlec, zaś sześć ukazuje pracę robotników na poszczególnych etapach budowy traktu,
w tym układanie podkładu z kamienia, ubijanie szutru, i in. Na lewej ścianie słupa
figuruje napis: VIA./PETROPOLI=/ TANA./ A.VARSOVIA./ BRESTIUM./ CLXXVIII.STAD;
a na ścianie prawej: NAKŁADEM./NARODOWYM./DROGI./ BRZESKIEY/STAY CLXXVIII/
Z GŁAZU UBITO. Ponadto na obu bocznych ścianach opisywanego słupa w Terespolu (mniej więcej w połowie jego wysokości), umieszczone są koliste kasetony,
pierwotnie zapewne wypełnione płaskorzeźbami z przedstawieniem godła Królestwa
Polskiego. Historyczny element kompozycji przestrzenno-plastycznej pomnika stanowi usytuowane na szczycie kopca ogrodzenie obelisku, składające się z czterech
żeliwnych ośmiokątnych słupków połączonych metalowymi łańcuchami.
Ochroną konserwatorską objęto również najbliższe otoczenie zabytku, stanowiące bezpośrednią strefę ekspozycji i odpowiadające obszarowi wzniesienia terenu
ukształtowanego w formie kopca, na którym zbudowano pomnik – obelisk wraz
z ogrodzeniem.
Pomnik posiada zarówno wartości artystyczne, o których decydują płaskorzeźby
autorstwa znanego Pawła Malińskiego, jak również istotne dla regionu znaczenie
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symboliczne, związane z wydarzeniem historycznym, jakim było zakończenie budowy Traktu Brzeskiego, dlatego też uznano jego wartości za godne zachowania
i ochrony poprzez wpis do rejestru zabytków.
9). A/688 – budynek spichlerza w Międzyrzecu Podlaskim, gm. Międzyrzec
Podlaski, pow. bialski ziemski – na wniosek Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski,
na podstawie decyzji z dn. 23 września 2008 r.
Budynek spichlerza jest zlokalizowany na terenie zespołu pałacowo-parkowego
Potockich w Międzyrzecu Podlaskim. Został on pominięty w decyzji Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Białej Podlaskiej z dn. 18 marca 1982 r. o wpisie do rejestru zabytków w/w zespołu, jednakże stanowi on istotny element przestrzenny części
gospodarczej historycznego założenia, a posiadane przez spichlerz wartości architektoniczne i zabytkowe w pełni uzasadniają jego wpis do rejestru zabytków jako dzieła
architektury i budownictwa.
Powstanie budynku wiąże się z podjęciem przez Potockich (po pożarze w 1888 r.)
działań w zakresie uprzemysławiania i unowocześniania części gospodarczej założenia w Międzyrzecu. Według informacji podanej w karcie ewidencyjnej architektury
i budownictwa dot. spichlerza (tj.: Magazyn zboża, ob. magazyn główny w zespole
pałacowo-parkowym, A. Bielecka, 1995 r.) – został wzniesiony ok. 1890 r., jako jeden
z obiektów funkcjonujących w zespole gorzelni, urządzonej w latach 90-tych XIX w.
w miejscu wcześniejszych budynków pałacu (drewnianego z 4 ćw. XVII w., a następnie murowanego – projektu Ch. P. Aignera z pocz. XIX w., przebudowanego na młyn
parowy w 1859 r.).
Budynek spichlerza zachował pierwotną formę architektoniczną. Wyważona
w proporcjach bryła budynku składa się z dwóch prostopadłościanów, z pięciobocznym ryzalitem w części północnej korpusu głównego. Elewacje zewnętrzne są
gładkie, bez detalu – ale rozczłonkowana, zróżnicowana bryła obiektu, z dachami
o mocno wysuniętych okapach, wspartych na kroksztynach i połaciach spiętych wiatrownicą z pazdurem – decyduje o walorach architektonicznych zabytku. We wnętrzu
zachowana jest autentyczna konstrukcja drewnianych stropów nad II kondygnacją,
wspartych na drewnianych słupach oraz oryginalna konstrukcja więźby dachowej.
O wartości obiektu przesądza także nie przekształcony układ jednoprzestrzennych
wnętrz, z komunikacją przez szerokie otwory, zamknięte łukami odcinkowymi. Ponadto o funkcjach magazynowych opisywanego obiektu świadczy zachowany we
wnętrzu element konstrukcji dźwigu z drewnianym kołem, umiejscowione pod nim
wycięcia w stropach (w skrzydle bocznym budynku), a także pozostałości żurawia
w szczycie skrzydła bocznego.
Należy dodać, że zastosowanie silnie wysuniętego przed lico ściany okapu dachu, wspartego na kroksztynach, przy wprowadzeniu uszeregowanych rytmicznie,
wąskich i prostokątnych otworów okiennych (niektóre z zachowanymi kutymi w metalu kratami z zadziorami), przy jednoczesnym zróżnicowaniu brył (osiągniętym przez
powiązanie usytuowanych do siebie prostopadle dwóch części budynku, wyodrębnionych osobnymi, dwuspadowymi, spłaszczonymi dachami) oraz zaakcentowaniu
podziału poziomego za pomocą gładkiego cokołu – w zakresie ogólnego ukształtowania bryły i opracowania elewacji – sugeruje nawiązanie do twórczości Franciszka
Marii Lanciego (który w okresie 1844-1854 pracował na zlecenie Augusta Potockiego
– właściciela dóbr międzyrzeckich, realizując m.in. bliżej nie określony zespół budyn-
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ków gospodarczych przy pałacu w Międzyrzecu Podlaskim). Pomimo powyższego
– na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w trakcie postępowania administracyjnego w sprawie przedmiotowego wpisu do rejestru zabytków nie można
uściślić przyjętego datowania budynku spichlerza (ok. 1890 r.), a autorstwo jego projektu architektonicznego pozostaje nadal nieznane.
10). A/891 – kościół parafialny pod wezw. Matki Boskiej Królowej Polski
w Zagłobie, gm. Wilków, pow. opolski – został wpisany do rejestru zabytków z urzędu, na podstawie decyzji LWKZ z dn. 25 września 2008 r.
Parafia rzymskokatolicka pod wezw. Matki Bożej Królowej Polski w Zagłobie (do
1946 r. miejscowość o nazwie Dratów) została erygowana w 1924 r. Powstała dzięki
zabiegom rodziny Kleniewskich z Kluczkowic, którzy o pozwolenie na jej utworzenie
i budowę kościoła zwracali się do władz kościelnych jeszcze w 1906 r. W tym czasie
istniała w Zagłobie (dawn. Dratowie) – w miejscu dzisiejszego cmentarza parafialnego – drewniana kaplica, w której odprawiano nabożeństwa (rozebrana dopiero
w czasie działań frontowych 1944/45 r.). Kaplicę w Dratowie traktowano jako kościół
tymczasowy, gdyż w 1906 r. Jan i Maria Kleniewscy postanowili wybudować własnym
kosztem i na własnym gruncie nowy kościół. W tym celu – na zlecenie Jana Kleniewskiego ogłoszono konkurs warszawskiego Koła Architektów na kościół przy cukrowni
„Zagłoba”, w warunkach którego określono bryłę, usytuowanie i materiał (kamień
wapienny) oraz ilość wiernych, których miał pomieścić (1000 osób), a także zamieszczono postulaty stylu „swojskiego” wznoszonej budowli. Celem niniejszego konkursu miało być między innymi zachęcenie architektów do komponowania w stylu jak
najbardziej narodowym. W przedsięwzięciu wzięło udział 52 uczestników, z których
I nagrodę uzyskał projekt pod hasłem „Wyzwolenie” autorstwa Kazimierza Skórewicza,
wyprzedzając między innymi Tadeusza Szaniora, Franciszka Lilpopa i Karola Jankowskiego. Konkurs ten stał się pierwszą na szeroką skalę manifestacją stylu swojskiego
w budownictwie kościelnym, charakteryzującym się podkreślaniem cech regionalnych
i propagowaniem używania lokalnych materiałów budowlanych oraz zwrotem ku rzemieślniczej solidności. Rozgłos z jakim spotkał się, miał ogromne znaczenie w kształtowaniu się szerokiego nurtu poszukiwań stylu narodowego w budownictwie sakralnym I ćwierci XX wieku. Jego efektem było m.in. utworzenie w 1917 r. Towarzystwa
Budowy Kościołów w Polsce (z Kazimierzem Skórewiczem w składzie), zajmującego
się kwestiami budowy lub odbudowy świątyń katolickich w kraju oraz odnawiania
i zdobienia wnętrz, ze szczególnym uwzględnieniem charakteru polskiej architektury
i zdobnictwa kościelnego, a także stworzenia całościowej koncepcji artystycznej nowej świątyni katolickiej dla odrodzonej Polski. Obszarem wyjątkowo intensywnych
poszukiwań form „swojskich”, które miały zastąpić formy postrzegane jako obce, niemieckie (neogotyckie lub neobarokowe) stało się budownictwo sakralne. Architekci
zaczęli odwoływać się do lokalnych tradycji architektury różnych regionów dawnej
Rzeczypospolitej, zwłaszcza po ogłoszeniu Manifestu Tolerancyjnego w 1905 r. Jednym
z najaktywniejszych uczestników zmagań o nową architekturę narodową był zasługujący na szczególną uwagę autor projektu wpisywanego do rejestru zabytków kościoła
w Zagłobie – Kazimierz Skórewicz (1866–1950), absolwent Instytutu Inżynierów Cywilnych im. Mikołaja I w Petersburgu. W 1894 r. wyjechał do Baku, gdzie początkowo objął nadzór architektoniczny nad najstarszą częścią miasta (1895 r.), a następnie
przejął obowiązki głównego architekta miejskiego (1904 r.). Oprócz obowiązków urzę-
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dowych prowadził praktykę prywatną: projektował budynki użyteczności publicznej
i liczne domy mieszkalne. Z powodów politycznych opuścił Baku w 1905 r. i wyjechał do Warszawy. Pierwszym zadaniem, którego podjął się po przyjeździe do Polski
było uczestnictwo w wyżej wymienionym konkursie na projekt kościoła w Zagłobie.
Skórewicz był współtwórcą zawiązanego w Warszawie w 1906 r. Towarzystwa Opieki
nad Zabytkami Przeszłości, w ramach którego był między innymi inicjatorem akcji
ratowania Kazimierza nad Wisłą i wieży ariańskiej w Wojciechowie oraz prowadził
prace inwentaryzacyjne Bramy Krakowskiej w Lublinie i konserwatorskie w kamienicy
Celejowskiej w Kazimierzu. Nadzorował szereg prac konserwatorskich i modernizacji
historycznych siedzib ziemiańskich, także na Lubelszczyźnie – w pałacu w Cieleśnicy
i dworze w Moniakach. W 1913 r. z jego inicjatywy została powołana Komisja do zaopiekowania się zabytkami Lublina. Był jednym z inicjatorów utworzenia Politechniki
Warszawskiej (1915 r.), a w szczególności wydziału architektury i pierwszej w Polsce
katedry historii architektury, oraz wykładowcą na tej uczelni. Zajmował się działalnością naukową (np.: opublikowana w 1906 r. praca Budownictwo Słowian zachodnich
oraz wpływ na nie architektury romańskiej, przeznaczona dla Polaków studiujących
w rosyjskich uczelniach architektonicznych). W 1920 r. stanął na czele powołanego
uchwałą rządową Zarządu Gmachów Reprezentacyjnych RP. Autor projektów kościołów w Łapach (1919 r.), Włocławku (1911) i Spale (1923 r.), willi Piłsudskiego
w Sulejówku (1922 r.), gmachu Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych (1912 r.), Szpitala
im. Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie przy ul. Karowej (1910-11), adaptacji
gmachu dawnego Instytutu Aleksandryjsko-Maryjskiego Wychowania Panien w Warszawie na potrzeby Sejmu (w tym Sali Posiedzeń Sejmu i Domu Poselskiego). Ponadto sprawował nadzór nad kształtem rezydencji prezydenta w Spale oraz remontem
i przystosowaniem Belwederu i Łazienek na potrzeby siedziby Naczelnika Państwa
(1919–1925). W latach 1915-1926 Kazimierz Skórewicz był kierownikiem prac konserwatorskich na Zamku Królewskim w Warszawie oraz pomysłodawcą jego konserwacji
i rozbudowy, a także kuratorem tego zamku. Na terenie Lubelszczyzny oprócz kościoła w Zagłobie zaprojektował tam plebanię (1921 r.), pałac Kleniewskich w Szczekarkowie (1912 r.) i kościół parafialny w Komarowie (1908–1911).
Kościół parafialny pod wezw. Matki Boskiej Królowej Polski w Zagłobie jest przykładem poszukiwań stylu narodowego, dążenia do znalezienia wzorów nowoczesnej
świątyni w nawiązaniu do zabytków budownictwa drewnianego. Jego projekt stanowi
udane przeniesienie elementów konstrukcji drewnianej w strukturę dużej, murowanej
budowli. Zwężająca się wieża z izbicą zwieńczoną spiczastym hełmem, z podcieniem
w przyziemiu, krytym dachem pulpitowym jest niemal powtórzeniem podobnych
motywów z drewnianych kościołów Podhala, podobnie jak detal w postaci ceglanej dekoracji szczytów transeptu, przypominającej ozdobne listwowanie góralskich
chałup w „słoneczka”, decydującej o ostatecznym kształcie całego obiektu. Istotnym
elementem kościoła jest materiał, z którego został wykonany, świadczący o wrażliwości Skórewicza na wartości estetyki technologicznej i materiałowej projektowanej
architektury. Obiekt wyróżnia się harmonijną bryłą o wyważonych proporcjach. Niewielkie odstępstwa od projektu (wprowadzenie dodatkowego wejścia w transepcie,
nieznaczna zmiana kształtu zadaszenia nad wejściem głównym, rezygnacja ze sterczyn wieńczących szczyty transeptu) wraz z korzystną zmianą budulca, tj. kamienia
wapiennego na cegłę i granitową okładzinę (przede wszystkim ze względów techno-
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logicznych) – nie zatarły oryginalnego stylu budowli. Na szczególną uwagę zasługuje
sposób zakomponowania wnętrza opisywanego kościoła, w którym celowo zastosowana oszczędność detalu architektonicznego pozwala skierować uwagę na prezbiterium z najważniejszym jego elementem, tj. ołtarzem głównym (1948 r.) wraz ze stanowiącym jego tło freskiem „Ukoronowanie NMP” (1942-1958) autorstwa Antoniego
Michalaka. Należy również zaznaczyć udane próby podjęcia w niniejszym kościele
historycznych form wystroju – ale nie poprzez wierne odtwarzanie znanych wzorów
lecz ich twórczą redukcję i syntezę (np. wprowadzenie różnych rodzajów sklepień:
żaglaste na gurtach – w nawie i prezbiterium, kolebkowo-krzyżowe w kruchcie oraz
kopuła z lunetami w kaplicy, arkadowo otwartego ku wnętrzu i wysuniętego przed
lico ściany chóru muzycznego, a także podkreślenie skrzyżowania nawy z transeptem
parami kolumn i dekoracją kasetonową na gurtach).
W zamiarze Skórewicza kościół w Zagłobie miał być całościową kreacją stylu
polskiego, pierwszą swego rodzaju manifestacją „stylu swojskiego” w budownictwie
kościelnym na terenie wszystkich zaborów. Z tego powodu – oprócz sporządzenia
projektu kościoła (1906 r.) i nadzoru nad jego budową (w latach 1925-1938), podjął
się również opracowania koncepcji całościowego wyposażenia wnętrza, paramentów,
szat liturgicznych etc., dając świadectwo przywiązania do dobrego rzemiosła jako niezbędnego składnika udanego dzieła architektury (przy czym wyposażanie wnętrza
kościoła trwa nieprzerwanie od 1939 r. do chwili obecnej). Efektem indywidualnych
studiów autora projektu nad materiałem, jego formą i stylistycznym wyrazem całości
jest oryginalna stolarka drzwiowa kościoła w Zagłobie z ozdobnymi okuciami kowalskimi, która dzięki nadaniu jej odpowiedniej formy niemalże zatraciła swój charakter
użytkowy na rzecz plastycznego dopełnienia architektury.
Zlokalizowany na wzniesieniu, na tzw. Górze Sowalińskiej (prawdopodobnie
w miejscu dawnego cmentarza, w bliskim sąsiedztwie dawnego grodziska) – kościół
parafialny w Zagłobie stanowi istotny element w krajobrazie miejscowości. Również
trwale wpisuje się w historię Lubelszczyzny poprzez swój związek z osobami fundatorów – Janem i Marią Kleniewskimi – właścicielami okolicznych dóbr, którym poświęcone zostały dwie tablice epitafijne we wnętrzu kościoła (ku czci: Jana Kleniewskiego
– z 1943 r. i Marii Kleniewskiej – z 2004 r.).
11). A/915 – kościół parafialny pod wezw. św. Augustyna w Różance, gm.
Włodawa, pow. włodawski – został wpisany do rejestru zabytków na wniosek parafii
rzymskokatolickiej w Różance, decyzją Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Lublinie z dn. 2 października 2008 r.
Kościół parafialny pod wezw. św. Augustyna jest zlokalizowany na terenie zespołu pałacowo-parkowo-folwarcznego w Różance. Powstał dzięki staraniom i funduszom hrabiów Róży i Augusta Zamoyskich oraz dzięki pomocy okolicznych włościan.
Wzniesiony w stylu neogotyckim w latach 1909-1913 według projektu Ksawerego
Dionizego de Makowo Makowskiego (projekt przechowywany wraz z obszernym
zbiorem dokumentów dotyczących budowy kościoła w archiwum miejscowej parafii). W wyniku samowolnie wprowadzonych przez Zamoyskiego zmian do projektu
kościoła (powiększenie rzutu przyziemia budowli) prace budowlane zostały czasowo
wstrzymane, a między autorem projektu, a fundatorem prowadzony był proces sądowy, zakończony ostatecznie ugodą między stronami, a wskutek powyższego – projekt
ten został następnie zmodyfikowany i uzupełniony przez architekta Jana Olearskiego.
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Kościół konsekrowano w 1919 r., równocześnie z erekcją miejscowej parafii rzymskokatolickiej. Był gruntownie remontowany w latach 1929-1931, po zniszczeniach
dokonanych w trakcie działań wojennych w 1915 r. (głównie dach i wieża).
Opisywany kościół jest zwrócony prezbiterium na zachód, z kryptą pod prezbiterium. Został zaprojektowany jako charakterystyczna dla neogotyku trójnawowa
hala. O jego wartościach architektonicznych decyduje proporcjonalna i monumentalna bryła z wysoką wieżą nakrytą smukłą, czteropołaciową iglicą oraz dość bogata
forma dekoracji zewnętrznej. Neogotycki charakter świątyni podkreślają uskokowe
skarpy oraz wyróżniający się z otynkowanego lica ścian charakterystyczny, ceglany
detal architektoniczny (wieńczący elewacje gzyms z fryzem arkadkowym oraz dekoracyjnie kształtowane obramienia ostrołukowo zamkniętych okien), a także kamienne
sterczyny wyprowadzone w osiach skarp i elementów konstrukcyjnych oraz żabki na
iglicy wieży. Stanowiąca materiał konstrukcyjny i wypełniający cegła posiada również charakter dekoracyjny, osiągnięty głównie poprzez świadome wprowadzenie
kontrastu kolorystycznego na elewacjach pomiędzy ceglanym detalem i gładkimi tynkami. Warto podkreślić, że otynkowanie elewacji było przewidziane w Różance jako
jednym z nielicznych neogotyckich kościołów. Jednolitość stylowa wnętrza świątyni
w Różance została osiągnięta poprzez wprowadzenie dekoracyjnych sklepień gwiaździstych nad nawami i krzyżowo-żebrowych w kruchcie, skarbczyku i zakrystii oraz
dzielących nawy ostrołukowych arkad na wielobocznych filarach, oprofilowanych
wiązkami służek z roślinnymi głowicami. Kompozycję wystroju wnętrza uzupełniają
ostrołukowe i rozetowe okna wypełnione szkłem witrażowym.
Zabytek ten jest świadectwem mocnego zakorzenienia się po ukazie tolerancyjnym z 1905 r. architektury neogotyckiej na Lubelszczyźnie – wynikającego z trwałości przekonania, iż styl ten jest najwłaściwszy dla budowli sakralnych i różniący
się od narzuconej przez zaborcę sztuki rusko-bizantyjskiej, realizowanej w licznych
cerkwiach. Położony w historycznym centrum wsi, przy dawnym rynku kościół jest
świadectwem historii miejscowości i minionej świetności założenia przestrzennego
Zamoyskich w Różance.
12). A/927 – kaplica pod wezw. św. Jacka wraz z otoczeniem, w miejscowości Majdan Górny, gm. Tomaszów Lubelski, pow. tomaszowski – została wpisana
do rejestru zabytków decyzją Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
z dnia 17 listopada 2008 r. Wpis został dokonany na wniosek parafii rzymskokatolickiej w Tomaszowie Lubelskim.
Murowana kaplica pod wezw. św. Jacka w Majdanie Górnym została wzniesiona
w latach 1910-13 – z inicjatywy mieszkańców wsi. Do 1982 r., tj. do czasu budowy
kościoła na terenie miejscowości, pełniła funkcję kaplicy filialnej parafii w Tomaszowie Lubelskim. Obecnie jest użytkowana okazjonalnie.
Jest to niewielki obiekt, o zwartej, jednoczłonowej, harmonijnej bryle, od północy zamkniętej półkolistą absydą, z korpusem nakrytym dachem dwuspadowym
i zwieńczonym sygnaturką. Jednoprzestrzenne wnętrze zostało przesklepione kolebkowo. Frontowa elewacja budowli została bogato opracowana architektonicznie: pary
półkolumn w wielkim porządku, ustawione na wysokich cokołach, wspierają belkowanie, przerwane półkolistą wnęką (w której znajduje się także półkolisty otwór doświetlający chór muzyczny) i trójkątny, ogzymsowany szczyt. Niewielka, czworokątna
płycina ponad otworem wejściowym, wcięta w gzyms koronujący, była wypełniona
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dekoracją malarską. Ukształtowanie elewacji frontowej, jej proporcje w stosunku do
otworu wejściowego, właściwe są bardziej dla budowli mniejszych budynków kościelnych niż murowanych kaplic przydrożnych – co pozostawało w zgodzie z rangą
obiektu, przeznaczonego do pełnienia nabożeństw. W związku z pełnioną niegdyś
funkcją kaplica została wyposażony w niezbędne ruchomości, m.in.: ołtarz i instrument na chórze muzycznym.
Kaplica usytuowana jest na działce położonej przy rozwidleniu dróg, na terenie
wyniesionym w stosunku do drogi prowadzącej z Tomaszowa Lubelskiego. Zarówno
ze względu na usytuowanie, jak i walory architektoniczne – stanowi ważny i nieodłączny element krajobrazu kulturowego miejscowości. W związku z powyższym,
w celu zapewnienia właściwej ochrony wartości widokowych kaplicy, a także jej
ochronę przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych – wpisem do
rejestru zabytków objęto także najbliższe otoczenie, stanowiące klin pomiędzy układem drogowym, na którym należy wykluczyć możliwość realizacji zabudowy kubaturowej lub innych elementów przestrzennych mogących przesłonić lub ograniczyć
widok na zabytek.

HISTORICAL MONUMENTS THAT RECEIVED CONSERVATION PROTECTION BY THE ENTRY IN THE REGISTER OF IMMOVABLE MONUMENTS
IN 2008
In connection with the keeping the register of monuments – The Provincial Conservator
of Monuments in Lublin issued twelve administrative decisions on putting the immovable
monuments into the ‘A’ register in 2008. Last year’s administrative proceedings were conducted
at the request of the parties (7) and ex officio (5). In total, 13 immovable monuments were
entered in the register.
Every time a decision on the entry in the register of monuments was preceded by the
recognition of the historical, artistic and antique value of individual monuments. This enabled
us to supplement the knowledge of and document the monuments of Lublin province, give all
valuable monuments in the region the legal protection which is in the public interest on account
of their historic and artistic value.
The following monuments were entered in the register in 2008:
1. southern part of the manor and park complex in Potoczek, municipality of Potok Wielki,
district of Janów – including: the southern part of the park, former ponds and the dike and
the area of the old orchard and vegetable garden – within the area referred to in the decision
(number in the register of monuments: A/348);
2. bell tower of the Orthodox church in Wojsławice, municipality of Wojsławice, district of
Chełm (number in the register of monuments: A/478);
3. wooden bell tower and its surroundings in the village of Stary Bubel, municipality of
Janów Podlaski, district of Biała Podlaska (number in the register of monuments: A/35);
4. railway viaduct over the ul. Kunickego in Lublin, with abutments and abutment wings
and pedestrian layout, municipality of the City of Lublin, district of the Municipality of Lublin
(number in the register of monuments: A/902);
5. Roman Catholic parish church of St. Matthias the Apostle and St. Catherine in Ratoszyn,
along with the surroundings, municipality of Chodel, district of Opole (number in the register
of monuments: A/41);
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6. Roman Catholic parish church of the Holy Cross (the former Greek Catholic Church),
along with the surroundings, located in Żurawce, municipality of Lubycza Królewska, district
of Tomaszów (number in the register of monuments: A/867);
7. the cemetery chapel of Resurrection of the Lord in Terespol, municipality of Terespol,
district Biała Podlaska (number in the register of monuments: A/866);
8. monument commemorating the completion of construction of Trakt Brzeski along with
the fence and surroundings, located at ul. Wojska Polskiego in Terespol, municipality of Terespol,
district Biała Podlaska (number in the register of monuments: A/899);
9. granary building in Międzyrzec Podlaski, municipality of Międzyrzec Podlaski, district
of Biała Podlaska (number in the register of monuments: A/688);
10. parish church of Our Mother the Queen of Poland in Zagłoba, municipality of Wilków,
district of Opole (number in the register of monuments: A/891);
11. parish church of St. Augustine in Różanka, municipality of Włodawa, district of
Włodawa (number in the register of monuments: A/915);
12. chapel of St. Jacek and its surroundings in the village of Majdan Górny, municipality of
Tomaszów Lubelski, district Tomaszów (number in the register of monuments: A/927).
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1. Dzwonnica cerkiewna w Wojsławicach, 2. Drewniana dzwonnica w miejscowości Stagm. Wojsławice, pow. chełmski ziemski – fot. ry Bubel, gm. Janów Podlaski, powiat bialski
A. Skrzypek.
ziemski – fot. R. Sarzyńska-Janczak.

3. Wiadukt kolejowy nad ulicą Kunickiego 4. Kościół parafialny rzymskokatolicki pw.
w Lublinie, gm. Miasto Lublin, pow. lubelski św. Macieja Apostoła i św. Katarzyny w Ragrodzki – fot. K. Mazur.
toszynie, gm. Chodel, pow. opolski – fot.
A. Frąckiewicz.
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5. Kościół parafialny rzymskokatolicki pw.
św. Macieja Apostoła i św. Katarzyny w Ratoszynie, gm. Chodel, pow. opolski – fot.
A. Frąckiewicz.

6. Kościół parafialny rzymskokatolicki pw.
Krzyża Świętego (dawna cerkiew greckokatolicka) w miejscowości Żurawce, gm. Lubycza
Królewska, pow. tomaszowski – fot. M. Gałecka.

7. Kościół parafialny rzymskokatolicki pw. Krzyża Świętego (dawna cerkiew greckokatolicka)
w miejscowości Żurawce, gm. Lubycza Królewska, pow. tomaszowski – fot. M. Gałecka.
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8/9. Kaplica cmentarna pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Terespolu, gm. Terespol, pow. bialski ziemski
– fot. M. Gałecka.

10/11. Pomnik upamiętniający zakończenie budowy Traktu Brzeskiego zlokalizowany przy ul. Wojska Polskiego w Terespolu, gm. Terespol, powiat bialski ziemski – fot. A. Frąckiewicz.
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12. Budynek spichlerza w Międzyrzecu Podlaskim, 13. Kościół parafialny pw. Matki Boskiej Królowej
gm. Międzyrzec Podlaski, pow. bialski ziemski – fot. Polski w Zagłobie, gm. Wilków, pow. opolski – fot.
M. Gałecka
R. Sarzyńska-Janczak.

14. Kościół parafialny pw. Matki Boskiej Królowej
Polski w Zagłobie, gm. Wilków, pow. opolski – fot.
R. Sarzyńska-Janczak.

15. Kościół parafialny pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Zagłobie, gm. Wilków, pow.
opolski – fot. R. Sarzyńska-Janczak.

16. Kościół parafialny pw. św. Augustyna
w Różance, gm. Włodawa, pow. włodawski
– fot. M. Gałecka.
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18. Kościół parafialny pw. św. Augustyna w Różance,
gm. Włodawa, pow. włodawski – fot. M. Gałecka.

17. Kościół parafialny pw. św. Augustyna
w Różance, gm. Włodawa, pow. włodawski
– fot. M. Gałecka.

19/20. Kaplica pw. św. Jacka wraz z otoczeniem, w miejscowości Majdan Górny, gm. Tomaszów Lubelski, pow. tomaszowski – fot. M. Gałecka.
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2009
W roku 2009 Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków kontynuował działania w zakresie zadań wojewódzkiego konserwatora zabytków określonych
w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.
U. Nr 162/2003 poz. 1568 z późn. zmianami), tj. prowadzenie rejestru zabytków nieruchomych. Wśród wyżej wymienionych czynności znalazły się między innymi postępowania administracyjne w sprawach nowych wpisów do rejestru – w tym również
wybranych obiektów, dotychczas objętych ochroną prawną na podstawie wpisu do
rejestru zabytków części układu urbanistycznego lub historycznego zespołu budowlanego. Wydano 15 orzeczeń o wpisaniu do rejestru (12 z urzędu i 3 na wniosek
stron).
Obowiązujące zapisy art. 9 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dają podstawę prawną do wydania decyzji o wpisie do rejestru zabytków
elementów wchodzących w skład historycznych układów urbanistycznych, ruralistycznych lub historycznych zespołów budowlanych. Z uwagi na konieczność zapewnienia właściwej ochrony prawnej zabytków nieruchomych stanowiących elementy
wpisanych do rejestru zabytków zespołów przestrzennych, tj. Twierdzy w Dęblinie
i zespołu rezydencyjnego w Puławach – podjęto z urzędu działania zmierzające do
dokonania ich wpisu do rejestru zabytków indywidualnymi decyzjami.
Wydana w dn. 1966.05.11 decyzja Głównego Konserwatora Zabytków Województwa Warszawskiego o wpisie do rejestru zabytków woj. warszawskiego terenu Twierdzy w Dęblinie z XIX w., wraz z obiektami architektonicznymi znajdującymi się na jej
terenie nie określała granic terenu twierdzy objętego wpisem i nie zawierała wykazu
wpisanych do rejestru zabytków elementów ziemnych i murowanych twierdzy. Po
zmianie granic administracyjnych w 1975 r. – gdy część obiektów stanowiących integralne elementy twierdzy znalazła się na terenie obecnego województwa lubelskiego
– zawiadomieniem WKZ w Lublinie z dn. 1985.01.31 nadano tej decyzji nowy numer
w rejestrze zabytków: A/895 (bez zmiany treści jej orzeczenia). Określając zakres
wpisu do rejestru zabytków na podstawie w/w decyzji z dn. 1966.05.11 opierano
się na dotychczasowych ustaleniach naukowych dotyczących twierdzy – zawartych
w posiadanych przez WUOZ w Lublinie opracowaniach, tj.:
• „Dokumentacja historyczna dla Twierdz w Modlinie i Dęblinie” – oprac.
A. Gruszecki, 1967 r.,
• „Twierdza Dęblin. Dokumentacja historyczno-konserwatorska” – oprac.
A. Gruszecki, 1976 r.,
• karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa dla poszczególnych
elementów twierdzy – oprac. G. i Ł. Michalscy, 1992 i 1993 r. oraz J. Chmielewska,
1998 r.,
• „Studium ochrony i zagospodarowania obiektów i terenów pofortecznych.
Twierdza Dęblin – Iwanogród. Etap I” – oprac. G. i L. Michalscy, 1997 r.,
• „Program ochrony i zagospodarowania obiektów i terenów pofortecznych.
Twierdza Dęblin – Iwanogród. Etap II” – oprac. G. i L. Michalscy, 1999 r.
Zgodnie z w/w opracowaniami przyjęto, że wpisana do rejestru zabytków twierdza na terenie obecnego województwa lubelskiego obejmuje:
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• teren Cytadeli wraz z trzema lunetami (in. rawelinami: I – im. Gen. Małachowskiego, II – im. Gen. Dwernickiego, III – im. Gen. Rozłuckiego) i dwiema redutami (I – tzw. Kąckiego, II – tzw. Zajączka),
• teren czterech fortów (I – Nadwiślanka, II – Mierzwiączka, III – Dęblin, IV
– Borowa),
• zlokalizowane w granicach Cytadeli z lunetami i redutami oraz wskazanych
powyżej czterech fortów obiekty architektoniczne (wyszczególnione w tych opracowaniach).
Na wniosek strony o wyjaśnienie zakresu wpisu do rejestru zabytków w odniesieniu do konkretnych działek geodezyjnych stanowiących części obszaru twierdzy –
wydane zostało postanowienie Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Lublinie z dn. 2004.12.17, określające indywidualne elementy dzieła obronnego
wyłącznie na terenie Reduty I oraz części Cytadeli z jedną lunetą (III). Postanowienie
to nie obejmowało pozostałych elementów jednego zabytku, tj. dwóch lunet Cytadeli,
Reduty II oraz czterech fortów.
W 2009 r. indywidualny wpis do rejestru zabytków województwa lubelskiego
jako zabytki budownictwa obronnego uzyskały:
I. decyzją z dn. 2009.12.10 (nr w rejestrze zabytków: A/895): Fort II Mierzwiączka w Twierdzy Dęblin, zlokalizowany na działce nr 691 w Dęblinie (obręb:
5 Mierzwiączka, ark. mapy: 9), wraz z jego otoczeniem, tj. terenem w granicach działki geodezyjnej nr 1407/2 (obręb: 1 Dęblin, ark. mapy: 11) gm. Dęblin, pow. rycki
– obejmujący:
a) zachowane elementy ziemne i murowane zlokalizowane na działce nr 691:
• przedstok (in. glacis)
• przedwał z przedpiersiem,
• odcinki fosy suchej i mokrej,
• pozostałości drogi krytej,
• mury przeciwskarpowe:
– gładki – w zespole półkaponiery zachodniej,
– skazamatowany z zaczątkami galerii kontrminowych – w zespole półkaponiery wschodniej,
– skazamatowany z kazamatami kontrminowymi w zespole kaponiery
głównej,
• wał artyleryjski z trawersami (in. poprzecznicami) i schronami pogotowia
oraz drogą wałową.
b) zachowane budowle forteczne zlokalizowane na działce nr 691:
• brama z przyległą skazamatowaną kordegardą,
• pozostałości zespołu budowli koszar: skrajny, wschodni segment, ujęty od
wschodu murem oporowym wału oraz kazamata osiowa z czterema bramami,
• pozostałości zespołu budowli kaponiery głównej: kazamata (in. poterna lub
potajnik) położona pod wałem artyleryjskim,
• pozostałości zespołu budowli półkaponiery barkowej zachodniej: brama
wraz ze sklepionymi kazamatami,
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• pozostałości zespołu budowli półkaponiery barkowej wschodniej: brama
wraz ze sklepionymi kazamatami,
• zespół budowli kaponiery szyjowej: kazamata, ujęta w mury oporowe,
mieszcząca wejście z bramą do poterny, po bokach której – wejścia do sklepionych
kazamat z dwoma strzelnicami artyleryjskimi.
c) obszar w granicach działki nr 691 obejmujący właściwy fort oraz integralnie
z nim powiązany teren dawnej esplanady (in. przedpola).
II. decyzją z dn. 2009.11.19 (nr w rejestrze zabytków: A/895): części ziemnomurowane Fortu III Dęblin w Twierdzy Dęblin, zlokalizowane na działkach nr:
4080/94 i 4080/50 (obręb: 1 Dęblin, ark. mapy: 40) wraz z ich otoczeniem w granicach tych działek, obejmujące:
– fragment wału artyleryjskiego nad zespołem półkaponiery barkowej południowo-zachodniej – na działce nr 4080/94,
– fragment fosy przy półkaponierze barkowej południowo-zachodniej – na
działce nr 4080/50.
– pozostałości zespołu tzw. łuków opróżnionych, tj. mur przeciwskarpowy
(in. przeciwstoku) z kazamatami kontrminowymi – na działce nr 4080/50,
– pozostałość zespołu kaponiery barkowej południowo-zachodniej: kazamaty (in. poterna lub potajnik) i schron amunicyjny na wale artyleryjskim
– na działce nr 4080/50,
– kaponierę szyjową z reliktami bramy głównej od strony północno-zachodniej – na działce nr 4080/94,
– główną kazamatę osiową (in. poternę lub potajnik) – na działce nr
4080/94;
Wpisane do rejestru zabytków pod nr rejestru: A/895 części ziemno-murowane Fortu
III Dęblin oraz Fort II Mierzwiączka stanowią istotne elementy Twierdzy Dęblin (dawn.:
Iwanogród). Ich powstanie jest związane z rozpoczętą pod koniec lat 70-tych XIX wieku
przez gen. H. Todtlebena modernizacją twierdzy na obóz warowny przez wzmocnienie go wysuniętymi do przodu fortami artyleryjskimi. Forty rozmieszczono w promieniu
od 2,5 km do 3,6 km od jądra twierdzy, lokalizując jednocześnie pomiędzy wszystkimi
obiektami charakterystyczną dla systemu twierdzy szkieletowej sieć dróg fortecznych.
Wzniesiono wówczas 6 analogicznych fortów zewnętrznej linii obrony oraz lewobrzeżny fort blokujący linię kolejową (tzw. Wannowski – nieco późniejszy od pozostałych).
W ten sposób na prawym brzegu Wisły (na terenie obecnego województwa lubelskiego)
zbudowano w latach 1879–1882 cztery forty artyleryjskie o zbliżonej do siebie wielkości
i podobnych warunkach artyleryjskich, wyposażone w łączność telegraficzną z podziemną instalacją. Były one oznaczane cyframi bądź literami rosyjskimi:
– I (1, A) – później zw. Młynki lub Nadwiślanka, wybudowany przy szosie
do Stężycy,
– II (2, ) – zw. Mierzwiączka, stanął na podmokłym terenie obok wsi o tej
samej nazwie,
– III (3, B) – zw. Dęblin, położony w pobliżu dawnej wsi Masów,
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– IV (4, ) – zw. Borowa, wybudowany przy drodze do Bobrownik, na
terenie między wsiami Borowa i Skoki.
W wyniku wydania w 1909 r. rozkazu o całkowitej likwidacji fortyfikacyjnej linii
obronnej na Wiśle – twierdza została opuszczona przez wojsko, a jej obiekty lewobrzeżne częściowo wysadzone. Już wtedy rozpoczęto wywóz cegły rozbiórkowej
z fortów i niwelowanie elementów ziemnych. Proces ten spowodował zniszczenie
większości obiektów linii zewnętrznej (w tym prawobrzeżnych fortów). Konsekwencją kasaty twierdzy było również przekazanie w 1910 r. wojskowych dróg fortecznych
pod zarząd cywilny. W tym samym roku próbowano odbudować i zmodernizować
forty Twierdzy Dęblin poprzez dostosowanie do nowych planów obrony przeprawy
przez Wisłę w Dęblinie (płk. inż. A. von Schwarz). Jednak wobec gwałtownego postępu w dziedzinie techniki wojskowej – w przededniu wybuchu I wojny światowej
– forty dęblińskie były już anachroniczne pod względem konstrukcji i parametrów
rozstawienia. Dotyczy to zwłaszcza fortów prawobrzeżnych, na których modernizację
zabrakło środków (I – Nadwiślanka, II – Mierzwiączka, III – Dęblin, IV – Borowa).
W czasie I wojny światowej Twierdza Dęblin nie odegrała właściwej roli militarnej,
a większość jej obiektów była już zniszczona przez ewakuujących się w 1915 r. Rosjan. Pomieszczenia niektórych fortów służyły po części za mieszkania osobom prywatnym, po części forty rozbierane były na materiał budowlany, a większość – pozbawiona opieki – po prostu niszczała. Podczas działań II wojny światowej twierdza nie
odegrała żadnej roli jako zespół ufortyfikowany, gdyż taki istniał zaledwie w stanie
szczątkowym.
Fort II Mierzwiączka wznoszony był od 1879 r. Jest najlepiej zachowanym fortem
prawobrzeżnym, posiadającym unikalną wartość dla zespołu Twierdzy Dęblin. Stanowi szczególnie cenny przykład dzieła budownictwa obronnego w systemie twierdzy
szkieletowej – opartym na tworzeniu pierścienia niemal izolowanych fortów jako
samodzielnych dzieł przystosowanych do obrony bliskiej i dalekiej. Obiekt ten kwalifikuje się do indywidualnego wpisu do rejestru zabytków jako przykład dobrze
zachowanego fortu artyleryjskiego z lat 80-tych XIX w., w którym pozostały niemal
nienaruszone elementy ziemne i zespoły kazamat o architektonicznie opracowanych
elewacjach z eklektycznym detalem. Pomimo modernizacji (1882-1895) wynikającej
z konieczności stworzenia właściwych warunków do obrony bezpośredniej – w zakresie techniki inżynieryjno-wojskowej Fort II prezentuje warunki zbliżone do obiektów budownictwa obronnego z lat 70-tych XIX w. Do chwili obecnej zachował się
czytelny układ kompozycyjno-przestrzenny fortu wraz z dobrze zachowanymi, w zakresie narysów i profili, nasypowymi elementami ziemnymi i większością elementów
architektonicznych. Założony został – podobnie jak pozostałe forty – na rzucie symetrycznego pięcioboku o rozchylonych barkach i kleszczowo wklęsłej szyi, osłoniętego
w barkach i czołach wałem ziemnym z dobrze zachowaną drogą wałową i obwiedzionym fosą. Na zewnątrz fosy ukształtowany jest przedstok (in. glacis) z przedpiersiami dla piechoty i jeszcze częściowo czytelna droga kryta. Dawny wjazd do szyi
fortu osłonięty został wysokim wałem ziemnym od strony placu broni oraz zapola
– przeprowadzony pomiędzy odcinkami fosy mokrej. Wzdłuż barków i czół biegnie
wał artyleryjski, ze stanowiskami dla dział oddzielonymi dobrze zachowanymi trawersami (in. poprzecznicami) ze schronami pogotowia. Wał artyleryjski jest wyposażony
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w pozostałości zespołów półkaponier barkowych i zespołu kaponiery głównej.
W wale – na osi głównej oraz u zbiegu barków i czół – mieszczą się schrony amunicyjne, dostępne za pośrednictwem potern (in. potajników) prowadzących z dziedzińca do fosy i zaopatrzone w luki amunicyjne, osłonięte na wale skazamatowanymi
trawersami. Ponadto istnieje wzniesiony w okresie 1882-1895 mur przeciwskarpowy
przy nieistniejących półkaponierach i kaponierze głównej (gładki – przy dawnej półkaponierze północno-zachodniej oraz skazamatowany – z 13 płytkimi kazamatami
i zaczątkami galerii kontrminowych przy dawnej półkaponierze południowo-wschodniej, a także 16 płytkimi kazamatami kontrminowymi w sąsiedztwie nieistniejącej
kaponiery głównej.
Na terenie Fortu Mierzwiączka zachowała się następująca część budowli fortecznych:
– brama z przyległą skazamatowaną kordegardą (z wejściem do przejazdu bramy i dwoma strzelnicami artyleryjskimi skierowanymi na zewnątrz – w stronę fosy
mokrej), połączona krótkim murem z wałem przylegającym do kazamat kaponiery
szyjowej. Kazamata kordegardy została skryta pod nasypem ziemnym,
– pozostałości zespołów dwóch półkaponier barkowych – położone symetrycznie po obu stronach dziedzińca fortecznego, na styku wałów czół i barków fortu.
Nie zachowały się obie półkaponiery. Istnieją natomiast obie bramy do sklepionych
potern półkaponier, wraz ze sklepionymi kazamatami wykorzystywanymi jako podręczne magazyny amunicji,
– zespół budowli kaponiery szyjowej usytuowany po stronie południowo-wschodniej bramy wejściowej – w formie kazamaty o ceglanej elewacji, ujętej
w mury oporowe, mieszczącej wejście z bramą do poterny. Po bokach poterny znajdują się wejścia do sklepionych kazamat, z których wyprowadzono po dwie strzelnice
artyleryjskie skierowane w stronę placu broni i fosy mokrej. Kaponiera szyjowa nie
zachowała się,
– pozostałości zespołu budowli kaponiery głównej – tj. kazamaty z poterną
(in. potajnikiem) położone pod wałem artyleryjskim, w osi fortu. (Kaponiera nie
zachowała się – została zniszczona poprzez wybuch bomby w 1939 r.). Na wale znajdują się dwa schrony pogotowia (niegdyś – połączone windą z kazamatami),
– pozostałości zespołu budowli koszar z lat 1882-1895 (położonych niegdyś
osiowo i centralnie na środku dziedzińca fortu) w postaci skrajnego, wschodniego
segmentu (przypuszczalnie pierwotna latryna), ujętego od wschodu murem oporowym wału oraz potężnej kazamaty osiowej – w formie sklepionej odcinkowo galerii,
do której prowadzą cztery bramy: dwie w osi wzdłużnej i dwie w osi poprzecznej (obecnie część z nich została przemurowana). Tego typu wydłużona kazamata
o znacznej kubaturze, spełniająca funkcje magazynu amunicji, schronu pogotowia
i skrytej komunikacji umieszczona na osi głównej fortu, jest charakterystyczną cechą
fortów dęblińskich.
Określony w decyzji o wpisie do rejestru zabytków obszar w granicach działki nr
691 obejmuje niemalże centralnie usytuowany, właściwy narys dzieła obronnego oraz
integralnie z nim powiązaną przestrzeń esplanady (tj. zasięgu czynnej obrony dzieła), której kształtowanie w XIX wieku podlegało przepisom prawnym (tzw. rewersu
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demolacyjnego), określającym warunki zagospodarowania terenów przedpola twierdzy. Z tego względu wyznaczona decyzją strefa ochronna obejmuje nie tylko samą
formę i substancję dzieła fortecznego, ale również jego bezpośrednie otoczenie
w granicach w/w działki nr 691, świadczące o niezwykłej umiejętności wprowadzenia
tego typu obiektu w miejscowy krajobraz.
Ponadto ochroną konserwatorską na podstawie przedmiotowej decyzji objęto
również otoczenie zabytku, tj. teren działki geodezyjnej nr 1407/2 – tożsamy z integralnie związaną z dziełem budownictwa obronnego przestrzenią esplanady, wyznaczonej niegdyś rewersem demolacyjnym. Jego ochrona poprzez wpis do rejestru
zabytków ma na celu zabezpieczenie ochrony widoku na zabytek i ochronę przed
innymi niekorzystnymi czynnikami, takimi jak np. zmiany w zagospodarowaniu mogące zniszczyć utrwaloną wartość chronioną fortu, tj. jego wyjątkową ekspozycję
od strony południowej, a także będące ewenementem na tle innych tego typu dzieł
budownictwa obronnego-zachowane pierwotne cechy krajobrazu fortecznego, który
tworzą nie tylko elementy ziemne i murowane fortu, ale również otwarte przestrzenie
równi ogniowych.
Fort III Dęblin został zbudowany w dwóch fazach: 1879-81 oraz 1882 r. (modernizacja w związku z koniecznością stworzenia właściwych warunków do obrony
bezpośredniej). Po likwidacji twierdzy w 1909 r. fort utracił funkcję bojową i zaczął być sukcesywnie rozbierany. Obecnie teren dawnego fortu jest zdezintegrowany
przestrzennie i użytkowo, jednakże zachowały się jego pojedyncze elementy, będące
materialnym świadectwem historii miejsca i twierdzy. Wpisane do rejestru zabytków
elementy ziemno-murowane Fortu III są cennym przykładem pozostałości dzieła budownictwa obronnego w systemie fortowym ześrodkowanym i kwalifikują się do
indywidualnego wpisu do rejestru zabytków jako pozostałości fortu artyleryjskiego
z lat 80-tych XIX w. Do chwili obecnej zachowały się relikty układu kompozycyjnoprzestrzennego fortu, wraz z czytelnie zachowanymi w zakresie narysów i profili
pozostałościami nasypowych elementów ziemnych oraz elementami architektonicznymi. Fort III został założony (podobnie jak pozostałe tego typu elementy twierdzy
w Dęblinie) na rzucie pięcioboku osłoniętego w barkach i czołach wałem ziemnym
obwiedzionym fosą. Na działkach nr: 4080/94, 4080/50 do dziś zachowały się następujące pozostałości ziemno-murowane Fortu III:
– fragment wału artyleryjskiego nad zespołem półkaponiery barkowej południowo-zachodniej,
– fragment fosy przy półkaponierze barkowej południowo-zachodniej – dostępnej dwoma otwartymi przejściami poprzez odsłonięte łuki opróżnione,
– pozostałości zespołu tzw. łuków opróżnionych, tj. mur przeciwskarpowy
(in. przeciwstoku) z kazamatami kontrminowymi, w których zachowały się czynne
pierwotne piony wentylacyjne (zgodnie z kartą ewidencyjną zabytku architektury
i budownictwa: Fortu III Dęblin – oprac. G. i Ł. Michalscy w 1993 r.),
– pozostałości zespołu półkaponiery barkowej południowo-zachodniej –
w postaci sklepionych kazamatów (in. poterny lub potajnika) wykorzystywanych niegdyś jako podręczne magazyny amunicji, w których miały się mieścić szachty (tj. otwory wiodące na poziom wału artyleryjskiego, służące do podawania amunicji), oraz
schronu amunicyjnego na wale artyleryjskim,
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– pozostałości zespołu budowli kaponiery szyjowej, wraz z reliktami bramy
głównej od strony północno-zachodniej. Kaponiera szyjowa – w formie kazamaty
o ceglanej elewacji, ujętej w mury oporowe i skrytej pod nasypem ziemnym,
– pozostałości zespołu budowli koszar w postaci kazamaty osiowej (in. poterny lub potajnika) mieszczącej niegdyś schron główny z prochownią, która wyznacza
oś dawnego założenia fortu – w formie sklepionej odcinkowo galerii, do której prowadzą cztery bramy: dwie w osi wzdłużnej i dwie w osi poprzecznej (obecnie część
z nich została przemurowana).
Objęte decyzją o indywidualnym wpisie do rejestru zabytków pozostałości Fortu III Dęblin są nie tylko materialnym świadectwem historii regionu ale również
dokumentem historii architektury, inżynierii wojskowej, techniki oraz kształtowania
krajobrazu – co jest oczywiste wobec niezbędnej konieczności wiązania fortyfikacji
z każdą niemal formą ukształtowania terenu umacniającą ich obronność. W związku
z powyższym – ochroną konserwatorską otoczono zachowane relikty formy i substancji fortu wraz z ich otoczeniem, tj. terenem w granicach działek geodezyjnych
nr: 4080/94, 4080/501, tożsamym z obszarem w obrębie dawnego narysu dzieła budownictwa obronnego (fortu). Ochrona w/w terenu poprzez wpis do rejestru zabytków ma na celu zabezpieczenie ochrony widoku na zabytek i ochronę przed innymi
niekorzystnymi czynnikami, mogącymi mieć wpływ na ich ekspozycję kształtującą
krajobraz tej części miasta.
III. Indywidualne wpisy do rejestru zabytków województwa lubelskiego uzyskały również poszczególne elementy zespołu rezydencjonalnego w Puławach, gmina Miasto Puławy, powiat puławski (nr w rejestrze zabytków: A/150). Większość niżej
wymienionych obiektów została wcześniej wskazana w orzeczeniach dotyczących
wpisu do rejestru zabytków części obszaru miasta Puławy (decyzje Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Lublinie z dn. 1967.01.16 oraz z dn. 1980.01.21, nr w rejestrze zabytków: A/150), tj.:
• pałac Czartoryskich (decyzja o indywidualnym wpisie do rejestru zabytków
z dn. 2009.11.24) – wzniesiony w II połowie XVII wieku dla rodu Lubomirskich jako
barokowa willa wg projektu arch. Tylmana z Gameren. Po spaleniu przez Karola XII
w roku 1706, odbudowany w pierwszej połowie XVIII wieku w stylu rokoko (arch.
Franciszek Mayer i Jan Zygmunt Deybel) dla kolejnych właścicieli – Sieniawskich.
Modernizacja budynku miała na celu powiększenie ilości pomieszczeń i stworzenie
w miejsce półobronnej willi okazałej rezydencji magnackiej. Dodatkowo założenie
zyskało po obu stronach dziedzińca głównego dwie bliźniacze, wolno stojące oficyny
(gościnną i kuchenną). Po kolejnym zniszczeniu w czasie powstania kościuszkowskiego obiekt uzyskał na przełomie XVIII i XIX wieku kostium klasycystyczny (arch.
Joachim Hempel i Chrystian Piotr Aigner). Rezydencja puławska przeszła wówczas
na własność rodu Czartoryskich – wśród których wybitnie zasłużonymi pozostają Izabela i Adam Czartoryscy. Na przełomie XVIII i XIX wieku stworzyli oni w Puławach
centrum życia politycznego, kulturalnego i literackiego – stąd też przyjęła się nazwa
„pałac Czartoryskich”. W roku 1832 władze carskie skonfiskowały dobra puławskie.
Osiem lat później budynek pałacu został zaadaptowany dla potrzeb Aleksandryjskiego Instytutu Wychowania Panien. Pierwotny wygląd pałacu zmieniła jego przebudo-
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wa z lat 1840–43 (arch. Józef Górecki) oraz w roku 1858 (arch. Julian Ankiewicz).
Wówczas korpus pałacu połączono z oficynami piętrowymi skrzydłami. Od tego czasu pałac funkcjonował jako placówka naukowo-badawcza. Jego związek historyczny
ze znanymi rodami arystokratycznymi czyni go zabytkiem o szczególnym znaczeniu
kulturowym i historycznym w wymiarze ponadregionalnym. Pomimo dokonanych na
przestrzeni wieków znacznych przekształceń pałacu – zachowane elementy i detale
przesądzają o wartości artystycznej architektury. Wśród nich na szczególną uwagę
zasługuje: obronny charakter elewacji ogrodowej głównego korpusu z początku XVIII
wieku, dekoracja architektoniczna i rzeźbiarska elewacji, wystrój architektoniczny
wnętrz pałacowych – sieni pałacowej (XVIII w.), Sali Kamiennej w stylu regencji
(XIX w.), Sali Gotyckiej w stylu gotyku angielskiego (XIX w.), Sali Rycerskiej w stylu
późnego klasycyzmu (XIX w.), sal reprezentacyjnych z czasu Instytutu Wychowania
Panien (I poł. XIX w.), tj. Sali Kolumnowej, Sali Balowej i Sali Rysunku.
• dwie kordegardy (decyzja z dn. 2009.11.24) – bliźniacze budynki z I poł.
XVIII wieku, które powstały w ramach pierwszej przebudowy założenia w stylu późnego baroku opartego o zasadę „entre cour et jardin” – zgodnie z planami architekta
Jana Zygmunta Deybla. Pomimo dokonanych remontów kordegardy zachowały klasycystyczną formę architektury. Ich integralny związek z całością założenia rezydencjonalnego – w którym stanowią one elementy przestrzenne, zamykające i aranżujące
dziedziniec przedni od strony wschodniej – przesądza o wartości obiektów dla całego
założenia.
• Altana Chińska, tzw. Domek Chiński (decyzja z dn. 2009.11.24) – wzniesiona pomiędzy rokiem 1727 a 1760, zachowała się jako jedyny pawilon ogrodowy
z przebudowy założenia w stylu późnego baroku. Zgodne z planami Jana Zygmunta Deybla budowla została usytuowana w przestrzeni Dolnego Ogrodu, u podnóża
skarpy pałacowej. W kolejnej fazie przebudowy założenia rezydencjonalnego w Puławach, została włączona przez księżną Izabelę Czartoryską w kompozycję przestrzenną ogrodu „romantycznego”. Altana stanowi przykład architektury ogrodowej, wzorowanej na typie chińskiej pagody. Oryginalna, sześciokątna parterowa bryła obiektu
została przekryta dachem namiotowym zwieńczonym sterczyną w formie parasola
osadzonego na kuli, a wszystkie ściany elewacji posiadają analogiczne opracowanie
architektoniczne. Pomimo częściowej odbudowy w latach 50-tych ubiegłego stulecia
obiekt zachował historyczne wartości architektoniczne i stylowe.
• Kaplica pałacowa (obecnie kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny) oraz dzwonnica zostały wpisane do rejestru na podstawie
decyzji indywidualnej z dn. 2009.11.24. Kaplica pałacowa w Puławach – pierwotnie pod wezwaniem Wniebowziętej Bogarodzicy, mająca służyć jako kaplica rodowa
– powstała w latach 1800–1803 z inicjatywy księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego.
Świątynia była od początku wystawiona z zamysłem udostępnienia jej dla miejscowej ludności. Funkcję kościoła parafialnego pełni od 30 października 1919 roku, po
erygowaniu parafii w Puławach. Budowla prezentuje architekturę dojrzałego klasycyzmu. Jest reprezentatywnym na ziemiach polskich przykładem rozwiązania świątyni
centralnej, wzorowanej na rzymskim Panteonie. Posiada zwartą bryłę w formie rotundy przykrytej spłaszczoną kopułą i wejście poprzedzone reprezentacyjnym sześciokolumnowym portykiem korynckim. Jednolite stylowo wnętrze obiektu zostało
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zrealizowane według projektu Chrystiana Piotra Aignera we współpracy z Fryderykiem Baumanem. Pomimo częściowej odbudowy po zniszczeniach wojennych – kaplica w pełni zachowała wartości architektoniczne i artystyczne. Zabudowę wzgórza
kościelnego uzupełnia wolnostojąca dzwonnica – datowana na początek XIX wieku.
Pierwotnie wzniesiona w stylu klasycystycznym – jako obiekt dwukondygnacyjny,
założony na planie prostokąta. Po roku 1850 rozbudowana o dwie parterowe przybudówki, które nadały jej obecny rzut na planie litery „L”. Z pierwotnego wystroju
w najstarszej części tego zabytku zachowało się klasycystyczne opracowanie elewacji
oraz charakterystyczne uskokowe zwieńczenie szczytu.
• Domek Żółty, tzw. Aleksandryjski (decyzja z dn. 2009.11.25) – należy
do fazy przekształcenia zespołu rezydencjonalnego w Puławach w siedzibę Izabeli
i Adama Czartoryskich. Powstał przed 1829 rokiem – z myślą o pokojach gościnnych
księżnej Izabeli. Obiekt usytuowano na północ od pałacu głównego, na skraju skarpy wiślanej w przestrzeni Małego Parku. Obecna klasycystyczna szata obiektu wraz
z cenną oprawą architektoniczną jest wynikiem gruntownej restauracji wykonanej po
roku 1840. Nazwę pierwotną „Domek Żółty”, zawdzięczał zapewne barwie tynków.
W odniesieniu do funkcjonującej do dziś nazwy obiektu – „Domek Aleksandyjski”
brak jest jednoznacznej genezy. Budynek powstał jako parterowy pawilon ogrodowy,
założony na planie prostokąta ze ściętymi narożami od strony elewacji ogrodowej
i reprezentacyjnym, czterokolumnowym portykiem w elewacji frontowej. Zachował
pierwotny układ pomieszczeń, z hollem na osi głównej oraz z reprezentacyjną „salą
okrągłą” usytuowaną w narożniku południowo – zachodnim.
• Świątynia Sybilli (decyzja z dn. 2009.12.01) – wybudowana w latach 17981801, stanowi sztandarowe dzieło okresu pełnej dojrzałości programowo-kompozycyjnej założenia puławskiego, ukształtowanego przez Izabelę i Adama Czartoryskich.
Jest jednym z najwyżej cenionych dzieł architekta Czartoryskich – Chrystiana Piotra
Aignera. Odznacza się harmonijnymi proporcjami i wysokiej klasy detalem architektonicznym. Prezentuje przykład architektury dojrzałego klasycyzmu, czerpiącej wzorce
ze sztuki antycznej poprzez nawiązanie do włoskich świątyń centralnych. Prosta bryła
świątyni posiada formę rotundy, z dolną kondygnacją zwartą i podkreśloną wątkiem ceglanym oraz górną – otoczoną osiemnastoma kolumnami. Budowla została
przekryta spłaszczoną kopułą z pokryciem wykonanym z blachy miedzianej. Przy
wykonaniu szlachetnego w proporcjach detalu architektonicznego obiektu współpracował Fryderyk Bauman. W elewacjach zewnętrznych zwracają uwagę korynckie
kapitele kolumn podtrzymujące belkowanie z ozdobnym fryzem, kasetonowy strop
kolumnady z kamiennymi rozetami oraz kamienny portal. Wnętrze (analogicznie do
części zewnętrznej) podzielono na dwie kondygnacje – salę dolną i górną. Mroczne
wnętrze kondygnacji dolnej otoczone wąskim obejściem przesklepionym kolebkowo
miało tworzyć rodzaj krypty. Jednoprzestrzenna sala górna zyskała dostęp światła
przez oculus osadzony w czaszy kopuły, pierwotnie przeszklony jedną taflą szklaną.
Z pierwotnego wystroju zachowały się dekoracyjny fryz z gryfami, płycinowe kasetony zdobiące podniebie kopuły oraz posadzka wykonana z płyt z białego marmuru
z otworem w centralnej części (niegdyś służącym do nawiewu ogrzanego powietrza). Poza wybitnymi wartościami architektonicznymi, walorem Świątyni Sybilli jest
jej wyjątkowe usytuowanie w puławskim zespole rezydencjonalnym – na krawędzi
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południowej części Górnego Ogrodu. W panoramie Puław od strony Wisły świątynia
odgrywa (obok pałacu i kościoła) rolę jednego z akcentów koronujących skarpę
wiślaną. Miejsce usytuowania oraz nazwa i architektura budowli nawiązywały do
antycznej świątyni Vesty w Tivoli pod Rzymem. Świątynia Sybilli, zgodnie z zamysłem
księżnej Czartoryskiej, powstała z przeznaczeniem na ekspozycję polskich pamiątek narodowych. Udostępniona dla zwiedzających w 1801 roku stała się pierwszym
polskim muzeum. Zgromadzone tutaj niegdyś eksponaty posiadały różną wartość
autentyczną i artystyczną, jednak o ich istocie decydowało ich znaczenie emocjonalne, które realizowało ideę wyrażoną w charakterystycznym napisie nad wejściem do
świątyni: „PRZESZŁOŚĆ – PRZYSZŁOŚCI”. Zbiory, uratowane niemal w całości przed
rosyjską konfiskatą, trafiły ostatecznie do Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie,
lecz wpisana do rejestru zabytków budowla zachowała funkcję muzealną do czasów
obecnych.
• Dom Gotycki (decyzja z dn. 2009.12.08) – pochodzi z fazy przebudowy
zespołu rezydencjonalnego w Puławach przez Czartoryskich. Powstał na fundamentach zdewastowanego w 1794 r., wcześniejszego, niewielkiego pawilonu ogrodowego
w południowej części Górnego Ogrodu. Obok Świątyni Sybilli, obiekt należy do
najbardziej cenionych dzieł Chrystiana Piotra Aignera, chociaż stanowi nietypową
budowlę w dorobku tego architekta – klasycysty. Realizując koncepcję inicjatorki
powstania obiektu – księżnej Izabeli, Aigner umiejętnie połączył w tym obiekcie klasycystyczny umiar z elementami stylu neogotyckiego. Dom Gotycki zarówno w zakresie oryginalnej bryły, jak i układu wnętrza o niesymetrycznej dyspozycji – zachował
w pełni swe wartości architektoniczne i zabytkowe. Na uwagę zasługują elementy
wystroju jego elewacji zewnętrznych w postaci pseudogotyckiego portyku utworzonego z ostrołukowych arkad wspartych na smukłych kolumnach, tarasu przy elewacji
północno–zachodniej opartego na kolumnach oraz balkonu umieszczonego w górnej
kondygnacji elewacji północno–wschodniej. We wnętrzach zachowały się elementy
z pierwotnego wystroju – w tym: sztukatorska dekoracja autorstwa Fryderyka Baumana (np. fryz z motywem ostrego łuku w „Sali pod Herbami”), drewniane, intarsjowane posadzki (w „Pokoju Zielonym” i „Gabinecie”). Charakterystyczne dla obiektu
jest wprowadzenie motywu ostrego łuku, zarówno w wystroju jak i opracowaniu
części otworów okiennych czy balustrady klatki schodowej i balkonu – co podkreśla
i uzasadnia nazwę pawilonu. Zgodnie z autorskim pomysłem Czartoryskiej – Dom
Gotycki, podobnie jak Świątynia Sybilli, miał stanowić muzeum historycznych pamiątek polskich oraz książęcej kolekcji sztuki europejskiej. Na podstawie zachowanych
do dziś katalogów i inwentarzy muzeum puławskiego szacuje się, że księżna Izabela zgromadziła w Domu Gotyckim ponad cztery tysiące przedmiotów oraz trzysta
szczątków rzeźb i kamieniarki, wmurowanych w elewacje zewnętrzne. Podobnie jak
w Świątyni Sybilli – zgromadzone tutaj niegdyś eksponaty posiadały różną wartość
autentyczną i artystyczną, przy czym istotą ekspozycji była wymowa ideowo-patriotyczna, a nie wartość artystyczna. Uroczystego otwarcia Domu Gotyckiego dokonał
w 1809 roku książę Józef Poniatowski. Wraz z upadkiem powstania listopadowego
w roku 1830 nastąpił bezpowrotny koniec świetności rezydencji puławskiej i muzeum
puławskiego. Ruchome zbiory, uratowane niemal w całości przed rosyjską konfiskatą,
obecnie stanowią trzon kolekcji Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Sam budynek – po utracie funkcji muzeum i odarciu go z pierwotnego wystroju elewacji – po
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1840 r. był traktowany jako podrzędny obiekt gospodarczy lub mieszkalny. Dopiero
w 1938 roku doczekał pierwszej restauracji – w tym remontu elewacji z ponownym
wmontowaniem elementów lapidarnych odnalezionych na terenie zespołu rezydencjonalnego. Po II wojnie światowej i kolejnych pracach remontowych przywrócono
budynkowi funkcję muzealną, którą pełni do czasów obecnych.
• Pałac „Marynki” został wpisany indywidualnie decyzją z dn. 2009.11.19.
Współtworzył założenie filialne puławskiej rezydencji ks. Adama Kazimierza Czartoryskiego i Izabeli z Flemingów Czartoryskiej. Ideą powstania tego założenia było
urządzenie miejsca pobytu Marii z Czartoryskich ks. Wirtemberskiej – nazywanej
Marynką, oraz jej małżonka Ludwika ks. Würtemberg-Montbelliard. Projekt pałacu
sporządził w 1791 r. Chrystian Piotr Aigner, natomiast nadzór nad realizacją prac,
prowadzonych w latach 1791-94, sprawował budowniczy Joachim Hempel. Na usytuowanie pałacu wybrano teren położony na wyniesieniu ponad Łachą Wiślaną,
w bezpośrednim sąsiedztwie parku przynależącego do puławskiej rezydencji ks.
Czartoryskich. Wraz z jego budową zrealizowano kolisty dziedziniec (z zagłębionym
wówczas gazonem), otoczony ogrodzeniem w formie niskiego muru z bramą na osi
pałacu i bocznymi furtkami na osi poprzecznej. Bryła pałacu zaprojektowana została
w nawiązaniu do wzoru zaczerpniętego z popularnego w 2 poł. XVIII w. wzornika
architekta Neufforg’a: została założona na rzucie prostokąta, z wgłębnym portykiem
o wielkim porządku od frontu i z ryzalitem założonym na półokręgu od strony ogrodu,
uzewnętrzniającym formę rotundowego, reprezentacyjnego salonu. Pomimo wyżej
opisanych analogii, pałac „Marynki” w Puławach jest dziełem posiadającym indywidualny wyraz architektoniczny – dzięki zastosowaniu oszczędniejszego od pierwowzoru
detalu elewacji „zyskały na delikatności i wdzięku, są prostsze i lżejsze, sprawiają
wrażenie dzieła bardziej kameralnego w stosunku do architektury Neufforge’a” [cyt.:
T. S. Jaroszewski. Chrystian Piotr Aigner. Warszawa 1965, s. 81]. Detal elewacji obejmuje: belkowanie i napis „ISTE TERRARUM MIHI PRAETER OMNES ANGULUS RIDET”,
głowice kolumn i pilastrów oraz attykę elewacji północnej. Zasadniczym, reprezentacyjnym pomieszczeniem we wnętrzu pałacu jest sala rotundowa, położona na osi
traktu ogrodowego, pierwotnie przekryta bogato dekorowaną kopułą z kasetonami
sztukatorskimi, zlikwidowaną w XIX w. i zastąpioną stropem zwierciadlanym. Zachowany, będący dziełem współpracy Aignera i warsztatu sztukatorskiego Fryderyka
Baumana, wystrój sali obejmuje dekorację sztukatorską 8 wnęk drzwiowych i okiennych oraz belkowania, a także kominek we wnęce okiennej. Znajdujące się obecnie
we wnętrzu pałacu dwie rzeźby lwów pierwotnie umiejscowione były przy portyku
oranżerii przypałacowej (do lat 60-tych XX w.).
• groty zlokalizowane w obrębie parku (decyzja z dn. 2009.12.15). Geneza
powstania grot wiąże się z działalnością ks. Izabeli z Flemingów Czartoryskiej, która
w ostatnim dziesięcioleciu XVIII w. wdrożyła na terenie rezydencji w Puławach prace
przy przekomponowywaniu istniejących ogrodów – na ogrody w typie angielskim,
o bogatym programie przestrzennym, architektonicznym i ideowym. Jednym z elementów nowego założenia były groty, będące powiązanym systemem podziemnych,
nieregularnych korytarzy i komór. Ich forma sugerowała całkowicie naturalne pochodzenie, jednak biorąc pod uwagę znaczącą rolę grot w programie ideowym założenia
stworzonego przez ks. Izabelę Czartoryską – należy uznać, że zostały one specjalnie
wykute w wapiennej skale (być może z adaptacją wcześniejszego wyrobiska wapie-
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nia). Groty były ostoją ciemności, ale jednocześnie miejscem na granicy ciemności
i światła, dostającego się do ich wnętrza poprzez świetliki i lunetę w jednej z komór, zaaranżowanej na tzw. „kaplicę”. Odniesienia do bogatej symboliki kontrastów
(światła i ciemności – życia i śmierci), miały czynić groty miejscem kontemplacji,
wzbudzającym określone odczucia, skojarzenia i emocje. W 1832 r., po konfiskacie rezydencji puławskiej na rzecz skarbu rządowego i adaptacją założenia na cele
oświatowe, groty zaległy kamiennym rumoszem. W 1921 r. podjęto pierwsze próby
ich uporządkowania, jednak postępująca erozja zbocza skarpy spowodowała osłabienie struktury stropów i w konsekwencji groty zostały zamknięte. Dopiero w latach
1985-89 przeprowadzono prace umożliwiające ponowne udostępnienie ich wnętrza,
m.in. sklepienia podparto łukami wzmacniającymi i częściowo przemurowano. Ponownie udostępniając groty przeprojektowano układ komunikacyjny: jedno z wejść
zamurowano i zasypano, podobnie zlikwidowano okno widokowe, przy którym (na
zewnątrz) ustawiona była rzeźba śpiącej pumy (w 1832 r. wywieziona do siedziby Zamoyskich w Podzamczu, a obecnie eksponowana w Domu Gotyckim w Puławach).
W 2003 r. w tzw. „kaplicy”, odtworzony został (w nawiązaniu do ikonografii) ołtarz
z kamienia wapiennego. Pomimo wyżej opisanych przekształceń w układzie komunikacyjnym, likwidacji świetlików i lunety, wprowadzeniu systemu podpór zabezpieczających – groty nie utraciły wartości zabytkowych, gdyż są one przede wszystkim
materialnym świadectwem kultury epoki, w której zostały zaaranżowane, historii rezydencji puławskiej oraz działalności wybitnej postaci – ks. Izabeli z Flemingów Czartoryskiej, m.in. w dziedzinie sztuki ogrodowej, a także na polu upowszechniania idei.
Groty zostały wpisane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – jako przestrzeń historycznie
ukształtowana w wyniku działalności ks. Izabeli z Flemingów Czartoryskiej, zawierająca zarówno wytwory cywilizacji (elementy aranżacji wnętrza grot, włączenie ich
w program ideowy ogrodu puławskiego), jak i elementy przyrodnicze (wykorzystanie
właściwości skały wapiennej).
• elementy małej architektury (decyzja z dn. 2009.12.17) są integralnie
związane z całością zespołu rezydencjonalnego. Powstawały na przestrzeni wieków
wraz z kształtowaniem się kompozycji przestrzennej założenia puławskiego. W czasie
pierwszego, zasadniczego przekształcenia rezydencji (1730-40) – powstała barokowa
rezydencja o charakterystycznej dla tego okresu kompozycji opartej o zasadę „entre
cour et jardin”. Z tego okresu pochodzą: mostek nad fosą – na osi głównej do pałacu Czartoryskich, w dziedzińcu przednim, pomiędzy budynkami dwóch kordegard,
brama główna – w dziedzińcu głównym oraz brama – prowadząca z dziedzińca
głównego do parku. Pierwotnie posiadały stylistykę barokową zaś obecną formę uzyskały przy przebudowie z początku XIX wieku. Kolejne przekształcenie kompozycji
przestrzennej założenia nastąpiło za czasów Izabeli Czartoryskiej na przełomie XVIII
i XIX wieku. O szacunku księżnej Czartoryskiej do przeszłości świadczy fakt, ze niektóre zastane już elementy ogrodowe zostały pozostawione lub nieznacznie tylko
przekształcone w celu znalezienia dla nich uzasadnionego miejsca w nowej przestrzeni założenia i jego nowym programie ideowym. Do takich elementów należą:
– tarasy rampowe (tzw. zakosy) usytuowane w południowo-zachodniej
części parku przypałacowego. Sąsiadują od wschodu z grotami i Świątynią Sybilli.
Zgodnie z najstarszym zachowanym planem Puław datuje się je na początek XVIII
wieku. Tarasy są budowlą ziemno – murowaną, uformowaną w skarpie za pałacem.
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Zachowany układ obiektu, w górnej części złożony z dwóch dróżek pozostał symetryczny, w dolnej – niesymetryczny, z jedną dróżką od strony zachodniej, schodzącą
do Ogrodu Dolnego,
– schody angielskie (tzw. pasaż angielski) powstały zapewne przed rokiem
1770, w miejscu naturalnego wąwozu, na stromej skarpie za pałacem, którym odprowadzono ścieki i wodę. Pierwszy raz oznaczone zostały na anonimowym planie
z 1770 roku, gdzie pojawiają się jako schody. Łączyły one, na osi wschód–zachód,
górny taras dziedzińca bocznego – usytuowanego na północ od Pałacu – z Ogrodem
Dolnym. Za czasów Czartoryskiej – po 1800 roku zostały przekształcone w pasaż
poprzez skrócenie obudowy o ok. 10 metrów w części dolnej, usunięcie kamiennych
stopni i wbudowanie łuków rozporowych. Murowaną budowlę tworzy zespół dwóch
murów oporowych i odcinków sklepień z podłożem wyłożonym kamieniem polnym.
Z nowych lub nieznacznie przekształconych i zachowanych do dziś elementów
małej architektury, które współtworzą, zgodnie z wizją księżnej Czartoryskiej, kompozycję romantycznego ogrodu krajobrazowego wymienić należy:
– bramę rzymską (tzw. łuk rzymski) autorstwa Chrystiana Piotra Aignera,
wzniesioną około 1800 roku w miejscu dawnej barokowej bramy prowadzącej z ogrodu rezydencji do ogrodów użytkowych. Brama została zlokalizowana w południowo-wschodniej części parku, na osi wschód–zachód do Domu Gotyckiego. Obiekt,
nawiązujący w formie do antycznych łuków rzymskich, od początku był stylizowany
na częściową ruinę,
– most arkadowy (tzw. rzymski) wzniesiony między 1794 a 1800 rokiem, po
wybudowaniu dla córki księżnej – Marii Wirtemberskiej pałacu „Marynki”. Lokalizacja mostu, nad parowem w południowo-wschodniej części parku, wyznaczyła przebieg ścieżki łączącej oba pałace. Obiekt ma formę szerokiej, jednoprzęsłowej arkady
o eliptycznym łuku z masywnymi przyczółkami wspartymi na zboczach parowu,
– mostek nad „Głęboką Drogą” wzniesiono między 1788 a 1800 rokiem. Był
on związany z włączeniem do programu ogrodów rezydencji – terenu położonego
w północno–wschodniej części założenia puławskiego, za Głęboką Drogą oraz utworzeniem połączenia z wybudowaną tu nową oranżerią (zwaną Domkiem Greckim
„nad Mokradkami”). Przerzucenie jednoarkadowego, murowanego mostku nad Głęboką Drogą powiązane było z jednoczesnym obudowaniem naturalnego wąwozu
murami oporowymi. Most z bloków kamiennych pozostał w niezmienionej formie od
czasów Czartoryskiej. Dodanymi później elementami są: furtka w murowanym łuku
z połowy XIX oraz współczesna kuta balustrada.
W wyniku postępowań administracyjnych prowadzonych na wniosek stron –
wpisano do rejestru zabytków:
IV. decyzją z dn. 2009.03.30 kościół parafialny pw. Św. Apostołów Piotra
i Pawła w miejscowości Kanie, gm. Rejowiec Fabryczny, pow. chełmski ziemski
(nr w rejestrze zabytków: A/1003). Parafia rzymskokatolicka w Kaniem została erygowana dn. 23 marca 1919 r. przez biskupa Mariana Fulmana. W tym czasie istniała
w miejscowości dawna cerkiew unicka, w której początkowo odprawiano nabożeństwa rzymskokatolickie. Drewnianą świątynię rozebrano w 1938 r., po wzniesieniu
w jej bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego obecnie kościoła rzymskokatolickiego.
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Do powstania nowego kościoła w znacznym stopniu przyczyniła się właścicielka
istniejącego w Kaniem majątku – Zofia Woyciechowska, która organizowała zbiórki
pieniężne na cele budowy i uposażyła nową parafię. Kościół parafialny pw. Św.
Apostołów Piotra i Pawła został wzniesiony na podstawie projektu Tadeusza Błażejowskiego i Bogumiła Płacheckiego (1937 r.), wykonanego przy współudziale
Włodzimierza Woyciechowskiego (syna właścicieli majątku w Kaniem). Niniejszy
projekt, zatwierdzony w dn. 6 kwietnia 1938 r., jest przechowywany w Archiwum
Państwowym w Lublinie. Kościół w Kaniem jest wartościowym przykładem stylu narodowego w budownictwie sakralnym II ćwierci XX wieku, charakteryzującego się
m.in. podkreślaniem cech regionalnych, które miały zastąpić formy postrzegane jako
obce: neogotyckie lub neobarokowe (utożsamiane z wpływami niemieckimi) i propagowaniem używania lokalnych materiałów budowlanych. Tradycyjny rzut kościoła
(na planie prostokąta, z węższym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium, ujętym po
bokach prostokątnymi kaplicami) oraz harmonijna bryła o wyważonych proporcjach,
z korpusem krytym wysokim, dwuspadowym dachem zwieńczonym sygnaturką
i otaczającymi prezbiterium sobotami, wspartymi na słupach, a także poprzedzająca korpus zwężająca się wieża, nakryta trójkondygnacyjnym dachem, zwieńczonym
cebulastym hełmem – wyróżniają kościół na tle podobnych przykładów architektury
sakralnej okresu międzywojennego na terenie Lubelszczyzny. Forma architektoniczna
opisywanego kościoła nawiązuje do najlepszych wzorców drewnianej architektury
sakralnej z obszaru Małopolski. Wymiana pierwotnego pokrycia dachu gontem na
blachę (1959 r.), z jednoczesną zmianą formy zadaszenia wieży (poprzez wprowadzenie dachu trójkondygnacyjnego z wydatnymi okapami w miejsce dachu o jednolitym
spadku połaci dachowych) – nie zatarły oryginalnego stylu budowli, która dotrwała
do dnia dzisiejszego bez znaczących przekształceń. Na szczególną uwagę zasługuje indywidualny sposób rozwiązania wnętrza kościoła, poprzez twórcze nawiązanie
do historycznych rozwiązań architektonicznych w drewnianej architekturze sakralnej
(wprowadzenie empor w prezbiterium) oraz pozornego sklepienia o ostrołukowym
wykroju, wspartego na słupach dzielących nawę główną od naw bocznych. Kościół
stanowi dominantę i istotny element w mało urozmaiconym, nizinnym krajobrazie
miejscowości – poprzez swoją lokalizację poza zwartą zabudową wsi. Pomimo swego
usytuowania w pewnej odległości od istniejącego w Kaniem zespołu pałacowo-parkowego – jest z nim powiązany szeroką osią widokową – poprzez nie przekształcony krajobraz pól uprawnych. Dotychczas zabytek objęty był ochroną ustaloną
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jednakże z uwagi na walory architektoniczne i plastyczne wnętrza, posiadającego wyposażenie przeniesione
z nie istniejącej już cerkwi (którego część jest wpisana do rejestru zabytków) – uznano za zasadne również objecie ochroną konserwatorską samego budynku kościoła.
V. decyzją z dn. 2009.10.28 wpisano do rejestru zabytków drewnianą kaplicę filialną pw. św. Mikołaja wraz z otoczeniem (tj. działką geodezyjną nr 242)
w miejscowości Stary Pawłów, gm. Janów Podlaski, powiat bialski ziemski (nr
w rejestrze zabytków: A/969). Obiekt został wzniesiony w 1930 r. – jako kaplica mająca służyć wiernym Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-słowiańskiego. Drewniana kaplica w Starym Pawłowie jest kolejną świątynią w tej miejscowości (wcześniej
istniały tu drewniane cerkwie unickie, a następnie po 1875 r., po likwidacji struktur
Kościoła unickiego na obszarze zaboru rosyjskiego – cerkiew prawosławna). W Archi-
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wum Państwowym w Lublinie zachował się projekt kaplicy: drewnianej, oszalowanej
budowli o trójczłonowej bryle, z wieżą-dzwonnicą od frontu zwieńczoną namiotowym hełmem, z sygnaturką nad korpusem nawowym. Istniejąca kaplica różni się
w szczegółach od pierwowzoru: bryła została wzbogacona o kruchtę oraz zakrystię,
inaczej zostały usytuowane otwory okienne i zmieniono ich kształt, układ szalunku
na elewacjach jest w części pionowy, w części poziomy. Zmiany te nie wpływają negatywnie na wartość artystyczną obiektu. Istotnym i charakterystycznym elementem
ukształtowania wnętrza kaplicy – z uwagi na symboliczne znaczenie i rolę w ideowym
programie świątyni obrządku wschodniego – jest pozorna kopuła nad korpusem nawowym. Zabytkowe, wewnętrzne wyposażenie kaplicy, w tym ikonostas, pochodzi
z XIX w. Wyposażenie zostało wpisane do rejestru zabytków ruchomych na podstawie
decyzji z dn. 2002.12.24. Kaplica w Pawłowie Starym, pomimo skromnych rozmiarów,
jest przykładem malowniczo ukształtowanego obiektu, dobrze wkomponowanego
w otaczający krajobraz oraz stanowi nieodłączny i charakterystyczny element miejscowości. Obiekt jest jednym z nielicznych przykładów świątyni wzniesionej dla wiernych obrządku bizantyjsko-wschodniego. Nieruchomość, na której zlokalizowany
jest obiekt, jest wygrodzona współcześnie. W granicach działki, w miejscu lokalizacji
wcześniejszej świątyni, zlokalizowany jest prosty, żelazny krzyż. Wśród zachowanych drzew nie występują egzemplarze pomnikowe. W granicach nieruchomości nie
stwierdzono śladów mogił i grobów. W związku z powyższym teren przy zabytku
(tj. działka nr ew. 242 w Starym Pawłowie) zostaje wpisany do rejestru zabytków na
podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami – jako otoczenie obiektu.
VI. decyzją z dn. 2009.05.25 wpisano do rejestru dawną cerkiew greckokatolicką – obecnie kościół filialny rzymskokatolicki pw. św. Mikołaja w Wyżłowie,
gm. Dołhobyczów, pow. hrubieszowski (nr w rejestrze zabytków: A/985). Kościół filialny pod wezw. św. Mikołaja w Wyżłowie został wzniesiony w 1910 r. jako cerkiew
filialna greckokatolickiej parafii w Dłużniowie. Wówczas został wytyczony także cmentarz grzebalny w bezpośrednim otoczeniu zabytku. Od okresu po II wojnie światowej,
dawna cerkiew użytkowana była przez rzymskich katolików. Obecnie miejscowość
nie ma stałych mieszkańców. W świątyni od 17 lat nie są odprawiane nabożeństwa.
W związku z brakiem stałego dozoru nad obiektem, podjęto decyzję o przeniesieniu jego ruchomego wyposażenia m.in. do cerkwi greckokatolickiej translokowanej
z Tarnoszyna do Muzeum Wsi Lubelskiej. Pomimo to właściciel nieruchomości, Parafia
Rzymskokatolicka w Żniatyniu, kontynuuje tradycję odprawiania nabożeństw w Wyżłowie (na terenie cmentarza) w dzień święta przeniesienia relikwi św. Mikołaja z Miry
do Bari w dn. 19 maja (tj. święta patronalnego świątyni) i w dniu Wszystkich Świętych.
Cmentarz jest czynny. Parafia sprawuje stałą opiekę nad zabytkiem: w ostatnich latach
wykonała remont zabezpieczający pokrycia dachu, uporządkowała teren wokół kościoła, wykonała nowe ogrodzenie. Kościół jest zachowany bez przekształceń i stanowi
ciekawy, jednostkowy na tym obszarze przykład przekrycia nawy murowanej budowli pozorną, drewnianą kopułą wspartą na drewnianym tamburze. Harmonijna bryła
zabytku nawiązuje stylowo do drewnianych, kopułowych cerkwi greckokatolickich,
położonych w południowej części powiatu hrubieszowskiego i tomaszowskiego. Zabytek posiada znaczenie zarówno dla historii miejscowości Wyżłów (wzmiankowanej od
końca XV wieku), jak i krajobrazu kulturowego terenów tej części Lubelszczyzny, która

