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OD REDAKCJI 

 
Drodzy Czytelnicy, 

Przekazujemy w Wasze ręce, piętnasty już tom Wiadomości Konserwatorskich 
Województwa Lubelskiego. Po raz piętnasty, zgodnie z wypracowaną tradycją - 
staraniem pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie - 
zamieszczono w nim, sprawozdania dotyczące działań podejmowanych w 2012 roku przy 
zabytkach nieruchomych, ruchomych i archeologicznych. Przywołane tam inwestycje 
dotyczą prac konserwatorskich i robót budowlanych o charakterze doraźnym i zabezpie-
czającym, a także kompleksowych inwestycji. Wśród tych ostatnich na szczególną uwagę 
zasługują zrealizowane prace przy katedrze zamojskiej i kościołach Powiśla Lubelskiego 
- w tym m.in. farze kazimierskiej, kościołach parafialnych w Wąwolnicy, Baranowie         
i Klementowicach, kościele św. Anny w Kazimierzu Dolnym i kościele parafialnym          
w Gołębiu. Wymienione powyżej zabytki, będące przykładami architektury wzniesionej 
m.in., w typie renesansu lubelskiego i północno-europejskiego manieryzmu, poddane 
zostały kompleksowym zabiegom konserwatorskim dzięki dotacjom unijnym i udziałowi 
finansowemu poszczególnych parafii. Część z tych kościołów została nagrodzona 
„Laurem Konserwatorskim 2013”, o czym informuje jeden z artykułów. Podczas 
wnikliwych i precyzyjnych prac konserwatorskich przy tego typu zabytkach, w tym 
zabytkach ruchomych stanowiących ich wyposażenie - odkrywane są nieznane sygnatury 
i napisy - o czym informacje można znaleźć w artykule dotyczącym kościołów: parafial-
nego i filialnego w Kazimierzu Dolnym. Wśród ważnych realizacji konserwatorskich 
zakończonych w 2012 roku wymienić należy także remont „Mostu na Bystrzycy” w 
Lublinie, wzniesionego w 1909 roku wg projektu inż. M. Lutosławskiego i arch. Jana 
Heuricha młodszego. W kwietniu 2013 roku opisana wyżej inwestycja została wyróżniona 
w ogólnopolskim konkursie „Zabytek zadbany”. Wyróżnienie przyznano w kategorii 
„Architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki” za „rzetelność w wykonaniu badań     
i wykorzystaniu ich przy realizacji prac przy moście na Bystrzycy w Lublinie - przepro-
wadzonych z zachowaniem historycznego materiału i formy”. Równie ciekawe informacje 
znaleźć można w artykułach poświęconych „współczesnym kreacjom architektonicznym 
w obszarach chronionych …”, badaniom architektonicznym i archiwalnym w klasztorze 
oo. Bazylianów w Chełmie, samochodom osobowym z czasów Polski Ludowej czy nowym 
technologiom cyfrowym w dokumentowaniu zabytków archeologicznych o własnej formie 
terenowej. 

Sprawozdania i artykuły zamieszczone w niniejszym 15 tomie Wiadomości zwracają 
uwagę na zaangażowanie właścicieli zabytków, na barkach których spoczywa obowiązek 
dbałości o ich właściwe utrzymanie i zagospodarowanie, jak również służb konser-       
watorskich - albowiem wszystkie przywołane prace konserwatorskie, roboty budowlane         
i badania, prowadzone były pod ich nadzorem merytorycznym, czego efektem są m.in. 
przywołane powyżej nagrody i wyróżnienia, przyznane także za przestrzeganie zasad 
sztuki konserwatorskiej, dbałość o maksymalne zachowanie oryginalnej substancji 
zabytkowej, wierność w odtwarzaniu elementów zabytkowych i wysoką jakość wykona-
nych prac. 

Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja spotka się z Państwa przychylnym 
przyjęciem, podobnie jak jej poprzednie edycje. 

Redakcja 
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Ewa Banasiewicz-Szykuła, Iwona Gołub, Wiesław Koman, Grzegorz Mączka, 
Paweł Zieniuk 
 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY 
ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH NA TERENIE WOJ. LUBELSKIEGO 

W 2012 ROKU 
 
 

W 2012 roku na terenie województwa lubelskiego prowadzono badania archeo-
logiczne i poszukiwania zabytków, wszystkie formy badań i poszukiwań były objęte 261 
pozwoleniami Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (w WUOZ w Lubli-
nie wydano 143 pozwoleń, w Delegaturze w Białej Podlaskiej - 40, w Delegaturze w 
Chełmie - 34, w Delegaturze w Zamościu - 44). Przeprowadzono badania powierzchniowe 
- weryfikacyjne, nieinwazyjne (georadarowe, magnetyczne, elektrooporowe), sondażowe, 
ratownicze - przedinwestycyjne, stacjonarne, wynikające z naukowych programów oraz 
najliczniej nadzory archeologiczne towarzyszące pracom ziemnym w trakcie trwania 
inwestycji. Badania powierzchniowe w głównej mierze dotyczyły weryfikacji terenów 
wchodzących w kolizję z inwestycjami głównie drogowymi obwodnicy Puław i dróg dojaz-
dowych do obwodnicy Lublina. Liczną grupą badań na Lubelszczyźnie były ratownicze 
badania przedinwestycyjne w związku z budową dróg o znaczeniu krajowym jak i lokal-
nym. Wyprzedzająco przebadano łącznie powierzchnię 7 hektarów wchodzącą w kolizję     
z inwestycjami drogowymi w granicach 16 stanowisk archeologicznych.  

Wśród przebadanych stanowisk na szczególną uwagę zasługują odkrycia reliktów 
neolitycznych osad przynależnych kulturom archeologicznym - ceramiki wstęgowej rytej, 
pucharów lejkowatych, malickiej, lubelsko-wołyńskiej, amfor kulistych, na stanowiskach  
w Hrubieszowie, Marysinie, Panieńszczyźnie, Pliszczynie, Kolonii Dys Południe.                   
W Łagiewnikach na nowoodkrytym podczas nadzoru nad inwestycją stanowisku odsłonięto 
i przebadano grób kultury ceramiki sznurowej z bogatym wyposażeniem. Badania w 
Świerszczowie odsłoniły bardzo interesujący kompleks osadniczo-sepulkralny, gdzie na 
powierzchni bliskiej 90 arów wystąpiło około 250 obiektów archeologicznych a zabytki 
ruchome pozyskane w trakcie badań pozwalają datować odkryte obiekty na starszy okres 
przedrzymski i zaliczyć do starszej fazy tzw. „grupy czerniczyńskiej”, która nosi bardzo 
duże podobieństwo do ceramiki IV (schyłkowej) fazy kultury pomorskiej. Wliczając w to 
materiały kultury łużyckiej, można kompleks osadniczo-grzebalny z tego stanowiska 
datować na okres od końca V wieku p.n.e. do początków III wieku p.n.e. Prowadzono także 
archeologiczne badania ratownicze wyprzedzające rozbudowę przejścia granicznego w 
Zosinie, elektrowni wiatrowej w Rudzie Wołoskiej, biogazowni w Dryszczowie, hal gim-
nastycznych i parkingów w Hrubieszowie, Wojciechowie, Siedliszczu, Włodawie, Chełmie. 
W ich trakcie odkryto kilkaset obiektów mieszkalnych i gospodarczych z epoki neolitu, 
brązu, okresu średniowiecza oraz nowożytnych związanych z funkcjonowaniem folwarków 
i cmentarzysk.  

W 2012 roku kontynuowano także programy badawcze - w Chełmie zespół archeolo-
gów chełmskich we współpracy z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, 
realizował III etap prac badawczych „Zespołu rezydencjonalno-sakralnego na Górze 
Katedralnej w Chełmie”  polegający  na  badaniach  średniowiecznej  wieży  kamiennej  



 
Ryc. 1. Mapa stanowisk archeologicznych badanych w 2012 roku.  
Numery na mapie odpowiadają numerom w katalogu (oprac. G. Mączka).  
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w związku z planowaną jej renowacją i udostępnieniem dla ruchu turystycznego oraz 
wykonano rozpoznanie obiektu za pomocą metody elektrooporowej i radaru. Prowadzono 
prace badawcze na terenie byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady w Sobiborze w związku 
z projektem opracowania koncepcji Miejsca Pamięci. Natomiast Instytut Archeologii 
UMCS w Lublinie realizował kolejne sezony badawcze na stanowiskach z okresu wpły-
wów rzymskich i wędrówek ludów w Ulowie, Swaryczowie i Sobieszynie. Drugi program 
badawczy Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie we współpracy z Uniwersytetem 
Wrocławskim dotyczył badań nad rozplanowaniem osad neolitycznych i ich forty-
fikowania w Mikulinie i Lesie Stockim z wykorzystaniem metody geomagnetycznej. 

Jak każdego roku najliczniejszą formą badań archeologicznych były nadzory (198 
wydanych pozwoleń LWKZ). Nadzorami objęto prace ziemne związane z inwestycjami 
w obiektach zabytkowych i obszarach objętych ochroną konserwatorską poprzez wpis do 
rejestru zabytków województwa lubelskiego - układach urbanistycznych miast, zespołach 
dworskich, pałacowych i sakralnych. Przedmiotem nadzorów były także prace ziemne 
prowadzone na stanowiskach archeologicznych ujętych w wojewódzkiej i gminnej 
ewidencji zabytków a zatem także objęte ochroną konserwatorską. Nadzór nad wyko-
pami liniowymi na terenie między innymi Pawłowa Starego, Janowa Podlaskiego, Horo-
dyszcza, Białej Podlaskiej ujawnił nowe stanowiska archeologiczne lub potrzebę wyko-
nania korekty granic stanowisk znanych z badań powierzchniowych. Warto wspomnieć  
o ciekawym odkryciu w trakcie nadzorów archeologicznych na terenie historycznego 
założenia rezydencjonalno-urbanistycznego Radzynia Podlaskiego przy ul. Jana Pawła II. 
W trakcie wymiany sieci wodociągowej dokonano odkrycia murowanego z cegły 
sklepionego tunelu łączącego pałac Potockich z kościołem Św. Trójcy. Przeprowadzone 
badania archeologiczno-inwentaryzacyjne ujawniły częściowo zasypany ziemią tunel      
o wybrukowanym podłożu. W dostępnych inwentarzach pałacu nie występują wzmianki 
o jego istnieniu, jednakże piwnice pałacowe znajdujące się pod korpusem głównym 
posiadają wejście do tunelu, w piwnicy plebanii przy kościele Św. Trójcy znajduje się 
zamurowane wejście mogące stanowić koniec lub jeden z końców tunelu, bezsprzeczne 
obiekt ten wymaga dalszych badań. W Leśnej Podlaskiej w zespole popaulińskim nadzór 
nad pracami ziemnymi w związku z budową wodociągu ujawnił ślady fosy. Odkrycie to 
potwierdziło dotychczasowe domniemanie o zlokalizowaniu klasztoru na grodzisku 
wczesnośredniowiecznym zwanym przez miejscową ludność Okopem szwedzkim lub 
krzyżackim. W części tylko odkrycia dokonane w nadzorze były powodem rozszerzenia 
prac archeologicznych w badania ratownicze. Zawsze jednak formuła nadzoru archeo-
logicznego obejmowała pełne zadokumentowanie i analizę odkrywanych warstw, obiek-
tów i zabytków ruchomych w obszarach zurbanizowanych oraz w terenie otwartym. 

Planowanym działaniem w zakresie ochrony zabytków w 2012 r. było przygotowanie  
z urzędu przez Wydział Inspekcji Archeologicznej WUOZ w Lublinie pięciu decyzji 
administracyjnych wpisu do rejestru zabytków archeologicznych C: cmentarzysk kurha-
nowych - stan. nr 20, 21, 22 w Lesie Dąbrowa, gm. Lublin (dawniej Zemborzyce), kurhanu 
w Malewszczyźnie gm. Krasnobród oraz kompleksu osadniczego z grodziskiem w Kolonii 
Dobryń gm. Zalesie. W ramach prac związanych z prowadzeniem wojewódzkiej ewidencji 
stanowisk archeologicznych wykonano 105 kart dla stanowisk nowo odkrytych i zwe-
ryfikowanych. Ogólna liczba zewidencjonowanych w województwie lubelskim stanowisk 
archeologicznych wynosi 40831. 

Znaczącym dokonaniem w archeologicznych działaniach konserwatorskich jest sys-
tematycznie prowadzona digitalizacja dokumentacji badań powierzchniowych wykona-
nych metodą AZP. W 2012 roku wykonano kolejny etap prac, obecnie w bazie danych 
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cyfrowych urzędu konserwatorskiego znajdują się 8545 rekordy, odpowiadające liczbie 
zdigitalizowanych kart stanowisk archeologicznych. Baza ta stanowi bardzo dobre i no-
woczesne narzędzie w codziennej pracy konserwatora zabytków archeologicznych w tu-
tejszym urzędzie.  

Poniżej przedstawiamy, zgodnie z przyjętą w poprzednich tomach Wiadomości 
Konserwatorskich zasadą, wykaz prac w podrozdziałach: badań nieinwazyjnych - po-
wierzchniowych i poszukiwań, przedinwestycyjnych, badań wykopaliskowych ratowni-
czych wraz z krótkim omówieniem wyników oraz badań w formie nadzorów. 

Sprawozdanie z bieżącej działalności archeologicznej na obszarze województwa 
zamyka zestawienie i omówienie dawnych badań i nadzorów udostępnione i przekazane    
w późniejszym terminie urzędowi konserwatorskiemu. 
 
 
I. BADANIA NIEINWAZYJNE i POWIERZCHNIOWE 
 
1. CZERMNO, GM. TYSZOWCE, POW. TOMASZOWSKI 
stan. nr 1/1, obszar AZP nr 90-92, grodzisko 
Kontynuacja ubiegłorocznych nieinwazyjnych badań otoczenia grodziska w Czermnie, 
prowadzona na terenie łąk, poza obszarami stanowisk archeologicznych. W ramach tych 
prac dokonano prospekcji lotniczej tego obszaru i przeprowadzono szpilowanie łąk, gdzie 
odkryto kolejne drewniane pale będące pozostałością pomostu. Wykonano także od-
wierty geologiczne, które umożliwią zrekonstruowania pierwotnego środowiska w oto-
czeniu grodziska.  
Dokumentacja: Marek Poznański, Sprawozdanie z nieinwazyjnych badań wczesno-
średniowiecznego kompleksu grodowego w Czermnie. Dokumentacja wraz z wynikami 
analiz specjalistycznych w trakcie opracowania. Badania zorganizowane i finansowane   
z własnych środków przez Marka Poznańskiego oraz Instytutu Archeologii i Etnologii 
PAN w Warszawie. 
 
2. KRÓLE STARE, GM. KSIĘŻPOL, POW. BIŁGORAJSKI 
Obszar AZP nr 94-83, gruntowa droga gminna na dz. nr 506. 
Poszukiwania z użyciem wykrywacza metali miał na celu rozpoznanie gruntowej drogi 
gminnej, w trakcie realizowanych tam prac ziemnych przy jej modernizacji. Spodziewa-
no się trafić na znaleziska historyczne, gdyż był to dawny trakt komunikacyjny. Wyniki 
badań były jednak negatywne - brak znalezisk. Natrafiono jedynie na łuski karabinowe    
i pociski z okresu I i II wojny światowej. 
Dokumentacja: Dorota Skakuj, Sprawozdanie z poszukiwań pozaarcheologicznych       
w miejscowości Króle Stare, gm. Księżpol, mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura    
w Zamościu. Badania zorganizowane i przez Muzeum Ziemi Biłgorajskiej.  
 
3. KURÓW (węzeł „Sielce”) - GRANICA WOJEWÓDZTWA - budowa drogi 
ekspresowej,  
badania powierzchniowe, obszary AZP: 68-74, 68-75, 69-75, 70-75, 70-76, 71-76, 72-
76, 72-77, 73-77. 
Badania powierzchniowe prowadzone były w związku z budową drogi ekspresowej na 
odcinku, od skrzyżowania S17 i S12 w pobliżu Kurowa (węzeł „Sielce”) do granicy 
województwa lubelskiego i mazowieckiego. Cały odcinek planowanego przedsięwzięcia 
na długości ok. 35 kilometrów został objęty archeologicznymi badaniami powierz-
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chniowymi. Poszukiwania prowadzono wzdłuż już użytkowanego pasa drogowego w 
granicach lub bezpośrednim sąsiedztwie projektowanych odcinków drogi. Programowe 
badania powierzchniowe w ramach systemu AZP przyniosły informacje o 10 stano-
wiskach, które znajdowały się w zakresie dokonywanej prospekcji. Rozpoznano 
dodatkowo nowych 38 stanowisk archeologicznych. 
Dokumentacja: Rafał Niedźwiadek, Dokumentacja z archeologicznych badań powierz-
chniowych na trasie planowanej drogi ekspresowej S17 od granicy województwa do 
węzła „Sielce”, Lublin 2012, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane 
przez GDDKiA Oddział w Lublinie. 
 
4. LAS STOCKI, gm. KOŃSKOWOLA, pow. PUŁAWSKI 
stan. nr 7, AZP 75-76/20 
Przeprowadzona prospekcja geomagnetyczna na terenie osady neolitycznej kultury lu-
belsko-wołyńskiej miała za zadanie ujawnić dalszy przebieg systemu fortyfikacyjnego, 
dostarczyć nowych informacji na temat zagospodarowania przestrzennego samej osady, 
odkrytych w czasie badań wykopaliskowych w l. 1982-1985. Z planowanego obszaru 
badań, obejmującego ok. 2 ha, rozpoznano jedynie 0,82 ha ze względu na brak dostępu. 
Prospekcja potwierdziła obecność systemu fortyfikacji, częściowo ukazując jego przebieg 
i odkrywając obecność kolejnych kilkudziesięciu obiektów osadowych i potencjalnych 
obiektów osadowych. Na objętym badaniem terenie stanowiska prawie wszystkie ujawnio-
ne obiekty znajdują się w obrębie rowów będących pozostałościami umocnień. Stanowisko 
będzie wymagało dalszego rozpoznania metodami archeologicznymi, zwłaszcza na obsza-
rach jeszcze niezbadanych, także przy samych rowach, w celu uzyskania pełnego obrazu 
ich przebiegu oraz w centrum osady, gdzie odkryto znaczne zagęszczenie obiektów. 
Dokumentacja: Anna Zakościelna, Tomasz Chmielewski, Mirosław Furmanek, Sprawo-
zdanie z prospekcji geomagnetycznej stanowiska w Lesie Stockim gm. Końskowola, pow. 
puławski, Lublin 2013, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez 
UMCS. 
 
5. LUBLIN - SŁAWIN - SZEROKIE 
stan. nr 3, AZP 77-81/110 
Badania powierzchniowe przeprowadzono w związku z rozpoczynającą się inwestycją 
drogową. Podczas prospekcji pozyskano materiał ruchomy. Znaleziska stały się podstawą 
do wyznaczenia obszarów przeznaczonych do rozpoznania sondażowego - patrz. rozdz. 
Badania wykopaliskowe. 
Dokumentacja: Stanisław Petrykowski, Raport z rozpoznawczych badań powierzchnio-
wych przy realizacji zadania: Wykonania archeologicznych badań powierzchniowych      
i sondażowych poprzedzających ratownicze badania wykopaliskowe na stanowiskach 
archeologicznych zlokalizowanych na obszarze planowanej inwestycji „budowy drogi 
dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy Lublina w ciągu dróg 
ekspresowych S12, S17 i S19 - przedłużenie Al. Solidarności do granicy miasta, wraz      
z opracowaniem wyników badań, Sońsk 2012, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania 
wykonano na zlecenie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. 
 
6. MIKULIN, GM. TYSZOWCE, POW. TOMASZOWSKI 
stan. nr 8/29, obszar AZP nr 91-92 
Prospekcję geomagnetyczną wykonano z wykorzystaniem gradiometru Grad 601-2 firmy 
Bartington. Przebadano powierzchnię (1,68 ha). Analizę rozkładu zmian pola magnety-
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cznego przeprowadzono z wykorzystaniem programu ArcheoSurveyor v.2.5.16.0 firmy 
DW Consulting. Osiągnięty w rezultacie pomiarów obraz stanowiska przedstawia 
przebieg dwóch równoległych do siebie rowów, odcinających od wysoczyzny lessowej 
znaczna część cypla, na którym położone jest stanowisko. Długość rowów można osza-
cować na 260-270 m. Ponadto od północnego-zachodu zarejestrowano na długości ok. 
160-170 m trzeci rów, znacznie szerszy od poprzednich, przebiegający równolegle do 
wcześniej wymienionych. 
Dokumentacja: Mirosław Furmanek, Tomasz J. Chmielewski i Maksym Mackiewicz, 
Sprawozdanie z nieinwazyjnych badań magnetometrem stanowiska archeologicznego nr 
8/29 (obszar AZP nr 91-92) w Mikulinie, gm. Tyszowce i stan. nr 5/19 (obszar AZP nr 
86-94) w Moroczynie, gm. Hrubieszów, prowadzonych w 2012 roku, mps w archiwum 
WUOZ Lublin, Delegatura w Zamościu. Badania zorganizowane i finansowane przez 
Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
7. MOROCZYN, GM. HRUBIESZÓW, POW. HRUBIESZOWSKI 
stan. nr 5/19, obszar AZP nr 86-94 
Prospekcję geomagnetyczną wykonano z wykorzystaniem gradiometru Grad 601-2 firmy 
Bartington. Przebadano powierzchnię 12000 m2 (1,2 ha). Analizę rozkładu zmian pola 
magnetycznego przeprowadzono z wykorzystaniem programu ArcheoSurveyor v.2.5.16.0 
firmy DW Consulting. W rezultacie pomiarów uzyskano negatywny wynik obrazu sta-
nowiska. Wcześniejsze działania inwestycyjne i rolnicze oraz erozja naturalna spowo-
dowały bardzo duże zaburzenia struktur glebowych, uniemożliwiające tego typu prace 
badawcze.  
Dokumentacja: Mirosław Furmanek, Tomasz J. Chmielewski i Maksym Mackiewicz, 
Sprawozdanie z nieinwazyjnych badań magnetometrem stanowiska archeologicznego nr 
8/29 (obszar AZP nr 91-92) w Mikulinie, gm. Tyszowce i stanowiska nr 5/19 (obszar AZP 
nr 86-94) w Moroczynie, gm. Hrubieszów, prowadzonych w 2012 roku, mps w archiwum 
WUOZ Lublin, Delegatura w Zamościu. Badania zorganizowane i finansowane przez 
Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
8. PUŁAWY 
badania powierzchniowe, obszary AZP: 72-75, 73-76, 73-75, 74-75, 74-76, 75-76 
Celem przeprowadzenia badań powierzchniowych była weryfikacja zarejestrowanych na 
terenie Puław stanowisk archeologicznych odkrytych podczas wcześniejszych badań 
przeprowadzonych w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski. Zwiad terenowy wykonano 
w granicach 6-ciu obszarów AZP, położonych na styku mezoregionów: Płaskowyżu 
Nałęczowskiego i Małopolskiego Przełomu Wisły. W trakcie prospekcji zweryfikowano 26 
stanowisk oraz zarejestrowano jedno nowe na terenie miasta. W przypadku 14 prospekcja 
terenowa na stanowiskach przyniosła wynik negatywny, w pozostałych 12 pozytywny. 
Głównym materiałem zebranym w trakcie badań była ceramika. Mniej liczne były zabytki 
krzemienne. Wśród ruchomego materiału zabytkowego wyróżniono zabytki, które można 
połączyć z kulturą trzciniecką i kulturą przeworską. Najbardziej liczne były jednak pozo-
stałości osadnictwa nowożytnego.  
Dokumentacja: Dariusz Włodarczyk, Dokumentacja z archeologicznych, weryfika-
cyjnych badań powierzchniowych metodą AZP na terenie Miasta Puławy (obszary AZP: 
72-75, 73-76, 73-75, 74-75, 74-76, 75-76), Lublin 2012, mps w archiwum WUOZ 
Lublin. Badania sfinansowane przez UM Puławy. 
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9. PUŁAWY - teren obwodnicy miasta 
badania powierzchniowe, obszary AZP: 73 -75, 73-76, 73-77 
Badania powierzchniowe objęły pas o szerokości 300 m wzdłuż trasy przebiegu 
planowanego odcinka obwodnicy Puław, na długości 11,84 km, wraz z węzłami i drogami 
dojazdowymi. Trasa inwestycji przebiega przez obszary AZP, na których wcześniej, w la-
tach 80. przeprowadzono archeologiczne badania powierzchniowe. Podczas badań 
powierzchniowych na trasie planowanego przebiegu budowy II etapu obwodnicy Puław 
zarejestrowano 11 nowych stanowisk archeologicznych, a jedno stanowisko znane z wcze-
śniejszych badań zostało zweryfikowane pozytywnie. Na sześciu stanowiskach archeo-
logicznych stwierdzono pozostałości osadnictwa pradziejowego w tym: paleolitycznego 
(górny paleolit), mezolitycznego, kultury trzcinieckiej, mierzanowickiej i łużyckiej. 
Osadnictwo wczesnośredniowieczne wystąpiło na dwóch stanowiskach, natomiast z po-
wierzchni dziewięciu zebrano materiał zabytkowy datowany na okres nowożytny. Ponadto 
w terenie leśnym zarejestrowano dwa kopce, co do których istnieje prawdopodobieństwo, 
że mogły pełnić funkcję wczesnośredniowiecznych grobów kurhanowych, oraz 
pozostałości okopów wojennych (transzei i ziemianek).  
Dokumentacja: Agnieszka Stachyra, Wstępne sprawozdanie z badań powierzchniowych 
przeprowadzonych na trasie budowy II etapu obwodnicy miasta Puławy w ciągu drogi 
ekspresowej S12. Lublin 2013, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania przeprowa-
dzone przez GDDKiA O/Lublin. 
 
10. RUSZÓW, gm. ŁABUNIE, pow. ZAMOJSKI  
stan. nr 22, AZP 90-89/61 
Odkrycie stanowiska miało charakter przypadkowy. W obrębie „dzikiej” piaskowni odna-
leziony został ślad silnie zniszczonego obiektu archeologicznego. Obiekt ten, na podstawie 
materiału ruchomego rozpoznano jako ziemny pochówek popielnicowy kultury pomorskiej. 
W miejscu odkrycia odnaleziono fragmenty zdobionych naczyń ceramicznych, zapewne 
pochodzących z wyposażenia grobu. Kilka z nich po sklejeniu udało się zrekonstruować    
w całości, m.in. klosz, kubek i misy. Z uwagi na stopień destrukcji obiektu odstąpiono od 
prowadzenia dalszych poszukiwań metodami wykopaliskowymi. Ograniczono się jedynie 
do poszukiwań z wykrywaczem metali, które nie przyniosły efektu.  
Dokumentacja: Ewa Banasiewicz-Szykuła, Raport z odkrycia zniszczonego grobu kultu-
ry pomorskiej i poszukiwań nieinwazyjnych w Ruszowie, gm. Łabunie, pow. zamojski, 
Łabunie 2013, mps w archiwum WUOZ Lublin. 
 
11. ŻMIJOWISKA, gm. WILKÓW, pow. OPOLSKI 
wczesnośredniowieczny zespół osadniczy 
Prospekcja teledetekcyjna na terenie grodziska i dwóch towarzyszących mu osad 
otwartych miała na celu rozpoznanie i zadokumentowanie metodami nieinwazyjnymi     
(z zastosowaniem magnetyki, geoelektryki, georadaru i rozpoznania lotniczego) zasobów 
archeologicznych stanowiska w znanych dotychczas granicach. Rozpoznaniem objęto 
również otoczenie grodziska w celu wykrycia i określenia zasięgu ewentualnych 
kolejnych elementów zespołu osadniczego. Metodami nieinwazyjnymi przebadano 
łączną powierzchnię 8 ha. Skoncentrowano się na obszarze stanowiska oraz terenach 
położonych na zachód i południe od niego. Widoczna tam rzeźba terenu sugerowała 
istnienie pozostałości dawnego osadnictwa. Oprócz uzyskania wyników prospekcją 
nieinwazyjną, celem badań było stworzenie bazy GIS, w której wykorzystując wykonane 
ortofotomapy, fotogrametrię i numeryczny model terenu, zdigitalizowane zostaną wyniki 
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badań nieinwazyjnych w celu uzyskania pełniejszej ich interpretacji oraz stworzenie 
rekonstrukcji 3D grodziska. W wyniku przeprowadzonego teledetekcyjnego rozpoznania 
ujawniono obecność struktur, które można utożsamiać z pozostałościami dużych stref 
aktywności antropogenicznej i które odpowiadają prawdopodobnie skupiskom osadni-
czym funkcjonujących w pobliżu grodziska. Szczególnie cenne okazały się poszukiwania 
w południowej części stanowiska, których owocem było wstępne potwierdzenie 
obecności rozległej tzw. osady południowej. Obszar ten będzie wymagał dokładniejszego 
rozpoznania metodami archeologicznymi. 
Dokumentacja: Paweł Lis, Piotr Wroniecki, Teledetekcyjne rozpoznanie zespołu osad- 
niczego w Żmijowiskach. Dokumentacja i opracowanie wyników badań nieinwazyjnych. 
Kazimierz Dolny 2013, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez 
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym z udziałem środków finansowych 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 
 
II. BADANIA WYKOPALISKOWE 
 
12. BISKUPIE KOLONIA, gm. LUBLIN, pow. LUBELSKI 
stan. 5/97, AZP 77-82 
W związku z poszerzeniem pasa drogowego w granicach stanowiska, w trakcie budowy 
obwodnicy Lublina w ciągu planowanej drogi ekspresowej S12/17 przeprowadzono 
wykopaliskowe badania ratownicze. Celem badań, będących kontynuacją prac badaw-
czych prowadzonych w latach 2010-2011, było dokończenie eksploracji części stanowi-
ska, w której zaobserwowano podczas wcześniejszych prac zagęszczenie obiektów.       
W trakcie badań z lat poprzednich ujawniono ślady osadnicze z epoki brązu (kultura 
trzciniecka) oraz relikty zaplecza gospodarczego nowożytnego folwarku datowanego na 
XVII-XIX w. W wyniku przeprowadzonych w 2012 r. badań obejmujących pow. 8 arów 
potwierdzono obecność na badanym obszarze pozostałości osadnictwa z okresu wcze-
snego średniowiecza oraz reliktów zaplecza gospodarczego nowożytnego folwarku. 
Zarejestrowano ogółem 21 obiektów archeologicznych. Obiekty pod względem funkcjo-
nalnym można podzielić na jamy o charakterze gospodarczym (zasobowe? odpadkowe?), 
rowy oraz wkopy współczesne. W trakcie badań pozyskano ogółem 683 zabytki, w tym: 
472 fragmentów ceramiki, 47 fragm. kości zwierzęcych oraz 135 fragm. kości ludzkich, 
25 fragm. szkła i 4 przedmioty metalowe. Ruchomy materiał zabytkowy wystąpił           
w prawie 2/3 obiektów, zaś w przypadku pozostałych nie udało się określić chronologii. 
Na podstawie analizy ceramiki odkrytej na stanowisku wyróżniono dwie fazy za-
siedlenia. Dwa obiekty można datować na wczesne średniowiecze, pozostałe na okres 
nowożytny (XVII w.). Nieliczne zabytki ruchome mają późniejszą metrykę, sięgającą 
XVIII-XIX w. Wyeksplorowano ponadto jeden grób szkieletowy z okresu wczesnego 
średniowiecza. 
Dokumentacja: Piotr Łuczkiewicz, Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopalisko-
wych przeprowadzonych w miejscowości Biskupie - Kolonia, stan. 5/97 (AZP 77-82), 
Lublin 2012, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez GDDKiA 
O/Lublin.  
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CHEŁM  
13. zespół rezydencjonalno-sakralny, Wysoka Górka, ul. Lubelska 2  
stan. nr 1, AZP 80 -90/1 
Badania wykopaliskowe na terenie stanowiska przeprowadzono dwutorowo. Pierwszy 
(pkt. A) stanowił kontynuację programu badawczego, finansowanego ze środków 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie. Drugi kierunek badań (pkt. B), 
skupiony wokół rozpoznania wieży, zrealizowano na zlecenie Urzędu Miasta Chełm. 
A. Trzeci etap badań wykopaliskowych przeprowadzono w związku z realizacją projektu 
badawczego „Zespół rezydencjonalno-sakralny na Górze Katedralnej w Chełmie”. Roz-
poznano archeologicznie powierzchnię 79,6 m². Przy zastosowaniu metody elektroopo-
rowej ustalono przebieg fosy, broniącej siedzibę książęcą i ustalono jej szerokość na 10 m. 
Wykorzystanie radaru pozwoliło na ustalenie lokalizacji wykopów badawczych. W wy-
kopie 35 odsłonięto narożnik dobrze zachowanego muru kamiennego z ciosów pias-
kowca rezydencji tzw. 1 fazy, posadowionego na głazach glaukonitu i przesypce piasku 
oraz nawarstwienia umocnień drewniano-ziemnych. W wykopach 33, 36 i 37 
zadokumentowano również budowlę o charakterze platformy kamiennej o wymiarach 
9x10 m i różnej miąższości, z piaskowców spojonych gliną. Spąg muru znajdował się na 
głębokości 4 m. Budowla ta, łączona z trzecią fazą, powstała prawdopodobnie pod koniec 
XIII w. Zebrano liczne zabytki ruchome w postaci ceramiki naczyniowej XIII-wiecznej, 
płytek posadzkowych, ozdób, grosza praskiego oraz dużych ilości gwoździ żelaznych. 
Dokumentacja: Tomasz Dzieńkowski, Stanisław Gołub, Chełm, Wysoka Górka, stan. 1, 
ul. Lubelska 2. sezon 2012. Sprawozdanie z badań archeologicznych, mps w archiwum 
WUOZ Lublin, Delegatura w Chełmie po zakończeniu prac w 2013 r. Badania wykonano 
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie. 
 
B. Badania wykopaliskowe przeprowadzono w związku z projektem konserwacji 
średniowiecznej wieży kamiennej, stanowiącej jeden z elementów wczesnośrednio-
wiecznego zespołu rezydencjonalno-obronnego wzniesionego przez księcia Daniela 
Halickiego na tzw. Wysokiej Górce, i udostępnienia jej dla ruchu turystycznego. 
Rozpoznano powierzchnię 46 m². Wydzielono 54 jednostki stratygraficzne, związane        
z budową, użytkowaniem i zniszczeniem wieży. Odsłonięto mur południowy mający 
długość 11,05 m na osi SW-SE, fragmenty muru zachodniego na długości 2,3 m oraz 
wschodniego na długości 2,2 m. Szerokość muru, zbudowanego z płaskich, szarych 
piaskowców, łączonych białą zaprawą wapienną, z zastosowaniem także glaukonitu, 
wahała się od 1,5 do 1,7 m. Wewnątrz wieży istniały najprawdopodobniej konstrukcje 
drewniane, zachowane w postaci spalonego drewna. Zbadano sposób konstrukcji i po-
sadowienia muru wieży. Stwierdzono, że podczas budowy wieży zniszczono mur 
obwodowy palatium. Potwierdzono istnienie co najmniej trzech faz użytkowania wieży   
w XIII i XIV w., wiążąc fazę I funkcjonowania z księciem Danielem Halickim. 
Odsłonięto bruk kamienny, ułożony podczas budowy cerkwi św. Cyryla i Metodego w k. 
XIX w., przykrywający mury fundamentowe wieży oraz warstwy użytkowe z okresu jej 
funkcjonowania. Zebrano liczne zabytki ruchome w postaci ceramiki naczyniowej XIII-
wiecznej, metali, kości zwierzęcych oraz ości i łusek rybich, świadczących o zamiesz-
kiwaniu wieży przez dłuższy czas.  
Dokumentacja: Tomasz Dzieńkowski, Stanisław Gołub, Chełm, Wysoka Górka, 
stanowisko 1, ul. Lubelska 2. Dokumentacja z badań wykopaliskowych średniowiecznej 
wieży  (tzw. budowla B),  Sezon 2012,  mps  w  archiwum  WUOZ  Lublin,  Delegatura  
w Chełmie. Badania sfinansowane przez Urząd Miasta Chełm. 
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14. stan. nr 1D/I, AZP 80-90/5 
Badania wykopaliskowe przeprowadzono w związku z planowaną budową placu zabaw. 
Rozpoznano powierzchnię ok. 3 arów. W wykopie 1 na głębokości ok. 0,5 m zado-
kumentowano warstwę kulturową, na głębokości 0,65-0,7 m. odsłonięto zarysy dwóch 
obiektów w postaci jamy i dołu posłupowego, wkopanych w calec kredowy, związanych 
z wczesnośredniowieczną osadą przygrodową. W wykopie 2 na głębokości 0,5-1,15 m 
zadokumentowano warstwę kulturową z zabytkami nowożytnymi. Odsłonięto również 
stropy dwóch obiektów wchodzących w profil. Ze względu na brak zabytków nie 
ustalono ich chronologii. Stwierdzono, że zasięg osady przesuwa się w kierunku 
wschodnim  oraz  prawdopodobnie w kierunku północnym, chociaż przeprowadzone tu  
w XVI-XVII w. niwelacje utrudniają ocenę. Zebrano zabytki ruchome w postaci ceramiki 
naczyniowej (XIII-XIX w.), monety oraz plombę z ołowiu. 
Dokumentacja: Stanisław Gołub, Sprawozdanie z badań archeologicznych. Chełm, ul. 1 
Pułku Szwoleżerów 1. dz. nr 95, mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Chełmie 
po zakończeniu prac w 2013 r. Badania sfinansowane przez inwestora prywatnego. 
 
15. CZERMNO, gm. TYSZOWCE, pow. TOMASZOWSKI 
stan. nr 1, AZP nr 90-92/1  
zespół grodowy  
Sondażowe badania prowadzono w obrębie wykopu o wymiarach 3x2,5 m, usytuowa-
nego na terenie łąk w pobliżu grodziska. Lokalizacja wykopu podyktowana obecnością 
drewnianej konstrukcji, która okazała się częścią pomostu przerzuconego nad Huczwą     
i prowadzącego w kierunku bramy grodziska. Wstępne wyniki datowania dendrochrono-
logicznego próbki drewna pobranej z elementów konstrukcyjnych pomostu wskazują na 
2 poł. X w. (prof. dr hab. inż. Marek Krąpiec). Ponadto w wykopie natrafiono na kilka 
zabytków ruchomych łączonych z wczesnym średniowieczem: fragmenty ceramiki, 
ołowiany ciężarek do sieci, fragment szklanej bransolety, kilka ułamków narzędzi 
żelaznych i fragment drewnianego nosidła do wiader. 
Dokumentacja: Rafał Solecki, Marek Poznański, Michał Aniszewski, Stanowisko 
Czermno. Sprawozdanie z badań archeologicznych na obszarze łąk na północ od 
grodziska, czerwiec 2012 r., mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Zamościu. 
Badania zorganizowane i sfinansowane przez Marka Poznańskiego. 
 
16. DRYSZCZÓW, gm. ŻMUDŹ, pow. CHEŁMSKI 
stan. nr 1, AZP 80-90/1 
Wykopaliskowe badania archeologiczne prowadzone w związku z planowaną budową 
biogazowni. Rozpoznano powierzchnię 50 m². Zadokumentowano warstwę humusu 
pierwotnego, zalegającego na calcu kredowym, będącego w okresie istnienia folwarku   
(2 poł. XIX w. - 1944 r.) gruntem ornym oraz dwie warstwy niwelacyjne z 2 poł. XX w. 
z wykorzystaniem ziemi z dawnego cmentarza oraz rozsuniętego kopca. Odsłonięto 
cztery jamy o nieokreślonej funkcji i chronologii, związanej z istnieniem folwarku (2 poł. 
XIX w. -1944 r.) lub okresem użytkowania placu buraczanego (przed 1974 r.). Zado-
kumentowano ludzkie szczątki kostne, przemieszczone i pokawałkowane, pochodzące ze 
zniszczonego cmentarza unickiego, funkcjonującego prawdopodobnie już od XVII w. do 
pocz. XIX w., przed wydzieleniem folwarku w Dryszczowie z włości żmudzkich,            
a potem zabudowanego. Pozyskano ułamki naczyń z gliny, porcelany i szkła z XVII         
i XIX wieku, paciorki szklane, związane prawdopodobnie z wyposażeniem zniszczonych 
pochówków, gwoździe, pochodzące ze zniszczonych trumien, a także związane z za-
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budową folwarku, inne wyroby z żelaza, pierścionek miedziany, monetę, zbutwiałe 
drewno. 
Dokumentacja: Andrzej Bronicki, Dryszczów, stan. 1, gm. Żmudź. Dokumentacja 
archeologiczna z badań wykopaliskowych w miejscu lokalizacji biogazowi (sezon 2012), 
mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Chełmie. Badania sfinansowane przez 
Gminę Żmudź. 
 
HRUBIESZÓW 
17. ul. 3-goMaja 1, podominikański zespół klasztorny  
Badania o charakterze ratowniczym prowadzono w wykopie fundamentowym o powierz-
chni ok. 8,7 ara pod halę gimnastyczną, usytuowanym kilka metrów od południowej 
ściany d. klasztoru dominikańskiego z poł. XVIII w. Odkryto, zadokumentowano i prze-
badano 25 obiektów, w tym 11 reliktów architektonicznych (mury, filary, konstrukcje, 
piwniczki). Najstarszym odkrytym obiektem była jama gospodarcza datowana na okres 
XIV-XVI w. Z okresem XVI-XVII w. łączony jest kompleks gospodarczych obiektów 
ziemnych i półziemianka, z której pozyskano dużą ilość ceramiki naczyniowej i srebrny 
denar jagielloński. Kolejne obiekty ziemne, murowane słupy i obiekt drewniano-ceglany 
można datować na XVII-XVIII w., kiedy teren ten objęty został zabudową klasztorną. 
Powstały one na zapleczu klasztoru dominikanów i pełniły zapewne funkcje gospodar-
cze, a murowane słupy stanowiły część ogrodzenia zespołu klasztornego. Najmłodszą 
fazę zabudowy tego terenu reprezentowały dwa budynki drewniane o charakterze gospo-
darczym, datowane na XIX-XX w. Na uwagę zasługuje również odkrycie na złożu 
wtórnym ceramiki neolitycznej (kultura lubelsko-wołyńska lub kultura pucharów 
lejkowatych). 
Dokumentacja: Tomasz Dzieńkowski, Hrubieszów, ul. 3 Maja 1. Dokumentacja z ar-
cheologicznych nadzorów nad wykopem fundamentowym w ramach inwestycji 
„Przygraniczne Centrum Kulturalno-Sportowe przy Zespole Szkół nr 2 w Hrubieszowie 
- etap I hala sportowa”. Dokumentacja powykonawcza w opracowaniu. Badania 
realizowane przez Instytut Archeologii UMCS w Lublinie i Muzeum im. ks. Stanisława 
Staszica w Hrubieszowie. 
 
18. stan. nr 5, AZP nr 87-94/32 
Wyprzedzające badania archeologiczne prowadzono na zachodniej granicy zasięgu 
dużego, wielokulturowego stanowiska, przecinanego przez pas drogowy budowanej 
obwodnicy drogowej w ciągu drogi krajowej nr 74. Łącznie przebadano powierzchnię 55 
arów i odsłonięto 108 obiektów nieruchomych, w tym 38 określonych kulturowo lub 
chronologicznie. Wśród nich 3 identyfikowano ogólnie z okresem pradziejowym, 6 z kul-
turą ceramiki wstęgowej rytej, 1 z kulturą pucharów lejkowatych, 1 z kulturą amfor 
kulistych, 1 z kulturą mierzanowicką, 1 z kulturą przeworską, 7 z okresem wczesno-
średniowiecznym, 1 z okresem późnośredniowiecznym, 4 z okresem nowożytnym, 1          
z przełomem XIX i XX w., 9 z I wojną światową i 3 z II wojną światową. Łącznie           
z obiektów pozyskano materiał ruchomy w ilości 2341 egzemplarzy, w tym 1483 
fragmenty ceramiki naczyniowej. Najstarszą fazę zasiedlenia stanowiska w pradziejach 
wyznaczają pozostałości osady wczesnoneolitycznej kultury ceramiki wstęgowej rytej.   
Z horyzontem tym, związanych jest 6 obiektów, skoncentrowanych w obrębie północnej 
partii przebadanego obszaru w części wyżej wymienionego wzniesienia. Kształt oraz 
orientacja kilku z nich przemawiają za obecnością w obrębie obecnie przebadanej części 
stanowiska reliktów związanych z budową i funkcjonowaniem naziemnej konstrukcji 
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mieszkalnej w typie długiego domu, charakterystycznego dla większości osad KCWR    
w obrębie całej strefy jej terytorialnego zasięgu. Ze względu na jednostkową identy-
fikację pozostałych czterech obiektów pradziejowych wiązanych z kulturami: pucharów 
lejkowatych, amfor kulistych, mierzanowicką i przeworską nie można doszukiwać się 
jakichś prawidłowości w ich układzie przestrzennym. Siedem obiektów wczesnośrednio-
wiecznych o chronologii ustalonej na XII i XIII w., tworzyło dwa wyraźne zgrupowania. 
Pierwsze z koncentracją 5 obiektów wyodrębnione zostało na kulminacji wzniesienia,     
a drugie ich skupisko, złożone jedynie z 2 obiektów, zadokumentowano w południowo-
zachodniej części badanego terenu. Pojedynczy obiekt łączony już z okresem późno-
średniowiecznym, wyodrębniono na południowym skłonie wzniesienia. W rejonie 
wskazanej wyniosłości dokumentowano także obiekty nowożytne. Obiekty najmłodsze, 
stanowiące relikty stanowisk strzeleckich, tworzyły dwie liniowe koncentracje. Starsza, 
łączona z działaniami I wojny światowej i obejmująca 9 obiektów, zlokalizowana była w 
skrajnej, południowej części badanego obszaru, zaś młodsze skupienie, składające się      
z 3 obiektów wiązanych z II wojną światową, zadokumentowano w części zachodniej 
stanowiska. 
Dokumentacja: Katarzyna Gawryjołek-Szeliga, Marcin Szeliga, Mariusz Matyaszewski, 
Damian Wilczyński, Dokumentacja końcowa z ratowniczych badań archeologicznych 
stanowiska nr 5 w Hrubieszowie, na obszarze AZP 87-94, gm. Hrubieszów, pow. hrubie- 
szowski, mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Zamościu. Badania sfinansowane 
przez GDDKiA O/Lublin. 
 
19. stan. nr 119, AZP nr 87-94/127 
Badania wykopaliskowe prowadzono we wschodniej części stanowiska, przecinanego 
przez pas drogowy budowanej obwodnicy Hrubieszowa. Łącznie przebadano powierzchnię 
8 arów, odkrywając, eksplorując i dokumentując 7 obiektów ziemnych oraz 9 zabytków 
ruchomych. Generalnie były to obiekty gospodarcze o charakterze różnorodnych jam           
i piwniczek, tworzące jeden zwarty zespół osadniczy. Na podstawie analizy niewielkiej 
ilości ceramiki pozyskanej z badań, obiekty można datować na XI/XII-XIII w. 
Dokumentacja: Łukasz Kaczmarek, Robert Prawniczak, Opracowanie wyników rato-
wniczych badań archeologicznych na stanowisku nr 119 w Hrubieszowie, gm. loco, pow. 
hrubieszowski, woj. lubelskie, (AZP 87-94/127, realizowanych w związku z budową 
obwodnicy m. Hrubieszów w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski Granica 
Państwa, mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Zamościu. Badania sfinanso-
wane przez GDDKiA O/Lublin. 
 
KAZIMIERZ DOLNY, pow. PUŁAWSKI 
20. Zespól Zamkowy 
W latach 2010-2013 Gmina Kazimierz Dolny prowadziła rewaloryzację i zagospo-
darowanie zespołu zamkowego. W ramach szeroko zakrojonych prac wykonano badania 
archeologiczne. Wszelkie prace ziemne związane z robotami konserwatorskimi i budo-
wlanymi prowadzono pod nadzorem archeologicznym. Jednocześnie w zespole wykony-
wane były badania architektoniczne. Pierwsze badania archeologiczne na zamku 
przeprowadzono w 1971 r. Wykonano wówczas 5 wykopów sondażowych. Badania 
archeologiczne o szerokim zasięgu przeprowadzono również na obiekcie w latach 1973-
1974. Zrealizowano wówczas 32 wykopy badawcze. Ze względu na słaby stan murów nie 
zrealizowano badań w skrzydle południowym (domu wielkim) i zachodnim. Obecne 
badania archeologiczne były pierwszymi, które objęły również wieżę cylindryczną.       
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Po północno-wschodniej stronie wieży wykonano 5 wykopów. Przeprowadzono również 
eksplorację jej wnętrza. W wykopach nie stwierdzono śladów wału, który mógłby 
otaczać wieżę. Nie zaobserwowano również reliktów zabudowy mieszkalnej. Poza 
humusem i calcem wystąpiły tu tylko negatywy okopów wojsk radzieckich z lat 1944-
1945. Wykop wykonany w końcowym, północnym odcinku wąwozu odcinającego cypel 
wysoczyzny z wieżą od pozostałej jej części, nie dostarczył elementów wskazujących na 
prowadzenie dojazdu do wieży owym wąwozem, ani jakichkolwiek śladów - np. mostu, 
dojazdu od strony wysoczyzny. W wykopach nie stwierdzono zabytków ruchomych        
z okresu budowy wieży, tj. z k. XIII w. Skłania nas to do postawienia hipotezy, iż ze 
względu na szczupłość miejsca, załoga obsługująca wieżę nie stacjonowała u jej pod-
nóża, lecz w miejscu, gdzie potem stanął zamek. Wprawdzie w niewielkiej ilości, jednak 
występują na nim fragmenty glinianych naczyń z okresu poprzedzającego budowę 
zamku, co miało miejsce ok. poł. XIV w. Po zdjęciu drewnianego podestu w wieży 
będącego obecnie jej najniższym poziomem użytkowym okazało się, iż tylko najniższą 
jej partię wypełniała warstwa współczesnych „śmieci”, o miąższości do 1 m. Wieże 
posadowiono na wapiennej opoce. Obecne badania na zamku były w dużym stopniu 
kontynuacją poprzednich badań archeologicznych. W ich trakcie wykonano 22 wykopy 
badawcze. W domu wielkim i zachodnim skrzydle zamku założenie wykopów poprze-
dzono eksploracją nawarstwień gruzowych o miąższości od 2 do 4 m. Na podstawie 
pozyskanych zabytków ruchomych i w nawiązaniu do informacji historycznych przy-
puszczamy, iż zamek mógł powstać ok. poł. XIV w. Wykonane badania umożliwiły 
prześledzenie najstarszego obwodu zamku na jego zachodnim i południowym odcinku. 
Stwierdzono, iż w części północnej kurtyna biegła w linii obecnego muru otaczającego 
dziedziniec, zaś w części południowej pokrywa się z wschodnią ścianą skrzydła zacho-
dniego. Od zachodu miała ona 6 przypór. Do dwóch z nich na przełomie XIV i XV w. 
dostawiono wieżę zachodnią. Na styku zachodniej i południowej linii muru stała pros-
tokątna baszta otwarta w kierunku dziedzińca. Wieżę południową dostawiono w XV w. 
Południową jej ścianę wstawiono w wykucie w murze obwodowym, zaś ścianę północną 
połączono z murem kurtynowym za pomocą ceglanych strzępi. W wymienionym stuleciu 
postawiono również dom wielki poprzez wstawienie ściany pomiędzy zachodni i wscho-
dni odcinek muru kurtynowego i wystawienie ściany działowej. Przed wejściem do domu 
wielkiego odsłonięto relikty klatek schodowych z XVI i XVII w. W południowo-wscho-
dnim narożniku dziedzińca odkryto relikty łaźni. W rzucie była zbliżona do prostokąta    
o długości boków 4,6-5 m. Łaźnie wymienia inwentarz zamku z 1509 r. Zabytki ruchome 
w kontekście stratygraficznym i historycznym pozwalają przypuszczać, iż funkcjonowała 
ona w 2 poł. XV w. Badania nie potwierdziły istnienia reliktu filara mostu na podejściu 
do zamku od strony północnej, zaobserwowanego w czasie wykonywanych pod 
nadzorem archeologicznym robót ziemnych z lat 1973-74. Stwierdzono tu fragment 
pionowo opadającej macierzystej skały wapiennej. Zabytki ruchome odkryte w zasy-
pkach gruzowych domu wielkiego, wieży południowej i skrzydła zachodniego wskazują, 
iż powstały one w XVII w., zapewne po najeździe szwedzkim w 1655 r. Od tego 
momentu zamek popadał w coraz większą ruinę. 
Dokumentacja: Edmund Mitrus, Dokumentacja z badań archeologicznych wykonanych 
w zespole zamkowym w Kazimierzu Dolnym w latach 2010-2012, Lublin 2013, mps        
w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez firmę RENOVA Sp. z o. o. 
Pracownia Konserwacji i Rewaloryzacji Obiektów Zabytkowych. 
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21. ul. Lubelska, kościół św. Anny 
W trakcie nadzoru archeologicznego prowadzonego w związku z odbywającymi się 
pracami remontowymi we wnętrzu kościoła odsłonięto mur, który łączyć można ze 
starszą świątynią Św. Ducha związaną z pobliskim szpitalem. Odkryte relikty 
interpretować można jako południowy mur nawy oraz fragment zamykającego ją od 
wschodu prezbiterium. Obiekt ten, który pełnił funkcję przyszpitalnej kaplicy, po raz 
pierwszy wzmiankowany został w 1 poł. XVI w. Z uwagi na rangę odkrycia nadzory 
zostały przekształcone w ratownicze badania archeologiczne. Założono trzy wykopy 
badawcze, dwa usytuowane wewnątrz kościoła, przyległe do wewnętrznego i zew-
nętrznego lica muru nawy, w miejscu przypuszczalnej przypory, których celem było 
rozpoznanie posadowienia i kontekstu stratygraficznego wewnątrz i na zewnątrz starszej 
świątyni oraz jeden, na zewnątrz (z możliwością rozszerzenia) w miejscu przypusz-
czalnego styku północnego muru nawy i prezbiterium. W wykopie zewnętrznym, 
rozszerzanym trzykrotnie, zarejestrowano fragment północnego muru nawy. Nie 
stwierdzono jednoznacznie kluczowego dla określenia planu dawnej kaplicy, miejsca 
przejścia muru północnego nawy w prezbiterium. W trakcie badań określono poziomy 
wewnątrz i na zewnątrz obiektu przy murze południowym nawy. Stwierdzono ponadto, że 
mur określany początkowo jako przypora w rzeczywistości stanowił fragment dostawio-
nego do niego niewielkiego pomieszczenia. W wykopach natrafiono na jeden pochówek ze 
śladami trumny, fragmenty posadzki oraz stosunkowo niewielką ilość zabytków rucho-
mych, głównie fragmenty ceramiki. Z zasypki pod posadzką w rejonie prezbiterium 
obecnego kościoła znaleziono XVII-wieczny medalik wykonany z ołowiu.  
Dokumentacja: Jadwiga Jóźwiak, Sprawozdanie wstępne z nadzoru i badań archeolo-
gicznych przeprowadzonych w kościele św. Anny w Kazimierzu Dolnym, Badania archeo-
logiczne wykonano na zlecenie parafii rzym.-kat. pw. św. Jana Chrzciciela i Bartłomieja 
Apostoła, mps w archiwum WUOZ Lublin; Jadwiga Jóźwiak, Dokumentacja końcowa         
z badań i nadzorów archeologicznych związanych z pracami budowlanymi i konserwa-
torskimi prowadzonymi w kościele św. Anny w Kazimierzu Dolnym, Lublin 2013, mps        
w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez Zakład Remontowo-Budowlany 
ROZPĘD. 
 
22. KOBYLANY, gm. TERESPOL, pow. BIALSKI 
dz. nr ew. 1049, dzieło międzyfortowe - bateria „Placówka” 
Przez obiekt przeprowadzono 2 wykopy sondażowe, które pozwoliły na uchwycenie 
podstawowych informacji o typie konstrukcji obronnej, stanie zachowania i obiektach 
towarzyszących. Pozyskana z niego cegła nosi datę wypału 1912 r. Obiekt najpraw-
dopodobniej nie został ukończony. W latach 20. XX w. został w znacznym stopniu 
rozebrany. Obiekt wskazany jest do dalszych badań. 
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Sprawozdanie z badań archeologicznych wykopali-
skowych na terenie obiektu fortyfikacyjnego Przedmościa Terespolskiego Twierdzy 
Brzeskiej w Kobylanach, objętego ochroną ustaleń miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Terespol, przeprowadzonych w dn. 02-10 sierpnia 2012 r., 
mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Białej Podlaskiej. Badania sfinansowane 
przez Gminę Terespol. 
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23. KOLONIA DYS POŁUDNIE, gm. NIEMCE 
stan. nr 1, AZP 76 - 81/137 
Badania wykonano w związku z budową drogi ekspresowej S17. Rozpoznano trzy 
obiekty archeologiczne. Wszystkie przebadane jamy gospodarcze zawierały datujący 
materiał zabytkowy. Spośród licznie odkrytych fragmentów naczyń (544 szt.) udało się 
zrekonstruować jedno naczynie - pucharek. Zarówno odkryte materiały krzemienne jak    
i naczynia ceramiczne przyporządkowano do kultury pucharów lejkowatych. Analiza 
materiału zabytkowego pozyskanego z wypełnisk jam, w szczególności form naczy-
niowych, ornamentyki naczyń oraz techniki wykonania narzędzi krzemiennych pozwala 
określić chronologię badanych obiektów na fazę Bronocice II - Gródek I, datowaną na 
okres 3650 - 3400 BC. 
Dokumentacja: Sylwester Bochyński, Adam Olszewski, Opracowanie materiałów z in-
terwencyjnych badań wykopaliskowych na stanowisku Kolonia Dys Południe 1/76- 
81/137 AZP Gmina Niemce, Powiat: Lubelski, przeprowadzonych w trakcie realizacji 
inwestycji pn. Budowa drogi ekspresowej S17 Kurów - Lublin - Piaski, Zadanie 3: 
budowa drogi krajowej klasy GP na odcinku węzeł „Dąbrowica” - węzeł „Lubartów”, 
Lublin 2013, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez GDDKiA 
O/Lublin. 
 
24. LIPSKO-POLESIE, gm. ZAMOŚĆ, pow. ZAMOJSKI  
stan. nr 8, AZP nr 90-87/39 
Badania wykopaliskowe realizowano w obrębie pobocza drogi wojewódzkiej nr 849. 
Przebadano powierzchnię 7,2 ara. Odkryto 16 obiektów archeologicznych, w tym 6 pra-
dziejowych (kultura trzciniecka i łużycka), 1 wczesnośredniowieczny oraz 9 określonych 
jako nowożytne. Łącznie zebrano 1251 fragmentów naczyń glinianych, 125 kawałków 
polepy, 8 ułamków naczyń szklanych, 4 przedmioty ołowiane i żelazne, 2 narzędzia krze-
mienne, 40 ułamków kamieni (przepalone), 225 ułamków kości zwierzęcych i ludzkich. 
Dokumentacja: Tadeusz Wiśniewski, Dokumentacja z wykopaliskowych ratowniczych 
badań archeologicznych na trasie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 849, Zamość -
Jacnia - Wola  Obszańska, w  obrębie  stanowiska  archeologicznego 8 (AZP 39/90-87)  
w miejscowości Lipsko-Polesie, gm. Zamość, mps w archiwum WUOZ Lublin, Delega-
tura w Zamościu. Badania finansowane przez firmę POLDIM S.A. O/Kraków. 
 
LUBLIN 
25. ul. Narutowicza, kościół pw. WNMP Zwycięskiej  
W związku z przypadającą w 2012 r. 600-ną rocznicą fundacji króla Władysława 
Jagiełły, dawny przyklasztorny kościół sióstr brygidek poddano gruntownej rewitalizacji. 
W zakres planowanych robót włączony został także program badań archeologicznych. 
Badania archeologiczne we wnętrzu świątyni zostały poprzedzone rozpoznaniem 
georadarowym, które wskazało na obecność nierozpoznanych dotychczas krypt oraz 
innych obiektów murowanych niezwiązanych z obecnym rzutem przyziemia świątyni. 
Wykonano ogółem 26 wykopów sondażowych oraz nadzorowano prace ziemne pro-
wadzone we wnętrzu i bezpośrednim otoczeniu świątyni. W wykopach otworzonych we 
wnętrzu świątyni stwierdzono obecność jam grobowych i tumb. Natrafiono na kilka 
poziomów grzebalnych. Przebadano 8 krypt grobowych. Wszystkie znajdujące się w nich 
pochówki zostały zadokumentowane i wyeksplorowane. Ustalono, że najstarsze odkryte 
w kościele groby mogą być współczesne fundacji kościoła (1 poł. XV w.). Pozostałe, 
złożone zarówno w grobach ziemnych, tumbach, jak i kryptach wydatowane zostały na 
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okres od XVI do XIX w. Podczas eksploracji pozyskano bardzo liczny i różnorodny 
zespół zabytków ruchomych, najczęściej stanowiących wyposażenie grobów. W kolekcji 
zabytków znalazły się m.in.: trumny, dewocjonalia, (medaliki, krzyżyki, różańce), 
elementy ubiorów, ozdoby, monety, aplikacje itd. W trakcie badań odsłonięto kilka 
konstrukcji murowanych tkwiących pod posadzką świątyni. Zestawienie danych 
archeologicznych i badań architektonicznych zaowocowało pełnym rozfazowaniem 
dziejów kościoła oraz wskazaniem na główne etapy jego rozwoju. Odkryty w centralnej 
części głównej nawy mur oraz przypora przekątniowa stanowiły zachodnią ścianę 
założenia związanego z starszym obiektem poprzedzającym fundację Władysława 
Jagiełły. Konstrukcja ta stanowiła relikt kaplicy pw. śś. Zofii i Barbary. Kaplica, o której 
informacje znajdują się w przekazach pisanych, dotychczas nie była zlokalizowana. 
Wybrane i poddane konserwacji zabytki ruchome pozyskane podczas badań archeo-
logicznych zostały wyeksponowane na stałej wystawie rozstawionej w odrestauro-
wanych kryptach i wieży kościoła. 
Dokumentacja: Rafał Niedźwiadek, Dokumentacja wstępna z badań archeologicznych 
przeprowadzonych przy rewitalizacji kościoła pobrygidkowskiego (pw. Najświętszej 
Marii Panny Zwycięskiej, Lublin, ul. G. Narutowicza 6), Lublin 2013, mps w archiwum 
WUOZ Lublin. Badania wykonane na zlecenie Kościoła Rektoralnego pw. Najświętszej 
Marii Panny Zwycięskiej w Lublinie. 
 
26. ul. Willowa 
stan. 3 AZP 77-81/105  
W trakcie wznoszenia budynku handlowo-usługowego sieci LIDL odsłonięte zostały 
liczne obiekty archeologiczne. Wobec powyższego służby konserwatorskie rozszerzyły 
zakres badań i przekształciły nadzory archeologiczne w formę badań ratowniczych. 
Odsłonięto i przebadano kilka skupisk obiektów. Najstarsze spośród odkrytych, obiekty 
kultury malickiej, stanowią pozostałości jam gospodarczych o bliżej nieokreślonym 
przeznaczeniu. Drugie skupisko w północnej części stanowiska związane jest z późną 
epoką brązu. Obiekty te pełniły zapewne funkcję jam gospodarczych. Trzecie zagęsz-
czenie obiektów zlokalizowane było w części południowo-wschodniej ze względu na 
brak jakichkolwiek zabytków nie zostało oznaczone chronologicznie. Większość spośród 
odkrytych tam obiektów autorzy zinterpretowali jako pozostałość bliżej nieokreślonej 
konstrukcji słupowej. Na stanowisku odkryto transzeje i stanowiska strzeleckie z okresu 
II wojny światowej. Zbiór pozyskanych materiałów ceramicznych zawiera łącznie 450 
fragmentów, z których większość odkryto w obiektach związanych z fazą rzeszowską 
kultury malickiej. Zabytki krzemienne były reprezentowane nieliczne, a ich zbiór liczył 
zaledwie 65 egzemplarzy. Tego typu zabytki odkryto w wypełniskach obiektów kultury 
malickiej. 
Dokumentacja: Michał Dobrzyński, Katarzyna Piątkowska, Opracowanie wyników 
badań wykopaliskowych przeprowadzonych na działce 113/4 (stan. 3/105 AZP 77-81) 
przy ul. Willowej 62A w Lublinie, Lublin 2013, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania 
sfinansowała firma LIDL Polska Sp. z o.o. 
 
27. LUBLIN - SŁAWIN - SZEROKIE 
stan. nr 3, AZP 77-81/110 
Sondażowe badania archeologiczne przeprowadzono w związku z rozpoczynającą się 
inwestycją drogową. Rozpoznaniem objęto obszar, na którym w trakcie wyprzedzających 
badań powierzchniowych odkryto materiał ruchomy. Odnaleziono tutaj pojedyncze 
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znaleziska w postaci wyrobów krzemiennych, szklanych, metalowych i fragmentów 
ceramiki naczyniowej. W ramach badań sondażowych wykonano 4 wykopy badawcze. 
Odkryto 6 obiektów o charakterze jam osadowych. Jeden z obiektów zawierał wewnętrzną 
konstrukcję w postaci paleniska wylepionego przy użyciu zglinionego lessu. Na podstawie 
analizy zebranego materiału ruchomego (fragmenty naczyń ceramicznych, zabytki krze-
mienne) ustalono, że na stanowisku odkryto ślady osadnictwa ludności kultury lubelsko-
wołyńskiej z ceramiką biało malowaną. Uwzględniając  wyniki  badań  powierzchniowych 
i sondażowych na początku 2013 r. rozpoczęto szerokopłaszczyznowe badania archeo-
logiczne. Wyniki tych badań są opracowywane i zostaną przedstawione w kolejnym 
wydaniu Wiadomości Konserwatorskich 
Dokumentacja: Stanisław Petrykowski, Sprawozdanie z badań sondażowych na 
stanowisku Lublin - Sławin - Szerokie, stan. 3 (AZP 77-81/110-3 przy realizacji zadania: 
„Wykonania archeologicznych badań powierzchniowych i sondażowych poprzedzających 
ratownicze badania wykopaliskowe na stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych 
na obszarze planowej inwestycji. Budowy drogi dojazdowej do węzła drogowego 
„Dąbrowica” obwodnicy Lublina w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 - 
przedłużenie Al. Solidarności do granicy miasta wraz z opracowaniem wyników badań, 
Sońsk 2012, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania wykonano na zlecenie Zarządu 
Dróg i Mostów w Lublinie; Stanisław Petrykowski, Raport z rozpoznawczych badań 
powierzchniowych przy realizacji zadania: „Wykonania archeologicznych badań 
powierzchniowych i sondażowych poprzedzających ratownicze badania wykopaliskowe 
na stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych na obszarze planowej inwestycji 
„budowy drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy Lublina         
w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 - przedłużenie Al. Solidarności do granicy 
miasta, wraz z opracowaniem wyników badań, Sońsk 2012, mps w archiwum WUOZ 
Lublin. Badania wykonano na zlecenie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. 
 
28. LUBLIN - ŚWIDNICZEK 
stan. nr 1, AZP 77-82/51 
Badania wykopaliskowe przeprowadzono na powierzchni 23 arów w związku z plano-
waną budową drogi ekspresowej S12/17 w obrębie obwodnicy Lublina. Stanowiły one 
kontynuację prac prowadzonych w latach 2010-2011. Łącznie zarejestrowano 373 
obiektów archeologicznych o charakterze osadowym. W grupie obiektów rozpoznano: 
dołki posłupowe, glinianki, różnej wielkości jamy o charakterze gospodarczym oraz 
półziemianki. Pozyskano ok. 7 tys. zabytków ruchomych, spośród których przeważająca 
większość to formy ceramiczne datowane na okres nowożytny. Ponadto pozyskano 
liczny zbiór kości zwierzęcych, fragmentów naczyń szklanych, ułamków kafli, monetę 
oraz mocno skorodowanych przedmiotów metalowych. W wyniku badań na stanowisku 
wy-dzielono trzy fazy zasiedlenia, obejmujące kolejno kulturę pomorską, wczesne 
średniowiecze oraz okres nowożytny. Osadnictwo pradziejowe reprezentowane jest przez 
11 obiektów kultury pomorskiej (6 dołków posłupowych, 5 jam gospodarczych). 
Znacznie większe natężenie miało osadnictwo z epoki wczesnego średniowiecza, po-
świadczone przez 47 obiektów nieruchomych datowanych na podstawie fragmentów 
ceramiki naczyniowej głównie na XII-XIII w. Główną fazę zasiedlenia analizowanego 
stanowiska, reprezentowaną przez 183 obiekty, w tym jamy gospodarcze, dołki po-
słupowe, obiekty  o charakterze mieszkalnym, rowy oraz jamy grzebalne łączyć należy ze 
znanym ze źródeł pisanych nowożytnym folwarkiem. Funkcjonowanie folwarku w ob-
rębie tzw. Wielkiego Świdnika zamyka się w ramach od 2 poł. XVII do pocz. XIX w. 

 23 



Dokumentacja: Arkadiusz Wiktor, Wstępne sprawozdanie z ratowniczych archeolo-
gicznych badań wykopaliskowych przeprowadzonych w roku 2012 na stanowisku Lublin - 
Świdniczek 1/51, gm. Lublin, pow. lubelski, woj. lubelskie (AZP 77-82/51), Lublin 2012, 
mps w archiwum WUOZ Lublin; Joanna Prasow, Piotr Łuczkiewicz, Opracowanie 
wyników ratowniczych badań wykopaliskowych przeprowadzonych w miejscowości 
Lublin - Świdniczek stan. 1/51 (AZP 77-82) w sezonie 2012, Lublin 2012, mps w ar-
chiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez GDDKiA O/Lublin.  
 