307

położona była w granicach zaboru austriackiego, gdzie struktury kościoła greckokatolickiego nie zostały zlikwidowane – co miało wpływ na zachowanie tradycyjnej formy
architektury cerkiewnej. Budowla wymaga podjęcia pilnych prac remontowych. Jednak
podkreślić należy, że zabytek nie uległ zniszczeniu w stopniu powodującym utratę jego
wartości historycznej, artystycznej i naukowej.

HERITAGE COVERED WITH CONSERVATION PROTECTION THROUGH
ENTRY INTO THE IMMOVABLE MONUMENTS REGISTER IN 2009.
In 2009, the Register and Documentation of Monuments Department continued the actions
in the scope of duties of the provincial conservator of monuments, specified in the Act of 23rd
July 2003 on the protection of monuments and taking care of monuments (Journal of Laws No.
162/2003 pos. 1568, with amendments), that is keeping the register of immovable monuments.
The above-mentioned duties include administrative proceedings regarding the new entries to
the register – including selected objects, hitherto covered by legal protection on the basis of the
entry of parts of the urban structure or historic building complex to the register of monuments
(Art. 9 sec. 3 of the Act on the protection of monuments and taking care of monuments). The
department issued 15 decisions on the entry to the register.
The following monuments, hitherto covered by legal protection on the basis of the entry of
parts of the urban structure or historic building complex, have been entered to the register of
monuments of Lublin Province as a result of administrative proceedings:
1. Fort II Mierzwiączka in Twierdza Dęblin, located on the parcel no. 691 in Dęblin
together with its surroundings, that is the territory within the borders of the parcel no. 1407/2
(municipality of Dęblin, district Ryki), including the preserved earth and brick elements, fortress
buildings and the actual fortress area as well as former foreground area that was integrated
with the fort – all mentioned in the decision (number in the register of monuments: A/895),
2. earth-brick elements of Fort III Dęblin in Twierdza Dęblin (according to the description
in the decision) located on parcels no. 4080/94 and 4080/50 (municipality of Dęblin, district of
Ryki County), together with their surroundings within the borders of these parcels (number in
the register of monuments: A/895),
3. individual elements of the residential complex in Puławy, municipality of Puławy,
district Puławy (number in the register of monuments: A/150), that is: Czartoryski Palace,
two guardhouses, Chinese Bower, so called Chinese House, the palace Chapel (at present – the
parish church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary) and the belfry, the Yellow House
(Domek Żółty – so-called Alexandrine), Sybilla’s Temple, “Marynka’s” Palace, caves, elements of
architectural details (bridge over the moat, the main gate, gate, terraces, English stairs, Roman
gate, arch bridge, bridge over “Głęboka Droga”)
As a result of the administrative proceedings carried out at the request of the parties, the
following monuments were entered to the register of monuments:
1. parish church of St. Peter and Paul in Kanie, municipality of Rejowiec Fabryczny, district
of Chełm (number in the register of monuments: A/1003),
2. wooden branch chapel of St. Nicholas together with its surroundings (that is geodetic
parcel no. 242) in Stary Pawłów, municipality of Janów Podlaski, district of Biała Podlaska
County (number in the register of monuments: A/969),
3. former Greek Catholic church – at present: Roman Catholic church of St. Nicholas
in Wyżłów, municipality of Dołhobyczów, district of Hrubieszów (number in the register of
monuments: A/985).
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Kościół parafialny pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w miejscowości Kanie, gm. Rejowiec Fabryczny, pow. chełmski ziemski – fot.
M. Gałecka.

Dawna cerkiew greckokatolicka – obecnie kościół
filialny rzymskokatolicki pw. św. Mikołaja w Wyżłowie, gm. Dołhobyczów, pow. hrubieszowski – fot.
R. Sarzyńska-Janczak.
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Dawna cerkiew greckokatolicka –
obecnie kościół filialny rzymskokatolicki pw. św. Mikołaja w Wyżłowie, gm.
Dołhobyczów, pow. hrubieszowski
– fot. R. Sarzyńska-Janczak.

Drewniana kaplica filialna pw. św. Mikołaja
wraz z otoczeniem – w miejscowości Stary
Pawłów, gm. Janów Podlaski, powiat bialski
ziemski – fot. A. Dąbrowska.
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STUDIA I MATERIAŁY

Andrzej Kasiborski

HISTORIA ROZWOJU ZABUDOWY NA POSESJI U ZBIEGU ULIC
I ARMII WOJSKA POLSKIEGO I OGRODOWEJ W LUBLINIE,
PRZYCZYNEK DO ROZWOJU URBANISTYCZNEGO
ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA
Inspiracją do napisania tego artykułu było odkrycie w Państwowym Archiwum
w Lublinie niezrealizowanych projektów architektonicznych związanych z planowaną
zabudową narożnika posesji.1
Tematem będzie zabudowana działka nr 34 przy zbiegu ulic I Armii WP 9
i Ogrodowej 2 w Lublinie.2 Kwartały zabudowy leżące w pn-zach części obecnego
śródmieścia Lublina, między ulicami 3-go Maja, Krakowskie Przedmieście, ogrodem
miejskim (parkiem Saskim) i doliną Czechówki, w schyłkowej fazie okresu staropolskiego zajmowały najdalej wysunięte partie terenów miejskich chronionych ostatnią
linią obwarowań (wałów), ciągnących się wzdłuż obecnej wschodniej granicy Ogrodu
Saskiego.3 Tędy szła najstarsza droga z Lublina na Radom i Warszawę przez Wieniawę,
przekształcona później w ulicę nazwaną Ogrodową, a następnie Powiatową. Od 1934 r.
nazwano ją imieniem tragicznie zmarłego w wyniku zamachu terrorystycznego ministra Bronisława Pierackiego. W czasie okupacji przemianowano na LITAUR Strasse
(Litewska), po wojnie zaś na 1 Armii Wojska Polskiego.
Były to głównie tereny jurydyk z obszernymi ogrodami, w większości należących do miejscowych zakonów (tu głównie bonifratrów, dominikanów i bazylianów),
z rzadka zabudowanych dworkami, cegielniami i folwarkami. W 1784 r. w tej niemal
niezabudowanej części przedmieścia wystawiono murowany kościół ewangelicki, oddalony od najbliższej świątyni katolickiej (k. bonifratrów) o wymagane wówczas 200
łokci. Stoi on obecnie vis a vis przedmiotowego placu po przeciwnej stronie ulicy
I Armii WP.
Zachowany plan Lublina z tego właśnie czasu (kopia z poł. XIX w. oryginalnego
planu J.N. Łęckiego) dowodzi, że zasadniczy układ ulic i uliczek w tym rejonie był już
1
Tu należy wyrazić podziękowania koleżance Marzenie Gałeckiej, która na moja prośbę przeprowadziła kwerendę w archiwum.
2
Pierwotnie autor zakładał inną formułę opracowania, obok uwarunkowań architektonicznych, urbanistycznych i konserwatorskich tego miejsca miała być opracowana historia przedszkola jak i „Wielka
księga przedszkolaków”. Z uwagi na charakter wydawnictwa pozostano przy pierwszej części, co nie wyklucza w późniejszym okresie kontynuacji w tym zakresie. W okresie edukacji autora prowincją zarządzała
s. Róża Gadomska 1950-57.
3
Rozpoznanie historyczne opracowano (za zgodą autora) na podstawie Opinii Specjalistycznej sporządzonej na potrzeby LWKZ w Lublinie w Krajowym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie (oddział w Lublinie) przez dr Romana Zwierzchowskiego w marcu 2009 r.
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ukształtowany pod koniec XVIII w., włącznie z charakterystycznym zakrętem początkowego odcinka ul. Spokojnej (Pierwszej Wieniawskiej) u jej zbiegu z ulicami I Armii
WP (d. Ogrodowej później Powiatowej) i Ewangelickiej. Wyjątek stanowiła dzisiejsza
ulica Ogrodowa, która została wytrasowana dopiero w 1883 r. Zlikwidowano przy
tym zachodni odcinek ciągu komunikacyjnego (przejścia?) na przedłużeniu dzisiejszej
ulicy Cichej, który niegdyś dochodził, aż do Spokojnej. Należy przy tym podkreślić,
że dukt nowej ulicy wyznaczono dnem szerokiego wąwozu (d. fosy?), opadającego
ku dolinie Czechówki.
Cała narożna działka u zbiegu
tych trzech ulic, ograniczona od
północy nieistniejącą już w tym
miejscu kontynuacją uliczki Cichej,
nosiła wówczas (2 poł. XIX w.) numer policyjny 3281/2. Jej wschodnia
granica biegła w pobliżu linii obecnej ulicy Ogrodowej. Na planie
z 1870 r. w jej pn-zach narożniku
widnieje jedynie niewielki budynek. Jednakże w ostatniej dekadzie
XIX w. na narożnej działce nr 328a
(u zbiegu Powiatowej i Ogrodowej)
wzniesiono wolno stojący piętrowy
dom mieszkalny.
Był to budynek założony na
planie prostokąta, piętrowy kryty
dachem dwuspadowym z kalenicą równoległą do (ówczesnej) ul.
Ogrodowej (obecnie I Armii WP).
Elewacja frontowa siedmioosiowa 1. Fragment planu m. Lublin z 1870 r. ze wskazaniem
symetryczna, z wejściem na środ- działki nr policyjnego 3281/2.
kowej osi, którą podkreślał trójkątny naczółek wsparty na pilastrach z dekoracją boniowaną na poziomie parteru.
Analogiczny detal dekorował narożniki kamienicy. Otwór drzwiowy i otwory okienne
dekorowane obramieniami wyprowadzonymi z tynku. Dekoracja fasady posiadała
charakter eklektyczny.
Należy zaznaczyć, że pierwotnie działka nr 328 1/2 należała do jednego właściciela
a budynek (siedmioosiowy) stanowił jego siedzibę. Na pozostałej części posesji były
składy. Około 1909 r. nastąpił podział parceli.4 W części zachodniej w latach 1910-11
wzniesiono monumentalny trójkondygnacyjny gmach męskiego gimnazjum humanistycznego.5
4
Według pozycji Lublinianin Rocznik – Kalendarz Ilustrowany na rok 1904. Lublin, Nakład i Druk
Dure, działką nr 328a przy ul. Powiatowej dysponował sukcesorz Sypniewskiego
5
Historię i działalność Prowincji Sandomierskiej Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej w latach 1893-1993 opracowała Maria Wójcik, wydana pod w/w tytułem w Sandomierzu w 1993r. W powyższej
publikacji omawia działalność „Promienia” w Lublinie, wskazano także, że obok przedszkola prowadziły
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2. Skan planiku rozbudowanego domu na rogu ulic d.
Powiatowej i Ogrodowej, po nałożeniu go na fragment
planu Lublina z 1870 (autor dr R. Zwierzchowski)

4. Plan zagospodarowania działki w związku
z planowaną rozbudową istniejącego budynku w kierunku wschodnim.
3. Widok elewacji budynku z przed 1896 r. (próba wizualizacji na podstawie projektu przebudowy z 1896 r.)

Ok. 1896 r. opracowano projekt rozbudowy budynku w kierunku wschodnim
o trójosiowy piętrowy segment, dostosowany stylowo do starszej części. Jednakże
w trakcie realizacji inwestycji odstąpiono od pierwotnego założenia, podnosząc trzyosiową część o jedną kondygnację. Zachowano jednak układ i wystrój architektoniczny elewacji. Zapewne, na co wskazują oznaczenia funkcji poszczególnych pomieszczeń na rysunkach projektu, rozbudowa oraz adaptacja istniejącego budynku miały
na celu przekształcenie obiektu na pensjonat.
Jednocześnie w tym samym roku powstał inny projekt architektoniczny uzupełnienia zabudowy w narożu działki. Przewidywał dostawienie nowej kubatury do
istniejącego piętrowego budynku. W założeniu miała powstać kamienica czynszowa
gospodę zwaną później jako stołówka Promień przy ul. Bernardyńskiej 3, w południowej części parteru
Pałacu Parysów.
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5. Projekt rozbudowy budynku o wschodni
łącznik – rzut parteru i piętra.

5a. Układ funkcjonalny pomieszczeń wg projektu adaptacji i rozbudowy o część wchodnią
z opisem w języku rosyjskim – tłumaczenie
mgr Tatiana Suchy.

o „pełnej” funkcji mieszkalnej. Zaproponowano budynek trzykondygnacyjny,
z suterenami od strony ul. Ogrodowej. Narożnik został ścięty dla podkreślenia wielkomiejskiego charakteru budowli. Dodatkowym elementem był balkon na piętrze
nad wejściem. Główna elewacja była zaplanowana od strony ul. Ogrodowej. Miała
być to sześcioosiowa fasada z ryzalitem (w trzeciej osi od południa) zwieńczonym
trójkątnym naczółkiem. Detal architektoniczny jak pilastry, boniowanie powyżej cokołu, obramienia okien jak i gzymsowanie w swoim charakterze nawiązywały do
istniejącego budynku od strony obecnej I Armii WP. Nie znamy przyczyn odstąpienia
od realizacji tego projektu, można przypuszczać, że zaważyły względy finansowe.
Ankieta budynku przy ul. Pierackiego 9 sporządzona w 1936 r. wykazała, ze
właścicielem posesji jest „Promień” Stowarzyszenie Wychowawczo – Oświatowo –
Charytatywne. Teren wraz z domem mieszkalnym i dwiema komórkami został przez
Stowarzyszenie nabyty w 1925r. Jako ciekawostkę należy dodać, że zarządcą był
R. (nazwisko nieznanie), a dozorcą Wawrzyniec Balicki.
W 1933 r. na wniosek Stowarzyszenia, znany lubelski architekt Tadeusz Witkowski
opracował projekt adaptacji poddasza na cele mieszkalne. W stosunku do zastanego
układu obiektu i wystroju elewacji proponował wprowadzenie, które polegało na zastąpieniu na fasadzie tympanonu facjatką. Ten projekt także nie doczekał sie realizacji.
Układ przestrzenny budynku i jego forma zachowała się do 2 poł. Lat 80-tych XX w.
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6. Projektowana budowa elewacji z 1896 r. od strony ul. Powiatowej (obecnie I Armii WP)
Niniejszy plan został rozpatrzony przez Wydział Budowlany i zgodnie z aprobatą został zatwierdzony przez Lubelski Zarząd Gubernatora o tym że wszystkie dachy winny być pokryte
żelazem w postaci blachy oraz winny być wyposażone tam gdzie będzie taka potrzeba w hartowaną ścianę przeciwpożarową (mur ogniowy) oraz aby kamienna klatka schodowa została
wykonana w taki sposób aby było wyjście na strych.
Miasto Lublin, dnia 21 marca 1896 roku; Gubernator – Władimir Filipowicz Tchorżewski (ok.
1840-1905) [podpis nieczytelny]; Wice Gubernator – [podpis nieczytelny]; Doradca – [podpis
nieczytelny]; Doradca – [podpis nieczytelny]; Architekt Gubernatorski; Inż. [imię i nazwisko
nieczytelne] – tłumaczenie mgr Tatiana Suchy
7. Projekt kolejnej rozbudowy obiektu z 1896 r.

8. Projekt fasady z 1896 r. od strony ul. Powiatowej
(obecnie 1 Armii WP.
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9. Projektowana budowa fasady z 1896 r. od strony ul. Ogrodowej.
Niniejszy plan został rozpatrzony przez Wydział Budowlany i zgodnie z aprobatą został zatwierdzony przez Lubelski Zarząd Gubernatora o tym że wszystkie dachy winny być pokryte
żelazem w postaci blachy oraz winny być wyposażone tam gdzie będzie taka potrzeba w hartowaną ścianę przeciwpożarową (mur ogniowy); Miasto Lublin, dnia „ / ” Sierpnia 1896 roku.
Gubernator – [podpis nieczytelny]; Wice Gubernator – Władimir Filipowicz Tchorżewski (ok.
1840-1905) [podpis nieczytelny]; Doradca – [podpis nieczytelny]; Doradca – [podpis nieczytelny]; Architekt Gubernatorski; Inżynier Cywilny [podpis nieczytelny]; [W lewym dolnym rogu]
Miasto Lublin II Maja 1896 roku; Inżynier – Architekt, Powiatu lubelskiego [podpis nieczytelny]
– tłumaczenie mgr Tatiana Suchy

Ostatnią inwestycją przeprowadzoną na posesji była dobudowa
skrzydła od strony ul. Ogrodowej.
Na wniosek Zgromadzenia Sióstr
Służek NMP Niepokalanej Miejski
Konserwator Zabytków p. Jadwiga
Janiuk 17 sierpnia 1987 r. uzgodniła projekt techniczny rozbudowy
Domu Zakonnego opracowany
przez mgr inż. arch. Antoniego
Hermana.
W uzasadnieniu podkreślono
umiejętne
nawiązanie do gabary10. Projekt adaptacji poddasza z 1933 r. nad najstarszą
tów,
podziałów
i detali. Autor osiągczęścią budynku wg autorstwaarch. T. Witkowskiego.
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nął całość, harmonizującą zarówno
z najbliższym otoczeniem, jak i tą
częścią śródmieścia Lublina.
W stosunku do współczesnej
architektury lokalizowanej w obrębie śródmieścia i zabytkowych
kamienic o eklektycznym wystroju
elewacji może być zawsze dyskusyjna.
Na zakończenie chciałbym
się podzielić następującą uwagą.
Drzewa rosnące od strony ul. I Armii WP nie są gatunkami charakterystycznymi dla zieleni miejskiej,
świerki bowiem są typowe dla parków. Po wtóre zupełnie zasłaniają
XIX-wieczną elewację budynku
i zabierają mu oddech urbanistyczny. Wydaje się, że dobrze strzyżony żywopłot spełniłby funkcje parawanu.
11. Zrealizowany projekt dobudowy z 1987 r. skrzydła
wschodniego wg autorstwa arch. A. Hermana – rzut
parteru.
12. J.w. elewacja frontowa od strony ul.
I Armii WP.

13. J.w. elewacja boczna od strony
ul. Ogrodowej.
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15. Widok budynku po rozbudowie – po 1987
14. Widok budynku przed remontem – foto- roku, elewacja frontowa od ul. I Armii WP
grafia z 1985 r. w zbiorach WUOZ w Lublinie.

16. Widok budynku po rozbudowie – po 1987 roku, 17. Autor artykułu na podwórzu przedszkola, fot.
elewacja boczna od ul. Ogrodowej
z 1956 roku

HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF HOUSING ON THE ESTATE
AT THE JUNCTION OF UL. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO
AND UL. OGRODOWA IN LUBLIN, A CONTRIBUTION
TO DEVELOPMENT OF THE DOWNTOWN.
The article was inspired by the discovery of the unrealized architectural projects related to
the planned development of the corner of the property in the National Archives in Lublin.
It will elaborate on the built-up parcel no. 34 at the junction of ul. I Armii Wojska Polskiego
and ul. Ogrodowa in Lublin. The housing quarters of part of the present city centre of Lublin
located in north-west between ul. 3-go Maja, ul. Krakowskie Przedmieście, the town park (Saski
Park) and the valley of Czechówka, in the final phase of the Old Polish period they occupied
the outermost parts of the urban area, protected by the last line of fortifications (embankment),
which extended along the present eastern border of the Saski Park. The oldest road from Lublin
to Radom and Warsaw via Wieniawa was running this way. It was later transformed into
Ogrodowa, Poviat street. It was renamed in 1934 and it took up the name after Bronisław
Piracki, a minister who tragically died in a terrorist attack. During the occupation its name was
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changed to LITAUR Strasse (Litewska) and after the war it was changed again – to ul. I Armii
Wojska Polskiego.
The preserved map of Lublin from that particular period (a copy of the original map of J.
N. Łęcki from the middle of 19th century) proves that the fundamental structure of streets and
alleys in the area had been shaped by the end of 18th century. A detached house that was built
on the empty corner parcel no. 328 in the last decade of the 19th century (marked as 328/1) was
the residence of the owner.
According to the design developed around 1896, the building was to be expanded eastwards
with a three-axis several storeys high segment similar in style to the older part. However, during
the realization of the investment the original plan was abandoned and the three-axis part was
elevated by one storey. Nevertheless the layout and architectural design of the elevation were
preserved.
Simultaneously, in the same year, another architectural project concerning development of
housing in the parcel’s corner was made. According to that design, a new cubature was to be
added to the existing construction. A new design (not implemented) was prepared in the same
year. It which assumed erection of a corner tenement house with a bevelled corner typical for the
period. The causes of withdrawal from the investment are unknown; however we cannot exclude
the financial reasons for that decision.
According to the construction survey carried out in 1936, the Educational Charity
Association “Promień” (Wychowawczo-Oświatowo-Charytatywne „Promień”) had been a new
owner of the building since 1925. On request of the owners a well-known architect Tadeusz
Witkowski developed the design of adaptation of the attic, which was never implemented.
Construction of the east wing (on the side of ul. Ogrodowa) in the 80’s of the 20th century
was the last and finally implemented investment. It was based on the design of the architect
Antoni Herman. The building has retained this shape until present times.
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STUDIA I MATERIAŁY

Dariusz Kopciowski

Ochrona zabytkowych wartości Kazimierza Dolnego
Przedmiot ochrony oraz sposób i skuteczność stosowania prawa
Administracyjne granice miasta obejmują rozległy obszar, rozciągający się wzdłuż
Wisły na długości blisko 7 km – od wsi Bochotnica na północnym-wschodzie do wsi
Męćmierz na południowym-zachodzie. Na wschód w głąb doliny Grodarza miasto
sięga na odległość blisko 2,5 km, granicząc ze wsią Doły. Jego charakterystyczną
cechą pozostaje urozmaicona rzeźba terenu w postaci licznych wzgórz „pociętych”
jarami, porośniętych bujną, dziką roślinnością, wapienne kamieniołomy oraz znaczące obszarowo sady i pola uprawne. Naturalny krajobraz, z wpisaną w jego przestrzeń
tkanką urbanistyczno-architektoniczną stanowi na tym obszarze dominującą rolę.
Dotyczy to całości obszaru gminy, na terenie której – jak zauważył J. Bogdanowski
z zespołem – „występują stosunkowo niewielkie zasoby elementów zabytkowych
tak kulturowych jak przyrodniczych, przy znacznej ilości wartościowych elementów
naturalnych, co decyduje o ogólnym charakterze krajobrazu”1.
Ochronie konserwatorskiej sprawowanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, podlega wspomniany wyżej układ urbanistyczno-architektoniczno-krajobrazowy miasta, z wpisanymi w jego obszar pojedynczymi zabytkami. Analiza zasobu archiwalnego WUOZ w Lublinie, pozwala stwierdzić, że w granicach administracyjnych
miasta do rejestru zabytków wpisano 68 zespołów zabudowy i pojedynczych zabytków na mocy odrębnych decyzji administracyjnych2. Miasto traktowane jako obszar
kulturowo-przyrodniczy o szczególnych walorach, objęte zostało ochroną prawną
w oparciu o liczne akty i dokumenty formalne. Już 14 czerwca 1947 roku zarządzeniem Konserwatora Zabytków Urzędu Województwa Lubelskiego zostało uznane za
zabytek, zaś decyzje administracyjne w sprawie wpisu „zespołu urbanistyczno-architektoniczno-krajobrazowego wraz ze wszystkimi placami, ulicami, drogami, budynkami, ruinami, wąwozami i drzewostanem w granicach według załączonego planu”
wydane zostały dwukrotnie – 13 sierpnia 1966 r. i 24 stycznia 1983 r.3. Dodatkowo,
1
Studium architektoniczno-krajobrazowe rejonu i miasta Kazimierza Dolnego, część I – Studium
i koncepcja kazimierzowsko-nałęczowskiego parku krajobrazowego, autorstwa Instytutu Urbanistyki
i Planowania Przestrzennego Politechniki Krakowskiej (J. Bogdanowski z zespołem), Kraków 1973, s. 40
(archiwum WUOZ w Lublinie).
2
Dane pozyskane z archiwum WUOZ w Lublinie oraz informacji zawartych w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego nr 125 z 19 lipca 2007 roku, gdzie pomiędzy pozycją 368 i 453 wymieniono
wszystkie zabytki na terenie miasta objęte prawną ochroną konserwatorską.
3
Granice ochrony wyznaczone w 1947 roku obejmowały teren od ujścia rzeki Bystrej w Bochotnicy
do wsi Męćmierz i od brzegu Wisły do wsi Wylągi. Decyzją z roku 1966 granice te znacznie ograniczono
i obecnie obejmują one teren wzdłuż Wisły – od ostatniego spichlerza przy ul. Puławskiej do wsi Męćmierz,
oraz od wschodu obszar do granic wsi Doły.
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1. Mapa pokazująca zasieg wpisu do rejestru zabytków układu urbanistyczno-architektonicznokrajobrazowego Kazimierza Dolnego jak również granice ochrony Pomnika Historii.

8 września 1994 r., Zarządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej miasto zostało
uznane za Pomnik Historii. Dopełnieniem ochrony konserwatorskiej zespołu stało się
utworzenie w roku 1979 Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, obejmującego obszar Kazimierza Dolnego i Janowca, o powierzchni 14,9 ha, z otuliną o powierzchni
24,2 ha. Dodatkowo układ urbanistyczny miasta chroniony jest obecnie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego
Uchwałą Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym nr VI/29/2003 z dn. 28 marca 2003.
W uzupełnieniu powyższych danych warto dodać, że o zabytkowym charakterze
powyższego obszaru, zadecydowały trzy podstawowe kryteria – wartość historyczna, naukowa i artystyczna. Z pierwszą z nich wiąże się wiek, naturalne kryterium
uszczuplające zasób zabytkowy. Im bardziej odległe w czasie, tym bardziej narażone
na zniszczenie „dokumenty” historii docierają do naszych czasów we fragmentach,
często trudno czytelnych, co nie zmniejsza ich wartości. Wartość historyczna to także
cecha obiektu bądź obiektów indywidualnie związanych z miejscem bądź wydarzeniem historycznym, stanowiąca wskutek tego przedmiot badań naukowych z dziedziny historii, historii kultury materialnej, archeologii lub badań historycznych w innych
dyscyplinach naukowych. Wartość artystyczna – odwołuje się najczęściej do zupełnie
innej sfery emocjonalnej – poczucia piękna. Jest ona wynikiem twórczej inwencji,
nadającej dziełu specjalny charakter.
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Przywołane powyżej formy ochrony konserwatorskiej, obligujące do uzgadnia
z WKZ wszelkich prac inwestycyjnych na terenie miasta – nie przekładają się niestety
na skuteczność stosowania prawa. Osiemnaście lat temu, w roku 1992, Jerzy Żurawski wówczas Dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego podając powody swej rezygnacji
z prowadzenia powierzonych spraw z zakresu kompetencji WKZ napisał do Wojewody, że obok przyczyn zdrowotnych „powodem jest brak możliwości skutecznego
działania w dziedzinie ochrony zabytkowych zespołów urbanistycznych”4. Do pisma
załączył kilkustronicowe uzasadnienie wraz z wykazem 253 samowoli budowlanych,
w których doprowadzenie do zgodności z prawem udało się w 5 (sic!) przypadkach.
Obecnie statystyka prawnych interwencji uległa znacznej poprawie dzięki lepszej
współpracy urzędu WKZ i organu nadzoru budowlanego, jednak stopień skuteczności nadal jest dalece niezadowalający. Przyczyn takiego stanu szukać należy zarówno
w niedoskonałych podstawach prawa, jak i w trybach proceduralnych jego stosowania
i egzekwowania. Na szeregu przykładach zapisów ustawowych można przedstawić,
jak przepisy prawa pozostają ze sobą w sprzeczności lub są niejednoznacznie sformułowane. To sprawia, że powstają prawne interpretacje przepisów, niejednokrotnie
odmiennie formułowane także w orzeczeniach na szczeblu najwyższych organów
orzecznictwa. Podstawowym problemem jest różnie interpretowany pod względem
skutków prawnych zakres wpisu urbanistycznego miasta i status ochrony poszczególnych obiektów. Początkowo przyjęto, że wszystkie budynki na terenie Kazimierza Dolnego – jako że są wymienione w decyzji o wpisie układu urbanistycznego
– są objęte ochroną jako zabytki. Na tej podstawie Generalny Konserwator Zabytków
przez lata odrzucał wnioski o indywidualny wpis pojedynczego zabytku architektury
uznając, że nie ma podstaw formalnych do orzekania w sprawie orzeczonej (casus
willi Szukalskiego, domów przy Krakowskiej)5. Jednocześnie takiej interpretacji nie
potwierdzono, gdy właściciele budynków ubiegali się o ulgi podatkowe od nieruchomości lub dotacje na prace, co budziło zrozumiałe sprzeciwy. Przy kolejnych
rozpatrywanych sprawach Ministerstwo Kultury, opierając się na wyrokach sądowych
zmieniło interpretację i stąd np. nakaz zabezpieczenia budynku dawnego Hotelu
„Berensa” wydany przez WKZ na jego właścicieli – został uchylony, jako odniesiony
do obiektu nie wpisanego do rejestru6. Podobna zmienność interpretacji prawa dotyczyła uznawania właścicieli nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję za strony,
kolejności wydawania pozwoleń konserwatorskich i budowlanych na prace przy budynkach i przy podziałach działek.
Niektóre sformułowania i zwroty stosowane w ustawach pozostawały przez długi
czas w ogóle niesprecyzowane. Dotyczyło to m.in. pojęć: „nieprzekraczalna linia zabudowy” (czy dotyczy części podziemnej budynku?), „powierzchnia zabudowy” (czy
zaliczać zagłębione części kubatur tworzących tarasy?), „kondygnacja” (czy poddasze
stanowi pół, czy całą kondygnację?), „powierzchnia biologicznie czynna”(czy zaliczyć
Teczka akt dotyczących układu urbanistyczno-architektoniczno-krajobrazowego Kazimierza, w archiwum WUOZ w Lublinie
5
Pismo Generalnego Konserwatora Zabytków znak: DOZ-KP/022-23/05 z dnia 15 listopada 2005 roku
– w teczce akt dotyczących układu urbanistycznego Kazimierza Dolnego, w archiwum WUOZ w Lublinie
6
Decyzja znak: DOZ-KD-500-38/04 z dnia 24 marca 2005 roku w aktach sprawy budynki tzw. Esterki,
w archiwum WUOZ w Lublinie
4
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do niej można tzw. zielony dach nad zagłębioną pod ziemią kubaturą?), „budynek gospodarczy” (czy duży dwukondygnacyjny budynek z warsztatem i pokojami do własnej pracy i odpoczynku mieści się w tej kategorii?), „historyczny układ urbanistyczny”
(czy każda działka, drzewo i zabudowa podlega ochronie?, czy zinwentaryzowano
elementy układu w momencie wpisu?). Oczywistym jest, że przy tak nieostrych przepisach prawnych interpretacja dostosowywana była do woli i potrzeb interpretatora.
Oczywiście konserwator i inwestor z reguły mieli rozbieżne zdania.
Dopiero od 2003 roku, w aktualnej ustawie o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami oraz w prawie budowlanym, wprowadzone zostały regulacje niektórych
przepisów (słowniczek pojęć, skoordynowane zasady postępowań w procedurach pozwoleniowych). Istotną zmianą stała się jednocześnie postępująca liberalizacja przepisów prawa budowlanego. Zgodnie z art. 29 ustawy prawo budowlane szereg prac nie
wymaga obecnie uzyskania pozwolenia na budowę – obowiązuje jedynie zgłoszenie
do organu budowlanego. Dotyczy to m.in.: wykonywania przyłączy budowlanych,
ogrodzeń, wznoszenia małych budynków tymczasowych, gospodarczych, wiat, altan,
wykonywania remontów obiektów nie zabytkowych – pozostających poza indywidualnym wpisem do rejestru, lokalizacji basenów przydomowych (do 30 m2), miejsc postojowych do 10 stanowisk itp. Wprawdzie właściwy organ administracji budowlanej
przyjmujący zgłoszenie może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie robót jeżeli ich realizacja może spowodować „pogorszenie stanu
zabytku”, ale oczywistym jest, że takie reakcje należą do rzadkości, a o realizacji robót
konserwator dowiaduje się w trakcie lustracji terenowej, czyli „post factum”. Znowelizowane prawo budowlane (art. 36a) dopuszcza także wprowadzanie zmian w trakcie
realizacji inwestycji – bez konieczności ich zatwierdzania i dokonywania zgłoszeń.
Dotyczy to nie tylko zmian materiałowych (ze szczególną ochotą dokonywanych
w odniesieniu do stolarki okiennej, okładzin elewacji i pokryć dachowych), ale także
zmian w konstrukcji budynków i kompozycji elewacji. Wszystkie te zamienne rozwiązania określane są mianem „nieistotnych odstąpień od projektu budowlanego”,
co upewnia inwestora w przekonaniu, że nie jest również wymagane dokonywanie dodatkowych uzgodnień z urzędem konserwatorskim. Oba przepisy pozostają
w skutkach niezwykle istotne i powodują znaczące naruszenia zasad ochrony – przede wszystkim w odniesieniu do nowo realizowanych obiektów i inwestycji w obszarach historycznych. W przypadkach takich odstępstw od wydanych pozwoleń na
prace nie jest skuteczna interwencja konserwatora (inwestycja nie dotyczy bowiem
nieruchomości zabytkowej). Jednocześnie organy nadzoru budowlanego mają szereg
istotniejszych zadań niż zajmowanie się kolorem dachówki, dodatkowym oknem,
czy okładziną typu „siding”, tym bardziej gdy takie zmiany dopuszczane są przecież
przepisami ustawy prawo budowlane. Taki stan powoduje eskalację samowolnych
działań inwestorów i widoczne skutki przestrzenne. Osobnym zagadnieniem jest nieskuteczność stosowania egzekucji administracyjnej i przepisów karnych – w stosunku
do samowoli budowlanych, a nawet w przypadkach ewidentnych zniszczeń lub nieprawidłowych konserwacji zabytków ściśle chronionych poprzez indywidualny wpis
do wojewódzkiego rejestru. Przypomnieć należy, że z powodu zaniedbania legislacyjnego czasowo usunięte zostały z kodeksu karnego przepisy umożliwiające nakładanie kar z ustawy o ochronie zabytków. Między innymi z tego powodu prokuratura
wycofała się z postawienia zarzutów winnym zniszczenia wielu zabytków z obszaru
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woj. lubelskiego. Ponadto z szeregu wyników postępowań w tym zakresie wynika,
że zniszczenia zabytków to czyny określane jako zdarzenia o „niskiej szkodliwości
społecznej”. Sprawcy zniszczenia zabytku uznawani są za niewinnych, gdyż albo
ich działania nie były zamierzone, albo nie działali z premedytacją, albo wykazywali
starania lecz nie mieli wystarczających środków by sprostać wymogom ochrony, co
nie może być uznane za czynności prowadzące do świadomego niszczenia zabytku.
Problemem jest także niedoskonałe prawo miejscowe, jakim są plany zagospodarowania przestrzennego gmin – w tym miasta i gminy Kazimierz Dolny. Wykonane
w latach 80. studia i analizy urbanistyczne dotyczące Kazimierza nie zostały poddane
aktualizacji na etapie opracowania (w roku 1995) studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania miasta. Problematyka ochrony zasobów kulturowych w tym dokumencie potraktowana została lakonicznie i schematycznie, w oparciu o posiadane
archiwalne materiały dokumentacyjne, bez przeprowadzenia analiz zmian i zagrożeń
wynikających ze współczesnych dokonań w obszarze miasta. Nie sformułowano klarownej koncepcji i uwarunkowań polityki przestrzennej. Zapis dotyczący ochrony
i rewaloryzacji zabytkowego zespołu miasta, ograniczający się do trzech podpunktów
dotyczących zagadnień komunikacyjnych, został uznany za kuriozalny, zaś proponowane kierunki wprowadzania zabudowy w obszarach dotąd niezabudowanych
(np. w rejonie ul. Słonecznej, na tzw. „Polach Miejskich”) za niezgodne z wytycznymi
konserwatorskimi.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Kazimierz
Dolny WKZ zaopiniował negatywnie, co w świetle ówczesnych przepisów prawa
nie było wiążące dla organu gminy i nie stanowiło przeszkody dla podjęcia uchwały zatwierdzającej dokument. Planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy, uchwalonego przez organ samorządowy jako prawo lokalne, także
nie można uznać za gwarantujący prawidłowość zmian w przestrzeni miasta. Przygotowany w oparciu o wadliwe studium, opracowany także w ograniczonym stopniu
szczegółowości, z szeregiem ogólnikowych zapisów odwołujących się do uznaniowego orzecznictwa na etapie wykonywania opracowań projektowych daje asumpt do
kolejnego interpretowania ustaleń, naginania racji inwestorów, analizowania możliwości „obejścia” uwarunkowań.
Aspekt społeczny
W społeczeństwie obywatelskim, do którego niewątpliwie dążymy, oceny społeczne zajmować winny ważne miejsce. Należy bowiem zauważyć, że obszar miasta,
w tym jego poszczególne fragmenty : ciągi ulic, budynki, zaułki, place – są ważnymi
nośnikami wartości dla danej społeczności i osób przyjezdnych, a sposób ich kształtowania budzi duże emocje. Wiąże się to niewątpliwie z bardzo osobistym podejściem
do oceny kształtowania przestrzeni miejskiej, w tym osobistymi doznaniami i wyobrażeniami, nie znajdującymi w wielu przypadkach umocowania w historii. Podejście
takie należy jednak podtrzymywać i umacniać, jako mające wpływ m.in. na wzmocnienie lokalnej tożsamości społecznej. Zauważyć przy tym należy, że z uwagi na
możliwość zamykania się społeczności lokalnych na zmiany, decyzje przestrzenne nie
mogą być prostym odbiciem głosu społecznego. Mimo to uwzględnienie go w procesie ochrony i zarządzania miastem historycznym, może – w wielu przypadkach – być
wysoce użyteczne. Wpływ lokalnej społeczności na rozwój przestrzenny Kazimie-
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rza Dolnego, zaznaczył się zwłaszcza w XX wieku – przybierając różnorakie formy,
zależne od sytuacji ekonomicznej miasta i popytu na usługi – głównie turystyczne.
W okresie międzywojennym zaznaczył się np. wyraźnie opór mieszkańców przed narzucaniem zasad odbudowy miasta wg określonego porządku i zasad, z czysto praktycznych powodów. Wynikało to wprost z braku środków finansowych potrzebnych
do opracowania projektu, a potem realizacji jego założeń respektujących zabytkowy
charakter miasta. Podkreślić przy tym trzeba, że Jan Koszczyc-Witkiewicz zrezygnował w 1920 roku z funkcji konserwatora „ze względu na rozbieżność poglądów
między nim a miejscową społecznością”7. Wynikiem m.in. takiej postawy społecznej,
Kazimierz w końcu lat 30. XX w. przedstawiał się jako zaniedbane miasto, na terenie
którego dominowała chaotyczna, w wielu przypadkach bezwartościowa i przypadkowa zabudowa8. W okresie tym „narastała, aczkolwiek starannie ukrywana, niechęć
do ludzi z zewnątrz, a także niechęć do zabytków podziwianych przez przybyszów.
Bez trudu kojarzono zafascynowanie starą architekturą z różnymi nakazami i zakazami władzy konserwatorskiej”9. Postawa ta wynikała z braku materialnej pomocy
państwa, która winna wspierać restrykcyjne działania konserwatorskie. Z oporem
lokalnej społeczności spotykały się także metody postępowania Karola Sicińskiego
wspieranego przez silną władzę centralną, „który w sposób niezwykle konsekwentny
urzeczywistnił własną wizję projektową całych pierzei rynkowych i pojedynczych
nowych budynków”10, bezpardonowo traktując własność prywatną. Za tą postawę
i bezkompromisowość w dążeniu do celu Siciński przez część mieszkańców miasteczka został wprost znienawidzony11. Konflikty z lokalną społecznością powiązane z nowymi realizacjami wiązały się także z działalnością J. Żurawskiego, co wynikało m.in.
z braku zrozumienia przez kazimierzan ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rozwiązań projektowych, a także dążności do wznoszenia domów „z optymalnym programem użytkowym obliczonym na rodziny rozwojowe oraz
na letników”12. Efektem powyższego niezrozumienia były liczne samowole, naginające realizacje do własnych gustów, a przede wszystkim potrzeb użytkowych. Sytuacja
ta nie zmieniła się znacząco również obecnie13, co zapewne wynika z szeregu utrudnień, których nie mają właściciele nieruchomości ulokowanych w innych, sąsiednich chociażby miejscowościach. Wielu mieszkańców Kazimierza Dolnego uważa, że
przekształceń miasta nie należy ograniczać, domagając się by ich potrzeby bytowe
J. Żurawski, Stosunek lokalnej społeczności do ochrony walorów zabytkowych i krajobrazowych
Kazimierza Dolnego, Ochrona zabytków, 1982, nr 1-2, s. 14
8
Świadczy o tym zgromadzony bogaty materiał ikonograficzny, w tym m.in. w publikacji K. Nawrockiego „W Kazimierzu nad Wisłą”, Warszawa 2001 oraz archiwach: Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu
Dolnym i Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie
9
J. Żurawski, Stosunek lokalnej społeczności … op. cit.
10
Ibidem.
11
Świadczą o tym przekazy ustne pozyskane przez autora m.in. od Tadeusza Michalaka, a także spuścizna malarska po Sicińskim. Na jednym z obrazów olejnych przechowywanych w Muzeum Nadwiślańskim
przedstawił się jako niezrozumiany twórca, obrzucany kamieniami przez lokalną społeczność
12
J. Żurawski, Stosunek lokalnej społeczności …, op. cit. s. 15.
13
H. Landecka, Kazimierz – miasto chronione. Teoria i praktyka /w:/ Stare miasteczka w nowych
czasach. Ochrona zespołów staromiejskich a turystyka masowa. Kazimierz – miasto zagrożone. Warszawa
2007, s. 41-50.
7
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decydowały o rozwoju miasta14. Służby konserwatorskie w procesie tym traktowane
są jako przeszkoda w drodze do własnych wąsko rozumianych celów, którą najlepiej byłoby ominąć. Do chwili obecnej niestety nie zostały wdrożone mechanizmy
organizacyjne i ekonomiczne, które pozwoliłyby lokalnej społeczności w pełni zaakceptować konsekwencje wynikające z racji oczywistych wartości zabytkowych miasteczka. Pomocnym mógłby być np. odpowiedni system bezzwrotnych dotacji i ulg
podatkowych bądź długoterminowe pożyczki na dogodnych warunkach15. Być może
z powodu braku takich bądź podobnych uregulowań, będących zachętą ze strony
Państwa do stosowania przez prywatnych inwestorów rozwiązań charakterystycznych
dla miejscowej tradycji budowlanej, zabytkowe obszary miast i miasteczek Polski
„zalewane” są dostępnymi powszechnie, substandardowymi i co najważniejsze dla
Inwestora tanimi materiałami, takimi jak blachodachówka, siding i „stolarka” plastikowa. Żadne preferencje dla mieszkańców miasta nie wynikają też z faktu umieszczenia
go na liście Pomników Historii.
Wyróżniającą się specyficzną częścią społeczności Kazimierza Dolnego, pozostają zwłaszcza w ostatnich latach majętne, „przyjezdne” osoby, kupujące działki budowlane z przeznaczeniem głównie pod zabudowę powiązaną z usługami turystycznymi.
Cechuje je niestety w zdecydowanej większości przypadków, „niedostatek sumienia
ekologicznego i konserwatorskiego”, tożsamy z powszechnym brakiem kultury ogólnej16. Przejawem działań tej grupy pozostają projekty i realizacje dużych kubaturowo
budynków, wykorzystujących ustalenia planistyczne – dopuszczające wprowadzenie
przywołanych wyżej funkcji. Akceptacja dla tego typu działań – pomimo uwzględniania ograniczeń stawianych przez służby konserwatorskie powodujących redukcję
pierwotnych zamysłów projektowych – budzi protesty rodzimych mieszkańców Kazimierza, dysponujących nieruchomościami przeznaczonymi w ustaleniach planistycznych wyłącznie pod zabudowę jednorodzinną.
Inną grupą aktywnie działającą na terenie miasta są organizacje pozarządowe, tj.
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami oraz Towarzystwo Przyjaciół Kazimierza Dolnego
– będące istotnym wyróżnikiem dojrzałości lokalnego społeczeństwa. Posiadają one
potencjał do działalności na rzecz podnoszenia jakości życia, przejawiający się m.in.
w dbałości o środowisko i dziedzictwo kulturowe17. Nie do przecenienia pozostają
14
Takie wnioski przyniosła m.in. dyskusja w ramach konferencji naukowej – Ochrona zespołów staromiejskich a turystyka masowa. Kazimierz – miasto zagrożone, w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2006 roku
w Kazimierzu Dolnym; wnioski te nasuwają się także z rozmów przeprowadzonych przez autora z licznymi
mieszkańcami miasta przy okazji postępowań administracyjnych prowadzonych przez WUOZ w Lublinie.
15
O przykładach tego typu działań poza granicami Polski informacje znaleźć możemy w artykule,
K. Pawłowskiego, Partycypacja społeczeństwa w rewaloryzacji i ochronie zabytków – stan doświadczenie,
potrzeby, ochrona Zabytków 1983, nr 1-2, s. 6-7; „W wielu krajach stworzono specjalne systemy dotacji,
pożyczek i subwencji zarówno dla właścicieli, jak i lokatorów domów poddawanych zabiegom rewaloryzacyjnym. Działania te objęto przywilejami właściwymi dla budownictwa spółdzielczego”.
16
W. Kosiński, Ochrona krajobrazu wobec akcesji europejskich i globalizacji /w:/ Współczesne problemy ochrony krajobrazu, pod red. M. Kucharczyka, Lublin 2004, s. 27.
17
D. Kłosek-Kozłowska, ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka, Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, seria architektura, Warszawa 2006, s. 145; Społecznego wartościowania przestrzeni miasta historycznych także D. Kłosek-Kozłowska, Społeczne wartościowanie przestrzeni miast historycznych
jako element budowania systemu ochrony dziedzictwa miast, Ochrona Zabytków, 2001, nr 2, s. 127-132.
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przejawy działalności tej grupy społecznej, zwłaszcza w zakresie edukacji promującej
historyczne, artystyczne i naukowe wartości miasta, tak często jeszcze nieobecne
w świadomości wielu mieszkańców i samorządu. Przestrzeń obywatelską należy bowiem postrzegać, jako miejsce komunikacji międzyludzkiej, w której wpływamy na
siebie poprzez dialog. Wspólna akceptacja wartości, zdobywanie dla niej społecznej
aprobaty daje szansę ich utrwalenia i wejścia w tzw. obiegową powszechność18.
W Kazimierzu Dolnym ścierają się poglądy znaczącej części mieszkańców, wspieranych przez władze samorządowe oraz wielu architektów niechętnie przyjmujących
ograniczenia konserwatorskie – uważających, że w mieście winna obowiązywać liberalna polityka przestrzenna bez ograniczeń19 oraz służb konserwatorskich wspieranych przez miejscowe elity zrzeszone w w/w organizacjach pozarządowych. Aby
przedmiot dyskusji – dobro wspólne – przetrwał, pozostający w mniejszości znawcy
i miłośnicy muszą do swych racji przekonać większość bowiem „ani ochrona, ani
tworzenie piękna nie odbywa się za darmo”20.
Odpowiedzialność za przestrzeń miasta uczestników procesu
inwestycyjnego, podporządkowanie czy kreacja.
W procesie zmian w zagospodarowaniu przestrzeni miasta występuje wielu
uczestników, których role pozostają różne lecz znaczące: samorząd lokalny, organy
administracji architektoniczno-budowlanej, projektanci – architekci i urbaniści, nadzór budowlany, urząd konserwatorski, Zarząd Parków Krajobrazowych, mieszkańcy,
inwestorzy, stowarzyszenia zawodowe i społeczne. Każdy z wymienionych ma swój
udział w zmianach dokonywanych w obszarze miasta – zależnie od postaw, celów
działań i świadomości rozumienia zagadnień ochrony i porządku przestrzennego.
Biorąc pod uwagę szeroko rozpowszechnione informacje o historii, zabytkach,
walorach kulturowo-przyrodniczych miasta, a także stosowanych od lat systemach
ochrony założyć należy, że wszyscy wymienieni uczestnicy procesu winni posiadać
zasadniczą wiedzę o wartości miejsca, w którym podejmują działania. Praktyka działań
pokazuje jednak, że intensyfikacji zamierzeń inwestycyjnych i przekształceń terenów
niezabudowanych – podejmowanej zarówno przez mieszkańców, samorząd miasta,
jak i inwestorów zewnętrznych – przyświeca głównie cel komercyjny. Znajduje to
wyraz w zdeterminowanych dążeniach do zmian lub interpretacji ustaleń planu miejscowego w kierunku zabudowy wolnych stref chronionych, nierzadko także zalewowych, adaptacji budynków gospodarczych na mieszkalne lub letniskowe, rozbudowy
i budowy pensjonatów, całorocznych domów dla przyjezdnych, lokalizacji usług gastronomii, parkingów itp. funkcji. Organy samorządowe w założeniu wspierają te inicjatywy uznając je za priorytet z racji społecznych – szansy na wzbogacenie się mieszkańców, powstanie miejsc pracy i wynikający z tego rozwój miasta. Sami mieszkańcy,
właściciele nieruchomości upatrując dla siebie konkretnych korzyści dostosowują swe
domy i działki do oczekiwań klientów – zamieniają przydomowe ogrody na parkingi
18
A. Kuczyńska, Sztuka jako filozofia, Warszawa 1988, s. 28 za D. Klosek-Kozlowska, Społeczne
wartościowanie .. op. cit.
19
B. Szmygin, Słowo wstępne, Stare miasteczka w nowych czasach … op. cit. s. 10.
20
A Böhm, Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu, o czynniku kompozycji, Kraków
2006, s. 189.
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malując samodzielnie i wystawiając znaki drogowe, utwardzają nawierzchnie, budują
baseny, podwyższają poddasza, przebudowują garaże i komórki na domy dla letników, wznoszą na terenie zabudowy jednorodzinnej domy-monstra, które praktycznie
służą jako pensjonaty (prawo budowlane nie zabrania mieć w domu jednorodzinnym
7 łazienek), szukają sposobu zatwierdzenia sprytnych rozwiązań – nierzadko przy pomocy gorliwych architektów i mecenasów zgrabnie wykorzystujących luki prawne.
Z przykrością trzeba też dodać, że często miłośnicy Kazimierza, w chwili podjęcia
własnych działań inwestycyjnych na swojej nieruchomości stają się podobnymi „graczami” w kontaktach z organami ochrony. Organy administracji rządowej – instytucje
ochrony (WKZ, Park Krajobrazowy) i nadzór budowlany z coraz większym trudem
starają się znaleźć optymalne rozwiązania, tak by pozostać w zgodzie z prawem
i zasadami ochrony unikalnych wartości miasta.