29. LUBLIN - ZEMBORZYCE (obecnie LAS DĄBROWA I) 
stan. nr 20, AZP 79-81/20 
W związku z budową ścieżki rowerowej wokół Zalewu Zemborzyckiego na odcinku 
przebiegającym przez cmentarzysko kurhanowe przeprowadzono przedinwestycyjne 
badania archeologiczne. Przebadano dwa kurhany, częściowo zniszczone przez zacho-
dnie pobocze ul. Osmolickiej. Były to pierwsze badania archeologiczne na terenie 
wczesnośredniowiecznej nekropoli wpisanej do rejestru zabytków. Cmentarzysko 
obejmuje w swoich granicach 28 kopców. Do wzniesienia obu przebadanych nasypów 
kopców użyto materiału ziemnego pochodzącego z jego bezpośredniego otoczenia (rów 
dookolny). Pod nasypami nie zarejestrowano śladów konstrukcji wewnętrznych czy 
śladów ognia, będących często spotykanymi elementami wczesnośredniowiecznego 
ciałopalnego rytuału pogrzebowego. W trakcie eksploracji nie natrafiono też na ślady 
kości ludzkich. Zabytki nieruchome odkryte w obrębie kurhanu nr 1 znajdywały się        
w większości w obrębie warstwy nasypowej. Zbiór zabytków odnaleziony w kurhanie 
składał się z 16 artefaktów: 10 fragm. wczesnośredniowiecznej ceramiki naczyniowej,    
4 ułamków krzemieni naturalnych, łuski nabojowej oraz kółka metalowego. Z kolejnego 
kurhanu pozyskano jedynie dwa zabytki ruchome w postaci drobnych fragmentów 
naczyń ceramicznych. Odnaleziono je w warstwie interpretowanej jako płaszcz kurhanu. 
Można domniemywać, iż w przypadku obu kurhanów mamy do czynienia z pochówkiem 
ciałopalnym, nakurhanowym i bezpopielnicowym. Czas ich powstania można określić   
w przedziale od VIII do IX/X w. 
Dokumentacja: Wojciech Kozieł, Mariusz Matyaszewski, Sprawozdanie z przed-
inwestycyjnych badań archeologicznych stanowiska nr 20 AZP 79-81/20 oraz z nadzoru 
archeologicznego na trasie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Osmolickiej i Cienistej 
w Lublinie - Zemborzycach, Lublin 2013, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania 
sfinansował Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie.  
 
30. ŁAGIEWNIKI, gm. NIEMCE, pow. LUBELSKI 
stan. nr 10, AZP 76-82/76 
W trakcie realizacji inwestycji drogowej odsłonięto strop obiektu archeologicznego 
wstępnie rozpoznanego jako zniszczony pochówek. Na podstawie zaleceń służb kon-
serwatorskich przeprowadzono interwencyjne badania ratownicze, które objęły powierz-
chnię 25 m². Podczas prac badawczych wyeksplorowano pojedynczy grób szkieletowy.  
Z wypełniska grobu pozyskano 382 zabytków ruchomych, w tym: 2 naczynia gliniane     
i 21 dalszych fragmentów naczyń ceramicznych, topór kamienny, 13 zabytków krze-
miennych (w tym 5 sercowatych grotów strzał i „wkładkę noża”), 4 zniszczone kości 
ludzkie oraz 341 drobnych fragmentów przepalonych kości. Jama grobowa o głębokość 
50 cm posiadała w zarysie i w rzucie pionowym kształt zbliżony do prostokątnego. 
Szkielet w dużej części uległ rozkładowi. Zachowały się jedynie kości kończyn dolnych. 
W południowo-wschodniej części wypełniska jamy odsłonięto duże fragmenty zwęglo-
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nego drewna, skupisko węgli drzewnych oraz koncentracje przepalonych fragmentów 
kości. Zmarłego złożono w płaskim grobie, na dnie jamy na prawym boku, z silnie pod-
kurczonymi nogami, z głową skierowaną na południe i twarzą zwróconą ku wschodowi. 
Cechy wyposażenia omawianego grobu pozwala łączyć go z późną fazą (IIIB-C) grupy 
krakowsko-sandomierskiej kultury ceramiki sznurowej. 
Dokumentacja: Anna Komisarczuk-Zawiślak, Michał Kubera, Paweł Zawiślak, Wyniki 
ratowniczych badań archeologicznych grobu kultury ceramiki sznurowej w miejscowości 
Łagiewniki, gm. Niemce, stan. 10/76 (AZP 76-82) przeprowadzonych w związku z budową 
drogi ekspresowej S17 część 4 na odcinku węzeł „Lubartów” - węzeł „Włodawa”, 
Lubartów - Lublin 2013, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez 
GDDKiA O/Lublin. 
 
31. MARYSIN, gm. JASTKÓW, pow. LUBELSKI 
stan. nr 2, AZP 76-81/135 
Badania  stanowiły  kontynuacje badań  archeologicznych  prowadzonych  na stanowisku 
w 2010 r. w związku z budową drogi ekspresowej S17 na odcinku od węzła „Dąbrowica” 
do węzła „Jakubowice”. W wyniku prowadzonych wówczas wykopalisk, przebadano 
350,45 arów, co pozwoliło na uchwycenie północnej, wschodniej i zachodniej granicy 
stanowiska. W pasie zajęcia pod przyszłą drogę pozostała południowa część stanowiska, 
na której można było spodziewać się występowania kolejnych obiektów osadniczych. 
Decyzją konserwatorską teren ten został przeznaczony do badań ratowniczych. W 2012 r. 
wykopaliskami objęto powierzchnię łącznie 91 arów. Prace terenowe prowadzono w 
dwóch etapach, tj. w dn. 26.03-05.05 i 24-29.05. W 2010 r. wydzielono i przebadano 619 
obiektów osadniczych. Wśród odkrytych wówczas obiektów wyróżniono obiekty o cha-
rakterze mieszkalnym (lub przypuszczalnie mieszkalnym), jamy o zróżnicowanych 
funkcjach i chronologii, rowy oraz negatywy dołków posłupowych, stanowiących 
zapewne pozostałości większych konstrukcji. W wypełniskach 35% obiektów wystąpił 
ruchomy materiał zabytkowy pozwalający na ich precyzyjne datowanie. Wybrane 
obiekty przypisano kulturze malickiej, kulturze pucharów lejkowatych, kulturze amfor 
kulistych, kulturze strefy leśnej oraz kulturze ceramiki sznurowej. Zaobserwowano 
również materiał ruchomy związany z kulturą trzciniecką. Wystąpiły także zabytki 
wczesno-średniowieczne, późnośredniowieczne oraz nowożytne. Na obiekty o podobnej 
przynależności kulturowej, chronologii i funkcji natrafiono podczas kolejnego etapu 
badań, w 2012 r., podczas których odsłonięto ogółem 131 (28) nieruchomych obiektów 
osadniczych, które rozłożyły się na całej powierzchni badanej wykopaliskowo części 
stan. Odkryto 9(2) obiektów o charakterze mieszkalnym lub przypuszczalnie mieszkal-
nym, 73(17) jamy o zróżnicowanych funkcjach i chronologii, 1 rów, 48(7) negatywów 
dołków posłupowych, stanowiących zapewne pozostałości większych konstrukcji. 
Ogółem w sezonie badawczym w 2012 r. zinwentaryzowano 635(16) zabytków, w tym: 
fragmenty ceramiki, zabytki krzemienne i kamienne (płytki szlifierskie, fragm. toporka 
kamiennego(?), fragm. żaren kamiennych (rozcieracze), fragm. kości zwierzęcych, 
fragm. muszli ślimaka, fragm. polepy konstrukcyjnej, nabijki żelaznej, monety (w tym 
szeląg koronny Jana Kazimierza). Podsumowując wyniki badań archeologicznych można 
stwierdzić, że położona na lessowym cyplu osada miała charakter wielokulturowy. 
Najintensywniejsze ślady aktywności osadniczej na stanowisku przypadają na okres 
neolitu. Poza kulturą pucharów lejkowatych zarejestrowano relikty osadnictwa kultur: 
malickiej, amfor kulistych i ceramiki sznurowej. Z okresu eneolitu pochodzą znaleziska 
związane z kulturą strefy leśnej, zupełnie dotychczas nieczytelnej na terenie Płaskowyżu 
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Nałęczowskiego. Bogate również było osadnictwo związane z ludnością kultury trzci-
nieckiej. Zaobserwowano ponadto ślady osadnictwa średniowiecznego i nowożytnego. 
Dokumentacja: Małgorzata i Mieczysław Bienia, Beata Polit, Marysin stan. 2 gm. 
Jastków, woj. lubelskie (AZP 76-81/135). Dokumentacja wstępna z archeologicznych 
badań wykopaliskowych wyprzedzających budowę drogi ekspresowej S17 Kurów - Lublin 
- Piaski na odcinku od węzła „Dąbrowica” do węzła „Jakubowice”. Wstępne 
sprawozdanie z uzupełniających badań wykopaliskowych przeprowadzonych na stan.     
w dn. 26.03 - 04.05 2012 r., Biała Podlaska 2012, mps w archiwum WUOZ Lublin; 
Małgorzata i Mieczysław Bienia, Beata Polit, Piotr Mączyński, Renata Kołodyńska-
Gawrysiak, Monika Karnowska, Marysin, stan. 2, gm. Jastków, woj. lubelskie  (AZP 76-
81/135) Opracowanie naukowe z archeologicznych badań wykopaliskowych wyprzedzają-
cych budowę drogi ekspresowej S17 Kurów - Lublin - Piaski na odcinku od węzła 
„Dąbrowica” do węzła „Jakubowice”, w dn. 26.03 - 04.05. 2012, Biała Podlaska 2012, 
mps w archiwum WUOZ Lublin; Małgorzata i Mieczysław Bienia, Beata Polit, Marysin 
stan. 2 gm. Jastków, woj. lubelskie (AZP 76-81/135); Dokumentacja Wstępna z arche-
ologicznych badań wykopaliskowych wyprzedza-jące budowę drogi ekspresowej S17 
Kurów - Lublin - Piaski na odcinku od węzła „Dąbro-wica” do węzła „Jakubowice”. 
Wstępne sprawozdanie z uzupełniających badań wykopali-skowych przeprowadzonych na 
stan. w dn. 24 - 29.05. 2012 r., Biała Podlaska 2012, mps w archiwum WUOZ Lublin; 
Małgorzata i Mieczysław Bienia, Beata Polit, Piotr Mączyński, Marysin, stan. 2, gm. 
Jastków, woj. lubelskie (AZP 76-81/135). Opracowanie naukowe z archeologicznych 
badań wykopaliskowych wyprze-dzających budowę drogi ekspresowej S17 Kurów - 
Lublin - Piaski na odcinku od węzła „Dąbrowica” do węzła „Jakubowice” 
przeprowadzonych w okresie: 24 - 29.05. 2012 r., Biała Podlaska 2012, mps w archiwum 
WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez GDDKIA O/Lublin. 
 
32. MIKULIN, gm. TYSZOWCE, pow. TOMASZOWSKI 
stan. nr 8, AZP nr 91-92/29 
Badania wykopaliskowe realizowano w obrębie dwóch wykopów o łącznej dł. 30 m      
i szer. 3 m. Przebadano powierzchnię 0,9 ara. Wykopy zlokalizowane były we wschod-
niej części przebiegu rowów, rozpoznanych na stanowisku podczas wcześniejszych 
badań geomagnetycznych. Odkryte rowy były dobrze zachowane. Ich maksymalna 
szerokość wahała się od 2,1-2,6 m, głębokość wynosiła od 1,42-1,54 m do 1,8-1,9 m. 
W przekrojach pionowych rowy mają kształt trójkątów. Wypełniska rowów zawierały 
stosunkowo niewielką ilość materiałów archeologicznych (ułamki ceramiki, narzędzia 
krzemienne, kości zwierzęce, kopaczka z rogu), które są łączone z neolityczną kulturą 
lubelsko-wołyńską. W przestrzeni pomiędzy rowami odkryto dwa groby szkieletowe 
kultury lubelsko-wołyńskiej. Były one usytuowane w jednej linii i zlokalizowane po osi 
N-S, zwłoki ułożono w pozycji skurczonej, z głowami zmarłych ułożonymi na południe. 
W grobie nr 1 pochowano kobietę, jej wyposażenie stanowiła miedziana bransoleta z taś-
my, 3 paciorki spiralne, 6 naczyń glinianych (misa, amfora, 3 czarki i garnek), wiór 
krzemienny oraz szydło z kości zwierzęcej. W grobie nr 2 pochowano prawdopodobnie 
mężczyznę, przy którym odnaleziono 4 naczynia (misę, dwuuchą amforę, czarkę i na-
czynie doniczkowate), szablę dzika, szydło z kości zwierzęcej oraz naszyjnik z dwóch 
okazałych kłów dzika. Oba groby ewidentnie należy zaliczyć do kultury lubelsko-
wołyńskiej. 
Dokumentacja: Anna Zakościelna, Tomasz J. Chmielewski, Mirosław Furmanek, 
Maksym Mackiewicz, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych stanowiska archeolo-
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gicznego 8/29 (AZP 91-92) w Mikulinie, gm. Tyszowce, pow. tomaszowski, mps w ar-
chiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Zamościu. Badania sfinansowane przez Instytut 
Archeologii UMCS w Lublinie i Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
PANIEŃSZCZYZNA, gm. JASTKÓW, pow. LUBELSKI 
33. stan. nr 10, AZP 76-80/73 
Jesienią 2011 r. w trakcie robót ziemnych związanych z budową obwodnicy Lublina, na 
odcinku pomiędzy węzłami Dąbrowica i Sługocin, podczas prowadzonego nad inwes-
tycją nadzoru archeologicznego odkryto ślady pradziejowej osady. W ramach badań 
ratowniczych przebadano 35 arów i odsłonięto łącznie 29 obiektów archeologicznych. 
Wśród nich znalazły się dołki posłupowe, jamy gospodarcze, pozostałości chat oraz 
pozostałe nierozpoznane obiekty. Podsumowując wyniki badań ustalono, że stanowisko 
na przestrzeni dziejów było, co najmniej trzykrotnie zasiedlane. Najstarsze i najbardziej 
intensywne osadnictwo związane jest z ludnością neolitycznej kultury pucharów 
lejkowatych. Z fazą tą można łączyć 20 obiektów o różnej funkcji m.in. o charakterze 
gospodarczym i mieszkalno-gospodarczym. Autorzy opracowania zwracają uwagę na 
wybitnie rolniczy charakter osiedla, o czym świadczą odkryte wyroby związane z uprawą 
i przetwórstwem zboża. Druga faza osadnicza związana jest z ludnością kultury amfor 
kulistych. Ślady jej pobytu zarejestrowano w postaci 4 obiektów, w tym jam 
gospodarczych i dołków posłupowych. Trzecia faza użytkowania stanowiska datowana 
jest na okres współczesny, prawdopodobnie na XX w. Do tej fazy zaliczono trzy dołki 
posłupowe. Wśród materiałów zabytkowych odkrytych na stanowisku znalazły się: 
ułamki naczyń  glinianych, wyroby krzemienne, kamienne, pojedyncza kość zwierzęca 
i muszelka, a także ułamek szkła okiennego.  
Dokumentacja: Ewa Niedźwiedź, Józef Niedźwiedź, Panieńszczyzna stan. 10, gm. 
Jastków, powiat lubelski. Opracowanie naukowe archeologicznych badań wykopa-
liskowych wyprzedzających budowę drogi S17 na odcinku Kurów-Lublin-Piaski, Zamość 
2012, mps w archiwum WUOZ Lublin; Józef Niedźwiedź, Panieńszczyzna stan. 10 (73 
na obszarze AZP 76-80) gm. Jastków, powiat lubelski. Dokumentacja wstępna, Zamość 
2012, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez GDDKiA O/Lublin. 
 
34. stan. nr 16, AZP 76-80/85 
Stanowisko odkryto w trakcie badań powierzchniowo-sondażowych realizowanych w zwią-
zku z planowaną budową drogi ekspresowej S17. Charakter oraz ilość znalezisk z powierz-
chni nie dały podstaw do wyznaczenia stanowiska do ratowniczych badań wykopali-
skowych. Jednak w trakcie realizacji drogowych prac budowlanych zostały odsłonięte trzy 
obiekty. Odkrycia stały się podstawą do wprowadzenie na teren stanowiska badań wykopa-
liskowych. Do rozpoznania metodami wykopaliskowymi wytypowano 2 obiekty, jeden 
został wyeksplorowany wcześniej, w trakcie nadzoru. Oba przebadane obiekty - jamy - 
zawierały materiał zabytkowy. Jedynie jeden z obiektów można jednoznacznie określić kul-
turowo. Pozyskane z wypełniska jamy odpadkowej artefakty zostały uznane jako przyna-
leżne ludności kultury amfor kulistych. W omawianym obiekcie odkryto liczny zbiór zabyt-
ków: 347 fragmentów ceramiki naczyniowej, fragmenty polepy, fragmenty kości, odłupki 
krzemienne oraz rozcieracz kamienny. Funkcji i chronologii pozostałych obiektów nie 
rozpoznano. 
Dokumentacja: Sylwester Bochyński, Opracowanie materiałów z interwencyjnych badań 
wykopaliskowych na stanowisku Panieńszczyzna 16/85/76-80 gm. Jastków, pow.: lubelski, 
przeprowadzonych w trakcie realizacji inwestycji pn. Budowa drogi ekspresowej S17 
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Kurów - Lublin - Piaski. Zadanie: budowa drogi krajowej klasy GP na odcinku węzeł 
Dąbrowica - granica administracyjna miasta Lublina, Lublin 2013, mps w archiwum 
WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez GDDKiA O/Lublin; Sylwester Bochyński, 
Wstępne sprawozdanie z interwencyjnych badań wykopaliskowych na stanowisku 
Panieńszczyzna 16/85/76-80, gmina Jastków, powiat lubelski. Budowa drogi ekspresowej 
S17 Kurów - Lublin - Piaski. Zadanie 2: Budowa drogi krajowej klasy GP na odcinku węzeł 
„Dąbrowica” - granica administracyjna miasta Lublin, Lublin 2012, mps w archiwum 
WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez GDDKiA O/Lublin. 
 
35. PLISZCZYN, gm. WÓLKA, pow. LUBELSKI 
stan. nr 9, AZP 76-82/77 
Stanowisko położone jest na trasie planowanej obwodnicy Lublina będącej częścią drogi 
ekspresowej S-17 na odcinku Kurów - Lublin - Piaski. Z uwagi na zagrożenie zniszcze-
niem, obszar stanowiska znajdujący się w kolizji z przyszłą inwestycją został objęty 
wyprzedzającymi badaniami wykopaliskowymi. Większa część stanowiska została 
przebadana w 2010 r. Obecne prace prowadzone były ze względu na poszerzenie planowa-
nego pasa drogowego, wobec czego zaistniała potrzeba przebadania dodatkowej powierz-
chni stanowiska. W 2010 r. podczas badań odkryto łącznie 117 obiektów, z których 49 
powiązanych zostało z osadnictwem kultury pucharów lejkowatych. Wśród obiektów 
wyróżniono pozostałości dwóch grobowców. W kolejnym sezonie dodatkowymi badaniami 
objęto powierzchnię 13 arów. Eksplorowano i zadokumentowano łącznie 20 obiektów. 
Podobnie jak we wcześniejszych badaniach pozyskano materiał zabytkowy reprezentujący 
kulturę pucharów lejkowatych. Pod względem funkcji odkryte obiekty podzielono na trzy 
kategorie: jamy gospodarcze - 9 obiektów, jamy paleniskowe oraz 1 obiekt określony jako 
dołek posłupowy. W przypadku pozostałych 6 obiektów ich funkcja pozostała nieokre-
ślona. Jedenaście obiektów, na podstawie materiału zabytkowego pozyskanego z ich 
wypełnisk, przypisano kulturze pucharów lejkowatych. Pozostałe obiekty zostały zaliczone 
do kategorii o nieokreślonej chronologii.  
Dokumentacja: Anna Zakościelna, Dariusz Włodarczyk, Sprawozdania wstępne z ar-
cheologicznych badań stanowiska Pliszczyn 9/77 (AZP 76-82) gm. Wólka, pow. Lublin, 
wykonano na trasie budowy drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów - Lublin - Piaski, 
Lublin 2012, mps w archiwum WUOZ Lublin; Dariusz Włodarczyk, Dokumentacja 
końcowa z archeologicznych, uzupełniających ratowniczych badań wykopaliskowych na 
trasie budowy drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł Lubartów - węzeł Włodawa 
obwodnica Lublina. Stanowisko archeologiczne w Pliszczynie nr 9 AZP 76-82/77, gm. 
Wólka, dz. nr: 590/12, 590/14, 592/3, 593/5 (obręb Rudnik), Lublin 2013, mps w 
archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez GDDKiA O/Lublin. 
 
36. PUŁAWY - WŁOSTOWICE, gm. PUŁAWY, pow. PUŁAWSKI  
stan. nr 45 AZP 74-67/3 
Badania przeprowadzone w sezonie 2012 stanowią kontynuacje badań wykopaliskowych 
na stanowisku podjętych w latach 1973-1996. Prace badawcze miały na celu uchwycenie 
południowo-zachodniego i północno-wschodniego zasięgu wielokulturowego stanowiska, 
którego chronologia obejmuje okres od wczesnego neolitu do wczesnego średniowiecza. 
Przebadano dwoma wykopami sondażowymi powierzchnię 0,26 ara. W obu wykopach 
nie natrafiono na żadne pozostałości obiektów, które mogłyby wskazywać na konty-
nuację osadnictwa w badanych częściach stanowiska. 
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Dokumentacja: Sebastian Wardak, Sprawozdanie z badań archeologicznych na dz. 3886 
we Włostowicach gm. Puławy na stanowisku archeologicznym nr 45 AZP 74-67/3. 
Puławy Włostowice stan. 3 i 4 2012 r., Puławy 2012, mps w archiwum WUOZ Lublin. 
Wykopaliska zrealizowane ze środków własnych. 
 
37. RADZYŃ PODLASKI 
ul. Jana Pawła II, dz.nr ew. 1660/7 
W trakcie prac ziemnych związanych z wymianą elementów uszkodzonego wodociągu 
odsłonięto przerwany przez przewód wykonany z cegły tunel podziemny. Odsłonięty 
tunel posiadał przebieg wschód - zachód. Otwór w części wschodniej jest niedostępny 
(biegnący w kierunku Pałacu Potockich), badana jest część zachodnia. Tunel wykonany 
jest z wypalanej cegły, sklepiony, z mniejszym kanałem bocznym biegnącym w kierunku 
północnym, częściowo zasypany ziemią, dostępny na długości ok. 40 m (wypełnisko 
ziemne podnosi się stopniowo do sklepienia). Tunel skręca swoim przewodem w kie-
runku południowym (odchylenie około 35°) i wysokość od brukowanego podłoża do 
sklepienia w miejscu przecięcia przez wkop współczesny wynosi 235 cm (dno tunelu na 
wys. 143,52 m n.p.m. poziom powierzchni ziemi 147,30 m n.p.m.). Po wykonaniu 
inwentaryzacji części tunelu, zabezpieczono go przed wpływem czynników atmosfe-
rycznych i zasypano. 
Dokumentacja: Tomasz Pietrzela, Sprawozdanie z ratowniczych prac archeologicznych 
i inwentaryzacyjnych przy tunelu odkrytym podczas prowadzenia prac ziemnych wykony-
wanych podczas wymiany sieci wodociągowej, na terenie historycznego układu rezy-
dencjonalno-urbanistycznego Radzynia Podlaskiego pod nr A/303, w dn. 27.08.2012 r., 
mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Białej Podlaskiej. Badania sfinansowane 
przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Radzyniu Podlaskim.  
 
38. ROGALIN DOLNY, gm. HORODŁO, pow. HRUBIESZOWSKI 
stan. nr 15, AZP nr 86-96/17 
Był to czwarty sezon ratowniczych badań archeologicznych stanowiska, mający na celu 
dalsze rozpoznanie i przebadanie zagrożonego zniszczeniem przez orkę i erozję natu-
ralną, cmentarzyska kultury strzyżowskiej z wczesnego okresu epoki brązu oraz wielo-
kulturowej osady pradziejowej. W efekcie tegorocznych badań przebadano powierzchnię 
169,5 m2, odkryto 4 groby kultury strzyżowskiej i 7 pradziejowych obiektów osadowych. 
Najciekawszym znaleziskiem był grób „wojownika” kultury strzyżowskiej, w którym 
odnaleziono szkielet dorosłego mężczyzny, wyposażony w krzemienny sierp i płoszcze, 
15 grocików krzemiennych z pozostałością lepiszcza oraz nieokreślone narzędzie 
krzemienne. Ponadto przy lewym obojczyku zmarłego znajdowała się kościana szpila     
z otworem, natomiast na wysokości miednicy znaleziono kościaną „klamrę” do pasa, a na 
czaszce widoczny był zielony nalot powstały wskutek kontaktu z miedzią, ale pomimo 
przeszlamowania ziemi z okolicy czaszki nie odnaleziono miedzianych zabytków. W ko-
lejnym grobie kultury strzyżowskiej odnaleziono szkielet wyposażony w naczynie 
gliniane ustawione w stopach zmarłego, 3 paciorki fajansowe, kółko z miedzi oraz 
zawieszkę z muszli sercówki. W okolicy naczynia odnaleziono fragmenty kilku muszli 
szczeżui spłaszczonej, być może są to resztki pokonsumpcyjne. Do ciekawych odkryć 
należy zaliczyć także neolityczny obiekt osadowy nr 21, przypisywany do kultury amfor 
kulistych, w którego wypełnisku natrafiono na liczny materiał zabytkowy w postaci 
fragmentów ceramiki,  kości,  krzemieni i kamieni, a także fragment  motyki  rogowej 
z przewierconym otworem. Wypada również wspomnieć o neolitycznym obiekcie nr 28 
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zaliczonym do kultury pucharów lejkowatych, który otaczało 5 dołków posłupowych. 
W trakcie dotychczas realizowanych na stanowisku badań, przebadano obszar o łącznej 
powierzchni 779,5 m2, odkryto 11 grobów kultury strzyżowskiej i 30 obiektów pradzie-
jowych osadowych o różnej chronologii i przynależności kulturowej. 
Dokumentacja: Anna Hyrchała, Bartłomiej Bartecki, Wstępne sprawozdanie z badań na 
stanowisku 15 w Rogalinie, gm. Horodło, woj. lubelskie - w sezonie IV, sierpień 2012 r. 
oraz Wstępne sprawozdanie z badań na stanowisku 15 w Rogalinie, gm. Horodło, woj. 
lubelskie - w sezonie IV, październik 2012 r. Dokumentacja powykonawcza i analizy 
specjalistyczne w opracowaniu. Badania realizowane przez Muzeum im. ks. Stanisława 
Staszica w Hrubieszowie przy współpracy z IA UMCS w Lublinie. 
 
39. RUDA WOŁOSKA, gm. TOMASZÓW LUBELSKI, pow. TOMASZOWSKI 
stan. nr 2, AZP nr 95-90/42 
Wyprzedzające badania archeologiczne prowadzono w południowej części wielokul-
turowego stanowiska, zajętego pod budowę stacji GPZ dla elektrowni wiatrowych. 
Łącznie przebadano powierzchnię 31,24 ara. W trakcie badań zadokumentowano 89 
ziemnych obiektów archeologicznych, wśród których dominowały jamy gospodarcze 
(83). Wydzielono  także  obiekty mieszkalne (2) i pochówki  ciałopalne (4). Kulturowo 
i chronologicznie określono 65 obiektów (okres pradziejowy nieokreślony kulturowo - 7, 
kultura trzciniecka - 21, kultura łużycka - 29, okres lateński z poł. I w. p.n.e. - 4, okres 
nowożytny - 4), a 24 obiekty ze względu na brak dystynktywnego materiału zabyt-
kowego pozostało bez określenia chronologicznego i kulturowego. Łącznie z obiektów 
pozyskano 3988 zabytków ruchomych, z czego 3839 stanowiły fragmenty ceramiki       
(w zdecydowanej większości przypisane kulturze łużyckiej), 9 narzędzi krzemiennych,   
9 przedmiotów metalowych (na uwagę zasługuje fibula typu lateńskiego oraz radlica),  
32 narzędzia kamienne lub ich fragmenty, 13 okruchów polepy, 17 ułamków drewna, 56 
kości zwierzęcych i 13 kości ludzkich. Podsumowując wyniki tych badań należy zwrócić 
uwagę na obecność 4 grobów ciałopalnych związanych z kręgiem jastorfskim. Głównym 
ich datownikiem była fibula zakwalifikowana do typu 22 według typologii Gebhartda. 
Dokumentacja: Łukasz Pawłowski, Jadwiga Jóźwiak, Dokumentacja końcowa z rato-
wniczych badań archeologicznych stanowiska 2 w m. Ruda Wołoska, gm. Tomaszów 
Lubelski, wykonanych w związku z budową stacji GPZ, mps archiwum WUOZ Lublin, 
Delegatura w Zamościu. Badania sfinansowane przez Elektrownię Wiatrową Kresy I  
Sp. z o.o. w Warszawie.  
 
40. RUDNO, gm. MICHÓW, pow. LUBARTOWSKI 
Archeologiczne ratownicze prace badawcze przeprowadzono w związku z przypadkowym 
odkryciem szczątków ludzkich w trakcie budowy kompleksu boisk przy szkole podsta-
wowej w Rudnie. Powodem ich podjęcia stało się odkrycie dużej liczby przemieszanych 
fragmentów ludzkich kości, w południowej części inwestycji. Zrealizowano 3 wykopy 
badawcze o łącznej powierzchni 42 m². W trakcie eksploracji wykopów badawczych nie 
odkryto obiektów grobowych, z którymi można powiązać odkryte kości. Prawdopodobnie 
znalezisko łączyć należy dokonanym podczas wznoszenia nowego budynku szkoły, w 
latach 60. w XX w. odkryciem. Wówczas to odnalezione zostały liczne fragmenty kości 
ludzkich, które po zebraniu zostały złożone na tutejszym cmentarzu. Część materiału 
kostnego nie została prawdopodobnie wyeksplorowana i została przemieszana z naruszo-
nymi przez obecne prace budowlane warstwami ziemi. Zapewne mamy tu do czynienia  
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z pozbawionym lokalizacji pochówkiem masowym z XVIII-XIX w. (np. cmentarz 
epidemiczny) lub ofiar ostatnich wojen światowych. 
Dokumentacja: Michał Kubera, Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych przepro-
wadzonych w związku z odkryciem szczątków ludzkich w trakcie budowy boiska szkolne-
go w miejscowości Rudno, gm. Michów woj. lubelskie, Lubartów - Lublin 2012, mps      
w archiwum WUOZ Lublin. Badania wykonano na zlecenie Urzędu Gminy Michów.  
 
41. SIEDLISZCZE KOLONIA, gm. SIEDLISZCZE, pow. CHEŁMSKI  
zespół dworsko-parkowy, dz. nr ew.: 127/11, 127/12 
Badania wykopaliskowe i nadzory archeologiczne przeprowadzone zostały w związku    
z planowaną budową boiska wielofunkcyjnego. Założono trzy wykopy badawcze. 
Zadokumentowano warstwę użytkową z dużą ilością zabytków ruchomych, datowaną na 
okres nowożytny, związaną prawdopodobnie z okresem funkcjonowania dworu, warstwy 
niwelacyjne oraz humus pierwotny, zalegający na marglowym calcu. Potwierdzono,      
że teren był znacznie obniżony, zabagniony, z możliwym wystąpieniem zastoisk wody. 
Ze względu na trudne warunki geologiczne nie sięgało tu osadnictwo pradziejowe. 
Pozyskano dużą ilość materiałów zabytkowych w postaci ceramiki naczyniowej, datowa-
nej na XVI-XIX w. 
Dokumentacja: Stanisław Gołub, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przedin-
westycyjnych oraz nadzorów archeologicznych. Siedliszcze Kolonia, gm. Siedliszcze. 
Zespół dworsko-parkowy, działki nr 127/11, 127/12. Chełm 2013, mps w archiwum 
WUOZ Lublin, Delegatura w Chełmie. Badania sfinansowane ze środków Starostwa 
Powiatowego w Chełmie. 
 
42. SNOPKÓW KOLONIA, gm. JASTKÓW, pow. LUBELSKI 
Podczas prowadzonego nadzoru archeologicznego przy budowie drogi ekspresowej S17 
na odcinku pomiędzy węzłami „Dąbrowica” - „Lubartów” ustalono, że w miejscu lub     
w bezpośrednim otoczeniu, kolidującej z inwestycją kapliczki, mogą znajdować się po-
chówki z II wojny światowej. W miejscu domniemanego pochówku wykonano badania 
wykopaliskowe. Badania nie potwierdziły obecności wkopów grobowych. Odkryto jedy-
nie luźne kostne szczątki ludzkie podczas doczyszczania powierzchni wykopu. W oko-
licy wykopu wydobyto włącznie współczesne przedmioty metalowe. 
Dokumentacja: Michał Kubera, Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych 
na trasie drogi ekspresowej S17 zad. 3: na odcinku węzeł „DĄBROWICA” - węzeł 
„Lubartów”. Pochówek z okresu II wojny światowej w m. Snopków Kolonia, przy DW 
809 (na wysokości ok. 3+400 km obwodnicy). Lubartów 2012, mps w archiwum WUOZ 
Lublin. Badania sfinansowane przez firmę DRAGADOS.  
 
SNOPKÓW, gm. JASTKÓW, pow. LUBELSKI 
43. stan. nr 18, AZP 76-81/126 
Archeologiczne badania wykopaliskowe poprzedzające budowę drogi ekspresowej 
S12/17 na odcinku pomiędzy węzłami „Dąbrowica” - „Jakubowice” przeprowadzono     
w związku z poszerzeniem granicy inwestycji. W wyniku przeprowadzonych wykopalisk 
odsłonięto 12 obiektów o nieokreślonej chronologii. Były to płytkie jamy osadnicze, które 
w planie miały zazwyczaj kształt okrągły lub owalny. Z warstwy humusu pozyskano kilka 
fragmentów ceramiki nowożytnej. Łącznie przebadano powierzchnię 8 arów. 
Dokumentacja: Joanna Borowska, Snopków stan 18 (126 na obszarze AZP 76-81) gm. 
Jastków, pow. Lubelski, woj. lubelskie, Dokumentacja z ratowniczych badań archeolo-
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gicznych. Prace zrealizowano w związku z planowaną budową drogi ekspresowej S17 na 
odcinku węzeł „Dąbrowica” - węzeł „Jakubowice” na zlecenie GDDKiA Oddział w Lub-
linie, Warszawa 2012, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez 
GDDKiA O/Lublin.  
 
44. stan. nr 20, AZP 76-81/131 
Ratownicze badania wykopaliskowe na stanowisku realizowano w związku z planowaną 
budową  obwodnicy Lublina w ciągu drogi  krajowej nr S17. Badania  przeprowadzone 
w 2012 r. stanowią drugi etap badań, które podjęto ze względu na zmianę projektu 
inwestycji. Pierwszy etap badań szerokopłaszczyznowych przeprowadzono w 2010 roku. 
W toku prac przebadano powierzchnię 45,9 ara i odkryto 64 obiektów. Wśród nich 
rozpoznano obiekty z okresu neolitu, okresu nowożytnego oraz późnonowożytnego. 
Podczas omawianego etapu badań przebadano metodami wykopaliskowymi teren o pow. 
5 arów. Badania nie ujawniły nowych śladów osadnictwa pradziejowego, na które 
natrafiono podczas wcześniejszych badań. Odkryto natomiast 6 obiektów, z czego 2 zin-
terpretowano jako dołki posłupowe i 2 jako jamy o nieokreślonej funkcji, Dwa pozostałe 
były to umocnienia ziemne - okopy z I wojny światowej. Jeden z nich stanowił 
kontynuację obiektu badanego w 2010 r. Chronologię obu umocnień wyznaczają łuski 
karabinowych nabojów wyprodukowane w 1914-1915 r.  
Dokumentacja: Michał Kubera, Snopków stan 20 (131 na obszarze AZP 76-81) gm. 
Jastków, pow. lubelski. Sprawozdanie z ratowniczych badań archeologicznych na trasie 
planowanej drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Dąbrowica” - węzeł „Jakubowice”, 
obwodnica Lublina, Lublin 2012, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane 
przez GDDKiA O/Lublin. 
 
45. SOBIBÓR, gm. WŁODAWA, pow. WŁODAWSKI 
Były Hitlerowski Obozu Zagłady  
Wykopaliskowe badania archeologiczne, prowadzone na terenie Byłego Hitlerowskiego 
Obozu Zagłady w Sobiborze, wiązały się koniecznością rozpoznania terenu w miejscu 
powstania szamba dla potrzeb kontenera biurowo-socjalnego muzeum. Odkryto 4 obiekty 
nieruchome. Jeden stanowił ślad po orce, drugi związany był z dwoma dołkami 
posłupowymi, które mogą stanowić element ogrodzenia drogi, prowadzącej od rampy 
kolejowej do Lager II /obozu II. Nie natrafiono na zabytki ruchome. 
Wykopaliskowe badania archeologiczne na terenie obozu były również prowadzone w 
związku z realizacją  międzynarodowego  projektu  rewitalizacji byłego obozu zagłady 
i opracowania nowej koncepcji Miejsca Pamięci. Rozpoznano powierzchnię 50 arów. 
Odkryto i zadokumentowano 798 obiektów nieruchomych w postaci głównie dołków 
posłupowych oraz reliktów większej zabudowy - piwnic, pozostałości budynków 
naziemnych, baraków. Część obiektów pochodzi z okresu po II wojnie światowej, reszta 
stanowi pozostałość urządzeń, związanych z funkcjonowaniem obozu zagłady. W rejonie 
między rampą kolejową a obecnym budynkiem muzealnym natrafiono na relikty zabu-
dowy obozowej, związanej z tzw. VORLAGER, czyli przedobozem, zajmowanym przez 
niemiecką załogę, w postaci dwóch piwnic; murowanej z cegieł z zachowaną klatką 
schodową oraz ziemnej ze śladami po słupach, ustawionych wzdłuż ścian. Od wschodu 
do obu piwnic przylegał relikt baraku w postaci regularnego prostokąta o wymiarach 
około 10x20 m, utworzonego przez drobne dołki posłupowe, oddalone ok. 1 m od siebie, 
z nieregularnym klepiskiem z gruzu ceglanego i zaprawy piaszczystej w części 
południowej. Na zachód od tych piwnic zlokalizowano naziemny obiekt mieszkalny(?)   
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o wymiarach ok. 9x6 m. Natrafiono również na rzędy regularnych dołków posłupowych, 
tworzących prawdopodobnie ogrodzenie Lager II/obozu II, a także prawdopodobnie 
relikt po wieży strażniczej w postaci biegnących równolegle na osi północ-południe 
dwóch rzędów głębokich dołów posłupowych oraz czterech najgłębszych dołków 
posłupowych na planie kwadratu. Z warstwy humusowej oraz z wypełnisk obiektów 
nieruchomych pochodzą liczne artefakty, związane z funkcjonowaniem obozu. Natra-
fiono na liczne destrukty scyzoryków, puszek żelaznych, sztućców, misek, kubków, 
wózków dziecięcych.  
Dokumentacja: Wojciech Mazurek, Rafał Ratajczak, Wyniki badań archeologicznych   
w miejscu powstania szamba dla kontenera Muzeum Byłego Hitlerowskiego Obozu 
Zagłady Żydów w Sobiborze w roku 2012, mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura 
w Chełmie. Badania archeologiczne sfinansowane ze środków Państwowego Muzeum na 
Majdanku; Wojciech Mazurek, Sprawozdanie wstępne z archeologicznych badań 
wykopaliskowych na terenie Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady Żydów w Sobiborze 
w lipcu - sierpniu 2012. Dokumentacja zostanie przekazana do archiwum WUOZ Lublin, 
Delegatura w Chełmie w 2013 r. Badania archeologiczne sfinansowane przez Fundację 
Polsko-Niemieckie Pojednanie. 
 
46. SOBIESZYN, gm. UŁĘŻ, pow. RYCKI 
stan. nr 14, AZP 70-77/79 
Przedmiotowe badania wykopaliskowe, prowadzone w zachodniej i północno-zachodniej 
strefie stanowiska. Stanowiły one kontynuację prac prowadzonych od 1998 r na osadzie 
kultury przeworskiej. Podstawowym celem badawczym w omawianym sezonie było 
dokończenie eksploracji półziemianki badanej w 2011 r. oraz weryfikacja wyników 
badań geomagnetycznych w zachodniej strefie stanowiska, gdzie znajdować się mogło 
kolejne skupisko pieców metalurgicznych. Założono 3 wykopy o łącznej powierzchni 
248 m2. Uchwycono i przebadano 8 obiektów archeologicznych. Jeden z nich rozpoznano 
jako półziemiankę z młodszego okresu przedrzymskiego, natomiast pozostałe to dołki 
posłupowe oraz jamy o charakterze zasobowym lub odpadkowym. Najciekawszym 
znaleziskiem był częściowo przebadany obiekt 91 będący reliktem pieca garncarskiego. 
Ogółem podczas badań pozyskano ok 1,7 tys. fragmentów ceramiki naczyniowej z obie-
któw oraz warstwy kulturowej zalegającej na całej badanej przestrzeni. Całość 
pozyskanego materiału zabytkowego odpowiada typowemu spektrum form kultury 
przeworskiej. Do najciekawszych znalezisk spośród odkrytych podczas badań należy 
kościana pałeczka do wróżenia tzw. „Orakelstäbchen” licznie znajdowana na celtyckich 
oppidach i osadach, nieznana jak dotąd z obszaru kultury przeworskiej. Badania będą 
kontynuowane w przyszłych sezonach badawczych. 
Dokumentacja: Piotr Łuczkiewicz, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych (03.09.-
28.09.2012) na stanowisku 14 w Sobieszynie, gm. Ułęż, pow. Ryki, woj. lubelskie, Lublin 
2013, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania wykopaliskowe wykonano na zlecenie 
IA UMCS oraz GDDKiA O/Lublin. 
 
47. SWARYCZÓW, gm. KOMARÓW OSADA, pow. ZAMOJSKI  
stan. nr 1, AZP nr 90-91/4 
Był to ósmy sezon badań o charakterze ratowniczym na dużym, wielokulturowym 
stanowisku, niszczonym przez orkę, wybieranie piasku oraz penetrację eksploratorów. 
Potwierdzono obecność osady kultury łużyckiej oraz cmentarzyska birytualnego kultury 
wielbarskiej. Ponadto odkryto ślady osadnictwa z okresu neolitu. Prace wykopaliskowe 
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prowadzono we wschodniej i środkowej części stanowiska. W ich trakcie odkryto łącznie 
26 obiektów archeologicznych, z których 14 to groby ciałopalne i szkieletowe kultury 
wielbarskiej z okresu rzymskiego, a 12 to obiekty osadowe (część przypuszczalnie 
stanowi pozostałości po konstrukcjach słupowych), będące zapewne pozostałością 
domostw kultury łużyckiej z okresu halsztackiego. Najbardziej interesującym z od-
krytych obiektów okazał się grób ciałopalny (ob. 173 A-C) datowany na początek okresu 
wędrówek ludów. Poza grobami ciałopalnymi przebadano także kompletnie wyposażony 
grób szkieletowy (ob. 177), gdzie obok kości ludzkich odnotowano obecność naczyń 
glinianych i ozdób. Tegoroczne badania potwierdziły wcześniejsze przypuszczenia 
odnośnie organizacji przestrzennej cmentarzyska, w którym centralną część zajmowały 
duże groby szkieletowe, otoczone przynajmniej jednym pierścieniem mniejszych grobów 
szkieletowych i grobami ciałopalnymi. Coraz bardziej potwierdza się także teza, według 
której obiekty interpretowane dotychczas jako dołki posłupowe konstrukcji gospo-
darczych, są z całą pewnością związane z cmentarzyskiem kultury wielbarskiej i stano-
wią pozostałości drewnianych konstrukcji otaczających poszczególne groby lub centralną 
część cmentarzyska. Łącznie podczas dotychczasowych badań na stanowisku odkryto 71 
grobów kultury wielbarskiej, 70 obiektów gospodarczych, które podzielono pomiędzy 
kulturę łużycką i wielbarską oraz 1 obiekt (studnia) bez określenia chronologii i przy-
należności kulturowej. Ponadto w nawarstwieniach kulturowych odnotowano obecność 
licznych znalezisk przepalonego szkła, szklanych paciorków i ozdób metalowych wiąza-
nych z okresem rzymskim oraz ceramiki z różnych okresów pradziejów. 
Dokumentacja: Sylwester Sadowski, Swaryczów stan. 1. Wstępne sprawozdanie z badań 
wykopaliskowych w 2012 roku. Dokumentacja powykonawcza w opracowaniu. Badania 
finansowane przez IA UMCS w Lublinie. 
 
SZUMÓW, gm. KURÓW, pow. PUŁAWY 
48. stan. nr 10, AZP 74-78/69 
Stanowisko zostało odkryte w 2011 r. w trakcie nadzoru archeologicznego nad pracami 
drogowymi związanymi z budową drogi ekspresowej S17 na odcinku pomiędzy węzłem 
„Sielce”, a węzłem „Bogucin”. Prace wykopaliskowe w obrębie stanowiska zrealizowano 
w dwóch etapach. W I etapie przebadano obszar 25 arów. Zarejestrowano 85 obiektów 
archeologicznych, spośród których udało się wydatować 48. Wyeksplorowane obiekty 
rozpoznano jako jamy, doły posłupowe, obiekty mieszkalne, obiekty ze śladami 
użytkowania ognia, współczesne wkopy oraz pozostałe, których funkcji nie udało się 
odczytać. Pozyskano 4357 zabytków ruchomych. W zbiorze pozyskanych zabytków 
znalazły się liczne  fragmenty ceramiki  naczyniowej i polepy oraz fragmenty przęślików  
i ciężarków tkackich, fragmenty glinianych miniatur toporów, zabytki krzemienne i ka-
mienne, kości. Na podstawie analizy materiałów zabytkowych stwierdzono, że badane 
stanowisko jest dość jednolite kulturowo i należy je łączyć przede wszystkim z osadnic-
twem kultury pucharów lejkowatych. Z osadnictwem tej kultury powiązano 44 
przebadane obiekty. Pojawiły się również ślady działalności związane z kulturą łużycką 
(2 obiekty) i okresem nowożytnym (2 obiekty). Ze względu na brak materiałów rucho-
mych w wypełniskach, 37 obiektom nie przypisano przynależności kulturowej i chrono-
logicznej. W trakcie drugiego etapu badań przebadano wykopaliskowo kolejne 33 ary. 
Odsłonięto 67 obiektów nieruchomych. Wyniki badań były zbieżne z rezultatami 
poprzedniego rozpoznania. Wyróżniono analogiczne pod względem funkcji obiekty, tj. 
jamy i dołki posłupowe. Jamy stanowiły najliczniejsza grupę reliktów osadowych 
(80,4%). Większość odkrytych śladów osadnictwa autorzy badań powiązali z ludnością 

 34



kultury pucharów lejkowatych. Kilka z obiektów uznano za wkopy z okresu nowożytnego. 
W trakcie II etapu badań pozyskano ogółem 102 fragmenty ceramiki naczyniowej 
pradziejowej i nowożytnej. Zainwentaryzowano także kawałki polepy oraz zabytki 
krzemienne i kamienne. 
Dokumentacja: Bartosz Zgodziński, Anna Komisarczuk-Zawiślak, Jarosław Kusiak, 
Joanna Pietrzak, Agata Sady, Paweł Zawiślak, Wyniki badań archeologicznych przepro-
wadzonych na stanowisku Szumów nr 10/AZP 74-78/69, gm. Kurów, woj. lubelskie w 
sezonie 2012, Łódź 2012, mps w archiwum WUOZ Lublin; Weronika Bujnowicz, Bartosz 
Zgodziński, Wstępne sprawozdanie z ratowniczych badań archeologicznych przeprowa-
dzonych na stanowisku Szumów 10 nr AZP 74 78-69 woj. lubelskie gm. Kurów. Wyko-
nanych na trakcie budowy drogi ekspresowej S17 Kurów - Lublin - Piaski, zadanie nr 1 
odcinek od węzła „Sielce” do węzła „Bogucic”, Łódź 2012, mps w archiwum WUOZ 
Lublin; Joanna Pietrzak, Anna Komisarczuk-Zawiślak, Joanna Pietrzak, Paweł Zawiślak, 
Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych na stanowisku Szumów nr 10/AZP 74-
78/69, gm. Kurów, woj. Lubelskie w sezonie 2012, Łódź 2012, mps w archiwum WUOZ 
Lublin; Łukasz Kaczmarek, Robert Prawniczak, Opracowanie wyników ratowniczych 
badań archeologicznych na stanowisku nr 10 Szumów gm. Kurów pow. puławski, woj. 
lubelskie, AZP 74-78/69) realizowanych z związku z budową drogi ekspresowej S17 Kurów, 
Lublin - Piaski, zadanie nr 1, odcinek od węzła „Sielce” do węzła „Bogucic”, Gniezno 
2012, mps w archiwum WUOZ Lublin; Robert Prawniczak, Wstępne sprawozdanie z 
ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowisku 
Szumów nr 10, gm. Kurów, pow. puławski, województwo lubelskie, AZP 74-78/69, Gniezno 
2012, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania wykonano na zlecenie GDDKiA O/Lublin. 
 
49. stan. nr 11, AZP 78-70/74 
Stanowisko zostało odkryte w 2011 r. podczas nadzoru archeologicznego prowadzonego 
na trasie projektowanej drogi ekspresowej S17. Do badań ratowniczych preliminowano 
obszar 15 arów, z czego przebadano 10,6 ara. Podczas badań terenowych odnotowano 
występowanie obiektów archeologicznych związanych z kulturą pucharów lejkowatych 
(3 obiekty), kulturą łużycką (5 obiektów) oraz okresem nowożytnym (4 obiekty). 
Pozyskano 124 ruchome zabytki archeologiczne, w tym: fragmenty ceramiki naczynio-
wej, fragmenty przęślika i ciężarka tkackiego, polepę oraz zabytki krzemienne. Z kulturą 
pucharów lejkowatych powiązano 3 obiekty zagłębione (jamy), w których zidentyfiko-
wano nieliczne i mało charakterystyczne materiały tej kultury, do których należały przede 
wszystkim ułamki ceramiki naczyniowej, fragment przęślika i ciężarka tkackiego oraz 
odłupki pochodzące z czworościennych gładzonych siekier. Zapewne z grupą mazo-
wiecko-podlaską kultury łużyckiej z przełomu epoki brązu i wczesnej epoki żelaza łączyć 
należy ceramikę naczyniową i polepę zidentyfikowane w pięciu obiektach. Na okres od 
poł. XVII do XVIII w. datowane są najintensywniejsze ślady aktywności na stanowisku. 
Związane są one z użytkowaniem czterech jam, w których odnaleziono jedynie silnie 
rozdrobnioną ceramikę naczyniową, co wskazywać może na ich odpadkowy charakter. 
Dokumentacja: Joanna Pietrzak, Anna Komisarczuk-Zawiślak, Paweł Zawiślak, Bartosz 
Zgodziński, Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych na stanowisku Szumów 
nr 11/ AZP 74-78/70, gm. Kurów, woj. lubelskie w sezonie 2012, wykonanych w ramach 
zadania: „Wykonania ratowniczych badań wykopaliskowych na dwóch stanowiskach 
archeologicznych odkrytych podczas budowy drogi ekspresowej S17 Kurów - Lublin -
Piaski, zadanie nr 1, odcinek Kurów od węzła „Sielce” do węzła „Bogucin” z węzłem, 
wraz z opracowaniem wyników badań”, Łódź 2012, mps w archiwum WUOZ Lublin; 
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Joanna Pietrzak, Weronika Bujanowicz, Bartosz Zgodziński, Wstępne sprawozdanie        
z ratowniczych badań archeologicznych przeprowadzonych na stanowisku Szumów 11 nr 
AZP 74/ 78-70 woj. lubelskie, gm. Kurów. Wykonanych na trakcie budowy drogi 
ekspresowej S17 Kurów - Lublin - Piaski, zadanie nr 1 odcinek od węzła „Sielce” do 
węzła „Bogucic”, Łódź 2012, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania wykonano na 
zlecenie GDDKiA O/Lublin. 
 
ŚWIERSZCZÓW, gm. HRUBIESZÓW, pow. HRUBIESZOWSKI 
50. stan. nr 3, AZP nr 86-94/90 
Wyprzedzające badania archeologiczne prowadzono w zachodniej części dużego, 
wielokulturowego stanowiska, przecinanego przez pas drogowy  budowanej  obwodnicy 
w ciągu drogi krajowej nr 74. Łącznie przebadano powierzchnię 53,13 ara. W trakcie 
badań wyeksplorowano i zadokumentowano 185 ziemnych obiektów archeologicznych,     
z których kulturowo i chronologiczne określono 152 obiekty. Łącznie z badanych obiektów 
pozyskano 9426 zabytków ruchomych, z czego 4919 to fragmenty ceramiki. Najmniej 
liczną kategorię stanowiły zabytki krzemienie, których łącznie było 241. Z pobytem 
najstarszych na ziemiach polskich społeczności rolniczych w początkach V tys. p.n.e., 
identyfikowanych z kulturą ceramiki wstęgowej rytej, łączy się 4 obiekty o charakterze 
gospodarczym i 1 o funkcji mieszkalnej. W 2 poł. V tys. p.n.e. pojawiła się inna ludność 
neolityczna, identyfikowana z kulturą malicką. Jej obecność dokumentuje 12 obiektów 
(10 to obiekty o charakterze gospodarczym, a 2 jest obiektami mieszkalnymi). Kolejną 
fazą osadnictwa neolitycznego z przełomu V/IV tys. p.n.e. jest kultura lubelsko-
wołyńska, do której zaliczono 2 obiekty gospodarcze. Następny etap osadniczy na stano-
wisku utożsamia się ze społecznością kultury mierzanowickiej w pocz. II tys. p.n.e. - 10 
obiektów osadniczych i 1 pochówek szkieletowy (złożony na lewym boku w pozycji 
skurczonej). Osadnictwo kultury mierzanowickiej zostało wyparte z omawianego terenu 
przez kulturę strzyżowską, która pojawia się tu ok. 1750 r. p.n.e. - 6 obiektów gospo-
darczych. W poł. II tys. p.n.e. przybywa tu ludność kultury trzcinieckiej, która pozo-
stawiła po sobie 29 obiektów (jamy gospodarcze, zasobowe i śmietnikowe, z których 
pozyskano 440 fragmentów naczyń oraz 7 wyrobów krzemiennych). Duża ilość zabyt-
ków na stanowisku związana jest z kulturą łużycką (1444 fragmenty naczyń oraz 41 
wyrobów krzemiennych) - odkrytych w 64 obiektach (z których 6 mogło pełnić funkcję 
mieszkalną). Znalezione zabytki opisywanej kultury przypisać można pod względem 
chronologicznym schyłkowi epoki brązu i początkom epoki żelaza. Największą ilość 
zabytków ruchomych przyporządkowano okresowi wczesnego średniowiecza (od VII do 
XIII w.). Łącznie pozyskano 1740 fragmentów naczyń, odkrytych w 14 obiektach 
(pełniących funkcję gospodarczą lub zasobową, a 2 funkcję produkcyjną).  
Dokumentacja: Katarzyna Gawryjołek-Szeliga, Wojciech Kozieł, Michał Kubera, 
Marcin Szeliga, Anna Zawiślak, Paweł Zawiślak, Jadwiga Jóźwiak, Damian Wilczyński, 
Dokumentacja końcowa z ratowniczych badań archeologicznych stanowiska nr 3            
w Świerszczowie, na obszarze AZP 86-94, gm. Hrubieszów, powiat hrubieszowski, mps  
w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Zamościu. Badania sfinansowane przez 
GDDKiA O/Lublin. 
 
51. stan. nr 5, AZP nr 86-94/92 
Wyprzedzające badania archeologiczne prowadzono w południowej części dużego, 
wielokulturowego stanowiska, przecinanego przez pas drogowy budowanej obwodnicy w 
ciągu drogi krajowej nr 74. Łącznie przebadano powierzchnię 25 arów. W trakcie badań 
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wyeksplorowano i zadokumentowano 58 ziemnych obiektów archeologicznych, z których 
pozyskano 1577 fragmentów ceramiki. Wyróżniono 4 jamy pradziejowe (przypusz-
czalnie neolityczne), ze 142 fragmentami ceramiki i 12 kośćmi, ale nie określono ich 
przynależności kulturowej ze względu na mało charakterystyczny materiał. Odnotowano 
1 grób szkieletowy kultury strzyżowskiej z wczesnego okresu epoki brązu, którego 
wyposażenie ułożone przy zmarłym stanowiły: naczynie gliniane, paciorki miedziane, 
kościane i fajansowe, fragmenty zausznicy miedzianej oraz kilka kości bociana. Ponadto 
3 jamy gospodarcze, w których odkryto 64 fragmenty ceramiki, 6 narzędzi krzemien-
nych, 98 fragmentów kości zwierzęcych i 2 okruchy  polepy,  przypisano kulturze łużyckiej 
i datowano na schyłek epoki brązu. Na wczesne średniowiecze i średniowiecze datowano   
2 chaty (półziemianki) z paleniskami, 9 jam gospodarczych i 21 dołków posłupowych. 
Dokumentacja: Małgorzata Przysiężna-Pizarska, Ratownicze badania wykopaliskowe na 
stanowisku Świerszczów 5, podczas budowy obwodnicy miasta Hrubieszowa w ciągu 
drogi krajowej nr 74. Opracowanie końcowe, mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatu-
ra w Zamościu. Badania sfinansowane przez GDDKiA O/Lublin. 
 
52. stan. nr 28, AZP nr 86-94/218 
Wyprzedzające badania archeologiczne prowadzono w południowej części dużego, 
wielokulturowego stanowiska, przecinanego przez pas drogowy budowanej obwodnicy w 
ciągu drogi krajowej nr 74. Łącznie przebadano powierzchnię 88,8 ara. W trakcie badań 
wyeksplorowano i zadokumentowano 250 ziemnych obiektów archeologicznych, wśród 
których wyróżniono 147 różnego rodzaju jam gospodarczych, 40 dołków posłupowych,  
9 obiektów grobowych (7 ciałopalnych i 2 szkieletowe), 6 palenisk, 4 chaty oraz 44 
obiekty nieokreślone funkcjonalnie. Odkryto ponadto 1 całe naczynie (dzban z uchem)    
i 728 fragmentów ceramiki naczyniowej, typowej dla inwentarza południowo-wschodniej 
strefy zasięgu kultury pomorskiej (gdzie oprócz form garnkowatych wyróżniono także 
czerpaki, misy i naczynia kloszowe), zdobionych karbowaniem, szczypaniem i gęstym 
rytem grzebieniowatym oraz kilkadziesiąt ułamków polepy. Odnotowano także niewielką 
ilość narzędzi krzemiennych (15 wiórów i 1 odłupek, wykonanych z krzemienia wołyń-
skiego). Ponadto wydzielono kamienny ciężarek i przęślik, oraz żelazny kolczyk i na-
szyjnik. Zabytki ruchome pozyskane w trakcie badań pozwalają datować odkryte obiekty 
na starszy okres przedrzymski i zaliczyć do starszej fazy tzw. „grupy czerniczyńskiej”, 
która nosi bardzo duże podobieństwo do ceramiki IV (schyłkowej) fazy kultury pomorskiej. 
Wliczając w to materiały kultury łużyckiej, można kompleks osadniczo-grzebalny z tego 
stanowiska datować na okres od końca V w. p.n.e. do pocz. III w. p.n.e. 
Dokumentacja: Małgorzata Przysiężna-Pizarska, Ratownicze badania wykopaliskowe na 
stanowisku Świerszczów 28, odkrytego podczas budowy obwodnicy miasta Hrubieszowa 
w ciągu drogi krajowej nr 74. Opracowanie końcowe, mps w archiwum WUOZ Lublin, 
Delegatura w Zamościu. Badania sfinansowane przez GDDKiA O/Lublin. 
 
53. ULÓW, gm. TOMASZÓW LUBELSKI, pow. TOMASZOWSKI 
stan. nr 7, AZP nr 94-88/14 
Badania archeologiczne przeprowadzone latem 2012 r. były kontynuacją prac na 
stanowisku datowanym na późny okres rzymski - wczesną fazę okresu wędrówek ludów 
(fazy C1b-D1). Skupiały się we wschodniej, północnej oraz północno-wschodniej rozpo-
znanej dotychczas części stanowiska. Miały na celu zbadanie przestrzeni pomiędzy 
wykopami sondażowymi wyeksplorowanymi wiosną 2012 r. oraz w sezonach poprze-
dnich. Ponadto rozmieszczenie wykopów miało dać odpowiedź na pytanie o ewentualnej 
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kontynuacji cmentarzyska w wymienionych kierunkach. Wytyczono łącznie siedem 
wykopów oznaczonych numerami 31-37, o łącznej powierzchni 139,5 m2. Odkryto i za-
dokumentowano 29 obiektów archeologicznych: 11 spośród nich należy określić jako 
groby ciałopalne jamowe; 1 jako grób szkieletowy; 1 jako rowek; funkcji 16 obiektów 
nie udało się określić (być może dwa z nich to zniszczone groby szkieletowe, a pozostałe 
są śladami zniszczonych dołków posłupowych lub grobów ciałopalnych); pozostałe         
8 obiektów to kontynuacje odkrytych w sezonach poprzednich. Z największym nagroma-
dzeniem obiektów archeologicznych mieliśmy do czynienia w wykopie 32. Odkryto ich 
tu 14, przy czym trzy z nich były kontynuacją obiektów badanych w sezonach poprzed-
nich. Wśród tych 14 obiektów wyróżniono: 6 grobów ciałopalnych jamowych (obiekty   
o numerach: 65, 68, 76, 77, 80 i 85) oraz 8 obiektów o niejasnej funkcji, choć z całą 
pewnością związanych z okresem rzymskim. Być może należy je uznać za zniszczone 
jamowe groby ciałopalne, pozbawione resztek stosu lub dołki posłupowe. Wśród 
inwentarza dominowały fragmenty ceramiki, w tym wykonanej na kole garncarskim oraz 
fragmenty przetopionego szkła naczyniowego i paciorków szklanych, a także pojedyncze 
fragmenty przedmiotów metalowych. W grupie tych ostatnich na szczególną uwagę 
zasługuje fragment brązowej ramy sprzączki typu B7 w klasyfikacji R. Madydy-Legutko. 
Niezwykle ciekawe jest także znalezisko silnie przetopionej i odkształconej fibuli 
brązowej w kształcie kaczki, która najbliższe analogie znajduje niewątpliwie w obrębie 
grupy masłomęckiej. Wśród obiektów odkrytych w obrębie wykopu 35 należy zwrócić 
uwagę na: grób szkieletowy (obiekt 88); dwa obiekty (nr 89 i 93) o wydłużonym 
kształcie, niestety bez dystynktywnego materiału zabytkowego, być może również groby 
szkieletowe; fragment bliżej nieokreślonego obiektu (nr 92) z dużą ilością węgla w 
wypełnisku oraz kilka rozległych zaciemnień będących pozostałością po zniszczonych 
obiektach. Ponadto w warstwie humusu w wykopie 35 odkryto kilka szklanych żetonów 
do gry oraz bardzo dużą ilość ceramiki wykonanej na kole garncarskim, w tym z szero-
kimi, krezowato ukształtowanymi wylewami. Na stanowisku odnotowano także obecność 
wkopu rabunkowego, z całą pewnością dokonanego pomiędzy wiosną a latem 2012. 
Wyniki badań bezsprzecznie wskazują, że cmentarzysko kontynuuje się w kierunku NE   
i być może także NW. Jak się wydaje, w dalszym ciągu jednak nie udało się uchwycić 
żadnej z jego granic. Zdecydowana większość odkrytych i zbadanych obiektów 
archeologicznych była bardzo ubogo wyposażona. Znacznie więcej zabytków, w tym 
głównie przetopionego szkła naczyniowego, szklanych paciorków i żetonów, odkryto      
w warstwie humusu. W dalszym ciągu zastanawia także ogromna ilość fragmentów 
naczyń wykonanych na kole garncarskim, a znalezionych głównie w warstwie humusu. 
Obserwacje poczynione w trakcie badań w sezonie „2012” potwierdzają konieczność 
dalszych prac na stanowisku. Oprócz jego ogromnej rangi naukowej, kontynuacja badań 
pozwoli być może na „prześcignięcie” i wyprzedzenie działań poszukiwaczy skarbów 
posługujących się wykrywaczami metali, niestety ciągle penetrujących jego teren.  
Dokumentacja: Barbara Niezabitowska, Wstępne sprawozdanie z badań wykopalisko-
wych przeprowadzonych na stanowisku 7 w Ulowie w 2012 roku. Dokumentacja końcowa 
zostanie przekazana do archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Zamościu, po opraco-
waniu. Badania archeologiczne finansowane przez IA UMCS w Lublinie. 
 
54. WŁODAWA  
ul. Szkolna 4 
Przedinwestycyjne archeologiczne badania wykopaliskowe przeprowadzono w związku  
z budową chodników i parkingów wokół krytej pływalni i rozbudowie hali sportowej 
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MOSiR. Przebadano teren o powierzchni 30 arów. Odkryto 76 obiektów nieruchomych, 
w tym obiekt ceglany (piec?) oraz głęboki i rozległy obiekt (sadzawka - zbiornik na wodę 
deszczową lub zbiornik do przechowywania gliny?), stanowiący północne zakończenie 
obiektu liniowego nr 1, odsłoniętego w 2011 r. Zadokumentowano również obiekt 
grobowy - grób szkieletowy z głową skierowaną na zachód, zachowany w stosunkowo 
dobrym stanie, bez wyposażenia. Potwierdzono dalszy przebieg fosy - obiekt 51, o prze-
biegu NE - SW, w kierunku północno-wschodnim. Pozostałe obiekty są to najprawdo-
podobniej nowożytne ślady aktywności ludzkiej, jednak nie ustalono bliżej ich chronolo-
gii i funkcji. Pozyskane zabytki związane są ze schyłkową fazą kultury łużyckiej 
(fragmenty ceramiki oraz bifacjalna wkładka krzemienna typu Szuminka) oraz okresem 
nowożytnym (fragmenty ceramiki, kafli, ćwieków żelaznych). 
Dokumentacja: Teresa Mazurek, Wojciech Mazurek, Rafał Ratajczak, Wyniki archeo-
logicznych badań przedinwestycyjnych i nadzorów prac ziemnych przy budowie 
chodników i parkingów wokół krytej pływalni i rozbudowie hali sportowej MOSiR we 
Włodawie przy ul. Szkolna 4 roku w 2012, mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura 
w Chełmie. Badania archeologiczne wykonano na zlecenie firmy prywatnej. 
 
55. WOJCIECHÓW, pow. LUBELSKI 
dawny zespół dworski (?) 
Dokumentacja: Marcin Piotrowski, Konrad Grochecki, Patrycja Piotrowska, Małgorzata 
Lato, Kamil Krzysztof Badurowicz, Jarosław Iwan, Sprawozdanie z nadzorów archeolo-
gicznych na stanowisku 78-78/45-3 w Wojciechowie (pow. lubelski) w roku 2012 
„Stanowisko Parking”, Lublin 2013, mps w archiwum WUOZ Lublin; Marcin 
Piotrowski, Konrad Grochecki, Patrycja Piotrowska, Małgorzata Lato, Kamil Krzysztof 
Badurowicz, Jarosław Iwan, Sprawozdanie z badań archeologicznych na stanowisku 78-
78/45-3 w Wojciechowie (pow. lubelski) w roku 2012 „Stanowisko Parking”, mps w ar-
chiwum WUOZ Lublin. Badania wykopaliskowe i nadzory wykonano na zlecenie 
Urzędu Gminy Wojciechów. 
 
WOJSŁAWICE, pow. CHEŁMSKI  
56. stan. nr 31, AZP 84-91/43 
W związku z inwestycją polegającą na budowie w obrębie rynku ratusza - siedziby władz 
samorządowych, przeprowadzony został III etap badań wykopaliskowych. Przebadano 
obszar 666 m². Zadokumentowano kilka faz rozwoju terenu. Z fazą, datowaną na XV-
XVI wiążą się relikty zabudowy  oraz  warstwa  użytkowa z licznymi  śladami  pożaru 
i dużą ilością zabytków. Miejsce zabudowy drewnianej zajęło budownictwo murowane. 
Odsłonięto prawdopodobnie pozostałości murów ratusza - wieży z XVI-XVII w. i wybu-
dowanej w XVII-XVIII w. części administracyjno-gospodarczej. Kiedy ratusz przestał 
pełnić swoją funkcję, pojawiła się najmłodsza zabudowa murowana, mieszkalna w XVIII 
lub na pocz. XIX w., wykorzystując mury fundamentowe istniejącej wcześniej zabudo-
wy. Budynki te wyznaczały pierwotną południową wschodnią pierzeję zabudowy 
przyrynkowej. Pomiędzy zwartą zabudową zachowano przestrzeń komunikacyjną. W XIX  
i XX w. w części południowej pojawiły się nowe budynki, dobudowane do istniejących. 
Potwierdzono wielkość pierwotnych działek budowlanych w obrębie rynku oraz rozwar-
stwienie zabudowy drewnianej i murowanej. Z badań pozyskano dużą ilość zabytków 
ruchomych, w tym ceramikę naczyniową i kafle z XV-XVIII w., monety z XVI-XX w., 
wyroby szklane - fragmenty szyb i naczyń, ozdoby - obrączki, pierścionki, guzy, sprzą-
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czki, przedmioty związane z handlem - plomby, odważniki, a także kłódki, noże, osełki, 
skoble, gwoździe. 
Dokumentacja: Tomasz Dzieńkowski, Wojsławice, ul. Rynek 20B, woj. lubelskie. 
Stanowisko 31, AZP 84-91. Dokumentacja z ratowniczych przedinwestycyjnych badań 
archeologicznych. Sezon 2012, mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Chełmie. 
Badania sfinansowane przez Gminę Wojsławice. 
 
57. kościół pw. św. Michała Archanioła 
Badania archeologiczne z nadzorami prowadzono w związku z remontem kościoła pw. 
św. Michała Archanioła w Wojsławicach i pracami budowlano-ziemnymi przy świątyni, 
polegającymi na wykonaniu kanalizacji deszczowej. Odkryto także pozostałości cmenta-
rza przykościelnego, o co najmniej trzech poziomach grzebania. Zadokumentowano         
28 pochówków. Zmarłych chowano na osi wschód-zachód z głową od zachodu, część 
pochówków ułożona była natomiast na osi północ-południe. Odkryto ślady trumien,        
a także kamieni, stabilizujących układ ciała. Część pochówków była zniszczona, prawdo-
podobnie podczas wykonywania kolejnych grobów, dlatego w warstwie cmentarnej 
znajdowały się luźne kości ludzkie. Cmentarz przykościelny zaczął  funkcjonować wraz  
z najstarszym kościołem w XV w., użytkowano go do XIX w. Rozpoznano również 
fundament muru, wzniesionego w XVIII w., wykonanego z cegieł na zaprawie 
wapiennej, otaczającego plac przykościelny. W trakcie badań pozyskano ceramikę 
naczyniową z okresu wpływów rzymskich, wczesnego średniowiecza i nowożytności, 
fragmenty naczyń szklanych, zabytki metalowe wykonane z miedzi, aluminium, ołowiu   
i żelaza, monety, sakralna - medaliki, krzyżyk, paciorki różańca.  
Dokumentacja: Tomasz Dzieńkowski, Stanisław Gołub, Natalia Jędruszczak, Wojsławice, 
ul. Rynek 91, woj. lubelskie. Kościół pw. św. Michała Archanioła. Dokumentacja z nad-
zorów archeologicznych (kanalizacja deszczowa), mps w archiwum WUOZ Lublin, 
Delegatura w Chełmie. Badania sfinansowane przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. 
Michała Archanioła w Wojsławicach. 
 