2. Niekorzystnie zagęszczona zabudowa w ul. Krakowskiej, będąca efektem realizacji w latach
80. i 90. XX wieku. Fot. autor, 2008.

Działaniem wspomagającym jest współpraca naukowa z uczelniami (Politechnika
Warszawska, Krakowska, Lubelska, UMCS, ASP w Warszawie), ekspertami działającymi w Wojewódzkich Radach Ochrony – Przyrody i Zabytków oraz organizacjami
społecznymi – SARP, TPK, TOnZ.
Istotną przyczyną takiego stanu rzeczy – obok już wymienionych – jest brak
w Kazimierzu spójnego systemu zarządzania obszarami chronionymi. Miasto nie posiada specjalistycznej komórki organizacyjnej zapewniającej planowe, skoordynowane działania w zakresie zmian w przestrzeni miasta. Nie jest prowadzony monitoring
przekształceń i zagrożeń. Od ponad ćwierć wieku brak jest miejskiego architekta,
a od 10 lat miejskiego (okręgowego) konserwatora zabytków, o którego powołanie
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WKZ wnioskuje od 1996 roku bezskutecznie do kolejnych władz zwierzchnich. Jednoznacznie brzmiących rezultatów nie przyniosła też prowadzona w II poł. XX wieku, publiczna dyskusja na temat formy architektonicznej nowych budynków, które
powstawały bądź miały się pojawiać na terenie miasta. Powodem tego jest zapewne
fakt, że projektowanie jest procesem twórczym zawierającym w sobie cechy indywidualne – stąd w jego ocenie trudno o obiektywizm. Henryk Gawarecki – jako jeden
z pierwszych uczestników dyskusji – zauważał, że powojenna odbudowa Kazimierza
prowadzona była pod hasłem rekonstrukcji, przez którą rozumiano „dość dowolną
interpretację przekazów ikonograficznych mającą na uwadze przede wszystkim chęć
utrzymania się w zasięgu form architektonicznych uznanych za charakterystyczne dla
regionu”.

3. Inwestycja dopuszczona do realizacji w latach 60. XX w. Fot. autor, 2008.

Zauważał dalej, że „dalsza przebudowa Kazimierza winna kształtować się już
w oparciu o formy współczesnej architektury, co zagwarantuje właściwe stanowisko
pełnowartościowym formom zabytkowym w tym tak malowniczym i zróżnicowanym
zespole miejskim”21. Próbą wpisania takiej właśnie formy w ścisłe centrum miasteczka, była realizacja wielorodzinnego domu mieszkalnego przy ul. Nadwiślańskiej – wg
projektu Bohdana Lacherta. Oceniając ją Lech Kłosiewicz zauważył, że „choć nie
znajdujemy w niej fragmentów zapożyczonych z historycznego otoczenia, to jednak
udało się autorowi osiągnąć lokalny charakter w sposób daleko bardziej oryginalny,
niż to się zdarza w budynkach projektowanych w konwencjach eklektycznych”22.
Pogląd ten podzielił Stefan Müller wskazując, iż metoda pracy projektowej Lacherta,
21
22

H. Gawarecki, Prace konserwatorskie …, op. cit. s. 121.
L. Kłosiewicz, Jak budować w Kazimierzu? „Architektura”, 1973, nr 11, s. 442.
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„będąca próbą twórczej odpowiedzi ma problemy aktualnej formy architektonicznej w Kazimierzu wskazuje właściwą drogę dla przyszłych projektantów”23. Edmund
Goldzamt zauważył dodatkowo, że „nowoczesność przejawia się tu w kształtowaniu
układu odpowiadającego warunkom sytuacyjnym, w śmiałym i pełnym kultury poszukiwaniu kompozycyjnego dialogu z formami historycznego otoczenia”24. Warto przy
tym odnotować fakt, że projekt tego budynku, będący niewątpliwie formą „dyskusji”
z twórczością Karola Sicińskiego, został z nim uzgodniony i przez Sicińskiego formalnie zaakceptowany25.
Głosy przeciwne – których
nie brakuje i dzisiaj – wskazywały na dysonans przestrzenny tej realizacji, która „w swej
masie przytłacza agresywnością formy i topornością detali …a rozczłonkowanie bryły
i nawiązanie do tradycji wąskich
działek budowlanych …jest iluzoryczne, zwłaszcza w elewacji
frontowej…”26.
Wskazywano 4. Dom wielorodzinny przy ul. Nadwiślańskiej, wzniesioteż, na kontrast jaki budynek ny wg proj. B. Lacherta. Fot. autor 2008.
stwarza w krajobrazie miasta
– w oglądzie z wysokich punktów widokowych27.
Nie sposób pominąć stanowiska jakie zajął w kwestii nowych realizacji na terenie Kazimierza
– Jerzy Żurawski, chroniący w praktyce przez znaczący
okres czasu walory zabytkowe
miasta. Prezentował on pogląd,
że nową zabudowę należy projektować we współczesnych 5. Dom jednorodzinny przy ul. Krakowskiej, wzniesiony
formach
architektonicznych, w opraciu o projekt uzgodniony w latach 80. XX w. Fot.
„utrzymanych w skali i ogólnym autor, 2008.
S. Müller, Spór o architekturę, Jak nie budować w Kazimierzu, „Architektura”, 1974, nr 1-2, s. 49.
E. Goldzamt, Spór o architekturę, Środowisko historyczne i architektura nowoczesna, Architektura”,
1974, nr 1-2, s. 51.
25
L. Kłosiewicz … op. cit. s. 442.
26
B. Rybicka, Spór o architekturę, Czy wystarczy inaczej?, „Architektura”, 1974, nr 1-2, s. 50.
27
J. Żurawski, Spór o architekturę, Podporządkować się zabytkom, „Architektura”, 1974, nr 1-2, s. 52;
W. Kosiński, Paweł Byrski, Turystyka w zespołach staromiejskich. Szansa i zagrożenia /w:/ Stare miasteczka
w nowych czasach. Ochrona zespołów staromiejskich a turystyka masowa. Kazimierz – miasto zagrożone.
Materiały z konferencji naukowej. Kazimierz Dolny, pod red. B. Szmygina; W. Kosiński, Perspektywy małych miast historycznych /w:/ Dziedzictwo Kulturowe fundamentem rozwoju cywilizacji. Międzynarodowa
Konferencja Konserwatorska, Kraków 2000, pod red. A. Kadłuczki, s. 401
23
24
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charakterze istniejącej zabudowy zabytkowej i tradycyjnej”. Postulował też wykluczenie stosowania awangardowych form architektonicznych, powiązanych ze stosowaniem „technologii uprzemysłowionej”28. Spór o architekturę miasteczka rozgorzał ponownie na początku wieku XXI – w związku z niespotykanym dotąd w historii miasta
naporem inwestycyjnym, wykorzystującym szanse inwestowania jakie dały miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego z lat 1976 i 2003.
Pod adresem nowych realizacji – w tym przede wszystkim rozbudowy hotelu
„Król Kazimierz” – padały zarzuty przeskalowania, niewłaściwej formy i kolorystyki, zastosowania ahistorycznych materiałów, zajmowania pod zabudowę zboczy
skarp pokrytych do tej pory zielenią – a tym samym utratę spoistości i tożsamości
miasta29. Wskazywano, że ambicją niektórych architektów jest wręcz przełamanie „rodzimości”, powiązane z zaniechaniem nawiązywania do miejscowej tradycji
budowlanej30. W tym miejscu warto zapytać – co oznacza ten termin. Mieszczą
się w nim formy zaproponowane w kamienicy Celejowskiej, kamienicach Przybyłowskich, farze, willi Potworowskich, spichlerzach, willi „Pod wiewiórką”? Jak
traktować willę prof. Pruszkowskiego, która była bodaj pierwszym przykładem
poważniejszego zagrożenia pejzażu przez zbudowanie na stoku wzgórza Trzech
Krzyży budynku konkurującego sylwetą z basztą i ruinami zamku? Jak traktować
zaprojektowane przez Karola Sicińskiego duże kubaturowo budynki w zespole
szkół przy ul. Nadwiślańskiej, zrealizowany przy tej samej ulicy budynek zaprojektowany przez Bohdana Lacherta. Czy miejscową tradycję budowlaną tworzą
proste w wyrazie architektonicznym, wielkie kubaturowo inwestycje powiązane
z realizacją np. Zajazdu Piastowskiego przy ul. Słonecznej czy domu wypoczynkowego ZNP „Arkadia” przy ul. Czerniawy, a także grupa dużych kubatur tworzących zabudowania klasztorne ss betanek?. Czy w taki kontekst wpisuje się nowy
hotel „Kazimierz” przy ul. Puławskiej?. Jego lokalizacja pozostająca w zgodzie
z ustaleniami obowiązującego obecnie planu, pozostaje – jak się wydaje – także
w zgodzie z regułami określonymi przez plan z 1976 roku, jako znaczna kubaturowo inwestycja przesunięta poza centrum miasta. Czy zrealizowane tam formy
architektoniczne w mniej trafny sposób wpisują się w kontekst krajobrazowo przestrzenny tej części Kazimierza, od zaakceptowanych (choć nie zrealizowanych)
przez służby konserwatorskie w połowie lat 70. XX w. – kubatur przy tej samej
ulicy?. Czy zaakceptowane przez konserwatorów „kazimierskich” budynki przy
ul. Krakowskiej (pensjonat „Vincent”, willa „Agnieszka”, dom kryty niebieską blachodachówką) – wypełniają szczytne postulaty konserwatorskie postawione przez

J. Żurawski, Kazimierz Dolny – uwagi o dziejach … część II, op. cit. s. 17.
B. Szmygin, Kazimierz, turystyka i jej wyzwania dla ochrony dziedzictwa, „Spotkania z zabytkami”,
2006, nr 12, s. 4-5,; B. Szmygin, Turystyka i jej konsekwencje dla wartości zabytkowych Kazimierza, /w:/
Stare miasteczka w nowych czasach. Ochrona zespołów staromiejskich a turystyka masowa. Kazimierz
– miasto zagrożone. Materiały z konferencji naukowej. Kazimierz Dolny, pod red. B. Szmygina, s. 54-55;
B. Szmygin, Współczesne problemy ochrony miasta historycznego, Kazimierz Dolny nad Wisłą, „Ochrona
Zabytków”, 2004, nr 3/4, s. 21-22.
30
Tadeusz Pałka, Duch opiekuńczy Kazimierza Dolnego. Kilka uwag o zatracie rodzimości /w:/ Stare
miasteczka w nowych czasach. Ochrona zespołów staromiejskich a turystyka masowa. Kazimierz – miasto
zagrożone. Materiały z konferencji naukowej. Kazimierz Dolny, pod red. B. Szmygina, s. 64.
28
29
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J. Żurawskiego – zakładające utrzymanie nowych współczesnych form „w skali
i ogólnym charakterze istniejącej zabudowy zabytkowej i tradycyjnej”?31.
To szereg pytań budzących poważne wątpliwości, na które nie ma prostej i jednoznacznej odpowiedzi. Faktem pozostaje jedynie to, że nowe inwestycje pojawiające
się ostatnio w Kazimierzu Dolnym są w dużej mierze wypadkową – być może kontrowersyjnych ale jednak akceptowanych przede wszystkim w latach 70-90. XX w.
– w okresie w którym na terenie Kazimierza funkcjonował jednocześnie konserwator zabytków i architekt miejski – zasad budowania, o czym świadczą przywołane
powyżej przykłady realizacji. Pojawiające się w różnych okresach czasu na terenie
Kazimierza Dolnego formy architektoniczne, chcąc nie chcąc tworzą zatem historię rozwoju przestrzennego miasta, miejscowy koloryt i specyfikę, dopełniając –
w gorszy bądź lepszy sposób – zamysł twórczy Karola Sicińskiego, który „stworzył”
na nowo miasto w okresie powojennym. Nie projektował jednak w Kazimierzu form
oderwanych od trendów obowiązujących w europie. Wpisywał się bowiem w ogólnopolski nurt „sztuki polskiej”, w ramach ogólnego tradycjonalizmu jak zapanował
w architekturze europejskiej w chwili odbudowy po zniszczeniach z okresu I wojny
światowej32. W podobny sposób postępował Jan Koszczyc-Witkiewicz, który w kazimierskich projektach nie posłużył się środkami wyrazu odmiennymi od wcześniej
stosowanych. Nic nie wskazuje na to, by starał się dla Kazimierza projektować
inaczej, aniżeli przy dotychczasowych zamówieniach w innych miejscowościach.
Znamienne jest, że „w kazimierskich budowlach koszczycowych zupełnie brak jest
jakichkolwiek inspiracji miejscową architekturą, jakże przecież sugestywną” 33. Pomimo to, znamiennym pozostaje, że realizacje Koszczyc-Witkiewicza odbierane są
dziś jako wzorcowe niemal przykłady architektury zintegrowanej z miejscowym krajobrazem kulturowym. Można jednak również zastanawiać się, czy stylizacja – jaką
praktykował łącznie z Sicińskim w okresie odbudowy Kazimierza po zniszczeniach
wojennych – nie jest próbą odejścia od ścisłej rekonstrukcji „ku formom nie tyle
oryginalnym, co swojskim: narodowym, lokalnym czy regionalnym”, a takiemu podejściu można przypisać oskarżenia o powierzchowne … naśladownictwo, imitację”34. Co więcej część środowiska architektów uważa, że „programowe postulowanie tworzenia budynków „zakorzenionych: w tradycji lokalnej przyjęte jako zasada
bądź kryterium oceny twórców architektonicznych, byłoby kolejnym wypaczeniem
negującym swobodę wypowiedzi twórczej, dyskryminującym pluralizm kreacji,
J. Żurawski, uwagi o dziejach … cz. 2, op. cit., s. 17.
Wśród jego innych realizacji mieszczących się w nurcie stylu zwanego swojskim, dworkowym lub
dworkowym romantyzmem, można wymienić m.in. szkołę w Dwikozach, dom mieszkalny w Draganiach,
szkołę rolniczą w Rożnicy Kieleckiej i Opocznie, willę Radwanów w Zalesiu i willę Węgierków w Świdrach
Małych – informacja za J. Teodorowicz-Czerepińska, Życie i twórczość Karola Sicinskiego … op. cit., s. 6
(w archiwum Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym).
33
M. Kurzątkowski, konserwatorski wątek w życiu Jana Witkiewicza-Koszczyca /w:/ Konserwator
i Zabytek in. memoriam Jerzego Remera, Warszawa 1991, s. 168; wg projektów tego architekta w Kazimierzu wykonano np. willę Gustawa Potworowskiego, zakład kąpielowo-dezynsekcyjny zwany potocznie
„Łaźnią”, kamienicę Kifnera w pobliżu fary oraz obiekty szkoły rzemieślniczej.
34
A. Kadłuczka, Konserwacja zabytków i architektoniczne projektowanie konserwatorskie, Kraków
1999, s. 70.
31
32
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łamiącym wreszcie faktyczną tradycję – ewolucyjnej zmiany przestrzeni otaczającej
człowieka…”35.
Niemniej jednak zabudowa ta stała się faktem, stanowiąc dla wielu odnośnik,
przy ocenie nowoprojektowanych form architektonicznych na terenie Kazimierza
D. Co więcej została uznana w wielu przypadkach – za chronione prawem zabytki.
Kolejne realizacje na terenie Kazimierza Dolnego (czy tego chcemy czy nie, miasto
będzie dalej się zmieniać poprzez wymianę istniejącej zabudowy bądź realizacje nowych inwestycji wykorzystujących ustalenia planistyczne) winny zatem biorąc pod
uwagę powyższy kontekst, na zasadzie inspiracji wpisywać się w „prawo dobrego kontynuowania” zdefiniowane przez Juliusza Żórawskiego36, który zauważył, że
„… architektura polega wyłącznie na stałym i ciągłym kontynuowaniu istniejących
układów. Architekt nie zaczyna swego dzieła od początku budując nową formę, ale
zawsze zaczyna pracę nad formą, która już istnieje. Projektowanie architektoniczne
nie jest początkiem, lecz jakby dalszym ciągiem pisania poematu, który został już
rozpoczęty”37. Innymi słowy mówiąc projektować należy bazując „na określonych
istniejących wartościach, uwzględniających doświadczenie i tradycję, ale także istniejące otoczenie i jego walory artystyczne, estetyczne czy historyczne, a więc tzw.
krajobraz kulturowy”38. Podkreślić trzeba, że każdy okres w historii sztuki, a więc
i architektury niósł ze sobą charakterystyczne dla siebie rozwiązania materiałowokonstrukcyjne i formy architektoniczne. Nie ma więc powodu, aby budynki, które
będą pojawiać się na terenie miasta nie nosiły cech współczesnych z dozą kreacji twórczej architekta. „Miasto historyczne, współcześnie funkcjonujące dalej jako
miasto, nie zaś jako skansen czy rezerwat, musi posiadać warunki rozwoju swojej
infrastruktury, a zatem także transformacji materii, z której jest zbudowane”39. Na
dopuszczalność tego typu działań wskazywały wnioski końcowe Międzynarodowej
Konferencji Konserwatorskiej – Kraków 2000, gdzie zauważono, że „Prawa do użytkowania i przekształcania architektonicznego dziedzictwa kulturowego, wynikające
z rozwoju cywilizacji, dopuszczają działania kreacyjne, tworzące nowe wartości”.
Podkreślono jednocześnie, iż „winny one być jednak poddane kontroli, co oznacza
świadome i racjonalne zarządzanie zmianami”40. W podobny sposób do nowych
realizacji na terenie miast historycznych odnoszą się: Karta Wenecka41 i Krakow-

R. Bargiełowski, Tradycja jako istotny pierwiastek w praktyce realizacji architektonicznych w Polsce. Zachowanie wartości kulturowych czy ograniczenie inwencji twórczej – przyczynek do dyskusji /w:/
Międzynarodowa Konferencja konserwatorska, Kraków 2000, Materiały z Międzynarodowego Sympozjum
Konserwatorskiego. Interwencja architektoniczna w zespołach zabytkowych – od reliktu historycznego do
kreacji artystycznej, s. 47.
36
J. Żórawski, O budowie formy architektonicznej, Warszawa 1979.
37
J. Żórawski, op. cit; cyt. za A. Kadłuczka, Konserwacja zabytków i architektoniczne …, s. 69.
38
A. Kadłuczka, op. cit., s. 70.
39
Ibidem
40
A. Kadłuczka, Wnioski końcowe, Sekcja IV zabytki architektury i budownictwa, zespoły i miejsca
historyczne, Międzynarodowa konferencja konserwatorska Kraków 2000, pod red. A. Kadłuczki, s. 179;
podobne stanowisko zajmował M. Porębski pisząc, że przestrzeń jest „konstruowana i rekonstruowana
wciąż na nowo i wciąż inaczej, M. Porębski, Ikonosfera, Warszawa 1972, s. 185.
41
Międzynarodowa Karta Konserwacji i Restauracji Zabytków i Miejsc Zabytkowych z 1964 roku.
35
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ska42, określające, że uzupełnienia „winny nosić znamię naszych czasów” oraz Karta
Waszyngtońska43 wskazująca iż „w przypadku konieczności przebudowy budynków
lub wprowadzenia nowych elementów do istniejącej zabudowy, wszelkie uzupełnienia powinny być dokonywane z zachowaniem układów przestrzennych i parcelacyjnych oraz skali istniejącej zabudowy tak jak tego wymaga charakter i wartość
zespołu. Wprowadzenie elementów o charakterze współczesnym może przyczynić
się do wzbogacenia zespołu pod warunkiem, że nie będą one szkodzić harmonijnej
całości jego zabudowy”44.
Konkludując należy zatem stwierdzić, że pojawiające się w mieście nowe formy
architektoniczne winny w umiejętny sposób łączyć kreację z podporządkowaniem,
integrując tym samym harmonijnie nowe i stare struktury. Wśród czynników, które
winny zagwarantować owe zespolenie starego z nowym wymienić należy przede
wszystkim: dostosowanie gabarytami do bezpośredniego sąsiedztwa, odpowiednią
artykulację bryły, stosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych (kamień kazimierski, gont, dachówka ceramiczna, drewno) oraz zgodne z tradycją kształtowanie tzw. „piątej elewacji” z odpowiednim rodzajem i kolorem pokrycia. Ostatecznym
gwarantem nadania nowej architekturze odpowiedniej jakości, pozostaje jednak talent architekta, którego efekt pracy twórczej winien z jednej strony opierać się na
pokorze wynikającej z szacunku dla przeszłości i z drugiej na doskonalonej ciągle
odmienności postaw i poglądów estetycznych.

6. Budynek jednorodzinny
przy u. Szkolnej wzniesiony
wg proj. S. Kuryłowicza na
pocz. XXI wieku. Fot. autor,
2008.

W sytuacji jednak gdy statystyki wykazują, że ma go zaledwie 5% tej grupy zawodowej45 – celowym pozostaje opracowanie wzornika typów architektury lokalnej,
który uzyskałby status prawa lokalnego.

Międzynarodowa Karta z 2000 roku wyznaczająca zasady konserwacji i restauracji dziedzictwa
architektoniczno-urbanistycznego.
43
Międzynarodowa Karta Ochrony Miast Historycznych z 1987 roku.
44
Ibidem, pkt 10.
45
A. Niezabitowski /w:/ Odnowa krajobrazu miejskiego, konferencja 2-4 czerwca 2005 r., Politechnika
Śląska, Gliwice; za A. Böhm, Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu, Kraków 2006, s. 189.
42
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„Świadomość przeszłości jest bez wątpienia niezbędnym filtrem do wszelkich
działań w środowisku kulturowym. Właśnie dzięki tej świadomości możliwe jest autentyczne tworzenie nowych wartości, które nie są wynikiem niewolniczego czerpania z lokalnych tradycji budowania, lecz wypływają z głębokiego przeżycia atmosfery
miejsca”46.
Turystyka – szanse i zagrożenia
Turystyka należy do jednej z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki, odzwierciedlając dynamikę i zakres skoordynowanego rozwoju społecznego
oraz zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego. Wiele krajów, prowincji i regionów
osiągnęło wszechstronny rozwój
społeczno-ekonomiczny rozwijając
gospodarkę turystyczną i przy tym
szereg innych niezbędnych działań
wspierających m.in. komplementarną infrastrukturę, aktywne oraz
dobrze wyedukowane społeczeństwo, a także organizując odpowiedni poziom życia i zapewniając
zaspokojenie podstawowych potrzeb społecznych. Obecnie rozwój
7. Pensjonat przy ul. Małachowskiego, będący po gospodarki turystycznej następuje
części wynikiem samowoli budowlanej. Fot. autor głównie na obszarach charakte2007.
ryzujących się dużymi walorami
przyrodniczymi i kulturowymi, odpowiednio zagospodarowanymi i eksponowanymi.
Szacuje się, że takie zintegrowane strefy rekreacyjne będą głównym kierunkiem popytu turystycznego w XXI wieku – w znacznej części generowanego przez segmenty
rynku europejskiego47.
Wśród rodzajów turystycznej aktywności na szczególną uwagę zasługuje turystyka kulturowa 48, w tym jej odmiana w postaci heritage tourism – tj. turystyki ukierunkowanej na dziedzictwo49. Zjawiska te bliskie są ożywiającej się w ostatnich latach
turystyce pielgrzymkowej50.
J. Gyurkovich, Współczesne koncepcje architektury miejsca /w:/ Międzynarodowa Konferencja
Konserwatorska, Kraków 2000, s. 99; o tendencjach twórczych przy wprowadzaniu nowych form architektonicznych w historycznych układach urbanistycznych odniósł się W. Kosiński w artykule Nowa realizacja
architektoniczna na tle zespołu zabytkowego – od przykładów światowych do warsztatu własnego /w:/
Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska, Kraków 2000, s. 117, wskazał tam m.in. na nowe obiekty,
które są przez projektanta świadomie stylizowane w duchu miejsca i regionu, inspirowane lokalną tradycją, jednak z wyraźnym twórczym przetworzeniem oraz nowe kontrastujące formy, tworzone z głębokim
zaangażowaniem w więź z otoczeniem.
47
J. Kołodziejski, Hipoteza kształtowania polityki przestrzennej państwa, CVP, Warszawa 1998.
48
G.J. Ashworth, Conservation as Preservation or as Heritage: Two Paradigms and Two Answers. Built
Environment vol. 23, no 2 1997, s. 92-102
49
L. Borley, Ochrona miejsc o znaczeniu historycznym – szkocka strategia w dziedzinie turystyki,
referat w ramach międzynarodowej konferencji Dziedzictwo a turystyka, w Krakowie w 1998 roku.
50
A. Mitkowska, Sacro Monte – park pielgrzymkowy, Kraków 1990, s. 218.
46
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Przywołane wyżej walory przyrodnicze i kulturowe z całą pewnością posiada Kazimierz Dolny51,
którego współczesnym, głównym
czynnikiem miastotwórczym52 pozostaje właśnie turystyka wykorzystująca zabytkowy charakter miasta,
co znalazło formalne umocowanie
w aktualnym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzenne- 8. Wjazd do centrum Kazimierza w wakacyjny weekgo miasta i gminy. Ustalenia planu end. Fot. B. Szmygin, 2006.
określają Kazimierz jako „miasto
pełniące funkcję ośrodka krajoznawczo-wypoczynkowego o zasięgu ponadregionalnym oraz ośrodka administracyjno-usługowego dla miasta, gminy i regionu”53. Projekty uwzględniające turystykę jako element wpływający na rozwój regionalny – ujęte
w programach lokalnych i wpisujące się w strategiczne cele programów regionalnych
oraz krajowych, mają szanse na wsparcie z funduszy unijnych. Połączenie programów w zakresie turystyki z programami ochrony dziedzictwa kulturowego szanse te
podwaja.
Turystykę należy postrzegać także jako funkcję wspomagającą ideowo i finansowo ochronę, konserwację i rewaloryzację małych miast o walorach krajobrazowych – takich jak Kazimierz Dolny. Jak pokazuje praktyka, w budżetach samorządów (lokalnych i wojewódzkich) brakuje obecnie środków finansowych dających
możliwość ochrony biernej, to znaczy finansowania opieki nad zespołami zabytkowymi dla ich wartości samych w sobie. Zwłaszcza tych, które wymagają dużych
nakładów i są złożonymi organizmami rządzącymi się procesami niemożliwymi do
konserwatorskiego utrwalenia w niezmiennej formie54. Potraktowanie ich w sposób
komercyjny, przy jednoczesnym niezbędnym profesjonalnym zapewnieniu standardów estetycznych – stanowi szansę dla zachowania ich wartości zabytkowych
i krajobrazowych.
51
Potencjał turystyczny posiadają także inne miasta na obszarze tzw. wielkiego łuku wiślanego, tworzącego przełom pomiędzy Wyżyną Małopolską a Wyżyną Lubelską, pisze o tym J. Kołodziej, janowiec,
Kazimierz Dolny, Puławy, Nałęczów, Wilków – nowe zagłębie turystyczne, Warszawa 1997 (materiał powielony), a także K. Bieda, W. Kosiński, Możliwości rozwoju funkcji turystycznych w świetle doświadczeń
zagranicznych dla obszaru miast i gmin: Puławy, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Janowiec, Wilków, Wąwolnica, Kraków 1997 (materiał powielony).
52
Na turystykę jako współczesny czynnik miastotwórczy, wpływający na poprawę sytuacji ekonomicznej ludności wskazują K. Kuśnierz, R. Malik w artykule Analiza kierunków i możliwości adaptacji zespołów
zabytkowych miast historycznych /w:/ Zabytki architektury i urbanistyki ziemi krakowskiej ich rola we
współczesnym rozwoju regionu, Praca zbiorowa pod red. A. Kadłuczki, Kraków 1997.
53
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego nr 77/2003, uchwała nr VI/29/2003 Rady Miejskiej
w Kazimierzu Dolnym z dnia 28 marca 2003 roku, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kazimierz Dolny.
54
W. Kosiński, Aktywizacja turystyczna małych miast, aspekty architektoniczno-krajobrazowe, Zeszyty naukowe i monografie Politechniki Krakowskiej, monografia 269, seria architektura, Kraków 2000,
s. 18.
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Zrównoważona turystyka może zatem stanowić „idealny «napęd»” ekonomiczny
dla rewaloryzacji małych miast, 55 kreujący przy okazji ich dobry wizerunek56, ale
także nieść ze sobą poważne zagrożenia – przyczyniając się przede wszystkim do
napływu nowych inwestycji mających zaspokoić stale rosnące potrzeby rekreacyjnoturystyczne. Sytuacja taka występuje w Kazimierzu D. – mieście liczącym zaledwie
ponad dwa tysiące stałych mieszkańców, gdzie napływ wielu tysięcy turystów57, rodzi
określone potrzeby, sprowadzające się do zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc
noclegowych, parkingowych czy usług gastronomicznych58. Odnotować przy tym należy postępującą zmianę standardu turystyki. Jednodniowych turystów – krajoznawców, wyparli stali, systematycznie przybywający na coraz dłuższy czas mieszkańcy
dużych miast (głównie Lublina i stolicy). Powstaje rosnące zapotrzebowanie na nowe
miejsca pod budowę bazy wypoczynkowej – dla kilkudniowych i stałych pobytów.
Wyższe są także obecnie oczekiwania gości dotyczące poziomu usług turystycznych,
gastronomii, ofert towarzyszących pobytowi (czynna rekreacja, baseny, sauny, jazda
konna), a także obsługi komunikacyjnej (wygodny dojazd, bezpieczne parkingi)59.
Odwiedzający Kazimierz Dolny goście oficjalni (delegacje państwowe krajowe i zagraniczne na najwyższych szczeblach) wymagają szczególnego traktowania, zapewnienia warunków pobytu i bezpieczeństwa na najwyższym poziomie. Kazimierz tymczasem nie może przekroczyć granicy poza którą istnieje realne zagrożenie zatracenia
jego walorów. Niekontrolowany rozwój, ekspansja nowych obszarów budowlanych
w strefach, które ze względu na swój wyjątkowy charakter i piękno powinny pozostać bez przekształceń, a także dowolność w kształtowaniu architektury i detalu
może prowadzić do odwrotu atrakcyjności miasta, zaniku jego indywidualnego charakteru. Dodać przy tym należy, że napływ dużej rzeszy turystów może wiązać się
z przejmowaniem przez lokalną społeczność obcych wzorców zachowań i stylów
życia, powodującym osłabienie tożsamości i miejscowej wspólnoty. Istotne jest jednak by zrozumienie tego faktu stało się powszechne i akceptowane przez wszystkich
uczestników procesu zmian w mieście. W demokratycznym państwie prawa ochrona
winna być pojmowana w myśl zasady: dlaczego i dla kogo chronimy Kazimierz, a jej
praktyczna realizacja winna być podjęta i przede wszystkim świadomie akceptowana
przez samorząd i mieszkańców miasta.
Kazimierz Dolny jest modelowym przykładem szans i zagrożeń małego miasta
zdominowanego przez turystykę. Jego obecny kształt przestrzenny uznać należy
z jednej strony za godny naśladowania – z powodu harmonijnego powiązania zdecydowanej większości budynków z krajobrazem przyrodniczym, ale także kontro55
W. Kosiński, Problemy aktywizacji turystycznej małych miast w warunkach transformacji /w:/ Studia
i materiały, Strategie rewaloryzacji miast w Polsce i innych krajach, Warszawa 2000, s. 79.
56
W. Kosiński, P. Byrski, Turystyka w zespołach staromiejskich. Szansa i zagrożenia … op. cit.,
s. 193.
57
Wg szacunków miasto odwiedza rocznie ponad milion gości. W niektóre weekendy przyjeżdża tu
ponad 20 tys. osób. Informacja za B. Szmygin, Kazimierz, turystyka i jej wyzwania dla ochrony dziedzictwa,
„Spotkania z Zabytkami” nr 12, 2006, s. 3.
58
Na problemy te zwraca także uwagę B. Szmygin w artykule, Współczesne problemy ochrony miasta
historycznego, Kazimierz Dolny nad Wisłą /w:/ „Ochrona zabytków”, 2004, nr 3/4, s. 21-22.
59
Audyt turystyczny gmin: Janowiec,…. Kazimierz Dolny, Nałęczów, Wąwolnica, opracowany przez
Polską Agencję Rozwoju Turystyki, Warszawa 2007 (tekst w posiadaniu autora).
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wersyjny – z racji przypisania miastu statusu miejscowości „… pokazowej, arbitralnie
sterowanej, nie funkcjonującej wskutek naturalnych procesów”60 powiązanej m.in.
z nadaniem szczególnych praw środowiskom elitarnym, głównie stołecznym. Miasto
to trzeba też postrzegać jako przykład szczególnego przypadku wartości niematerialnej będącej swoistym przykładem „uosobienia i funkcjonowania mitu” – miasta
mekki artystów61. Z tego powodu od końca XIX wieku stał się turystycznym celem
pielgrzymkowym, a obecnie postrzegany jest także jako snobistyczne miejsce spotkań, gdzie po prostu warto i wypada bywać.
Kazimierz D. znajduje się obecnie na granicy „przegrzania” koniunktury turystycznej. W przypadku tego miasta koniecznym wydaje się raczej jej „schłodzenie”
niż dalsze rozwijanie. Przerost turystyki w Kazimierzu wynika m.in. z powodu braku
konkurencji zarówno w skali regionalnej jak i krajowej. „Turystyka kulturowa w Polsce zorientowana na małe, piękne miasteczko nie znajduje innego miejsca”62. Można
mieć jedynie nadzieję, że jego wzorzec jako przykład małego miasta, przyjaznego turystom, znajdzie naśladowców63 – co spowoduje zmniejszenie zatłoczenia Kazimierza
i bardziej harmonijny rozkład ruchu turystycznego64.
Analiza ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na obszarze układu urbanistycznego Kazimierza Dolnego od XII do XXI wieku
dokonywano ciągłych przekształceń, których efektem z jednej strony były nowopowstające budynki i nowo zagospodarowane przestrzenie publiczne, a z drugiej poszerzające się granice administracyjne miasta. Jego rozwój przestrzenny determinowały
czynniki naturalne powiązane z lokalizacją nad rzeką (przeprawa, szlak handlowy
łączący wschód z zachodem, szlak spławu zboża) i ukształtowaniem terenu (wzgórza gwarantowały naturalną obronność zabezpieczenie przed powodziami), ale także
ze świadomym planowaniem przestrzennym. Pierwsza próba takiego rozplanowania
miasta powiązana była zapewne z nadaniem mu przez Władysława Jagiełłę w 1406
roku prawa magdeburskiego. Przenoszeniu miast polskich na to prawo towarzyszyło bowiem bardzo często wytyczanie planu ich przyszłego rozwoju. Brak zachowaIbidem, s. 16.
M. Konopka, Paradoksy ochrony dziedzictwa, czyli pozytywne i negatywne skutki związków dziedzictwa kulturowego z przemysłem turystycznym /w:/ Stare miasteczka w nowych czasach … op. cit.,
s. 134.
62
W. Kosiński, Aktywizacja turystyczna małych miast … op. cit., s. 17.
63
Na temat możliwości aktywizacji turystycznej małych zaniedbanych miast – Wambierzyc i Lanckorony, w aspekcie wykorzystania ich rozwojowych i faktycznych możliwości kulturowych i naturalnych
(klimatycznych, krajobrazowych itp.) analogicznie do zaniedbanych miejscowości w bliskim sąsiedztwie
Janowca, por. A. Mitkowska, Układy urbanistyczne uwarunkowane szczególnego typu kompozycja ogrodową lub tradycja miejsca, Studia i materiały, Strategie rewaloryzacji miast w Polsce i innych krajach,
Warszawa 2000, s. 72-77.
64
Na potrzebę aktywizacji funkcji turystycznych w innych miejscowościach ulokowanych na terenie
Kazimierskiego Parku Krajobrazowego wskazują E. Skowronek i W. Wołoszyn w artykule – Turystyka
jako czynnik przemian krajobrazu kulturowego w Kazimierskim Parku Krajobrazowym /w:/ Współczesne
problemy ochrony krajobrazu pod red. M. Kucharczyka, Lublin, 2004, s. 114; turystyczną alternatywą dla
Kazimierza mogą być także okoliczne miejscowości przekształcane na wsie letniskowe, o potrzebnej w tej
materii polityce państwa w tym zakresie – B. Szmygin, Krajobraz polskich miast i wsi, Spotkania z Zabytkami 2, 1998, s. 4-8.
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nych przekazów kartograficznych nie pozwala na potwierdzenie tej tezy, jak również
tezy forsowanej przez K. Parfianowicza o twórczej adaptacji po pożarze z 1588 roku
wcześniejszego rozplanowania miasta – przez Santi Gucciego65. Miała ona polegać na
kulisowym przesłanianiu kubaturami osi widokowych z ulic i placów, spiętrzaniu brył
w zabudowie, nieoczekiwanym otwieraniu perspektyw widokowych na scenograficznie skomponowaną architekturę i otaczający ją krajobraz naturalny. Miało to być
świadome nawiązanie do ówczesnych teorii dotyczących malarstwa krajobrazowego.
W koncepcji rozmieszczenia ważniejszych dominant architektonicznych, Parfianowicz
doszukiwał się chęci ukazania hierarchi władzy oraz manifestacji ideologii kościoła
we wczesnym okresie kontrreformacji.
Pierwszym udokumentowanym planem zagospodarowania przestrzennego,
pozostaje przygotowany przez Koło Lubelskie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
Przeszłości – ogólny plan odbudowy zbombardowanego w 1915 roku miasteczka.
Jego autorem był Zdzisław Kalinowski66, który podzielił miasto na cztery strefy – ze
środkową o najstarszej, zabytkowej zabudowie, gdzie nowe budynki miały być – ze
względów przeciwpożarowych – wyłącznie murowane, kryte dachówką ceramiczną
i budowane pod nadzorem stale mieszkającego w Kazimierzu specjalisty-konserwatora67. Działania TOnZP doprowadziły jednak niestety tylko do odbudowy i restauracji
kilku budynków. Z powodu braku wystarczających środków państwowych w okresie
całego dwudziestolecia międzywojennego nie zdołano wykonać kompleksowych projektów odbudowy i konserwatorskiego uporządkowania miasta68.
Planem, którego założenia po części zrealizowano był Plan szczegółowy zabudowy śródmieścia, sygnowany przez Karola Sicińskiego i opatrzony datą 1946-194769.
Jego uzupełnieniem był plan ogólny, w skali ok. 1 :5000 – gdzie w formie szkicowej
Siciński określił generalia funkcjonalnej dyspozycji terenów70. Plany te, na co wskazuje ich forma graficzna, stanowiły zapewne roboczy materiał architekta-konserwatora.
Wszystkie główne funkcje, w planie ogólnym Siciński lokalizował w ścisłym centrum
miasta wyznaczonym wokół Rynku, w sąsiedztwie trzech zespołów kościelnych.

65
K. Parfianowicz, O manierystycznej koncepcji urbanistyki Kazimierza Dolnego. Santi Gucci. Referat
wygłoszony w dniu 21 stycznia 1975 roku na zebraniu naukowym w Oddziale Lubelskim SHS.
66
Związany wcześniej z Kazimierzem Dolnym; w 1914 roku wystawił w Paryżu szkice w stylu baroku
polskiego, oparte na motywach architektury Kazimierza Dolnego, cenne ikonograficznie ze względu na
późniejsze zbombardowanie miasta w 1915 roku; w pracowni Z. Kalinowskiego praktykował też po 1913
roku Karol Siciński.
67
A. Kurzątkowska, Ocalić przeszłość dla przyszłości, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości
1906-1944, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria B, t. LXXV, Warszawa 1985, s. 55.
68
J. Żurawski, Kazimierz Dolny – uwagi o dziejach rozwoju przestrzennego, problemy ochrony krajobrazu kulturowego, część I, Ochrona Zabytków 1978, nr 1, s. 15.
69
Kazimierz nad Wisłą miasto zabytkowe. Plan szczegółowy zabudowy śródmieścia 1:1000.Ozalid
podkolorowany akwarela, 100x1123. Sygn. proj. Arch. Karol Siciński. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu
Dolnym, archiwum po Karolu Sicińskim, sygn. I/ D
70
Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Kazimierza Dolnego, szkic obejmujący obszar zabudowy miejskiej wzdłuż Wisły i w głąb doliny Grodarza, do końca ul. Lubelskiej i Nadrzecznej, skala ok.
1;5000; szkic pokazujący Kazimierz w granicach administracyjnych, z podziałem na dzielnice i określeniem
ich funkcji, skala 1:2500, nie opisany i nie datowany, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, archiwum po Karolu Sicińskim, sygn. I/C.
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9. Plan szczegółowy zabudowy śródmieścia opracowany w latach 1946-1947 przez Karola Sicińskiego, 1:1000; przechowywany w archiwum Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, fot. autor, 2004.

Lokalizował tam zabudowę zwartą, do której z trzech stron przylegać miały obszary luźno zabudowane – tj. Krakowskie i Gdańskie Przedmieście oraz dolina Grodarza. Na skraju miasta od północnego-wschodu i południowego zachodu lokalizował
dzielnice: przemysłową i artystów. Pierwsza z nich obejmowała obszar zajmowany
w znacznej części przez zabytkowe spichlerze, druga rejon w bezpośrednim sąsiedztwie kamieniołomów. Opisany powyżej pas zabudowy miał oddzielać od Wisły szeroki zieleniec nadwiślański. W swoim opracowaniu Siciński pominął obszar Czerniaw,
Gór, Kwaskowej Góry, oraz Albrechtówki i Męćmierza, co wynikało z braku pomiarów geodezyjnych obrzeży miasta.
W bardziej pełny sposób wizję rozwoju Kazimierza Dolnego, przewidział w planie szczegółowym, opartym na bazie pomiaru miasta wykonanego w 1922 roku przez
Zakład Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej71. Projektował miasto docelowo dla 7000 mieszkańców72, określając w szczegółach zasady komunikacji oraz
miejsca nowych inwestycji.
Zachowując wykształcone, historyczne ciągi komunikacyjne w obrębie śródmieścia miasta, przewidział jednocześnie wprowadzenie nowych elementów mających
usprawnić ruch pieszy i kołowy. Służyć temu miało wytyczenie dwóch nowych ulic
równoległych do ul. Krakowskiej, a także przecinających je prostopadle kolejnych
71
72
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J. Żurawski, Kazimierz Dolny – uwagi o dziejach …, cz. I, op. cit. s. 18.
W 1947 roku miasto liczyło ok. 2 500 mieszkańców.

10. Materiał roboczy, który posłużył do opracowania projektu „rozrządu terenów do planu
urbanizacyjnego Kazimierza Dolnego” – autorstwa K. Sicińskiego. Oryginał przechowywany
w archiwum Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Fot. autor 2004.

dwóch ciągów. W wykształconych w ten sposób nowych kwartałach planował wprowadzenie zwartej zabudowy. Zakładał także: wprowadzenie w bliskim sąsiedztwie
rynku, pomiędzy ulicami Tyszkiewicza i Podzamcze placu autobusowego, połączenie ul. Cmentarnej i Krakowskiej esowato kształtowaną drogą po stromej skarpie,
wyprowadzenie z gościńca polanowskiego73 nowej drogi po wierzchowinie wzgórza – mającej ułatwić połączenie pomiędzy ul. Krakowską i Czerniawami. Wytyczył
ul. Krzywe Koło, która poprzez ul. Zamkową miała połączyć bezpośrednio ul. Lubelską z dzielnicą Góry oraz drogę wychodzącą bezpośrednio z Małego Rynku – równolegle do ul. Lubelskiej i Grodarza – w kierunku ul. Szkolnej.
Wśród innych zmian komunikacyjnych, które mogły w istotny sposób wpłynąć na
układ przestrzenny miasta pozostawały zamiary : lejowatego rozszerzenia ul. Błotnej74
zapewne w celu umieszczenia w jej osi elewacji frontowej kamienicy Celejowskiej,
a także umieszczenia tarasowych stopni, które wraz z towarzyszącą zielenią miały
zająć całą szerokość skłonu terenowego, górnej części placu rynkowego.
Obok działań zachowawczych sprowadzających się do zamiaru przywracania
zabudowy w miejscach wyburzeń spowodowanych działaniami wojennymi, przy
poszanowaniu historycznych podziałów parcelacyjnych i linii zabudowy, Siciński
wprowadzić chciał zmiany sprowadzające się do lokalizacji w mocno eksponowanych miejscach na przedpolu miasta od strony Wisły, kilku znaczących kubaturowo
budynków. Na zamknięciu ul. Senatorskiej, sytuował budynek szkoły podstawowej,
73
74

Obecna ul. Plebanka.
Obecnie ul. Witkiewicza na zapleczu budynku Stowarzyszenia Architektów Polskich.
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przewidywał rozbudowę „witkiewiczowskiej Szkoły Rzemiosł” lokując tam dodatkowo ośrodek szkolno-sportowy ze stadionem, a przy ul. Sadowej blisko koryta Wisły
planował budowę hotelu dziennego PTK. Kolejną znaczącą kubaturą miał być budynek gimnazjum lokowany na zapleczu ul. Senatorskiej. Niezwykle istotną i ważną
częścią planu szczegółowego śródmieścia miasta, pozostawały rysunki projektowe
elewacji budynków współtworzących pierzeje rynkowe oraz graficzne propozycje
kształtowania architektonicznego niemal wszystkich ciągów ulicznych75.
W latach 1950-1951 roku na bazie planu Sicińskiego opracowano i zatwierdzono Plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego m. Kazimierza Dolnego76,
pierwszy w pełni formalny dokument – w którym określono kryteria ochrony konserwatorskiej śródmieścia miasta. Nadanie miastu rangi ośrodka turystyczno-zabytkowego o charakterze wypoczynkowym i ośrodka pracy twórczej77, stymulowało opracowywanie kolejnych planów rozwoju miasta. W 1957 roku powstał Plan
porządkowania Kazimierza n. Wisłą, który wykroczył poza śródmieście obejmując
obszar od Wisły do wsi Doły i od Bochotnicy do kamieniołomu. W podstawowych
założeniach pokrywał się z propozycjami Sicińskiego, wprowadzając jednak także
odmienne ustalenia zakładające lokowanie kubatur mieszczących usługi turystyczne
na okolicznych wzniesieniach, budowę arterii komunikacyjnej wzdłuż Wisły, a także
przekrycie koryta rzeki Grodarz78. Jego uzupełnieniem miał być opracowany w 1960
roku Plan ogólny m. Kazimierza n. Wisłą, w którym utrzymano – pomimo negatywnych opinii urbanistów z Głównej i Wojewódzkiej Komisji Urbanistycznej – przede
wszystkim zamiar budowy drogi mającej odciąć miasto od Wisły, a także jego znaczne
przeinwestowanie, którego przejawem miała być realizacja 780 nowych domów na
jedną pięciolatkę przy istniejących wówczas 400 79.
Powyższe plany nie zostały nigdy formalnie zaakceptowane i wdrożone do
realizacji. Zagrożenia utraty zabytkowego charakteru miasta pojawiły się jednak
ponownie w propozycjach planu ogólnego. Prace nad nim podjęto w 1963 roku
75
Rozwinięcia rynkowych pierzei ulicznych, znajdują się w archiwum po Karolu Sicińskim w Muzeum
Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Wszystkie sygnowane przez Karola Sicińskiego i opatrzone datą 1946-1947.
76
Plan zatwierdzono uchwałą Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Puławach nr 12 z dnia
29 listopada 1950 roku na podstawie dekretu z dnia 2 kwietnia 1946 roku o planowaniu przestrzennym
kraju i następnie zaaprobowany w dniu 20 lutego 1951 roku przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie; opracowanie planu poprzedzono wykonaniem Programu planu zagospodarowania
Kazimierza Dolnego zawierającego 1 stronicę tekstu i 1 rysunek w skali 1:10000. Jego autorem był inż.
T. Sadownik.
77
J. Teodorowicz-Czerepińska, Życie i twórczość Karola Sicińskiego, architekta – malarza i konserwatora Kazimierza Dolnego, Lublin 1975, archiwum Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, s. 12.
78
J. Żurawski, Kazimierz Dolny – uwagi o dziejach rozwoju przestrzennego, problemy ochrony krajobrazu kulturowego, część II, Ochrona Zabytków nr 1-2, s. 5; autorami programu byli: arch. Jerzy Sorzyński
i mgr Leokadia Grygiel; Główna i Wojewódzka Komisja Urbanistyczna obradujące w październiku 1959
roku uznały, że plan błędnie zakładał odgrodzenie miasta od rzeki arterią komunikacyjną, a także wkraczanie zabudowy na zbocza i wzniesienia.
79
Tereny przy tej drodze przeznaczono na usługi turystyczne, komunikacyjne i ogólno miejskie.
Zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie Wydziału Architektury i Nadzoru Budowlanego PWRN
w Lublinie z dnia 26 października 1959 roku (znak: WKUA-5433/59, w Archiwum WUOZ w Lublinie) – liczba mieszkańców miała wzrosnąć z 2200 osób w 1958 roku do 6000 osób w 1975 roku.
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w Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej na bazie inwentaryzacji stanu zainwestowania miasta80. Zaawansowana wersja tego opracowania z połowy 1965 roku, zakładała
m.in. wprowadzenie nowej zabudowy kosztem wyburzeń – w peryferyjnych fragmentach miasta, wypełnienie zabudową o funkcjach usługowych i mieszkaniowych
obszaru pomiędzy ulicami: Nadrzeczną i Lubelską, likwidację sadów na rzecz terenów sportowych wzdłuż Wisły, poszerzenie ulic Tyszkiewicza, Czerniawy i Podzamcze, a przede wszystkim wprowadzenie nowej zabudowy o funkcjach turystycznych
na wyniesieniach terenu ponad wąwozami: Plebanka, Małachowskiego i Albrechtówka81. Podobne podejście do zmian przestrzennych w obrębie miasta, zaprezentowano
w pracach powstałych w ramach konkursu ogłoszonego przez Towarzystwo Urbanistów Polskich w 1966 roku, zakładając dodatkowo przeznaczenie terenu powyżej
cmentarza na budowę domu wypoczynkowego Zakładów Azotowych w Puławach,
a także znaczne dogęszczenia zabudowy mieszkaniowej. Określone powyżej negatywne tendencje powiązane także m.in. z budową przed klasztorem reformatów
wiaduktu tworzącego dwupoziomowe skrzyżowanie z wytyczoną w wykopie ul. Nowosenatorską, oraz budowa ronda u zbiegu ulic Nadrzecznej, Lubelskiej, Kwaskowej
Góry i Czerniaw – znalazły swój wyraz w zatwierdzonych formalnie w 1969 i 1970
roku: ogólnym i szczegółowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta82.
Społeczna krytyka powyższych ustaleń, wyartykułowana m.in. przez Muzeum
Kazimierza Dolnego i Stowarzyszenie Historyków Sztuki – doprowadziła do uchwalenia w 1975 i 1976 roku, nowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta: ogólnego i szczegółowego83. Opracowania te założyły zachowanie – bez zmian
i uzupełnień – historycznego układu komunikacyjnego miasta (przy jednoczesnym
przyjęciu zasady eliminacji z jego obszaru ruchu tranzytowego i ciężkiego transportu)
oraz wykluczyły możliwość zainwestowania wielkokubaturowymi budynkami – wysoczyzn nad wąwozami. Przewidziano w nich podział miasta na blisko 400 jednostek,
wyznaczając ich sposób zagospodarowania. W centrum Kazimierza m.in. zaplanowano zagęszczenie zabudowy, z przeznaczeniem na ten cel pustych parcel powstałych po wyburzeniach z okresu obydwu wojen światowych; przy ulicach Senatorskiej
i Nadrzecznej, a także między szpitalem św. Anny i dawną bożnicą – zaproponowano przywrócenie zabudowy ciągłej; nad Grodarzem przewidziano wprowadzenie zespołu pawilonów handlowo-usługowych oraz letniej galerii muzealnej. Liczbę
mieszkańców stałych ograniczono do 3000 osób, zaś bazę noclegową dla turystów
ustalono na 4200 miejsc84. Niewątpliwym atutem powyższych ustaleń planistycznych
było zablokowanie planowanych wcześniej przekształceń w skali „makro”, których
realizacja przyczyniłaby się do utraty niepowtarzalnego charakteru miasta, w tym jego
cech zabytkowych. Zawarte w nich wskazania przyczyniły się jednak jednocześnie do
stopniowych – rozłożonych na wiele lat – przekształceń w skali „mikro”. Wskazano
J. Żurawski, Kazimierz Dolny – uwagi o dziejach …, cz. 2, op. cit. s. 7.
Ibidem, s. 9.
82
Ibidem, s. 12-14.
83
Kopie planów znajdują się w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie.
Plan ogólny m. Kazimierza Dolnego i wsi Bochotnica zatwierdził Wojewoda Lubelski zarządzeniem nr 104
z dnia 31 grudnia 1975 roku. Plan szczegółowy przyjęto uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Kazimierzu Dolnym nr X/47/76 z dnia 15 stycznia 1976 roku.
84
J. Żurawski, Kazimierz Dolny – uwagi o dziejach …, cz. 2, op. cit., s. 21.
80
81
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11. Kazimierz Dolny, miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony we wrześniu 1970 roku. Opracowanie U. Frąk z zespołem, Wojewódzka Pracownia
Urbanistyczna Fotokopia ze zbiorów PP PKZ Lublin.

bowiem np. na możliwość wprowadzenia zabudowy po obu stronach ulic Lubelskiej i Krakowskiej, zacierając ich otwarty charakter tarasów widokowych na dolinę
Grodarza i Wisły85, w dolinie Grodarza – pomiędzy ul. Szkolną i Kwaskowa Góra
– dopuszczono wprowadzenie kilkudziesięciu domów spółdzielczych, za właściwe
uznano także dogęszczanie zabudowy w ulicach wychodzących z centrum miasta
oraz wprowadzenie w wybranych fragmentach miasta zwartych bloków budynków.
Wprowadzenie zabudowy przewidziano także na części obszaru przed pasem zieleni
sadów, oddzielającym miasto od Wisły. Pojawiająca się ostatnio również przy głównych ulicach miasta znaczna ilość nowych domów, jest w znacznej mierze efektem
ustaleń planistycznych z końca lat 80. XX w. Przyczyny tego typu działań można
zapewne m.in. upatrywać w braku wykorzystania studiów krajobrazowych wykonanych w latach 1973-1975 przez Instytut Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
Politechniki Krakowskiej86.
Obecnie wyznacznikiem inwestycji w Kazimierzu Dolnym pozostają ustalenia zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym przez
Dyskusję w tej sprawie podjął m.in. K. Parfianowicz w opinii „Kilka uwag do planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Kazimierza Dolnego” z maja 1978 roku (mps w archiwum WUOZ
w Lublinie).
86
A. Böhm, Zapis krajobrazu w planie zagospodarowania przestrzennego /w:/ Sprawozdania z posiedzeń Komisji naukowych, T. XXXIX/1, styczeń – czerwiec 1995, s. 159; na brak wykorzystania studiów
krajobrazowych tj. Studium Architektoniczno-Krajobrazowego rejonu i miasta Kazimierza Dolnego, cz. I, II
i III, opracowanego w latach 1973-1975 przez Instytut Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki
Krakowskiej, w archiwum WUOZ w Lublinie (sygn. 10500/I, 9094, 9111) – wskazują również spostrzeżenia
autora niniejszej pracy.
85
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12. Fragment miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego w 1976 roku, zakładający wprowadzenie w dolinie rzeki Grodarz kilkudziesięciu
domów wielorodzinnych. Fot. autor, 2008.