ZAMOŚĆ 
58. Zespół Starego Miasta i Fortyfikacje Twierdzy Zamość 
Akademia Zamojska 
Podstawowym celem badań było ustalenie przebiegu i szerokości dawnych ulic: 
Chełmskiej i „Poły ku Stajni”, przebiegających dawniej po terenie obecnego usytuowania 
dziedzińca Akademii. W realizowanych wykopach odsłonięto najstarszy poziom 
użytkowy terenu i ceglaną nawierzchnię ulicy Chełmskiej, ale nie natrafiono na relikty 
zabudowy w tym miejscu. Przypuszczalnie do końca XVI w., istniał tu budynek 
drewniany, którego pozostałości w formie warstwy zasypiskowej odsłonięto przy 
krawędzi ulicy. Natrafiono także na relikt architektoniczny wyznaczający zachodnią 
krawędź ulicy „Poły ku Stajni”. Przebiega on w odległości ok. 14,8 m od zachodniej 
elewacji dziedzińca Akademii. W wykopach odkryto także strop pierwotnej próchnicy, 
wyznaczający nawierzchnię terenu jeszcze sprzed budowy miasta, która jest posadowiona 
na poziomie ok. 1 m poniżej obecnej nawierzchni dziedzińca Akademii. 
Dokumentacja: Artur Witkowski, Zamość - Stare Miasto. Akademia Zamojska. 
Dziedziniec. Sprawozdanie z archeologicznych badań uzupełniających, mps archiwum 
WUOZ Lublin, Delegatura w Zamościu. Badania sfinansowane przez firmę PAS Projekt 
Archi Studio. 
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59. Katedra i dzwonnica 
Podczas robót ziemnych prowadzonych wokół Katedry odsłonięto pierwotny poziom 
terenu, na którym posadowiony był ten obiekt. Jest on niższy o ok. 30 cm od obecnej 
nawierzchni. Przy wejściu głównym odsłonięto fundamenty łuku tryumfalnego, który 
wzniesiono w 2 poł. XVII w, a rozebrano w latach 1821-1824, odkryto oryginalny 
kamienny blok dawnego progu wejściowego do świątyni. Ponadto odsłonięto fundamenty 
niezrealizowanego założenia dzwonnicy z XVII w., które zaprojektował Józef Degan. 
Należy także nadmienić, że podczas robót przy ogrodzeniu, bramie wejściowej i scho-
dach do niej prowadzących odkryto fundament pierwotnej bramy wejściowej w ogrodze-
niu Katedry, występujący od strony zachodniej, obecnie od ul. Akademickiej. 
Dokumentacja: Artur Witkowski, Zamość - Stare Miasto. Zespół Katedry pw. 
Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła. Wyniki dotychczasowych prac 
archeologicznych, mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Zamościu. Badania 
sfinansowane przez Parafię Katedralną w Zamościu. 
 
60. Fortyfikacje - Kurtyna II-III 
Badania archeologiczne miały na celu zadokumentowanie reliktów murów odsłoniętych 
w wykopach budowlanych, realizowanych pomiędzy Bramą Szczebrzeską, Bastionem 
III, a Arsenałem, w  związku z realizacją  inwestycji  pod  nazwą - „Muzeum Fortyfikacji 
i Broni w obrębie Arsenału i Bastionu III w Zamościu”. Jeden z odkrytych murów to 
niewątpliwie prawa ściana poterny powstałej wg projektu J. M. Linka w XVII wieku, 
biegnącej od Bastionu III w kierunku Arsenału. Do niej dostawiony został kanał 
sanitarny będący późniejszą konstrukcją zrealizowaną wg projektu J. Malletskiego w 
XIX w., przebiegającą w obrębie poterny i wchodzącą pod prawą kazamatę bastionu. 
Odsłonięto również niewielki fragment przesklepionego pomieszczenia z XVIII w. o nie-
określonym na razie charakterze, na którym później wybudowano trapezowaty mur 
wspomnianej poterny, a następnie wkuto i wmurowano kanał sanitarny. Ponadto odsło-
nięty został kilkunastometrowy odcinek muru kurtyny II-III, na jej przebiegu od Bramy 
Szczebrzeskiej w kierunku Bastionu III oraz dno fosy przy kurtynie. 
Dokumentacja: Ryszard Pomarański, Zamość - Stare Miasto. Fortyfikacje. Kurtyna II-
III. Sprawozdanie z ratowniczych badań archeologicznych, mps w archiwum WUOZ 
Lublin, Delegatura w Zamościu. Badania sfinansowane przez firmę P.W. BUDMAT. 
 
61. Fortyfikacje - Bastion III 
Badania archeologiczne miały na celu zadokumentowanie reliktów murów odsłoniętych 
w wykopie budowlanym przy rekonstrukcji obiektu Prochowni na Bastionie III. Zado-
kumentowano sekwencje kwadratowych, ceglanych fundamentów słupowych zniszczonej 
północnej części Prochowni, potwierdzających archiwalne przekazy o jej sześcioprzęsłowej 
konstrukcji. Natrafiono także na niewielkie fragmenty posadzki, wyznaczające pierwotny 
poziom użytkowy tego obiektu. Odkryto również relikt muru ceglanego, odchodzącego 
od Prochowni w kierunku południowym. Jest on  niewątpliwie  starszy od badanego  
obiektu i stanowi pozostałość po nierozpoznanym dotychczas urządzeniu obronnym 
Bastionu III. 
Dokumentacja: Ryszard Pomarański, Zamość - Stare Miasto. Fortyfikacje. Bastion III - 
Prochownia. Sprawozdanie z ratowniczych badań archeologicznych, mps archiwum 
WUOZ Lublin, Delegatura w Zamościu. Badania archeologiczne zlecone i finansowane 
przez wykonawcę inwestycji - P.W. BUDMAT. 
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ZOSIN, gm. HORODŁO, pow. HRUBIESZOWSKI 
62. stan. nr 40, AZP nr 85-96/69 
Badania wykopaliskowe poprzedzały ziemne roboty budowlane związane z rozbudową 
przejścia granicznego w Zosinie. W ich trakcie przebadano obszar 109 arów i odkryto 
129 ziemnych obiektów archeologicznych. Najstarsze obiekty i materiały zabytkowe 
pochodziły z epoki neolitu i zostały przypisane do kultury lubelsko-wołyńskiej. 
Zaliczono do niej 5 obiektów o charakterze osadniczym, 2 groby szkieletowe i 1 grób 
symboliczny. Z wypełnisk grobów pozyskano 13 naczyń glinianych, narzędzia krzemien-
ne (grociki strzał i wióry) oraz ozdoby wykonane z szabli dzika. Młodsza faza osadnic-
twa na tym stanowisku wiązana jest z kulturą amfor kulistych (także epoka neolitu). 
Reprezentuje ją 7 obiektów o przeznaczeniu gospodarczym. Trzecią fazą zasiedlenia 
stanowiska jest osadnictwo kultury trzcinieckiej z wczesnej epoki brązu. Zaliczono do 
niej 63 obiekty, w tym jamy trapezowate, doły posłupowe, paleniska, studnię oraz obiekt 
o charakterze mieszkalnym. Tworzą one wyraźne skupiska, oddzielone od siebie pustą 
przestrzenią. Czwartą fazą zasiedlenia stanowiska jest okres nowożytny, który reprezentują 
2 rowy oraz liczne wkopy. Ponadto odnotowano 49 obiektów o nieokreślonej chronologii, 
wśród których były zasobowe jamy trapezowate, jamy gospodarcze i dołki posłupowe, 
które nie zawierały materiału zabytkowego umożliwiającego ich datowanie. Stanowisko 
to zlokalizowane jest w odległości zaledwie ok. 300 m od grodziska w Uściługu 
(położonego po wschodniej, ukraińskiej stronie Bugu). 
Dokumentacja: Anna Jączek, Michał Kubera, Sprawozdanie z badań archeologicznych. 
Stanowisko archeologiczne Zosin 40, AZP85-96/69, gm. Horodło, pow. hrubieszowski, 
mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Zamościu. Badania sfinansowane przez 
Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie. 
 
63. stan. nr 42, AZP nr 85-96/87 
Badania wykopaliskowe były kontynuacją prac ratowniczych rozpoczętych w roku 
ubiegłym, poprzedzających roboty ziemne przy rozbudowie przejścia granicznego w 
Zosinie. Stanowisko położone jest na lewobrzeżnej terasie nadzalewowej Bugu, w od-
ległości zaledwie ok. 300 m od grodziska w Uściługu (położonego po wsch., ukraińskiej 
stronie Bugu). Badania wykopaliskowe prowadzono na obszarze 69,5 ara. Łącznie 
zadokumentowano 98 obiektów archeologicznych i odkryto 641 zabytków ruchomych. 
Najstarsze materiały zabytkowe i obiekty pochodziły z epoki neolitu i zostały przypisane 
do kultury lubelsko-wołyńskiej. Z wypełnisk tych obiektów pozyskano liczne fragmenty 
ceramiki naczyniowej i narzędzia krzemienne. Druga faza osadnictwa przypada na okres 
związany z funkcjonowaniem cmentarzyska szkieletowego z okresu wczesnego średnio-
wiecza (datowane na XI-XII w.). Odkryto bowiem, kolejne 4 groby z tego czasu, w któ-
rych odnotowano obecność naczyń glinianych ustawianych przy głowach zmarłych. 
Pochówki zlokalizowane były w zachodniej części badanego obszaru. Szkielety były 
ułożone na wznak i zorientowane na linii wschód-zachód, z głowami skierowanymi        
w kierunku zachodnim, za wyjątkiem jednego grobu, gdzie głowa znajdowała się od 
strony wschodniej. W trzech grobach znajdowały się paciorki szklane i kabłączki 
skroniowe, zaś w czwartym znaleziono żelazny nóż. Trzecia faza zasiedlenia stanowiska 
związana jest z funkcjonowaniem osady wczesnośredniowiecznej, młodszej niż cmenta-
rzysko i datowanej na XII-XIII w. Najmłodsze relikty odnotowane na stanowisku 
pochodzą z okresu nowożytnego (transzeje i stanowiska strzeleckie). 
Dokumentacja: Weronika Bujnowicz-Zgodzińska, Wstępne sprawozdanie z ratowni-
czych badań archeologicznych przeprowadzonych na stanowisku Zosin 42. Dokumenta-
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cja w trakcie opracowania. Badania zlecone i finansowane przez inwestora - Lubelski 
Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie. 
 
 
I. NADZORY ARCHEOLOGICZNE 
 
64. BEŁŻEC, pow. TOMASZOWSKI 
kościół parafialny pw. NMP Królowej Polski 
Dokumentacja: Artur Witkowski, Bełżec. Kościół parafialny pw. NMP Królowej Polski. 
Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego, mps. w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura 
w Zamościu. Badania sfinansowane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 
w Zamościu. 
 
BEŁŻYCE, pow. LUBELSKI 
65. dz. nr ew. 315 
Dokumentacja: Andrzej Hunicz, Bełżyce, pow. Lublin, woj. lubelskie, działka 315. 
Nadzory archeologiczne nad wykopami związanymi z budową budynku usługowego przy 
Rynku, Lublin 2012, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez 
inwestora prywatnego. 
 
66. Rynek 31 
Dokumentacja: Anna Wichrowska, Dokumentacja z nadzoru archeologicznego nad 
pracami ziemnymi związanymi z budową oświetlenia pomnika przy ul. Rynek 31 w 
Bełżycach, Kraśnik 2012, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez 
Gminę Bełżyce. 
 
67. BEZWOLA STARA WIEŚ, gm. WOHYŃ, pow. RADZYŃSKI 
Dokumentacja: Bogdan Wetoszka, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad 
pracami ziemnymi przy budowie sieci kanalizacji w strefie obserwacji archeologicznej 
ustanowionej zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. 
Wohyń, w okresie: 12-22 czerwca 2012 r., mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura 
w Białej Podlaskiej. Badania sfinansowane przez Gminę Wohyń. 
 
BIAŁA PODLASKA 
68. ul. Brzeska, dz. nr 2260/1 
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych nad 
pracami ziemnymi przy budowie przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego na terenie 
historycznego układu urbanistycznego Białej Podlaskiej wpisanego do rejestru zabytków 
A/656, w okresie: 15 maja 2012 r., mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Białej 
Podlaskiej. Badania sfinansowane przez inwestora prywatnego. 
 
69. ul. Brzeska, dz. nr 2216/2 
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Sprawozdanie z badań archeologicznych w formie 
nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z budową przyłącza sieci 
gazowej na terenie historycznego układu urbanistycznego miasta Biała Podlaska pod nr 
A/656, przy ul. Brzeskiej 7, w okresie 27.08.2012 r., mps w archiwum WUOZ Lublin, 
Delegatura w Białej Podlaskiej. Badania sfinansowane przez inwestora prywatnego. 
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70. ul. Ciasna i Janowska, dz. nr 1554/1, 1554/2, 1555/4, 1556/4  
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Sprawozdanie z badań archeologicznych w formie 
nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z budową sieci ciepłowniczej 
i przyłączy C.O. na terenie historycznego układu urbanistycznego miasta Biała Podlaska, 
wpisanego do rejestru zabytków, w okresie 1-20.10.2012 r., mps w archiwum WUOZ 
Lublin, Delegatura w Białej Podlaskiej. Badania sfinansowane przez Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej w Białej Podlaskiej. 
 

71. ul. Janowska, dz. nr 1462/7, 1462/11, 375/6 
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Sprawozdanie z badań archeologicznych w formie 
nadzoru nad pracami ziemnymi związanymi z budową przyłącza gazowego, na terenie 
układu urbanistycznego miasta Biała Podlaska, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 
A/656, w okresie: 15.10.2012 r., mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Białej 
Podlaskiej. Badania sfinansowane przez firmę F.H.MAGER.  
 

72. ul. Łazienna, dz. nr 2116/3 
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Sprawozdanie z badań archeologicznych w formie 
nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z budową przyłącza gazo-
wego do budynku, na terenie układu urbanistycznego miasta Biała Podlaska, wpisanego 
do rejestru zabytków A/656, w terminie 30.11.2012 r., mps w archiwum WUOZ Lublin, 
Delegatura w Białej Podlaskiej. Badania sfinansowane przez Mazowiecką Spółkę 
Gazownictwa. 
 

73. ul. Kusocińskiego, Plac Wojska Polskiego 
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Sprawozdanie z badań archeologicznych w formie 
nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z budową sieci telekomuni-
kacyjnej światłowodowej, na terenie układu urbanistycznego miasta Biała Podlaska, 
wpisanego do rejestru zabytków A/656, w terminie 30.11.2012 r., mps w archiwum WUOZ 
Lublin, Delegatura w Białej Podlaskiej. Badania sfinansowane przez firmę San-Tel-Bud. 
 
74. ul. Narutowicza 37, zespół poreformackiego kościoła św. Antoniego  
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Sprawozdanie z badań archeologicznych w formie 
nadzoru nad inwestycją budowy przyłącza ciepłowniczego na terenie zespołu porefor-
mackiego kościoła św. Antoniego w Białej Podlaskiej, wpisanego do rejestru zabytków 
pod nr A/60, w terminie 15.11.2012 r., mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura       
w Białej Podlaskiej. Badania sfinansowane przez Bialskie Wodociągi i Kanalizację 
WOD-KAN. 
 
75. ul. Piłsudskiego, Garncarska, dz. nr 1446, 1447, 1448 
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Sprawozdanie z badań archeologicznych w formie 
nadzoru nad pracami ziemnymi przy budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej, na terenie 
historycznego układu urbanistycznego miasta Białej Podlaskiej wpisanego do rejestru 
zabytków A/656 i na terenie Domu Architekta wpisanego do rejestru zabytków A/177, w 
okresie 05.09.2012 r., mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Białej Podlaskiej. 
Badania sfinansowane przez inwestora prywatnego. 
 
76. Al. Solidarności  
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych 
przeprowadzonych w trakcie przebudowy drogi Alei Solidarności wraz ze zjazdami, w są-
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siedztwie stanowisk: Sidorki 2, Sidorki 3, Sidorki 4, w Białej Podlaskiej gm. loco, w ok-
resie 15-30 marzec 2012 r., mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Białej 
Podlaskiej. Badania sfinansowane przez Gminę Biała Podlaska. 
 
77. Al. Tysiąclecia, ul. Narutowicza, Reformacka, Kraszewskiego, Zamkowa, 
Budkiewicza, Krótka, Warszawska  
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad pra-
cami ziemnymi związanymi z budową sieci telekomunikacyjnej kablowej światłowodowej 
na terenie historycznego układu urbanistycznego Białej Podlaskiej wpisanego do rejestru 
zabytków A/656, w okresie czerwiec 2012 r., mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura 
w Białej Podlaskiej. Prace wykonano ze środków Gminy Biała Podlaska. 
 
78. ul. Warszawska, dz. nr 2113/1 
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Sprawozdanie z badań archeologicznych w formie 
nadzoru nad pracami ziemnymi związanymi z rewitalizacją Zespołu Zamkowego 
Radziwiłłów oraz z ratowniczych badań wykopaliskowych. Zespół Zamkowy Radziwiłłów 
w Białej Podlaskiej wpisany do rejestru zabytków A/134, w okresie 07.10.-15.11.2012 r., 
mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Białej Podlaskiej. Badania sfinansowane 
przez Gminę Biała Podlaska. 
 
79. ul. Warszawska, zespół zamkowy Radziwiłłów 
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Sprawozdanie z badań archeologicznych w formie 
nadzoru nad pracami ziemnymi związanymi z rewitalizacją Zespołu Zamkowego 
Radziwiłłów oraz z ratowniczych badań wykopaliskowych. Zespół Zamkowy Radziwiłłów 
w Białej Podlaskiej wpisany do rejestru zabytków A/134, w okresie 07.10.-15.11.2012 r., 
mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Białej Podlaskiej. Badania sfinansowane 
przez Gminę Biała Podlaska i PEC w Białej Podlaskiej. 
 
80. ul. Warszawska, ul. Kraszewskiego, ul. Kusocińskiego, ul. Narutowicza, ul. 
Sadowa 
Dokumentacja: Bogdan Wetoszka, Sprawozdanie z badań archeologicznych w formie 
nadzoru nad pracami ziemnymi prowadzonymi podczas budowy linii światłowodowej na 
terenie historycznego układu urbanistycznego miasta Biała Podlaska, wpisanego do 
rejestru zabytków A/656, w okresie 10-15.11.2012 r., mps w archiwum WUOZ Lublin, 
Delegatura w Białej Podlaskiej. Badania sfinansowane przez firmę GEO-INVEST. 
 
81. ul. Zamkowa, ul. Narutowicza 
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Sprawozdanie z archeologicznych badań w formie 
nadzoru nad pracami ziemnymi budowy przyłączy ciepłowniczych na terenie dawnego 
układu urbanistycznego miasta Biała Podlaska wpisanego do rejestru zabytków A/656 
oraz w obrębie fosy zamkowej Zespołu Zamkowego Radziwiłłów, w okresie 15.11.2012 r., 
mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Białej Podlaskiej. Badania sfinansowane 
przez PEC w Białej Podlaskiej. 
 
82. BRZEZINY, gm. LUBARTÓW, pow. LUBARTOWSKI 
stan. 6, AZP 72-83/31 
Dokumentacja: Michał Kubera, Wyniki nadzorów archeologicznych nad pracami 
ziemnymi związanymi z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku 
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garażowo-gospodarczego na działce nr 970/1 w Brzezinach, gm. Lubartów, Stanowisko 
nr AZP 72-83/31-6, Lubartów 2012, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinan-
sowane przez prywatnego inwestora. 
 
83. BYSTRZEJOWICE PIERWSZE, gm. PIASKI, pow. LUBELSKI 
działka nr ew.145/3 
Dokumentacja: Ewa Oziemska, Sprawozdanie z badań archeologicznych w trakcie 
budowy domu jednorodzinnego oraz instalacji gazowej do budynku gospodarczego na dz. 
nr 145/3 w miejscowości Bystrzejowice Pierwsze gm. Piaski, Świdnik 2012, mps w ar-
chiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez prywatnego inwestora. 
 
84. CICIBÓR MAŁY II, gm. BIAŁA PODLASKA, pow. BIALSKI  
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad 
pracami  ziemnymi  związanymi z budową  budynków: mieszkalnego  jednorodzinnego  
i usługowego na terenie strefy ochrony archeologicznej ustanowionej zapisami miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Biała Podlaska, stanowisko archeo-
logiczne Cicibór Mały I i Cicibór Mały II, w okresie 29.06.2012 r., mps w archiwum 
WUOZ Lublin, Delegatura w Białej Podlaskiej. Badania sfinansowane przez prywatnego 
inwestora. 
 
CHEŁM  
85. ul. Hrubieszowska 11 
Dokumentacja: Andrzej Bronicki, Chełm, ul. Hrubieszowska 11. Archeologiczne prace 
badawcze w związku z budową budynku mieszkalnego, mps w archiwum WUOZ Lublin, 
Delegatura w Chełmie. Badania sfinansowane przez inwestora prywatnego. 
 
86. ul. Kolejowa 85 
Dokumentacja: Teresa Mazurek, Wojciech Mazurek, Archeologiczne nadzory prac 
ziemnych przy budowie energetycznego przyłącza kablowego do budynku handlowego 
przy ul. Kolejowej 85 w Chełmie, mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Chełmie. 
Badania sfinansowane przez firmę TELEKTRIM S. A. z Chełma. 
 
87. ul. Kopernika 1 
Dokumentacja: Andrzej Bronicki, Chełm, ul. Kopernika 1. Nadzór nad wykopem ciepło-
wniczym. Dokumentacja archeologiczna (sezon 2012). Dokumentacja w archiwum 
WUOZ Lublin, Delegatura w Chełmie. Badania archeologiczne wykonano na zlecenie 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Chełmie. 
 
88. ul. Koszykowa 
Dokumentacja: Stanisław Gołub, Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych. Chełm, 
ul. Koszykowa, działki nr 11/1, 47/8, 816/1, 816/3, mps w archiwum WUOZ Lublin, 
Delegatura w Chełmie. Badania sfinansowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie. 
 
89. ul. Lubelska 2 
Dokumentacja: Tomasz Dzieńkowski, Chełm - Górka, ul. Lubelska 2. Dokumentacja     
z nadzorów archeologicznych nad budowa przyłącza kablowego do zasilania napędu 
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bramy przesuwnej, mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Chełmie. Badania 
sfinansowane przez Parafię Rzymskokatolicką Mariacką w Chełmie.  
 
90. ul. Lubelska 6 
Dokumentacja: Andrzej Bronicki, Chełm, ul. Lubelska 6. Nadzór nad wykopem ciepło-
wniczym. Dokumentacja archeologiczna (sezon 2012), mps w archiwum WUOZ Lublin, 
Delegatura w Chełmie. Badania sfinansowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energe-
tyki Cieplnej Sp. z o. o w Chełmie. 
 
91. ul. Lubelska 72 
Dokumentacja: Teresa Mazurek, Wojciech Mazurek, Archeologiczne nadzory prac 
ziemnych przy budowie sieci i przyłącza gazowego do budynku pawilonu handlowego przy 
ul. Lubelskiej 72 w Chełmie, mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Chełmie. 
Badania sfinansowane przez Karpacką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. O/Lublin. 
 
92. ul. Lubelska 73 
Dokumentacja: Teresa Mazurek, Wojciech Mazurek, Archeologiczne nadzory prac 
ziemnych przy budowie przyłącza centralnego ogrzewania do budynku mieszkalno-usłu-
gowego przy ul. Lubelskiej 73 w Chełmie, mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura  
w Chełmie. Badania sfinansowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Sp. z o. o w Chełmie. 
 
93. ul. Lubelska 73A 
Dokumentacja: Teresa Mazurek, Wojciech Mazurek, Archeologiczne nadzory prac 
ziemnych przy budowie przyłącza centralnego ogrzewania do budynku mieszkalno-usłu-
gowego przy ul. Lubelskiej 73A w Chełmie, mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura 
w Chełmie. Badania sfinansowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o. w Chełmie. 
 
94. ul. Lwowska 25 
Dokumentacja: Teresa Mazurek, Wojciech Mazurek, Archeologiczny nadzór prac 
budowlanych przy budowie sieci gazowej i przyłącza gazowego do galerii handlowej”Miś” 
przy ul. Lwowskiej 25 w Chełmie, mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Chełmie. 
Badania sfinansowane przez Karpacką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. O/Lublin. 
 
95. ul. Pocztowa 38 
Dokumentacja: Teresa Mazurek, Wojciech Mazurek, Archeologiczne nadzory prac 
ziemnych przy budowie sieci i przyłącza gazowego do budynku przy ul. Pocztowej 38      
w Chełmie, mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Chełmie. Badania 
sfinansowane przez Karpacką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. O/Lublin. 
 
96. ul. Sienkiewicza 20 
Dokumentacja: Andrzej Bronicki, Chełm, ul. Sienkiewicza 20, nadzór nad wykopem 
ciepłowniczym. Dokumentacja archeologiczna (sezon 2012), mps w archiwum WUOZ 
Lublin, Delegatura w Chełmie. Badania sfinansowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Sp. z o. o w Chełmie. 
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97. DOBROMIERZYCE - WILKÓW, gm. WERBKOWICE, pow. 
HRUBIESZOWSKI 
Dokumentacja: Artur Witkowski, Dobromierzyce, stanowiska: 2/34, 3/35, 4/36. 
Peresołowice, stanowiska: 9/20, 10/21, 11/22, 12/23, 13/24, 15/26. Wilków, stanowiska: 
6/46, 7/47, 8/48. Wykopy instalacyjne - wodociąg. Sprawozdanie z nadzoru archeolo-
gicznego, mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Zamościu. Badania sfinanso-
wane przez Gminę Werbkowice. 
 
98. DĘBLIN, pow. RYCKI 
Rynek 
Dokumentacja: Dariusz Włodarczyk, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad 
pracami ziemnymi związanymi z remontem Rynku w Dęblinie, Lublin 2012, mps w 
archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez Dyrekcję Inwestycji Miejskich    
Sp. z o.o. w Dęblinie. 
 
99. FIRLEJ, pow. LUBARTOWSKI 
stan. nr 26, AZP 71-81/28 
Dokumentacja: Michał Kubera, Wyniki nadzorów archeologicznych nad pracami 
ziemnymi związanymi z budową budynku przychodni lekarskiej wraz z apteką w Firleju, 
gm. loco (ul. Kocka, działka nr 47/1), Stanowisko nr 26 (AZP 71-81/28), Lubartów 2013, 
mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez prywatnego inwestora. 
 
100. FRAMPOL, gm. BIŁGORAJ i FRAMPOL, pow. BIŁGORAJSKI 
obwodnica drogowa w ciągu drogi krajowej nr 74 
Dokumentacja: Dariusz Bednarski, Konrad Drobek, Rafał Niedźwiadek, Sprawozdanie 
z nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z budową obwodnicy 
Frampola w ciągu drogi krajowej nr 74, mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura    
w Zamościu. Badania sfinansowane przez ECM Group Polska Sp. z o.o. w Warszawie. 
 
101. FRAMPOL, pow. BIŁGORAJSKI 
historyczny układ urbanistyczny miasta - Rynek 
Dokumentacja: Artur Witkowski, Frampol, pow. Biłgoraj. Rynek - działka nr ewid. 
1064. Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego, mps w archiwum WUOZ Lublin, 
Delegatura w Zamościu. Badania finansowane przez Gminę Frampol. 
 
102. GARBÓW, pow. LUBELSKI  
Dokumentacja: Mariusz Matyaszewski, Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych 
nad pracami ziemnymi związanymi z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej (IV etap)    
w Garbowie, gm. loco, Lublin 2012, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinan-
sowane przez firmę PRI ENERGOPOL - LUBLIN S.A. 
 
103. GŁUSK, pow. LUBELSKI 
Dokumentacja: Anna Jączek, Marcin Jączek, Opracowanie końcowe wyników badań 
archeologicznych w formie nadzoru przeprowadzonych podczas budowy kanalizacji na 
terenie m. Głusk, Hrubieszów 2013, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinan-
sowane przez Gminę Głusk. 
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104. GOŁĄB, gm. PUŁAWY, pow. PUŁAWSKI 
kościół pw. św. Floriana i św. Katarzyny 
Dokumentacja: Dariusz Włodarczyk, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad 
robotami ziemnymi związanymi z pracami budowlanymi i restauratorskimi w kościele 
parafialnymi pw. św. Floriana i św. Katarzyny w Gołębiu, Lublin 2013, mps w archiwum 
WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez firmę Wojdyła Budownictwo Sp. z o.o. 
 
105. HORODYSZCZE, gm. WISZNICE, pow. BIALSKI  
dz. nr 4156, 4148, 4172, 4170, 4161, 4162, 4168, 4165, 3915, 3916 
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Sprawozdanie z badań archeologicznych w formie 
nadzoru nad pracami ziemnymi związanymi z budową drogi oraz przepustów rurowych, 
w strefie ochrony archeologicznej ustanowionej zapisami miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Wisznice, w okresie 2 poł. listopada 2012 roku, mps w ar-
chiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Białej Podlaskiej. Badania sfinansowano ze środ-
ków Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. 
 
106. HORYSZÓW POLSKI, gm. SITNO, pow. ZAMOJSKI  
kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
Dokumentacja: Mirosława Pomarańska, Horyszów Polski. Kościół parafialny pw. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego. Wykop instalacyjny. Sprawozdanie z nadzoru archeologicz-
nego, mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Zamościu. Badania sfinansowane 
przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Horyszowie Polskim. 
 
HRUBIESZÓW  
107. historyczny układ urbanistyczny Śródmieścia  
ul. Ludna, dz. nr 906 
Dokumentacja: Anna Hyrchała, Wyniki nadzoru archeologicznego w obrębie projekto-
wanej zatoki parkingowej w ciągu drogi powiatowej nr 3470L (ul. Ludna w Hrubieszowie). 
Hrubieszów, ul. Ludna. Działka nr ewid.: 906, położona na obszarze historycznego układu 
urbanistycznego miasta Hrubieszowa, mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura           
w Zamościu. Badania sfinansowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie. 
 
108. ul. Partyzantów 31 
Dokumentacja: Artur Witkowski, Hrubieszów, ul. Partyzantów 31. Działki nr ewid. 
230/5, 230/7. Wykopy budowlane. Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego, mps         
w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Zamościu. Badania sfinansowane przez 
inwestora prywatnego. 
 
109. ul. Prosta 
Dokumentacja: Artur Witkowski, Hrubieszów, ul. Prosta. Wykop kanalizacyjny. 
Przyłącza do budynków nr 13 i 15. Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego, mps        
w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Zamościu. Badania sfinansowane przez Urząd 
Miejski w Hrubieszowie. 
 
110. ul. Wodna 
Dokumentacja: Artur Witkowski, Hrubieszów - ul. Wodna. Wykop wodociągowy. 
Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego. mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura 
w Zamościu. Badania sfinansowane przez Urząd Miejski w Hrubieszowie. 
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111. Osiedle Lipice, ul. Dębowa, Hrubieszów - Sławęcin Kolonia  
stan. nr 29 AZP 86-93 i stan. nr 192 AZP 86-94 
Dokumentacja: Anna Hyrchała, Hrubieszów. Osiedle Lipice - ul. Dębowa. Działki nr 
ewid.: 1634, 1635, 1636, położone na obszarze stanowiska archeologicznego. Obszar AZP 
86-93/29. Wykopy instalacyjne. Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego Hrubieszów - 
Sławęcin Kolonia, AZP 86-94/192, mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w 
Zamościu. Badania sfinansowane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość. 
 
112. JAKUBOWICE KONIŃSKIE KOLONIA, gm. JASTKÓW, pow. LUBELSKI 
działka nr ew. 396/3 
Dokumentacja: Andrzej Hunicz, Jakubowice Konińskie Kolonia, gm. Niemce, działka 
396/3. Nadzory archeologiczne nad wykopami związanymi z budową budynku jedno-
rodzinnego, Lublin 2012, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez 
prywatnego inwestora. 
 
JANÓW PODLASKI, pow. BIALSKI  
113. ul. Skalskiego, dz. nr 824 
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad 
pracami ziemnymi przy budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce geod. 
824 w Janowie Podlaskim, na terenie układu urbanistycznego Janowa Podlaskiego 
wpisanego do rejestru zabytków A/611, w okresie 23-25.06. 2012 r., mps w archiwum    
WUOZ Lublin, Delegatura w Białej Podlaskiej. Badania sfinansowane przez prywatnego 
inwestora. 
 
114. ul: Siedlecka, Garbarska, Bandosa, Pilarki  
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych nad 
pracami ziemnymi związanymi z budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnotło-
cznej w miejscowości Stary Pawłów i Janów Podlaski, na terenie układu urbanistycznego 
Janowa Podlaskiego A/611, w okresie maj-październik 2012 r., mps w archiwum WUOZ 
Lublin, Delegatura w Białej Podlaskiej. Badania sfinansowane przez Gminę Janów Podl. 
 
115. zespół zamkowy w Janowie Podlaskim 
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych prze-
prowadzonych w trakcie prac odwiertów geologicznych na terenie zamku biskupów            
w Janowie Podlaskim, wpisanego do rejestru zabytków A/611, mps w archiwum WUOZ 
Lublin, Delegatura w Białej Podlaskiej. Badania sfinansowane przez firmę ZBG 
GEOTEST. 
 
116. KAMIONKA, pow. LUBARTOWSKI 
stan. nr 124 AZP 73-80/31 
Dokumentacja: Michał Kubera, Radosław Marczak, Wyniki badań archeologicznych 
związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kamionce, gm. loco (ul. Kościelna, 
Grobelna, Szkolna, Niska, Michowska, Rynek, 600-Lecia, Warszawska, Leśna, Słoneczna). 
Stanowisko Archeologiczne nr 124 AZP 73-80/31, Lubartów 2012, mps w archiwum 
WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez prywatnego inwestora. 
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KAZIMIERZ DOLNY, pow. PUŁAWSKI 
117. ul. Lubelska, kościół św. Anny  
Dokumentacja: Mariusz Matyaszewski, Dokumentacja z nadzoru archeologicznego nad 
pracami budowlanymi i konserwacyjnymi przy budynku dawnego szpitala w zespole 
kościoła św. Anny (obecnie Kazimierski Dom Kultury) przy ul. Lubelskiej 12 w 
Kazimierzu Dolnym (tom I-II), Lublin 2012, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania 
sfinansowane przez Wojdyła Budownictwo Sp. z o.o. Rabka Zdrój. 
 
118. ul. Góry, Filtrowa 
Dokumentacja: Zbigniew Wichrowski, Anna Wichrowska, Dokumentacja z nadzoru 
archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z budową sieci kanalizacji 
sanitarnej w ulicy Góry, Filtrowej oraz ulicy bez nazwy (gruntowej) w Kazimierzu 
Dolnym, Kraśnik 2012, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez 
Gminę Kazimierz Dolny. 
 
119. dz. nr ew. 889 
Dokumentacja: Andrzej Hunicz, Kazimierz Dolny, Muzeum Sztuki Złotniczej, działka 
889, Nadzory archeologiczne nad wykopami związanymi z budową przyłącza gazowego 
od ul. Witkiewicza, Lublin 2012, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane 
przez Karpacką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. O/Lublin. 
 
120. zespół klasztorny oo. Franciszkanów 
Dokumentacja: Jadwiga Jóźwiak, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad 
pracami ziemnymi związanymi z budową przyłącza wodociągowego na terenie zespołu 
klasztornego oo. franciszkanów Reformatów w Kazimierzu Dolnym, Lublin 2012, mps w 
archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez firmę INTERBUD. 
 
121. ul. Lubelska 48 
Dokumentacja: Anna Komisarczuk-Zawiślak, Paweł Zawiślak, Wyniki nadzoru archeo-
logicznego przeprowadzonego w związku z budową budynku mieszkalnego w Kazimierzu 
Dolnym przy ul. Lubelskiej 48, Lublin 2012, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania 
sfinansowane przez prywatnego inwestora. 
 
122. ul. Sadowa 8, Góry 46 
Dokumentacja: Jadwiga Jóźwiak, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad 
pracami ziemnymi związanymi z budową kabla telekomunikacyjnego pomiędzy budynka-
mi przy ul. Sadowej 8 i Góry 46 w Kazimierzu Dolnym, Lublin 2012, mps w archiwum 
WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez firmę TELEKTRIM S.A. 
 
123. ul. Słoneczna 
Dokumentacja: Jadwiga Jóźwiak, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad pra-
cami związanymi z budową sieci wodociągowej w obszarze ul. Słonecznej w Kazimierzu 
Dolnym, Lublin 2012, mps archiwum WUOZ w Lublinie. Badania sfinansowane przez 
Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „HYDRO SERVICE”. 
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124. KOBYLANY, gm. TERESPOL, pow. BIALSKI  
Przedmoście Terespolskiej Twierdzy Brzeskiej 
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Sprawozdanie z badań archeologicznych wykopali-
skowych na terenie obiektu fortyfikacyjnego Przedmościa Terespolskiego Twierdzy 
Brzeskiej w Kobylanach, objętego ochroną ustaleń miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Terespol, przeprowadzonych w dniach 02-10 sierpnia 2012 r., 
mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Białej Podlaskiej. Badania sfinansowane 
przez Gminę Terespol. 
 
KRASNYSTAW 
125. ul. Czysta 3 
Dokumentacja: Rafał Niedźwiadek, Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych nad roz-
budową, przebudową i zmianą użytkowania budynku dawnej synagogi w Krasnymstawie. 
Dokumentacja zostanie przekazana do archiwum WUOZ w Lublinie Delegatura w Chełmie 
w 2013 r. Badania archeologiczne wykonano na zlecenie inwestora prywatnego. 
 
126. ul. Okrzei 1 
stan. nr 115, AZP 83 - 87 
Dokumentacja: Elżbieta Sobczuk, Dokumentacja z nadzoru archeologicznego w Kra-
snymstawie, ul. Okrzei 1, stan. 115. Sezon 2012, mps w archiwum WUOZ Lublin, 
Delegatura w Chełmie. Badania sfinansowane przez inwestora prywatnego. 
 
127. ul. Mostowa 
Dokumentacja: Konrad Grochecki, Sprawozdanie z badań archeologicznych w obrębie 
prowadzonych prac ziemnych związanych z przebudową gazowej sieci średniego 
ciśnienia w rejonie mostu na rzece Wieprz przy ul. Mostowej w układzie urbanistycznym 
miasta Krasnystaw, pow. Lubelski (nr rejestru zabytków A/628) w roku 2012, mps          
w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Chełmie. Badania sfinansowane przez 
SANITGAZ CM Sp. z o.o. w Lublinie.  
 
KOCK, pow. LUBARTOWSKI 
128. kościół pw. Wniebowzięcia NMP, Pl. A. Jabłonowskiej 
Dokumentacja: Dariusz Włodarczyk, Dokumentacja z nadzoru archeologicznego nad 
badaniami architektonicznymi, pracami ziemnymi związanymi z izolacją fundamentów 
oraz budową przyłączy w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Kocku, Lublin 2013, mps 
w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez firmę ARCUS. 
 
129. ul. Kościuszki  
Dokumentacja: Konrad Drobek, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad 
pracami ziemnymi związanymi z budową sieci kanalizacji deszczowej w Kocku przy ul. 
Kościuszki, Lublin 2013, mps archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez 
Gminę Kock. 
 
130. KOŃSKOWOLA, pow. LUBARTOWSKI 
ul. Lubelska 89, ul. Starowiejska 1b 
Dokumentacja: Andrzej Hunicz, Końskowola, pow. puławski, woj. lubelskie, ul. 
Lubelska 89, ul. Starowiejska 1b. Nadzory archeologiczne nad wykopami związanymi      
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z budową i przebudową sieci gazowej, Lublin 2012, mps w archiwum WUOZ Lublin. 
Badania sfinansowane przez Karpacką Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. O/Lublin. 
 
KRAŚNIK 
131. stan. nr 84, AZP 78-67/3 
Dokumentacja: Marcin Jączek, Wyniki nadzoru archeologicznego nad pracami 
ziemnymi związanymi z budową budynku mieszkalnego w Kraśniku, gm. loco, (działka nr 
129/5) Stanowisko nr 84 - AAZP 78-67/3, Hrubieszów 2012, mps w archiwum WUOZ 
Lublin. Badania sfinansowane przez prywatnego inwestora. 
 
132. osiedle „NAD DOLINĄ” 
Dokumentacja: Zbigniew Wichrowski, Dokumentacja z nadzoru archeologicznego nad 
pracami ziemnymi związanymi z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej            
w osiedlu „NAD DOLINĄ” w Kraśniku, Kraśnik 2012, mps w archiwum WUOZ Lublin. 
Badania sfinansowane przez Urząd Miejski w Kraśniku. 
 
133. ul. Oboźna 
Dokumentacja: Zbigniew Wichrowski, Dokumentacja z nadzoru archeologicznego nad 
wykopami pod kanalizację deszczową na ulicy Oboźnej w Kraśniku, Kraśnik 2012, mps  
w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez Urząd Miejski w Kraśniku. 
 
134. KRĘPIEC, gm. MEŁGIEW, pow. ŚWIDNICKI 
dz. nr ew. 1208/2 
Dokumentacja: Andrzej Hunicz, Krępiec, gm. Mełgiew działka 1208/2, Nadzory archeo-
logiczne nad wykopami związanymi z budową budynku jednorodzinnego, Lublin 2012, mps 
w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez prywatnego inwestora. 
 
135. KRĘŻNICA JARA, gm. NIEDRZWICA DUŻA, pow. LUBELSKI 
dz. nr ew. 896/4 
Dokumentacja: Andrzej Hunicz, Krężnica Jara, gm. Niedrzwica Duża, Działka 896/4, 
Nadzory archeologiczne nad wykopami związanymi z budową przyłącza gazowego, Lublin 
2012, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez prywatnego inwestora. 
 
136. LEŚNA PODLASKA, pow. BIALSKI  
Dokumentacja: Bogdan Wetoszka, Sprawozdanie z archeologicznych badań w formie 
nadzoru nad pracami ziemnymi przy budowie przyłączy wodociągowych na terenie zespołu 
oświatowego w Leśnej Podlaskiej wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/135, w okresie 
9.11-21.12.2012 r., mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Białej Podlaskiej. 
Badania sfinansowane przez Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej. 
 
137. LIPSKO - KACZÓRKI, gm. ZAMOŚĆ i ADAMÓW, pow. ZAMOJSKI  
droga wojewódzkiej nr 849 
Dokumentacja: Tadeusz Wiśniewski, Dokumentacja z nadzoru archeologicznego nad 
pracami ziemnymi podczas realizacji inwestycji drogowej związanej z rozbudową drogi 
wojewódzkiej nr 849 Zamość-Jacnia-Wola Obszańska na odcinku Frampol-Biłgoraj, od 
km 72+800 do km 85+972,43, mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Zamościu. 
Badania sfinansowane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów SA 
Lubartów. 
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LUBLIN 
138. ul. I Armii Wojska Polskiego 8 
Dokumentacja: Piotr Zimny, Dokumentacja z nadzorów archeologicznych nad pracami 
ziemnymi związanymi z rozbudową Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwioleczni-
ctwa przy ul. 1-ej Armii Wojska Polskiego 8 w Lublinie, Lublin 2012, mps w archiwum 
WUOZ Lublin.  Badania  sfinansowane  przez  Wschodnią  Dyrekcję  Inwestycji WDI 
Sp. z o.o. Lublin. 
 
139. ul. Akademicka 
Dokumentacja: Informacja w wyniku interwencyjnych prac archeologicznych na ulicy 
Akademickiej w Lublinie, Lublin 2013, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania 
sfinansowane przez firmę TAYLOR/MPWIK Lublin. 
  
140. ul. Archidiakońska 3 
Dokumentacja: Konrad Drobek, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad pra-
cami ziemnymi związanymi z zabezpieczeniem sklepień piwnic w pomieszczeniach traktu 
północnego w Kamienicy przy ul. Archidiakońskiej 3 w Lublinie, Lublin 2012, mps         
w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez Zakład Nieruchomości 
Komunalnych w Lublinie.  
 
141. ul. Białkowska Góra  
Dokumentacja: Wojciech Mazurek, Archeologiczne nadzory prac ziemnych przy bu-
dowie sieci teleinformatycznej do obiektu handlowego LIDL przy ul. Białkowska Góra 3 
w Lublinie, Lublin-Chełm 2012, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane 
przez firmę San-Tel-Bud.; Wojciech Mazurek, Archeologiczne nadzory prac ziemnych 
przy budowie kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Białkowska Góra 
w Lublinie, Lublin - Chełm 2012, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinanso-
wane przez firmę WODROL. 
 
142. ul. Białkowska Góra, Sienna 
Dokumentacja: Wojciech Mazurek, Archeologiczne nadzory prac ziemnych przy 
budowie kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Białkowska Góra       
w Lublinie. Sprawozdanie archeologiczne z nadzorów prac ziemnych w Lublinie wzdłuż 
ulicy Białkowska Góra i Sienna, Lublin - Chełm 2012, mps w archiwum WUOZ Lublin. 
Badania sfinansowane przez firmę WODROL. 
 
143. ul. Grodzka 10 
Dokumentacja: Konrad Drobek, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad praca-
mi ziemnymi związanymi z izolacją południowej ściany kamienicy przy ul. Grodzkiej 10  
w Lublinie, Lublin 2012, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez 
Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie. 
 
144. ul. Grodzka 26 
Dokumentacja: Katarzyna Piątkowska, Michał Dobrzyński, Dokumentacja z II i III 
etapu nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z remontem 
kamienicy przy ul. Grodzkiej 26 w Lublinie, Lublin 2013, mps w archiwum WUOZ 
Lublin. Badania sfinansowane przez prywatnego inwestora. 
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145. ul. Grodzka 30 
Dokumentacja: Andrzej Hunicz, Lublin, Kamienica przy ul. Grodzkiej 30. Dokumentacja 
z nadzoru archeologicznego, Lublin 2013, mps w archiwum WUOZ Lublin; Andrzej 
Hunicz, Lublin. Kamienica przy ul. Grodzkiej 30. Dokumentacja z nadzorów archeolo-
gicznych nad wykopami ziemnymi związanymi z wykonaniem hydroizolacji fundamentu 
ścian frontowej, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez inwestora 
prywatnego. 
  
146. ul. Kalinowszczyzny, cmentarz żydowski 
Dokumentacja: Jacek Tkaczyk, Wstępne sprawozdanie z nadzoru archeologicznego 
przeprowadzonego przy remoncie muru ogrodzeniowego cmentarza żydowskiego przy ul. 
Kalinowszczyzny w Lublinie, Lublin 2012, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania 
sfinansowane przez Fundację Chrońmy Cmentarze Żydowskie w Lublinie. 
 
147. ul. Kowalska 19/Grodzka 36A  
Dokumentacja: Jacek Tkaczyk, Dokumentacja z nadzoru archeologicznego oraz badań 
ratowniczych przy kamienicy ul. Kowalska 19/Grodzka 36A w Lublinie, Lublin 2013, mps 
w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez Kamienice Miasta Sp z o.o. 
Lublin. 
 
148. Lublin - Piaski, budową drogi ekspresowej S17 
Dokumentacja: Stanisław Żórawski, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad 
budową drogi ekspresowej S17 na odcinku Lublin - Piaski, Lublin 2013, mps w ar-
chiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez firmę BUDIMEX S.A. 
 
149. Al. Męczenników Majdanka 
były niemiecki obóz koncentracyjny na Majdanku 
Dokumentacja: Andrzej Hunicz, Lublin. Państwowe Muzeum na Majdanku były 
niemiecki obóz koncentracyjny. Nadzory archeologiczne nad wykopami związanymi z: - 
adaptacją baraku nr 62 pawilon wystawowy, - remontem baraku starego krematorium, 
remontem baraku nr 17 na II polu wieżniarskim, przebudową i rozbudową dróg, 
parkingów i chodników, remontem kanalizacji sanitarnej, na odcinku około 20 metrów, 
poza barakiem nr 41 i 42, Lublin 2012, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania 
sfinansowane przez Państwowe Muzeum na Zamku. 
 
150. Muzeum Wsi Lubelskiej 
Dokumentacja: Dariusz Włodarczyk, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad 
pracami ziemnymi związanymi z inwestycją pn. „Miasteczko prowincjonalne Europy 
Środkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, etap I”, Lublin 2013, mps archiwum 
WUOZ w Lublinie. Badania sfinansowane przez Muzeum Wsi Lubelskiej. 
 
151. ul. Narutowicza, Wschodnia, Środkowa 
Dokumentacja: Andrzej Hunicz, Lublin, ulice: Narutowicza, Wschodnia, Środkowa, 
nadzory archeologiczne nad wykopami związanymi z przebudową sieci ciepłowniczej, 
Lublin 2012, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez LPEC Lublin. 
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152. ul. Okopowa, Karłowicza 
Dokumentacja: Konrad Drobek, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad 
pracami ziemnymi związanymi z przebudową sieci ciepłowniczej na odcinku od ul. 
Okopowej do ul. Karłowicza w Lublinie, Lublin 2012, mps archiwum WUOZ w Lublin. 
Badania sfinansowane przez LPEC Lublin. 
 
153. ul. Obywatelska, Unicka, Spółdzielczości Pracy, Lubartowska 
Dokumentacja: Damian Wilczyński, Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych nad 
robotami ziemnymi związanymi z remontem skrzyżowania ulic: Obywatelska, Unicka, 
Spółdzielczości Pracy i Lubartowskiej w Lublinie, Lublin 2012, mps w archiwum WUOZ 
Lublin. Badania sfinansowane przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie. 
 
154. Ogród Saski 
Dokumentacja: Andrzej Hunicz, Lublin Ogród Saski, Nadzory archeologiczne nad 
wykopami związanymi z budową i przebudową sieci elektroenergetycznej, Lublin 2012, 
mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez firmę ELEKTRO SPARK 
Sp. z o.o. 
 
155. ul. Peowiaków, dawny zespół klasztorny ss. wizytek (ob. Centrum Kultury)  
Dokumentacja: Mariusz Matyaszewski, Sprawozdanie z kontynuacji badań archeolo-
gicznych na terenie klasztoru powizytkowskiego przy ul. Peowiaków 12 w Lublinie       
w formie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z adaptacją na 
potrzeby Centrum Kultury, prowadzonymi w latach 2012 i 2013, Lublin 2013, mps         
w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez firmę WARBUD S.A. 
Dokumentacja: Stanisław Żórawski, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego prowa-
dzonego w 2010 roku nad przebudową Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków, 
Lublin 2013, mps archiwum WUOZ w Lublin. Badania sfinansowane przez firmę 
WARBUD S.A. 
 
156. Al. Racławickie, Grottgera  
Dokumentacja: Mariusz Matyaszwski, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad 
pracami ziemnymi związanymi z budową Lubelskiego Centrum Konferencyjnego realizo-
wanego w obrębie działki nr 41.3-51 przy Al. Racławickich 8 i ul. Grottgera 2 w 
Lublinie, Lublin 2012, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez 
Urząd Wojewódzki w Lublinie. 
 
157. ul. Szarotkowa, Dereniowa  
Dokumentacja: Andrzej Hunicz, Lublin, ul. Szarotkowa 60, Dereniowa 2, działka nr 6. 
Nadzory archeologiczne nad wykopami związanymi z budową budynku jednorodzinnego, 
Lublin 2012, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez prywatnego 
inwestora. 
 
158. Wzgórze Czwartek, ul. ks. Michała Słowikowskiego 1 
Dokumentacja: Andrzej Hunicz, Lublin - Czwartek, ul. Ks. Michała Słowikowskiego 1, 
działka 30/3. Nadzory archeologiczne nad wykopami związanymi z budową przyłącza 
Gazowego do budynku starej plebanii, Lublin 2012, mps w archiwum WUOZ Lublin. 
Badania sfinansowane przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo. 
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159. ul. Sienna 27 
Dokumentacja: Wojciech Mazurek, Archeologiczne nadzory prac ziemnych przy 
budowie sieci teleinformatycznej do stacji paliw NESTE przy ul. Siennej 27 w Lublinie, 
Lublin - Chełm 2012, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez 
firmę San-Tel-Bud. 
 
160. ul. Wesoła 1c  
Dokumentacja: Andrzej Hunicz, Lublin, ul. Wesoła 1c, działka 15, Nadzory archeolo-
giczne nad wykopami związanymi z budową przyłącza gazowego, Lublin 2012, mps        
w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez Karpacką Spółkę Gazownictwa 
Sp. z o.o. O/Lublin. 
 
161. ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 2, pałac biskupi 
Dokumentacja: Katarzyna Piątkowska, Michał Dobrzyński, Dokumentacja z nadzoru 
archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z wykonaniem izolacji pionowej 
ścian budynków Pałacu Kurii Metropolitalnej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2 
w Lublinie, Lublin 2013, mps w archiwum WUOZ Lublin, Badania sfinansowane przez 
Kurię Metropolitalną w Lublinie. 
 
162. ul. Towarowa, Słomiany Rynek  
Dokumentacja: Konrad Drobek, Sprawozdanie z interwencji archeologicznej nad 
pracami ziemnymi związanymi z budową sieci C.O. na Słomianym Rynku w Lublinie. 
Lublin 2012, mps archiwum WUOZ w Lublin. Badania sfinansowane przez LPEC 
Lublin. 
 
163. ul. Towarowa 15  
Dokumentacja: Ewa Tabaczewska, Dokumentacja z nadzoru archeologicznego przepro-
wadzonego nad pracami ziemnymi związanymi z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego 
na dz. nr 12/7 przy ul. Towarowej 15 w Lublinie, Lublin 2012, mps w archiwum WUOZ 
Lublin. Badania sfinansowane przez Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie. 
 
164. ul. Zamkowa 
Dokumentacja: Dariusz Włodarczyk, Dokumentacja z nadzoru archeologicznego nad 
pracami ziemnymi związanymi z budową szaletu miejskiego w Lublinie przy ul. Zamkowej 
na działkach 41, 45/2 45/3 (obr. 34 ark. 1), Lublin 2012, mps w archiwum WUOZ 
Lublin. Badania sfinansowane przez Gminę Lublin; Dariusz Włodarczyk, Sprawozdanie 
z nadzoru archeologicznego nad pracami związanymi z remontem i przebudową ulicy 
Zamkowej w Lublinie, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez 
PKZ Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków SA w Warszawie O/Lublin; 
Dariusz Włodarczyk, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi 
związanymi z wymianą sieci gazociągu n/c w ulicy Zamkowej i ulicy Podwale w Lublinie, 
Lublin 2013, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez Karpacką 
Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. O/Lublin. 
 
165. ul. Złota 9, klasztor oo. dominikanów 
Dokumentacja: Jacek Tkaczyk, Wstępne sprawozdanie z nadzorów archeologicznych 
przeprowadzonych podczas remontu klasztoru oo. dominikanów przy ul. Złotej 9 w 
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Lublinie, Lublin 2013, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez 
zakon dominikanów. 
 
ŁĘCZNA 
166. kościół pw. św. Marii Magdaleny 
Dokumentacja: Michał Dobrzyński, Katarzyna Piątkowska, Dokumentacja z nadzoru 
archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z remontem elewacji kościoła             
i dzwonnicy oraz ogrodzenia w parafii p.w. św. Marii Magdaleny w Łęcznej, Lublin 2012, 
mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez Parafię Rzymskokatolicką. 
pw. św Marii Magdaleny w Łęcznej; Anna Komisarczuk-Zawiślak, Paweł Zawiślak, 
Wyniki nadzoru archeologicznego prowadzonych w związku z realizacją inwestycji pn. 
Prace budowlane związane z montażem iluminacji, systemu sygnalizacji włamania i mo-
nitoringu telewizji przemysłowej CCTV w kościele parafialnym pw. Św. Marii Magdaleny 
w Łęcznej oraz rewitalizacji cmentarza przykościelnego (przebudowa ciągów pieszych      
z uzupełnieniem odwodnienia) w obrębie działki 2170, Lublin 2013, mps w archiwum 
WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Marii 
Magdaleny w Łęcznej. 
 
167. ul. 3-go Maja, Pańska 
Dokumentacja: Andrzej Hunicz, Łęczna ul. 3 Maja, Pańska. Nadzory archeologiczne 
nad wykopami związanymi z budową sieci elektroenergetycznej, Lublin 2012, mps          
w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez firmę ELTO Sp. z o.o. 
 
168. ul. Kanałowa, 3-go Maja, Pańska, Mickiewicza 
Dokumentacja: Michał Kubera, Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych      
w formie nadzoru nad pracami ziemnymi związanymi z budową linii kablowych nn 
oświetlenia ulicznego w rejonie ulic: Kanałowa, 3-go Maja, Pańska, Mickiewicza            
w Łęcznej, Lubartów 2013, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane 
przez Gminę Łęczna. 
 
169. ul. Mickiewicza, Pańska 
Dokumentacja: Michał Kubera, Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych      
w formie nadzoru nad pracami ziemnymi związanymi z budową kanalizacji deszczowej   
w ul. Mickiewicza oraz Pańskiej w Łęcznej, Lubartów 2013, mps w archiwum WUOZ 
Lublin. Badania sfinansowane przez Gminę Łęczna. 
 
170. Rynek I, Rynek II 
Dokumentacja: Konrad Drobek, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad 
pracami ziemnymi związanymi z rewitalizacją Rynku I i Rynku II w Łęcznej, Lublin 2013, 
mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęcznej. 
 
171. ŁUKÓW  
ul. Browarna  
Dokumentacja: Agnieszka Martyniuk-Drobysz, Sprawozdanie z nadzoru archeolo-
gicznego nad pracami ziemnymi związanymi z budową zespołu obiektów mieszkalno-
usługowych, na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej ustanowionej ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łukowa, w okresie 25-30 
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listopada 2012 r., mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Białej Podlaskiej. 
Badania sfinansowane przez WSP NIERUCHOMOŚCI. 
 
MIĘDZYRZEC PODLASKI, pow. BIALSKI  
172. ul. Brzeska, dz. nr 938 
Dokumentacja: Bogdan Wetoszka, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad 
pracami ziemnymi związanymi z budową kanalizacji deszczowej i przebudową placu 
manewrowego na terenie historycznego układu urbanistycznego Międzyrzeca Podlas-
kiego wpisanego do rejestru zabytków A/673, w okresie 18-19 maja 2012 r., mps            
w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Białej Podlaskiej. Badania sfinansowane przez 
prywatnego inwestora. 
 
173. ul. Staromiejska, Warszawska 
Dokumentacja: Bogdan Wetoszka, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad 
pracami ziemnymi związanymi z budową sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami, na 
terenie układu urbanistycznego Międzyrzeca Podlaskiego wpisanego do rejestru 
zabytków, nr A/673, w okresie 20-28 czerwca 2012 r., mps w archiwum WUOZ Lublin, 
Delegatura w Białej Podlaskiej. Badania sfinansowane przez firmę Dalkia Międzyrzec 
Podlaski. 
 
174. MILANÓW, pow. PARCZEWSKI 
ul. Kościelna, zespół dworsko-parkowy 
dokumentacja: Bogdan Wetoszka, Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych 
przeprowadzonych w trakcie budowy sieci kanalizacyjnej, gm. loco, na terenie założenia 
dworsko parkowego wpisanego do rejestru zabytków w Milanowie, w okresie 15-21 
kwiecień 2012 r., mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Białej Podlaskiej. 
Badania sfinansowane przez firmę PARSTER. 
 
175. NAŁĘCZÓW, pow. PUŁAWSKI 
ul. Lipowa 23  
Dokumentacja: Andrzej Hunicz, Nałęczów, ul. Lipowa 23, działka nr 353. Nadzory 
archeologiczne nad wykopami związanymi z budową budynku mieszkalnego, Lublin 2012, 
mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez EKO DEVELOPMENT 
NAŁĘCZÓW Sp. z o.o. 
 
OPOLE LUBELSKIE 
176. obwodnica miasta 
Dokumentacja: Jacek Tkaczyk, Podsumowanie badań archeologicznych przeprowa-
dzonych w związku z budową obwodnicy Opola Lubelskiego w 2012 roku, Lublin 2012, 
mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych Lubartów S.A. 
 
177. ul. Dolna 24 
Dokumentacja: Andrzej Hunicz, Opole Lubelskie, ul. Dolna 24, działka 167. Nadzory 
archeologiczne nad wykopami związanymi z budową budynku gospodarczego, Lublin 
2012, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez prywatnego 
inwestora. 
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178. ul. Krótka, Popijarska 
Dokumentacja: Zbigniew Wichrowski, Anna Wichrowska, Opole Lubelskie, woj. 
lubelskie, dokumentacja z nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi    
z budową sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Krótkiej i Popijarskiej w Opolu Lubelskim, 
Lublin 2012, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez Gminę 
Opole Lubelskie. 
 
179. ul. Lubelska, ul. Rybacka 
Dokumentacja: Andrzej Hunicz, Opole Lubelskie, ul. Lubelska, ul. Rybacka, Nadzory 
archeologiczne nad wykopami związanymi z przebudową sieci gazowej, Lublin 2012, 
mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez Karpacką Spółkę 
Gazownictwa Sp. z o.o. O/Lublin. 
 
180. PAŁECZNICA, gm. NIEDŹWIADA, pow. LUBARTOWSKI 
stan. nr 103, AZP 72-82/4 
Dokumentacja: Michał Kubera, Wyniki nadzorów archeologicznych nad pracami 
ziemnymi związanymi z budową budynku mieszkalnego w Pałecznicy, gm. Niedźwiada 
(działka 1352). Stanowisko nr 103 - AZP 72-82/4, Lubartów 2012, mps w archiwum 
WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez prywatnego inwestora. 
 
PUŁAWY 
181. ul. Christiana P. Aignera, 4-go Pułku Piechoty WP 
Dokumentacja: Andrzej Hunicz, Puławy, ul. Christiana P. Aignera, ul. 4-go Pułku 
Piechoty WP. Nadzory archeologiczne nad wykopami związanymi z budową i przebudo-
wą sieci gazowej, Lublin 2012, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane 
przez Karpacką Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Lublin. 
 
182. osiedle Górna Kolejowa 
Dokumentacja: Sebastian Wardak, Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych prac 
ziemnych przy budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na 
terenie miasta Puławy w os. Górna Kolejowa, woj. Lubelskie - wrzesień/grudzień 2012, 
Puławy 2012, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez Zarząd 
Inwestycji Miejskich w Puławach. 
 
183. osiedle Włostowice 
Dokumentacja: Stanisław Żórawski, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad 
budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na osiedle Włostowice w Puławach 
w 2012 r., Lublin 2013, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez 
MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. 
 
RADZYŃ PODLASKI 
184. ul. Dąbrowskiego, Rynek 1, dz. nr 600/1, 600/2, 595, 579/2 
Dokumentacja: Tomasz Pietrzela, Sprawozdanie z badań archeologicznych w formie 
nadzoru nad inwestycją budowy przyłączy ciepłowniczych w Radzyniu Podlaskim, na 
terenie historycznego układu rezydencjonalno-urbanistycznego Radzynia Podlaskiego 
wpisanego do rejestru zabytków A/303, mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura       
w Białej Podlaskiej. Badania sfinansowane przez Urząd Miasta Radzyń Podlaski. 
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185. ul. Jana Pawła II  
Dokumentacja: Tomasz Pietrzela, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad 
pracami ziemnymi związanymi z budową sieci ciepłowniczej, na terenie układu rezy-
dencjonalno-urbanistycznego miasta Radzyń Podlaski, wpisanego do rejestru zabytków 
nr A/303, w okresie 25 czerwiec - 14 lipiec 2012 r., mps w archiwum WUOZ, Delegatura 
w Białej Podlaskiej. Prace wykonano ze środków Urzędu Miasta Radzyń Podlaski. 
 
186. ul. Jana Pawła II, dz. nr 1660/7  
Dokumentacja: Tomasz Pietrzela, Sprawozdanie z ratowniczych prac archeologicznych 
i inwentaryzacyjnych przy tunelu odkrytym podczas prowadzenia prac ziemnych wyko-
nywanych podczas wymiany sieci wodociągowej, na terenie historycznego układu rezy-
dencjonalno-urbanistycznego Radzynia Podlaskiego pod nr A/303, w okresie 27.08.2012 r., 
mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Białej Podlaskiej. Badania sfinansowane 
przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Radzyniu Podlaskim. 
 
187. ul. Leśna, Wyszyńskiego, dz. nr: 1660/7, 1664, 3248, 1682/8,787, 2261/7 
Dokumentacja: Tomasz Pietrzela, Sprawozdanie z badań archeologicznych nadzoru nad 
pracami ziemnymi nad budową infrastruktury oświetleniowej ścieżki rowerowej na 
terenie układu rezydencjonalno-urbanistycznego Radzynia Podlaskiego, wpisanego do 
rejestru zabytków A/303, w okresie 30.09.2012 r., mps w archiwum WUOZ, Delegatura    
w Białej Podlaskiej. Badania sfinansowane przez prywatnego inwestora. 
 
188. ul. Międzyrzecka, Jana Pawła II, Plac Wolności 
Dokumentacja: Tomasz Pietrzela, Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych badań 
archeologicznych w formie nadzoru nad pracami ziemnymi inwestycji przebudowy ulic   
w Radzyniu Podlaskim, gm. loco, na terenie układu rezydencjonalno-urbanistycznego 
miasta Radzyń Podlaski, wpisanego do rejestru zabytków nr A/303 w okresie 2 kwietnia 
2012 - 11 października 2012 r. (z przerwami), mps w archiwum WUOZ Lublin, 
Delegatura w Białej Podlaskiej. Prace wykonano ze środków Urzędu Miasta Radzyń 
Podlaski. 
 
189. Plac Wolności 
Dokumentacja: Tomasz Pietrzela, Sprawozdanie z badań archeologicznych w formie 
nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z budową przyłącza 
ciepłowniczego na terenie układu rezydencjonalno-urbanistycznego Radzynia Pod-
laskiego wpisanego do rejestru zabytków A/303, w okresie 8-15.11.2012 r., mps               
w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Białej Podlaskiej. Badania sfinansowane przez 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Radzyniu Podlaskim. 
 
190. dz. nr 1418 
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad 
pracami ziemnymi przyłącza elektroenergetycznego na terenie układu rezydencjonalno-
urbanistycznego Radzynia Podlaskiego, wpisanego do rejestru zabytków A/303, w okre-
sie 4 czerwca 2012 r., mps w archiwum WUOZ, Delegatura w Białej Podlaskiej. Badania 
sfinansowane przez prywatnego inwestora. 
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191. SŁAWACINEK STARY, gm. BIAŁA PODLASKA, pow. BIALSKI  
dz. geod. 530/1, 527, 530/2, 139/37, 140/19, 140/21, 141/12, 141/14, 142/14, 142/16, 
142/18, 143/11, 143/13, 143/15, 465/1 
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Nadzory prowadzone nad inwestycją liniową na 
terenie położonym w okolicy funkcjonowania dawnego dworu obronnego w Sławacinku 
znanego ze źródeł pisanych, mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Białej 
Podlaskiej. Prace wykonano ze środków prywatnego inwestora. 
 
192. SOBOLE, gm. ULAN MAJORAT, pow. RADZYŃSKI 
Dokumentacja: Tomasz Pietrzela, Sprawozdanie z poszukiwań ukrytych lub porzu-
conych zabytków ruchomych w tym archeologicznych przy użyciu urządzeń elektronicz-
nych na terenie założenia dworsko-parkowego w miejscowości Sobole, wpisanego do 
rejestru zabytków pod nr A/245, w terminie 30.11.2012 r., mps w archiwum WUOZ 
Lublin, Delegatura w Białej Podlaskiej. Badania sfinansowane ze środków prywatnego 
inwestora. 
 
193. STARY, gm. BIAŁA PODLASKA, pow. BIALSKI  
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Sprawozdanie z badań archeologicznych w formie 
nadzoru nad pracami ziemnymi prowadzonymi podczas budowy linii światłowodowej na 
terenie występowania osadnictwa historycznego w strefie ochrony archeologicznej 
ustanowionej zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Biała Podlaska, w okresie 23-30.10.2012 r., mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura 
w Białej Podlaskiej. Badania sfinansowane przez prywatnego inwestora. 
 
194. SZÓSTKA, gm. DRELÓW, pow. RADZYŃSKI 
dz. nr 1174, 1202/2  
Dokumentacja: Bogdan Wetoszka, Sprawozdanie z poszukiwań ukrytych lub porzu-
conych zabytków ruchomych w tym archeologicznych przy użyciu urządzeń elektro-
nicznych w miejscowości Szóstka, gm. Drelów w okresie 28-30.10.2012 r., mps w ar-
chiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Białej Podlaskiej. Badania sfinansowane przez 
Stowarzyszenie „SAKWA”. 
 
SZCZEBRZESZYN, pow. ZAMOJSKI  
195. Historyczny układ urbanistyczny miasta 
Pl. T. Kościuszki 42 
Dokumentacja: Artur Witkowski, Szczebrzeszyn - Rynek. Plac T. Kościuszki 42. Działka 
nr ewidencyjny 591. Budowa budynku gospodarczego. Sprawozdanie z nadzoru 
archeologicznego, mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Zamościu. Badania 
archeologiczne zlecone i finansowane przez inwestora prywatnego. 
 
196. ul. Klukowskiego, dz. ew. nr 331/1 
Dokumentacja: Artur Witkowski, Szczebrzeszyn - ul. Klukowskiego. Działka nr ewid. 
331/1. Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego, mps w archiwum WUOZ Lublin, 
Delegatura w Zamościu. Badania sfinansowane przez prywatnego inwestora. 
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197. ŚWIDNIK  
Port Lotniczy 
Dokumentacja: M. Kubera, Wyniki nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi 
związanymi z budową Portu Lotniczego w Świdniku, Lubartów 2012, mps w archiwum 
WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez Port Lotniczy Lublin SA.  
 
198. TOMASZÓW LUBELSKI  
historyczny układ urbanistyczny 
ul. Gałczyńskiego 
Dokumentacja: Jolanta Bagińska, Dokumentacja z nadzorów archeologicznych podczas 
prac ziemnych przy zakładaniu przyłącza gazowego w Tomaszowie Lubelskim, przy ul. 
Gałczyńskiego, dz. nr 151, mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Zamościu. 
Badania sfinansowane przez inwestora prywatnego. 
 
199. TRZESZCZANY, pow. HRUBIESZOWSKI 
Park w zespole pałacowo-parkowym 
Dokumentacja: Ewa Prusicka-Kołcon, Wyniki nadzoru archeologicznego przy ekshumacji 
zwłok znajdujących się w mogile położonej na terenie zespołu pałacowo-parkowego       
w Trzeszczanach Pierwszych, gm. Trzeszczany, mps w archiwum WUOZ Lublin, 
Delegatura w Zamościu. Badania sfinansowane przez Gminę Trzeszczany. 
 