Radę Miasta i Gminy Kazimierz Dolny w 2003 roku87. Dokument ten został przygotowany przez zespół, któremu przewodził doświadczony architekt-urbanista współuczestniczący w opracowaniu szczegółowego planu z 1976 roku. Plan jest wypadkową potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców Kazimierza i właścicieli nieruchomości
pragnących inwestować w mieście, oczekiwań władz lokalnych, a także zasad ochrony konserwatorskiej przekazanych w formie wytycznych przez służby konserwatorskie. Plan ten w znacznej mierze przejął ustalenia planów poprzednich, określając
w części tekstowej na podobnych zasadach warunki i kryteria ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego, a także utrzymał m.in. możliwość wprowadzenia zabudowy o określonych funkcjach we wskazanych wcześniej miejscach. Określa on
w sposób bardziej dokładny zasady użytkowania budynków i przestrzeni oraz działalność inwestycyjną, jednak jednostkami przestrzennymi, do których się odnoszą jego
ustalenia szczegółowe, jest 16 znacznie większych niż poprzednio stref. Jak pokazuje
praktyka działań88 większa ogólność zawartych w nich ustaleń prowadzi do znacznie
częstszych niż na bazie ustaleń z końca lat 70. XX w. – interpretacji przez wszystkie
strony procesu inwestycyjnego. Rozbieżność interesów prowadzi do powstawania
znacząco różniących się wniosków, dotyczących m.in. powierzchni i linii zabudowy
czy przeznaczenia funkcjonalnego działek gruntu. Praktyka pokazuje, że plan powi-

87
Uchwała nr VI/29/2003 z dnia 28 marca 2003 roku opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego nr 77, poz. 2137
88
Autor niniejszej rozprawy jest pracownikiem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie
realizującego w praktyce ustalenia planistyczne
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nien jednoznacznie i w sposób nie budzący wątpliwości określić szczegółowo zasady
inwestowania na obszarze Kazimierza.
Prawo lokalne powinno precyzować zasady zagospodarowania każdej nieruchomości – czego nie zagwarantowały plany z 1976 i 2003 roku – w tym: dopuszczalną
powierzchnię zabudowy, jej lokalizację i możliwe przekształcenia funkcjonalne. Tylko
tak opracowany plan będzie skutecznym narzędziem prawnym, dającym gwarancję
ochrony zachowanych wciąż jeszcze wartości zabytkowych Kazimierza Dolnego. Jest
to tym bardziej ważne, że naprzeciw organów administracji wydających pozwolenia
na realizacje inwestycji – staje inwestor wspomagany przez specjalistyczne kancelarie
prawne, wykorzystujący dla osiągnięcia własnych celów wszelkie możliwości jakie
stwarzają ustalenia planu oraz inne unormowania prawne. Ważnym będzie pozostawało także, zwrócenie uwagi – w większym niż dotychczas stopniu – na harmonijne
powiązanie zasad ochrony zasobów środowiska naturalnego i kulturowego89.

PROTECTION OF HISTORICAL VALUES OF KAZIMIERZ DOLNY
Kazimierz Dolny was first noted in historical sources in 13th century, initially as a settlement
– place of residence of the Norbertines of Zwierzyniec. Its function and meaning changed over
the centuries – it was a town-fortress (14th century), a port town (16th-17th centuries), trade
and craftsmanship town (18th century), rural settlement (end of 19th century) and a summer
resort town (20th century).
The town is a picturesque complex spread along the Vistula river and loess ravines which
forms a harmonic cultural landscape combined with nature. However, accumulation of new
investments related mainly to tourism poses a serious threat to its beauty. Heritage merely serves
as a material for making a so called tourism product. The article emphasizes threats which may
cause the loss of town’s architectural and landscape values and shows the complex legal issues
affecting the range of its protection. The last part contains practical conclusions - contribution to
preservation of the existing historical and artistic values of this town which so closely connected
with nature.
Its development was particularly intense in the second half of the twentieth century.
Architectural forms that were constructed in this period – in some cases controversial – are
largely the result of imperfect planning decisions, which inaccurately set out the rules for
the development of individual properties. Kazimierz Dolny is now close to the edge of tourist
„overheating”. In the case of that city it seems necessary rather to „chill it” than to develop it
further.

89
Na kwestie te zwróciła uwagę A. Mitkowska i A. Drapella-Hermansdorfer w artykule, Ochrona przyrody i ochrona zabytków – konflikt czy współdziałanie /w:/ Ochrona zabytków 1982, nr 3-4, s. 222-225.
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III. Realizacje

Barbara Stolarz

POBRYGIDKOWSKIE ZABYTKI RUCHOME KOŚCIOŁA
PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP ZWYCIĘSKIEJ W LUBLINIE
Jak podają źródła kościół p.w. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie powstał jako wotum króla Władysława Jagiełły za zwycięstwo pod Grunwaldem1, stąd
przydomek wezwania Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej. Fundacja królewska została uczyniona na rzecz klasztoru Brygidek. Założycielka zakonu św. Brygida miała
przepowiedzieć – w swoich objawieniach- klęskę zakonu Krzyżaków2. W spisywanych
Objawieniach były przede wszystkim przepowiednie, a także surowe nauki moralne
kierowane do różnych władców3. Święta Brygida(1303-1373), prorokini i mistyczka
pochodziła ze Szwecji, ale w swoim życiu wiele podróżowała4. Ze Szwecji udała się
do Rzymu, skąd odbywała pielgrzymki, odwiedzając miejsca święte. Zmarła podczas
pobytu w Rzymie. Kanonizowana przez papieża Bonifacego IX w roku 1391. Jej córka
Katarzyna podjęła starania o przeniesienie jej ciała do Szwecji. Droga relikwii wiodła
także przez Polskę. Obecnie św. Brygida jest wspominana pod datą 23 lipca, która
w historii Polski bardzo koresponduje z datą zwycięstwa grunwaldzkiego. Macierzysty zakon Najświętszego Zbawiciela (Salwatora) został założony na podstawie otrzymanych objawień przez Brygidę w Szwecji w miejscowości Vadstena, a członkinie
zwane były powszechnie brygidkami. Zatwierdzanie reguły zakonnej trwało pięć lat
(1349-54)5. W Rzymie założyła również klasztor swego zakonu, w którym zamieszkała
z córką Katarzyną6.
Zakon św. Brygidy był zakonem klauzurowym opartym na zmodyfikowanej regule św. Augustyna. Klasztor przeznaczono głównie dla sióstr, bracia mieli się zajmować
jedynie opieką duchową. Klasztorem zarządzała Kseni7.
Wolą króla Władysława Jagiełły było uczczenie zwycięstwa przepowiedzianego
przez św. Brygidę. Po wielu staraniach zakon w Wadstena zgodził się przyjąć fun-

1
Marek Michoński, Kościół i klasztor pobrygidkowski w Lublinie przy ul. Narutowicza 8, Dokumentacja naukowo-historyczna, Lublin 1984, archiwum WUOZ w Lublinie, s. 24.
2
Marek Michoński, dz. cyt. s. 24.
3
Historie świętych, Bydgoszcz 2007, t. II, s.51.
4
Historie świętych, dz. cyt. s. 51.
5
Historie świętych, dz. cyt., s. 50.
6
Historie świętych, dz. cyt. s. 50.
7
Marek Michoński, dz. cyt. s. 1.
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dację królewską. Na miejsce wybrano Lublin. Klasztor lubelski był drugim zakonem
w Polsce po Gdańsku, a pierwszym w Polsce fundacji królewskiej8.
Reguła św. Brygidy odnosząca się do zasad budowy kościoła powielała wzór kościoła w Vadstena. Zasady dostosowywano do warunków lokalnych. Lokalne lubelskie
były także perypetie związane z funkcjonowaniem klasztoru, o których szczegółowo
rozpisuje się ks. Wadowski9.
Po wybudowaniu kościoła i mieszkań dla zakonników i zakonnic powstał problem z zasiedleniem klasztoru lubelskiego, gdyż negowane były ciągle warunki dotyczące uposażenia. Pomimo oporów sprowadzono niemieckie zakonnice i zakonników z klasztoru w Gdańsku W efekcie król mając zorganizowany klasztor przy
wystawionym przez siebie kościele wydał dopiero w roku 1426 przywilej fundacyjny,
w którym zapisał znaczne majętności na rzecz klasztoru. Pomimo to po trzech latach
znowu podnoszono aspekt niewłaściwego położenia klasztoru i woli przeniesienia
w inne dogodniejsze miejsce i król był zmuszony zwiększyć uposażenie klasztoru.
Dość powolny rozwój klasztoru lubelskiego w początkowym okresie prawdopodobnie spowodowany był brakiem zainteresowania samych zakonników, którzy chcieli
stworzyć wrażenie tymczasowości klasztoru w Lublinie i możliwość wymuszania funduszy królewskich. Król fundację podtrzymał i zajął się urządzeniem wygodniejszych
dla zakonników mieszkań i zwiększał uposażenie kilkakrotnie. Wolności i prawa
klasztoru lubelskiego, jako zależnego od klasztoru w Wadstena potwierdził bullą papież Pius II w roku 145910. Mienie klasztoru się powiększało i uzyskiwało przywileje
kolejnych władców Polski. Lepsze czasy dla rozwoju klasztoru nastąpiły dopiero, gdy
zarządzanie klasztorem przejęli polscy zakonnicy około 1550 roku11
Według Wadowskiego świątynia została
wybudowana w latach 1412-1426, od początku murowana, stanowiły ją: dwie nawy, prezbiterium, kaplica i zakrystia12 (fot. 1). Nawa
główna, szeroka, zakończona była węższym
prezbiterium, od południowej strony posiadała nawę boczną, węższą, oddzieloną dwoma filarami. Kaplica od strony północnej, wystawiona była od razu z kościołem w miejsce
kościółka-kaplicy św. Barbary i św. Zofii, na 1. Lublin – kościół pobrygidkowski – rzut
miejscu której była uczyniona fundacja kró- kościoła – oprac. Jerzy Siennicki l. 30 XX w.
lewska13. Pierwotnie kościół spełniał wiele
z zasad przyjętych w regule dotyczącej budowy tj. proste stropowe przekrycie kościoła, brak wieży, rozdzielność miejsca dla zakonnic i zakonników. Orientacja natomiast
wypływała z uwarunkowań terenowych. Trudno się wypowiedzieć co do skromnego wyposażenia wnętrza. Biorąc jednak pod uwagę fundację królewską nie mogło
Marek Michoński, dz. cyt. s. 1.
Jan Ambroży Wadowski, Kościoły lubelskie, wyd. II, reprint, Lublin 2004, s. 416-419.
10
Jan Ambroży Wadowski, dz. cyt. s. 422-423.
11
Marek Michoński, dz. cyt. s. 29.
12
Jan Ambroży Wadowski, dz. cyt. s. 430.
13
Jan Ambroży wadowski, dz. cyt. s. 429.
8
9
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być zbyt ubogie. Niewątpliwie wnętrze pokryte było freskami, fragmenty dekoracji
malarskiej zachowały się we wnętrzu do naszych czasów w poziomie strychu i chóru muzycznego. Dekoracja uległa zniszczeniu po wybudowaniu sklepień w latach
1589-166014, kiedy kseni zakonu zostały Agnieszka Jastkowska, a potem Dorota Firlejówna, które według nowej konwencji i stylistyki przebudowały klasztor i kościół,
nadając mu nową szatę zewnętrzną i uposażając go w szereg paramentów, które
funkcjonowały do kasaty zakonu w 1818 r., a ostatecznie do roku 1835, do przejęcia
założenia przez Wizytki15. W roku 1855 Wizytki usunęły większość elementów zabytkowego wyposażenia z kościoła, a pozostałe przerobiły na nowo. Wizytki obeszły
się ze spuścizną pobrygidkowską dość drastycznie, usuwając dawne i wprowadzając
własne obiekty do wyposażenia kościoła, stąd kościół po dzień dzisiejszy zwany jest
tradycyjnie powizytkowskim, choć okres funkcjonowania Wizytek w klasztorze był
zdecydowanie krótszy niż Brygidek.
Bezpośrednio z obiektem architektonicznym związany jest element w formie płyty kamiennej
(fot. 2), o którym Józef Smoliński
w roku 1903 napisał: „W czasie
przekładania posadzki w kościele
odnaleziono kawałek górnej części tablicy grobowej z XV stulecia
z kamienia wapiennego z pod Lublina”… „na odłamku tym, pochodzącym prawdopodobnie z prostokąta podłużnego, znajduje się
połowa herbu i parę wyrazów po
2. Lublin – kościół pobrygidkowski – płyta nagrobna łacinie literami gotyckiemi. Napis
ten nieczytelny był otokiem pły– fot. K.Tur-Marciszuk 2008
ty grobowej. Herb, umieszczony
w pośrodku tablicy, jak wnosić można z dochowanej połowy, jest Kościesza albo
Odyniec”16. Kazimierz Skórewicz w roku 1908 dodaje: „W poprzecznej ścianie, dzielącej przestrzeń od kapliczki sąsiedniej od wschodu, wmurowano obecnie fragment
płyty kamiennej z urwanym napisem gotyckim i niecałym herbem. Część kamienia
tego znaleziono podczas restauracji kościoła w ołtarzu głównym, część zaś w otworze
zamurowanym kaplicy (…) była ona tu użytą jako pierwszy stopień schodów, poprzez grubość ściany prowadzących niegdyś na dawną ambonę”17. W tej postaci płyta
nagrobna przetrwała do chwili obecnej. Złożona z dwóch znalezionych fragmentów
(wykorzystanych wtórnie jako elementy budowlane) płyta kamienna określona zo-

Marek Michoński, dz. cyt. s. 35.
Marek Michoński, dz. cyt. s. 36.
16
Józef Smoliński, Kościół PP. Brygidek, później PP. Wizytek w Lublinie i odkryte malowidła ścienne
z XV wieku [w:] [w:] Sprawozdania Kommisyi do badania Historyi Sztuki w Polsce, T IX, z 1i 2, Akademia
Umiejętności w Krakowie, 1913, s. 288.
17
Uzupełnienie do Józefa Smolińskiego, dz. cyt. s. 296.
14
15
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stała w karcie zabytku ruchomego18 jako gotycka, pochodząca z XV wieku, wykonana
z piaskowca inkrustowanego; w stanie zachowania znalazł się zapis „osypania asfaltowo-żywicznej masy inkrustacyjnej”. Trudno nazwać wspomnianą masę asfaltowożywiczną metodą inkrustacyjną. Pyta kamienna posiada wgłębne liternictwo pisane
gotykiem na obrzeżach i w części środkowej obramienie ze znakiem (herbem). Zapewne dla uczytelnienia wklęsłe formy podmalowano. Pierwotna domniemana funkcja
jest bardzo prawdopodobna, przy czym należy rozstrzygnąć czy pierwotnie stanowiła
pokrywę na miejscu grobu, czy raczej upamiętnienie miejsca, w czym może pomóc
rozczytanie napisu. Złożenie dwóch fragmentów uczytelniło znak, który Smoliński
w wersji fragmentarycznej rozczytał jako herb Kościesza lub Odyniec. Żaden z wymienionych herbów nie pasuje do znaku na płycie po złożeniu, chyba że fragmenty zostały źle zestawione, a łączenie przykrywa oryginalne elementy. Dopiero konserwacja
obiektu pozwoliłaby na odniesienie się do dotychczasowych ustaleń, jak również rozpoznanie pochówków, które jak wynika z historii kościoła były plądrowane. Smoliński
bowiem wspomina tylko, że w kryptach (zamurowanych już za jego bytności) „(…)
oprócz zakonników spoczywają ciała dygnitarzy kościoła oraz świeckich dobrodziejów
i dobrodziejek klasztoru (…)”19.
Bardziej z wymienionym herbem Kościesza
wiążę się kolejny kamieniarski element tj. kamienne obramienie gotyckie – portal w elewacji północnej kościoła (fot. 3). Na portalu
odkryty został podczas prac konserwatorskich realizowanych w roku 1997 znak kamieniarski lub
herb zbliżony w rysunku do wspomnianego herbu Kościesza20. Znak nie daje jednak bezpośredniej odpowiedzi dotyczącej historii powstania.
Ostrołukowo wycięty kamienny portal widoczny jest obecnie w 2/3 wysokości od góry. Część
dolna zagłębiona jest w gruncie, podniesionym
w ciągu wieków ponad pierwotny poziom. Przypuszczalnie portal stanowił obramienie przejścia
do pomieszczeń zakonnych zajmowanych przez
Brygidów. W trakcie prowadzonych prac konserwatorskich realizowanych przez konserwatora
dzieł sztuki Monikę Konkolewską okazało się,
3. Lublin – kościół pobrygidkowski
że portal posiada oryginalną barwną pobiałę na – portal elewacji północnej po założepodłożu wapiennym, która została odsłonięta niu barwych pobiał – fot. M. Konkoi uzupełniona w zakresie niezbędnym w odcie- lewska, 1998
niu mniej intensywnym niż oryginał; całość przelaserowano. Bez pobiały pozostawiono odsłonięty znak kamieniarski (herbowy?).
W trakcie prac wykonano badania sondażowe w zakresie głębokości zatopienia porCezary Kocot, karat zabytku ruchomego z 1983 r., archiwum WUOZ w Lublinie.
Józef Smoliński, dz. cyt. s. 279.
20
Monika Konkolewska, Dokumentacja konserwatorska prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne przy
portalu kościoła powizytkowskiego w Lublinie, 1997, archiwum WUOZ w Lublinie, s. s. 6 i fot. 8.
18
19
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talu jak również światła portalu. W związku z niemożliwością wyeksponowania portalu w całości, pogłębiono jedynie zamurowanie w grubości21.
Zabytkiem malarskim związanym z fundacją i brygidkami jest ścienna dekoracja zachowana fragmentarycznie w pachach sklepienia na strychu kościoła i w takim
zakresie wpisana do rejestru zabytków woj. lubelskiego w roku 1986.
Jak wspomina Józef Smoliński: „W roku 1898 mieszkając w Lublinie, dowiedziałem się, że w czasie niedawnej restauracji kościoła PP. Wizytek, dawniej Brygidek,
przy zmianie dachu robotnicy zauważyli tam na jednej z bocznych ścian resztki *jakiś
malowideł* na murze. Poszedłem sam się o tem przekonać…”22. Z wizyty powstały
wykonane w 1902 roku malowane akwarelą kopie z natury. Smoliński wspomina, że
freski składały się z ornamentu i pozostałych trzech obrazów, przedzielonych grubymi murami sklepień. Na podstawie zachowanych fragmentów Smoliński uznał, że
pierwotnie dekoracja stanowiła fryz, obiegający u góry nawę główną kościoła z trzech
stron nad arkadami ostrołukowymi, z wyjątkiem ściany nad chórem23. Badania przeprowadzone w ramach pracy dyplomowej w roku 2003
przez Michała Stołeckiego24,
potwierdziły
występowanie dekoracji także poniżej
sklepienia nad obecnym
chórem, który stanowi kontynuację poprzednich fragmentów dekoracji (fot. 4).
Smoliński
wywnioskował
z przedstawień, że cykl
obrazów ilustruje wydarzenia historyczne z czasów
panowania Władysława Jagiełły25. Jako tło wydarzeń
wskazuje Smoliński miasto
średniowieczne
(Kraków
lub Lublin) z widocznymi
wieżyczkami baszty i muru
obronnego. Kolejni badacze stwierdzili, że tematem
przedstawienia malowideł
4. Lublin – kościół pobrygodkowski – miejsca wystepwoania kościoła jest pochód Trzech
dekoracji malarskich – rys. opracowany przez M. Stołeckiego, Króli pod pretekstem któ2007

Monika Konkolewska, dz. cyt., s. 1-6.
Józef Smoliński, dz. cyt., s. 281.
23
Józef Smoliński, dz. cyt. s. 282.
24
Michał Stołecki, Wstępna inwentaryzacja, badania i opracowanie metody konserwacji XV wiecznych
malowideł ściennych w kościele Najświętszej Panny Marii w Lublinie (fragment z pracy magisterskiej pisanej na ASP w Krakowie), archiwum WUOZ w Lublinie, s. 38-39.
25
Jozef Smoliński, dz. cyt. s. 283-284.
21
22
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rego przedstawiono pochód Jagiełły. Szczegółowy stan badań
dotyczący tematyki przedstawień
zawarł w swoim pracy Michał
Stołecki26. Na obecnym etapie
stanu badań wszystkie przypuszczenia można uznać za właściwe. Ilustracja dotyczy pochodu,
widocznego na poszczególnych
fragmentach dekoracji powyżej
sklepień (występującej w pachach na strychu) jej dopełnienie
stanowi fragment pejzażu odsłonięty w roku 2003, co układa się
w ciąg następujących po sobie
motywów-scen przedzielonych 5. Lublin – kościół pobrygidkowski – wizualizacja wystepowtórnymi zmianami architekto- waniaprzedstawień fragmnetów dekoracji – rys. oprac. przez
M. Stołeckiego, 2007
nicznymi (fot. 5).
W szczegółach sceny przedstawiają – idąc od strony zachodniej:
– pierwsza scena – fragment ukazuje wieżę krytą ostro zakończonym
hełmem, z czterema wieżyczkami po
bokach, obok wieży zabudowania
miejskie z basztą (fot. 6),
– druga scena – odsłonięty fragment dekoracji przedstawia widok
pagórków i lasu, za którym widoczna półokrągła baszta z blankami, ponad obwarowaniami słabo widoczne
dachy zabudowań miejskich. Dekoracja schodzi nisko, ale brak jest
wyznacznika dolnego poziomu, co
sugeruje że pierwotnie nie był to jedynie fryz powyżej gotyckich arkad
otwartych na nawę boczną27 (fot. 7)
– trzecia scena – składa się
z dwóch fragmentów – jeden fragment malowidła przedstawia ciasno
stłoczonych jeźdźców; na pierwszym
planie postać jadąca na białym koniu ubrana w zieloną szatę i nakrycie 6. Lublin – kościół pobrygidkowski – wizualizacja fraggłowy, spod którego wystają długie mentu malowidła na strychu – pierwsza pacha od zach.
– oprac. M. Stołecki, 2007

26
27
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włosy, za postacią kolejny plan stanowią
jeźdźcy w białych zbrojach i hełmach
o otwartych zasłonach (fot. 8); na drugim fragmencie postać jeźdźca na białym koniu w koronie na głowie z prawą
ręką uniesioną i wskazującym palcem,
twarz bez zarostu młoda, spod korony
wystają długie, jasne włosy; jeździec
ubrany jest w strój składający się z zielonej sukni i czerwonego płaszcza; przed
nim postać znacznie mniejsza-„giermek”
z drzewcem w ręku i hełmie na głowie;
w tle postaci króla widoczne mury miasta z wieżą i basztą nad tle niższej zabudowy (fot. 9),
– czwarta scena przedstawia pochód
ciasno stłoczonych jeźdźców na czele
z wodzem, siedzącym na koniu o boga7. Lublin – kościół pobrygidkowski – wizualizacja tej uprzęży, jeździec ubrany jest w ziefragmentu malowidła na chórze – oprac. M. Stołecki, loną suknię, obszytą futrem; ma długie
wąsy i brodę; podążający za wodzem
2007
czterej jeźdźcy ubrani są w czerwone
i zielone płaszcze oraz zróżnicowane
nakrycia głowy, także w stylu wschodnim o zindywidualizowanych rysach
twarzy, za nimi grupa jeźdźców-rycerzy
w białych hełmach (fot. 10).
Wskazane powyżej większe fragmenty dekoracji przedstawieniowej
posiadają kontynuację w formie zachowanych szczątkowo detali ornamentalno-kolorystycznych,
wyznaczających
górną granicę. Oddzielenie stanowi
czerwona linia ok. 5 cm, poniżej której
pas ornamentu z motywem białych lillii
na zielonym tle; lilie zwisają z przewiązek czerwonych pasów w dość regularnych odstępach28.
Dopełnienie pierwotnego wystroju
8. Lublin – kościół pobrygidkowski – wizualizacja
fragmentu malowidła na strychu – druga pacha od stanowiły także dekoracyjne obramienia
zach. – oprac. M. Stołecki, 2007
okien gotyckich (fragmenty znalezione
na zamurowanym glifie okiennym w fasadzie), co może sugerować większe płaszczyzny wymalowań niż fryz29. Przemawiała28
29

Michał Stołecki, dz.cyt. s. 55.
Michał Stołecki, dz. cyt. s. 39 i 55.
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by również za tym kompozycja dekoracji.
Obecnie widzimy malowidło na wprost,
a pierwotnie widziane było z poziomu posadzki, co przy wysokości wnętrza ograniczało znacznie czytelność kompozycji,
odznaczającej się drobiazgowością detalu.
Istnieje szansa, że podczas planowanych
prac remontowych wnętrza uda się uzyskać bardziej prawdopodobne dane dotyczące gotyckich malowideł. Na obecnym
etapie trudno jest jednoznacznie określić
zarówno tematykę przedstawienia (domniemania co to osób przedstawionych
i miejsca), jego kolorystykę (zmienność,
płowienie barw), jak samo datowanie.
Jako datę powstania dekoracji przyjmuje się lata 60-70 XV wieku (różni badacze, historycy sztuki podawali daty od 9. Lublin – kościół pobrygidkowski – wizualizacja
1420 po 1477)30. Powstania malowideł nie fragmentu malowidła na strychu – druga pacha od
należy łączyć z fundacją Władysława II Ja- zach. – oprac. M. Stołecki, 2007
giełły zmarłego w 1434 r. (fundatora lubelskich fresków kaplicy Św. Trójcy o wzorcach bizantyjsko-ruskich), a niewątpliwie
już z działalnością jego syna Kazimierza
IV Jagiellończyka (charakter małopolskiego malarstwa), którego panowanie datowane jest na lata 1447-1492. Panowanie to
było pomyślne dla rozwoju kultury i sztuki
w Królestwie, nastąpił m.in. rozwój budownictwa gotyckiego, zwłaszcza kościelnego (katedry w Krakowie, Gnieźnie).
Trwało także uposażanie lubelskiego kościoła i klasztoru brygidek, nie bez przeszkód, o czym wspominał ks. Wadowski.
Fundacja pierwszego władcy nakładała
zobowiązania na jego następcę. Przedstawiona na freskach kościoła pobrygidkowskiego postać króla jest przedstawio10. Lublin – kościół pobrygidkowski – wizualizacja
na jako młodzieniec; Kazimierz miał 20 fragmentu malowidła na strychu – trzecia pacha od
lat jak został władcą. Król Kazimierz od zach. – oprac. M. Stołecki, 2007
roku 1454 prowadził trzynastoletnią wojnę
z Zakonem Krzyżackim. Fundacja kościoła przez ojca za zwycięstwo pod Grunwaldem
(zakończone pierwszym pokojem toruńskim 1411), stanowi kontynuację uposażenia
kościoła przez syna za zwycięstwo nad Krzyżakami (zakończone drugim pokojem
30
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toruńskim w 1466), stąd może mieć wyraz symboliczny. Pochód wychodzi z miasta
otoczonego murem obronnym z fosą, otoczonym pagórkami i lasami, jak można rozczytać na podstawie fragmentów. Można go uznać za zwycięski pochód królewski,
ale równie dobrze za orszak koronacyjny młodego Kazimierza, albo jak uznali wcześniej historycy sztuki pochód Trzech Króli. Interpretacja jest domniemana, z powodu
braku realnych przesłanek, niemniej można przyjąć, że chcąc umieścić scenę świecką
we wnętrzu kościelnym należało jej nadać wyraz religijny. Temat pochodu był świetną okazją do przedstawienia rozbudowanego orszaku królewskiego, zmierzającego
z pokłonem dziękczynnym do Boga i Matki Boskiej (wezwanie kościoła) oraz patronki św. Brygidy, która przepowiedziała zwycięstwo, a której obraz znajdował się
pierwotnie w ołtarzu głównym (część środkowa tryptyku) jak sugeruje Smoliński31.
Temat pochodu był okazją do pokazania uwspółcześnionej scenerii miejsca, stanowiącej tło dla głównego przedstawienia. Tło stanowią widoki miejskie trudne obecnie
do przeanalizowania ikonograficznie z uwagi na niewielki i mało czytelny materiał.
Od samego początku badacze mieli problem nie tylko z datowaniem przedstawień,
ale także ich rozczytaniem np. Jerzy Smoliński mając najwcześniej możliwość oglądu
malowideł z autopsji rozpoznał w osobie królewskiej kobietę (królowa Jadwiga).
Nasuwa mi się jeszcze jedna- być może zupełnie niewiarygodna – koncepcja, że
młodym królem na fresku jest syn Kazimierza IV Jagiellończyka, późniejszy Święty
Kazimierz (1458-84). Królewicz w wieku 12 lat otrzymał od ojca misję przejęcia władzy na Węgrzech. Misja zakończyła się niepowodzeniem i odwrotem wojsk polskich
spod Budapesztu. Przeznaczony został przez ojca do przejęcia władzy na Wawelu, co
uniemożliwiła choroba i przedwczesna śmierć. Chęć uczczenia pamięci syna (wyniesionego na ołtarze już w 1521 roku), uznanego za wielkiej cnoty człowieka za życia,
mogła być pretekstem umieszczenia w orszaku na fresku w kościele. Jako władca
w gronostajowym płaszczu, w koronie, z atrybutami męczeństwa św. Kazimierz pokazany jest na siedemnastowiecznym obrazie sztalugowym pochodzącym również
z kościoła pobrygidkowskiego32. Tłem postaci jest krajobraz ukazujący zabudowania
miejskie nad rzeką i stojącymi po drugiej stronie rzeki wojskami konnymi oraz postacią jeźdźca dowodzącego, wysuniętego do przodu. Jest to zapewne inscenizacja
dość upokarzającego dla władcy momentu w życiu- niepowodzenia misji, ale też roztropności ludzkiej i mądrości młodego władcy- dowódcy, który potrafił ocenić realnie
możliwości powodzenia misji i wycofać bez start. Nietypowe jest to przedstawienie
także z powodu ukazania Świętego w płaszczu gronostajowym i koronie królewskiej
(jakiej nie dostąpił, choć w imieniu ojca zarządzał Królestwem) z lilią męczeńską
i krzyżem w rekach. Na fresku lubelskim przedstawiony jest pochód wojska wychodzący od miasta otoczonego wodą, a młodzieniec na koniu jest w koronie i płaszczu
królewskim. Czasokres życia św. Kazimierza mieści się w okresie życia i panowania
jego ojca. Jest to oczywiście moja własna sugestia, nie poparta większymi analizami.
Niewątpliwie kościół Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej związany jest z królewskim
rodem Jagiellonów. Niemniej dopiero odnalezienie i wyeksponowanie wszystkich
fragmentów, szczegółowa analiza poszczególnych obiektów architektonicznych, ich
porównanie ikonograficzne oraz osób, strojów pozwoli na weryfikację i właściwe
31
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rozczytanie sceny i miejsca. Podniosłoby to zdecydowanie rangę fresków. Może się
również zdarzyć, że pozostaniemy przy obecnej nie pełnej wiedzy, więc z ostatecznymi podsumowaniami należy się powstrzymać do planowanych kompleksowych prac
remontowych obiektu i jego wystroju.
Zebrane w latach 2003-2007 w ramach pracy dyplomowej przez Michała Stołeckiego dane historyczne, wykonane badania sondażowe i chemiczne, prace inwentaryzacyjne, rozpoznanie konserwatorskie i metodologiczne oraz wykonane prace
technologiczno-zabezpieczające przy dekoracji na strychu i prace konserwatorskie
przy odsłoniętym fragmencie na chórze stanowią bogaty materiał wyjściowy do dalszych prac konserwatorsko-restauratorskich, analiz historyczno-sztucznych, a zwłaszcza udostępnienia dekoracji malarskiej szerszemu odbiorcy.
Kolejnym zabytkiem malarskim bezpośrednio związanym z Brygidkami jest wspomniany już wcześniej obraz z przedstawieniem Świętej Brygidy (fot. 11). Obraz
datowany jest na lata 70 XV wieku, a jego
powstanie łączone jest z fundacją królewską
lub miejską po zwycięstwie nad Krzyżakami,
przy czym w historii obiektu podawane są już
dwie daty zwycięstw 1410 i 1466 rok33. Sporo
o historii obrazu pisze Józef Smoliński, wspominając, że przedstawienie obrazu odczytane
było jako Matka Boska w stylu bizantyjskim34.
Obraz w kształcie stojącego prostokąta wykonany na drewnianym podłożu w technice temperowej, przedstawia Świętą Brygidę
w pozycji frontalnej en pied ze złożonymi
rękami. Postać usytuowana na osi obrazu
zajmuje prawie całą jego wysokość. Święta
ukazana jest na tle wnętrza, w arkadzie: stoi
na posadzce ułożonej w szachownicę. Z tyłu
postaci św. Brygidy zawieszona jest kotara,
a za nią wnętrze z oknami. Smoliński podaje,
że obraz pierwotnie stanowił część środkową tryptyku, o czym świadczyć miały cztery
zawiasy umieszczone po obu stronach „ramy 11. Lublin – kościół pobrygidkowski – obraz Św.
polichromowanej w kolorze czerwonym, nie- Brygida – fot. M. Gawłowska 2008
bieskim i czarnym”35. W latach 1957-58 obraz
poddany został konserwacji przez Marię Cichorzewską w ramach pracy dyplomowej na ASP w Krakowie. Autorka prac podała w dokumentacji, że obraz w okresie
międzywojennym poddany został niefachowym pracom podczas których podobrazie

33
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zabezpieczono klejem zwierzęcym i przybito dwie poprzeczki36. Lico uzupełniono
szeroko zachodzącymi na oryginał kitami i wykonano retusz kolorystyczny oraz przemalowano duże fragmenty malowidła, a oryginalne złocenia zastąpiono brązą. Ani fotografie z prac, ani opis nie potwierdzają informacji wskazanych przez Smolińskiego
dotyczących zawiasów i ramy. Obraz na fotografiach z lat 1957-58 jest bez ramy, ze
zniszczonymi narożnikami. W trakcie prac usunięto poprzeczki z odwrocia, uzupełniono ubytki w drewnianym podobraziu i umieszczono w prostej drewnianej ramie.
Ponownej konserwacji obraz został poddany w roku 2007 przez konserwatorów dzieł
sztuki Magdalenę Gawłowską i Leonarda Bartnika37. Rekonserwacja obejmowała wykonanie badań chemicznych (pigmentów, spoiw i zapraw), zdjęć w świetle ultrafioletowym (ustalenie zakresu retuszy i przemalowań), podklejenie odspojeń warstwy
malarskiej od podłoża, usunięcie pociemniałych retuszy, laserunków i werniksu, uzupełnienie ubytków zaprawy i korektę kitów z poprzedniej konserwacji, punktowanie
i rekonstrukcję ubytków warstwy malarskiej oraz złoceń w oryginalnej technologii.
W przypadku drewnianego podłoża wykonano impregnację desek. Wykonano nową
ramę według wzoru z lat 60, z uwagi na porażenie i zniszczenie drewna38.
W okresie w którym powstał obraz Świętej Brygidy ołtarze miały formę szaf ołtarzowych skrzydłowych (najczęściej tryptyków) z elementami stolarsko-snycerskimi,
rzeźbiarskimi i malarskimi. Stąd teoria Jerzego Smolińskiego, że zachowany obraz Św.
Brygidy stanowił cześć tryptyku jest wielce prawdopodobna, tym bardziej, że miał on
dostęp do obiektu ponad 100 lat wcześniej. Smoliński uważa, że przywieziony został
prawdopodobnie przez zakonników z Gdańska, którzy mieli go otrzymać z Kolonii,
na co wskazują cechy szkoły kolońskiej i analogia z obrazem Św. Brygidy znajdującym się w Muzeum w Kolonii 39. Bardziej jestem skłonna zgodzić się z ks. Wadowskim, że cześć uposażenia kościoła lubelskiego trafiła do Gdańska40, niż odwrotnie.
Trudno przypuścić, że fundacja królewska posiłkowała się gotowymi importami, natomiast podobieństwo w układzie i wykonaniu nie przesądza o pochodzeniu obiektu.
Typ przedstawień (rozpowszechnianych we wzornikach graficznych) w tym okresie
był obowiązujący i powtarzalny. Szerzący się w tym czasie kult Św. Brygidy wiązał
się także z rozpowszechnieniem wizerunku Świętej. Na analizę obrazu dokonaną
w pracy magisterskiej przez Ewę Mińską powołują się w dokumentacji konserwatorskiej wykonawcy rekonserwacji z roku 200741. Wskazany przez Mińską rodzimy
warsztat małopolski (krakowsko-sądecki) przyjęto za właściwy. Obraz jako element
ołtarza tryptykowego, według Smolińskiego, funkcjonował we wnętrzu do pożaru,
a następnie w latach 1640-48 stał się elementem nowego ołtarza wybudowanego
łącznie ze stallami. Wizytki usunęły wyposażenie pobdrygidkowskie, a obraz umiesz-

Maria Cichorzewska, Dokumentacja konserwatorska obrazu Św. Brygidy, kościół powizytkowski
w Lublinie, archiwum WUOZ w Lublinie.
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Magdalena Gawłowska, Leonard Bartni, Dokumentacja prac konserwatorskich przy obrazie „Św.
Brygida” z kościoła rektoralnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii panny w Lublinie, Lublin 2008,
archiwum WUOZ w Lublinie.
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40
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czono na chórze, gdzie był odnaleziony i rozpoznany przez Smolińskiego42.
Opisując obraz Smoliński podał wymiary
155x105 cm, obecna kompozycja ma wymiary 148x93, co potwierdza obecność
opisywanej ramy, która prawdopodobnie
została usunięta (wraz ze śladami mocowań potwierdzających tryptykowy charakter ołtarza) podczas prac w okresie
międzywojennym. Obraz po konserwacji
w 2007 roku umieszczony został na zasuwie w ołtarzu głównym, w miejscu gdzie
pierwotnie był eksponowany. Uzasadniała
to historia, ranga obiektu, jego wartość artystyczna, jak również ogłoszenie w roku
1999 przez papieża Jana Paweł II, św. Brygidy współ patronką Europy (fot. 12).
Z obrazem Św. Brygidy wiążą się bezpośrednio obrazy przedstawieniowe
i emblematyczne ilustrujące historię życia Św. Brygidy umieszczone w stallach
(fot. 13, 14) i ławkach. W stallach obecnie umieszczonych jest 14 przedstawień,
12. Lublin – kościół pobrygidkowski – ołtarz gł.
a w ławkach 18. Obrazy wiążą się z ko- z obrazem św. Brygidy – fot. K.Tur-Marciszuk 2008
lejnym okresem funkcjonowania klasztoru

13. Lublin – kościół pobrygidkowski – stalle 14. Lublin – kościół pobrygidkowski – stalle z praz lewej strony – fot. W. Szlachetka 2007
wej strony – fot. K.Tur-Marciszuk 2008

lubelskiego, kiedy zlikwidowano odłam męski i pozostały jedynie zakonnice. Czas ten
wiąże się także ze zmianami stylistycznymi wprowadzonymi do kościoła, kiedy całość
założenia uzyskała szatę renesansową. Józef Smoliński nie poświęcił przedstawieniom
42
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ze stalli większej uwagi pisząc: „W prezbiterium zasługują na większą uwagę stalle
z XVII wieku po obu stronach ołtarza. Tworzyły one niegdyś łącznie z wielkim ołtarzem rodzaj boazerii, takiej samej, jaką widzimy we drzwiach do zakrystii; całość
utrzymana w dobrych proporcyach architektonicznych. Stalle mają zaplecki nad siedzeniami, w których umieszczone są obrazy średniego pędzla (…) jeden z nich (…)
oryginalnego pomysłu, przedstawia apoteozę św. Brygidy”43. Odmawiając większej
artystycznej wartości obrazom nie podjął ich analizy. Szczegółowego opisu przedstawień dokonała Lidia Kwiatkowska-Frejlich, która wiążąc powstanie obrazów z działalnością Kseni Doroty Firlejówny (1632-1660) podaje, że w prezbiterium wprowadzono stalle, powstało pięć ołtarzy (główny z obrazem Wniebowzięcia NMP), powstała
nowa ambona oraz balustrady zdobione przedstawieniami emblematycznymi przed
ołtarzem głównym i na chórze zakonnym44. Wobec powyższego niezmienne jest miejsce przechowywania części obrazów w stallach, natomiast pozostałe i obrazy emblematyczne zmieniały ekspozycję. Według Lidii Kwiatkowskiej-Frejlich przemieszczenie
obrazów nastąpiło to w latach 1903-1910, kiedy wprowadzono nowe stalle, a obrazy
które nie zmieściły się w pomniejszonych stallach zostały rozmieszczone w ławkach
na nawie. Napis na odwrocie stalli odsłonięty w trakcie prac precyzuje datowanie stalli na 1904 rok. W wieku XVII stalle dochodziły do ołtarza głównego (po prawej osiem
obrazów, po lewej dziewięć). W 1904 roku skrócono stalle, a także układ obrazów
w stallach, stąd 3 obrazy figuralne ze stalli zostały przeniesione do ławek. Lidia Kwiatkowska-Frejlich opisała przedstawienia malarskie ze stalli według siedemnastowiecznej koncepcji, pod kątem tematyki przedstawień stanowiących ilustrację życia świętej;
w odniesieniu do literatury opisującej życiorys Świętej z 1698 roku45. Obrazy ilustrują
historię życia św. Brygidy i dokonane przez jej osobę cuda. Autorka nie odnosi się do
przedstawień emblematycznych, podając że stanowią one dwa cykle, jeden oparty na
księdze wydanej w Antwerpii w 1624 roku, a drugi nie rozpoznany46. Nie odnosi się
także do autorstwa obrazów ze stalli, wskazując na zbiorowy charakter prac, z uwagi
na zróżnicowany poziom artystyczny obrazów. Autor kart ewidencyjnych zabytków
ruchomych, wskazuje domniemane autorstwo Jana Szrettera47. Szretterowi przypisywane jest wykonanie na zlecenie Tyszkiewiczów w 1652 roku obrazu Matki Boskiej
z Dzieciątkiem dla sanktuarium w Różanymstoku. Brak jest informacji dotyczących
innych dokonań tego artysty, potwierdzających lub zaprzeczających autorstwo obrazów lubelskich. W trakcie przeprowadzonych w latach 1999-2004 prac konserwatorskich przez pracownię Muzeum Archidiecezjalnego w Lublinie wykonano pełny
zakres prac technicznych i estetycznych48. W przypadku drewnianej struktury stalli
zachowano XX wieczny wygląd estetyczny w zakresie złoceń w szlagmetalu. Obrazy nie wykazywały większych przemalowań warstwy malarskiej. Pełnym zabiegom
konserwatorskim poddano obrazy w ławkach; w tym przypadku warstwa malarska
Józef Smoliński, dz. cyt., s. 277.
Lidia Kwiatkowska-Frejlich, Historia życia św. Brygidy Szwedzkiej w cyklu obrazowym w kościele
pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (powizytkowskim) w Lublinie, s. 12.
45
Lidia Kwiatkowska-Frejlich, dz. cyt. s. 15.
46
Lidia Kwiatkowska-Frejlich, dz. cyt. s. 15.
47
Cezary Kocot, karty zabytków ruchomych z 1983 r., archiwum WUOZ w Lublinie.
48
Krzysztof Kawiak, Dokumentacja konserwatorska, stalle z kościoła rektoralnego pw. Wniebowzięcia
NMP w Lublinie, Lublin 2007.
43
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wykazywała większe zniszczenia i ubytki
oryginału (bezpośredni dostęp i użytkowy
charakter ławek).
Obiektem rzeźbiarskim, który uległ
najmniejszym zmianom w trakcie przekształceń stylistycznych jest gotycki
krucyfiks (fot. 15), który został wtórnie
zamontowany na łuku tęczowym i dostosowany wymiarami do nowego miejsca, co
wiązało się ze skróceniem belek. W formie
tej krucyfiks przetrwał do chwili obecnej,
a z uwagi na niedostępność nie był przedmiotem większych zainteresowań konserwatorskich i analiz stylistycznych. Przyjęty
do konserwacji w 2009 roku przez konserwatorów dzieł sztuki Marka Trocha
i Michała Stołeckiego rozpoznany został
pod kątem technologiczno-artystycznym.
Badania stratygraficzne warstw malarskich
ujawniły występowanie w przypadku rzeźby Chrystusa na oryginale jeszcze dwóch
warstw późniejszych, a w przy przypadku titulusa trzech późniejszych. Prace
rozpoczęto od usunięcia najmłodszych
i najmniej wartościowych przemalowań.
W przypadku titulusa i krzyża (fot. 16) 15. Lublin – kościół pobrygidkowski – krucyfiks – fot.
udało się doczyścić powierzchnię do ory- M. Stołecki 2010
ginału gotyckiego, natomiast usunięcie
drugiej warstwy barokowej z powierzchni
rzeźby było trudne i szkodliwe dla oryginału, wobec powyższego zdecydowano
o pozostawieniu dwóch równoległych
warstw malarskich – doczyszczonej oryginalnej gotyckiej z uzupełnieniem barokowej w miejscach ubytków, a w przypadku
miejsc całkowicie pozbawionych malatury
(gotyckiej i barokowej) do drewna uzupełnienie nastąpiło w zaprawie scalonej kolorystycznie do oryginału. Wnikliwą analizę
16. Lublin – kościół pobrygidkowski – krucyfiks – orystylistyczno-artystyczną przeprowadził dr ginalny titulus – fot. M. Stołecki 2010
Paweł Pencakowski uznając lubelski krucyfiks za cenne dzieło małopolskiej późnogotyckiej rzeźby cechowej, pochodzącej
z warsztatu krakowskiego i datując na 2 dekadę XVI wieku49. Oryginalną cechą lubel49
Paweł Pencakowski, Krucyfiks w kościele pobrygidkowskim w Lublinie: kilka uwag o jego wartościach i programie konserwacji, mszp. w posiadaniu WUOZ w Lublinie, s. 1.
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skiego zabytku jest wykonanie figury Chrystusa z czterech kawałków drewna (typowo z trzech), a wyjątkowym jest zachowanie oryginalnego czytelnego gotyckiego titulusa i krzyża. Tak więc kompletność zachowania lubelskiego zabytku podnosi jego
rangę artystyczno-historyczną na tle innych przedstawień w sztuce polskiej.
Kilkadziesiąt zachowanych – spośród wielości wykazywanej w opisach archiwalnych50 – obiektów zabytkowych stanowiących wyposażenie kościoła pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej związanych bezpośrednio z historią lubelskich Brygidek
i fundacjami na rzecz klasztoru, to obiekty o wysokich wartościach historycznych i artystycznych, pochodzące z okresu sztuki gotyckiej i renesansowej z późniejszymi zmianami. Stanowią także potwierdzenie rangi królewskiej fundacji i materialny przykład
jej burzliwych losów. Ponadto ich historia, przekształcenia stanowiły i będą stanowiły
materiał do analiz stylistycznych ale mam nadzieję także konstruktywnych badań, które
pozwolą w sposób najbardziej bliski prawdzie ustalić tematykę, datowanie oraz zwiększyć ich dostępność i popularyzację. Przyczynkiem do tego mogą być planowane przez
obecnego Rektora kościoła kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie obiektu.
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MOVABLE HISTORICAL MONUMENTS OF THE LUBLIN CHURCH OF ASSUMPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARY VICTORIOUS LEFT BY THE
BRIDGETTINES
The article is a summary of the current knowledge on the memorabilia of the Bridgettine
convent, which were preserved in the Church of Assumption of the Blessed Virgin Mary Victorious
in Lublin. The church was built as a thanksgiving offering made by the king Władysław Jagiełło
for the victory over the Order of Teutonic Knights in the Battle of Grunwald. The foundation
(1412-1426) was made for the Bridgettine Order because Saint Bridget, the convent’s patron,
foretold the victory. The royal foundation – repeatedly increased – enabled (although not
without external difficulties) the equipment of the church and the convent with many objects of
high artistic value and gothic provenance. Renaissance objects complemented the decor. Upon
the liquidation of the Bridgettine’s order in 1818, the church and the convent’s equipment
was systematically disposed of or transformed. The following preserved memorabilia are worth
mentioning: a stone plate - probably a tombstone - with gothic inscription, gothic portal in the
northern elevation of the church, gothic wall decoration partially preserved in the attic and
the choir loft, gothic painting depicting Saint Bridget, which probably was part of the main
triptych altar, depictions and emblematic pictures illustrating the life of Saint Bridget located in
renaissance stalls and pews, gothic crucifix.
Several dozen of the preserved antique objects constituting the equipment of the Church of
Assumption of the Blessed Virgin Mary Victorious – from the multiplicity shown in the archival
descriptions - directly linked with the history of the Bridgettines in Lublin and the foundations
for the convent, are objects of high historical and artistic value, dating from the gothic and
renaissance times, further modified. They also confirm the rank of the royal foundation and
a material example of its turbulent fate. Moreover, their history and modifications constitute
and will constitute a great material not only for stylistic analysis but, hopefully, also for the
constructive survey, which would allow for determination the themes and dating in the most
truthful way, and also increase their accessibility and popularization. The comprehensive
renovation and conservation work planned by the current Rector of the church may certainly
help it.
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REALIZACJE

Halina Landecka

PAŁAC W CZESŁAWICACH – ZABYTEK PRZYWRÓCONY
Czesławice, niewielka miejscowość położona w pobliżu Nałęczowa, w powiecie
puławskim znana jest na Lubelszczyźnie z rozległego założenia pałacowo-parkowego
malowniczo wpisanego w naturalną dolinę.
Nazwa dóbr (pierwotnie „Czasławice”) pochodzi od Czasławskich – nazwiska pierwszych właścicieli odnotowanych w źródłach już w roku 1531. Najstarsza
wzmianka o „dworze dziedzicznym Saporowszczyńskim” jako obiekcie murowanym
pojawia się w 1638 r., podczas odnotowania faktu jego przejęcia przez Jana i Elżbietę
Saporowskich.
Dobrami czasławiskimi, podzielonymi na trzy części (oznaczone A,B,C) władają
wówczas Kaznowscy, Chróściechowscy i Janiszowscy. Zapis o „dworze drewnianym
nowo stawianym w 1796 r.” pojawia się w początku XIX w., gdy właścicielem dziedzicznym staje się Grzegorz Chróściechowski. Potwierdza to również opis sporządzony przy akcie kupna- sprzedaży dworu z roku 1836, gdy nabywcą majątku zostaje
hrabia Ludwik Małachowski.1
Hrabia skupował czesławickie grunty aż do śmierci (1856 r.), po czym przechodziły one w ręce kolejnych właścicieli: córek – Taidy i Hortensji, Tytusa Rakowskiego, Franciszka Nowińskiego, Mikołaja Bachmatiewa, Aleksandra Czemierzina i jego
zony.
Na przełomie wieku XIX i XX w. wymieniani są także na części gruntów Polkowscy i Kaznowscy.
W ocenie historyków, opisy lokalizacji starego dworu murowanego i dworu
drewnianego wskazują na brak związku i przesądzają o ich odrębnym usytuowaniu.
Zachowane plany majątku z roku 1870 notują istnienie XVIII w. dworu murowanego i zespołu budynków gospodarczych, których powstanie z dużym prawdopodobieństwem można datować na I połowę wieku XIX, w ramach działań inwestycyjnych
hr. Ludwika Małachowskiego.
W roku 1886 Czesławice kupuje Wacław Wernicki, przemysłowiec warszawski.
Ożeniony z Elżbietą, córką Stanisława Lilpopa2, zamierzał wybudować rezydencję
w miejscu dobrym pod względem klimatycznym, ze zdrowym powietrzem i pięknym
1
J.Teodorowicz-Czerepińska, Dokumentacja naukowo-historyczna dworu w Czesławicach, PP PKZ
O/Lublin, 1986, mps w zbiorach archiwum WKZ w Lublinie.
2
Stanisław Lilpop – przemysłowiec i konstruktor maszyn, działał w Akcyjnym Towarzystwie Przemysłowym Lilpop, Rau i Loewenstein, przejął firmę Evans, Lilpop et Comp., prowadził Fabrykę Machin
i Odlewów w Warszawie. Elżbieta była jednym z 8 dzieci, druga córka – Helena wyszła za mąż za Henryka
Marconiego – dyrektora zakładów. Henryk był synem znanego architekta (także Henryka), a bratem Leonarda (także architekta) który był prawdopodobnie autorem projektu pałacu.