200. TURKA, gm. WÓLKA, pow. LUBELSKI 
osiedle Borek 
Dokumentacja: Łukasz Rejniewicz, Dokumentacja z nadzorów archeologicznych nad 
pracami związanymi z budową ulic: Akacjowej, Jesionowej, Olchowej, Lipowej, 
Grabowej, Wiązowej, Jaworowej, Poziomkowej, Wrzosowej, Konwaliowej, Jeżynowej, 
Malinowej i Jagodowej przeprowadzonych w Turce na terenie osiedla Borek, Turka 
2012, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez Gminę Wólka. 
 
201. WĄWOLNICA, pow. PUŁAWSKI 
ul. Lubelska 
Dokumentacja: Jadwiga Jóźwiak, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad 
pracami ziemnymi związanymi z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lubelskiej      
w Wąwolnicy, Lublin 2013, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane 
przez Gminę Wąwolnica. 
 
WŁODAWA  
202. ul. Klasztorna 6 
Dokumentacja: Teresa Mazurek, Wojciech Mazurek, Rafał Ratajczak, Archeologiczne 
nadzory prac ziemnych przy odwiertach geologicznych przy ulicy Klasztornej 6 we 
Włodawie, mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Chełmie. Badania sfinansowane 
przez Spółdzielnię Projektowania i Usług Inwestycyjnych „Inwestprojekt” w Chełmie. 
 
203. Al. J. Piłsudskiego 16 
Dokumentacja: Teresa Mazurek, Wojciech Mazurek, Archeologiczne nadzory prac 
ziemnych przy budowie przyłącza energetycznego do budynku restauracji Venus przy Al. 
J. Piłsudskiego 16 we Włodawie, mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Chełmie. 
Badania sfinansowane przez firmę PUH “Energetyk” we Włodawie. 
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204. ul. Szkolna 4 
Dokumentacja: Teresa Mazurek, Wojciech Mazurek, Wyniki archeologicznych nadzo-
rów prac ziemnych przy budowie przyłączy energetycznych do basenu Venus przy ul. 
Szkolnej 4 we Włodawie, mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Chełmie. 
Badania sfinansowane przez firmę PUH “Energetyk” we Włodawie. 
 
205. ul. Jurydyki 4 
Dokumentacja: Teresa Mazurek, Wojciech Mazurek, R. Ratajczak, Archeologiczny 
nadzór prac budowlanych przy remoncie dawnego budynku masarni przy ul. Jurydyki 4 
we Włodawie, mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Chełmie. Badania 
sfinansowane przez prywatnego inwestora.  
 
206. ul. Nadstawna 3 
Dokumentacja: Teresa Mazurek, Wojciech Mazurek, Wyniki archeologicznych nadzorów 
prac ziemnych przy budowie garaży i słupów zadaszenia przy ulicy Nadstawnej 3 we 
Włodawie, mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Chełmie. Badania 
sfinansowane przez inwestora prywatnego.  
 
WOJSŁAWICE, pow. CHEŁMSKI  
207. Rynek, kościół pw. św. Michała Archanioła 
Dokumentacja: Andrzej Bronicki, Wojsławice - przebudowa placu przy kościele pw. 
Michała Archanioła oraz remont chodników wzdłuż ulicy Rynek. Dokumentacja 
archeologiczna (sezon 2012), mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Chełmie. 
Badania sfinansowane przez Gminę Wojsławice.  
 
208. Rynek 28 
Dokumentacja: Stanisław Gołub, Wojsławice, ul. Rynek 28, woj. lubelskie. Dokumentacja 
z nadzorów archeologicznych (ogrodzenie). Sezon 2012, mps archiwum WUOZ Lublin, 
Delegatura w Chełmie. Badania sfinansowane przez prywatnego inwestora.  
 
209.Rynek 20B  
stan. nr 31, AZP 84-91 
Dokumentacja: Tomasz Dzieńkowski, Wojsławice, ul. Rynek 20B, woj. lubelskie. Stano-
wisko 31, AZP 84-91. Dokumentacja z nadzorów archeologicznych nad wykopami pod 
instalację deszczową, kanalizację oraz mur oporowy. Sezon 2012, mps archiwum WUOZ 
Lublin, Delegatura w Chełmie. Badania sfinansowane przez firmę FORTEX Sp. z o.o. w 
Chełmie. 
 
210. WYGODA, gm. WISZNICE, pow. BIALSKI 
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego nad 
pracami ziemnymi związanymi z przebudową sieci kanalizacyjno-ciśnieniowej i sieci 
wodociągowej oraz wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego, na obszarze strefy 
ochrony archeologicznej ustanowionej zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wisznice, w okresie 15-31 lipiec 2012 r., mps w archiwum WUOZ 
Lublin, Delegatura w Białej Podlaskiej. Prace sfinansowane przez prywatnego inwestora. 
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211. WYGODA i DUBICA, gm. WISZNICE, pow. BIALSKI  
Dokumentacja: Mieczysław Bienia, Sprawozdanie z badań archeologicznych w formie 
nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z budową sieci i przyłączy 
kanalizacji sanitarnej w układzie z pompownią ścieków i rurociągiem tłocznym w m. 
Wygoda oraz Dubica na terenie strefy ochrony archeologicznej ustanowionej zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wisznice, w okresie 9-
30.11.2012 r., mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Białej Podlaskiej. Badania 
sfinansowane przez Gminę Wisznice. 
 
ZAMOŚĆ 
212. Zespół Starego Miasta  
Zespół Katedry 
Dokumentacja: Artur Witkowski, Zamość - Stare Miasto. Zespół Katedry pw. 
Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła. Sprawozdanie z nadzoru 
archeologicznego, mps w archiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Zamościu. Badania 
sfinansowane przez Parafię Katedralną w Zamościu. 
 
213. ul. Kolegiacka - dawny Szpital Kolegiacki (Blok XVI) 
Dokumentacja: Artur Witkowski, Zamość - Stare Miasto. Poczta - d. Szpital Kolegiacki. 
Wykopy budowlane. Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego, mps w archiwum WUOZ 
Lublin, Delegatura w Zamościu. Badania sfinansowane przez firmę „INWEX” Sp. z o.o. 
 
214. ul. Zamenhofa - dawne Jatki Żydowskie (Blok XXIV) 
Dokumentacja: Artur Witkowski, Zamość - Stare Miasto. Zamenhofa - Daniłowskiego - 
Pl. Stefanidesa. Jatki Żydowskie. Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego, mps w ar-
chiwum WUOZ Lublin, Delegatura w Zamościu. Badania sfinansowane przez inwestora 
prywatnego. 
 
215. Nowe Miasto - ul. Zarwanica, Nowy Rynek 
Dokumentacja: Artur Witkowski, Zamość - Nowe Miasto, ul. Zarwanica i Nowy Rynek. 
Dokumentacja archeologiczna wykopów budowlanych, mps w archiwum WUOZ Lublin, 
Delegatura w Zamościu. Badania sfinansowane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogo-
wych Sp. z o.o. w Zamościu. 
 
216. ZARZEKA, gm. WĄWOLNICA, pow. PUŁAWSKI 
dz. nr ew. 344/13 
Dokumentacja: Anna Komisarczuk-Zawiślak, Paweł Zawiślak, Wyniki nadzoru archeo-
logicznego związanego z inwestycją pn. Budowa zjazdu na posesję z drogi gminnej (dz. nr 
344/29) na działkę nr 344/13 w m. Zarzeka gm. Wąwolnica pow. puławski, Lublin 2012, 
mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez prywatnego inwestora. 
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V. BADANIA DAWNE 

Badania w roku 2010 

KRAŚNIK 
kościół WN Marii Panny w Kraśniku 
Dokumentacja: J. A. Derlak, Pochówki z krypty nr 6 z kościoła p.w. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Kraśniku (woj. lubelskie), Lublin 2010, mps archiwum 
WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Natalia 
Łyżwa, Wyposażenie grobowe XVIII-wiecznego pochówku z kościoła p.w. Najświętszej 
Maryi Panny w Kraśniku (woj. lubelskie), Lublin 2010, mps archiwum WUOZ               
w Lublinie. Badania sfinansowane przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika. 
 
LUBLIN 
ul. Jezuicka 18, Teatr Stary 
Badania w formie ratowniczych prac wykopaliskowych i nadzoru archeologicznego nad 
pracami ziemnymi prowadzono w związku z rewitalizacją zabytkowego budynku Teatru 
Starego przy ulicy Jezuickiej. Prace badawcze były kontynuacją nadzorów oraz wyko-
palisk realizowanych w latach 2007-2009. Obecnie uzyskane wyniki stanowią uzupełnie-
nie i rozwinięcie wcześniejszych ustaleń. Wnoszą również nowe dane archeologiczne, 
pozwalające na podjęcie próby uporządkowania następujących po sobie etapów 
zagospodarowania i zabudowywania powierzchni staromiejskiej, ostatecznie zajętej przez 
Teatr Stary. W trakcie badań zidentyfikowano fragmenty dwóch wczesnośrednio-
wiecznych ziemianek z paleniskami, relikty czternastu późnośredniowiecznych pod-
piwniczonych budynków drewnianych oraz fundamenty czterech nowożytnych kamienic. 
Pośród reliktów budynków drewnianych można wskazać, na co najmniej dziesięć 
domostw oraz dwie budowle wolnostojące o funkcji gospodarczej. W dziesięciu bu-
dynkach zarejestrowano ślady drewnianych podwalin ścian, lecz tylko w pięciu z nich 
zachowały się pojedyncze słupy tworzące konstrukcję szkieletową. Rozpoznano dwa 
przykłady założeń, w których zastosowano technikę szachulcową na poziomie piwnic.   
W pięciu budynkach relikty szachulcowych ścian kondygnacji parterowej poświadczały 
ich rumowiska. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych rozpoznano fazy 
rozwoju zabudowy na działce w okresie od XV do XIX w. Faza 1a obejmuje relikty 
trzech budynków naziemnych wystawionych na odrębnych dwóch działkach. Faza 1b 
dotyczy trzech budowli stojących na trzech, różnych działkach. Wszystkie one zwrócone 
były węższymi ścianami do pierzei ulicy Dominikańskiej. Kolejna faza 2a wyznacza dość 
znaczącą zmianę przestrzenną na całej badanej powierzchni, zapewne będąca wynikiem 
klęski pożaru o szerszym zasięgu. Efektem niszczycielskiej działalności było wznowienie 
przebiegu granic parcel oraz wzniesienie nowej zabudowy, cechującej się większą 
powierzchnią. Faza 2b obejmuje zmiany zabudowy na trzech działkach przy utrzymaniu 
nowego planu przestrzennego. Na parceli południowej zaobserwowano gruntowną 
przebudowę, której wynikiem było wystawienie w miejscu wcześniejszego nowego 
budynku. Faza 2c stanowi kontynuację przemian przestrzennych architektury drewnianej. 
Nieliczne ślady wykazują, że powstawały kolejne założenia o nieustalonym planie. Faza 
3 związana jest z przełomem architektonicznym reprezentowanym przez wzniesienie 
pierwszych budynków murowanych. Faza 4 obejmuje wybudowanie na całej szerokości 
parceli kamienicy. Fazę 5 charakteryzuje zagęszczenie zabudowy na działce. Faza 6 - 
wiąże wzniesieniem gmach Teatru Starego. Podczas badań archeologicznych przepro-
wadzonych w roku 2010 pozyskano łącznie 3186 sztuk artefaktów, a od początku prac - 
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które zainicjowano pod koniec 2007 r. liczba zebranych zabytków wyniosła 6141 sztuk. 
Większość analizowanego materiału to zabytki ceramiczne: fragmenty naczyń oraz kafli, 
dachówki, fajka. Pozostałe przedmioty to wyroby z innych surowców ze szkła (butelki, 
pucharki, szklanice, kieliszki, talerz, szklanka, szkło okienne oraz szlaka), z metalu 
(gwoździe żelazne, okucia, haki, nieokreślone żelazne bryły). Analizowany materiał jest 
niejednorodny pod względem chronologicznym. Większość zabytków można określić 
jako późnośredniowieczne - od XIV do pocz. XVI stulecia, z czego większość to 
ceramika naczyniowa, a pozostała część - kafle garnkowe i misowe. Znaczna część 
zabytków została zebrana podczas eksploracji średniowiecznych reliktów budynków i to-
warzyszących im jam. Natomiast kafle pochodzą ze zniszczonego pieca grzewczego. 
Drugą grupę stanowią przedmioty z okresu nowożytnego - od poł. XVI po wiek XVIII. 
Łączna ich liczba wyniosła 693 sztuki Okres ten reprezentuje głównie ceramika 
naczyniowa oraz piecowe kafle płytowe. Rezultaty badań archeologicznych oraz 
ekspozycja poświęcona pozyskanym zabytkom ruchomym prezentowane są we foyer 
gmachu Teatru. 
Dokumentacja: Jacek Tkaczyk, Dokumentacja z nadzoru archeologicznego oraz 
ratowniczych badań wykopaliskowych w Teatrze Starym w Lublinie (ul. Jezuicka 18), 
Lublin 2012, mps w archiwum WUOZ Lublin. Badania sfinansowane przez UM Lublin. 

Badania w latach 2003-2007 

LUBLIN  
ul. Narutowicza, Okopowa, Peowiaków  
Dokumentacja: Wojciech Mazurek, Archeologiczne nadzory prac ziemnych przy budo-
wie sieci teleinformatycznej do Urzędu Miasta w Lublinie, ul. Narutowicza 39 wzdłuż ulic 
Okopowa, Peowiaków i Narutowicza w 2007 roku, mps archiwum WUOZ w Lublinie. 
Badania sfinansowane przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych. 
 
ul. Niecała 
Badania archeologiczne zrealizowane w związku z budową budynku mieszkaniowo-
usługowego przy ul. Niecałej 15 w Lublinie miały formę nadzoru archeologicznego oraz 
ratowniczych badań wykopaliskowych. Nadzorem objęto całą działkę 27 przeznaczoną 
pod inwestycję, tj. obszar o powierzchni 47 arów. Odkrycia dokonane w północno-
wschodniej i południowo-wschodniej strefie nadzorowanego obszaru sprawiły, że na tych 
odcinkach konieczne było podjęcie badań ratowniczych - przeprowadzono je w latach 
2007 i 2008 w ramach 2 wykopów archeologicznych mających łącznie 150 m². Odkryto 
23 obiekty oraz pozyskano 3650 zabytków ruchomych. Materiały źródłowe są 
zróżnicowane chronologicznie i kulturowo. Najstarsze z nich to nieliczne fragmenty 
naczyń identyfikowane z neolityczną kulturą pucharów lejkowatych. Odkrycie dwóch 
obiektów gospodarczych - pieców datowanych ceramiką użytą do ich konstrukcji na 
VIII-IX w., stanowi kolejny dowód na istnienie w tej części miasta osadnictwa wczesno-
średniowiecznego. W północno-wschodniej strefie obszaru inwestycji rozpoznano relikty 
architektury murowanej: fundamenty podpiwniczonego budynku oraz fragmenty 
kamiennego ogrodzenia. W obrębie budynku natrafiono na bogaty i reprezentatywny 
zespół ponad 3 tysięcy zabytków. W zbiorze dominują: ceramika naczyniowa oraz kafle, 
pozyskano ponadto monety Zygmunta III Wazy i Jana Kazimierza, liczman, ułamki 
szklanych naczyń i szybek okiennych, wyroby z żelaza a także kości zwierzęce będące 
odpadkami konsumpcyjnymi. Materiał zabytkowy pozwala określić czas funkcjonowania 
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budynku oraz 7 związanych z nim obiektów na XVI-XVII stulecie. Zespół ten to 
zapewne relikty zajazdu. Za taką interpretacją przemawia m.in. charakter znalezisk oraz 
lokalizacja budowli w pobliżu przebiegającego niegdyś w tym rejonie historycznego 
traktu. W bezpośrednim sąsiedztwie wyżej wymienionych obiektów wyeksplorowano 
spągowe partie 3 jam: dwie z nich zawierały zabytki o XVI-XVII w. metryce. Odkryty w 
południowo-wschodniej strefie obszaru inwestycji i rozpoznany na odcinku kilku 
metrów, głęboki obiekt wziemny może być funkcjonalnie związany z XVI-wieczną drugą 
linią obrony Lublina. Spośród 23 obiektów 9 nie zawierało inwentarza kulturowego lub 
był on bardzo nielicznie reprezentowany: 3 z nich określono ogólnie jako nowożytne,     
3 pochodzą z 2 poł. XX w., pozostałe są niedatowane. 
Dokumentacja: Marta Polańska, Lublin - ul. Niecała 15. Dokumentacja z nadzoru 
archeologicznego i badań ratowniczych przeprowadzonych w związku z budową budynku 
mieszkalno-usługowego. Lublin 2013, mps w archiwum WUOZ w Lublin. Badania 
zrealizowane przez Lubelską Pracownię „Modus” na zlecenie Spółdzielni Budowlano-
Mieszkaniowej „Rzemieślnik-Bis” z Lublina.  

Badania w latach 1961- 2003 

JANOWIEC n.Wisłą, pow. PUŁAWSKI 
Dokumentacja: Maria Supryn, Janowiec n/Wisłą woj. lubelskie. Zamek. Dokumentacja  
z badań archeologicznych. Wykop XXIV, LIII, mps archiwum WUOZ w Lublin. Badania 
sfinansowane przez Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym. 
 
LUBLIN  
ul. Jezuicka 21/ Dominikańska 1 
Dokumentacja: Mariusz Matyaszewski, Skrócony raport z nadzoru archeologicznego 
nad pracami ziemnymi związanymi z remontem nieistniejącego budynku przy ul. 
Jezuickiej 21/ Dominikańskiej 1 na Starym Mieście w Lublinie, przeprowadzonymi w la-
tach 1996 i 1997, mps w archiwum WUOZ Lublin.  
 
Wzgórze Czwartek, kościół św. Mikołaja 
Pierwsi słowiańscy mieszkańcy zasiedlili lubelskie wzgórza lessowe (czwartkowskie, 
staromiejskie, kirkuckie i zamkowe) zlokalizowane w krawędziowej strefie wierzcho-
winy lessowej, w węźle rzecznym Czechówki i Bystrzycy, w VI-VII w. Były tutaj dogod-
ne warunki przyrodnicze dla rozwoju społeczności rolniczych, zajmowali więc staromiej-
ską ekumenę we wcześniejszym średniowieczu i następnych stuleciach, wyznaczając 
zasięg przestrzenny miasta średniowiecznego. Podstawę źródłową do badań najdawniej-
szych dziejów Lublina stanowią wyniki badań archeologicznych. Pierwsze wykopaliska 
w Lublinie prowadziła Marta Młynarska w latach 1959-1962 na Czwartku, w ramach 
programu naukowego Katedry Archeologii UMCS pod kierownictwem prof. Aleksandra 
Gardawskiego. Nazwa wzgórza Czwartek świadczy o targowych funkcjach osady, a koś-
ciół św. Mikołaja był uznawany w tradycji lokalnej za najstarszą świątynię w Lublinie. 
Weryfikacja tych hipotez była celem badań terenowych prowadzonych w południowo-
wschodniej części wzgórza na osadzie (stan. 1A), a także sondażowych przy kościele św. 
Mikołaja (stan. 1 C) (ryc.1). W 1961 r. przeprowadzono eksplorację w dwóch rowach 
kontrolnych o wymiarach 1,20x5 m wymierzonych prostopadle do ścian kościoła: połu-
dniowej (rów nr 1) i północnej (rów nr 4), a także przy dzwonnicy w rowach tejże 
wielkości nr 2 i nr 3. Materiały z wykopalisk zostały opublikowane (Marta Młynarska, 
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Wczesnośredniowieczne osadnictwo na Czwartku w świetle badań wykopaliskowych w 
latach 1959-1962. Rocznik Lubelski, t. 9, 1966-1968). Kolejne etapy prac terenowych na 
Czwartku wyznaczają wykopaliska prowadzone przez Stanisławę Hoczyk w 1967 r. 
(stan. 1B) i Marię Sułowską w 1973 r. w (stan. 1D). W dotychczasowych opracowaniach 
uwaga archeologów i historyków skoncentrowana była na osadzie w południowo-
wschodniej części wzgórza, gdzie na powierzchni ok. 10 arów odkryto pozostałości 
półziemiankowej zabudowy mieszkalnej, jamy gospodarcze i produkcyjne, przedmioty 
codziennego użytku (z gliny, żelaza, kości), a także duży zbiór fragmentów naczyń (S. 
Hoczyk-Siwkowa, Małopolska północno-wschodnia w VI-X wieku Struktury osadnicze, 
Lublin 1999, tam literatura; M. Sułowska, Sprawozdanie z badań archeologicznych na 
Czwartku w Lublinie w 1973 r. [w:] Folia Societatis Scientarium Lublinensis, vol. 25, 
1983, Hum. 2). Niezbędnym uzupełnieniem jest więc przedstawienie w zarysie wyników 
badań archeologicznych przy kościele św. Mikołaja. W rowie nr 1 - przy południowej 
ścianie kościoła występowała do głęb. 1,65 m ziemia ciemnoszara z ułamkami gruzu, 
fragmentami ceramiki polewanej i dużą ilością drobnych kości ludzkich, a niżej do głęb. 
2,20 m wczesnośredniowieczna (?). Na głęb. 2,58 m odkryto popielnicę w ciałopalnym 
grobie kultury łużyckiej, a na głęb. 3,20 szare warstewki w żółtej glinie (neolityczne?) 
Obiekty związane z konstrukcją obecnej świątyni, to mur nr 1/1 z kamienia wapiennego 
wysunięty maksymalnie do 1,2 m przed ścianę kościoła, od 0,50 do 2 m, a także część 
ceglanej przypory (mur 2/1). W rowie nr 4 prostopadłym do ściany zakrystii, zalegała 
poniżej powierzchni współczesnej ziemia szara przemieszana z kośćmi ludzkimi, ułam-
kami cegły i zaprawy. Tuż poniżej tej warstwy[...], która była pozostałością budowy 
obecnego kościoła w XVI/XVII wieku, w odległości 3 m od ściany kościoła odsłoniliśmy 
jamę zawierającą olbrzymie zsypisko kości ludzkich... na przestrzeni 2 m, do głębokości 
1,60 -3,20 m [...].  Kości w tak dużej masie pochodziły z pewnością z grobów niszczonych 
przy budowie nowego kościoła (M. Młynarska, Wczesnośredniowieczna osadnictwo..., 
1968, s.80). Warstwy ziemi zawierające szczątki kostne występowały również przy 
dzwonnicy w wykopach nr 2 i 3, wyznaczając zasięg cmentarza w zachodniej części 
wzgórza. Odkryto również pojedyncze pochówki i jamę z kośćmi o nieustalonej chrono-
logii i pochodzeniu na osadzie (stan.1B) przy południowo-wschodniej krawędzi cypla. 
Ossarium odkryte w wykopie nr 4 przy nowym kościele może wskazywać pośrednio 
miejsce dawnego kościoła po zachodniej stronie wzgórza, przy drodze prowadzącej z 
północy przez lessowe wierzchowiny do dolin rzecznych i na wzgórze staromiejskie 
miasta lokowanego. Zdaniem Czesława Deptuły [...]Kościół był fundacją rycerską z 
około połowy XIV wieku. Rangę parafii zyskał w końcu XVII, opinię o zbudowaniu przez 
Mieszka I - znacznie później. (Deptuła Cz., Przedmowa [w:] Jacek Chachaj, Początki 
kościołów lubelskich w świetle legend i przekazów historycznych, Lublin 2011). Loka-
lizacja kościoła pw. św. Mikołaja na osadzie targowej była w pełni uzasadniona, zwłasz-
cza w czasach wzmożonej aktywności na szlakach handlowych w XIII-XIV w. Na jej 
funkcje w staromiejskim zespole osadniczym wskazuje nazwa Czwartek, a także znaj-
dujące się w jej sąsiedztwie skarby monet z IX, XI, XII w. i część wagi odkryta na 
osadzie podczas wykopalisk w 1967 r. Oprócz świątyń pw.: Św. Trójcy w grodzie kasz-
telańskim na wzgórzu zamkowym, św. Michała i prawdopodobnie św. Stanisława na 
wzgórzu staromiejskim, wzniesiony został kościół św. Mikołaja, który od 2 poł. XVI w. 
jest okazałą świątynią w stylu renesansu lubelskiego. (oprac. St. Hoczyk) 
Dokumentacja: Stanisława Hoczyk, Dokumentacja naukowa sondażowych badań wyko-
paliskowych przeprowadzonych przez mgr Martę Młynarską-Kaletyn w roku 1961 przy 
kościele św. Mikołaja w ramach programu badawczego Katedry Archeologii UMCS na 
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zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków mgr Henryka Gawareckiego, WKZ w 
Lublinie, mps w archiwum WUOZ Lublin. 
 
Wzgórze Żmigród 
W roku 1961 ekspedycja Marty Młynarskiej przeprowadziła wstępne badania sondażowe 
na Żmigrodzie (stan. 5). Jest to cypel lessowy, oddzielony od wzgórza staromiejskiego 
głębokim wąwozem, o stromych skarpach, opadających do rozległych dolin rzecznych 
Czechówki i Bystrzycy. Ponieważ w tym samym czasie kontynuowane były wykopaliska 
na Czwartku na osadzie (stan.1A) i przy kościele św. Mikołaja (stan. 1C), dlatego zakres 
prac terenowych na Żmigrodzie był ograniczony do trzech rowów kontrolnych o wym. 
1x5 m. W podsumowaniu M. Młynarska stwierdziła, że „przeprowadzone na tym terenie 
badania sondażowe nie doprowadziły do odkrycia osadnictwa starszego niż nowożytne” 
(M. Młynarska, Wczesnośredniowieczne osadnictwo na Czwartku w Lublinie w świetle 
badań wykopaliskowych w latach 1959-1962, Rocznik Lubelski, t. 9 (1966-1968). Tym 
też tłumaczyć można, że wykonano dokumentację rysunkową dla wykopu nr 2, gdzie 
były pozostałości murów nowożytnych, a dla pozostałych (nr 1 i nr 3) fotograficzną.     
W 1996 r. Anna Kloss nadzorowała na Żmigrodzie przy Domu Nadziei - Caritas prace 
ziemne na powierzchni 20 arów, gdzie odkryła 2 fragmenty ceramiki z XV i 6 z XVI, 
XVII w. Z dotychczasowego stanu rozpoznania archeologicznego wynika, że nie było na 
Żmigrodzie osady wczesnośredniowiecznej. Natomiast nieliczne fragmenty ceramiki z 
VIII-IX w. z wykopalisk w 1961 r., są śladem penetracji wzgórza, który ze względu na 
swoje położenie było jednak włączone w zasięg ekumeny staromiejskiej w okresie ple-
miennym. Od wielu lat prowadzona jest dyskusja nad pochodzeniem nazwy miejscowej 
Żmigród zachowanej w Małopolsce (Żmigród koło Jasła, w Sandomierzu, w Opatowie), 
a także na pograniczu Śląska i Wielkopolski (Żmigród n. Baryczą). Andrzej Buko 
przyjmuje za wcześniejszymi ustaleniami, że mogły to być miejsca kultowe lokalnych 
wspólnot osadniczych, a „ograniczenie nazwy Żmigród do południowej Polski może być 
interpretowane jako regionalny wariant wiary w żmija” (A. Buko, Archeologia Polski 
wczesnośredniowiecznej. Odkrycia - hipotezy - interpretacje, Warszawa 2005). Z daw-
niejszych badań etnograficznych wynika, że ślady kultu żmija, istoty demonicznej o róż-
norodnym zakresie przypisywanych mu funkcji, zachowały się w późniejszej mitologii 
ludowej na obszarze południowo-wschodniej i południowej Słowiańszczyzny. Zasługuje 
na podkreślenie, że lubelski Żmigród znajdował się przy ważnych szlakach komunikacy-
jnych, przechodzących przez lessowe wierzchowiny z północy i wschodu do osady na 
Czwartku, a dalej przez wzgórze staromiejskie na południowy-zachód wzdłuż Bystrzycy, 
do Wisły w rejonie Zawichostu i Sandomierza. Sukcesywny rozwój osadnictwa od VI-
VII w., w zespole staromiejskim, z wyróżniającą się stanem przebadania osadą na 
Czwartku, koncentracja osadnictwa wokół Lublina, występowanie skarbów monet z IX, 
XI, XII w. poświadczających jego znaczenie na szlakach komunikacyjnych, prawdopodo-
bne miejsce kultu na Żmigrodzie, przemawiają za lokalizacją tutaj ważnego ośrodka 
plemiennego w zachodniej części Wyżyny Lubelskiej. Żmigród w Lublinie byłby więc 
miejscem „świętym” również dla ogółu współplemieńców z terenów sąsiednich w cza-
sach przed piastowskich, a także świadectwem powiązań w sferze sacrum pomiędzy 
mieszkańcami północno-wschodniej Małopolski i dorzecza górnej Wisły. Lublin może 
też być przykładem przejścia, zarówno w realnej przestrzeni powstającego miasta, jak i 
symbolicznej w życiu jego mieszkańców - od pogańskiego Żmigrodu, do kościoła św. 
Michała - zbudowanego na pobliskim wzgórzu staromiejskim. Na szczególną uwagę 
zasługuje również inna hipoteza: „Przed obcymi - oczywiście, przede wszystkim przed 
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poganami - bronił ziemi Michał Archanioł, zaś Żmigrodem nazywano by ewentualnie 
teren podmiejski, gdzie zakładały obóz wojska oblegające Lublin lub tylko przeciągające 
przez Lublin (Cz. Deptuła, Archanioł i smok. Z zagadnień legendy miejsca i mitu 
początku w Polsce średniowiecznej, Lublin 2003). Pozostawiamy do dalszych rozważań   
i badań archeologicznych frapujący problem znaczenia Żmigrodu w najdawniejszej 
historii Lublina. (oprac. St. Hoczyk) 
Dokumentacja: Stanisława Hoczyk, Dokumentacja naukowa sondażowych badań 
archeologicznych przeprowadzonych przez Martę Młynarską w roku 1961 w Lublinie na 
Żmigrodzie w ramach programu badawczego katedry Archeologii Polskiej UMCS, mps 
w archiwum WUOZ Lublin. 
 
Summary 

In 2012, the total number of archaeological and historical surveys in the Lublin province, in 
all forms of research under the permits granted by the Lublin Province Historic Preservation 
Officer amounted to 261. The research included: surface - verification, non-invasive (GPR, 
magnetic, ERT), sounding, pre-investment rescue surveys, stationary surveys under the scientific 
programs and the most numerous archaeological supervision surveys associated with earthworks 
during the investment implementations. Surface surveys focused mainly on the verification of areas 
that collided with road projects, primarily the Puławy ring road and its approach roads. A large 
group of surveys carried out in the Lublin region were pre-investment rescue surveys related to the 
construction of roads of national and local significance. A total area of 7 hectares that collided 
with road investments within 16 archaeological sites was surveyed prior to the investment 
implementation. Among the surveyed sites, particular attention should be paid to the discovery of 
the Neolithic relics of the settlements of following archaeological cultures: Linear Pottery Culture, 
Funnel Beaker Culture, Malice Culture, Lublin – Volyn Culture, Globular Amphora Culture at 
sites in Hrubieszóww, Marysin, Panieńszczyzna, Pliszczyn, Kolonia Dys-Południe. 
Very interesting results of research in Łagiewniki are also noteworthy - richly furnished grave of 
Corded Ware culture was discovered there, as well as the multidisciplinary studies of settler – 
sepulchral complex of Pomeranian culture in Świerszczów. Numerous research programs were 
continued in 2013 - in Chełm, a team of archaeologists realized the third stage of research project 
named "Residential and sacral complex on the Cathedral Mount in Chełm" that involved the 
research of medieval stone tower, the GPR and ERT in connection with its planned renovation and 
adaptation for tourism. The research was conducted at the former Nazi extermination camp in 
Sobibór in connection with the project to develop the concept of the Place of Remembrance. 
Institute of Archaeology at the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin continued research 
seasons at sites of the Roman influence and Migration periods in Ulów, Swaryczów and Sobieszyn 
and was engaged in the second research program in collaboration with the University of Wroclaw 
focusing on studies on the layout and fortification of Neolithic settlements in Mikulin and Las 
Stocki with the application of GPR. 

The most popular form of archaeological research was, as every year, supervision (198 
permits issued by the LPHPO). Supervisions involved earthworks associated with investments in 
buildings, monuments and areas protected by an entry in the register of monuments of the Lublin 
region - urban systems of cities, manor, palace and sacred complexes. Supervisions also related to 
earthworks carried out on the excavation archaeological sites included in the provincial and 
municipal historical records and therefore also being under conservation protection. The 
discoveries that have occurred during the supervision were only in part the reason for extending 
the archaeological work for rescue research. Anyway, the formula of archaeological supervision 
included full documentation and full analysis of the layers, objects and movable monuments in 
urban areas and in the open area. There were some works related to the arrangement and 
organization of the provincial records of archaeological sites in the Lublin province, the total 
number of which amounts to 40,831, of which 8,545 have been digitized. The report gives an 
overview of research conducted in 2012 supplemented with earlier activities. 
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NAGRODY I DYPLOMY DLA ODKRYWCÓW ZABYTKÓW 
ARCHEOLOGICZNYCH 

 
 

W dniu 24 kwietnia 2012 roku uroczystości wręczania przez Lubelskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Laurów Konserwatorskich towarzyszyło 
dodatkowe, wyjątkowe wydarzenie związane z ochroną dziedzictwa archeologicznego. 
Czterem odkrywcom zabytków archeologicznych z terenu Lubelszczyzny Pani 
Konserwator dr inż. arch. Halina Landecka wręczyła okolicznościowe dyplomy z podzię-
kowaniami za odnalezienie, zabezpieczenie i przekazanie służbom konserwatorskim 
cennych zabytków archeologicznych (fot.1). W grupie wyróżnionych znalazł się Pan 
Adam Szczepanik, mieszkaniec miejscowości Rokitno. gm. Lubartów. Odnaleziony 
przez niego w 2011 roku podczas prac rolnych na gruntach wsi Rokitno skarb monet 
nowożytnych, stanowi jeden z najcenniejszych i największych tego typu znalezisk 
gromadnych pochodzących z terenu południowo-wschodniej Polski. W skład zespołu 
wchodził niezwykle bogaty zbiór XVII-wiecznych monet tzw. „boratynek” (ponad 11000 
szt.) oraz naczynie, w którym zdeponowano skarb (fot. 2). Znalezisko wzbogaciło zbiory 
nowożytnych zabytków numizmatycznych Muzeum Lubelskiego w Lublinie. Na wniosek 
Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków złożony do Ministra Kultury         
i Dziedzictwa Narodowego odkrywca skarbu z Rokitna otrzymał nagrodę pieniężną. 
Kolejnym uhonorowanym był Pan Antoni Sułek z Lublina. Latem 2011 roku podczas 
spaceru w lesie w m. Radzic Stary, gm. Ludwin odnalazł on doskonale zachowaną           
i wykonaną z brązu siekierkę. Przekazana służbom konserwatorskim siekierka, datowana 
na epokę brązu i związana z kręgiem kultury wschodnio-bałtyjskiej należy do wyjątkowo 
rzadkich okazów zabytkowej broni obuchowej z terenu południowej Polski1. Odkrywca 
został nagrodzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nagrodą pieniężną. 
Interesujące zabytki archeologiczne w postaci krzemiennych, czterościennych neolitycz-
nych siekier zostały także odnalezione przez Pana Damiana Michotę zamieszkałego w m. 
Boby Księże, gm. Urzędów oraz przez Pana Pawła Paluszka z Osmolic, gm. Strzyżewice. 
Zabytki zostały odkryte w przypadkowych okolicznościach w Lublinie - Zemborzycach   
i w miejscowości Boby Księże. Obie doskonale zachowane siekiery na mocy decyzji 
Konserwatora Zabytków zasiliły kolekcję pradziejowych zabytków archeologicznych 
Muzeum Lubelskiego w Lublinie. Zamykając uroczystość wręczenia okolicznościowych 
dyplomów Pani Konserwator podkreśliła, że obywatelska postawa na rzecz ochrony 
dziedzictwa archeologicznego, którą wykazali się nagrodzeni odkrywcy zasługuje na 
szczególne wyróżnienie i pochwałę. 
 