363

krajobrazem mającym przywrócić zdrowie schorowanej małżonce. Dodatkowym argumentem za wyborem lokalizacji była budowa wschodniego odcinka nadwiślańskiej
linii kolejowej ze stacją kolejową Miłocin (później Nałęczów, obecnie Sadurki) położoną 3 km od Czesławic.
Okazały pałac w Czesławicach powstał na południowy-wschód od istniejącego
tu wcześniej dworu. Nie stwierdzono, by obecny pałac przekształcony został z dworu murowanego pozostałego po poprzednich właścicielach – nie potwierdzają tego
badania architektoniczne prowadzone w latach 1986-873, inne jest także usytuowanie
pałacu w stosunku do lokalizacji dworu pierwotnego.
Pałac wzniesiono prawdopodobnie według projektu Leonarda Marconiego4, jako
nowe zamierzenie, w nowym miejscu, w dostosowaniu do warunków terenu łagodnie opadającego w kierunku doliny strumienia.
Bryła pałacu została założona na podłużnej osi północ-południe. Budynek był
w całości podpiwniczony, piwnice dostępne były poprzez dwa wejścia zewnętrzne.
W części środkowej usytuowano piętrowy korpus główny na rzucie prostokąta, od
którego wyprowadzono parterowe łączniki do alkierzy symetrycznie zamykających
bryłę od północy i południa. Nad alkierzami założono niskie pięterko – mezzanino
doświetlone prostokątnymi, niewielkimi okienkami.
Całość cechowała symetria układu i elementów architektonicznych. Wejście
frontowe od strony południowo-zachodniej podkreślał 3-osiowy ryzalit z portykiem
i łukowym podjazdem, nad portykiem taras z ażurową balustradą kamienną. Ryzalit
zwieńczony został pełną attyką tralkową, elewacje ozdobiono w narożach boniowaniem, okna ujęte zostały w uszakowatych obramieniach i zwieńczone gzymsami
nadokiennymi.
W elewacji od strony północno-wschodniej założono trzy tarasy wsparte na kolumnach, przy czym taras na osi pałacu zaprojektowany został w formie półkolistej.
Całość ustawiona została na wspólnym tarasie niższym, z którego wyprowadzono
wachlarzowate, kamienne schody prowadzące do parku i stawów.
Wyniki badań architektonicznych wskazują, że w już w tym etapie – w okresie
1870-1886 – elewacja parkowa pałacu była przekształcana. Podpiwniczony salon na
osi poprzecznej pałacu a także tarasy zostały dostawione w II fazie budowy, zaś
wcześniejsza ściana zamykająca hall była cofnięta z linii elewacji. Znalezione ślady
belek drewnianych mogą sugerować, że we wnęce znajdowała się drewniana loggia
w formie werandki. Dyskusyjna pozostaje półkolista forma wyprowadzenia muru
wschodniego w poziomie piwnic. Początkowo zakładano istnienie w dziale środkowym korpusu głównego półkolistej eksedry przez wszystkie kondygnacje pałacu.
Był to element spotykany w rozwiązaniach ogrodowych XIX w. elewacji pałacowych
(również autorstwa Marconiego), podobnie jak umieszczanie w wyokrąglonych narożach kolumn flankujących wyjście ogrodowe. Jednak powyższe hipotezy nie znalazły
jak dotychczas potwierdzenia.
3
H. Landecka, R. Mazurek z zespołem, Badania architektoniczne sondażowe pałacu w Czesławicach
gm. Nałęczów, PP PKZ Pracownia Projektowa w Lublinie, lipiec 86/styczeń 87, mps w zbiorach archiwum
WKZ w Lublinie.
4
w 1875 r. Leonard Marconi zaprojektował także dla Wernickich willę w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 31 (za J. Teodorowicz-Czerepińską, op. cit.).
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Hall założony był na rzucie prostokąta i posiadał otwarcie na całą szerokość klatki
schodowej – podobnie jak w poziomie I piętra. Być może w parterze powtórzony był
układ (zachowany na piętrze) dwóch ozdobnych konsoli wspierających podciąg nad
wejściem do klatki.
Wnętrza pałacu ozdobione zostały sztukateriami i dekoracją malarską. Starannie
zaprojektowana stolarka drzwiowa – płycinowa, fornirowana, z ozdobnym detalem,
ciemno bejcowane okładziny boazeryjne, okiennice, wzorzyste parkiety lub posadzki
terakotowe dopełniały kompozycję reprezentacyjnych pomieszczeń.
Z parteru na piętro prowadziła reprezentacyjna klatka schodowa o kamiennych
stopniach, z ozdobną żeliwną balustradą i profilowanym drewnianym podchwytem.
Równie starannie zaprojektowano otoczenie pałacu. Projekt parku wykonał Walerian Kronnenberg – jeden z najwybitniejszych projektantów założeń ogrodowych
przełomu XIX i XX wieku.5 Teren założenia objął łącznie z folwarkiem powierzchnię
24 ha.
Dolina przepływającego po stronie wschodniej cieku wodnego stała się jego
naturalną granicą, zaś strumień osnową zaprojektowanych stawów nazwanych:
Czad, Switeź, Fasolka. Stawy stanowiły system zbiorników retencyjnych, zbierających wody opadowe i jednocześnie umożliwiających hodowlę ryb. Ścieżki spacerowe miękko, kaligraficznie wykreślone w terenie malowniczo otwierały się na
kolejne wnętrza ogrodu, polany, układy wodne, pałac.6 Na teren parku prowadziły trzy bramy. W części południowej, od wjazdu z szosy nałęczowskiej wyprowadzono główną drogę dojazdową do pałacu, której wlot zaakcentowany został
w początku XX w. murowaną bramą w kształcie kolumnady złożonej z dwóch filarów
i dwóch kolumn, wspierającej belkowanie, flankowanej dwiema jednoskrzydłowymi furtkami.
Przed pałacem zaprojektowany został eliptyczny, symetryczny podjazd z gazonem kwiatowym.
Starannie dobrane i rozmieszczone w przestrzeni nasadzenia – skupiane w grupach masywów, klombów, pasm, komponowane w formie altan lub eksponowane
jako samotniki – stanowiły malowniczy układ krajobrazowy. Dopełniały go elementy małej architektury: pawilony, mostki kamienne i drewniane, rzeźby, fontanny,
wazy.
autorstwo projektu potwierdza zachowany plan parku w Czesławicach sporządzony przez Waleriana Kronenberga w roku 1886 dla Wacława Wernickiego – orginał w posiadaniu AAK Politechniki
Warszawskiej (ilustracja planu zamieszczona także w Rejestrze ogrodów polskich, zeszyt 2, PWN Warszawa, 1964). Jak wynika z porównania planu ze stanem faktycznym był on założeniem ideowym, zmodyfikowanym w trakcie realizacji. W przebiegu alejek Kronenberg nie uwzględnił m.in.lokalizacji starego
dworu, pominął także fakt istnienia wytyczonej już linii kolejowej, nie odniósł się do rzeczywistego
ukształtowania terenu.
6
analizy kompozycyjne i dendrologiczne parku są szczegółowo przeprowadzone w opracowaniach: K. Bajera-Kojder, Katalog parków woj. lubelskiego, były powiat Puławy, Instytut Użytkowania
Lasu i Inżynierii Leśnej SGGW, Warszawa, 1975-76, A.Obrębska, Park dworski Czesławice.Wytyczne
konserwatorskie. PP PKZ O/Lublin, 1976, oraz K. Zienkiewicz, Wskazania do rewaloryzacji, pielęgnacji
i ochrony parku pałacowego w Czesławicach, praca mgr wyk.na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW Warszawa, 2004, wszystkie dokumenty jako mps-y w zbiorach archiwum WKZ
w Lublinie.
5
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Na planie Kronenberga występuje też mały budynek na planie krzyża, zlokalizowany po stronie wschodniej parku, na skraju założenia. Przypuszczalnie była to
drewniana ochronka, której forma nawiązywała do stylu zakopiańskiego.7
W strefie gospodarczej Werniccy zaadaptowali istniejące, wzniesione przez Małachowskiego w połowie XIX w. zabudowania: stajnię, stodołę i oborę. W uzupełnieniu
zespołu wznieśli ok. 1880 r. powozownię nadając jej cechy architektury postklasycystycznej. Budynek założony na rzucie wydłużonego prostokąta, wydatnie zryzalitowany w części środkowej, nawiązuje do dekoracji architektonicznej pałacu.
Elżbieta Wernicka zmarła w 1900 roku i została pochowana na cmentarzu
w Nałęczowie. Jej grobowiec zdobi piękna rzeźba anioła autorstwa znanego włoskiego rzeźbiarza Emilia Zocchi. Po śmierci żony Wacław Wernicki nie znajduje już zapału
do zajmowania się majątkiem i przenosi własność na rzecz córki Zofii Janiny Konstancji związanej małżeństwem z architektem Bronisławem Lilpopem. Prawdopodobnie
w początku XX w. dokonują oni przebudowy pałacu. Wprowadzone zostały zmiany
we wnętrzach (podziały pomieszczeń, dodatkowe drzwi, fasety), dokonano poszerzenia łącznika w skrzydle południowym, wprowadzono schody wewnętrzne do piwnic
w obu łącznikach. Z działalnością inwestycyjną Lilpopów wiąże się także wystawienie
ochronki oraz wieży ciśnień.8
Po roku 1920 majątek nabywa Tomasz Milowicz, który gospodaruje tu do czasów okupacji niemieckiej. Z nim wiązane jest powstanie wewnętrznej klatki schodowej do piwnic w korpusie głównym, przesłonięcie schodów na piętro ścianką od
strony hallu (na parterze i piętrze), wprowadzenie zmian w podziałach pomieszczeń oraz budowę magazynu zbożowego w strefie gospodarczej. Tuż przed II wojną światową Milowicz podejmuje próbę zbycia części Czesławic lecz do sprzedaży
pałacu nie dochodzi.
Zgodnie z dekretem PKWN o reformie rolnej z 6 września 1944 r. majątek ziemski
zostaje zajęty przez skarb państwa i w 1955 roku przekazany Zakładowi Doświadczalnemu utworzonej w sierpniu tego roku Wyższej Szkoły Rolniczej.9
Nowy właściciel przystąpił do gruntownej przebudowy pałacu. W początku roku
1960 przebudowane zostały łączniki i skrzydła boczne, w których wprowadzono –
w miejsce mezzanino drugą kondygnację użytkową. Zaprojektowano nowe klatki
schodowe, wymieniono stropy i dachy, wprowadzono ściany działowe, nowe otwory, kanały dymowe i wentylacyjne, niszcząc przy tym zachowane zdobienia
w poziomie parteru.
Obiekt nie był jeszcze wówczas wpisany do rejestru zabytków, nie podlegał
ochronie prawnej, stąd remontu dokonano bez projektu konserwatorskiego, jedynie
na podstawie decyzji budowlanych. Zachował się częściowy projekt przebudowy
autorstwa Cz. Kupidury z Wojewódzkiego Biura Projektów, w którym widoczny jest
zakres ingerencji.
nie jest ustalone czy Kronenberg tylko przewidywał usytuowanie tego budynku, czy rzeczywiście
został on zrealizowany w końcu XIX w. Według badaczy (J. Czerepińska, M.Kurzątkowski) ochronka była
zrealizowana dopiero w początku XX w.
8
prawdopodobnie autorem projektu ochronki był działający wówczas w Nałęczowie Jan Koszczyc
Witkiewicz.
9
od 1972 r. Akademia Rolnicza w Lublinie.
7
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Nadbudowane łączniki i skrzydła skrajne, dowolnie wprowadzona nowa stolarka
okienna, zniszczenie dekoracyjnych zdobień elewacji (pilastry, gzymsy, opaski) zmiana rytmu otworów dalece zmieniły wygląd pałacu.
W 1966 roku w wyniku pożaru zniszczona została ochronka, w latach 70. rozebrany został także stary dwór, a w obrębie zabudowy gospodarczej dokonano licznych przebudów i modernizacji istniejących obiektów. Wzniesiono także nowe wiaty,
magazyny i przybudówki.
Nie powstrzymała zmian decyzja z 9 sierpnia 1977 r. o wpisaniu zespołu pałacowo-parkowego do rejestru zabytków województwa lubelskiego. Nie jest jasne
dlaczego Czesławice przez lata pomijane były w wykazach zabytków. Zespołu tego
nie uwzględniono nawet w wykazie „Zabytki architektury i budownictwa w Polsce”
zawierającym spis historycznych obiektów na terenie województwa.10
Pierwszą interwencję w tej sprawie podjął ówczesny Wojewódzki Konserwator
Zabytków w Lublinie Mieczysław Kurzątkowski, kierując w 1973 r. pismo do Dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego wskazujące na konieczność ochrony cennego zespołu.
Kolejnych dewastacji dokonano w pałacu w latach 80. wykonując nieprawidłowo prace w oparciu o zatwierdzony przez Dyrektora Muzeum Kazimierza Dolnego
projekt remontu. Rozwiązania instalacji centralnego ogrzewania (na bazie kotłowni umieszczonej w piwnicach) w sposób nie uwzględniający zabytkowej struktury
budynku a nawet zasad logiki, niekontrolowane próby ciśnieniowe powodujące
zaciekanie stropów, ścian, wreszcie przerwanie prac (przy braku pokrycia dachu
w wyniku czego nastąpiło zalanie piwnic) dopełniły obraz zniszczeń.
Uczelnia nigdy nie zakończyła prac remontowych, nie wykonała oczyszczenia
stawów i zlewni rzeki Bochotniczanka, ale dzięki trudnościom finansowym nie zrealizowała także planów budowy internatu na terenie parku. W latach 1987-91 pałac
był już tylko częściowo użytkowany – w południowym skrzydle skrajnym mieściły się
biura zakładu doświadczalnego, w pozostałych pomieszczeniach pojawiali się okresowi użytkownicy nie mający na względzie dbałości o zabytkowy obiekt. W części
gospodarczej prowadzono hodowlę zwierząt, co odpowiadało profilowi badawczemu
zakładu naukowego Akademii. Teren parku także nie był poddawany konserwacji,
prace w nim ograniczały się do usuwania wykrotów i wycinki kilkuset drzew zamierających. Elementy małej architektury, tarasy i schody zarosły trawą i krzewami.
W 1991 Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał uczelni nakaz zabezpieczenia
pałacu i zachowanych elementów wystroju. To stało się mobilizacją do poszukiwania nowego użytkownika. W wyniku przetargu, w czerwcu 1996 roku, pałac a także
14 ha parku i stawów zostały sprzedane trzem prywatnym nabywcom na prawie
współwłasności. Już miesiąc później, w lipcu 1996 r., całość przeszła w ręce Spółki
z o.o. HERMES z siedzibą w Lublinie. Część gospodarcza zespołu pozostała nadal
własnością Akademii Rolniczej.
Pozorna szansa dla zabytku okazała się całkowitą klęską.
Spółka niemal natychmiast, bez jakichkolwiek pozwoleń konserwatorskich i budowlanych przystąpiła do prac dokonując w ciągu niespełna roku znaczącej dewastacji pałacu i parku.

10

Zeszyt 8/1973
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Wycięto kolejne okazowe drzewa, w pałacu wymieniono pokrycie dachu i skuto
wszystkie tynki zewnętrzne wraz z detalami wystroju elewacji: znikły gzymsy, opaski
i szczyciki nadokienne, pilastry, boniowania, portale. Nagie, proste, odarte z tynków
ściany pałacu zaczęto okładać styropianem.
Nakaz wstrzymania prac wydany przez konserwatora wojewódzkiego 30 lipca
1996 roku nie został respektowany, nieskuteczne okazały się także działania interwencyjne w postaci upomnień i wezwań kierowanych do właścicieli.
Prace kontynuowano, w związku z czym w grudniu 1997 r. WKZ wydał kolejną
decyzję nakazującą przywrócenie zabytku do stanu poprzedniego na koszt Spółki
poprzez demontaż płyt styropianowych, położenie nowych tynków oraz odtworzenie według inwentaryzacji i przekazów źródłowych wszystkich detali i elementów
wystroju.
Równocześnie, 31 grudnia 1997 roku, skierowany został wniosek do Prokuratury
Rejonowej w Puławach o wszczęcie postępowania karnego w stosunku do Spółki
Hermes za zniszczenie zabytku.
Taka reakcja konserwatora spowodowała chwilowe wstrzymanie prac, po czym
Spółka przedstawiła koncepcję adaptacji pałacu opracowaną przez arch. Wojciecha
Kępę.
Założenia projektu nie zostały jednak zaakceptowane, gdyż architekt nie uwzględniał wyników badań architektonicznych i konserwatorskich, przewidywał wyburzenia
zasadniczych ścian i sklepień z I etapu budowy pałacu, wprowadzał typową, nową
stolarkę i nie zamierzał uwzględnić w aranżacji wnętrz żadnych elementów historycznego wystroju.
Jednocześnie firma Hermes ujawniła zamysł sprzedaży zespołu. Po oględzinach
pałacu w dniu 14 stycznia 1999 inspektorzy urzędu ochrony zabytków stwierdzili,
że nakazanych robót nie podjęto, żadne prace nie są wykonywane, obiekt pozostaje
zamknięty lecz nie dozorowany, a spółka zgłosiła do sądu wniosek o ogłoszenie
upadłości.
Po półtorarocznym okresie oczekiwania, 29 kwietnia 1999 r. Prokuratura Rejonowa w Puławach wydaje postanowienie o ... „umorzeniu śledztwa przeciwko właścicielom Spółki Hermes, którzy dokonali zniszczenia zabytku t.j o czyn z art. 73 ust.1
ustawy z 15.02.1962 o ochronie dóbr kultury i muzeach (Dz.U.Nr 10/1962 poz. 43
z p.zm.) wobec braku znamion czynu zabronionego”.
W uzasadnieniu orzeczenia wyczerpująco uzasadniono, że dokonano zniszczenia zabytku, że był to czyn świadomy, że nie stosowano się do nakazów WKZ co
„wyczerpuje znamiona przestępstwa określonego w art. 73 ust. 1 ustawy”, ale zmiany
przepisów Kodeksu karnego spowodowały usunięcie tego przepisu i nie wprowadziły żadnego jego odpowiednika!11 Ponieważ przepisy weszły w życie w czasie prowadzonego postępowania, a kodeks karny narzucił stosowanie nowelizacji ustawy do
spraw nie zakończonych, stąd postępowanie wymagało umorzenia.
W dniu 7 grudnia 1999 r. syndyk masy upadłości spółki Hermes ogłosił publicznie
sprzedaż zespołu w Czesławicach, jednak nie poskutkowało to znalezieniem nowego
nabywcy.
11
nowelizacja z 20.III.1999 r. – Dz.U.88 poz. 554- „Przepisy wprowadzające kodeks karny – art.5 par.1
pkt.8 i par.2 pkt.9 – weszła w życie 1.09.1998 r.
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W sierpniu 2000 roku, konserwator wydaje kolejną decyzję nakazującą Syndykowi zabezpieczenie zabytku w podstawowym zakresie (uzupełnienie pokrycia, obróbek blacharskich, zabezpieczenie otworów, zaizolowanie tarasów). Prace zostały
wykonane lecz w lutym 2001 roku (po telefonicznym zgłoszeniu od mieszkańców
Czesławic) okazuje się, że w zespole parkowym dokonano kolejnego zniszczenia.
Zauważono świeże ślady wycinki 8 drzew okazowych (brzozy, akacje), uszkodzenia dwóch kasztanowców poprzez odcięcie konarów, głębokie podcięcie piłą brzozy
o obwodzie pnia 220 cm. Okazowa lipa została powalona, pocięta i częściowo już
wywieziona, w parku widoczne były ślady pracy ciężkiego sprzętu mechanicznego.
Wojewódzki Konserwator Zabytków po raz kolejny zgłasza sprawę do Prokuratury Rejonowej w Puławach, która po krótkim tym razem postępowaniu umarza
dochodzenie „wobec nie wykrycia sprawców czynu”, dodatkowo uzasadniając, że
„wycięte drzewa mają „masę” 12,55 m3, a ich wartość szacuje się na 2 tysiące 108 zł
i 55 groszy” !
Nowa karta w historii zespołu pałacowo-parkowego w Czesławicach otwiera się
dopiero w sierpniu 2001 roku, gdy z rąk Syndyka trafia drogą sprzedaży do nowej
właścicielki – Renaty Grochowskiej, która wraz z mężem podejmuje trud ratowania
obiektu.
Pierwsze działania gospodarzy koncentrują się wokół podstawowego zabezpieczenia pałacu i parku. Ustanowiony zostaje całodobowy dozór nad zespołem, naprawiony zostaje dach nad pałacem, z terenu parku usuwane są wiatrołomy, podjęte
zostają prace pielęgnacyjne przy drzewach.
Około 150 wyjątkowych okazów drzewostanu parkowego liczącego ponad 2,5
tysiąca egzemplarzy z ponad 60 gatunków, zakwalifikowano do objęcia ochroną jako
pomniki przyrody.12 Rozpoczyna się oczyszczanie stawów, udrażnianie odpływów,
remont grobli, zakładanie trawników. W grudniu 2002 r. podjęta zostaje budowa kanalizacji i przepompowni, w pałacu wykonana zostaje instalacja gazowa.
Wszystkie prace prowadzone są z poszanowaniem zasad ochrony zabytków
i ochrony przyrody. W konsultacji z ornitologami na mapie parku wyznaczone zostają
tereny lęgowe ptaków – w ich obrębie nowi gospodarze pozostawiają niekoszone
pasy trawy, a stawy zapełniają narybkiem W jednym z pomieszczeń pielęgnują przez
kilka miesięcy zagubione pisklęta sowy.
W marcu 2006 opracowany zostaje projekt koncepcyjny rewaloryzacji pałacu zakładający – zgodnie z intencją właścicieli i wytycznymi konserwatorskimi – odtworzenie pierwotnego wystroju elewacji i przywrócenie historycznego wyglądu pałacu.
W oparciu o przekazy źródłowe i inwentaryzacje przygotowane zostały także założenia do stylowej aranżacji wnętrz i rewaloryzacji parku. Od tego czasu Kamieniarze
kompletują kamienne elementy balustrad tarasów zewnętrznych, w pałacu odtwarzane są sztukateryjne fasety, rozety, zdobienia.
Przy okazji pojawił się nowy – niezauważony dotychczas – problem. Okazało się,
że w przekazywanych kolejnym właścicielom działkach z licznie występującymi numerami nieruchomości wielohektarowego założenia „zagubiła się” droga dojazdowa
do pałacu. Dopiero w kwietniu 2006 roku uregulowana została jej własność na rzecz
Akademii Rolniczej w Lublinie. To oznacza, że dojazd do pałacu został wyłączony
12

K. Zienkiewicz, op. cit., str. 110.
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z własności Państwa Grochowskich, podobnie jak nie objęta transakcją sprzedaży
strefa d. folwarku.
Właściciele czynią starania by zakupić te fragmenty założenia stanowiące niegdyś
nierozerwalną z nim całość. Pozostaje nadzieja, że władze uczelni uwzględnią racje
historyczne i wyrażą zgodę na scalenie zespołu.
Stopniowo, konsekwentnie pałac i park w Czesławicach odzyskują blask. Zamiarem właścicieli jest odtworzenie rezydencjalnego charakteru założenia z udostępnieniem dla celów kulturalnych, turystycznych czy badawczych.
Pałac pod nowym dachem, z przywróconą dekoracją elewacji, odrestaurowanymi wnętrzami, w otoczeniu coraz lepiej zadbanego parku budzi zainteresowanie nie
tylko znawców przedmiotu, ale często zaglądających do Czesławic turystów i nałęczowskich kuracjuszy. Właścicieli nie opuszcza zapał i optymizm.
Być może niebawem – jak przed laty – wydawnictwo nałęczowskie ponownie
zaleci zwiedzanie „prześlicznego parku z pałacem urządzonym z przepychem i komfortem”.13

PALACE OF CZESŁAWICE – THE RESTORED MONUMENT
Czesławice, a small village located near Nałęczów is famous in the province of Lublin for its
vast palace and park complex, picturesquely integrated in a natural valley.
The first mention about the brick mansion appeared in 1638, and the “wooden mansion
newly built in 1796” dates from the beginning of 19th century.
The preserved plans of the estate from 1870 confirm the existence of the 18th century brick
mansion and farm building complex. They were most probably established in the first half of the
19th century, as part of the investment undertakings of count Ludwik Małachowski.
In 1886, Czesławice is bought by an industrialist from Warsaw - Wacław Wernicki, who
is planning to use it as a residence for its climatically friendly location with clean air and
beautiful landscapes, which is to restore his ailing wife’s health.
The impressive palace of Czesławice was most probably built according to the design of
Leonard Marconi, as a new project in a new location, adapted to the conditions of the terrain,
slightly sloping towards the valley. The entire undertaking was characterised by symmetry of
construction and architectural elements.
The valley of the flow running in the east side became a natural border, while the stream
constituted the canvas for the design of a system of reservoir ponds which gathered rainwater
and enabled fish breeding. The footpaths which we softly, calligraphically set in the area
unfolded further parts of the garden, meadows, water structures and the palace, while the neat
selection of trees and shrubs formed a picturesque landscape. It was complemented by elements
of architectural detail: pavilions, stone and wooden bridges, fountains, vases.
According to the land reform decree the estate was taken over by the state treasury in 1944
and handed over to the Agricultural University of Lublin.

13
nawiązanie do tekstu zamieszczonego w 1897 r. w wydawnictwie „Nałęczów i jego okolice” zalecającego zwiedzać „Folwark w Czesławicach. Wart widzenia ze względu na dobór maszyn rolniczych
i zabudowanie. Budynki wszystkie murowane, utrzymane porządnie, nawet zbytkownie. Za folwarkiem
prześliczny, choć młody jeszcze park…W parku wymurowany pałac z kolumnadą u podjazdu, urządzony
z przepychem i komfortem, rezydencja właściciela p. Wernickiego” – wg J. T. Czerepińskiej op.cit. str. 19.
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The new owner started a thorough reconstruction of the palace – the connecting areas and
side wings were rebuilt, new staircases were designed, ceilings, roofs and partition walls were
replaced. All that resulted in damage to the preserved adornments on the ground level.
The university has never completed the reconstruction work – in 1987-91 the palace was
used only partially – the offices occupied part of the south wing.
In June 1996 the palace together with 14 ha of parks and ponds was purchased by HERMES
– a company from Lublin, but the outbuildings remained in the hands of the Agricultural
University. It was to be a chance for the monument but it turned out to be total failure.
The company, despite the lack of any conservation or construction permits commenced
works which resulted in significant devastation of the palace and the park in less than a year. The
unique trees were cut down, the roofing was replaced and the external plasters were scratched
off together with the elevation ornamental details: cornices, trims, pilasters, rustications and
portals were gone. The company started to cover the bare palace walls with polystyrene.
The order to stop the works issued by the provincial conservator in July 1996 was not
respected; the work was continued and as a result the Provincial Conservator of Monuments
(WKZ) issued another decision ordering restoration of the property to its former condition and
simultaneously filed a request to institute criminal proceedings to the District Prosecutor’s Office
in Puławy.
A new chapter in the history of the palace and park complex of Czesławice begins only in
August 2001, when it is purchased by a new owner – Renata Grochowska, who, along with her
husband takes on the effort of rescuing the estate.
Around 150 unique specimens of the park’s stand out of over 2.5 thousand pieces of over
60 species were qualified for protection as natural feature of historic importance. The new
owners undertake to clean the ponds, clear drainage outlets, renovate the dike, plant lawns. In
consultation with the ornithologists the birds’ breeding sites are mapped out on the park maps.
The conceptual design of the revaluation of the palace assumed reconstruction of the former
elevation adornment and restoration of the historical appearance of the palace. The guidelines
for the interior period design and revaluation of park were prepared on the basis of the sources
and inventories.
All works are conducted with respect for principles of preservation of historical monuments
and environmental protection. Gradually, consequently the palace and the park of Czesławice
regain their splendour. The owners intend to recreate the residential character of the estate and
provide access for cultural, touristic or research purposes.
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1. Rzut parteru pałacu wg
stanu z ok. 1886 r. – rys.
H. Landecka – dok. z badań
arch. PKZ, 1987 r.

2. Rzut parteru pałacu wg
stanu z II poł. XX w. – rys.
H. Landecka – dok. z badań
arch. PKZ, 1987 r.

4. Powozownia w zespole pałacowym w Czesławicach, fot. A. Zabiegła, 1997 r.
3. Elewacja frontowa pałacu przed nadbudową łączników i skrzydeł bocznych
(przed 1960 r.), fot. ze zbiorów prywatnych w arch. PKZ Lublin
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5. Stan pałacu po pracach firmy 6. Stan elewacji pałacu po pracach fir„Hermes”, fot. J. Studziński, 1996 r. my „Hermes”, fot. J. Studziński, 1996 r.

7. Zachowane fragmenty detalu elewacji, fot.
R. Grochowska, 2007 r.

8. Stan elewacji pałacu po zdjęciu warstw ocieplających.
fot. R. Grochowska, 2000 r.

10. Kamienna klatka schodowa we wnę9. Brama wjazdowa do zespołu pałacowego w Czesławitrzu pałacu, fot. R. Grochowska, 2000 r.
cach, fot. R. Grochowska, 2000 r.
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11. Widok na park i staw od strony północnej pałacu, fot. R. Grochowska, 2006 r.

12. Prace remontowo-konserwatorskie
przy rekonstrukcji elewacji i dachu,
fot. R. Grochowska 2007 r.

13. Piwnice pałacu w trakcie prac
remontowo-konserwatorskich,
fot.
R. Gro-chowska, 2008 r.

15. Wnętrza pałacu po adaptacji,
fot. R. Grochowska, 2008 r.

14. Wnętrza pałacu po adaptacji, fot. R. Grochowska, 2008 r.
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REALIZACJE

Jan Maraśkiewicz

CERKIEW UNICKA PW. PROTEKCJI NAJŚWIĘTSZEJ MATKI,
OB. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY RZYM.-KAT. PW. NMP RÓŻAŃCOWEJ
Słowa kluczowe: kościół w Ortelu Królewskim, sakralne budownictwo drewniane
Prace remontowo-konserwatorskie prowadzone przy strukturze budowlanej kościoła w Ortelu Królewskim, spowodowane pogarszającym się stanem zachowania
kościoła, przyczyniły się do likwidacji zagrożeń wynikających z braku owych prac,
pozwoliły na poszerzenie wiedzy na temat historii budowlanej obiektu, odsłoniły
spod kilku warstw malarskich pierwotne, figuralne malowidła ścienne, potwierdzając
tym samym najwyższe walory architektoniczne ortelskiej świątyni.
Kościół w Ortelu Królewskim w zainteresowaniu historyków sztuki znalazł się
stosunkowo wcześnie, bo już w okresie międzywojennym. Urodę jego architektury
zauważył w 1933 r. K. Piwocki1, po II wojnie światowej M.i A. Kurzątkowscy,2 J. Górak3, B. Seniuk, 4 J. Maraśkiewicz oraz A. Semeniuk5, Słobodian6. Uwzględniony został
w Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce.7 Wspominają o nim wszystkie, obejmujące ten
teren przewodniki.8 Nie doczekał się jednak odrębnego historycznego opracowania.
Jan Górak, w oparciu o zewnętrzny kształt świątyń, wydzielił charakterystyczne
grupy obiektów sakralnego budownictwa drewnianego, między innymi grupę złożoną
z d. cerkwi unickich w Kościeniewiczach z 1682 r. oraz w Ortelu Królewskim z 1706 r.
do których dołączył, z bliżej nieokreślonych przyczyn, cerkiew z Jarczowa. Uznał, że
cechą charakterystyczną wzmiankowanych obiektów jest wieża dzwonnica nad babińcem. Późniejsze opracowania spostrzeżenia te wielokrotnie powtórzyły. Rozwinął je
J. Maraśkiewicz poddając szczegółowej analizie formę oraz konstrukcje dawnych uniK. Piwocki, Drewniane kościółki na Podlasiu, „Nowa Ziemia Lubelska”, 1933, nr 25.
M. i A. Kurzątkowscy, Z dziejów lubelskich zabytków. Budownictwo drewniane, „Życie Lubelskie”,
1957, nr 53.
3
J. Górak, Typy i formy drewnianej architektury sakralnej Lubelszczyzny, KAiU, 1987, z. 3/4, s. 247.
4
B. Seniuk – Architektura cerkiewna brzeskiej części diecezji włodzimierskiej w świetle inwentarzy
wizytacyjnych lat 1725-1727, w: Lubelszczyzna”, nr specjalny Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony
Środowiska Kulturowego w Lublinie, 1996, s. 23.
5
J. Maraśkiewicz, A. Semeniuk, Drewniane budownictwo sakralne pow. Biała Podlaska, Lublin 2001.
6
W. Słobodian, Cerkiewne budownictwo drewniane Chełmszczyzny i Południowego Podlasia w okresie greckokatolickim w: „Lubelszczyzna”, nr specjalny Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Lublinie, 1996, s. 52. W. Słobodian, Cerkwi Chołmckoj eparchii, Lwów, 2005, s. 314.
7
K. Kolendo-Korczakowa, A. Oleńska i M. Zgliński, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, woj.lubelskie,
pow. Biała Podlaska, IS PAN Warszawa, 2006 r., s. 199.
8
Powtarzają wcześniej znane informacje, pozbawione warsztatu naukowego nie stanowią właściwej
podstawy źródłowej.
1

2
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ckich cerkwi z Kościeniewicz, Ortela Królewskiego , uzupełnił grupę o przekształcone
w wiekach XVIII i XIX obiekty z Kostomłot, Cicibora Dużego, Krzyczewa, wprowadził
od literatury termin „typ bialski” charakteryzujący się cechami występującymi wyłącznie
na terenie Poludniowego Podlasia, najpełniej widocznymi w ortelskiej świątyni, wskazał na powszechność jego występowania między Biała Podlaską a Brześciem.9
Wszyscy wzmiankowani wyżej autorzy uznali cerkiew z Ortela Królewskiego za
obiekt jednorodny pod względem czasu powstania, a jego dzisiejszą formę jako wyraz
związanych z budownictwem unickim tendencji architektonicznych z początku XVIII
wieku. Nie uwzględnili jednak możliwości, potwierdzonej wieloletnimi badaniami
nad budownictwem drewnianym, powtórnego użycia lub adaptacji wcześniejszych
obiektów Niedostrzeganie tego zagadnienie prowadziło często do bardzo przypadkowych wniosków.10 Wielofazowość powstania obiektu (dobudowa zakrystii) zauważona została przez J. Maraśkiewicza oraz A. Semeniuk przy okazji opracowywania
katalogu zbytków budownictwa sakralnego pow. bialskiego.
Pomimo licznych wspomnień o obiekcie, prób włączenia go do różnych grup architektonicznych, kościół w Ortelu Królewskim pozostawał poza sferą szczegółowych
dociekań historyków sztuki i badaczy architektury. Tak naprawdę opublikowane wiadomości na jego temat są więcej niż skąpe i od siebie wzajemnie zależne. Można
by je ująć następującym skrócie: wzniesiony w 1706 roku przez cieślę Nazarona
z fundacji Teodora Bieleckiego, przejęty w 1874 przez prawosławnych, odzyskany
przez katolików po 1919 r., wielokrotnie remontowany. Wydaje się, że bezpośrednią
przyczyną tego stanu rzeczy był napis zamieszczony nad drzwiami wejściowymi do
nawy. Wskazując jednoznacznie na rok 1706 jako datę budowy cerkwi, uśpił czujność
badaczy zabytków architektury.
Odtworzeniu historii budowlanej nie sprzyjały także fragmentaryczne źródła archiwalne, stosunkowo nieliczne oraz bardzo ogólne. Sytuacji nie zmieniają przechowywane w WAP w Lublinie inwentarze wizytacyjne zgromadzone w zespole Chełmskiego Konsystorza Greko-Katolickiego. Stanowią one jednak najważniejsze źródło
informacji wyglądzie obiektu w wieku XVIII.11 Można je było zweryfikować w trakcie
ostatniego remontu świątyni. W podobny sposób, wzbogacono (często poprawiono)
historie budowlaną d. cerkwi w Kostomłotach, Krzyczewie, Żeszczynce, Dobrynce,
Witorożu i wielu innych.12 Po odsłonięciu zrębu kościoła ortelskiego stworzona została możliwość analizy architektonicznej zachowanego zabytku, odtworzenia historii
budowlanej obiektu, jak się okazało bardziej skomplikowanej od tej znanej z dostępnej literatury i źródeł archiwalnych.
9
J. Maraśkiewicz, Oryginalne formy drewnianej architektury sakralnej Południowego Podlasia,
w: Walory turystyczne euroregionu Bug jako czynnik aktywizacji gospodarczej i integracji społeczno-kulturalnej w zjednoczonej Europie, AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 2006, s. 151, J. Maraśkiewicz,
A. Baszkow, Drewniana architektura północnej części Euroregionu Bug, Biała Podlaska 2006.,
10
Np. w opraciu o dzisiejszą formę obiektów w Żeszczynce, Chorostycie i Holi , wdzielono grupę
XVIII wieczynych świątyń. Dla przykładu kościół z Żeszczynki ostateczną otrzymał formę praktycznie po
1920 r. Patrz: J. Maraśkiewicz, Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żeszczynce, jako
przykład świątyni typu „bialskiego”, Wiadomości Konserwatorskie Woj. Lubelskiegos. 2002 , s. 204.
11
WAP w Lublinie, zespół ChKGr.K, sygn 780.
12
J. Maraśkiewicz, Kościół filialny pw. św. Jerzego w Krzyczenie, Wiadomości Konserwatorskie Woj.
Lubelskiegos. 2005, s. 237.
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Prace przy kościele w Ortelu Królewskim podjęte zostały z inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatury w Białej Podlaskiej przy bardzo znacznym wsparciu finansowym MKiDzN, Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego
oraz WKZ w Lublinie, zabezpieczającym praktycznie od tej strony podjęte starania.
Prowadzone były przez trzech kolejnych proboszczów pod bezpośrednim nadzorem
autora niniejszego opracowania. Rozpoczęto je od ekspertyz i programów konserwatorskich, w oparciu o wytyczne konserwatorskie przekazane parafii przez bielską
delegaturę WUOZ. Pracami konserwatorskimi w ostatnich latach kierował Grzegorz
Gołubiak, budowlanymi Krzysztof Popik. Proste prace budowlane i porządkowe wykonywali parafianie pod kierunkiem proboszczów. Rozpoczęto je od częściowej wymiany szalunków zewnętrznych elewacji pd. nawy głównej. Większość desek szalunków,
po oczyszczeniu z kilku warstw farby olejnej, została ponownie zamontowana, część
z nich musiała być wymieniona. Prace przy pomocy parafian zostały szybko zaprzestane, nie spełniały bowiem wymogów konserwatorskich. W trakcie kilku sezonów
oczyszczono z wtórnych przemalowań ściany i stropy wnętrza świątyni, pozostałe szalunki elewacji zewnętrznych, z wyłączeniem wieży- dzwonnicy. Konserwacji poddano
obrazy, ołtarze oraz konfesjonały, przywracając im pierwotną stylistykę. W trakcie prac
we wnętrzu kościoła odsłonięto spod warstw malarskich, dotychczas nieznane a doskonale zachowane barokowe malowidła ścienne, poddano je konserwacji.13
Ze niektórych źródeł archiwalnych oraz literatury przedmiotu wynika, że w 1680 r.
w Ortelu Królewskim14 istniała drewniana cerkiew pw. Protekcji Najświętszej Matki
Bożej. Cerkiew tą miał ufundować Lew Sapieha, właściciel licznych włości położonych wokół Wisznic, Kodnia oraz pobliskiego Ortela Książęcego. Gdyby przyjąć tą
informacje za pewną to wzniesienie pierwszej cerkwi nastąpić musiało przed 1633 r.,
przed rokiem śmierci Sapiehy.15 Niektórzy piszący o obiekcie historycy przywołują rok
1656 oraz rok 1680 jako datę wzniesienia pierwszego obiektu16. Daty te nie znajdują
jednoznacznego potwierdzenie w źródłach. Wydaje się bardziej prawdopodobne, że
obiekt powstał po wyjątkowo wyniszczających wojnach szwedzkich z poł. XVII w.,
13
Odsłonięte malowidła ścienne stanowią wyjątkowy, jedyny na naszym terenie przykład figuratywnego malarstwa ścienne z XVIII w. Odkryto je na ścianie łuku tęczowego oraz na głównych drzwiach
wejściowych. Zasługują na odrębne opracowanie i szersze naukowe odstępnie.
14
Staropolska wieś królewska w kluczu łomaskim, leżąca w odległości 15 km na południowy wschód
od Białej (Podlaskiej), nad rzeką Zielawą. Dawna nazwa – Wortel. W 1504 r. nadana przez króla Aleksandra
Jagiellończyka Lwu Bohowitynowi, cześnikowi litewskiemu wraz z przywilejem na budowę zamku i założenie miasta; jego syn Bohowityn Bohowitynowicz w 1526 sprzedał ją swemu stryjecznemu bratu Iwanowi
Bohuszewiczowi Bohowitynowiczowi, następnie własność jego syna Michała Iwanowicza Bohowitynowicza Kozieradzkiego (zm. ok. 1580). Ok. 1565 podział na dobre królewskie (wówczas siedziba wójtostwa)
i część prywatną (obecny Ortel Książęcy), którą w 1600 nabył od Bohowitynowiczów Lew Sapieha. Od
1679 znany jako zaścianek tatarski kiedy ziemie we wsi i okolicy nadano kilku rodzinom tatarskim (m.in.
ród Bielaków).
15
Lew Sapieha – herbu Lis (ur. 4 kwietnia 1557, zm. 7 lipca 1633) – hetman wielki litewski od 1625,
kanclerz wielki litewski w latach 1589-1623, marszałek sejmu zwyczajnego w Warszawie w 1582 r., podkanclerzy litewski od 1589 r., wojewoda wileński od 1621, sekretarz królewski, pisarz wielki litewski
od 1581 r., starosta słonimski, brzeski, mohylewski.
Nie zachowała się dokładna data erekcji parafii unickiej. Dokumenty podają, że parafia i świątynia
istniały już w 1660 r. Uposażona została w 1702 r. przez króla Augusta II
16
KZSz w Polsce, pow. Biała Podlaska, s.199.
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około 1680 roku, był niewielkich rozmiarów, posiadał formę bardziej kaplicy niż cerkwi. Świątynia ta, przetrwała do 1706 r. W jej miejscu, staraniem Teodora Bieleckiego
została wzniesiona nowa świątynia, którą następnie wielokrotnie remontowano.
Przebudowy i przekształcenia świątyń drewnianych wynikały i wynikają współcześnie z konieczności zabezpieczenia technicznego obiektów oraz wzrastającymi
potrzebami funkcjonalnymi. To te ostatnie przyczyniają się w głównej mierze do
powiększania kubatur, zmiany formy otworów okiennych i drzwiowych, zmian
w pokryciu dachowym czy też kształtu szalunków. Udział zawodowych architektów
w tych przekształceniach był znikomy co bardzo często skutkowało utratą wartości
estetycznych. Przykładem może być wymiana dachów świątyń w Kościeniewiczach
(l. 60. XX w.) oraz w remont wieży skutkujący jej obniżeniem. Wysoki czterospadowy
dach zastąpiono niższym, tym samym uległy zatarciu proporcje (np. stosunek wysokości zrębu do wysokości dachu wynoszący pierwotnie 1 do ponad 1). W Ciciborze Dużym oraz Krzyczewie rozebrano dzwonnice. Nietrwałość budulca ulegającego
nieuchronnej degradacji technicznej wymaga częstych zbiegów remontowych i konserwatorskich. Zasobne parafie likwidowały ten kłopot poprzez rozbiórkę obiektów
drewnianych i budowę w ich miejscu kolejnych ale już murowanych (szczególne „zasługi” w tym zakresie ma wiek XX). Parafie biedne remontowały drewniana strukturę,
podtrzymując jej istnienie na kolejnych kilkanaście lat. Tak właśnie postępowano
w Ortelu Królewskim. Chociaż prace te prowadzone były na niskim poziomie technicznym szczęśliwie nie naruszyły właściwej struktury budowlanej.
W wyniku przeprowadzonych w trakcie prac konserwatorskich analiz struktury
budowlanej, utrwalone w literaturze przekonanie, że budowla ta utrzymała do dziś swój
pierwotny kształt (z 1706 r.), musi ulec weryfikacji. W najwcześniejszym, pochodzącym
z 1726 r. opisie cerkwi wzmiankowana jest nawa, prezbiterium oraz dzwonnica „...
srzodkiem która na babincu formowana” a także obiegający babiniec „...Kruzganek
... pod Daszkiem...”. Cerkiew ta miała „...okna cztery w ołów, a w ołtarzu trzy malutkie...”.17 Szczególnie istotna jest informacja o trzech oknach w ścianach prezbiterium,
znajdująca swoje odzwierciedlenie w obiekcie – istnieją bowiem do dziś koliste i nisko
osadzone otwory okienne na środku każdej ze ścian. Analizując odsłoniętą strukturę
zrębu prezbiterium odkrywamy nie tylko koliste otwory, stwierdzamy także ponad nimi
w ścianach bocznych istnienie zaślepionych gniazd belek stropowych, stwierdzamy że
otwór drzwiowy z prezbiterium do zakrystii pn. wykonany został później – wycięty
w istniejącym i powiązanym konstrukcyjnie zrębie prezbiterium. Najciekawsze, ale także najtrudniejsze do interpretacji informacje odczytać możemy ze wsch. ściany prezbiterium. Na środku tej ściany istnieje szerokie, otwarcie na „zakrystię, prezbiterium pierwszej cerkwi?”. Po bokach tegoż „otwarcia”, w narożnikach prezbiterium zachowały się
ślady odcinkowo zamkniętych „otworów drzwiowych”, tym samym wieniec zrębu ściany wsch. rozpoczyna się na wysokości ok. 150 cm. Obecnie otwór północny oraz część
środkowa wypełnione zostały (zabite) od strony prezbiterium deskami, w południowy
narożnik wprowadzono nową prostokątną futrynę drzwiową. Analizując zewnętrzną
strukturę zrębu prezbiterium zauważamy odmienność, w zakresie opracowania i struktury, bali trzech ostatnich poziomów wieńca (nad balami po zaślepionych gniazdach
belek stropowych). Forma dolnych poziomów zrębu prezbiterium ma swoje powtórze17
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AP Lublin, CH. K. Gr.-K., sygn. 780, k. 292.

nie we fragmencie zrębu nawy głównej, w pn. odcinku ściany łuku tęczowego nawy
(w tzw. załomie pn.). Pozostałe bale nawy oraz babińca zostały odmiennie i jednorodnie obrobione. Analizując strukturę budowlana obu zakrystii „nowością” wyróżniają
się ich stropy, nie tylko w zakresie materiału ale także wyraźnie wtórnym ich osadzeniu w zręb prezbiterium. Wgląd na strych zakrystii pn. utwierdza nas w przekonaniu
o dostawieniu do kościoła zakrystii w późniejszym czasie. Świadczy o tym sposób jej
połączenia ze zrębem prezbiterium i zrębem nawy oraz istnienie pod dzisiejszą połacią dachową pierwotnego okapu dachu prezbiterium łącznie z dekoracyjnie opracowaną, deską kapnikową. Spostrzeżenia powyższe, poparte opisem świątyni zawartym
w inwentarzu z 1726 r. pozwalają jednoznacznie określić formę obiektu wzniesionego
w 1706 roku przez cieślę Nazarona. Świątynia składała się z nawy, babińca z wieżą
oraz prezbiterium. Babiniec obiegały wsparte na słupach poddaszki. Różnicę szerokości między babińcem a dzwonnicą uzupełniała obdasznica. Nowa budowla wchłonęła
w siebie znaczną część XVII w. cerkwi. Dolna część zrębu dzisiejszego prezbiterium to
zrąb nawy pierwszej ortelskiej świątyni. Pozostaje do wyjaśnienia forma „przebić” jego
wschodniej ściany. Dzisiejszy stan wiedzy nie pozwala nawet na postawienie jednoznacznych hipotez.
W ciągu XVIII w., szczególnie w jego drugiej połowie, cerkiew podlegała remontom, które zmieniły znacznie bryłę cerkwi. Wprowadzono nowe sygnaturki wieńczące dach i wieżę. Od strony północnej dobudowano przedsionek (zakrystię pn.)
połączono ją z prezbiterium nowym otworem drzwiowym, a następnie wydłużono
cerkiew dobudowując od strony wschodniej do prezbiterium niewielką zakrystię.18
Przedsionek oraz zakrystie wykonano zapewne przed 1770 rokiem.
Cieśla Nazaron, za wyjątkiem dzwonnicy, wybudował całą świątynię w konstrukcji zrębowej, wiążąc bale zrębu na tzw. zamek francuski i odcinając ich końcówki,
następnie zrąb ten wzmacniał lisicami i obił zewnątrz pionowo ustawionymi deskami.
Między wystającymi poza lico zrębu ostatkami belek stropowych wprowadzał gzymsy
(odcinkowe) a podwaliny osłaniał fartuchem z pojedynczej deski. Odrębnością konstrukcyjną wyróżnił natomiast stawianą na babińcu dzwonnicę.
Wieża-dzwonnica, nie tylko w Ortelu, budowana była zawsze w konstrukcji słupowo ramowej i przykrywana wysokim hełmy baniastym, tworząc odrębne i wyjątkowo oryginalne architektoniczne rozwiązanie, wyróżniające grupę obiektów
skupionych na obszarze dzisiejszego pow. bialskiego. Ta charakterystyczna wieżadzwonnica nad babińcem, była zjawiskiem ograniczonym nie tylko terytorialnie do
obszaru dzisiejszego powiatu bialskiego, ale także czasowo do pocz. XVIII. Dzwonnicę osadzono zawsze na niższym od korpusu zrębie babińca, była ona od niego
węższa, przez co powstawała konieczność wprowadzenia szerokiego międzykondygnacyjnego dachu okapowego (obdasznicy). Do wyjątków należą rozwiązania trójkondygnacyjne. Odstąpienie od tej zasady obserwujemy w Dokudowie – na babińcu
osadzono dwukondygnacyjną dzwonnicę z salkami, oraz w Sławatyczach zgodnie
z prawosławnym zwyczajem nad babińcem umieszczono kaplicę.19 Rozwiązanie takie
AP Lublin, SPB, sygn. 187, s. 26-28, sygn. 188, str. 28-29, sygn. 196, str. 3 i 8.
Sławatycze (APL ChKG, sygn 780, k. 268. – „Cerkiew sama drewniana, nie stara struktury gładkiey
wspaniała…., …Ganeczek przed babińcem ad instar krużganku z którego z boku schody kryte z wycieczko
(?) krużgankiem na babiniec. Na którym babincu Cerkiew drugim porządkiem załozona…”)
18
19
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wzmacniało znacznie plastykę całej bryły świątyni oraz wzbogacało jej układ funkcjonalny, a dzwonnica przekształcała się w wieżę. Urok tej koncepcji najpełniej oddaje
zachowana do dziś dawna cerkiew unicka w Ortelu Królewskim, stanowiąca najpiękniejszy przykład cerkwi „typu bialskiego”.
Od początku XVIII wieku typ bialski miał wyraźnie regresywny charakter, w tym
bowiem czasie budowano już tylko dzwonnice wolnostojące, wzbogacając tym samym otoczenie cerkwi, nadając mu większą malowniczość.20 Dowodzić to może braku zamożnego fundatora oraz mniejszych umiejętności techniczno-technologicznych
wznoszących je warsztatów przy.
Cerkiew, w formie wykształconej w 2 poł. XVIII w. przetrwała do naszych czasów bez większych zmian. Po przejęciu jej w 1875 roku przez Rosjan i przekazaniu
kościołowi prawosławnemu została wewnątrz pomalowana na kolor ciemnozielony
(zielono-błękitny?) z ozdobami „w duchu prawosławnym”. W 1912 roku przeprowadzono gruntowny remont o bliżej nieokreślonym zakresie.21 Wydaje się pewne, że
zmieniono kopułę na wieży, jej górne szalunki, wykonano nową sygnaturkę, zmieniając nieznacznie formę jej zwieńczenia, na bardziej cebulastą, W 1919 r. powróciła
do kościoła rzym.-kat., a 1922 r. utworzono przy niej parafię. Rzecz charakterystyczna,
że pierwszy opis świątyni dokonany po przejęciu jej przez katolików pomija milczeniem malowidła ścienne, wspomina o dwóch ołtarzach bocznych oraz prowizorycznej mensie ołtarzowej. Inwentarz Fundi instructi z 1925 r. opisuje ołtarz główny jako
wielki …, ozdobiony czterema kolumnami wyjętymi z ikonostasu cerkwi prawosławnej, znalezionego na strychu. Wspomina także o dwóch ołtarzach bocznych w stylu
barokowym, określa kolor ścian na ciemnozielony, na których „…ozdoby i emblemata
w duchu prawosławnym, które przemalować należy”. Nowy ołtarz wykonał, pochodzący z Białej Podlaskiej, majster stolarski T. Kozakiewicz. Wówczas też powiększono
(podwyższono) o około 60 cm łuk tęczowy niszcząc częściowo malowidła ścienne,
m.in. dolną część tonda ze sceną „Ukrzyżowania”. Zalecenie dotyczące odnowienia
wnętrza świątyni wykonano w 1928 roku malując je na kolor perłowy, a sufit na kolor
biały. W 1929 roku wzmiankowany majster Kozakiewicz, zgodnie z uwagą zawartą
w opisie wizytacji dziekańskiej z 1935 roku, wybudował zakrystie. Niestety informacja
ta nie została uszczegółowiona. Zdaniem autora nie była to budowa nowych zakrystii
a jedynie ich kapitalny remont, związany bardziej z zakrystią wschodnią niż północną. Dokonano wówczas wymiany stropów w obu zakrystiach oraz górnego pułapu
w prezbiterium, wszystkich podłóg, być może także skrzydeł okiennych. W 1935 roku
wymieniono gontowe pokrycie dachu. Powstała wówczas koncepcja rozbudowy kościoła, na szczęście nie została zrealizowana. Kolejne remonty świątyni przeprowadzono w latach: 1950, 1955, 1965, 1967. Związane one były z malowaniem wnętrza,
malowaniem szalunków zewnętrznych, zabezpieczaniem dachu lub stolarki okiennej
i drzwiowej. W 1979 pokryto kopuły wież blachą ocynkowaną. W 1963 r. ściana łuku
20
J. Maraśkiewicz, Oryginalne formy drewnianej architektury sakralnej Południowego Podlasia,
w: Walory turystyczne euroregionu Bug jako czynnik aktywizacji gospodarczej i integracji społeczno-kulturalnej w zjednoczonej Europie, AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 2006, s. 151.
21
ADS, AP, Dział IV, lit. 5, nr 4, t.I, Inwentarz fundi intructi Rzymsko-Katolickiej parafi Ortel Królewski
z 1925 r. Roz.I
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tęczowego przyozdobiona została „Aniołami” przez Bazylego Albiczuka,22 W 1985 r.
wymieniono częściowo filary i podłogę ganku frontowego (poddaszków). W l. 19941996 wykonano remont kapitalny obejmujący m.in. naprawę dachu, stropów, częściową wymianę pokrycia dachowego z gontów, remont konstrukcji wieży, częściową
wymianę szalunków zakrystii wschodniej. Kontynuowano je po 2005 roku, skupiając
na wnętrzu i wystroju świątyni. Do zakończenia prac pozostało zdjęcie warstw farby
olejnej z szalunków wieży-dzwonnicy.
Kościół dzisiejszy jest w rzucie trójdzielny, złożony z nawy, prezbiterium, babińca oraz zakrystii. Kwadratowa nawa, węższe, prostokątne, wydłużone prezbiterium
z wydzieloną zakrystią od wsch. i drugą przylegającą do niego od północy oraz
prostokątny babiniec od zach. o szerokości zbliżonej do prezbiterium tworzą zwarty
wewnętrznie układ połączony osią wzdłużną. Nad babińcem góruje wieża – dzwonnica z międzykondygnacyjna obdasznicą oraz z podcieniem i gankiem w przyziemiu.
Wspólny dach nad nawą i prezbiterium, o jednej kalenicy, czterospadowy, podkreśla ośmioboczna wieżyczka o cebulastym hełmie. Daszki pulpitowe nad zakrystią
wschodnią i pn. przedłużają połacie dachu głównego. Wewnątrz w nawie głównej
i prezbiterium występują stropy belkowe z górnym deskowym pułapem na jednym
poziomie. W babiniec oraz obie zakrystie przykrywają stropy belkowe, nagie. Arkada
łuku tęczowego znacznie spłaszczona. Chór muzyczny wsparty na dwóch słupach.
Podłogi deskowe, na legarach we wszystkich pomieszczeniach, także pod zewnętrznymi obdasznicą (poddaszkami). Na ścianie łuku tęczowego dekoracja malarska –
trzy tonda w których „Ukrzyżowanie”, „Chrzest Chrystusa” oraz „Wniebowstąpienie
NMB”. Drzwi wejściowe z babińca do nowy zdobi kompozycja malarska „Chrystus
Emanuel”. Na nadprożu tychże drzwi napis w języku starocerkiewnym, informujący
nas o budowniczym, fundatorze i dacie powstania cerkwi.

THE PROTECTION OF THE HOLY MOTHER
OF GOD UNIATE CHURCH, AT PRESENT OUR LADY
OF THE ROSARY ROMAN CATHOLIC PARISH CHURCH
The Uniate Church (at present a Roman Catholic church) in Ortel Królewski was built in
1706 by the carpenter Nazaron, the foundation of Teodor Bielecki, on the base of the previous
object built around the year 1680. It was enlarged by a vestry in the second half of 18th century
and it was frequently renovated. The conservation and renovation work conducted over the past
few years included the building structure of the object – the carcass of the building, external
shoring, ceilings, door and window frames. The original wall paintings on the arch wall and
entrance door to the nave were discovered thanks to removal of the coats of paint. The wall
paintings and other equipment of the temple (altars, confessionals, and paintings) underwent
conservation. The church precincts were transformed.
The Church is an example of a wooden temple of „Biała-type”, with the three-part layout
characteristic for the Orthodox Church and Latin character of the body enriched with the belltower at the front over the of temple porch

22

C. Wrębiak, Malarstwo Bazylego Albiczuka, Biała Podlaska 1994 r., s.46
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1. Ortel Królewski – kościół,
widok zrębu po zdjęciu szalunków, fot. J. Maraśkiewicz
2010 r.

2. Ortel Królewski – kościół,
widok od strony pd., po konserwacji, fot. J. Maraśkiewicz
2010 r.
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3. Ortel Królewski – kościół, drzwi główne do nawy, po konserwacji, fot. J. Maraśkiewicz 2010 r.

4. Ortel Królewski – kościół, malowidła ściany łuku tęczowego, po konserwacji, fot. J. Maraśkiewicz 2010 r.
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5. Ortel Królewski – kościół, chór muzyczny, po konserwacji, fot. J. Maraśkiewicz 2010 r.

6. Ortel Królewski – kościół, ściana pn. prezbiterium, po konserwacji, fot. J. Maraśkiewicz 2010 r.

7. Ortel Królewski – kościół, wnętrze, prezbiterium, fot. J. Maraśkiewicz 2010 r.
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8. Rzut kościoła – rozwarstwienie chronologiczne

9. Elewacja boczna pd.
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REALIZACJE

Stanisława Rudnik

KAMIENICA NR 11 PRZY PLACU 3-GO MAJA W KRASNYMSTAWIE
Kamienica pod numerem 11 przy rynku staromiejskim w Krasnymstawie, noszącym obecnie nazwę Placu 3-go Maja, wystawiona w 1878 r. z cegły i kamienia wapiennego wyremontowana została w 2009 r. po wielu latach nieużytkowania
i zaniedbania. Zbudowana w stylu neoklasycznym, wyróżnia się z pozostałej zabudowy przyrynkowej odmiennie ukształtowaną elewacją ze wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi, zgrupowanymi w 5 osiach, zamkniętymi półkoliście i dodatkowo podkreślonymi profilowanymi półkolistymi nadłuczami. Dwukondygnacyjna,
z mieszkalnym poddaszem wygospodarowanym współcześnie i doświetlonym półkolistymi lukarnami dostosowanymi do stylu i rozwiązań historycznych zastosowanych
w elewacji frontowej. Ośmiokwaterowe duże okna i takież same przeszklone drzwi są
elementem dominującym w wyglądzie kamienicy wyniesionej ponad poziom pozostałej zabudowy i dostępnej w parterze z okazałych schodów. Na piętrze zachowany
balkon z żeliwną ozdobną balustradą o motywie rozet umocowany na żeliwnych
konsolach o bardzo bogatym motywie kwiatowo-geometrycznym. We wnętrzu wyróżnia się dwutraktowa sień z klatką schodową podkreśloną dekoracyjnym ceglanym
łukiem.
Kamienica przy Placu 3-go Maja 11, dawniej oznaczona numerem 18-tym a jeszcze wcześniej 5-tym, zajmuje jedną z historycznych działek w pierzei wschodniej
rynku. Obecnie wschodni blok zabudowy przyrynkowej tworzy osiem kamienic
oznaczonych numerami od 9 do 16. Głębokość działek ograniczona jest od wschodu
ulicą Browarną biegnącą dawniej od strony rzeki Wieprz, wzdłuż murów obronnych.
Podobnie jak wszystkie pozostałe, kamienica pod numerem 11, ustawiona jest kalenicowo w stosunku do rynku, z elewacją frontową zwróconą na zachód. Od wschodu
działki w większości były do niedawna zabudowane budynkami gospodarczymi lub
zajęte pod podwórza i ogródki. Działka przynależna do kamienicy nr 11 zamknięta
jest współczesnym budynkiem w formie małej kamieniczki dającej początek zachodniej pierzei ul. Browarnej.
Metryka istniejącej zabudowy wokół rynku krasnostawskiego w większości datuje
się po roku 1811 i pochodzi z okresu gruntownej przebudowy po wielkim pożarze,
który prawie w całości zniszczył wówczas miasto. Spłonęło wówczas 125 domów,
a w obszarze otoczonym murami miejskimi ocalało jedynie 30 domów i na przedmieściach – 25.1 Brak przekazów ikonograficznych i skromne dokumenty źródłowe
dotyczące zabudowy wcześniejszej, nie pozwalają na odtworzenie wyglądu kamienic
przyrynkowych przed pożarem. Zachowany opis miasta z 1759 r. zawiera niestety
1
K. Pawłowski, Krasnystaw. Studium historyczno – urbanistyczne, s. 24, Warszawa 1968 r. mps
Archiwum Delegatury Chełmskiej WUOZ, syg. 1062.
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zbyt ogólne dane a brak planu z tego czasu, nie pozwala na jednoznaczne odtworzenie lokalizacji poszczególnych kamienic wymienionych w dokumencie, gdyż od
tego czasu zmieniły się nazwy ulic a także liczba budynków i szerokości działek.
Z osiemnastowiecznego opisu wynika, że między rynkiem nazywanym „okręgiem
miasta” bądź „publicznym miastem” a ulicami granicznymi istniało wówczas 45 domów. Brak jest jednak wiadomości o ich wyglądzie, a jedyną informacją jest określenie
rodzaju obiektu np.: „dom wjezdny”, budynek lub kamienica a także imię i nazwisko
właściciela i funkcja jaką sprawował w mieście. Z analizy zachowanego dokumentu
wynika, że w 1759 r. w pierzei wschodniej zlokalizowanych było 12 domów,2 które
opisane zostały w granicach określanych „od publicznego miasta i do ulicy do browaru idącej”. Wśród zabudowy istniejącej wówczas we wschodniej części rynku wymienionych jest 8 kamienic, 1 dom wjezdny, 2 budynki prawdopodobnie drewniane
i 1 kamienica po części murowana a po części drewniana.3 Kamienice różniły się ilością kondygnacji, układem przestrzennym i wielkością a osią każdej z nich była sień
z przejściem w głąb działki, z której były wejścia do jednego lub dwu pomieszczeń
handlowych lub mieszkalnych. Zagęszczenie działek w pierzei wschodniej w XVIII w.
w stosunku do ośmiu istniejących współcześnie może sugerować wcześniejsze ustawienie szczytowe kamienic.
Podobnie jak całe miasto, zabudowa wschodniej pierzei rynku uległa całkowitemu zniszczeniu podczas wielkiego pożaru w 1811 roku. Jest to graniczna data
w dziejach miasta od której rozpoczyna się historia większości krasnostawskich kamienic. W księgach hipotecznych prawie każdego budynku w centrum miasta zawarta jest informacja, że zbudowano go „na placu po domu spalonym”. Sporządzony po tym tragicznym zdarzeniu „Plan Miasta Krasnegostawu w części pogorzałego
w roku 1811” w pierzei wschodniej uwidacznia 10 działek budowlanych po spalonych domach.4 Natomiast na planie z 1823 r. pierzeja wschodnia podzielona jest już
na 9 działek, gdyż ostatnia narożna parcela od strony północnej została zajęta pod
drogę prowadzącą do nowego mostu na rzece Wieprz. Plan z 1830 r. przedstawiający
ten fragment miasta po wybudowaniu mostu i nowej ulicy rejestruje istnienie 8 działek w części wschodniej rynku, z tym że kamienica narożna od strony południowej
zajmuje szerokość półtorej działki historycznej i sięga aż do ulicy Jeleniej przechodzącej na tyłach pierzei. Narożna parcela od strony północnej w tym czasie jest wolna od
zabudowy. Pozostałe działki zabudowane są tylko w części frontowej. Stan ten bez
istotnych zmian utrzymany został do czasów współczesnych.
Odbudowa Krasnegostawu w 1 poł. XIX w. odbywała się z uwzględnieniem obowiązujących wówczas przepisów budowlanych Królestwa Polskiego, które zawierały
ostre rygory przeciwpożarowe z koniecznym zastosowaniem ogniotrwałej konstrukcji
ścian i dachu. Obowiązywały także określone w stosunku do wielkości miasta ga2
L. Wyszyńska, Krasnystaw, woj. chełmskie. Kamienice wschodniej pierzei rynku Plac 1-go Maja 13
– 20, s.20, mps. Archiwum Delegatury Chełmskiej WUOZ. syg. 427
3
Hipotetyczna rekonstrukcja układu urbanistycznego Krasnegostawu w poł. XVI wieku i w wieku
XVIII dokonana przez K. Pawłowskiego w studium historyczno – urbanistycznym ukazuje blok wschodni
podzielony na 10 działek, jednak analiza zachowanego opisu z 1759 r. przeprowadzona przez L. Wyszyńską wydaje się bardziej przekonująca.
4
WAPL, Zbiory kartograficzne, syg. 243.
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baryty budynków, określona była ilość kondygnacji wraz z proporcjami wysokości
dachu w stosunku do wymiarów ścian. W zależności od szerokości działki w elewacjach ustalona była obowiązująca liczba okien i dopuszczalna kolorystyka budynku.
Ważne były nie tylko wymogi przeciwpożarowe ale także względy bezpieczeństwa
mieszkańców, dlatego m.in. nakazywano usuwanie schodów i wejść do piwnic od
strony chodników. Od budynków wznoszonych w rynku wymagano by spełniały
wszystkie konieczne warunki, gdyż od tego zależało wydanie pozwolenia na budowę
i udzielenie pożyczki budowlanej.5 W zamian za pomoc państwową zobowiązano
właścicieli do odbudowy domów w ciągu 3 lat. Na odbudowę dodatkowo przeznaczono pozostałości fortyfikacji miejskich, mury starej cerkwi i kościoła katedralnego.
W 1 połowie XIX wieku zaczęto odchodzić od typu domu miejskiego o wąskim froncie ustawionym szczytowo. Nowe kamienice ustawiane były już kalenicowo, na szerszych niż dotychczas działkach. W 1868 r. miasto nawiedzone zostało przez kolejny
pożar o nieco mniejszym zasięgu. W czasie odbudowy po drugim pożarze trwającej
w 2 połowie XIX w., oprócz trwałości budynku, kładziono duży nacisk na wystrój
architektoniczny zewnętrzny będący ważnym elementem przy ocenie wartości każdej
budowli. Kamienice starannie zbudowane i ozdobione były znacznie wyżej wyceniane niż posiadające tylko podstawowe wymogi budowlane, oszczędne w formie i bez
ozdób.
Architekci i budowniczowie zaangażowani w odbudowę Krasnegostawu i nadzór nad jej realizacją, zdobywali wykształcenie pod kierunkiem czołowych polskich
architektów doby klasycyzmu i stosowali elementy charakterystyczne dla kanonu architektury tego okresu stylowego w postaci boniowań, gzymsów, pilastrów, obramień
profilowanych okien i drzwi, płycin i dość wydatnych gzymsów. Obecnie, po częstych przebudowach, tylko nieliczne kamienice noszą ślady dawnych form neoklasycystycznych. Duży wpływ na kształt i wygląd powstającej w 1 poł. XIX w. zabudowy
Krasnegostawu wywarli działający tutaj wówczas dwaj inżynierowie Antoni Heintz6
i Aleksander Zabierzowski.7 Przy realizacji nowej zabudowy po pożarze miasta
w 1868 r. pracował natomiast inżynier Zygmunt Steibrich, który od od 1851 r. pełnił obowiązki Inżyniera Powiatu Krasnostawiego i Hrubieszowskiego.8 Działalność
zawodową rozpoczął w 1831 jako aplikant Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych
5
L. Wyszyńska, Krasnystaw. Zabudowa południowej i zachodniej pierzei rynku Plac 1-go Maja 1-12,
mps WUOZ, Delegatura w Chełmie, s. 52; AGAD, Zespół KRSW, Acta Generalia tyczące się budowy domów i ich reperacji lub przebudowania, syg. 7594
6
Antoni Heintz, budowniczy powiatu Krasnystaw wymieniany w 1827 i w 1837 r., L. Wyszyńska,
Krasnystaw, woj. chełmskie. Kamienice wschodniej pierzei rynku Plac 1-go Maja, s. 11 i 13; mps WUOZ,
Delegatura w Chełmie.
7
Aleksander Zabierzowski, (ur. 27.04.181 r. – zm. 18.08.1870 r.), budowniczy kl. II, praktykował
u A. Corazziego pracując równocześnie od 1839 r. w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych w Warszawie, po powrocie ze studiów w Akademii Sztuk Pięknych we Florencji w 1846 r. mianowany
budowniczym powiatu krasnostawskiego. Od lat 60-tych XIX w. działał w Warszawie projektując domy,
dwory i pałace. Jest autorem projektu drewnianego Teatru Letniego zrealizowanego w 1870 r. w Ogrodzie
Saskim w Warszawie, mogący na parterze i dwóch piętrach balkonów pomieścić ok. tysiąca osób, który
w zamierzeniu mający mieć tymczasową funkcję, przetrwał do 1939 r. zniszczony w czasie nalotu bombowego.
8
L. Wyszyńska, s. 23; Arch. Państwowe w Lublinie, RGL, Akta osobowe tyczące się Steinbrych Zygmunta Inżyniera Powiatu Krasnostawskiego, syg. 1807
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pracując pod kierunkiem Antoniego Corazziego w czasie budowy Teatru Wielkiego w Warszawie i pod kierunkiem inż. Smulikowskiego przy fortyfikacjach na Woli
w Warszawie w 1836 r. W 1840 r. kolejny raz współpracował z Corazzim przy urządzaniu Placu Saskiego w Warszawie. Jego autorstwa są projekty trzech kamienic
w rynku krasnostawskim, pod numerem: 11, 13, i 16. Wszystkie utrzymane w duchu
neoklasycznym i charakteryzujące się skromnym detalem architektonicznym w postaci boniowania, pilastrów i gzymsów.
Kamienica nr 11 wyróżnia się spośród projektów Steibricha i pozostałej zabudowy
przyrynkowej oryginalnym rozwiązaniem elewacji w postaci arkadowych form otworów okiennych i drzwiowych. Zachowany w Archiwum Państwowym w Lublinie projekt z 1878 r. przedstawia jednopiętrową kamienicę ustawioną na wcześniejszych piwnicach przesklepionych kolebkowo, które wyniesione znacznie ponad poziom terenu
narzuciły rozwiązanie dla całej kamienicy z wysokim parterem dostępnym z okazałych
schodów. Kamienica została przedłużona w głąb działki bardziej niż sąsiednie budynki
i skomunikowana z zapleczem podwórzowym poprzez wąską sień, z której po prawej
stronie wydzielone zostało dodatkowe pomieszczenie handlowe a w głębi składzik
i maleńka izdebka z oknem od podwórza. Z lewej strony sieni zaprojektowane zostało
duże pomieszczenie sklepowe połączone z częścią mieszkalną usytuowaną w tylnym
trakcie podwórzowym. Piętro kamienicy, dostępne ze schodów wkomponowanych
w trakt środkowy, przewidziane było dla właściciela kamienicy. Przestronne mieszkanie
na piętrze miało dwa duże pokoje z widokiem na rynek i wyjściem na balkon, oraz
od strony podwórza pokój i kuchnię z wejściem przez dodatkowe drewniane schody
zewnętrzne. Wyjątkowo ciekawie i zupełnie odmiennie od pozostałych kamienic zaprojektowana została elewacja frontowa z otworami okiennymi o różnych wielkościach,
zamkniętych pełnym łukiem i rozmieszczonych niesymetrycznie w powierzchni ścian
w obu kondygnacjach. W parterze trzy duże otwory drzwiowe prowadziły bezpośrednio do lokali handlowych i do sieni a jedyne okno miało dodatkowo doświetlać większy sklep. Kondygnacje wydzielone zostały gzymsem a pozostała powierzchnia ścian
całej kamienicy zaprojektowana została w formie boniowania imitującego duże kamienne płyty. Na piętrze niesymetrycznie, nad wejściem do dużego lokalu wkomponowany
został balkon. Zwieńczenie kamienicy, obramowanej płaskimi pilastrami, stanowił fryz
kostkowy i profilowany, wydatny gzyms.
Analiza zachowanego materiału ikonograficznego i stan kamienicy w czasie remontu dowodzą, że projekt Steibricha w swojej pierwotnej formie nie został w całości
zrealizowany. Możliwe też, że architekt dokonał pewnych zmian w trakcie budowy
kamienicy ujednolicając wysokość wszystkich otworów z pozostawieniem ich półkolistego kształtu. Zdecydowana asymetria widoczna w projekcie najwyraźniej nie
odpowiadała inwestorom, gdyż także balkon został umieszczony pośrodku elewacji. Powiększone okna w partii piętra nie pozostawiły miejsca na dekorację ścian
w formie ciosów kamiennych ani też na rozbudowany fryz kostkowy i kamienica
zwieńczona została już tylko gzymsem profilowanym. Względy użytkowe parteru
zadecydowały w przyszłości o wykonaniu kolejnego otworu drzwiowego w miejscu
zaprojektowanego jedynego okna. W takim kształcie kamienica przetrwała do lat
90-tych XX wieku.
Działka na której zlokalizowana jest kamienica nr 11, na planie miasta z 1811 r.
określona jest jako własność Michała Rotmańskiego, położona „…między mie-
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dzami Napoleona i Julii Halickich z jednej strony a z drugiej Mordki Gejlmana …
„poczynająca się w okręgu miasta od ulicy Jeleniej”9. W 1878 r. jej właścicielami
byli małżonkowie Aleksander i Franciszka Moldizonowie, którzy zakupili plac od
Jana Żytkowskiego za cenę 300 rbs i wybudowali dom murowany, piętrowy, kryty żelazną blachą. Nowy budynek został ubezpieczony na wysoką kwotę 3938 rbs.
W 1905 r. dom odziedziczyły córki Moldizonów Aleksandra Szoffowa i Eugenia Sawicka.
W 1906 r. Aleksandra Szoffowa odkupując część siostry została właścicielką całej nieruchomości.. Po jej śmierci nieruchomość odziedziczył Władysław Szoff, od 1947 r.
nieruchomość stanowiła współwłasność jego spadkobierców, w tym Bogusława Szoff
oraz Jana i Janiny Paner. Od czasu budowy kamienica zachowała się bez większych
zmian. Podobnie jak sąsiednie kamienice szczęśliwie nie ucierpiała w czasie I wojny, kiedy to prawie doszczętnie wypalone zostały domy przyrynkowe w części południowej i zachodniej.10 Po drugiej wojnie światowej kamienica była kilkakrotnie
remontowana, co znalazło odzwierciedlenie w postaci zabezpieczenia na hipotece
określonych kwot: 57 135 zł. – w 1965 r., 30 013 zł. – w 1966 r., 10 918 zł. – w 1968 r.
i 50 402 zł.- w 1971 r. 11 W 1990 r. właścicielem połowy kamienicy został Lech Paner
zamieszkały w Warszawie po nabyciu spadku po Janinie i Janie małżonkom Paner.
Na wniosek Lecha Panera i Bogusława Szoffa, właścicieli kamienicy, 5 grudnia 1991 r.
wydana została decyzja wojewódzkiego konserwatora zabytków w Chełmie o wpisaniu do rejestru zabytków pod numerem A-163/69 kamienicy mieszczańskiej mającej
wówczas adres Trzeciego Maja 18. W 1993 r. Jan Lech Paner nabył pozostałą część
od Wojciecha i Elżbiety Synoradzkich spadkobierców Bogusława Szoffa i rozpoczął
remont kamienicy na podstawie wydanego rok wcześniej zezwolenia wojewódzkiego
konserwatora zabytków. Prace remontowe prowadzone były dość opieszale m.in. ze
względu na trudności konstrukcyjne, gdyż kamienica posiadała wspólną ścianę z graniczącą od północy kamienicą należącą do rodziny Skorków i ostatecznie przerwane
na kilka lat.
W kwietniu 1998 r., na podstawie umowy kupna – sprzedaży, właścicielami kamienicy zostali Adam Jacek i Anna Maria z Kaczorowskich małżonkowie Antoniak. Nowi
właściciele już w następnym miesiącu przystąpili do prac remontowych w oparciu
o założenia projektowe opracowane przez arch. Jana Burnasa zaaprobowane decyzją
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Chełmie Zygmunta Gardzińskiego wydaną 14 maja 1998 r. Długa przerwa w pracach remontowych wpłynęła na pogorszenie
stanu technicznego budynku zbudowanego w znacznej części z kamienia wapiennego i osłabieniu jego konstrukcji. Posadowienie kamienicy na dwukondygnacyjnych
piwnicach i względy konstrukcyjne narzuciły konieczność zastosowania materiału
lżejszego od cegły pełnej do przemurowania najbardziej zniszczonych partii ścian.
Zgodnie z zaleceniami konstruktora zastosowano wyroby ceramiczne Porotherm,
lżejsze a jednocześnie posiadające dobrą wytrzymałość i izolacyjność cieplną.

9
KW nr 95; L. Wyszyńska, Krasnystaw, woj. chełmskie. Kamienice wschodniej pierzei rynku Plac 1-go
Maja 13 – 20, nr inw.457, s. 17, mps WUOZ, Delegatura Chełm.
10
Plan miasta po zburzeniu z 1918 r. przechowywany jest w WAP w Zamościu. Stan miasta z tego
czasu znany jest także z licznych zdjęć i kart pocztowych.
11
L. Wyszyńska, s. 18 i KW nr 95.
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W 1999 r. wg. projektu arch. Władysława Frąckiewicza rozpoczęta została budowa nowego budynku ulokowanego na działce 891 od strony ul. Browarnej, mającego
formę niewielkiej, dwukondygnacyjnej kamieniczki z bramą przejazdową, połączonej
wąską oficyną z kamienicą frontową a przystosowanej do potrzeb Niepublicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej. Ze względu na funkcję nowego budynku w jego części
zachodniej wykonana została winda mająca również ułatwiać komunikację z kamienicą frontową dostępną od strony placu rynkowego tylko poprzez wysokie schody.
Wystrój zewnętrzny nowego budynku dającego początek pierzei od strony ulicy Browarnej autorstwa inż. Elżbiety Komor nawiązywał do klasycystycznych elementów
architektonicznych stosowanych w kamienicach krasnostawskich. Elewacja frontowa
do wysokości pierwszej kondygnacji została obłożona płytami żółtego piaskowca imitującego boniowanie. Podobnie brama wjazdowa zaakcentowana została boniowanymi filarami i profilowanym obramieniem łuku a okna ujęte zostały prostymi opaskami
z piaskowca. Kondygnacje oddzielone zostały profilowanym gzymsem kamiennym.
Górna kondygnacja wykończona została tynkiem szlachetnym w kolorze ochry. Kute
kraty koszowe w oknach parteru i ozdobna krata zamykająca bramę dopełniły wizerunku nowego budynku utrzymanego w dawnej konwencji lecz mającego jednoznacznie współczesny charakter.
Koncentracja na budowie nowego budynku od strony ul. Browarnej i jego wyposażaniu doprowadziła do przerwania prac przy kamienicy frontowej. Dodatkowo
tempo prac zostało osłabione w wyniku utarczek z sąsiadami uniemożliwiającymi
wejścia ekipie budowlanej na swoje działki i w związku ze skomplikowaną sytuacją
rodzinną, która w 2002 r. doprowadziła za zgodą wkz do podziału nieruchomości
pomiędzy małżonków. Nowy budynek od strony ul. Browarnej wraz z działką 891/2
został własnością Anny Antoniak, natomiast właścicielem działki 891/1 z kamienicą
frontową, i ciągle nieukończonym remontem, pozostał Adam Antoniak. Trudności finansowe spowodowały kolejne spowolnienie remontu kamienicy frontowej. Odwołania słane przez właściciela do organów budowlanych odniosły pozytywny skutek i po
kilku latach ekipa budowlana mogła wreszcie wykonać roboty wymagające dostępu
z sąsiednich posesji lecz wtedy z kolei został odcięty dostęp do frontu kamienicy
przez wykopy pod instalację kanalizacyjną wymienianą w związku z pracami rewaloryzacyjnymi w obrębie placu rynkowego. Remont kamienicy prowadzony przez
Zbigniewa Jarockiego, PHU „Renobud” nabrał odpowiedniego tempa dopiero w latach 2008 i 2009. Zmiany własnościowe spowodowały konieczność wprowadzenia
przez arch. Jana Burnasa nowych rozwiązań w obrębie klatki schodowej i nowych
rozwiązań adaptacyjnych wykluczających planowane wcześniej funkcjonalne połączenie z oficyną. Ze względu na przystosowanie kamienicy do celów usługowych,
do wykończenia wnętrza wprowadzono trwałe materiały w postaci piaskowcowych
okładzin schodów i parapetów oraz podłoży (Crema marfil i Verde Guatemala). Jako
element dekoracyjny pozostawiony został ceglany łuk sklepienny dawnej sieni. Piwnice dostępne z elewacji frontowej wykorzystywane dawniej na komórki lokatorskie,
odnowione przez poprzedniego właściciela, uzyskały okładzinę posadzki z łupku
kwarcytowego i przystosowane do celów usługowych
W 2009 r. prowadzone były ostatnie prace wykończeniowe przy elewacji kamienicy. Zamontowana została stolarka okienna i drzwiowa wykonana przez firmę
„GORAN” wg historycznych wzorów, wykonane tynki zewnętrzne, odtworzony detal
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architektoniczny i przywrócony balkon z historyczną kutą balustradą i wspornikami.
Zgodnie z pierwotną kolorystyką przyjęto do realizacji kolor elewacji w tonacji przytłumionej zieleni wg kolorystyki firmy Brillux nr 81.06.16 a detal architektoniczny
utrzymany został w tonacji jasnego beżu nr 09.06.06. Okazałe schody stanowiące
zawsze wyróżnik frontowej elewacji kamienicy wykonane zostały z piaskowca Brenna w tonacji lekko zielonkawym współgrającym z kolorystyką elewacji. Balustrada
zabezpieczająca wejście do piwnicy dostępnej z chodnika wykonana została z wykorzystaniem w uproszczonej formie zastosowanych motywów występujących w balustradzie balkonowej. Analogicznie rozwiązany został również element metalowy
zabezpieczający murek przy schodach, wzorowany na wspornikach podtrzymujących
balkon. Staranny dobór materiałów wykończeniowych dostosowanych do siebie kolorystycznie nadał wnętrzu i wyglądowi zewnętrznemu wyrazu dyskretnej elegancji.
Kamienica przestała wreszcie razić swoim wieloletnim zaniedbaniem stając się wręcz
ozdobą odnowionego w ostatnich latach rynku krasnostawskiego.

THE TENEMENT HOUSE AT 11 PLAC 3-MAJA IN KRASNYSTAW
The tenement house at 11 Plac 3-Maja in Krasnystaw, located in the eastward frontage of
the Old Town market place, was erected in 1878 by Aleksander and Franciszka Moldizon. It
was designed by the Warsaw architect Zygmunt Steinbrich, who at that time was performing
the duties of the engineer for Krasnystaw and Hrubieszów counties. The house survived both
world wars fairly undamaged, but its technical condition deteriorated in the 80’s of the 20th
century due to lack of regular repairs and proper care. The house received legal protection in
1991 from the Provincial Conservator of Monuments of Chełm by entering it to the register of
historic monuments (No. A – 163/69). A design of thorough renovation was developed a year
later but the work was interrupted upon the completion of basement preservation. From 1998
the renovation work was continued, also with breaks, by the current owner of the tenement
house. At that time, the inside was adapted for residential and commercial purposes, with the
preservation of the historic layout of the ground floor pass-through hall. The last finishing works
on the elevation were conducted in 2009. They included recreation of the destroyed architectural
details, installation of the preserved supporting elements and balcony railing, magnificent stone
stairs and painting the elevation in an original subdued green colour, consistently used for the
building’s renovation. The completely refurbished tenement house is no longer an eyesore (due
to the fact that it was neglected for many years) and its present appearance improved the look
of the renovated marketplace.
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1. Krasnystaw, projekt kamienicy z 1878 r. „Płan pridpałagiennoj pastrojki dwoch etażnogo
doma w rynkie pod Nr 5 … w gorodie Krasnostawie, WAP w Lublinie syg. RGL BI 1878:12.

2. Krasnystaw, kamienica przy Placu 3-go
Maja 11, wygląd elewacji przed pracami
remontowymi. Fot. St. Rudnik, październik
2006 r.
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3. Krasnystaw, kamienica przy Placu 3-go Maja 11, 4. Krasnystaw, kamienica przy Placu 3-go Maja
wygląd elewacji frontowej po wykonaniu tynków. 11, wnętrze kamienicy po pracach remontowych
Fot. St. Rudnik, wrzesień 2009 r.
z sienią przejściową i klatką schodową. Fot. St.
Rudnik, grudzień 2009 r.

6. Krasnystaw, kamienica przy Placu 3-go Maja 11,
zejście do piwnic zabezpieczone nową balustradą
wzorowaną na balkonowej. Fot. St. Rudnik, maj
2010 r.

5. Krasnystaw, kamienica przy Placu 3-go Maja 11,
fragment elewacji frontowej z odtworzonym detalem architektonicznym i balustradą balkonową po
konserwacji. Fot. St. Rudnik, maj 2010 r.

7. Krasnystaw, kamienica przy Placu 3-go Maja 8. Krasnystaw, kamienica przy Placu 3-go Maja 11,
11, fragment pierzei wschodniej rynku z kamieni- widok na odnowioną kamienicę od strony połucą po pracach remontowych. Fot. St. Rudnik, maj dniowej. Fot. St. Rudnik, maj 2010 r.
2010 r.
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REALIZACJE

Beata Lechocka

ODKRYCIA W LOŻACH KOŚCIOŁA
PW. ROZESŁANIA ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW W CHEŁMIE
Kościół rzymskokatolicki pw. Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie usytuowany jest w obrębie zabytkowego staromiejskiego układu urbanistycznego, w zespole dawnego kolegium pijarskiego. Wybudowany został w latach 1753-1763 według
projektu architekta Pawła Antoniego Fontany. Całością budowy kościoła kierował
architekt Tomasz Rezler, przy współpracy Gotfryda Szulca. Poświęcenia kamienia węgielnego dokonał dziekan chełmski ks. Antoni Borowski w dniu 15 kwietnia 1753 r.
Jest to świątynia typu centralno-podłużnego, murowana z cegły, otynkowana, pierwotnie kryta dachówką, a obecnie blachą miedzianą. Na podstawie zachowanych
dokumentów źródłowych wiadomo, że fundatorką kościoła była podsędkowa chełmska Marianna z Radzimińskich Wolska, właścicielka dóbr ziemskich Uher, położonych
w pobliżu Chełma. Wnętrze kościoła zostało ozdobione późnobarokową polichromią
iluzjonistyczną, wykonaną techniką mieszaną al fresco i al secco przez Józefa Meyera,
który był nadwornym malarzem króla Augusta III. Dla upamiętnienia swojej pracy
złożył autograf nad wejściem głównym do kościoła o następującej treści: „Josephus
Meier pinxit 1758”1.
Polichromia wnętrza kościoła była konserwowana w latach 70. XX w. Zabiegom
konserwatorskim poddano wówczas prawie całą polichromię z wyłączeniem niedostępnych dla wiernych dwóch lóż nad zakrystiami. Z uwagi na zamiar umieszczenia
w lożach ekspozycji muzeum parafialnego, postanowiono poddać konserwacji pominięte wcześniej fragmenty polichromii.
Konserwację polichromii ścian obu lóż przeprowadziła w latach 2008-2009 mgr
Joanna Polaska z Warszawy. W ich trakcie zauważono na ścianach pomieszczeń charakterystyczne nierówności, które mogły wskazywać na możliwość istnienia zamurowanych wnęk. Zachowane szczątkowo archiwalia nie potwierdzały jednak ich istnienia. Decyzją właściciela zabytku, reprezentowanego przez ks. kanonika Józefa Piłata,
proboszcza parafii, po uzyskania pozwolenia Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przystąpiono do badań, które miały potwierdzić lub wykluczyć
istnienie wnęk. W dniach 5-7 września 2009 r. firma Usługi Archeologiczne mgr Stanisław Gołub z Chełma przeprowadziła prace badawcze w lewej loży świątyni. Przy
pomocy sprzętu elektronicznego – georadaru i kamery termowizyjnej, sprawdzono
ściany pod kątem faktycznego istnienia zamurowanych wnęk. Bardzo szybko zloka1
Bożena Lebiodek-Stanek, Karta ewidencyjna zabytku architektury i budownictwa, kościół rzymskokatolicki pw. Rozesłania Świętych Apostołów, 1993, Archiwum Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Chełmie (dalej: ADWUOZCh).
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lizowano jedną wnękę w ścianie zachodniej (od strony ołtarza głównego) – w narożniku. Po wykonaniu odwiertów wprowadzono do jej wnętrza miniaturową kamerę. Stwierdzono wypełnienie wnęki gruzem ceglanym, a także innymi przedmiotami
w tym przypuszczalnie obrazami. Prowadzone prace dokumentowane były przez
TVP Lublin, dla potrzeb programu telewizyjnego „Było... nie minęło” realizowanego
przez Adama Sikorskiego.
W związku z planowaną nową funkcją pomieszczenia loży, jako sali ekspozycyjnej muzeum parafialnego, została podjęta decyzja o odsłonięciu wnęki i odtworzenia
jej w pierwotnej postaci. Prace wykonywano w tunelu foliowym, w którym wytworzono podciśnienie w celu zminimalizowania zakurzenia polichromii ściennych pokrywających ściany loży. W pierwszej kolejności usunięto cegły w górnej części wnęki,
w celu eksploracji wypełniska. Jego zawartość stanowiła zasypka gruzu wapiennoceglanego z dużą ilością: papieru, kawałków drewna, przedmiotami z metalu, tkanin
– w tym chorągwi procesyjnych, fragmentów szat liturgicznych oraz obrazy. Podczas
eksploracji wnęki nie stwierdzono śladów celowego składania i zabezpieczania obrazów i tkanin. Układ poszczególnych warstw zasypiska był przypadkowy. Wszystkie
odkryte obiekty były w bardzo złym stanie zachowania. Szczególnie zniszczone były
odnalezione obrazy. Ich powierzchnie były bardzo mocno zdeformowane, pokryte
grubą warstwą brudu, malatura miała liczne spękania, przedarcia i ubytki, sięgające
nawet do 60%. Bardzo poważnie osłabiona była struktura płóciennego podobrazia
poszczególnych przedstawień. Wszystkie odnalezione obiekty były dodatkowo skażone mikrobiologicznie.
Po wybraniu zawartości wnęki odtworzono jej pierwotny, historyczny kształt.
Wyrównano ściany zaprawą wapienną. Wnęka miała wymiary: szerokość 120 cm,
głębokość 60 cm, wysokość lewej krawędzi 139 cm, wysokość prawej krawędzi 130
cm, maksymalna wysokość w sklepieniu półłukowym 147 cm. Podstawę wnęki stanowiła najprawdopodobniej deska (niezachowana) o grubości 3 cm i szerokości 29 cm.
Przy pomocy dodatkowego odwiertu i georadaru potwierdzono, że odkryta wnęka
nie była fragmentem ewentualnego przejścia za ołtarzem głównym do prawej loży.
Możliwości istnienia takiego połączenia domyślano się z analogii historycznych2.
Na podstawie szczegółowych oględzin odkrytych zabytków, źródeł archiwalnych
oraz metryczek (muzealnych, z Muzeum Cerkiewno-Archeologicznego w Chełmie
– ?) na niektórych tkaninach ustalono, że większość obiektów można datować na
XVIII i XIX w. Jako datę zamurowania wnęki przyjęto lata 80.-90. XIX w. Część tkanin
mogła być celowo ukryta, ale większość stanowiły destrukty wrzucone do wnęki,
jako paramenty wyłączone z kultu. Prawdopodobnie w ten sposób chciano uniknąć
zniszczenia zbędnych obiektów o sakralnym charakterze.
Chorągwie i obraz zostały przekazane do prac konserwatorskich, a tkaniny do
analizy specjalistycznej. Pozostałe zabytki zdeponowano w magazynie przy kościele.
Najciekawsze fragmenty przedmiotów metalowych przekazano do oczyszczenia i inwentaryzacji w pracowni Usług Archeologicznych mgr Stanisław Gołub w Chełmie.

2
Prace związane z eksploracją wnęki i jej rekonstrukcją finansowała firma Usługi Archeologiczne mgr
Stanisław Gołub, jako wkład w ratowanie zabytków kościoła parafialnego, będący zarazem rodzajem „rekompensaty” za możliwość realizacji przez TVP Lublin kolejnego odcinka programu „Było... nie minęło”.
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Wstępna inwentaryzacja znalezionych zabytków pozwoliła podzielić obiekty na
kilka grup:
– OBRAZY – CHORĄGWIE – 3 dwustronne chorągwie z zachowaną malaturą,
duża chorągiew z literą M w koronie (monogram Maryi Panny), obraz „Św. Antoni
z Dzieciątkiem”, fragment zniszczonego obrazu z datą 1740 i nierozpoznaną sygnaturą malarza;
– TKANINY (głównie liturgiczne, część posiada dawne metryczki (muzealne – ?)
– 14 manipularzy, 4 palki, 4 welony na kielichy, 11 stuł, stuła z bursą, pas cerkiewny
(?), 3 koronki, fragment tkaniny z ornamentem roślinnym;
– CERAMIKA (XIX wiek, zrekonstruował Andrzej Nowosad) – 2 doniczki, dzbanek z uchem;
– METALE – rzygacz z rynny w kształcie smoka, fragment blachy z miedzi z napisami firmy z Wiednia (?), część instrumentu muzycznego, fragmenty ołowianych
ozdobnych okuć okien (srebrzone – ?)), 3 kute gwoździe z żelaza, ozdobny narożnik
z żelaza;
– DREWNO – świecznik (fragment żyrandola -?) z malaturą ludową, naprawiany
i wtórnie oklejony ozdobną bibułą, 3 modlitwy na płytce (w tym dwie oprawione za
szkłem), fragment ozdoby z ornamentem roślinnym (z kapitelu znalezionego za ołtarzem w 2007 r. przez Andrzeja Nowosada);
– INNE – fragment dna naczynia ze szkła (2. poł. XVII w.), fragmenty cienkich
szyb, pieczęć z laku z taśmą z herbem Łobżenicy (?) z pocz. XVII w., fragment „Gazety
Warszawskiej” z datą 22 września 1877 r.
Najciekawszymi i najcenniejszymi zabytkami, które zostały odnalezione we wnęce były 3 obrazy dwustronne z chorągwi procesyjnych i obraz „Św. Antoni”. Wszystkie obrazy malowane były olejno na płótnie. Obiekty te zostały zinwentaryzowane
i poddane pełnym zabiegom konserwatorskim w 2010 r.3
Obraz dwustronny z chorągwi procesyjnej – awers: „Przemienienie Pańskie”, rewers: dwóch Męczenników – „Św. Kryspin” i „Św. Kryspinian”, z końca XVIII w.,
o wymiarach 86 cm x 73 cm. Zachowana częściowo scena „Przemienienie Pańskie”
jest kompozycją wielopostaciową, składającą się z dwóch części – sfery ziemskiej
i niebiańskiej. Sfera niebiańska rozgrywa się w górnej partii kompozycji. Na tle chmur
przedstawione są trzy postacie – centralnie Chrystus (w pozycji stojącej), po lewej
stronie kompozycji półpostać Mojżesza, a po prawej stronie półpostać Eliasza. W dolnej części przedstawienia widoczne są trzy leżące na ziemi osoby – po prawej stronie
św. Jan, pośrodku św. Piotr, a po lewej stronie św. Jakub. Pan Jezus przedstawiony
jest jako Chrystus Zmartwychwstały z prawą ręką uniesioną ku górze, a lewą trzymającą na sercu. Ubrany jest w długą białą szatę przepasaną w pasie. Wokół postaci
widoczne promienie. Prorocy przedstawieni w ujęciu 3/4 profila, zwróceni w stronę
Chrystusa. Eliasz ubrany w zieloną szatę oraz wierzchnią ciemnogranatową, Mojżesz
Agata Woźniak-Niemkiewicz, Karty ewidencyjne zabytków ruchomych, 2010, ADWUOZCh. Autorka
kart przeprowadziła prace konserwatorskie przy obiektach. Konserwację obrazów dwustronnych z chorągwi procesyjnych sfinansował Urząd Miasta Chełm, aktywnie wspierający od wielu lat prace konserwatorskie
przy wyposażeniu kościoła parafialnego. Koszty konserwacji obrazu „Św. Antoni z Dzieciątkiem” pokrył
anonimowy sponsor. Obrazy z chorągwi procesyjnych wpisano na wniosek właściciela do rejestru zabytków województwa lubelskiego.
3
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w brązową szatę i wierzchnią czerwoną. Apostołowie ubrani w długie powłóczyste
szaty. Na rewersie obrazu ukazano w pozycji stojącej w ujęciu 3/4 profila dwóch
Męczenników – św. Kryspina i św. Kryspiana. Każdy z nich trzyma w jednej ręce
miecz wsparty ostrzem o ziemię, w drugiej ręce gałązki palmowe. W górnej partii
kompozycji namalowany jest pośrodku obłok z aniołami i wizerunkiem Matki Bożej, trzymającej zielone wieńce laurowe w rękach, przedstawionej w półpostaci. Postać Męczennika po prawej stronie kompozycji ubrana w białą szatę oraz wierzchnią
w kolorze czerwonym, postać po lewej ubrana w czerwoną szatę oraz wierzchnią
ciemnogranatową. Matka Boża ubrana w czerwoną suknię i białą chustę na głowie4.
Drugi obraz dwustronny z chorągwi procesyjnej zawiera na awersie przedstawienie „Matka Boska z Dzieciątkiem”, a na rewersie postać niezidentyfikowanego
Biskupa Męczennika. Wymiary obrazu” 100 cm x 79 cm, datowany jest na koniec
XVIII w. Kompozycja „Matka Boska z Dzieciątkiem” zachowana jest szczątkowo.
W centralnej części widoczna jest Matka Boska przedstawiona w półpostaci, w ujęciu
frontalnym, trzymająca Dzieciątko na lewym ramieniu, z prawą ręką zgiętą w łokciu
i lekko uniesioną. Ubrana jest w ciemnogranatową wierzchnią szatę okrywającą głowę, zdobioną na brzegach szeroką pasmanterią w kolorze żółtym. Na głowie korona,
wokół głowy brązowe tondo, z żółtymi promieniami. Dzieciątko Jezus przedstawione
w całej postaci, lewym ramieniem zwrócone do widza. Na głowie korona, wokół
głowy brązowe tondo z żółtymi promieniami. Tło zgniłozielone. Karnacja twarzy i rąk
ciemnobrązowa. Na rewersie obrazu umieszczona jest postać niezidentyfikowanego
Biskupa Męczennika. Kompozycja ze względu na bardzo zły stan zachowania bardzo trudna do opisania. Biskup przedstawiony jest w pozycji stojącej, w półpostaci,
przodem zwrócony do widza. Prawa ręka opuszczona w dół, dłoń wsparta o książkę, lewa zgięta w łokciu, lekko uniesiona, trzymająca pastorał zakończony krzyżem.
Święty ubrany jest w długą białą albę ze zwężającymi się rękawami, na ramionach
narzucona kapa w kolorze czerwieni, z jaśniejszym wzorem, wokół szyi na przodzie
upięta stuła w kolorze białym z czerwonymi krzyżykami. Na głowie mitra w kolorze
czerwieni zdobiona krzyżem w kolorze ugrowym, na dłoniach popielate rękawice.
Włosy ciemnobrązowe na twarzy widoczny ciemny zarost w postaci wąsów i brody.
Tło bliżej nieokreślone w kolorze ciemnej zieleni.
Trzeci obraz dwustronny z chorągwi procesyjnej przedstawia na awersie „Matkę
Boską z Dzieciątkiem”, a na rewers „św. Apolonię”. Datowanie zbliżone jest dwóch poprzednich przedstawień – 4. ćw. XVIII w., wymiary obrazu: 45 cm x 34 cm. Wizerunek
„Matka Boska z Dzieciątkiem” zakomponowany jest centralnie. Matka Boska przedstawiona w półpostaci w ujęciu frontalnym, z Dzieciątkiem na lewym ramieniu, prawą
ręką zgiętą w łokciu i lekko uniesioną, dłoń skierowana w stronę Dzieciątka. Ubrana
jest w ciemnogranatową wierzchnią szatę okrywającą głowę, z czerwonym podbiciem,
zdobioną czerwonymi gwiazdkami i wąską pasmanterią na brzegach w kolorze żółtym.
Na głowie umieszczona korona, wokół głowy brązowe tondo z żółtymi promieniami. Dzieciątko Jezus przedstawione jest w całej postaci lewym ramieniem zwrócone
do widza. Prawą rękę ma uniesioną do góry w geście błogosławieństwa, w lewej na
4
Agata Woźniak-Niemkiewicz, Karta ewidencyjna zabytków ruchomych, 2010, ADWUOZCh. Opisy
pozostałych obrazów z chorągwi procesyjnych i obrazu „Św. Antoni” przytoczono na podstawie kart ewidencyjnych Agaty Woźniak-Niemkiewicz.
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kolanach trzyma książkę. Ubrane w czerwoną sukienkę. Na głowie ma koronę wokół
głowy brązowe tondo z żółtymi promieniami. Tło zgniłozielone. Karnacja twarzy i rąk
ciemnobrązowa. Na rewersie przedstawiona jest „św. Apolonia”. Jest to również przedstawienie centralne, całopostaciowe. Święta namalowana jest w pozycji stojącej z prawą
ręką uniesioną wysoko w górę, z kielichem, a lewą ręką odchyloną w bok, trzymającą
na wysokości pasa gałązkę oliwną. Ubrana jest w długą zieloną suknię, spod której
widoczne rękawy białej koszuli, przymarszczone przy wąskim mankiecie. Wierzchnia
szata w kolorze czerwonym narzucona na ramiona spięta ozdobnie na przodzie. Na
głowie korona, włosy ciemnobrązowe, pofalowane, opadają na ramiona wokół głowy
zaznaczone lineralnie tondo. Tło bliżej nieokreślone w kolorze ciemnej zieleni.
Przeznaczony do samodzielnej ekspozycji (na ścianie świątyni lub w ołtarzu)
obraz „Św. Antoni z Dzieciątkiem” namalowany został w poł. XVIII w. Jest największym z odnalezionych obrazów i ma wymiary: 170 cm x 117 cm. Święty Antoni
przedstawiony jest w centrum kompozycji i zajmuje niemal całą płaszczyznę przedstawienia. Widoczny w całej postaci, w pozycji stojącej am face, głowa w ujęciu z profila, prawą stroną zwrócona do widza. Prawa ręka zgięta w łokciu, lekko uniesiona
w przodzie, trzyma w dłoni długą gałązkę białej lilii. Na lewym przedramieniu świętego – w przodzie – usadowiona postać Dzieciątka Jezus (fragment w dużym destrukcie). Święty Antoni ubrany jest w długi ciemny, habit, spod którego widoczne są stopy. Na ramiona narzucona jest wierzchnia szata. Wokół głowy rozpościera się aureola
w postaci cienkich promieni. Twarz owalna, widoczne prawe ucho, czoło wysokie,
nos prosty, długi, usta zamknięte. Oczy szeroko otwarte, wzrok skierowany w lewą
stronę kompozycji. Kompozycja namalowana w bardzo ciemnej, ciepłej tonacji. Tło
bardzo ciemne, bliżej nieokreślone, obecnie trudne do odczytania, ze względu na
duży stopień zniszczenia warstw obrazu.
Wydobyte z wnęki dwustronne obrazy, będące pierwotnie przedstawieniami
umieszczonymi w chorągwiach procesyjnych, wymagały przeprowadzenia pełnych
zabiegów konserwatorskich. Zakres prac obejmował m.in.: umieszczenie chorągwi na
podłożu zastępczym, przeprowadzenie zabiegów dezynsekcji, usunięcie pozostałości jedwabnej tkaniny chorągwi i pasmanterii od obrazów, wyrównanie powierzchni
obrazów, impregnację warstwy malarskiej, usunięcie grubej warstwy brudu z rewersów i awersów obrazów, wklejenie protez płóciennych na styk w miejscach dziur
podobrazia i sklejenie przedarć, wklejenie protez płóciennych do brzegów obrazu,
dublaż, uzupełnienie ubytków warstwy zaprawy, opracowanie powierzchni kitów,
napięcie obrazów na krosno malarskie, położenie warstwy werniksu retuszerskiego,
scalenie kolorystyczno-formalne warstwy malarskiej, położenie werniksu ochronnego. W związku z prawie całkowitym zniszczeniem tkaniny chorągwi podjęto decyzję
o eksponowaniu obrazów dwustronnych jako samodzielnych przedstawień. Po zakończeniu prac związanych z ostateczną organizacją muzeum parafialnego, odnalezione obrazy zostaną umieszczone na ekspozycji i udostępnione do oglądania.
Kontynuacją prac poszukiwawczych w lewej loży były, przeprowadzone w maju
2010 r., badania architektoniczno-archeologiczne w prawej loży kościoła5. Zakres
5
Podobnie, jak w przypadku loży lewej, badania przeprowadziła firma Usługi Archeologiczne mgr
Stanisław Gołub z Chełma. W pracach aktywnie uczestniczył przedstawiciel parafii pw. Rozesłania Świętych Apostołów, p. Andrzej Nowosad, wiceprzewodniczący Rady Parafialnej, który od kilku lat społecznie
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i sposób prowadzonych prac był analogiczny jak w loży lewej. W ich wyniku zostały zlokalizowane przy użyciu sprzętu elektronicznego trzy zamurowane wnęki.
W pierwszej kolejności została odsłonięta w pełnych wymiarach wnęka przy drzwiach
na ścianie północnej loży. Badaczom ukazał się napis na tynku: „Zamurował Jan
Lenartowicz Dnia 8 Listopada 1890 roku odnowione Prezbitorjum przez Miłosława Krzesińskiego i W: Szałkowskiego (?) i Erazma Swidzina (?)”. Odsłonięcie napisu
uwiarygodniło wcześniejsze przypuszczenie co do czasu zamurowania wnęk w obu
lożach oraz wskazało nazwisko autora prac konserwatorskich prowadzonych w kościele pod koniec XIX w. Wymieniony z imienia i nazwiska Miłosław Krzesiński był
artystą, który w latach 1884-1886 wykonał dekoracje teatralne w teatrze im. Juliusza
Osterwy w Lublinie6.
Drugą zamurowaną wnękę zlokalizowano w ścianie wschodniej loży (od strony
prezbiterium). Podobnie, jak poprzednia była pusta. Penetracji wnętrza wnęki dokonano przez niewielki otwór. W uzgodnieniu z urzędem konserwatorskim postanowiono nie wyburzać wtórnej ścianki ze względu na fakt, że odmurowanie wnęki
w pełnym wymiarze naruszyłoby układ polichromii – iluzjonistycznej architektury,
namalowanej na ścianach loży.
Trzecią wnękę odkryto w zachodniej ścianie loży, od strony dawnego klasztoru
pijarów. Z uwagi na widoczne pęknięcie muru, przebiegające wzdłuż całej wysokości
wnęki i jej łukowego nadproża, postanowiono odsłonić ją tylko częściowo, pozostawiając ceglany filarek o przekroju 27 cm x 27 cm. Dzięki temu będzie możliwe wykorzystanie wnęki do celów ekspozycyjnych i jednoczesne monitorowanie pęknięcia
ściany i nadproża wnęki. Czasowe pozostawienia środkowego filarka usztywniającego pozwoli dodatkowo na przejęcie przez konstrukcję obciążenia nadproża i zapewni
stabilność odsłoniętej wnęki i ściany nośnej kościoła7.
Kościół parafialny pw. Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie i dawny klasztor pijarów kryją w swych wnętrzach jeszcze wiele tajemnic. Wydaję się, że trafnym
podsumowaniem historii odkryć, dokonanych w latach 2009-2010 w obu lożach świątyni, są słowa, jakie padły w jednym z reportaży telewizyjnych „Było... nie minęło”:
„Mamy kilka miejsc poszukiwań wyraźnie magicznych, które zda się igrają z nami.
Kiedy mamy poczucie, iż zbadaliśmy już wszystko, nagle pojawiają się zupełnie nieoczekiwane powody, by powrócić i znowu włączyć sprzęt. Niewątpliwie prymat w tej
kategorii dzierży kościół Rozesłania Apostołów w Chełmie, którego skrytki zaskoczyły
nas po wielokroć”8.

prowadzi w obiektach parafialnych prace porządkowo-inwentaryzacyjne. Dzięki Jego bezinteresownemu
zaangażowaniu udało się odnaleźć szereg niezwykle interesujących zabytków ruchomych, często o dużej
wartości artystycznej i historycznej. W uznaniu zasług w ratowaniu zabytków p. Andrzej Nowosad został
uhonorowany w 2010 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego złotą odznaką „Za opiekę nad
zabytkami”.
6
www.theatre-architecture.eu/pl/db/?theatreId=123.
7
Andrzej Kwiatkowski, Opinia techniczna dotycząca możliwości odsłonięcia wnęki w ścianie zachodniej loży położonej nad zakrystią prawą kościoła rzymskokatolickiego pw. Rozesłania Świętych Apostołów
w Chełmie, Chełm 2010, ADWUOZCh.
8
Cytat z odcinka pt. „Gdzie rozbił się samolot kpt. Medweckiego i co kryją podziemia chełmskiego
kościoła?”.
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DISCOVERIES IN THE GALLERIES OF THE HOLY APOSTLES CHURCH
The article presents the history of architectural and archaeological discoveries, which took
place in 2009-2010 in the galleries in the Holy Apostles Roman Catholic Church in Chełm. Four
walled niches were unveiled at that time. The article contains a detailed list of found movable
monuments and describes the course of conservation works at the historic buildings.
1. Chełm, kościół pw. Rozesłania Świętych
Apostołów – prawa loża, prezentacja odnalezionej chorągwi, fot. P. Wira 2009 r.

2. Chełm, kościół pw. Rozesłania Świętych Apostołów
– pieczęć lakowa z herbem Łobżenicy (?) odkryta we
wnęce loży, fot. P. Wira 2009 r.

3. Chełm, kościół pw. Rozesłania Świętych
Apostołów – obraz niezidentyfikowanego Biskupa Męczennika, stan przed konserwacją,
fot. A. Woźniak-Niemkiewicz 2009 r.
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4. Chełm, kościół pw. Rozesłania Świętych Apostołów – obraz niezidentyfikowanego Biskupa
Męczennika, stan w trakcie konserwacji, fot.
A. Woźniak-Niemkiewicz 2009 r.

6. Chełm, kościół pw. Rozesłania Świętych
Apostołów – obraz „Św. Antoni”, fragment, fot.
A. Nowosad 2009 r.
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5. Chełm, kościół pw. Rozesłania Świętych
Apostołów – obraz „Św. Apolonia”, stan
w trakcie konserwacji, fot. A. Woźniak-Niemkiewicz 2010 r.

7. Chełm, kościół pw. Rozesłania Świętych
Apostołów – napis we wnęce loży prawej, fot.
B. Lechocka 2010 r.

REALIZACJE

Iwona Gołub

BADANIA WYKOPALISKOWE PRZY BUDOWIE OBWODNICY
M. OKOPY, GM. DOROHUSK
W 2003 r. rozpoczęły się prace projektowe, związane z budową obwodnicy
w miejscowości Okopy – Etap I w ciągu drogi krajowej nr 12 wraz z modernizacją
układu komunikacyjnego w rejonie obwodnicy.
Inwestycja miała przebiegać przez obszary AZP 78 – 92, 78 – 93 i 79 – 93, zlokalizowane w obszarze działania chełmskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków w Lublinie. Na podstawie wyników badań powierzchniowych, przeprowadzonych w obrębie tych obszarów, stwierdzono występowanie licznych stanowisk
archeologicznych w rejonie planowanej obwodnicy. Już ten wstępny etap pozwolił
ustalić, że niektóre ze stanowisk znalazły się w obszarze inwestycji.
Zrekonstruowana sytuacja osadnicza dawała zatem podstawy, by wnioskować
o istnieniu w przeszłości zaawansowanego osadnictwa na tym terenie. Przed rozpoczęciem budowy obwodnicy m. Okopy przeprowadzone zostały weryfikacyjne badania archeologiczne Archeologicznego Zdjęcia Polski obszarów 78 – 92, 78 – 93 i 79
– 93, obejmujące obszar planowanej budowy. Prace badawcze przeprowadził zespół
archeologów – Łukasz Rejniewicz, Rafał Niedźwiadek, Andrzej Rozwałka, Wojciech
Mazurek. Wyniki badań zebrane zostały w dokumentacji „Opracowanie archeologiczno – konserwatorskich wytycznych do realizacji inwestycji ‘Budowa obwodnicy
w m. Okopy’, gm. Dorohusk, pow. Chełm”. Badania weryfikacyjne miały na celu
wykluczenie bądź potwierdzenie istnienia znanych dotychczas stanowisk, a także
zlokalizowanie innych, dotąd niezewidencjonowanych, które ulec mogły zniszczeniu
wskutek realizacji inwestycji. Konieczne było dookreślenie zasięgu stanowisk, które
mogły wejść w kolizję z inwestycją.
Wyniki weryfikacji AZP pozwoliły na jednoznaczne wytypowanie stanowisk archeologicznych do badań wykopaliskowych. Umożliwiły także przedstawienie przez
Wojewódzki Urząd ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Chełmie zaleceń , dotyczących określenia wartości poznawczej stanowisk i zakresu niezbędnych badań archeologicznych, wynikających z oceny stopnia zagrożenia stanowiska zniszczeniem.
Wskazane stanowiska, kolidujące z inwestycją i zagrożone zniszczeniem wskutek
budowy obwodnicy, wymagały przeprowadzenia przedinwestycyjnych badań ratowniczych. Zakres badań obejmował część lub całość stanowiska, która znalazła się
w pasie robót budowlanych planowanej obwodnicy.
Inwestorem budowy była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
w Warszawie.
Badania wykopaliskowe przeprowadzone zostały w miesiącach sierpniu i wrześniu 2004 r. i objęły dziewięć stanowisk na terenie gminy Dorohusk – dwa w miejsco-
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wości Okopy Kolonia i 7 w miejscowości Okopy Nowe. Warunki prowadzenia badań,
biorąc pod uwagę rodzaje gleb na trasie budowy obwodnicy, były zbliżone.
Zastosowano również podobną terenową metodę badawczą. Badania wykopaliskowe prowadzono szerokopłaszczyznowo, po zdjęciu warstwy humusu sprzętem
mechanicznym, w obrębie domierzonej geodezyjnie siatki arowej, założonej na terenie badanego stanowiska. Eksplorację w obrębie poszczególnych arów prowadzono
metodą stratygraficzną, wydzielając warstwy kulturowe i obiekty archeologiczne. Wyniki badań dokumentowano w ujednolicony sposób, z zastosowaniem kart warstw
i obiektów.
Pierwszym ze stanowisk, przebadanych w związku z inwestycją, było stanowisko
nr 1 (właśc. 14/105, AZP 78 – 92) w miejscowości Okopy Kolonia. Pracami badawczymi kierował mgr Tomasz Dzieńkowski.1
Przebadana została część południowa stanowiska, ogółem 20,5 ara. Zadokumentowano 43 obiekty – jamy o różnym zarysie i przekroju. W przypadku dwudziestu
sześciu obiektów, którymi były jamy i dołki posłupowe, bez materiału zabytkowego,
nie udało się określić chronologii.
Wśród pozostałych dominowały obiekty związane z kulturą trzciniecką. W kilku obiektach, a także warstwach kulturowych udało się zarejestrowano pozostałości
osadnictwa kultury strzyżowskiej. Podstawową kategorię zabytków z wczesnej epoki
brązu stanowiła głównie ceramika, znaleziono także przedmioty krzemienne. Z warstwy pozyskano neolityczny zabytkowy materiał ceramiczny i krzemienny, nawiązujący do kultury wołyńsko – lubelskiej. Zebrano również niewielkie ilości zabytków
nowożytnych, datowanych na XVIII – XIX w.
Autor badań stwierdził, że stanowisko charakteryzowało się zróżnicowanym
chronologicznie i kulturowo osadnictwem o różnej skali i zasięgu. Zarejestrowane
warstwy, obiekty i zabytki ruchome pozwoliły na rozpoznanie procesów zasiedlenia tego terenu. Brak obiektów i niewielka ilość zabytków sugerowały krótkotrwały
charakter osadnictwa neolitycznego. Nie rozstrzygnięto natomiast o skali osadnictwa
strzyżowskiego. Ustalono, że dobrze rozwinięte osadnictwo fazy klasycznej kultury
trzcinieckiej skoncentrowało się w części centralnej stanowiska.
Kolejnym stanowiskiem było stanowisko nr 2 (właśc. 15/106, AZP 78 – 92)
w miejscowości Okopy Kolonia, gdzie prace badawcze prowadził mgr Stanisław Gołub.2
Na powierzchni 20 arów rozpoznano 49 obiektów osadniczych, wśród których
wyróżnionych zostało 30 jam o zróżnicowanych funkcjach – gospodarczej i odpadkowych oraz 19 negatywów dołków posłupowych.
Pozyskany z wypełnisk obiektów materiał ceramiczny pozwolił na wydzielenie
w centralnej części stanowiska strefy osadniczej, związanej z kulturą trzciniecką. Wy-

T. Dzieńkowski „Okopy Kolonia, gm. Dorohusk.Stanowisko 1/105. Dokumentacja z badań archeologicznych. Sezon 2004”, „Okopy Kolonia, gm. Dorohusk.Stanowisko 1/105. Opracowanie wyników badań
archeologicznych.”
2
Mieczysław Bienia, Stanisław Gołub: „Okopy Kolonia, stan. 2, gm. Dorohusk, woj. lubelskie (AZP
78 – 92, stan. 106) . Opracowanie naukowe archeologicznych badań wykopaliskowych wyprzedzających
budowę obwodnicy miejscowości Okopy”, t. I, II.
1
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odrębniono 10 obiektów osadniczych tej kultury, które uzupełniało 7 obiektów, zawierających materiał datowany na epokę brązu.
Zadokumentowano także jeden obiekt neolityczny, związany z kulturą ceramiki
sznurowej oraz obiekty nowożytne. Znaczna część obiektów pozbawiona była materiału datującego.
Zinwentaryzowano 176 zabytków ruchomych – ceramikę, wyroby krzemienne,
polepę, fragmenty kości.
Na podstawie analizy stratygraficznej i chronologiczno – kulturowej autor badań przyjął, że stanowisko miało wielokulturowy i dosyć skomplikowany charakter.
Wydzielono kilka faz zasiedlenia tego terenu. Najstarszą fazę, datowaną na paleolit
schyłkowy, reprezentowały pojedyncze zabytki z warstwy kulturowej, wskazujące na
sporadyczne użytkowanie tego terenu (fot. 5). Potem teren ten został zamieszkany
w epoce neolitu (fot. 3) oraz schyłkowej fazie neolitu, prawdopodobnie przez osadników, związanych z kulturą ceramiki sznurowej. Zasiedlenie we wczesnej epoki
brązu było natomiast skutkiem napływu ludności kultury trzcinieckiej. W obrębie
stanowiska wystąpiły także luźno, w warstwie kulturowej, fragmenty ceramiki kultury
łużyckiej z epoki brązu. Najmłodsza faza osadnicza, datowana na XVII-XIX w., związana była natomiast z okresem nowożytnym.
Na terenie stanowiska nr 10 (AZP 79 – 93/21) w miejscowości Okopy Nowe badania archeologiczne prowadził mgr Józef Niedźwiedź3
Podczas prowadzenia badań stwierdzono, że zasięg stanowiska jest większy niż
obszar wyznaczony na wstępnym etapie do rozpoznania archeologicznego. W związku z tym, w uzgodnieniu z wkz, zakres badań wykopaliskowych rozszerzony został
o ok. 20 m w kierunku wschodnim oraz ok. 10 m w kierunku zachodnim.
W rezultacie przebadano obszar o powierzchni 39 arów. Wydzielono i przebadano
53 obiekty osadnicze. Wśród obiektów udało się wyróżnić 30 jam o zróżnicowanych
funkcjach i chronologii – gospodarcze, odpadkowe, 10 palenisk, transzeję z okresu
II wojny światowej, 2 zagłębienia oraz 10 negatywów dołków posłupowych.
W wypełniskach 11 obiektów znajdował się ruchomy materiał zabytkowy, umożliwiający ich wstępne datowanie. Pozyskany z warstwy kulturowej oraz z wypełnisk
obiektów materiał ceramiczny umożliwił wydzielenie na północy centralnej części
stanowiska strefy osadniczej, związanej z kulturą trzciniecką. Wyodrębniono 4 obiekty osadnicze tej kultury.
Zdecydowana większość obiektów nie zawierała materiału datującego. Zakwalifikowano je jako nieokreślone chronologicznie, chociaż znaczna ich część mogła być
związana z trzciniecką lub nowożytną fazą osadnictwa.
Z powierzchni osady oraz z wypełnisk obiektów pozyskano niewielką ilość ruchomego materiału archeologicznego. Zinwentaryzowano zaledwie 68 zabytków
– ceramikę, krzemienie, polepę, fragmenty kości, kółko żelazne.
Ustalono, że stanowisko miało charakter wielokulturowy, o prostym układzie
stratygraficznym, zadokumentowano bowiem jedną warstwę kulturową o charakterze
ciągłym. Stanowisko zasiedlane było w kilku fazach. Najstarszą reprezentowały po3
Agnieszka Martyniuk – Drobysz, Mieczysław Bienia, Józef Niedźwiedź: „Okopy Nowe, stan. 10, gm.
Dorohusk, woj. lubelskie (AZP 79 – 93, stan. 21). Opracowanie naukowe archeologicznych badań wykopaliskowych wyprzedzających budowę obwodnicy miejscowości Okopy”, t. I, II.
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zyskane z warstwy kulturowej pojedyncze zabytki krzemienne, datowane na epokę
kamienia – epokę brązu, których obecność wskazywała na sporadyczne, śladowe
użytkowanie tego terenu.
Znaczna ilość obiektów ruchomych i nieruchomych pochodziła z wczesnej epoki
brązu i związana była z napływem ludności kultury trzcinieckiej (fot. 4). Ślady osadnictwa z tego okresu koncentrowały się w północnej części stanowiska i wyraźnie
wychodziły poza pas drogowy. Nieliczne fragmenty ceramiki z epoki brązu wystąpiły
luźno, w warstwie kulturowej.
Rozproszone osadnictwo najmłodszej fazy, datowanej na XVIII-XX w., objęło
swoim zasięgiem całą powierzchnię stanowiska, głównie część północną i południową.
Mgr Józef Niedźwiedź prowadził również badania wykopaliskowe terenie stanowiska nr 11 (AZP 79 – 93/22) w miejscowości Okopy Nowe4.
Przebadano obszar o powierzchni 3 arów. W części stanowiska wystąpiła warstwa kulturowa, złożona z nawarstwień pochodzących ze spływów stokowych.
Wydzielono i przebadano 1 obiekt osadniczy w postaci niewielkiej jamy o owalnym zarysie, z wypełniskiem szaro-czarnej, jednolitej ziemi, w profilu nieregularnej,
zbliżonej do ósemkowatego i nierównym dnie. W jej wypełnisku wystąpiły 2 fragmenty ceramiki kultury trzcinieckiej i 1 fragment ceramiki nowożytnej.
Zinwentaryzowano 5 zabytków – ceramikę kultury trzcinieckiej z wczesnej epoki
brązu oraz z okresu nowożytnego XVIII-XIX w.
Uchwycono jedynie południowo-zachodni skraj stanowiska, które ciągnęło się
w kierunku północno-wschodnim i wyraźnie wykraczało poza pas drogowy.
Badaniami wykopaliskowymi stanowiska nr 18 (właśc. 32/114, AZP 79 – 93)
w miejscowości Okopy Nowe kierował mgr Tomasz Dzieńkowski5.
Przebadano obszar o powierzchni 25 arów. Na całości stanowiska wystąpiła jedna warstwa kulturowa o charakterze ciągłym oraz 36 obiektów osadniczych. Wśród
obiektów wyróżniono 20 jam o zróżnicowanych funkcjach – gospodarczych, odpadkowych, kilka palenisk oraz 16 negatywów dołków posłupowych.
Pozyskany z wypełnisk 11 obiektów ruchomy materiał zabytkowy pozwolił na
wyodrębnienie dwóch stref osadniczych. W rejonie północnym koncentrowało się
osadnictwo pradziejowe, głównie związane z ludnością kultury trzcinieckiej ze starszej epoki brązu. Część południowa i południowo-wschodnia zajęta była przez osadnictwo w okresie nowożytnym, w XVII-XVIII w. Autor badań wydzielił trzy fazy zasiedlania stanowiska. Najstarszą fazę reprezentowały nieliczne materiały zabytkowe,
pochodzące z epoki kamienia, wskazujące na sporadyczne użytkowanie tego terenu.
Faza środkowa wiązała się z napływem ludności kultury trzcinieckiej. Do tej fazy zaliczono bliżej nie określony kulturowo materiał z II i III fazy epoki brązu. Najmłodszą
fazę osadniczą datowano na XVII-XIX w.
Mieczysław Bienia, Józef Niedźwiedź „Okopy Nowe, stan. 11, gm. Dorohusk, woj. lubelskie (AZP
79 – 93, stan. 22). Opracowanie naukowe archeologicznych badań wykopaliskowych wyprzedzających
budowę obwodnicy miejscowości Okopy”, t. I, II.
5
Mieczysław Bienia, Tomasz Dzieńkowski: „Okopy Nowe, stan. 18, gm. Dorohusk, woj. lubelskie
(AZP 79 – 93, stan. 114). Opracowanie naukowe archeologicznych badań wykopaliskowych wyprzedzających budowę obwodnicy miejscowości Okopy”, t. I, II.
4
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Z powierzchni osady oraz z wypełnisk obiektów pozyskano niewielką ilość ruchomego materiału archeologicznego. Zinwentaryzowano 135 zabytków – ceramikę,
krzemienie, fragment noża żelaznego, fragmenty przedmiotów metalowych, fragmenty cegły, polepę, fragmenty kości.
Mgr Edmund Mitrus prowadził badania wykopaliskowe na terenie stanowiska
nr 20 (właśc. 34/116, AZP 79 – 93) w miejscowości Okopy Nowe.6
Przebadano obszar o powierzchni około 6 arów. Teren wyznaczony do badań
pozbawiony był substancji zabytkowej, dlatego też przebadano jedynie odcinek o powierzchni ok. 6 arów. Pozostała część stanowiska wcześniej została zniszczona przez
funkcjonujący rów przydrożny oraz drogę wiejską. Nie zaobserwowano żadnych śladów osadnictwa – warstwy kulturowej, obiektów osadniczych, nie natrafiono również
na ruchome zabytki archeologiczne. Zadokumentowano jeden obiekt, w postaci naturalnego śladu po korzeniu drzewa. Pojedyncze fragmenty ceramiki mogą wskazywać,
że stanowisko znajduje się ok. 20 m na zachód od pasa budowanej obwodnicy.
Stanowisko nr 21 (właśc. 35/117, AZP 79 – 93. ) w miejscowości Okopy Nowe
zostało przebadane przez mgr Stanisława Gołuba.7
Rozpoznano część stanowiska, znajdującą się w pasie inwestycji (fot. 2). Zadokumentowano 11 obiektów, z czego dwa, w tym palenisko, uznane zostały za pradziejowe. Pozostałe obiekty były jamami gospodarczymi z okresu nowożytnego (fot. 1).
Odkryto znikomą ilość zabytków ruchomych- fragmenty ceramiki, szkła, wyrobów żelaznych. Jeden fragment ceramiki powiązano z okresem pradziejowym, bez
bliższego określenia chronologii i jednostki kulturowej. Pozostałe przedmioty datowane były na okres nowożytny, od XVII do XX w.
Mgr Edmund Mitrus prowadził również badania archeologiczne na stanowisku nr
22 (właśc. 36/118, AZP 79 – 93 w miejscowości Okopy Nowe.8
Przebadano obszar o powierzchni 79,45 ara. Rozpoznano 91 obiektów osadniczych, wśród których wyróżniono 10 obiektów o charakterze mieszkalnym naziemnym, 54 jamy o funkcji gospodarczej, odpadkowej, zasobowe i inne, 8 zaciemnień,
2 paleniska oraz 17 negatywów dołków posłupowych.
Pozyskany materiał ceramiczny pozwolił na wydzielenie kilku stref osadniczych.
W części wschodniej koncentrowało się osadnictwo ze starszych faz wczesnego średniowiecza, tj. VIII-IX w. Pozostałości rozproszonego osadnictwa wczesnośredniowiecznego zlokalizowano w części centralnej, południowo-zachodniej i zachodniej
badanego stanowiska. Ponad połowę wszystkich odsłoniętych obiektów stanowiły
wczesnośredniowieczne.
Osadnictwo nowożytne wystąpiło w centralnej części stanowiska, kierując się
w stronę zachodnią.
Mieczysław Bienia, Edmund Mitrus: „Okopy Nowe, stan. 20, gm. Dorohusk, woj. lubelskie (AZP
79 – 93, stan. 116). Opracowanie naukowe archeologicznych badań wykopaliskowych wyprzedzających
budowę obwodnicy miejscowości Okopy”, t. I, II.
7
Stanisław Gołub: „Okopy Nowe, gm. Dorohusk. Stanowisko 21/117. Dokumentacja z badań terenowych”, “Okopy Kolonia, gm. Dorohusk. Stanowisko 21/117. Opracowanie wyników badań archeologicznych”.
8
Mieczysław Bienia, Agnieszka Martyniuk – Drobysz, Edmund Mitrus: „Okopy Nowe, stan. 22, gm.
Dorohusk, woj. lubelskie (AZP 79 – 93, stan. 118). Opracowanie naukowe archeologicznych badań wykopaliskowych wyprzedzających budowę obwodnicy miejscowości Okopy”, t. I, II.
6
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Na stanowisku odkryto jeden obiekt kultury trzcinieckiej, z II okresu epoki brązu.
Zadokumentowano również trzy obiekty z epoki brązu, 7 obiektów kultury przeworskiej z okresu rzymskiego oraz 4 obiekty o metryce pradziejowej i 14 nieokreślonych
chronologicznie.
Zinwentaryzowano 438 zabytków – ceramikę, krzemienie, kamienie, polepę,
głównie konstrukcyjną, fragmenty prażnicy, fragment szkła, butelkę szklaną, gwoździe, fragmenty przedmiotów metalowych.
Analiza wyników badań pozwoliła na wydzielenie pięciu faz zasiedlania stanowiska –spowodowanej napływem ludności kultury trzcinieckiej, w okresie rzymskim,
związanej z najprawdopodobniej z kulturą przeworską, wczesnośredniowiecznej oraz
w okresie nowożytnym – XVIII-XX w. Na stanowisku wystąpiło również kilka obiektów z ceramiką pradziejową, bliżej nieokreśloną chronologicznie, a także kilkadziesiąt obiektów pozbawionych materiału oraz cech charakterystycznych, zakwalifikowanych jako nieokreślone chronologicznie.
Stanowisko nr 23 (właśc. 37/119, AZP 79 – 93) w miejscowości Okopy Nowe
przebadał mgr Józef Niedźwiedź.9
Na rozpoznanej powierzchni 22,25 ara wydzielono i przebadano 41 obiektów
osadniczych. Wśród obiektów nieruchomych wyróżniono sześć o charakterze mieszkalnym, dwadzieścia jeden jam o zróżnicowanych funkcjach – gospodarczych, odpadkowych, jedno zaciemnienie, dwa paleniska oraz dziesięć negatywów dołków
posłupowych. W wypełniskach 22 obiektów wystąpił ruchomy materiał zabytkowy,
pozwalający na ich precyzyjne datowanie. Materiał zabytkowy pozyskano także
z warstwy kulturowej.
Dominowały obiekty wczesnośredniowieczne w liczbie dziewiętnastu i ruchomy
materiał zabytkowy z tego okresu. Jedna jama pochodzi z epoki brązu, dwie miały
metrykę pradziejową, trzy obiekty – nowożytną. Dużą grupę – siedemnastu obiektów
tworzyły nieokreślone chronologicznie, nie zawierające materiału zabytkowego.
Analiza stratygraficzna i chronologiczno – kulturowa stanowiska wskazały na jego
wielokulturowy, ale mało skomplikowany charakter. Wydzielono sześć faz zasiedlania stanowiska, m. in. w neolicie, epoce brązu, we wczesnym średniowieczu oraz
okresie nowożytnym.
Zinwentaryzowano 213 zabytków – ceramikę, retuszowany odłupek krzemienny, kamień, polepę, głównie konstrukcyjną, płytkę kamienną, kości, nożyki żelazne,
przęślik gliniany, osełkę z piaskowca, fragment żarna rotacyjnego.
Badania archeologiczne, związane z budową obwodnicy m. Okopy, były pierwszym i – jak dotąd jedynym – przedsięwzięciem na tak dużą skalę, zrealizowanym
w obszarze działania chełmskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie. Przebadano dziewięć stanowisk archeologicznych w części, narażonej na całkowite zniszczenie podczas robót budowlanych. Prace badawcze tylko na
jednym stanowisku dały wynik negatywny mimo pozytywnej weryfikacji powierzchniowej. Badania wykopaliskowe, przeprowadzone na terenie pozostałych stanowisk
potwierdziły ich wielokulturowość i różnofazowość osadnictwa. Zarejestrowano osad9
Mieczysław Bienia, Józef Niedźwiedź: „Okopy Nowe, stan. 23, gm. Dorohusk, woj. lubelskie (AZP
79 – 93, stan. 119). Opracowanie naukowe archeologicznych badań wykopaliskowych wyprzedzających
budowę obwodnicy miejscowości Okopy”, t. I, II.
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nictwo głównie epoki brązu, związane z ludnością kultury trzcinieckiej oraz nowożytne, mniej liczne były świadectwa penetracji osadniczej w paleolicie schyłkowym,
neolicie i wczesnym średniowieczu. Na jednym stanowisku potwierdzono obecność
osadników kultury przeworskiej. Na taki stan rozpoznania na pewno miał wpływ materiał nieokreślony chronologicznie, występujący na każdym ze stanowisk. Z terenu
trzech stanowisk – nr 10, 22 i 23 pobrano próbki do analizy C14.
Zabytki ruchome znalazły się w zbiorach Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie
(d. Muzeum Chełmskie).
Wyniki badań, być może mało spektakularne, okazały się jednakże niezwykle
cenne jako przyczynek do rekonstrukcji procesów osadniczych, jakie miały miejsce
na terenach miejscowości Okopy Nowe i Okopy Kolonia w przeszłości i odtworzenia
kolejnych etapów ich zasiedlania i sposobu użytkowania.

EXCAVATIONS DURING THE CONSTRUCTION OF THE RING ROAD
OF THE TOWN OKOPY, DISTRICT DOROHUSK
The design works for the construction of the ring road of the town Okopy – Phase I of the
national road No. 12 along with the modernization of the transportation system in the area
of the ring road began in 2003. Before the investment was started, Łukasz Rejniewicz, Rafał
Niedźwiadek, Andrzej Rozwałka and Wojciech Mazurek had carried out verification survey of
the Polish Archaeological Record including sections 78-92, 78-93 and 79-93 within the area of
planned construction. The results of verification led to the selection of sites for archaeological
excavations. The investor for the road construction was the General Directorate for National
Roads and Motorways in Warsaw. Excavations were conducted by Tomasz Dzieńkowski MA,
Stanisław Gołub, Józef Niedźwiadek and Edmund Mitrus in August and September 2004, and
included nine sites in the district of Dorohusk - two in the town Okopy Kolonia and 7 in the town
Okopy Nowe. Excavation confirmed the multiculturalism of sites and existence of various stages
of settlements mainly in the Bronze Age, associated with the population of the Trzciniec culture
and the modern age, less numerous evidence of settlement penetration in upper Palaeolithic,
Neolithic and early medieval ages and settlers of the Przeworsk culture. The results of research
proved to be extremely valuable as a contribution to the reconstruction of settlement processes
in the areas of the town Okopy Nowe and the town Okopy Kolonia and reconstruction of stages
of their settlement and usage.
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1. Okopy Nowe, stan. 21. Ar 16. profile obiektów 9 2. Okopy Nowe, stan. 21. Widok ara 3 po eksploracji.
i 10. (jamy gospodarcze datowane na XVIII – XIX w.). Fot. St. Gołub 2004 r.
Fot. St. Gołub 2004 r.

3. Okopy Nowe, stan. 10. Negatyw obiektu 45 (kultura
trzciniecka?). Fot. Józef Niedźwiedź 2004 r.
4. Okopy Kolonia, stan. 2. Wiór krzemienny (neolit)
z warstwy kulturowej. Fot. St. Gołub 2004 r.

5. Okopy Kolonia, stan. 2. Liściak krzemienny (paleolit schyłkowy) z warstwy kulturowej.
Fot. St. Gołub 2004 r.
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REALIZACJE

Michał Wilk

PRACE KONSERWATORSKIE PRZY POMNIKOWYM DĘBIE „BOLKO”
W ZESPOLE DWORSKO – PARKOWYM W HNISZOWIE
Hniszów jest niewielką wsią położoną w dolinie rzeki Bug, wśród meandrujących starorzeczy i niewielkich, piaszczystych wzniesień, pokrytych lasami i łąkami.
Miejscowość nazywana była dawniej „Niszów”, co ma związek z licznymi tu obniżeniami terenu. Charakterystyczne dla miejscowości, było występowanie rudy żelaza1.
Nazwę miejscowości można więc powiązać także z kopalnią lokalnego surowca2.
Pierwsze wzmianki dotyczące wsi Hniszów pochodzą z XVI wieku3. „Zapisy Ziemskie
Chełmskie” z 1601 r., podają nazwiska właścicieli majątku w Hniszowie – stryjecznych
braci Wołoczko. Dobra te, do których należał dwór wraz z przynależną wsią, były
strategicznie położone, w bliskiej odległości od przeprawy na Bugu w Świerżach.
Znajdowała się tu osada rycerska, która miała zadanie obrony przeprawy, na granicznej wówczas rzece. W XVIII wieku do zespołu majątku należał również młyn stojący
nad Bugiem.
Z pośród wszystkich kolejnych właścicieli majątku w Hniszowie, trwale zapisali
się w krajobrazie Hniszowa, jego ostatni przed I wojną światową właściciele – Trzebińscy. Dokonali melioracji podmokłych terenów wokół starorzecza, wystawili wiele budowli w majątku, uporządkowali i poszerzyli tereny parkowe. Ich działalność
w majątku, rozpoczęła się w 1868 roku, gdy dobra te otrzymał Julian Trzebiński. Jego
młodszy brat – Bolesław przyszedł na świat później, w roku 1870. Jego krótkie życie
dopełniło się w 1883 r. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Świerżach,
w skromnym grobowcu rodzinnym zwieńczonym żeliwnym pomnikiem nagrobnym.
Inskrypcje nie opisują okoliczności przedwczesnej śmierci Bolesława. Istnieje jednak
podanie, wiążące osobę Bolesława i potężny dąb. Uczczono być może w ten sposób,
pamięć trzynastoletniego chłopca nazywając wieczne, nieśmiertelne drzewo, imieniem zmarłego chłopca. „Bolko” jak mówi inna legenda, pamięta najstarsze dzieje
folwarku w Hniszowie. Jego imię wiązano z jedną z wypraw księcia Bolesława Chrobrego. Pod nim miał odpoczywać władca, podziwiając rozmiar i potęgę drzewa. Dziś
wiemy że drzewo nie mogło być wówczas zbyt okazałe. Wiemy że nie może być
to prawdą; także wobec charakterystycznego dla Trzebińskich zwyczaju nadawania

Mieczysław Kseniak, Ewidencja pozostałości zespołu dworsko-parkowego w Hniszowie Gm. Ruda
Huta, 1987, Archiwum Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Chełmie.
2
Stanisław Rospond, Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk,
Łódź, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984.
3
Władysław Sakławski, Franciszek Uhorczak, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, Lublin,
1974, s. 84.
1

411

nazw poszczególnym obrębom leśnym, zaczerpniętym od imion swoich dzieci. „Bolesławów”, „Zofijówka”, „Marysin” to kilka zachowanych w dokumentach przykładów.
Trzebińscy w okresie międzywojennym odbudowali na starej podmurówce zniszczony w czasie działań pierwszej wojny światowej dwór. Wtedy prawdopodobnie
powstała ostatnia, świadomie kreowana, kompozycja ozdobna parku. Była to zgodnie
z panującą wówczas modą kompozycja krajobrazowa, wykorzystująca cenny drzewostan pierwszych ogrodów, między innymi dominujące w parku dęby szypułkowe,
pozostałość naturalnej dąbrowy. Przed dworem znajdował się reprezentacyjny gazon,
do którego prowadziły dwie aleje – klonowa (północna) od strony wsi Hniszów
i lipowa (południowa) z kierunku Świerż. Gazon usytuowany był na lekko opadającym terenie, obsadzony różami i krzewami ozdobnymi. Ważną rolę w kompozycji
odgrywały naturalistyczne elementy krajobrazowe: starorzecze Bugu, lasy łęgowe.
Część ozdobna parku przechodziła w sady użytkowe, co było typowe dla wielu zespołów parkowych powstających na ziemiach chełmskich w końcu XIX i początku
XX w. W 1880 r., rejestr pomiarowy dóbr hniszowskich, opisywał ozdobne założenia jako folwark z parkiem ozdobnym, zabudowaniami i rzeką; do parku zaliczano
naturalistyczne lasy odpowiednio oczyszczone z krzewów i pielęgnowane. Kolejny
rejestr pomiarowy parku powstał, w 1902 r., jednak plan 10 hektarowego parku się
nie zachował.
W archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody znajduje się niezwykle interesujący odpis dokumentu z okresu okupacji niemieckiej: niemieckie państwowe władze leśne, podczas wizytacji terenów leśnictwa Świerże, w dniu 27 września 1941 r.,
wyróżniły doskonale zachowany dąb, który miał wówczas ponad 700 cm obwodu
pnia i mało widocznych ubytków. Zwrócono uwagę, że powinno zostać wszczęte
przez polską administrację postępowanie w sprawie objęcia ochroną drzewa. Wcześniejsze oględziny władz centralnych, które miały miejsce w roku 1937, nie doprowadziły do objęcia drzewa ochroną prawną.
Dąb jak sądzono wówczas tysiącletni, mógł rosnąć w parku od XV-XVI w, wyróżniał się zdrowiem, przyrostami, wreszcie średnicą pnia. Nieprzypadkowo to drzewo
otoczone jest legendą. Egzemplarz ten jest rozłożystym i wysokim drzewem, wzrostem dorównuje wyniosłym jesionom w parku.
Ewidencja parku powstała w końcu XX, na potrzeby służb konserwatorskich odtwarzała elementy kompozycyjne, na podstawie przekazów mieszkańców Hniszowa,
obserwacji i pomiarów terenowych zachowanych elementów kompozycji parku. Według przekazów, kompozycja ozdobna została zubożona w czasie wojny o około 10%
drzew rosnących w parku. Po „reformie rolnej” dokonanej dekretem PKWN z dnia
6 września 1944 r., majątek ziemski Hniszów przeszedł na rzecz Skarbu Państwa; jego
właściciele przenieśli się do Warszawy. Dwór został ostatecznie rozebrany w 1957 r.
Zniszczeniu uległo 40 % drzewostanu parkowego, czas oszczędził jednak „Bolka”. Został on uznany orzeczeniem nr Or.VI.Sekr.I/108/4/59 Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Lublinie w 1959 r., za pomnik przyrody. Miał wówczas obwód pnia
wynoszący 8,62 m, i rozpiętość korony ok. 32 m. Powierzchnia korony wynosiła ok.
300 m2.
Dzisiaj park zabytkowy jest jedynie ramą dla potężnego dębu. Metryczka parku
założona przez Mieczysława Kseniaka w 1987 roku, określa pozostałości parku, jako
fragmenty dawnych alei, wody, ukształtowanie terenu, egzotyczne drzewa ozdobne
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nasadzone w okresie międzywojennym, starodrzew dębowy. Kompozycja parkowa
była niszczona kilkukrotnie, jednak czytelne jest, że park jest przekształconymi pozostałościami ogrodu dworskiego z XVI w., urządzonego pierwotnie w dąbrowie,
położonej na niewielkim wzniesieniu. Analiza topografii założenia pozwala wyróżnić
obronne położenie na krawędzi doliny rzeki. Powierzchnia parku szacowana jest na
5 ha. Największą wartością kompozycyjną parku wydają się być aleje, w tym aleja
lipowa i kasztanowcowa.
Zachowane walory historyczne, kompozycyjne i przyrodnicze zespołu, zdecydowały o wpisaniu pozostałości parku, w granicach zachowanej kompozycji ozdobnej,
do rejestru zabytków w 1996 r. Wcześniej jednak podejmowano starania dla objęcia
szczególną ochroną niezwykle dorodnego i potężnego drzewa. Pomnikami przyrody w
hniszowskim parku jest także 11 innych drzew, w tym 6 innych dębów szypułkowych,
iglicznia trójcierniowa, brzoza brodawkowata, klon zwyczajny, 2 jesiony wyniosłe.
W tradycji ludowej w krajach słowiańskich a także starożytnej Grecji, „dąbr” (starosłowiańska nazwa drzewa) wiązano z bogami ognia, przypisywano moce niezwykłe, otaczając kultem wyróżniające się okazy. Były dęby czczone jako drzewa święte,
co wiązano z potężnymi rozmiarami a także właściwością przyciągania piorunów,
czyli dawania ognia4. Pień drzewo ma palowy, równie potężny, co korona, dlatego
unicestwić go może tylko ogień boży, czyli piorun5. Święte dęby otaczano niekiedy
w słowiańskich pogańskich plemionach płotkami, w których rozmieszczano dwie
furtki, za które przechodzić mogli tylko kapłani i książęta. Wszystkim innym osobom, za przedostanie się na ogrodzone miejsce święte, w pobliże dębu, groziła kara
śmierci. Z drewna dębowego wykonywano posagi Światowida, boga bogów. Dlatego
padały pierwsze wraz z postępem chrystianizacji, lub też dla ratowania, były obwieszane kapliczkami, obrazami święconymi, krzyżami. Drzewom tym przypisywano także moc uzdrawiania, pacjenci obchodząc trzykrotnie pień wzywali używając
w zależności od schorzenia zwyczajowej formułki:
„Powiedz mi powiedz, mój kochany dębie,
Jakim sposobem leczyć zęby w gębie”6.
Być może podobnie czyniono przy „Bolku”, zanim stał się elementem parku
ozdobnego.
Pomimo znacznych zniszczeń substancji zabytkowego parku, odczytano wiele
zestawień drzew– nasadzonych w grupach łączących ze sobą określone gatunki:
iglicznie komponowano z brzozami i modrzewiami, świerki i sosny amerykańskie
łączono w grupach, starodrzew z najstarszym dębem „Bolesławem” i innymi dębami
szypułkowymi, pozostał wolny od późniejszych, egzotycznych wtrąceń. Szczątkowo
zachowane w parku krzewy, są reprezentowane przez lilaki, głogi, bez czarny, śnieguliczkę białą, wiąz, dereń biały, leszczynę pospolitą, czeremchę pospolitą, trzmielinę
pospolitą.7 Wiele z nich to efekt naturalnie postępującej sukcesji i dążenia zespołów
do roślinnych do klimaksu.
Maria Ziółkowska, Gawędy o drzewach, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa, 1983.
Tamże.
6
Tamże.
7
Waldemar Miazga, Inwentaryzacja dendrologiczna, Obiekt: zespół dworsko parkowy w Hniszowie,
Puławy, 2009, s. 5-19.
4
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Rodzaj Quercus, należy do najstarszych na świecie, żył już 65 milionów lat temu
w epoce trzeciorzędu. W Polsce spotyka się trzy gatunki i mieszańce międzygatunkowe.
Najpospolitszym jest gatunek, którego przedstawicielem jest „Bolko” – dąb szypułkowy
Quercus rober L. Drzewo to w Polsce może dorastać nawet do 40 metrów wysokości,
tworzy szerokie i nieregularnie rozgałęzione korony. Pomimo cech długowieczności,
w początkowej fazie wzrostu rośnie zaskakująco szybko. Dopiero, gdy osiągnie dojrzałość do wydawania nasion (czyli nawet po 100 latach), przyrosty ma dużo mniejsze
i zależą one od żyzności siedliska. Ciekawostką jest też to, że drzewo maksymalną wysokość osiąga pomiędzy 120 – 200 rokiem życia i odtąd już tylko grubieje.
W Polsce, występuje kilka naturalnych zbiorowisk tworzonych przez dęby8. Występują one także w lasach mieszanych, łęgach i grądach. Drzewo z reguły rośnie
na nizinach, a w obszary podgórskie wkracza dolinami. Ponieważ gatunek znosi
okresowe zalewanie, jest drzewem światłolubnym a jako młode drzewo dobrze znosi
zacienienie boczne, możliwa jest jego sukcesja w różnorodnym środowisku. Jednak
preferuje gleby świeże, głębokie, żyzne i wilgotne, są to zazwyczaj gliny lekkie, średnie i iły. Obserwowane jest wycofywanie się dębu z obszarów ulegających wtórnemu
przesuszeniu a także cykliczne ustępowanie innym gatunkom, budującymi lasy mieszane o charakterze naturalnym; najczęściej występuje z grabem pospolitym budując
drzewostan grądów9.
W typowych zbiorowiskach tworzonych przez dęby, do czasu pełnego rozwoju
liści, do runa dociera znaczna ilość światła; rośliny zielne mają stosunkowo dużo
czasu by zakwitnąć, pokrywając ziemię kobiercem kolorowych kwiatów. Bogactwo
roślin kwitnących w takim zbiorowisku, decyduje o odbiorze i możliwości rekreacyjnego wykorzystania zespołu roślinnego10; przede wszystkim daje to korzystne wrażenie, że jest to las widny – dlatego niektóre zespoły tworzone przez dąb nazwano
dąbrowami świetlistymi11. Wysokie walory estetyczne naturalnego zbiorowiska tworzonego przez dęby, wykorzystano zapewne w tym przypadku przy komponowaniu
parku w Hniszowie.
O percepcji estetycznej zbiorowiska roślinnego współtworzonego przez dęby,
decydują także indywidualne parametry drzew. Bywają wśród dębów okazy o zaskakująco potężnych rozmiarach, sprawiające że dąbrowy jawią się nam jako miejsca
szczególnie interesujące. Najbardziej znany w Polsce dąb – „Bartek”, oceniany jest na
ok. 670 lat a obwód jego pnia na wysokości 130 cm. wynosi 9,85 m. Obecny obwód
hniszowskiego „Bolka” wynosi 8,92 m i rokrocznie się powiększa. Coroczne przyrosty
tkanki pnia wskazują na dużą witalność drzewa, pomimo że jest ono zaatakowane
między innymi przez grzyby powodujące groźną zgniliznę drewna: czyreń dębowy
i opieńkę miodową. Grzyby i uszkodzenia tkanek powodują jednak zmniejszenie
wytrzymałości drzewa.
Udokumentowana i świadoma pielęgnacja dębu, przeciwdziałająca naturalnym
procesom, zaczyna się w kwietniu 1989 r. Pierwsze z zabiegów przeprowadzonych
Janusz Janecki, Fizjonomia Polskiej Szaty Roślinnej, RW KUL, Lublin, 1999, s. 34.
Święć F. (Red), Dokumentacja rezerwatu leśnego Olszynka w woj. lubelskim, Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie, Lublin, 1992.
10
Krzymowska – Kostrowicka A, Zarys geoekologii rekreacji. Wyd. UW, Warszawa, 1991.
11
Janusz Janecki, Fizjonomia Polskiej Szaty Roślinnej, RW KUL, Lublin, 1999, s. 34.
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na widocznie chorującym wówczas drzewie, polegały na usunięciu posuszu, zabezpieczeniu ubytków wgłębnych i powierzchniowych, założeniu wiązań sztywnych
w miejscach osłabionych uszkodzeniami, usunięciu owocników grzybów i murszu.
Zabiegi stosowano w oparciu o teorie sformułowane przez jednego z pionierów leczenia drzew12. Poprawiono także kilka cięć wykonanych trzy lata wcześniej, przez
Pracownię Dendrologii Stosowanej dr hab. Marka Siewnika, która wiele zabiegów
przy drzewie wykonała w sposób zbyt daleko ingerujący w formę korony drzewa.
Sposób przeprowadzenia wielu zabiegów w tamtym okresie, budzi dziś duże kontrowersje; dzisiaj wszyscy są zgodni, że wylewka betonowa wewnątrz pnia drzewa
może być tylko szkodliwa dla drzewa i nie przynosi żadnych pozytywów. Niemniej
usunięcie z ogromnej dziupli wewnątrz pnia, narosłych tam owocników grzybów
i murszu, zabezpieczenie drewna przed patogenami oraz szkodnikami, założenie szeregu wzmocnień uszkodzonej i grożącej rozłamaniem korony, pomogło przetrwać
drzewu bez spektakularnych uszkodzeń przez ponad 20 lat13. Oczywiście, co kilka lat
prowadzono przeglądy i monitorowano drzewo. Zabezpieczano ubytki powierzchniowe, zakładano wiązania elastyczne i sztywne14. Doraźnie stosowano także zabiegi usunięcia posuszu czy amputacji konarów – mogących zagrażać bezpieczeństwu
drzewa i ludzi.
Pierwsze świadome i celowe prace pielęgnacyjne, przeprowadzone w zabytkowym zespole wiosną 1987 r., uznane zostały przez obserwującego efekty tych działań
autora ewidencji parku – Mieczysława Kseniaka, „za wstępne i niewystarczające”. Postulował on wnikliwe zajęcie się ubytkami wgłębnymi, przez które wnikają patogenny
i woda. Już wówczas wnioski do dalszego postępowania w parku wskazywały na
konieczność opracowania szczegółowej inwentaryzacji drzew oraz programu leczenia
i konserwacji poszczególnych drzew.
Od początku wdrożenia stałego programu konserwacji, prace pielęgnacyjne
i konserwatorskie przy pomnikowym drzewie, nadzorował Pan Marek Sołtys, wojewódzki konserwator przyrody zaangażowany osobiście w ratowanie wielu pomnikowych drzew na terenie województwa chełmskiego. Dzięki jego wiedzy i wnikliwej
obserwacji prac, szybko zrezygnowano z przeprowadzenia zbyt drastycznych zabiegów, ograniczając się do usuwania posuszu i nieznacznego korygowania korony.
W czasie kilkudziesięciu lat opieki nad tym drzewem, dokładał on starań by nie
wykonywać zabiegów zmieniających pokrój „Bolka”, głównego waloru drzewa. Dopiero po latach, intuicja konserwatora przyrody znalazła potwierdzenie w naukowych
opracowaniach dendrologów15.
W dniu 21 sierpnia 2009 r., doszło do incydentu w zabytkowym parku, który
mógł skończyć się bardzo groźnie. Upadł jeden z potężniejszych konarów drzewa,
złamany w pobliżu pnia. Badania przeprowadzone przez dendrologa Pana Waldemara Miazgę wezwanego do zabezpieczenia rany, ustaliły wiek odrzuconej przez drze12

Zbigniew Chachulski, Praktyczne uwagi na temat leczenia i pielęgnacji starszych drzew, Warszawa,

1983.
Zbigniew Chachulski, Praktyczne Chirurgia drzew, Otwock, 1992.
Waldemar Miazga, Dokumentacja prac konserwatorskich, Puławy-Hniszów, 1996.
15
Marek Siewniak, Pielęgnowanie drzew dzisiaj. W: Kurier konserwatorski, Nr 8, Red. Marcin Gawlicki, KOBiDZ, Warszawa, 2010, s. 24.
13
14
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wo gałęzi na 247 lat. Konar ten był w 2/3 martwy, po uszkodzeniu powstałym 33 lata
temu. Od 25 lat drzewo zmagało się z infekcją grzybowa (czyreń dębowy Phellinus
robustus), która w tym miejscu rozwinęła się na konarze po powstaniu rany. Analiza
przekroju konaru pozwoliła odczytać wiele interesujących procesów i zjawisk, jakie
zaszły w drzewie. Ustalono, że 70 lat wcześniej, w okresie II wojny światowej, drzewo
poddane było silnemu stresorowi, który spowodował ograniczenie sił witalnych drzewa. Od tamtego czasu przyrosty w słojach były minimalne. Podejrzewa się, że mogła
to sprawić wyjątkowo mroźna zima w 1939 r., uderzenie pioruna, postrzały w czasie
działań wojennych. Opisany powyżej upadek konaru drzewa, nie był poprzedzony
działaniem czynników atmosferycznych; zaledwie tydzień wcześniej drzewo podziwiali uczestnicy imprezy na świeżym powietrzu. Nic wówczas nie wskazywało na
zły stan żywego konaru, a pod drzewem i grożącym katastrofą konarem,pamiątkowe
zdjęcia robiło wielu nieświadomych zagrożenia ludzi.
Dendrolog wykonujący zabiegi konserwacyjne i pielęgnacyjne przy drzewie, zjawisko nagłego zrzucenia jednego z uszkodzonych konarów drzewa, interpretuje, porównując je do podobnych zachowań dębów w innych rejonach ich występowania,
gdzie jest ono nasilone i często obserwowane – na południu Europy. Odrzucenie
konaru – nagłe pękanie gałęzi w bezwietrzne i ciepłe popołudnia, jest spowodowane częściowo wydłużaniem i relaksacją wstępnie napiętych włókien; rozgrzane
włókna drewna, pozbawione na skutek transpiracji turgoru, gwałtownie zmniejszają
swoją wytrzymałość. Wstępne naprężenie włókien, powstające stopniowo wraz ze
wzrostem drzewa i konaru i powiększaniem się obwodu konaru, zwiększa wytrzymałość drzewa – pozwala utrzymać bardzo ciężkie, długie i grube konary, wyrastające
prostopadle do pnia – równolegle do powierzchni ziemi. Taki właśnie konar, upadł
w czasie bezwietrznej pogody na terenie zabytkowego zespołu. Złamanie miało pewien związek z wcześniejszym uszkodzeniem konaru – przez inny upadający z większej wysokości, który znacznie uszkodził drzewo. Dodatkowym czynnikiem warunkującym złamanie, był okres wegetacji drzewa, gdy jest produkowanych najwięcej
skrobi budującej tkanki. Przyrost masy zielonej oraz drewnienie kolejnych pędów,
połączone zostały z osłabieniem wytrzymałości mechanicznej drewna.
Ciekawostką jest fakt, że to powszechne zjawisko występujące w gorące dni
sierpniowe w tropikalnych krajach, zostało wyeliminowane, gdyż dotyczyło wielu
drzew ozdobnych, jak eukaliptusy, judaszowe, wiązy. Podlewanie drzew i stosowanie wiązań, pomaga przetrwać upale dni w dobrym stanie drzewom o rozłożystych
konarach.
W 2009 r., na zlecenie Gminy Ruda – Huta, właściciela zabytkowego parku, powstała dokumentacja ze szczegółowym programem prac pielęgnacyjnych w obrębie
zabytkowego zespołu. Program przygotował Pan Waldemar Miazga, doświadczony
dendrolog, znający drzewostan hniszowskiego parku od lat. Program był wstępnym
określeniem zasad prowadzenia pielęgnacji. Zachowawcze działania konserwatorskie,
jakie są uwzględnione w przytoczonym opracowaniu, są w pełni uprawnione. Podnoszą one jakość estetyczną parku, który zbudowany jest w większości z drzew w fazie
senilnej – dogorywających. Jesteśmy mimowolnymi świadkami tego powolnego i rozłożonego na etapy zjawiska umierania drzew, zachodzącego w wiekowych drzewach.
Od ponad dwudziestu lat wnioski z „Ewidencji pozostałości zespołu dworsko
– parkowego w Hniszowie Gm. Ruda Huta” nie były w pełni realizowane. Działania
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rozpoczęte w 2009 roku są właściwym kierunkiem, zapewniającym utrzymanie walorów parkowego drzewostanu. Kolejnym krokiem mogłoby być opracowania projektu
kompleksowej rewaloryzacji zespołu, odtworzenia alei, wnętrz, sadów, gazonów. Wydarzenie z przed kilkunastu miesięcy pokazuje, że może dochodzić do samoczynnej
redukcji korony drzewa. Dąb zrzuca konary, i będzie robił to nadal. Dobry stan zachowania głównego bohatera hniszowskiego zespołu, czyni z całego zespołu wyjątkowo atrakcyjne miejsce z punktu widzenia turystyki. Analizy naukowe wskazują, że
najlepszym miejscem dla aktywnej rekreacji, jednocześnie najbardziej wartościowym
z punktu widzenia wielości potencjalnych obiektów zainteresowań, są nasycone dużą
ilością atrakcyjnych, niepospolitych obiektów doliny rzeczne16. Dla Hniszowa, pomniki przyrody są dzisiaj jedną z największych wartości i warto o nie dbać szczególnie.
Pełna rewaloryzacja parku, zwiększy wartość historyczną i estetyczną zabytkowego
zespołu, podnosząc znacznie rangę obiektu wśród innych, podobnych zespołów.
Wykorzystany czas na podniesienie wartości historycznej otoczenia „Bolka”, może
mieć ogromne znaczenie dla utrzymania wysokiej atrakcyjności zespołu parkowego.

CONSERVATION WORKS ON THE MONUMENTAL OAK „BOLKO”
IN THE MANOR - PARK COMPLEX IN HNISZÓW.
Natural monument, the pedunculate oak „Bolko” is a unique element of the manor
- park complex in Hniszów. The park was founded in the nineteenth century by Trzebińscy
family, based on preserved elements of the tree stand of the previous gardens. Currently, due to
a number of transformations, the park lost its original composition. The monument is one of
the largest and best preserved pedunculate oaks in the macro-region. The condition of the tree
has been arousing many concerns; therefore, the activities that allow to keep the crown shape
in an unchanged shape have been undertaken for more than 20 years. The experience of over
a dozen years of preservation measures and observations conducted by the „doctors” of the tree
- Waldemar Miazga and Marek Sołtys, give reasons to hope that the exceptionally magnificent
and natural-looking crown of the tree can be preserved for future generations.

16
Michał Wilk, Walory turystyczne i ich udostępnianie na przykładzie Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego, Lublin, 2004.
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1. Park podworski w Hniszowie. Pomnikowy
dąb szypułkowy „Bolko” na tle alei kaszta2. Wnętrze pnia pomnikowego drzewa. Fot. Waldenowcowej. 1989 r.
mar Miazga, 1989 r.

3. Dendrolog przy pracy na drzewie.Wwidoczne
znaczne uszkodzenia konarów i ubytki wgłębne. Fot.
Waldemar Miazga 1989 r.

4. „Odrzucony” przez pomnikowe drzewo konar. Fot. Michał Wilk, 2009 r.

5. Pomnikowy dąb „Bolko” w parku w Hniszowie. Fot. Michał Wilk, 2009 r.
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Rys. 2. Fragment planu zabytkowego zespołu.
Numerem 20 oznaczono lokalizację pomnikowego dębu „Bolko”. Mieczysław Kseniak,
Ewidencja pozostałości zespołu dworsko-parkowego w Hniszowie Gm. Ruda Huta, 1987 r.
Rys. 1. Dąb szypułkowy Quercus robur
L. Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé Flora von
Deutschland, Österreich und der Schweiz,
Germany, 1885 r.

Rys. 4. Fragment inwentaryzacji dendrologicznej parku. Numerem 83 oznaczono lokalizację
pomnikowego dębu „ Bolko”. Kolor zielony
oznacza zasięg korony drzewa. Waldemar
Miazga, Inwentaryzacja dendrologiczna, zespół dworsko parkowy w Hniszowie, Puławy,
2009 r.
Rys. 3. Przekrój pnia uszkodzonego pomnikowego drzewa. Waldemar Miazga, Dokumentacja prac
konserwatorskich, Puławy-Hniszów, 1996 r.
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REALIZACJE

Paweł Wira

TAJEMNICA OBRAZU „ŚW. TERESA” Z KOSYNIA
W miesiącach kwiecień-czerwiec 2009 r. prowadzona była konserwacja obrazu
olejnego na płótnie „Św. Teresa” z kościoła rzymskokatolickiego pw. św. Stanisława
Kostki w Kosyniu (dawnej cerkiew prawosławna), gm. Wola Uhruska, pow. włodawski. Autorką prac konserwatorskich była mgr Joanna Polaska z Warszawy.
Obraz olejny na płótnie o wymiarach 59 x 49 cm przedstawia św. Teresę od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. Jest wierną kopią wizerunku świętej – rysunku
z 1912 r., autorstwa jej rodzonej siostry Celiny1. Święta Teresa ukazana jest w półpostaci o tułowiu lekko skręconym w lewą stronę. Ubrana jest w habit karmelitanek bosych, w rękach trzyma krucyfiks i róże. Głowę świętej otacza świetlisty nimb. Postać
świętej przedstawiona jest na neutralnym tle2.
Marie Françoise Thérèse Martin – Święta Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, zwana też Małą Teresa lub Małym Kwiatkiem; żyła we Francji w latach
1873-1897. W 1888 r. wstąpiła do Karmelu w Lisieux, dwa lata później złożyła śluby
zakonne. W 1893 r. została mistrzynią nowicjatu. Pragnęła, by jej życie stało się aktem
doskonałej miłości, a cierpienie możliwością jej pogłębienia i wykazania. W zakonie spisała swoją biografię, składającą się z trzech części: wspomnień z dzieciństwa,
spontanicznego listu do Jezusa, wyrażającego głęboką miłość świętej i ostatniej części
opisującej jej życie zakonne. Zmarła w wieku 24 lat na gruźlicę. Opublikowana po jej
śmierci autobiografia, zatytułowana „Dzieje duszy”, należy do klasyki karmelitańskiej.
W 1923 r. została ogłoszona przez papieża Pius XI błogosławioną, w 1925 r. świętą,
a w dwa lata później główną patronką misji. W roku 1997 papież Jan Paweł II nadał Świętej Teresie od Dzieciątka Jezus tytuł Doktora Kościoła powszechnego, który
przynależy świętym wyróżniającym się w swych pismach prawowiernością i wybitną
wiedzą teologiczną, świętością życia oraz duchowym wpływem na konkretnego człowieka, opartym wyraźnie na prawdzie objawionej3.
Stan zachowania obrazu i zakres zniszczeń lnianego podobrazia oraz warstwy
malarskiej wskazywał na potrzebę przeprowadzenia pełnych zabiegów konserwatorskich. Bezpośrednią przyczyną zniszczeń – poza upływem czasu – były niekorzystne
warunki eksponowania zabytku w świątyni, tj. zmienna temperatura i wilgotność
w jej wnętrzu, zależna od pór roku. W ich efekcie cienkie podobrazie uległo pofalowaniu. Dodatkowo po prawej stronie obrazu widoczny był duży ubytek płótna, bęwww.karmel.pl/hagiografia/martin/galeria2.php.
Karta ewidencyjna zabytku ruchomego opracowana przez Bożenę Lebiodę i Czesława Kiełbonia,
1993 r., archiwum Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Chełmie (dalej ADWUOZCh).
W karcie mylne datowanie obrazu na 2. poł. XIX w.
3
www.sw.tereska.pl/start.php?d=zyciorys
1
2
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dący wynikiem uszkodzenia mechanicznego. Cała powierzchnia warstwy malarskiej
była brudna, bardzo krucha, z licznymi ubytkami. Krosno obrazu było zaatakowane
przez techniczne szkodniki drewna4.
Prace konserwatorskie poprzedzono wykonaniem wstępnej dokumentacji fotograficznej obrazu. Następnie, po zabezpieczeniu żywicą osypujących się fragmentów
warstwy malarskiej, wykonano dezynfekcję płótna i impregnację podobrazia. W dalszej kolejności obraz wyprostowano, uzupełniono rozdarcia i brakujące fragmenty
płótna podobrazia. Po oczyszczeniu warstwy malarskiej zdublowano obraz na nowe
płótno. W miejscach ubytków malatury założono kity. Po opracowaniu kitów obraz
naciągnięto na nowe krosna. W ostatnim etapie konserwacji na kitach wykonano
podkład kolorystyczny, następnie położono warstwę werniksu pośredniego retuszerskiego i wykonano retusz. Konserwację zakończono położeniem na całej powierzchni malatury warstwy werniksu końcowego, zabezpieczającego przedstawienie przed
niekorzystnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych5.
Dużym zaskoczeniem dla wszystkich było odnalezienie na odwrociu obrazu
(w jego dolnej części) naklejonej kartki pożółkłego papieru z napisem: „PAMIATKĘ
TĘ OFIARUJE DO KOŚCIOŁA W MAŁORYCIE GENERAŁ JÓZEF SZAMOTA Z PROŹBĄ
O MODLITWY ZA DUSZĘ ŚW. PAMIĘCI JERZEGO SYNA SWEGO MAJORA 17. PUŁKU
UŁANÓW, KTÓRY ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ TRAGICZNĄ W ZBURAŻU DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 1933 ROKU”.
Parafia rzymskokatolicka pw. Zwiastowania NMP w Małorycie była w okresie
międzywojennym jedną z 20 parafii dekanatu brzeskiego diecezji pińskiej. W sąsiednim Zburażu istniała wprawdzie świątynia katolicka, ale obrządku wschodniego. Dlatego też z uwagi na brak kościoła w Małorycie, Służbę Bożą odprawiano
w tymczasowej kaplicy, urządzonej w domu parafialnym w 1924 r. przez ówczesnego
proboszcza ks. Jana Ejsymonta6.
Do zakończenia II wojny światowej obraz „Św. Teresa” przechowywany był
w kaplicy w Małorycie. Do kościoła w Kosyniu został przywieziony przez Franciszka
Urbanka, który wraz z grupą około 100 polskich rodzin przesiedlony był w ramach
pierwszej repatriacji w 1946 r. z terenów dawnej II Rzeczypospolitej włączonych do
ZSRR w wyniku porozumień jałtańskich. Dotychczasowi mieszkańcy Małoryty i okolicznych miejscowości osiedlili się na terenie erygowanej w 1946 r. parafii rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Kostki w Kosyniu. Dzięki staraniom i poświęceniu
Franciszka Urbanka zostały ocalone przed zniszczeniem także inne paramenty, które
stanowią do dziś wyposażenie świątyni7.
Informacja zawarta na kartce nie tylko w sposób bardzo dokładny datowała
przedstawienie, ale również podawała intencję ufundowania obrazu, jak również nazwisko jego darczyńcy. Fakt istnienia tak precyzyjnych danych na temat okoliczności
Joanna Polaska, Dokumentacja konserwatorska, Warszawa 2009, s. 4, ADWUOZCh.
Ibidem, s. 5.
6
Spis kościołów i duchowieństwa diecezji pińskiej w RP 1933 i 1934, Pińsk 1933, s. 76-77, 83.
7
Informacja uzyskana od ks. prałata Mieczysława Lipniackiego, proboszcza parafii w Kosyniu
w latach 1965-1976. Franciszek Urbanek zachował się w pamięci ks. prałata M. Lipniackiego jako człowiek cała duszą oddany Kościołowi. Franciszek Urbanek pochodził z miejscowości Karcz k. Małoryty, od
1947 r. mieszkał w miejscowości Macoszyn Mały, gm. Hańsk. Zmarł w 1982 r. – informacja od p. Krystyny
Każmiruk, wnuczki.
4
5
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fundacji zabytku nie był powszechnie znany, pominięty został nawet przez autorów
ewidencji wyposażenia ruchomego świątyni w Kosyniu. Podczas ewidencjonowania
w 1993 r. ruchomalii kościoła, opisu obrazu dokonano bez zdejmowania zabytku ze
ściany i jego dokładnych oględzin. Stąd też fakt umieszczenia wspomnianej kartki na
odwrociu umknął uwadze inwentaryzatorów.
W kronice parafii rzymskokatolickiej w Kosyniu, założonej w 2. poł. XX w. nie
ma niestety informacji o okolicznościach ufundowania obrazu, jak również brak jest
wzmianki o tragicznym wydarzeniu, które miało miejsce 30 października 1933 r.
w Zburażu na Polesiu8. Wyjaśnienie tej zagadki przynosi dopiero ówczesna prasa.
Wydawany w okresie międzywojennym w Częstochowie „Goniec Częstochowski”
– dziennik polityczny, społeczny, ekonomiczny i literacki, w numerze z dnia 24 listopada 1933 r. poinformował czytelników: „Polski oficer wyratował trójkę dzieci
z pożaru i sam zginął. Wilno – We wsi Zburacz (oczywista pomyłka, powinno być
Zburaż – PW) pow. brzeskiego wydarzył się tragiczny wypadek podczas pożaru. Na
pomoc płonącej wsi pospieszyli okoliczni mieszkańcy wraz z miejscową strażą pożarną. M. in. udał się również mjr Szamota, przypadkowo bawiący w gościnie w jednym
z pobliskich folwarków. Gdy major przybył do wsi, zauważył, że koło płonącej chaty
gromadził się tłum włościan, przyczem usłyszał krzyki i płacz kobiet. Okazało się, że
w jednym z domów pozostało troje dzieci. Nikt nie odważył się pójść im na ratunek,
Major nie zastanawiając się, skoczył do płonącej chaty i dzieci wyratował. W chwili
jednak, gdy sam wyskoczył z płonącego domu, nadpalony sufit zawalił się, przysypując bohaterskiego oficera. Major zginął w płomieniach. Nazajutrz odbył się jego
pogrzeb. Chłopi pochwycili trumnę na ramiona i nieśli ją przeszło 10 klm na odległy
cmentarz, wyrażając w ten sposób hołd dla bohaterskiego majora”9.
Z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać, że mjr Jerzy Szamota
przebywał w odwiedzinach u Leona Markowskiego, który był właścicielem majątku
ziemskiego i folwarku w Zburażu10. Inne, dodatkowe szczegóły tego tragicznego wydarzenia i bohaterskiej postawy polskiego oficera są dziś trudne do ustalenia, przede
wszystkim ze względu na fakt, iż miejscowości Zburaż i Małoryta znajdują się od zakończenia II wojny światowej poza granicami Polski – obecnie na terytorium Republiki Białorusi, a ewentualni bezpośredni świadkowi zdarzenia najprawdopodobniej
już nie żyją.
Kim byli, wymieni na pożółkłej kartce: Józef Szamota i jego tragicznie zmarły syn
Jerzy?
Fundator obrazu „Św. Teresa” gen. dywizji Józef Szamota urodził się w 1859 r.
w Lublinie. Po ukończeniu w 1891 r. w Warszawie Szkoły Junkrów, służył jako oficer rosyjski w garnizonach Częstochowy i Brześcia. Po mianowaniu w 1907 r. na
stopień pułkownika był dowódcą pułku strzeleckiego w Suwałkach, a następnie na
Dalekim Wschodzie. Jako generał major został w 1915 r. dowódcą brygady piechoty
w 3. Dywizji Syberyjskiej. W okresie I wojny światowej walczył na froncie niemieckim
Informacja uzyskana od ks. Eugeniusza Juszczuka, obecnego proboszcza parafii w Kosyniu.
„Goniec Częstochowski”, nr 270 z 24 listopada 1933 r., s. 3.
10
Tadeusz Epsztain, Sławomir Górzyński, Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930. Województwo poleskie. Województwo wołyńskie, Warszawa 1996, cyt. za www.ornatowski.com/index/ziemianie_polesie_1929.htm.
8
9

422

w obronie Warszawy. Po odniesionej kontuzji w bitwie pod Łodzią uzyskał najwyższe
honory i odznaczenia bojowe. Po wybuchu rewolucji październikowej wstąpił do
Związku Wojskowych Polaków. Od października 1917 r. do maja 1918 r. był dowódcą
2. Dywizji Strzelców w I Korpusie Polskim na Wschodzie. Po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości, od grudnia 1918 r. do czerwca 1919 r. powierzono mu dowództwo
Okręgu Wojskowego Tarnów. Następnie dowodził oddziałami asystencyjnymi w Małopolsce Środkowej, a od lipca 1919 r. do kwietnia 1921 r. był dowódcą Twierdzy
Brześć n. Bugiem. Podczas bitwy warszawskiej 1920 r. dowodził załogą twierdzy
Modlin. Awansowany na generała dywizji Wojska Polskiego ze starszeństwem od
1 czerwca 1919. Po przeniesieniu 1 kwietnia 1921 w stan spoczynku zamieszkał
w Poznaniu. Był jednym ze współorganizatorów I Targu Poznańskiego, późniejszych
Międzynarodowych Targów Poznańskich. Po wybuchu II wojny światowej został wysiedlony przez Niemców i zamieszkał w Warszawie, gdzie zmarł w 1942 r. po potrąceniu przez samochód wojskowy. Pochowany został na Cmentarzu Powązkowskim11.
Niestety znacznie mniej wiemy o mjr. Jerzym Feliksie Szamocie. W udostępnionym przez Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie niepełnym wykazie oficerów
z lat 1918-1921 podana jest zaledwie data jego urodzin – 30 sierpnia 1891 r. i ówczesny stopień – rotmistrz taborów12. Przebieg jego służby wojskowej jest nieznany.
Ustalenie dodatkowych szczegółów z życiorysu majora wymaga żmudnej kwerendy
archiwalnej.
Nie wiemy, czy zachował się na grób mjr. Szamoty na cmentarzu w Małorycie.
Nie wiemy również, czy obecni mieszkańcy Zburaża wiedzą o tragicznym zdarzeniu
sprzed prawie osiemdziesięciu lat? Nie znane są również późniejsze losy ocalałych
z pożaru dzieci, ani nawet ich nazwiska. Pytania te – przynajmniej w tej chwili – pozostają bez odpowiedzi. Poczynione dotychczas ustalenia mogą być jednak podstawą
do prowadzenia dalszych badań historycznych. Odsłaniają również z mroków zapomnienia bohaterów tragicznego wydarzenia i pozwalają zachować ich osoby w naszej
pamięci. Wzbogacają także walor samego obrazu, który obok niewątpliwej wartości
artystycznej zyskał szczególną i wyjątkową wartość historyczną.

THE MYSTERY OF THE PAINTING „ST. TERESA” OF KOSYŃ
The article presents unusual circumstances of founding of the painting „St. Teresa” at the
St. Stanisław Kostka Roman Catholic church, in the village Kosyń, district Wola Uhruska. It also
brings closer the unknown history of the relocation of the painting from the chapel in Małoryt in
Polesie to Kosyń and provides details of the preservation works on the historical painting.

11
Tadeusz Kryska-Karski, Stanisław Żurakowski, Generałowie Polski Niepodległej, Warszawa 1991;
Henryk Paweł Kosk, Generalicja polska, t. 1, Pruszków 1998; cyt. za www.pl.wikipedia.org.
12
Wykaz oficerów Wojska Polskiego 1918-1921, www.muzeumwp.pl/lista.php?litera=S;
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1. Kosyń, obraz „Św. Teresa”, stan przed kon- 2. Kosyń, obraz „Św. Teresa”, stan po konserwacji,
serwacją, fot. J. Polaska, 2009 r.
fot. J. Polaska, 2009 r.

3. Kosyń, obraz „Św. Teresa”, odwrocie, kartka z napisem fundacyjnym, fot. J. Polaska, 2009 r.
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REALIZACJE

Barbara Stolarz

WYPOSAŻENIE KOŚCIOŁA SEMINARYJNEGO PRZEMIENIENIA
PAŃSKIEGO W LUBLINIE – HISTORIA I STAN DZISIEJSZY
Kościół pw. Przemienienia Pańskiego należy do zespołu obecnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. Fundacja seminarium jest wcześniejsza
niż sama świątynia. W 1627 roku Sierakowscy przekazali swoje włości wraz
z dworem benedyktynom. W roku 1700
kolejnymi właścicielami zabudowań stali
się księża misjonarze św. Wincentego
a Paulo. W dworze erygowano seminarium. Pozostałe budynki wznoszono systematycznie. Kościół wybudowano w latach
1719-1736.1 Fundatorem kościoła miał być
wojewoda lubelski Jan Tarło, który w 1719
roku uczynił dar na początek murów kościoła lubelskiego2 W rzeczywistości misjonarze funduszy nie uzyskali, a zebrano je
m.in. dzięki zapisom Karola Rozwadowskiego.3 Konsekracja świątyni odbyła się
w roku 1739. Świątynia powstała na zasadzie połączenia krzyżowo-kopułowego
korpusu z niemal kwadratowym prezbiterium, a korpus został rozbudowany od
frontu o przęsło mieszczące chór muzyczny oraz cztery niskie aneksy, tworzące
obejście wokół krzyża4 (fot. 1). W kościele
zastosowano sklepienia krzyżowe, a nad
przecięciem krzyża wybudowano kopułę
z latarnią, całość wnętrza związano wydatnym gzymsem.5 Na zewnątrz krzyżowy 1. Lublin – kościół Przemienienia Pańskiego
plan wnętrza jest mało czytelny i zamyka – rzut z publikacji Piotra Krasnego
Piotr Krasny, Kościół misjonarzy w Lublinie. Geneza form architektonicznych i problem autorstwa
[w:] „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, t. XLI 1996, s.53.
2
Piotr Krasny, dz. cyt., s. 53.
3
Piotr Krasny, dz. cyt., s. 53.
4
Piotr Krasny, dz. cyt., s. 53.
5
Piotr Krasny, dz. cyt., s. 53.
1
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się w prostokącie, na skutek pogrubienia
części murów, a artykulacja wnętrza została powtórzona na elewacjach.6 Budowla
przetrwała w niemal niezmienionej formie
do chwili obecnej, jedynie wschodnią elewację przesłonięto w 1890 r. neogotycką
kaplicą (fot. 2). Atrybucja świątyni i architekta nie jest do końca przesądzona, a badacze architektury powołują się na wzorce
włoskie, czeskie, powstanie planów przypisuje się także ks. Mikołajowi Augustyno2. Lublin – kościół Przemienienia Pańskiego wiczowi, superiorowi misjonarzy lubel– bryła z dobudowanej kaplicy, fot. J. Marci- skich.7 Pojawiło się także przypuszczenie,
szuk, 2009 r.
że mógł być to zespół architektów Jan
Spazzio i Franciszek Mayer, gdyż dla projektów ich autorstwa wykonywali wystroje rzeźbiarskie Jan Eliasz i Henryk Hoffmanowie.8 Ich autorstwu przypisane zostało powstałe w latach 1735-1736 główne wyposażenie kościoła misjonarzy w Lublinie. Snycerze ci byli na stałe związani
z artystycznym dworem Elżbiety Sieniawskiej, a później Czartoryskich w Puławach.9
Do pracy dla hetmanowej Sieniawskiej w roku 1721 zaangażował rzeźbiarza Jana
Eliasza Hoffmana architekt Spazzia, a pierwszym miejscem pracy były Łubnice.10 Początkowo Jan Eliasz był jedynym rzeźbiarzem w warsztacie łubnickim, realizującym
zarówno rzeźbę figuralna, jak i ornamentalną, ale nadmiar pracy zmusił Sieniawską
do wyrażenia zgody na przyjęcie do pomocy w roku 1723, młodszego brata Jana
Eliasza –Henryka Hoffmana.11 Obok licznych własnych przedsięwzięć, Sieniawska
prowadziła także niemałą działalność fundatorską na rzecz kościoła, zatrudniając
własnych artystów jedynie do swoich dóbr na swoim terenie, w tym dla dóbr lubelskich, np. dla kościoła w Końskowoli i Włostowicach. Realizacje te wprowadziły na
teren lubelski nową wersję nastawy ołtarzowej oraz dekoracji rzeźbiarskiej.12 Po
śmierci Sieniawskiej, obaj Hoffmanowie wykonywali zlecenia dla jej córki Marii Zoffi,
która została żoną Augusta Aleksandra Czartoryskiego. Realizacje zamówień na Lubelszczyźnie, a potem uświetnienie rezydencji puławskiej, było powodem przeniesienia
braci Hoffmanów w roku 1732 do Końskowoli, a po roku 1739 do samych Puław
i rozwojem warsztatu.13 Zakres prac koniecznych do wykonania w Puławach, przyczynił się do powstania dużego warsztatu rzeźbiarskiego, w którym zaangażowanych
było wielu rzeźbiarzy i rzemieślników oprócz Hoffmanów, ale Jan Eliasz do śmierci
Piotr Krasny, dz. cyt., s. 53.
Piotr Krasny, dz. cyt., s. 54-61.
8
Piotr Krasny, dz. cyt., s. 64.
9
Piotr Krasny, dz. cyt., s. 64.
10
Jacek Gajewski, Z Wiednia i Pragi (?), przez Łubnice do Puław. Działalność Jana Eliasza Hoffmana
i jego warsztatu w Lubelskiem oraz nurt hoffmanowski w rzeźbie późnobarokowej między Wisłą a Bugiem
[w:] Dzieje Lubelszczyzny, t. VI., s.179.
11
Jacek Gajewski, dz. cyt., s. 181.
12
Jacek Gajewski, dz. cyt., s. 185-190.
13
Jacek Gajewski, dz. cyt., s. 197.
6
7
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w roku 1751 zajmował w nim czołowe miejsce
„sculptor insignis aulicus”.14 Wykorzystując przerwy w realizacji prac w pałacu puławskim, Hoffmanowie kontraktowali zamówienia na zewnątrz,
posiłkując się współpracownikami. Do większych zamówień zrealizowanych przy udziale
współpracowników w latach 1733-1736 należało
wyposażenie kościoła lubelskich Misjonarzy.15
Ołtarze misjonarskie warsztatu Hoffmanów to
dużej kubatury obiekty: ołtarz główny, dwa ołtarze w ramionach krzyża pod wezwaniem Matki
Boskiej i św. Barbary oraz mniejszy rozmiarami
ołtarz boczny w obejściu krzyża, przypisywany
już w całości współpracownikom.16 Wszystkie ołtarze nawiązują wyraźnie do innych prac hoffmanowskich, co przeanalizował i dowiódł
w swojej pracy Jacek Gajewski.17 Bezpośredni
wzór dla lubelskiego kościoła Misjonarzy stanowił- według Gajewskiego – ołtarz w kościele kamedułów na Bielanach krakowskich, który jest
powiększoną „kalką” dla dwóch ołtarzy bocznych. Ołtarz główny to dużej kubatury konstrukcja architektoniczna z nastawą ujętą pilastrami 3. Lublin – kościół Przemienienia Pańskiego
i kolumnami przechodzącymi na ściany boczne – ołtarz główny, fot. R. Róg, 2010 r.
tworzące półkole (fot. 3). Kolumny i pilastry
wieńczy przerywany, uskokowy gzyms z rozbudowanym zwieńczeniem (fot. 4). Falowanie
i wieloplanowość kompozycji podkreślają elementy rzeźbiarsko-syncerskie, które stanowią
bogactwo form, obliczonych na oglądanie z dużej odległości. Zwiewność form rzeźbiarskich jest
efektem zastosowania przez Eliasza Hoffmana
„uniezależnienia draperii od układu ciała”18, co
według Gajewskiego było efektem ewolucji formalnej w sztuce Eliasza. Dopełnienie bogatej barokowej kompozycji ołtarza głównego stanowi 4. Lublin – kościół Przemienienia Pańskiego
– zwieńczenie ołtarza głównego, fot. R. Róg,
tytularny obraz ze sceną „Przemienienia Pańskie- 2010 r.
go” (fot. 5) autorstwa Szymona Czechowicza
i dodatkowy obraz na zasuwie z przedstawieniem „Komunii św. Stanisława Kostki”
oraz w zwieńczeniu „Boga Ojca” (fot. 6), oba autorstwa Józefa Buchbindera. Zmianą
14
15
16
17
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Gajewski,
Gajewski,
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5. Lublin – kościół Przemienienia Pańskiego – obraz tytularny w ołtarzu głównym
– fot. D. Kopciowski, 2010 r.

6. Lublin – kościół Przemienienia Pańskiego – obraz Bóg Ojciec w ołtarzu głównym
– fot. D. Kopciowski, 2010 r.

8. Lublin – kościół Przemienienia Pańskiego – obraz Matki Boskiej – fot. R. Róg,
2010 r.
7. Lublin – kościół Przemienienia Pańskiego – tabernakulum ołtarza głównego
– fot. R. Róg, 2010 r.

428

jaka została wprowadzona w stosunku do
pierwotnej kompozycji hoffmanowskiej w ołtarzu głównym, jest tabernakulum, gdzie usunięto ze zwieńczenia kompozycję rzeźbiarską,
stanowiącą personifikację powalanego występku przez putto, jako alegoria zgładzenia
grzechu mocą Eucharystii (fot. 7). Barokowym
rozwiązaniem przyjętym i zastosowanym
przez Eliasza Hoffmana w przypadku dwóch
bliźniaczych ołtarzy Matki Boskiej (fot. 8)
i św. Barbary (fot. 9) było wykorzystanie naturalnego światła padającego z okien. Oprawy architektoniczno-rzeźbiarskie służą do
wyeksponowania otworów okiennych poprzez nałożenie na ściany i skomponowanie
z oknami sugerowanymi widzowi jako zwieńczenia ołtarzy19 (fot. 10). Wymiar światła
padającego z okien, symbolu obecności Boga
został połączony z materialnym obiektem,
również zbudowanym na chwałę boską Do9. Lublin – kościół Przemienienia Pańskiego
pełnieniem malarskim ołtarza św. Barbary jest – ołtarz św. Barbary – fot. R. Róg, 2010 r.
obraz tytularny autorstwa Szymona Czechowicza (fot. 11) i obraz św. Elżbieta w zwieńczeni (fot. 12). W przypadku ołtarza Matki
Boskiej obraz Matka Boska Niepokalanie
Poczęta Szymona Czechowicza (fot. 13)
i w zwieńczeniu św. Jan Chrzciciel. Zgodnie
z przyjętym założeniem i wolą fundatora Jana
Tarły całość miała zaskakiwać widza bogactwem dekoracji i poziomem wykonania.
Sprawdza się to w przypadku trzech opisanych powyżej ołtarzy, których dekoracja rzeźbiarsko-snycerska wyszła spod ręki samego
mistrza Hoffmana. W pełni warsztatowej produkcji przypisuje Jacek Gajewski20 powstanie
ołtarza Św. Krzyża (Ukrzyżowania) (fot. 14)
i ocenia jako słaby. Niewielkich rozmiarów
ołtarz stanowi zamknięcie obejścia na wysokości łuku tęczowego. Wciśnięty w niewielką
arkadę w miejscu najmniej eksponowanym,
składa się ze skrzyniowej mensy, nastawy ujętej parą kolumn i pilastrów, nakrytych zagierowanym gzymsem i glorią w zwieńczeniu 10. Lublin – kościół Przemienienia Pań19
20

Jacek Gajewski, dz. cyt., s. 209.
Jacek Gajewski, dz. cyt., s. 209.

skiego – widok na ołtarz św. Barbary – fot.
D. Kopciowski, 2010 r.
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11. Lublin – kościół Przemienienia Pańskiego – obraz św. Barbara – fot. D. Kopciowski, 2010 r.

13. Lublin – kościół Przemienienia Pańskiego – obraz Matka Boska Niepokalanie
Poczęta – fot. D. Kopciowski, 2010 r.
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12. Lublin – kościół Przemienienia Pańskiego – obraz św. Elżbieta Węgierska
– fot. D. Kopciowski, 2010 r.

14. Lublin – kościół Przemienienia Pańskiego – ołtarz Ukrzyżowania – fot. R. Róg,
2010 r.

15. Lublin – kościół Przemienienia Pańskiego 16. Lublin – kościół Przemienienia Pańskiego
– ołtarz św. Wincentego a Paulo – fot. R. Róg, – ambona – fot. R. Róg, 2010 r.
2010 r.

dostosowaną do łuku zamykającego arkadę.
Dekoracja rzeźbiarsko-snycerska skromna nawiązuje w kompozycji do pozostałych ołtarzy
mistrza, ale rzeczywiście odbiega jakościowo
od pierwowzorów. Wnękę ołtarza wypełnia
krucyfiks o metryce zdecydowanie późniejszej. W puławskim warsztacie Hoffmanów
wykształcił się Sebastian Zeisel, dobrej klasy
rzeźbiarz, który wyrobił sobie poważną pozycję i dobra markę warsztatową. 21 Jego autorstwu przypisywane są powstałe po śmierci
Eliasza Hoffmana dwa obiekty w kościele misjonarskim w Lublinie, jest to ołtarz św. Wincentego a Paulo na filarze obejścia (fot. 15)
i znajdująca się po przeciwnej stronie ambona
(fot. 16). Oba obiekty dostosowują się do
ogólnej koncepcji wyposażenia wnętrza kościelnego tj. zasadzie bogactwa form rzeźbiarskich. Obiekty dostosowane do niewielkiej
21

Jacek Gajewski, dz. cyt., s. 198.

17. Lublin – kościół Przemienienia Pańskiego – rzeźba z ołtarza św. Wincentego
a Paulo – fot. D. Kopciowski, 2010 r.
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przestrzeni filarów, z gruntu są niewielkie kubaturowo. Skromność struktur rekompensuje
bogactwo zdobienia rzeźbiarsko-snycerskiego
(fot. 17, 18). Formy są już w stylistyce rokokowej, zdobienie rozłożone proporcjonalnie,
koncentruje się w zwieńczeniach. W przypadku obu obiektów wykorzystany został motyw
muszli tworzącej baldachim, nadwieszonej
nad środkiem przerwanego gzymsu i zwieńczonej rzeźbami. Wnękę ołtarza wypełnia
obraz ze sceną Kazania św. Wincentego
a Paulo, jako upamiętnienie założyciela i patrona zgromadzenia Misjonarzy. Elementami
dostosowanymi do całości wyposażenia wnętrza są stalle (fot. 19), z siedziskiem w przedpiersiu i wysokim zapleckiem, tworzą okładzinę ścian prezbiterium sięgającą do ołtarza
głównego. Zwieńczone są wydatnym gzymsem na którym stoją wazony na przemian
18. Lublin – kościół Przemienienia Pań- z elementami snycerskimi. Snycerskie detale
skiego – rzeźba z ambony – fot. D. Kopwypełniają także płyciny dzielące stalle na pociowski, 2010 r.
ziome kondygnacje. Powstanie stalli nie jest
przypisywane konkretnemu autorstwu, jednak
ich stylistyka nawiązuje do wcześniejszych
obiektów i snycerki zeislowskiej. Ostatnim kubaturowym obiektem stanowiącym wyposażenie kościoła misjonarzy lubelskich jest prospekt
organowy (fot. 20). W karcie zabytku ruchomego22 jako data powstania wskazana została
2 ćw. XVIII wieku. Zarówno stylistyka obiektu,
jak również fakt wybudowania organów
w roku 188923 przez firmę warszawską Szy19. Lublin – kościół Przemienienia Pańmańskich w Warszawie zaprzeczają takiemu
skiego – stalle – fot. R. Róg, 2006 r.
datowaniu. Wyraźnie prospekt nosi cechy neostylowe, eklektyczne i jego powstanie należy
wiązać z wiekiem XIX (wcześniej prawdopodobnie używany był klawikord). Prospekt
uległ częściowym przekształceniom w latach
1971-73, kiedy rozbudowano część instrumentalną (zwiększono garnitur piszczałek) i podniesiono powyżej poziomu balustrady chóru
22

Cezary Kocot, karta ewidencyjna zabytku rucho-

20. Lublin – kościół Przemienienia Pań- mego w zbiorach WUOZ Lublin z roku 1981.
23
Ludwik Gawroński, teczka instrumentu w zbioskiego – prospekt organowy – fot. S. Jakurach WUOZ Lublin z roku 1987.
bowski, 2010 r.
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muzycznego na dodatkowej konstrukcji nośnej. Ten zespół obiektów wyposażenia w końcu XIX wieku poddany został gruntownej renowacji, wymieniono różne elementy stolarki
nastaw, zachowując dekorację ornamentalną
i uzupełnioną dekorację figuralną. Wówczas
zmieniono również kolorystykę ołtarzy i rzeźb,
malując je na biało. Ewidentnie nadana elementom wyposażenia kościoła przez Eliasza
Hoffmana zasada kolorystyczno-estetyczna,
stanowiła wyznacznik powtarzany w przypad- 21. Lublin – kościół Przemienienia Pańskiego
ku obiektów uzupełnianych później. Potwier- – fragment oryginalej warstwy malarskiej – fot.
dziły to wyniki badań sondażowych warstw R. Róg, 2003 r.
malarskich, przeprowadzone w roku 2000. Badania wykazały jednorodność kolorystyki elementów wyposażenia w tonacjach fioletu
i różu (fot. 21) ze złoceniami na mat i poler
wszystkich wymienionych zabytków wyposażenia kościoła Przemienienia Pańskiego
w Lublinie. Na podstawie wykonanych badań
opracowany został kompleksowy program
prac konserwatorsko-restauratorskich, zrealizowany w latach 2000-2009. Inicjatorem działań był ks. Jarosław Orkiszewski, dyrektor ad22. Lublin – kościół Przemienienia Pańskiego
ministracyjny Metropolitalnego Seminarium – wnętrze po konserwacji – fot. D. KopciowDuchownego. Wykonano pełny zakres prac ski, 2010 r.
obejmujący: demontaż i oczyszczenia elementów, dezynfekcję i impregnację zniszczonych detali, usunięcie wtórnych nawarstwień
i przemalowań, sklejenie rozszczelnień drewna, oczyszczenie nawarstwień ze złoceń,
uzupełnienie ubytków snycerki, uzupełnienie złoceń i oryginalnej kolorystyki.
Systematycznie poddawano pracom konserwatorsko-restauratorskim wyposażenie wnętrza kościelnego obejmujące:
– tabernakulum ołtarza głównego – 2000,
– ołtarz boczny św. Wincentego a Paulo – 2000-2002,
– ambona – 2000-2002,
– ołtarz boczny Ukrzyżowania – 2003,
– stalle – 2004-2005,
– ołtarz boczny św. Barbary – 2005-2006,
– ołtarz boczny Niepokalanego Poczęcia NMP – 2006-2007,
– ołtarz główny – 2007-2009,
– prospekt organowy – 2008-2009 (fot. 22).
W przypadku prospektu, dodatkowo zmieniono aranżację i ekspozycję obiektu,
poprzez zasłonięcie skrzydłami bocznymi wtórnie dodanych piszczałek i osłonięcie
drewnianą okładziną metalowych podpór wtórnej konstrukcji nośnej.
Prace realizował zespół pod kierunkiem konserwatora dzieł sztuki Rolanda Roga,
a w przypadku prospektu organowego Sławomira Jakubowskiego.
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THE INTERIOR OF THE TRANSFIGURATION SEMINAR CHURCH
IN LUBLIN - HISTORY AND PRESENT STATE
The article is a summary of the comprehensive conservation and restoration works carried
out in the period of 2000-2009 on historical chattels in the Transfiguration seminar church in
Lublin, taking into account the history, stylistic analysis and the current status of the research
on objects.
The Transfiguration Church is part of the complex of the current Metropolitan Seminary
in Lublin. The seminary was founded earlier than the church itself. The church was erected in
the years 1719-1736. The attribution of the church and the architect is not entirely determined,
and researchers rely on architectural Italian and Czech patterns, the development of designs has
been also ascribed to Fr. Mikołaj Augustynowicz, the superior of Lublin missionaries. There is
also a supposition that there could have been a couple of architects: Jan Spazzio and Franciszek
Mayer, because the sculptural decoration for their designs was created by Jan Eliasz and Henryk
Hoffman. The authorship of the main furnishings of the missionary church in Lublin created in
the years 1735-1736 was ascribed to them. These two woodcarvers were associated with the artistic
manor house of Elżbieta Sieniawska on permanent basis, and later with the Czartoryscy manor
house in Puławy. The missionary altars crafted by the Hoffmans are large scale objects: Mother
of God and St. Barbara main altar and two altars in the arms of the cross, and the smaller, side
altar in the ambulatory of the Cross is attributed in full to the co-workers. Sebastian Zeisel, a goodclass sculptor, trained at the Hoffmans’ workshop in Puławy. He his established high position and
earned his reputation as a craftsman. The authorship of two objects in a missionary church in
Lublin that were made after the death of Eliasz Hoffman is assigned to him, i.e. the altar of St.
Vincent de Paul on the ambulatory pillar and the pulpit located on the opposite side, which were
built in the second half of 18th century. Both works conform to the general concept of the church
interior, i.e. the principle of the lavishness of sculptural forms. The elements adapted to the whole
interior are the rococo stalls, with seats in the breastwork and high back rest, lining up the chancel
walls and coming reaching the main altar. The last structure of large cubature constituting the
interior of the missionary church in Lublin is the nineteenth-century organ front. This group of
interior fittings was thoroughly refurbished in the late nineteenth century; various elements of the
altarpiece woodwork were replaced, maintaining ornamental decoration supplemented by figural
decoration. The altars and sculptures were for a change painted white at that time.
In the years 2000-2009 a comprehensive program of conservation and restoration works
was developed and carried out – based on the research. The full scope of executed works
included: dismantling and cleaning of elements, disinfection and impregnation of damaged
parts, removal of secondary layers and over paintings, gluing gaps in the wood, cleaning the
coats of gilding, wood filling in cavities in woodcarving pieces, filling in the gilding and original
colouring.
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Dariusz Kopciowski

REMONT PLEBANII PRZY UL. GŁUSKIEJ W LUBLINIE – KOMUNIKAT
Dawna plebania w zespole kościoła parafialnego pod wezw. Św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145 w Lublinie (dawniej w Abramowicach Kościelnych) została
wzniesiona w 1728 roku – z cegły i kamienia, na rzucie prostokąta z wgłębnym,
piętrowym, sześciokolumnowym portykiem od frontu1. Przekryto ją dachem mansardowym, pobitym pierwotnie gontem. Elewacje ozdobiono w narożach boniowanymi lizenami, nadokiennikami oraz gzymsem wieńczącym. Budynek poddany był
ostatnio większemu remontowi w 1949 roku, kiedy m.in. wymieniono drewniane
stropy „belkowane na sufity”2 oraz prawdopodobnie zamieniono pokrycie gontowe
na blaszane.
Dzięki zaangażowaniu Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”3, zrealizowano – zgłaszane wcześniej przez służby konserwatorskie pod adresem parafii rzymskokatolickiej – postulaty remontu kapitalnego zabytku,
wpisanego do rejestru zabytków woj. lubelskiego na mocy decyzji WKZ w Lublinie
z dnia 16 listopada 1966 roku (znak.: KL-V-7/71/66) – pod nr A/51. Remont i adaptację plebanii na Zakład Aktywizacji Zawodowej dla osób niepełnosprawnych4 poprzedzono wydaniem wytycznych konserwatorskich (pismo znak: IN/40/Lu-363/1788/06
z dnia 26 kwietnia 2006 roku), w których zwrócono uwagę, że adaptacja winna być
przeprowadzona z zachowaniem:
• zastanych charakterystycznych cech obiektu i walorów architektoniczno-przestrzennych stanowiących o jego wartości jako zabytku – ogólnej formy architektonicznej, gabarytów, geometrii dachu oraz elementów wystroju elewacji i ich
kompozycji,
• czytelnego układu przestrzennego i zasadniczej struktury budynku (układu ścian
konstrukcyjnych, sklepień w piwnicach i na parterze, pionów komunikacyjnych,
sklepionych łukowo wnęk),
• elementów wystroju wnętrz (sztukaterii, detali dekoracyjnych, dekoracji malarskich, etc.(…) kominka na parterze, oryginalnej stolarki – w tym okiennic i wiatrołapu – o ile ich stan techniczny na to pozwoli).
1
Katalog zabytków Sztuki w Polsce, Tom VIII, Województwo Lubelskie, zeszyt 10, powiat lubelski,
pod red. Ryszrada Brykowskiego, Ewy Rowińskiej i Zofii Winiarz-Tryzybowicz, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1967, s. 3.
2
Ibidem.
3
Stowarzyszenie na podstawie umowy użyczenia z 2007 roku, przejęło obiekt w użytkowanie od
parafii.
4
Wstępnie plebania miała być przeznaczona na mieszkania dla studentów KUL bądź księży emerytów.
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W wytycznych wskazano ponadto na m.in.:
– dopuszczalność adaptacji poddasza na cele mieszkalne, pod warunkiem utrzymania mansardowej formy dachu, oryginalnej więźby dachowej oraz doświetlenia
poddasza poprzez zastosowanie niewielkich lukarn,
– potrzebę wykluczenia rozwiązań materiałowych obcych tradycjom budowlanym – takich jak blacha dachówko-podobna lub trapezowa, czy stolarka i orynnowanie z PCV,
– możliwość wprowadzenia nowej stolarki, pod warunkiem odwzorowania form
historycznych.
W kolejnym etapie opracowano dokumentację projektową remontu5, w oparciu
o którą uzyskano pozwolenie LWKZ w Lublinie znak: IN/4010/Lu-47/2850/08 z dnia
14 lipca 2008 r., zmienione decyzją znak: IN/4010/Lu-11/15/09 z dnia 6 stycznia
2009 r. (zmiana kierownika robót budowlanych) oraz pozwolenie budowlane znak:
ABU.PB.I.6.7353-858/08 z dnia 14 sierpnia 2008 roku.
Przed przystąpieniem do prac remontowych budynek znajdował się w bardzo złym
stanie zachowania, co przejawiało się m.in. w postaci widocznych spękań ścian konstrukcyjnych, zniszczonych wypraw tynkarskich, bardzo złego stanu pokrycia dachu
i obróbek blacharskich, złego stanu stolarki okiennej, zniszczonych podłóg (bądź ich
braku), dużego zawilgocenia ścian.
Podjęte od sierpnia 2008 roku prace konserwatorskie i roboty budowlane, zakończone w 2009 roku – przywróciły budynkowi dawną świetność. Projekt budowlany, który był podstawą realizacji prac wykonawczych spełnił wytyczne konserwatorskie i był
na roboczo konsultowany ze służbą konserwatorską. Projekt oparto na sondażowych
badaniach tynków i warstw malarskich, które miały na celu ustalenie historycznej
kolorystyki budynku6. Podczas prac wykonawczych konserwacji poddano i w części
wyeksponowano XVIII-wieczną więźbę dachową oraz ceglaną posadzkę poddasza.
Remontowi i pracom konserwatorskim poddano też kominek na parterze plebanii,
oraz oryginalną stolarkę drzwiową, której stan pozwalał na wykonanie zabiegów konserwatorskich. Oprócz prac o charakterze konserwatorskim, w budynku wykonano
cały szereg prac i robót sprowadzających się m.in. do podbicia fundamentów niemal
na całym obwodzie budynku, wykonania izolacji poziomej i pionowej, wzmocnienia struktury budowlanej ścian, wymiany pokrycia dachowego, adaptacji do celów
użytkowych poddasza z wprowadzeniem stylizowanych lukarn, wymiany instalacji,
remontu elewacji powiązanego z wymianą stolarki okiennej oraz przywróceniem historycznej kolorystyki.
Realizacja inwestycji ma duże znaczenie i traktować ją trzeba jako jeden z nielicznych na terenie woj. lubelskiego przykładów inwestycji powiązanych z remontem
opuszczonych i zaniedbanych plebanii, które utraciły swe pierwotne funkcje i przestały być potrzebne. Inwestor współpracując z wieloma podmiotami, w tym przede
wszystkim parafią rzymskokatolicką pw. Św. Jakuba w Głusku, LWKZ w Lublinie, UM
5
Projekt budowlany Zakładu Aktywizacji Zawodowej z częścią mieszkalną – adaptacja zabytkowego
budynku starej plebanii przy kościele pod wezw. Św. Jakuba Apostoła w Lublinie, opracowany został
w 2008 roku przez „Line A Janusz Szymanek” (autorzy: Janusz Szymanek, Hanna Iżycka, Antoni Tatara,
Krzysztof Smaga).
6
Sondażowe badania w lipcu 2008 roku wykonała Monika Konkolewska, konserwator dzieł sztuki.
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Lublin i Urzędem Marszałkowskim – poddał zabytek kompleksowemu remontowi,
przeznaczając go na społecznie użyteczne cele, tj. Zakład Aktywizacji Zawodowej dla
osób niepełnosprawnych. Opisana realizacja może z pewnością stanowić przykład do
podjęcia prac remontowych – dla innych właścicieli tego rodzaju zabytków

RENOVATION OF PRESBYTERY AT UL. GŁUSKA IN LUBLIN
– AN ANNOUNCEMENT
The former presbytery in the complex of the Saint James the Apostle parish church at ul.
Głuska 145 in Lublin (formerly in Abramowice Kościelne) was built of brick and stone in 1728,
on a rectangular plan with the inside, single-storey, six-columned, portico at the front. It was
covered with mansard roof, originally fitted with shingles. The corners of the elevations were
decorated with rusticated selvedge, label moulds and crowning cornice. The latest extensive
renovation of the building took place in 1949, when wooden ceilings „beamed on the ceiling”
were replaced and the shingled cover was probably changed into the metal roofing.
Restoration and building works that started in August 2008 and were completed in 2009
– restored the building to its former glory. The construction design, which was the basis for the
implementation of the works met the conservation guidelines and was consulted on a working
basis with restoration authorities. The design was based on the sampling surveys of plasters and
paint layers, which were to establish historical colour of the building. The conservation works
included the restoration of eighteenth-century rafter framing which was also partially exposed
and the brick floor in the attic. Refurbishment and restoration works were also carried out on
the fireplace on the ground floor of the presbytery, as well as original door frame woodwork, the
condition of which allowed for conservation treatment. Despite the restoration works, there was
a series of building works conducted inside the building, which, among other things, focused on
the reinforcement of the foundations on almost the entire perimeter of the building, insulation:
horizontal and vertical, strengthening the structure of walls, new roofing, adaptation of the attic
to use including introducing stylized learns, new installations, repair of the facade associated
with replacement of window frames and restoration of historic colours.
The completion of investment is very important and must be treated as one of the few
examples of investments in the province of Lublin associated with the renovation of abandoned
and neglected presbyteries, which had lost their original functions and are no longer needed.
The investor, collaborating with many entities, including, especially, the St. James Roman
Catholic Parish in Głusk, LWKZ in Lublin, Lublin Medical University and the Marshal’s Office –
refurbished the monument in a comprehensive way and allocated it for socially useful purposes,
i.e. Vocational Development and Training Centre for the disabled. The investment described
above can certainly be considered as an incentive to undertake the repair works – for other
owners of monuments of that kind.
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1. Stan elewacji przed podjęciem prac remontowych, 2. Stan elewacji przed podjęciem prac remontowych,
fot. D. Kopciowski, 2006.
fot. D. Kopciowski, 2006.

3. Stan wnętrz przed podjęciem prac remontowych, 4. Stan wnętrz przed podjęciem prac remontowych,
fot. D. Kopciowski, 2006.
fot. D. Kopciowski, 2006.

5. Stan wnętrz przed podjęciem prac remontowych, 6. Stan wnętrz przed podjęciem prac remontowych,
fot. D. Kopciowski, 2006.
fot. D. Kopciowski, 2006.
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9. Wnętrza po pracach konserwatorskich, fot.
D. Kopciowski, 2009.

7. Wnętrza po pracach konserwatorskich,
fot. D. Kopciowski, 2009.

10. Stan elewacji po pracach konserwatorskich,
fot. D. Kopciowski, 2009.

8. Wnętrza po pracach konserwatorskich, 11. Stan elewacji po pracach konserwatorskich,
fot. D. Kopciowski, 2009
fot. D. Kopciowski, 2009.

439

12. Stan elewacji po pracach konserwatorskich, fot.
D. Kopciowski, 2009.

13. Wnętrza po pracach konserwatorskich,
fot. D. Kopciowski, 2009.

14. Wnętrza po pracach konserwatorskich,
fot. D. Kopciowski, 2009.

440

15. Wnętrza po pracach konserwatorskich,
fot. D. Kopciowski, 2009.

REALIZACJE

Ewa Banasiewicz-Szykuła, Grzegorz Mączka

ODKRYCIE KAMIENIA WĘGIELNEGO I AKTU EREKCYJNEGO
KOŚCIOŁA W DAWNYM ZESPOLE KLASZTORNYM
ZAKONU SIÓSTR WIZYTEK W LUBLINIE
W czerwcu 2010 roku w trakcie wykonywania kompleksowego remontu budowlanego dawnego zespołu klasztornego zakonu sióstr wizytek przy ul. Peowiaków
w Lublinie dokonano niezwykłego odkrycia archeologicznego. Ratownicze badania
wykopaliskowe prowadzone we wnętrzu przyklasztornego kościoła pod kierownictwem dr Czesława Hadamika
i mgr Jacka Koja z firmy KSAR
ujawniły obecność krypty pod
częścią ołtarzową prezbiterium.
Wybudowana na osi świątyni
niewielka krypta o wymiarach
ok. 2,5 x 3 m, zamknięta była
łukowatym sklepieniem stykającym się z fundamentem południowej ściany prezbiterium
(ryc. 1). We wnętrzu kryty wypełnionej warstwami ziemnymi,
odkryto dwa XIX-wieczne poziomy użytkowe oraz nieliczny
materiał ruchomy w postaci
fragmentów naczyń1. ZdecydoRyc. 1. Lublin, ul. Peowiaków 12, Dawny powizytkowski zespół
wanie najciekawszym lub naleklasztorny. Lokalizacja miejsca odkrycia kamienia węgielnego
żałoby powiedzieć sensacyjnym
odkryciem archeologicznym jakiego dokonano w jej wnętrzu było odsłonięcie in situ
kamienia węgielnego wraz z aktem erekcyjnym kościoła. Ze źródeł historycznych
wiadomo, że murowany klasztor i przyklasztorny kościół wzniesiono w 1 poł. XVIII
wieku dla przybyłych w 1723 roku do Lublina sióstr wizytek2. Doskonale zachowane
fundacyjne precjoza umieszczono w wykutej w murze fundamentowym prezbiterium
i nie otynkowanej wnęce (fot. 1). Jak informuje nas zapis aktu erekcyjnego oraz
inne źródło historyczne3, o czym dalej, uroczystego zamurowania wnęki dokonano
Hadamik Cz., 2010
Z uwagi, że dzieje zabytkowego zespołu klasztornego ss wizytek były już przedmiotem opracowania
zamieszczonego na łamach Wiadomości Konserwatorskich (Landecka H., 2008) w niniejszym komunikacie
zrezygnowano z prezentowania historii obiektu oraz lubelskiego zgromadzenia sióstr wizytek.
3
Majewski K., 1977, aneks I. s. 68-70
1
2
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we wrześniu 1748 roku. Akt
erekcyjny, zawierający informacje o inicjatorach przedsięwzięcia, fundatorach budowli oraz osobistościach
uczestniczących w ceremonii
erygowania świątyni spisany
został na metalowej płycie
z obustronnie wyrytym za
pomocą ostrego rylca testem
w języku łacińskim. Ołowiowo-cynowa4 płyta o wymia1. Moment wydobycia w dn. 23.06.2010 r. kamienia wę- rach 170 x 210 mm stanowigielnego z niszy w ścianie krypty pod prezbiterium (fot. ła zarazem wieko kamienia
węgielnego wyszlifowanego
G. Mączka)

2. Wydobyty z niszy kamień węgielny, akt erekcyjny oraz numizmaty (fot. P. Pakuła)
4
wg ekspertyzy przeprowadzonej przez Panią Danutę Osuch z Pracowni Konserwacji Ceramiki
i Metalu Muzeum Lubelskiego w Lublinie
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w kształt regularnego prostopadłościanu o wym.: 11 x 24 x 28 cm (fot. 2). Wieko
przykrywało szczelnie wyżłobioną w kamieniu prostokątną płycinę przeznaczoną na
dodatkowe wota erekcyjne. Wstępna analiza wykazała, że do wykonania kamienia
węgielnego użyto piaskowca pochodzącego z okolic Ćmiłowa. Poniżej przestawiamy
oryginalny zapis aktu w języku łacińskim utrwalony na płycie:
rewers
VIVE + JESUS
A: D: M: D C A : D 1748 D 16 7BRIS
EX CONSENSU CELSISI JLLUSTR ET REVEREND
DD ANDREA STANISLAI KOSTKA DE
ZALUSKIE ZALUSKI EPISCOPI CRACOV DUCIS
SEVER·AD·ECCLESIAM ·VV· MONIALIUM
A VISITATIONE ·B·M·V· SUBTITULO ·S·S·
CORDIS IESU ·ET· ANNUNTIATIONIS ·B ·M· V·
AD ILLMIS JOAN IN SLUPOW SZEMBEK ET
EVA DE LESZCZYNSKIE CONSORTE EIUS
SUPREMIS REGNI CANCELLARIS ET STANISL
CHOMENTOWSKS AC CONSORTE EIVS
DOROTH DE CZEKARZEWICE ·EX·
TARLONIBUS PALATINIS GNTIBUS·TERR:
MAZOV CAMPI DUCIBUS REGINI ET ERECTAM
PERIL RUDMUS ·D·JOAN ALEXAND A TREMBIN
TREMBINSKI VG J·D· CAN ARCHICATH·METR
LEOP: PREP· CATHED ET OFFICIALIS GRLIS
CHELM·COLLEG·LUBL·ARCHI:DIAC: PREDIEI
CONV· MONIAL IN S.PUALIBUS COMMISSARIUS
ET PRIMARIUM LAPIDEM BENEDIXIT ET
awers
INPOSUIT SUB REGIMINE EIUSDEM
CON V MARIE EUPHEMIE SKARBKOW
NA KIELCZEWSKA
Powyższy tekst można tłumaczyć w następujący sposób „NIECH ŻYJE JEZUS. DLA
CHWAŁY BOGA ROKU PAŃSKIEGO 1748 16 WRZEŚNIA ZA POZWOLENIEM NAJZNAKOMITSZEGO JAŚNIE WIELMOŻNEGO I NAJCZCIGODNIEJSZEGO PANA ANDRZEJA
STANISŁAWA KOSTKI Z ZAŁUSEK ZAŁUSKIEGO, BISKUPA KRAKOWSKIEGO, KSIĘCIA
SIEWIERSKIEGO DOTYCZĄCYM WZNIESIENIA KOŚCIOŁA CZCIGODNYCH PANIEN
ZAKONNIC NAWIEDZENIA BŁOGOSŁAWIONEJ MARYI DZIEWICY POD WEZWANIEM
SERCA JEZUSOWEGO I ZWIASTOWANIA BŁOGOSŁAWIONEJ MARYI DZIEWICY, DO
CZEGO PRZYCZYNILI SIĘ NAJZNAKOMITSZY JAN SZEMBEK ZE SŁUPOWA, KANCLERZ
WIELKI KORONNY Z ŻONĄ EWĄ Z LESZCZYŃSKICH I STANISŁAW CHOMĘTOWSKI,
WOJEWODA ZIEMI MAZOWIECKIEJ, HETMAN POLNY Z ŻONĄ DOROTĄ Z CZEKARZEWIC Z TARŁÓW, JAŚNIE WIELMOŻNY I WIELEBNY PAN JAN ALEKSANDER Z TREMBINA TREMBIŃSKI, WIKARIUSZ GENERALNY, DOKTOR PRAW, KANONIK ARCHIKATEDRY METROPOLITALNEJ, PREPOZYT KATEDRY I OFICIAŁ GENERALNY CHEŁMSKI,
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ARCHIDIAKON KOLEGIATY LUBELSKIEJ, PEŁNOMOCNIK DUCHOWY WSPOMNIANEGO KONWENTU ZAKONNEGO, BENEDYKTOWAŁ I ZAŁOŻYŁ KAMIEŃ FUNDAMENTALNY POD ZARZĄDEM PRZEŁOŻONEJ TEGOŻ KONWENTU DZIEWICY MARYI, EUFEMII SKARBKÓWNY KIEŁCZEWSKIEJ”5.

3. Zespół numizmatów – monety (rewersy) i medalion (awers) – odkryty w kamieniu węgielnym (fot. P. Pakuła)

We wnętrzu kamienia węgielnego, we wspomnianej płycinie umieszczone zostały
jako okolicznościowe dary monety oraz medalion (fot. 3). Wśród zabytków numizmatycznych rozpoznano 5 złotych dukatów pochodzenia niderlandzkiego, w tym 4
o nominale jednego dukata wyemitowane w latach: 1713 (Geldria), 1716 (Utrecht),
1739 i 1736 oraz jeden dwudukat z roku 1650 wybity w Zelandii6. Wszystkie odkryte
dukaty posiadają obustronnie ślady zużycia (przetarcia). Na wszystkich egzemplarzach widoczne są też ślady zaginania i prostowania. Zapewne są to ślady związane
5
6

444

tłumaczenie z język łacińskiego wykonała mgr W. Jakubiak z UMSC w Lublinie
Pomoc w rozpoznaniu zabytków numizmatycznych udzielił P. Jarosław Sim

z czynnością sprawdzania (próba sprężystości) jakości kruszcu użytego do wyrobu
monet. Na awersie doskonale zachowanego medalionu o średnicy 42 mm wykonanego w technice odlewu ze stopu srebrowego7 umieszczono plastyczny motyw serca
otoczonego wieńcem cierniowym, natomiast na rewersie scenę Zwiastowania NMP.
Zastosowane na medalionie motywy najwyraźniej wskazują na powiązania z popularną symboliką (kult Serca Jezusowego) stosowaną od XVII wieku w zakonie sióstr
wizytek. W dolnej części rewersu czytelny jest napis ROMA, który zapewne wskazuje
miejsce wybicia medalionu.
Niewątpliwie niecodziennym odkryciem związanym z odnalezieniem aktu erekcyjnego kościoła okazała się możliwość korelacji tekstu umieszczonego na metalowej płycie z zachowanym archiwalnym zapisem kronikarskim, opisującym ceremonię
erygowania nowej świątyni8. W historycznym źródle odnajdujemy następujący opis
uroczystości „Roku 1748, dnia 16 IX, w kościele naszym tutejszym /…/ na ten akt
obiciem piramidami w kwiaty ozdobnemi adorowanym, oprawiła się solenna ceremonia założenia pryncypalnego kamienia, który za konsensem wzwyż wyrażonym
od słowa do słowa Jaśnie Oświeconego Książęca Jmci Pasterza naszego benedyktował
i zakładał Wielmożny Najprzewielebniejszy JM Ksiądz Aleksander Trembński, Kanonik proboszcz, Oficjał katedralny, chełmski lubelski archidiakon nasz Ojciec duchowy
przy asystencji licznej duchowieństwa tak świeckiego jako i duchownego Zakonów
Ichmościów Księży Dominikanów, Franciszkanów, Bernardynów, Karmelitów, Reformatów, Jezuitów i innych, osobliwej też Ichmościów Księży Congregationis Missionum,
którzy z pomocą Ichmościów Księży Świeckich dobieranemi pięknie głosami wszystkie
antyfony, psalmy wdzięczną śpiewali melodią przy znacznej dystyngowanych gości
frekwencji mianowicie JMCi Pani ze Szembeków Trembińskiej Postoliny Krasnostawskiej deputowanej do Trybunału koronnego, która i miejsce fundatorskie zastępowała
i kamień w processyi sama przy pomocy JWP Dunina Karwickiego Regenta Koronnego
Kancelari mniejszej niosła, wszyscy zaś asystując z gości znaczniejszych wrzucali
w kamień fundamentalny po kilka czerwonych złotych, w którym też duże srebrne
Numizma inkludowane po jednej stronie Zwiastowania N Panny Marii Tajemnice, po
drugiej Najść. Serca Jezusowego wyrażenie reprezentujące jako te, pod któremi tytułami ten Kościół założony. Blacha z metalu wyrażająca roki i dzień i psoby J X dza
Biskupa, Fundatorów, Prałata, benedytkującego kamień ten pokrywała /…/. Informacje zawarte w wspomnianych wyżej dokumentach są bardzo zbieżne, co stanowi
potwierdzenie wiarygodności zarówno obu źródeł jak i autentyczności opisywanych
wydarzeń. Ciekawostką jest fakt, że obaj wymienieni w akcie erekcyjnym główni fundatorzy w roku erygowania świątyni (czyli w roku 1748) już nie żyli. Wielki kanclerz
koronny Jan Szembek zmarł w 1731 roku, a hetman Stanisław Chomentowski w 1728 r.
Opisywane zatem uroczystości odbyły się zatem przy udziale owdowiałych żon fundatorów.
Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie, będąc dysponentem
w/w zabytków, w tym kamienia węgielnego wraz z aktem erekcyjnym świątyni
i numizmatami przekazał je w depozyt Muzeum 200-lecia Diecezji Lubelskiej. Zabytki
7
wg ekspertyzy przeprowadzonej przez Panią Danutę Osuch z Pracowni Konserwacji Ceramiki
i Metalu Muzeum Lubelskiego w Lublinie
8
Majewski K., 1977, aneks I, s. 68-70
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będą eksponowane w skarbcu lubelskiej archikatedry. Podsumowując można tylko
dodać, że dokonane na terenie zespołu klasztornego sióstr wizytek odkrycie jest nie
tylko nieocenionym źródłem dla poznania początków tego cennego zabytku architektury ale i materialnym świadectwem kultury i obyczajowości panującej w Lublinie
w XVIII wieku.

Bibliografia:
Hadamik Czesław. Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych w klasztorze powizytkowskim w Lublinie, ul. Peowiaków 12, przeprowadzonych w maju 2010 roku (kościół- wykopy 1/10, i 2/10 oraz z pomieszczenie w ryzalicie północno-wschodnim klasztoru
– wykop 3/10), Tom 1-3, Lublin–Kielce 2010, maszynopis w archiwum WUOZ Lublin
Landecka Halina, Współczesna adaptacja klasztoru powizytkowskiego w Lublinie świetle problematyki konserwatorskiej [w:] Wiadomości Konserwatorskie, Tom 9, s. 225–233, Lublin
2008
Majewski Karol, Lublin, Zespół powizytkowski pod wezwaniem Zwiastowania NMP
i Najść. Serca Jezusa, ul. Pstrowskiego 12 (d. Wizytkowska, potem Szpitalna), Lublin 1977,
maszynopis w archiwum WUOZ Lublin
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IV. Kronika

IN MEMORIAM
Tadeusz Augustynek 1919-2009

W dn. 14 października 2009 r. zmarł w Warszawie architekt Tadeusz Augustynek.
Tadeusz Augustynek urodził się w dn. 13 czerwca 1919 r. w Bogumiłowicach
(obecnie w woj. małopolskim – ówcześnie w woj. krakowskim). Ukończył gimnazjum
w Krakowie i zamierzał studiować malarstwo, jednak te marzenia przekreślił wybuch
II wojny światowej. Okres okupacji był dla niego czasem życiowej próby – działał
w strukturach Armii Krajowej, został odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Zasługi z Mieczami, a po wojnie Krzyżem Partyzanckim.
W 1946 r. rozpoczął studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, jednak po
zamieszkach krakowskich w 1947 r. wyjechał do Warszawy, tym razem na Wydział
Architektury Politechniki Warszawskiej. Po uzyskaniu dyplomu pracował na Śląsku,
a w początku lat sześćdziesiątych przybył wraz z rodziną do Lublina. Związał się
nowoutworzonym Lubelskim Oddziałem Pracowni Konserwacji Zabytków: pełnił
obowiązki Naczelnego Inżyniera i wyspecjalizował się w pionierskich wówczas badaniach architektonicznych – w tym celu ukończył studium konserwatorskie w Toruniu
i podyplomowe studia konserwatorskie na Politechnice Warszawskiej.
Wśród prac architektonicznych przy zabytkach na Lubelszczyźnie, będących jego
dziełem są m.in: przebudowa Placu Litewskiego w Lublinie i projekt rekonstrukcji
zamojskiej Starówki (projekty we współpracy z arch. Tadeuszem Bobkiem), adaptacja starej plebani w Biskupicach i oficyny dworskiej w Gardzienicach, rekonstrukcja
dworku Kościuszków na Sławinku w Lublinie i attyki synagogi w Zamościu. Prowadził wraz z zespołem trudne i pracochłonne inwentaryzacje konserwatorskie ruin
zamku w Krupem i wieży ariańskiej w Wojciechowie, które to badania poprzedzały
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projekty zabezpieczeń (z częściową rekonstrukcją) budowli. Oprócz wyżej wymienionych, na liście przebadanych przez Tadeusza Augustynka zabytków znajdują się
ponadto: pałac w Celejowie i trzy kamienice przy ul. Grodzkiej w Lublinie.
W 1976 r. architekt osiedlił się w Kazimierzu Dolnym. Jego domem stała się zabytkowa drewniana plebania, przeniesiona z Karczmisk, która stanęła w dolinie wiślanej, przy ul. Krakowskiej. „Okres kazimierski” był dla architekta czasem ogromnej
aktywności – nie dał się zmóc ciężkiej chorobie i pracował oraz działał w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami, w Towarzystwie Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego,
Stowarzyszeniu Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszeniu Historyków Sztuki i SARP.
W 1983 r. zorganizowana została w Galerii Letniej w Kazimierzu wystawa jego projektów architektonicznych, malarstwa, grafiki i rysunku. W dziedzinie zawodowej
– architekt opracował projekt utrzymania zamku kazimierskiego jako trwałej ruiny,
projekt odbudowy spichlerza „Pod Żurawiem” oraz dzwonnicy przy kościele farnym.
Społecznie podjął się badań kościoła oo. reformatów w Kazimierzu Dolnym oraz
kazimierskiej fary. Chyba najwięcej uwagi poświęcił wówczas pracom przy zamku
w Janowcu. W wyniku zaangażowania i podjęcia zintegrowanych działań, zamek
został zabezpieczony i częściowo zrekonstruowany.
W 2001 r., po ćwierćwieczu pobytu w Kazimierzu Dolnym, architekt zamieszkał
na stałe w Warszawie. Powracał do Kazimierza – po raz ostatni przy okazji odsłonięcia kamienia pamiątkowego w Męćmierzu, który wskazuje miejsce przybycia drogą
wodną barki węglowej z Krakowa, wywożącej w obliczu ofensywy niemieckiej skarby wawelskie. Tadeusz Augustynek był honorowym gościem uroczystości w dn. 9
września 2009 r.
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KALENDARIUM WYDARZEŃ 2009
5 stycznia – Ratusz lubelski – dyskusja środowiskowa na temat zagospodarowania
Placu Litewskiego;
7 stycznia – spotkanie z wójtem Gminy Wołyń w sprawie rewitalizacji centrum osady;
9 stycznia – spotkanie z Burmistrzem Kazimierza Dolnego w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego;
12 stycznia – spotkanie z władzami administracyjnymi miasta Miedzyrzeca Podlaskiego w sprawie rewaloryzacji zespołu zamkowego;
– spotkanie w biurze Senatora Juliana Cichosza w sprawie budowy pomnika pomordowanych przez UB w Krasnymstawie;
14 stycznia – spotkanie z władzami administracyjnymi miasta Łukowa w sprawie
współpracy w zakresie ochrony zabytków;
15 stycznia – udział w pracach komisji urbanistycznej miasta Biała Podlaska;
– komisja konserwatorska w sprawie przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie
planowanej budowy parkingu podziemnego „Arkady” przy ul. Swiętoduskiej/Lubartowskiej w Lublinie;
16 stycznia – spotkanie w wójtem gminy Leśna Podlaska w sprawie zabytkowego
dworu w Drobinie;
– spotkanie z Wójtem Gminy Wojsławice i projektantem w sprawie budowy ratusza
Wojsławicach i zagospodarowania rynku;
19 stycznia – spotkanie z Abp Józefem Życińskim w sprawie organizacji konferencji
„Jak zabezpieczyć obiekty sakralne”;
– spotkanie ze starostą bialskim w sprawie współpracy w zakresie ochrony zabytków;
20 stycznia – spotkanie WKZ z Wojewodą Lubelskim w sprawie konferencji i organizacji uroczystości Laur Konserwatorski;
22 stycznia – spotkanie z v-ce Prezydentem Lublina Elżbietą Kołodziej-Wnuk w sprawie prac przy konserwacji pomnika Unii Lubelskiej;
– udział w posiedzeniu Rady Gminy Tuczna poświeconemu ochronie zabytków;
27 stycznia – posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków na temat koncepcji
zagospodarowania przestrzennego obiektów pofortecznych i urządzenia krajobrazu
warownego „Twierdzy Zamość”, przebudowy d. Apteki Lichtsona w Kazimierzu Dolnym, budowy hotelu „Chaber” przy Zajeździe Piastowskim w Kazimierzu Dolnym;
– spotkanie w sprawie zagospodarowania zespołu zamkowego w Janowie Podlaskim;
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28 stycznia – Zamość, spotkanie Międzynarodowej Grupy Konserwatorskiej w ramach
realizacji projektu „Renowacja cerkwi Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej
– Szczebrzeszyn, Dołhobyczów. Etap II – podsumowanie realizacji projektu w 2008 r.;
2 lutego – narada WKZ, Kierowników Delegatur i Naczelników WUOZ w sprawie
sprawozdania z realizacji zadań i planu finansowego w roku 2008 oraz założeń na
rok 2009;
3 lutego – spotkanie z władzami administracyjnymi Nadleśnictwa Krynka (pow. Łuków) w sprawie ochrony zabytków;
8 lutego – spotkanie z władzami administracyjnymi pow. radzyńskiego w sprawie
ochrony zabytków;
16 oraz 25 lutego – spotkanie z władzami administracyjnymi miasta Biała Podlaska
w sprawie rewitalizacji centrum miasta;
19 lutego – Szczebrzeszyn – komisja w sprawie prac remontowo-konserwatorskich
przy aranżacji stropu, ściany zachodniej oraz eksponowania malowideł z XVI-XVII w.
na ścianie wschodniej cerkwi;
21 lutego – spotkanie z członkami Stowarzyszenia Przyjaciół Jabłonia w sprawie
ochrony zabytków po Auguście Zamoyskim;
26 lutego – spotkanie w starostwie powiatowym parczewskim w sprawie zagospodarowania zespołu dworsko-parkowego w Milanowie;
– Lublin, sala Caritas – Konferencja „Jak zabezpieczyć zabytek sakralny przed zagrożeniami” zorganizowana przez urząd konserwatorski przy współpracy z Ośrodkiem
Ochrony Zbiorów Publicznych, Kurią Metropolitalną Lubelską, Wojewódzką Komendę Policji i Państwowej Straży Pożarnej;
27 lutego – szkolenie Straży Granicznej w Uhrusku i Zbereżu przeprowadzone przez
pracowników Delegatury Chełmskiej WUOZ;
– spotkanie WKZ w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie konkursu na Nowy Teatr
przy ul. Radziszewskiego w Lublinie;
3 marca – Zamość – komisja w sprawie ustaleń dot. remontu kazamaty Bastionu
VII;
6 marca – wizytacja obiektów zakwalifikowanych do nagrody Laur Konserwatorski
2009;
10 marca – spotkanie z kanclerzem Politechniki Lubelskiej w sprawie zagospodarowania zabytkowych obiektów uczelni (budynek rektoratu, pałac Sobieskich);
23 marca – debata Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków z udziałem zaproszonych ekspertów w sprawie rewaloryzacji Placu Litewskiego;
26 marca – spotkanie WKZ z przedstawicielami Obywatelskiego Komitetu Ochrony
Krajobrazu Kamieniołomu w Kazimierzu Dolnym;
27 marca – rozpoczęcie kontroli NIK w urzędzie konserwatorskim;
– spotkanie z Prawosławnym Abp Ablem w sprawie ochrony zabytków cerkiewnych
w województwie lubelskim;
30 marca – spotkanie z Abp J. Życińskim w sprawie ochrony zabytków sakralnych;
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1 kwietnia – spotkanie z władzami administracyjnymi gm. Jabłoń w sprawie ochrony
zabytków osady;
6 kwietnia – spotkanie z Przewodniczącym Muzułmańskiego Związku Religijnego
w sprawie ochrony cmentarzy w Studziance i Zastawku;
6-7 kwietnia – Radziejowice, ogólnopolska narada Wojewódzkich Konserwatorów
Zabytków;
8 i 9 kwietnia – spotkanie szkoleniowe Straży Granicznej w Dorohusku i pracowników Delegatury Chełmskiej WUOZ;
– udział WKZ w posiedzeniu Regionalnej Rady Ochrony Przyrody;
14 kwietnia – spotkanie z dyrektorem Państwowej Stadniny Koni w Janowie Podlaskim w sprawie ochrony zabytków stadniny
– spotkanie WKZ z Wiceojewodą Lubelskim Henryka Strojnowska i Prezydentem
Lublina Adamem Wasilewskim w sprawie przygotowania obchodów 440 lecia Unii
Lubelskiej;
17 kwietnia – spotkanie z władzami administracyjnymi Miedzyrzeca Podlaskiego
w sprawie ochrony zabytków miasta;
15 kwietnia – Ratusz lubelski, udział WKZ w przesłuchaniu kandydatów na stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie;
16-17 kwietnia – Leżajsk, obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków.
Nagrodę w konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zabytek zadbany”
wręczono Bankowi Spółdzielczemu w Kazimierzu Dolnym za konserwację i restaurację fasady kamienicy „Pod św. Krzysztofem” w Kazimierzu Dolnym;
18 kwietnia – udział Kierownika Delegatury WUOZ w Białej Podlaskiej w sesji naukowej poświęconej zabytkom gminy Ciemierniki;
20 kwietnia – udział z-cy WKZ w jubileuszowym spotkaniu z okazji 180-lecia Bankowości Centralnej;
22 kwietnia – Zamość – udział w komisji konkursu wiedzy o Zamościu i regionie dla
szkół podstawowych w Zamościu organizowanego przez Muzeum Zamojskie;
23 kwietnia – Teatr im. H.Ch.Andersena w Lublinie, uroczystość wręczenia Nagród
„Laur Konserwatorski 2009”: Rzymskokatolickiej Parafii Archikatedralnej w Lublinie za kompleksowy remont i konserwację Archikatedry Lubelskiej, IUNG Puławy
za remont i konserwację Pałacu Czartoryskich w Puławach, Regionalnemu Stowarzyszeniu Zwolenników Kremacji za kompleksowy remont i konserwację kaplicy
na cmentarzu przy ul. Białej w Lublinie, Bankowi Spółdzielczemu w Kazimierzu
Dolnym za konserwację i restaurację fasady kamienicy „Pod św. Krzysztofem”
w Kazimierzu Dolnym;
24 kwietnia – Zamek Lubelski, wizyta konserwatorów z Ukrainy – wykład WKZ na
temat: „Praktyka ochrony zabytków w Polsce na przykładzie działania WKZ i ROBiDZ
w Lublinie”;
27 kwietnia – udział WKZ w posiedzeniu Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa;
28 kwietnia – Szczebrzeszyn – cerkiew – komisja odbioru prac przy polichromii;
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5 maja – spotkanie z władzami administracyjnymi miasta Radzynia Podlaskiego
w sprawie rewaloryzacji centrum miasta;
6 maja – spotkanie ze Starostą Łęczyńskim w sprawach ochrony zabytków;
7 maja – wizytacja zabytkowego cmentarza i kaplicy cmentarnej przy ul. Białej
z udziałem Wiceprezydenta Lublina – Elżbiety Kołodziej-Wnuk;
– spotkanie z władzami administracyjnymi bialskiego powiatu w sprawie alei dojazdowej do stadniny, dróg i zieleni w osadzie;
11 maja – spotkanie z posłem Adamem Abramowiczem w sprawie przebudowy alei
dojazdowej do Stadniny Koni w Janowie Podlaskim;
– spotkanie z przedstawicielami Kurii Prawosławnej w sprawie remontu cerkwi
w Sosnowicy
13-14 maja – udział w sesji naukowej poświęconej pałacowi w Radzyniu Podlaskim;
14 maja – kontrola urzędu przez ZUS w Lublinie;
– spotkanie z władzami administracyjnymi powiatu bialskiego oraz władzami zakonu
Paulinów w sprawie zagospodarowania obiektów klasztornych w Leśnej Podlaskiej;
15 maja – Nałęczów, udział WKZ w zorganizowanej przez Burmistrza miasta Nałęczów konferencji na temat obwodnicy komunikacyjnej miasta;
17 maja – udział w uroczystym odsłonięciu pomnika w Międzyrzecu Podlaskim poświęconego „Międzyrzeckim Żydom -dawnym mieszkańcom miasta”;
22 maja – komisja konserwatorska w sprawie projektu adaptacji zespołu pałacowego
Sobieskich dla potrzeb Politechniki Lubelskiej;
25 maja – spotkanie WKZ z Maciejem Paschke – powołanym Miejskim Konserwatorem Zabytków w Lublinie na temat ochrony zabytków miasta i założeń współpracy;
– spotkanie z władzami zakonu Oblatów w sprawie rozbudowy sanktuarium kodeńskiego.
– spotkanie robocze w sprawie rewaloryzacji kwartału zabudowy przy ul. Narutowicza i Jatkowej w Białej Podlaskiej;.
29 maja – Lubelski Rajd Pojazdów Zabytkowych – Kozłówka-Lublin;
1 czerwca – spotkanie z komitetem budowy pomnika J. Piłsudzkiego w Białej Podlaskiej;
2 czerwca – udział w pracach komisji urbanistycznej miasta Biała Podlaska;
3 czerwca – Biała Podlaska, udział w spotkaniu roboczym (wykłady) z młodzieżą
w ramach regionalnego konkursu „Ocalamy – Pamiętamy”;
8 czerwca – spotkanie z władzami gminy Terespol w sprawie ochrony fortów twierdzy brzeskiej – Przedmościa Terespolskiego;
17 czerwca – spotkanie z członkami „Koła Bialczan” – referat o zabytkach drewnianych południowego Podlasia;
– Kazimierz Dolny – udział WKZ w uroczystościach 10-lecia terenowych struktur
nadzoru budowlanego w Lublinie;
18 czerwca – spotkanie z regionalistami Międzyrzeca Podlaskiego w sprawie ratowania zabytkowych grobów na cmentarzach miasta;
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19 czerwca – narada w sprawie programu zagospodarowania zamku w Kazimierzu
Dolnym i przygotowywanego przez Burmistrza Kazimierza Dolnego wniosku o dotacje unijne;
22 czerwca – Uniejów, ogólnopolska narada Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków;
– Hrebenne – cerkiew greckokatolicka, spotkanie konserwatorów polskich i ukraińskich, przedstawicieli KOBiDZ i Ministerstwa Kultury Ukrainy – wymiana doświadczeń, omówienie problematyki prac konserwatorskich;
23 czerwca – UMCS – uroczystości z okazji 80-lecia urodzin doc. dr. Jana Gurby;
24 czerwca – Sejm, posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury i środków Przekazu
w sprawie stanu obecnego i perspektyw ochrony zabytków w Polsce;
25 czerwca – udział w naradzie z udziałem Wojewody Lubelskiego w sprawie obwodnicy Janowa Podlaskiego;
28 czerwca – Bukowina– udział Kierownika Delegatury w uroczystościach 5 rocznicy
powstania Stowarzyszenia na rzecz Bukowiny – Bukowińskie Forum – z udziałem
Wojewody Lubelskiego, władz samorządowych;
29 czerwca – komisja konserwatorska w sprawie wyników badań kolorystyki elewacji Archikatedry Lubelskiej i ustaleń projektowych;
30 czerwca – Łabunie – komisja w sprawie ustaleń kolorystyki elewacji XVII w. kościoła parafialnego;
– udział w pracach komisji urbanistycznej miasta Miedzyrzec Podlaski;
1 lipca – uroczystości 440-lecia Unii Lubelskiej w Lublinie. Wizyta Prezydentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii;
– widowiska historyczne, prezentacje, międzynarodowa konferencja na Zamku Lubelskim– „Unia Lubelska-Unia Europejska”;
7 lipca – Chełm, przekazanie budynku „Organistówki”na rzecz Parafii Katedralnej
w Chełmie. Przeprowadzka Delegatury WUOZ Lublin w Chełmie do nowej siedziby
na Placu Niepodległości (d. gmach Dyrekcji PKP);
8 lipca – spotkanie z Wojewodą Lubelskim w sprawach ochrony zabytków województwa i nowej siedziby Delegatury urzędu konserwatorskiego;
– udział w pracach komisji urbanistycznej Radzynia Podlaskiego w sprawie przebudowy układu urbanistycznego wokół pałacu;
16 lipca – spotkanie z władzami administracyjnymi gm. Piszczac w sprawie ochrony
zabytkowych cmentarzy i konserwacji nagrobków;
24 lipca – uroczystości z okazji 10-lecia funkcjonowania pensjonatu „Dwór Anna”
w zabytkowym obiekcie w Jakubowicach Konińskich;
27 lipca – spotkanie z władzami administracyjnymi Łukowa w sprawie ochrony zabytków;
28 lipca – Zamość – Urząd Miasta, prezentacja rozwiązań projektowych aranżacji wnętrza Bastionu VII na funkcję Centrum Turystycznego i Muzeum Rozwoju Fortyfikacji;
29 lipca– spotkanie z władzami administracyjnymi Białej Podlaskiej w sprawie rewaloryzacji placów miejskich – Pl. Rubina oraz Pl. Wojska Polskiego;
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14 sierpnia –Zamość – spotkanie robocze w sprawie zakresu i propozycji projektowych dotyczących urządzenia i udostępnienia krajobrazu warownego Twierdzy Zamość;
20 sierpnia – narada zorganizowana przez Starostę Powiatu Krasnystaw z udziałem Kierownika Delegatury Chełmskiej, projektanta i przedstawicieli kombatantów
w sprawie upamiętnienia więzionych i pomordowanych przez UB i NKWD mieszkańców powiatu;
26 sierpnia – Zamość – komisja ustaleń w zakresie odsłoniętych w trakcie remontu
reliktów architektonicznych synagogi;
27 sierpnia – spotkanie w Urzędzie Miasta Chełm w sprawie budowy Aquaparku
w obrębie osiedla „Dyrekcja” w Chełmie;
28 sierpnia – Zamość – komisja odbioru prac remontowo-konserwatorskich XVII w.
zespołu klasztornego klarysek adaptowanego na szkołę muzyczną;
2 września – udział w spotkaniu poświęconym translokacji kościoła ze Stanina do
Pratulina;
7 września – spotkanie ze starostą radzyńskim w sprawie ochrony zabytków stanowiących własność państwa;
10 września – udział w pracach komisji urbanistycznej miasta Biała Podlaska;
12 września – Kazimierz Dolny, inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa 2009 pod
hasłem: „Zabytkom na odsiecz. Szlakiem grodów, zamków i twierdz”;
14 września – spotkanie z władzami zakonu Oblatów w sprawie rozbudowy klasztoru kodeńskiego;
16 września – komisja konserwatorska z udziałem prof. Marii Brykowskiej w sprawie
odkryć w kościele parafialnym w Kraśniku;
– spotkanie WKZ z Prezydentem Zamościa w sprawach ochrony zabytków w mieście;
17 września – spotkanie z archeologami, projektantami i pracownikami Urzędu Miasta Chełm w sprawie zakresu prac zabezpieczających piwnice dawnego ratusza na
Placu Łuczkowskiego w Chełmie;
18 września – spotkanie z projektantem, wykonawcą i administratorem parafii
w sprawie nowej aranżacji prezbiterium kościoła Rozesłania Świętych Apostołów
w Chełmie;
21 września –Zamość – komisja odbioru prac konserwatorskich przy elementach
kamiennych i wątku ceglanym Bramy Szczebrzeskiej, Wartowni, Kojcu, Bramy Lubelskiej Starej w zespole Fortyfikacji;
22 września – narada z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu w sprawie zakresu prac remontowych w pałacu;
– spotkanie z Burmistrzem M. Opole w sprawie rewaloryzacji zabytkowego zespołu
pałacowo-parkowego w Niezdowie;
23 września – Zamość – spotkanie Międzynarodowej Grupy Konserwatorskiej
w ramach realizacji programu: „Renowacja cerkwi Prawosławnej Diecezji LubelskoChełmskiej. Szczebrzeszyn. Dołhobyczów. Etap II”;
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25 września – spotkanie robocze z zespołem projektowym w sprawie z rewaloryzacja założenia zamkowego w Czemiernikach;
28 września – komisja konserwatorska z udziałem prof. A.Kossa i władz miasta Radzyń Podlaski dotycząca prac remontowo-konserwatorskich przy pałacu;
30 września – Tomaszów Lub. – spotkanie robocze z Burmistrzem Miasta w sprawie
zagadnień rewaloryzacyjnych śródmieścia Tomaszowa pod kątem ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
– Hrebenne – komisja ustaleń w zakresie prac remontowo-konserwatorskich przy
cerkwi greckokatolickiej;
– Lublin, narada w sprawie kontynuacji badań Zamku w Kazimierzu Dolnym w związku z projektem rewaloryzacji;
1 października – spotkanie z projektantem i Wójtem Gminy Wojsławice w sprawie
wyboru koncepcji odtworzenia budynku ratusza w Wojsławicach;
1-3 października – Białystok, Wilno – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Architektura kultur lokalnych pogranicza. Architektura miejsc kultu i pamięci w dialogu narodów i religii” . Referat WKZ na temat „Pomnik Unii Lubelskiej
w Lublinie” wygłoszony na Wileńskim Uniwersytecie Technicznym im. Giedymina
w Wilnie;
5 października – udział w komisji konserwatorskiej dot. prac remontowych przy
kościele w Ortelu Królewskim;
– Szczebrzeszyn – komisja dot. ustalenia kolorystyki elewacji i wnętrza synagogi;
8 października – udział Kierownika Delegatury Chełmskiej WUOZ w seminarium
„Walory doliny Bugu a rozwój gospodarczy” i interdyscyplinarnej dyskusji na temat
zagospodarowania zabytkowego parku w Hniszowie i prac pielęgnacyjnych przy dębie pomnikowym „Bolko”;
– Lublin, UMCS, udział WKZ w spotkaniu z grupą archeologów ukraińskich i seminarium „Archeologia w rozwoju nauki” organizowanym przy współpracy z KOBiDZ;
9 października – udział w komisji konserwatorskiej dot. prac konserwatorskich przy
kaplicy Szlubowskich w Radzyniu Podlaskim;
– udział WKZ w konferencji i dyskusji na temat „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie” prezentowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego;
12 października – udział w konferencji „Wokół mistycyzmu w sztuce” zorganizowanej przez Muzeum Diecezjalne w Siedlcach oraz weryfikacja danych o obiektach
sakralnych przekazanych do zbiorów muzealnych;
– udział w konferencji naukowej „Wokół mistycyzmu w sztuce”;
12-13 października – Ciechocinek – udział w ogólnopolskiej konferencji „Ochrona
i konserwacja zabytków sakralnych”. Referat WKZ na temat: „Prace konserwatorskie
w Archikatedrze Lubelskiej”;
– udział w komisji konserwatorskiej dotyczącej translokacji drewnianego kościoła ze
Stanina do Pratulina;
– Zwierzyniec – komisja odbioru prac remontowo-konserwatorskich w „Kościele na
wodzie”

455

13 października – spotkanie z władzami samorządowymi gm. Wojcieszków w sprawie ochrony zabytków gminy;
17 października – uroczystości z okazji 100-lecia powstania i działalności Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa;
19 października– Dołhobyczów – komisja w sprawie zakresu prac remontowo-konserwatorskich w cerkwi;
20 października – udział w pracach Bialskiego Komitetu Ratowania Zabytkowych
Cmentarzy;
22 października – Bełżec – komisja odbioru prac remontowo-konserwatorskich przy
kościele i dawnej cerkwi greckokatolickiej;
23 października – spotkanie w sprawie adaptacji budynku d. pałacu Morskich
w Lublinie na cele Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;
26 października – posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w sprawach
koncepcji rewaloryzacji zespołu pałacowego w Czemiernikach i budowy „Galerii Staromiejskiej Alchemia” przy ul. Olejnej-Szmbelańskiej w Lublinie;
28 października – spotkanie z Burmistrzem Dęblina w sprawie zakresu wpisu do
rejestru zabytków fortu Mierzwiączka w zespole Twierdzy Dęblin;
30 października – spotkanie z Burmistrzem Kazimierza Dolnego w sprawie zasad
ochrony i zagospodarowania terenu kamieniołomów w Kazimierzu;
– Ruskie Piaski – komisja odbioru prac remontowych przy pałacu;
– odbiór prac konserwatorskich przy polichromii w obrębie lewej loży w kościele
Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie;
1 listopada – udział w organizowanej przez „Koło Bialskie” kweście „Ratujemy zabytki bialskie”;
4 listopada – pogrzeb płk. Edwarda Jabłońca, długoletniego pracownika urzędu
konserwatorskiego w Lublinie;
– komisja odbioru prac konserwatorskich przy elewacji Archikatedry Lubelskiej;
– Udrycze – komisja odbioru prac remontowych przy oficynie w zespole parkowodworskim;
5 listopada – Uchanie – komisja odbioru prac remontowo-konserwatorskich przy
kaplicy południowej kościoła parafialnego;
6 listopada – uroczyste otwarcie Zakładu Aktywności zawodowej w wyremontowanej zabytkowej plebanii przy ul. Głuskiej w Lublinie;
12 listopada – spotkanie z Burmistrzem Kazimierza Dolnego w sprawie kamieniołomu w Kazimierzu;
13 listopada – komisja konserwatorska w sprawie projektów rewaloryzacji zamku
w Kazimierzu Dolnym
– spotkanie z prezydentem miasta Biała Podlaska w sprawie rewitalizacji poradziwiłłowskiego zespołu zamkowego;
– Zamość – komisja przeglądu prac remontowo-konserwatorskich w zespole Fortyfikacji Zamościa: Nowa Brama Lubelska, Kazamata Bastionu I, Brama Szczebrzeska
z Wartownią;
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17 listopada – Zamość – komisja odbioru prac konserwatorsko-restauratorskich przy
wyposażeniu i elementach kaplicy Ordynackiej w Katedrze Zamojskiej;
– udział WKZ w posiedzeniu Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci, Walk
i Męczeństwa;
23 listopada – Chełm, udział Kierownika Delegatury w konferencji naukowej „Tradycje kolejowe Chełma”;
– Zamość – posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w/s oceny założeń
projektu „Remont konserwatorski z odtworzeniem bryły Katedry Zamojskiej”;
24 listopada – Bukowina – komisja odbioru prac konserwatorskich przy ambonie
i prospekcie organowym w kościele filialnym;
30 listopada – 1 grudnia – Częstochowa, Jasna Góra – konwent Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków, debata na temat projektowanych zmian ustawowych;
3 grudnia – komisja z udziałem ekspertów z Politechniki Lubelskiej w sprawie rewaloryzacji zabytkowego mostu na Bystrzycy w Lublinie;
– spotkanie z członkami „Koła Bialczan” w sprawie programu prac konserwatorskich
na 2010 r. przy nagrobkach cmentarza bialskiego;
7 grudnia – Szczebrzeszyn – komisja odbioru prac konserwatorskich przy XVIIwiecznej polichromii i tynkach wewnętrznych w cerkwi;
– Zamość – komisja odbioru prac remontowo-konserwatorskich zespołu fortyfikacji (Brama Lubelska Nowa, kazamata Bastionu I, Bastionu VII, Brama Szczebrzeska
z Wartownią, Brama Lubelska Stara z kojcem );
8 grudnia – spotkanie z radzyńskim starostą w sprawie programu prac remontowych
przy zabytkach pow. radzyńskiego na 2010 r.;
10 grudnia – spotkanie z członkami „Akcji Katolickiej” Miedzyrzeca Podlaskiego
w sprawie programu prac konserwatorskich na 2010 r. przy nagrobkach cmentarza
międzyrzeckiego;
15 grudnia – spotkanie WKZ z Arcybiskupem Prawosławnej Diecezji LubelskoChełmskiej Ablem;
– spotkanie z Burmistrzem Opola w sprawie rewaloryzacji zabytkowego parku
w Niezdowie;
18 grudnia – spotkanie z biskupem siedleckim Ks. Zb. Kiernikowskim w sprawie
ochrony diecezjalnych zabytków sakralnych;
– spotkanie z Wicestarostą i Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie w związku z przedłożoną koncepcją budowy ronda przy ul. Zamkowej;
– spotkanie WKZ z Arcybiskupem Metropolitą Lubelskim Józefem Życińskim;
21 grudnia – udział WKZ w posiedzeniu Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa;
30 grudnia – Górecko Kościelne – komisja odbioru prac związanych z montażem
sygnalizacji p.poż i alarmowej w drewnianym kościele parafialnym.
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