 

                                                            
1 Odkrytym zabytkom (siekierkom) został poświęcony odrębny artykuł w Lubelskich Wiadomościach Kon-
serwatorskich, 2012, t. 14, aut. Grzegorz Mączka, Nowe znaleziska broni obuchowej z terenu Lubelszczyzny,   
str. 297-299.  

 77 





Kinga Doraczyńska-Dziuba, Bożenna Kruk, Monika Kurczewicz, Lech Kuśmierz, Piotr 
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Goliszek 
 
 

PRACE KONSERWATORSKIE I REMONTOWE W ZABYTKOWYCH 
OBIEKTACH ARCHITEKTURY ORAZ ICH ZESPOŁACH W ROKU 2012 

 
 

Według stanu na 2012 rok wpisem do rejestru zabytków woj. lubelskiego objętych 
było 3771 zabytków nieruchomych, w tym 1560 obiektów architektury, ich zespołów 
wraz z układami urbanistycznymi. W poszczególnych kategoriach ochronie podlegało: 
726 świątyń różnych wyznań i inne obiekty sakralne, 40 klasztorów, 150 budynków 
użyteczności publicznej, 292 pałaców, dworów i willi, 226 domów mieszkalnych i ka-
mienic, 88 budynków przemysłowych, 36 układów urbanistycznych i inne. 

W 2012 r. działaniami  inwestycyjnymi objętych  zostało łącznie ok. 130 obiektów, 
w tym przeważająca liczba świątyń różnych wyznań i innych obiektów sakralnych (42), 
budynki mieszkalne i kamienice (25), pałace, dwory i wille (15), obiekty użyteczności 
publicznej (12), zespoły klasztorne (11), obiekty przemysłowe i techniczne (5), obiekty 
obronne i forteczne (5) i inne (15).  

Spośród znaczących inwestycji - pod względem kompleksowej realizacji prac bądź 
ich dużej wartości konserwatorskiej - zrealizowanych w 2012 r., należy wymienić: 
rewaloryzację zespołu pałacowo-parkowego (w tym obiektów architektonicznych i prze-
strzeni parkowych) w Dęblinie, kompleksowe prace remontowo-rewaloryzacyjne 
elewacji, piwnic i otoczenia kościoła w Kocku, d. dworku Golakowskich w Hrubie-
szowie, kamienicy wraz z podwórzem przy ul. Jezuickiej 21 w Lublinie, remont 
generalny  dzwonnicy i bramy w zespole  cerkiewnym w Hrebennem,  remont  kapitalny 
z rekonstrukcją brakujących elementów i iluminacją mostu na Bystrzycy w Lublinie, 
ukończenie kompleksowych prac budowlano-konserwatorskich z restauracją wystroju 
elewacji i dekoracji wnętrz w kościele paraf. w Kazimierzu Dolnym, w kościele paraf. 
(nagrodzone Laurem Konserwatorskim 2013) i w kaplicy Matki Bożej Loretańskiej        
w Gołębiu, w kościele w zespole klasztornym pobernardyńskim w Józefowie (pow. 
opolski), w kościele klasztornym kanoników regularnych w Kraśniku, w kościele św. 
Wojciecha w Wąwolnicy i w katedrze w Zamościu, ukończenie kompleksowej rewa-
loryzacji z adaptacją na ośrodek kultury (połączonej z ekspozycją reliktów dawnych faz 
budowy) w dawnym szpitalu przy kościele św. Anny oraz kontynuację rewaloryzacji 
wzgórza zamkowego z rekonstrukcją ruin zamku i remontem baszty w Kazimierzu 
Dolnym, a także kontynuację kompleksowej rewaloryzacji połączonej z remontem 
elewacji, krypt oraz konserwacją i ekspozycją dekoracji malarskich wnętrz w kościele 
pobrygitkowskim w Lublinie (nagrodzone Laurem Konserwatorskim 2013), kontynuację 
kompleksowych prac remontowo-konserwatorskich i adaptacyjnych, połączonych z przy-
wróceniem d. bryły kościoła i rekonstrukcją fasady domku kapelana w dawnym zespole 
klasztoru powizytkowskiego, ob. Centrum Kultury w Lublinie, kontynuację rewalo-
ryzacji zespołu klasztornego oo. dominikanów w Lublinie (ukończenie remontu skrzydła 
pn. z adaptacją na muzeum, rewaloryzacja dziedzińca wraz z remontem elewacji 
przyległych skrzydeł oraz prace restauratorsko-konserwatorskie kaplicy Tyszkiewiczów - 
nagrodzone Laurem 2013), kontynuację kompleksowych prac remontowo-konser-
watorskich i adaptacyjnych w obiektach zespołu pomisjonarskiego w Lublinie, konty-
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nuację kompleksowej rewaloryzacji, połączonej z konserwacją wystroju malarsko-
sztukatorskiego i żeliwnej klatki schodowej w części wnętrz pałacowych oraz prac 
remontowo-konserwatorskich i adaptacyjnych w Domku Gotyckim, Świątyni Sybilli        
i Domku Aleksandryjskim w zespole pałacu Czartoryskich w Puławach oraz prace 
remontowo-konserwatorskie przy bastionach i rotundzie w zespołu fortyfikacji Zamościa.  

Spośród prac rozpoczętych w latach ubiegłych i kontynuowanych w 2012 r. warto 
wymienić jeszcze: remont kapitalny kościoła paraf. w Chodlu, kościoła paraf. (d. cerkwi) 
w Hrubieszowie, dawnej cerkwi unickiej w Rudnie, cerkwi prawosławnej w Sosnowicy, 
zniszczonego w wyniku powodzi kościoła w Wilkowie, remont kościoła ze Stanina       
po jego translokacji do Pratulina, prace konserwatorskie wnętrza kościoła rektoralnego 
Św. Ducha w Lublinie, remont kapitalny z konserwacją wystroju wnętrz w kościele 
paraf. św. Mikołaja w Lublinie, remont generalny z adaptacją na pensjonat spichlerza 
Bliźniaczego i remont willi Pruszkowskiego w Kazimierzu Dolnym, remont dworu         
w Szytowicach, pałacu w Trzeszczanach i pałacu w Udryczach, prace remontowe i kon-
serwatorskie w kamienicach: Grodzka 16, Grodzka 20, Grodzka 26, Grodzka 30, 
Kowalska 9, Krakowskie Przedmieście 38 i Rynek 4, w budynku d. Resursy Kupieckiej 
przy ul. Krakowskie Przedmieście 62, w gmachu Sądu Rejonowego przy ul. Krakowskie 
Przedmiecie 76 oraz w dawnego pałacyku dyrektora Cukrowni Lublin w Lublinie. 

W 2012 r. ukończono: remont kapitalny budynku szpitala w Białej Podlaskiej, prace 
remontowo-adaptacyjne dworu w Droblinie, kamienicy z zespołem oficyn przy ul. 
Krakowskie Przedmieście 34 w Lublinie oraz w budynkach dawnego internatu w Zespole 
Szkół Zamojskich w Szczebrzeszynie, prace remontowo-konserwatorskie w pałacu         
w Strzyżowie oraz przy elewacji kościoła parafialnego w Opolu Lubelskim. 

Spośród inwestycji rozpoczętych w 2012 r. warto odnotować: remont dworca 
kolejowego w Białej Podlaskiej, remont generalny połączony z konserwacją detalu 
wiaduktu kolejowego w Lublinie, remont elewacji kościoła w Branwi oraz prace 
remontowo-adaptacyjne: domu z oficyną przy ul. Lubelskiej 19 w Kazimierzu Dolnym, 
dawnym domu Piramowicza w Kurowie, oranżerii w zespole pałacowym w Lubartowie, 
budynku dawnego internatu męskiego w Zespole Szkół Zamojskich w Szczebrzeszynie, 
w kamienicy Grodzka 36 w Lublinie i skrzydła d. kolegium jezuickiego w Lublinie. 

Znaczna część inwestycji realizowana była przy wsparciu finansowym instytucji 
rządowych i samorządowych, a także ze środków Unii Europejskiej. Przyznano 7 dotacji 
z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 16 z budżetu Lubelskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, 15 z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego, 17 z budżetów miast, gmin i powiatów, oraz 41 dotacje 
unijne. W przypadku niektórych obiektów wsparcie finansowe pochodziło z kilku źródeł. 
  
 
BIAŁA PODLASKA, gm. LOCO, pow. BIALSKI  
Wieża bramna wzniesiona w XVII w., wieżyczka wschodnia wzniesiona w XVII w.    
w zespole zamkowym Radziwiłłów  
W 2012 r. przeprowadzono remont wieży bramnej w oparciu o program zawarty w do-
kumentacji projektowej wykonanej przez inż. Ryszarda Suchorę. W ramach prac wy-
mieniono części górne konstrukcji wieży (latarni) oraz elementy konstrukcji dolnej części 
hełmu wieży, wykonano konserwację podciągów, wymieniono pokrycie dachowe latarni 
na nowe z blachy miedzianej, wprowadzono nowe rynny i rzygacze. Wykonano podłogi 
w latarni oraz nowe schody w hełmie wieży, oszklono prześwity latarni. Wykonano 
instalację elektryczną i odgromową. Odnowiono elewacje poprzez uzupełnienie tynków, 
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uczytelnienie  gzymsów,  malowanie. Wymieniono  stolarkę  okienną i drzwi  zewnętrzne  
w wieży, wprowadzono nowe pokrycie dachowe. 
Prace wykonano ze środków własnych inwestora oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.  
W 2012 r. przeprowadzono także remont wieżyczki  wschodniej w zespole zamkowym  
w oparciu o program zawarty w dokumentacji projektowej wykonanej przez mgr inż. 
arch. Dorotę Antonowicz i mgr inż. arch. Przemysława Antonowicza. W ramach prac 
wykonano izolację pionową ścian fundamentowych, wyremontowano tynki zewnętrzne, 
wymieniono pokrycie dachowe, rynny i rury spustowe, przeprowadzono konserwację 
więźby dachowej, pomalowano elewacje oraz stolarkę okienną i drzwiową. Zabezpie-
czono fragmenty tynków z pozostałościami sgraffita.  
Prace wykonano ze środków własnych inwestora oraz Lubelskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 
 
Budynek dworca kolejowego wzniesiony w l. 1867-68.  
W 2012 r. rozpoczęto remont kapitalny obiektu w oparciu o program zawarty w do-
kumentacji projektowej wykonanej przez mgr inż. Jacka Begiełło. W ramach prac 
wykonano izolację fundamentów, wprowadzono nowe podziały wnętrza parteru. 
Prace wykonano ze środków własnych inwestora. 
 
Budynek szpitala wzniesiony ok. 1740 r., przebudowany po 1884 r. 
W 2012 r. ukończono rozpoczęty w 2006 r. remont kapitalny obiektu w oparciu o pro-
gram zawarty w dokumentacji projektowej wykonanej przez mgr inż. arch. Arkadiusza 
Bojczuka. W ramach prac wykonano remont elewacji: naprawę tynków, częściową 
rekonstrukcję detalu architektonicznego, malowanie elewacji.  
Prace wykonano ze środków własnych inwestora oraz Marszałka Województwa 
Lubelskiego. 
 
BIŁGORAJ, gm. LOCO, pow. BIŁGORAJSKI 
Zespół drewnianych zabudowań zagrody sitarskiej, ul. Nadstawna 32, wzniesionych 
w poł. XIX w. 
W 2012 r. wykonano prace polegające na zabezpieczeniu obiektów budowlanych przed 
ogniem oraz postępującą degradacją, spowodowaną wpływami atmosferycznymi i dzia-
łaniem szkodników  drewna,  wykonano nową  instalację ppoż. w budynku  mieszkalnym 
i budynkach gospodarczych (zadaszenie, szopa, spichlerz, stajnia, stodoła).  
Prace prowadzono ze środków inwestora. 
 
BOBY, gm. URĘDÓW, pow. KRAŚNICKI 
Kościół paraf. rzym.-kat. pw. Najświętszego Serca Jezusowego, wzniesiony w latach 
1904-14, prawdopodobnie wg projektu arch. Władysława Łaszkiewicza, w stylu neo-
gotyckim. 
W 2012 r. wykonano ogrzewanie podłogowe, wymieniając posadzkę w prezbiterium. 
Prace wykonano ze środków własnych parafii.  
 
BRANEW, gm. DZWOLA, pow. JANOWSKI 
Kościół paraf. rzym.-kat. pw. św. Anny, wzniesiony w l. 1936-42 wg projektu arch. 
Tadeusza Witkowskiego z Lublina, na miejscu d. cerkwi greckokatolickiej. 
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W 2012 r., w ramach I etapu remontu elewacji, usunięto odparzone tynki i uszkodzony 
detal architektoniczny.  
Prace wykonano ze środków własnych parafii.  
 
BUKOWINA, gm. BISZCZA, pow. BIŁGORAJSKI 
Kościół filialny pw. Ofiarowania NMP, drewniany z XVII w.  
W 2012 r. wykonano remont ogrodzenia cmentarza kościelnego wraz z remontem 
murowanej bramy-dzwonnicy oraz wymianą nawierzchni chodnika prowadzącego do 
kościoła na płyty kamienne z piaskowca.  
Prace prowadzono przy dofinansowaniu ze środków unijnych. 
 
CHODEL, GM. LOCO, POW. OPOLSKI 
Kościół paraf. rzym.-kat. pw. Świętej Trójcy, wzniesiony ok. poł. XVI w., prze-
budowany na pocz. XVII w., stanowi unikalny przykład architektury z okresu przej-
ściowego od gotyku do renesansu, o fasadzie frontowej z wieżą ozdobioną późno-
renesansową attyką.  
W 2012 r. kontynuowano prace konserwatorsko-restauratorskie i roboty budowlane w za-
kresie wzmocnienia strukturalnego murów kościoła, malowania nawy głównej i ścian 
wewnętrznych obiektu.  
Prace wykonywano ze środków własnych parafii. 
 
CICIBÓR DUŻY, gm. BIAŁA PODLASKA, pow. BIALSKI 
Kaplica rzym.-kat. pw. Matki Boskiej Częstochowskiej wzniesiona w 1655 r. 
W 2012 r. wykonano nowe ogrodzenie terenu przy kaplicy od strony frontowej w oparciu 
o program zawarty w dokumentacji projektowej wykonanej przez mgr inż. arch. Dorotę 
Antonowicz i mgr inż. arch. Przemysława Antonowicza. 
Prace wykonano ze środków własnych inwestora. 
 
CIELEŚNICA, gm. ROKITNO, pow. BIALSKI 
Pałac wzniesiony w pocz. XIX w. 
W 2012 r. rozpoczęto remont kapitalny obiektu w oparciu o program prac zawarty w do-
kumentacjach projektowych opracowanych przez arch. Tomasza Suchockiego, Iwonę 
Suchocką, Beatę Gorczak-Grudziecką i Hannę Pączkiewicz. W ramach prac wykonano 
remont zabezpieczający więźby dachowej, wymieniono pokrycie dachowe na analogiczne 
z blachy ocynkowanej. Zabezpieczono stropy i sklepienia. Wymieniono częściowo tynki 
wewnętrzne, zrekonstruowano detal we wnętrzu (fasety, rozety itp.), wyremontowano 
tynki zewnętrzne wraz z detalem architektonicznym, pomalowano elewacje i wnętrza. 
Wyremontowano stolarkę drzwiową wewnętrzną, zrekonstruowano drzwi zewnętrzne 
oraz stolarkę okienną. Przeprowadzono remont schodów wewnętrznych. Poddano konser-
wacji parkiety górnego piętra, zrekonstruowano posadzki i parkiety parteru. Wykonano 
konserwację kominka i pieców. Wymieniono instalację elektryczną, wod.-kan., c.o. 
Prace wykonano ze środków własnych inwestora oraz Marszałka Województwa 
Lubelskiego. 
 
DĘBLIN, gm. LOCO. pow. RYCKI 
Zespół pałacowo-parkowy, założony w k. XVIII w., przez Mniszchów z udziałem 
architekta D. Merliniego oraz projektanta parku J.Ch. Schucha, przekształcony w poł. 
XIX w. i w l. 20. XX w. z przeznaczeniem na Francuską Szkołę Pilotów. W skład 
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zespołu wchodzą: pałac z oranżerią, 2 oficyny, budynek Komendy Szkoły, dom ogrod-
nika, 7 willi (w tym willa Komendanta), kordegarda oraz park - pierwotnie urządzony    
w stylu francuskim, po 1790 r. przekształcony przez Dionizego Mac Clair’a na park 
angielski. 

Park. W 2012 r. rozpoczęto prace związane z realizacją I etapu rewaloryzacji założenia 
parkowego. Dokonano m.in.: remontu zabytkowego ogrodzenia, remontu kordegardy, 
remontu mostku wraz z wykonaniem nowych balustrad i wykonaniem odwodnienia 
terenu, remontu schodów terenowych wraz z likwidacją altany podziemnej oraz korektą 
ukształtowania skarpy w obrębie wysepki, rozpoczęto prace związane z wymianą 
nawierzchni dziedzińca głównego, ciągów pieszo-jezdnych i alejek parkowych oraz 
zabiegi pielęgnacyjne i porządkowe drzewostanu.  
Prace wykonano przy udziale środków unijnych - w ramach Rewitalizacji Zdegradowanych 
Obszarów Miejskich RPO Województwa Lubelskiego. 

Dom ogrodnika. Przeprowadzono remont generalny wraz z pracami adaptacyjnymi w 
zakresie m.in.: rozbiórki wtórnej przybudówki, wykonania izolacji przeciwwilgociowej, 
remontu  więźby  dachowej,  wymiany  pokrycia dachowego, wymiany stolarki okiennej  
i drzwiowej, wzmocnień konstrukcyjnych, przebudowy pomieszczeń, remontu elewacji, 
wymiany instalacji oraz wykonania opaski odwadniającej. 
Prace wykonano przy udziale środków unijnych - w ramach Rewitalizacji Zdegradowanych 
Obszarów Miejskich RPO Województwa Lubelskiego. 
 
DOŁHOBYCZÓW, gm. LOCO, pow. HRUBIESZOWSKI 
Kościół paraf. pw. MB Częstochowskiej z lat 1911-1914, murowany, neogotycki, 
wzniesiony wg proj. Wiesława Kononowicza.  
W 2012 r. pomalowano wnętrze. Prace prowadzono ze środków inwestora.  
 
DROBLIN, gm. LEŚNA PODLASKA, pow. BIALSKI 
Dwór wzniesiony ok. poł. XIX w. 
W 2012 r. ukończono rozpoczęty w 2010 r. remont kapitalny obiektu połączony z jego 
adaptacją na restaurację z zapleczem noclegowym w oparciu o program prac zawarty w  
dokumentacji projektowej opracowanej przez mgr inż. arch. Jakuba Nowaka. Prowadzono 
prace wykończeniowe we wnętrzu obiektu (ułożono posadzki, podłogi, pomalowano 
wnętrze). 
Prace wykonano ze środków własnych inwestora oraz Marszałka Województwa 
Lubelskiego. 
 
FIRLEJ, gm. LOCO, pow. LUBARTOWSKI 
Kościół paraf. rzym.-kat. pw. Przemienienia Pańskiego, drewniany, wzniesiony w 
latach. 1879-80 dzięki staraniom ks. Remigiusza Krześniaka, stanowi cenny przykład 
drewnianego budownictwa sakralnego z terenu woj. lubelskiego.  
W 2012 r. wymieniono pokrycie dachowe, dokonując niezbędnych napraw więźby 
dachowej, stosując blachę tytanowo-cynkową, wymieniono także całe orynnowanie 
kościoła.  
Prace wykonano przy dofinansowaniu ze środków UE w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.  
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GOŁĄB, gm. PUŁAWY, pow. PUŁAWSKI 
Kościół paraf. rzym.-kat. pw. św. Floriana i św. Katarzyny, murowany, zbudowany    
w l. 1628-36, zniszczony w XVII w., odbudowany w k. XVII w., wzmocniony skarpami w 
1720 r., wieże dobudowano w 1856 r., zniszczony w l. 1914-18, 1944 r., remont. po 1945 r.  
W 2012 r. zakończone zostały prace konserwatorskie i roboty budowlane związane          
z kompleksową renowacją obiektu. Konserwacji poddano ceglany wątek elewacji oraz 
detalu architektonicznego, we wnętrzu konserwacji poddano dekoracje sztukatorskie.  
Za całokształt prac inwestor uhonorowany został Laurem Konserwatorskim 2013. 
 
Kaplica pw. Matki Boskiej Loretańskiej, tzw. Domek Loretański, murowany 1636-
1638, restaurowany 1985-1987.  
W 2012 r. zakończono prace konserwatorskie i roboty budowlane mające na celu 
rewaloryzację obiektu. Konserwacji poddano tynki zewnętrzne, wyremontowano więźbę 
dachową i położono nowe pokrycie dachowe.  
Prace w obu powyższych obiektach wykonano przy dofinansowaniu ze środków UE.  
 
GORAJ, gm. LOCO, pow. BIŁGORAJSKI 
Ogrodzenie cmentarza kościelnego, mur. z kapliczkami w narożach.  
W 2012 r. wykonano remont wraz z przebudową fragmentu ogrodzenia przy kościele 
parafialnym. Prace prowadzono ze środków inwestora. 
 
GÓRECKO KOŚCIELNE, gm. JÓZEFÓW, pow. BIŁGORAJSKI 
Kościół paraf. pw. św. Stanisława Bp., drewniany z 1768 r.  
W 2012 r. wykonano scalenie kolorystyczne ścian zewnętrznych.  
Prace prowadzono ze środków inwestora. 
 
HREBENNE, gm. LUBYCZA KRÓLEWSKA, pow. TOMASZOWSKI 
Dzwonnica i brama  w zespole  cerkiewno-krajobrazowym.  Drewniana  dzwonnica 
i murowana brama zostały wybudowane w k. XVIII w. obok drewnianej cerkwi z 1600 r. 
Cały kompleks stanowi szczególnie cenny zabytek architektury sakralnej, wpisanej w 
unikalne rozwiązanie krajobrazowe.  
W 2012 r. w dzwonnicy wymieniono elementy konstrukcyjne, szalunek i podłogę, wy-
remontowano drzwi wejściowe. Wszystkie elementy drewniane poddano konserwacji 
środkami drewnochronnymi. Zamontowano instalację odgromową i wykonano nową 
opaskę odwadniającą z kamienia naturalnego.  
W elewacji bramy wejściowej uzupełniono kamienne ściany, otynkowano i pomalowano. 
Wymieniono konstrukcję więźby dachowej i położono gont, położono nowe szalówki na 
okapach i stropie, wszystkie elementy poddano konserwacji. Wykonano nową posadzkę 
kamienną, opaskę odwadniającą i schody, wymieniono ościeżnice metalowej bramki.  
Prace sfinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, 
LWKZ oraz własnych parafii. 
 
HRUBIESZÓW, gm. LOCO, pow. HRUBIESZOWSKI 
Cerkiew prawosławna pw. Zaśnięcia NMP, z 1873 r. w stylu neobizantyjskim.  
Murowana, orientowana, na nieregularnym planie, z trzynastoma kopułami o zróżnico-
wanej wielkości.  
W 2012 r. skuto stare i położono nowe tynki na elewacji w nawie głównej i pomalowano 
farbami paroprzepuszczalnymi.  
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Prace sfinansowano ze środków LWKZ oraz własnych parafii. 
 
Kościół rzym.-kat. pw. św. Stanisława Kostki, dawna cerkiew greckokatolicka pw. 
św. Mikołaja. Zespół pocerkiewny wzniesiony w k. XVIII w. wg projektu Losy de 
Losenau, rozbudowany w k. XIX w., obejmuje d. cerkiew, ob. kościół pw. św. Stanisława 
Kostki, murowaną dawną dzwonnicę oraz obecną dzwonnicę i drzewostan.  
W 2010 r. rozpoczęto prace remontowo-konserwatorskie przy świątyni. W 2012 r. 
wykonano izolacje metodą iniekcji krystalicznej w elewacji północnej.  
Prace sfinansowano ze środków LWKZ oraz własnych parafii. 
 
Dworek murowany klasycystyczny, tzw. dwór Golakowskich, przy ul. 3-go Maja 17.  
Wybudowany w 2 poł. XIX w. na siedzibę Wydziału Powiatowego Sejmiku 
Hrubieszowskiego, następnie pełnił funkcję apteki. Od 2001 r. w rękach prywatnych. 
Obecnie znajdują się tam gabinety lekarskie i kancelaria notarialna.  
W 2012 r. wymieniono konstrukcję więźby dachowej oraz pokrycie i obróbki blacharskie 
na nowe, z blachy miedzianej. Uzupełniono odspojone tynki w elewacjach i cokole, 
odtworzono detale architektoniczne, wzmocniono konstrukcyjnie portyk przed wejściem 
oraz wykonano nową opaskę odwadniającą z kamienia w miejsce zniszczonej betonowej.  
Prace zostały sfinansowane ze środków właścicieli. 
 
Murowany dom mieszkalny tzw. Dom Kisewetterów, ul. 3-go Maja 31 
Wybudowany w 1 poł. XIX w., murowany, w stylu klasycystycznym.  
W 2012 r. wymieniono zniszczony elementy więźby dachowej, pokrycie dachu, rynny, 
rury spustowe i obróbki blacharskie. Wymieniono podbitkę okapu, naprawiono kominy   
i pomalowano elewacje.  
Prace sfinansowano z budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów.  
 
JANOWIEC, gm. LOCO, pow. PUŁAWSKI 
Zespół zamkowy, w l. 90. XV w. wzniesiony został murowany obwód obronny, 
przebudowany w l. 1526-37 na apartament mieszkalny, następnie rozbudowany do formy 
zamkowej w 2 poł. XVI w. oraz na przestrzeni XVII i XVIII w. Od 1976 r. prowadzone 
są w obiekcie prace rewaloryzacyjne.  
W 2012 r. podjęto prace polegające na stabilizacji odspojonego miejscowo budulca 
murów kamiennych obejmujące m. in. salę rycerską, oraz ściany na II piętrze obiektu. 
Zakończenie działań planowane jest na 2013 r.  
Roboty są prowadzone ze środków własnych Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu 
Dolnym.  
 
JANÓW PODLASKI, gm. LOCO, pow. BIALSKI 
Kościół rzym.-kat. pw. Św. Trójcy wzniesiony w XVIII w. 
W 2012 r. poddano konserwacji drzwi główne zewnętrzne kościoła oraz drzwi boczne do 
zakrystii. 
Prace wykonano ze środków własnych inwestora. 
 
JÓZEFÓW, gm. LOCO, pow. BIŁGORAJSKI 
Mur ogrodzeniowy kościoła wzniesiony w l. 1865-1867.  
W 2012 r. zrealizowano prace związane z wykonaniem miejsca upamiętnienia poległych 
w II wojnie światowej przy murze ogrodzeniowym.  
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Prace prowadzono przy dofinansowaniu ze środków Burmistrza Józefowa. 
 
JÓZEFÓW, gm. LOCO, pow. OPOLSKI 
Zespół klasztorny pobernardyński, obejmujący kościół pw. Bożego Ciała, klasztor, 
dzwonnicę, ogrodzenie z bramkami i drzewostan w granicach cmentarza przy-
kościelnego.  
W 2012 r. zakończone zostały prace konserwatorskie i roboty budowlane związane           
z kompleksową renowacją obiektu. Pracom poddano m. in. elewacje kościoła, w tym 
wykonano izolacje przeciwwilgociowe, wymieniono stolarkę okienną, wykonano nowe 
powłoki malarskie. Renowacji poddano wnętrze świątyni.  
Prace wykonano przy dofinansowaniu ze środków UE. 
 
KARCZMISKA, gm. LOCO, pow. OPOLSKI 
Zespół dworsko-parkowy, obejmujący dwór, rządówkę, spichlerz, stajnię oraz frag-
menty ogrodzenia, stanowi przykład założenia przestrzennego z 1 poł. XIX w., uzupeł-
nionego w 2 poł. tegoż wieku.  
W 2012 r. wykonano remont fragmentu ogrodzenia polegający na odczyszczeniu lica 
ścian, przemurowaniach, uzupełnieniu budulca, rekonstrukcji zniszczonej partii muru.  
Prace wykonano przy dofinansowaniu z budżetu LWKZ. 
 
KAZIMIERZ DOLNY, gm. LOCO, pow. PUŁAWSKI 
Zespół klasztorny oo. franciszkanów, obejmujący kościół pw. Zwiastowania NMP 
wzniesiony w l. 1589-91, klasztor z lat 1639-45, kryte schody wraz z bramą z 1688 r., 
ogrodzenie oraz studnię z 1627 r.  
W 2012 r. zakończono realizację robót budowlanych, rozpoczętych w 2011 roku, 
polegających na remoncie, częściowej odbudowie ogrodzenia i budowie zjazdu od strony 
ul. Plebanka. Prace prowadzono pod nadzorem archeologicznym.  
Zadanie wykonano ze środków własnych oraz funduszy UE.  
 
Budynek mieszkalno-usługowy, ul. Browarna 2/Rynek 15, stanowi rekonstrukcję 
wcześniejszej  zabudowy  (pochodzącej z XVI w.,  przebudowanej na  przełomie XVIII 
i XIX w.), zniszczonej podczas II wojny światowej, z wykorzystaniem zachowanych 
oryginalnych piwnic; rekonstrukcji dokonano w l. 1946-52 wg projektu K. Sicińskiego na 
podstawie ikonografii.  
W 2012 r. przeprowadzono prace remontowo-adaptacyjne na biura PTTK i Centrum 
Informacji Turystycznej w zakresie m.in. przebudowy zaplecza na sanitariat, przebudowy 
antresoli, zmiany komunikacji oraz wymiany drzwi zewnętrznych w elewacji tylnej, 
uporządkowano elementy informacyjne i reklamowe na budynku.  
Prace wykonano ze środków Miasta Kazimierz Dolny.  
 
Kamienica, ul. Klasztorna 4, wzniesiona w 1918 r. na fundamentach budynku spalonego 
w 1915 r.  
W 2012 r. dokonano wymiany pokrycia dachowego z zastosowaniem dachówki wraz ze 
wzmocnieniem konstrukcji dachu oraz wymianą rynien i rur spustowych.  
Prace wykonano ze środków własnych inwestora.  
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Dawny szpital przy kościele św. Anny (ob. Kazimierski Ośrodek Kultury) ul. 
Lubelska 12 
Murowany, zbudowany ok. 1626-33, restaurowany 1782-97, adaptowany 1953-1957 wg 
proj. K. Sicińskiego oraz w 1984 r. 
Zakończono pełny zakres robót związanych z rewaloryzacją i adaptacją d. szpitala dla 
potrzeb Kazimierskiego Ośrodka Kultury, z uwzględnieniem wyników rozszerzonych 
badań archeologicznych i architektonicznych. Remont obejmował m.in. podbicia i napra-
wy ścian fundamentowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, adaptację zasy-
panych piwnic z wykonaniem stropu, wymianę pokrycia z gontu, stolarki, wymianę 
istniejących instalacji oraz wykonanie instalacji zabezpieczających. Wyeksponowano 
relikty wcześniejszych faz zabudowy: murów wcześniejszego kościoła na elewacji, 
śladów otworów, stopni schodów i sklepienia klatki schodowej. 
Prace dofinansowane z funduszy UE. 
 
Dom z oficyną, ul. Lubelska 19, obejmujący drewnianą część frontową i murowaną 
oficynę boczną, pochodzi z k. XIX w.; w czasie II wojny światowej uległ zniszczeniu, 
następnie został odbudowany.  
W 2012 r. rozpoczęto remont kapitalny obiektu, wraz z jego rozbudową i adaptacją do 
funkcji mieszkalno-gastronomicznych. Dokonano m.in. wymiany stropów i więźby 
dachowej na obu częściach, wraz z doświetleniem i przebudową poddasza na cele 
użytkowe/mieszkalne oraz przeprowadzono remont ścian (w tym przemurowania spękań 
oraz naprawa i wymiana zniszczonych elementów drewnianych).  
Prace prowadzono ze środków własnych inwestora.  
 
Dom, ul. Małachowskiego 21, wzniesiony w 1929 r., prawdopodobnie wg projektu 
Karola Sicińskiego, w stylu architektury dworkowej. 
W 2012 r. przeprowadzono remont budynku w zakresie: wykonania izolacji przeciw-
wilgociowej, remontu schodów zewnętrznych, prac naprawczych drewnianych ele-
mentów elewacji, konserwacji drewnianego szalunku i stolarki, wykonania opaski 
odwadniającej oraz remontu kominów. 
Prace prowadzono ze środków własnych inwestora.  
 
Spichlerz „Bliźniak”, ul. Puławska 68, wzniesiony w 1 poł. XVIII w. z kamienia 
wapiennego, na planie prostokąta.  
W 2012 r. kontynuowano prace budowlano-konserwatorskich związane z adaptacją na 
cele  pensjonatowe: wykonano  izolację  budynku oraz  prowadzono prace  instalacyjne 
i wykończeniowe wewnątrz obiektu. Prace realizowane były w oparciu o „Projekt 
budowlany adaptacji spichlerza Bliźniak na cele pensjonatu”, autorstwa arch. Leszka 
Klajnerta z zespołem (Polsko-Belgijska Pracownia Architektury PROJEKT Sp. z o.o.) 
Prace realizowane były ze środków inwestora.  
 
Spichlerz „Pod Żurawiem”, ul. Puławska 116, pochodzący z 2 poł. XVII w., stanowi 
najbardziej wysunięty na pn.-wsch. spichlerz z zespołu spichlerzy na Przedmieściu 
Gdańskim. 
W 2012 r. wykonano prace związane z oddymianiem klatek schodowych, wykonaniem 
wydzieleń pożarowych oraz przebudową hydrantów wewnętrznych.  
Prace realizowane były ze środków inwestora. 
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Dom, Rynek 17, wzniesiony prawdopodobnie w XVI w., po II wojnie światowej 
odbudowany w oparciu o projekt Karola Sicińskiego z 1947 r. 
W 2012 r. kontynuowano prace związane z modernizacją i doświetleniem poddasza - 
dokonano m.in. montażu nowej stolarki okiennej i drzwiowej w obrębie poddasza.  
Prace zrealizowano ze środków własnych inwestora.  
 
Kościół paraf. (farny) pw. śś. Jana Chrzciciela i Bartłomieja Ap., ul. Zamkowa 2, 
Wzniesiony w epoce gotyku, przebudowany na pocz. XVII w. przez Jakuba Balina,        
w XVII w. powstały kaplice Borkowskich, Górskich i Różańcowa. 
Zakończono program robót budowlanych i prac konserwatorsko-restauratorskich pro-
wadzonych w ramach projektu unijnego „Kazimierz Dolny oraz wybrane obiekty 
zabytkowe Powiśla Lubelskiego”. Po zakończeniu prac elewacyjnych i wymianie pokry-
cia dachowego kontynuowano konserwację wnętrza kościoła oraz kaplic wraz z dekora-
cją sztukatorską i malarską, wykonano ogrzewanie podłogowe, posadzki (z wykorzysta-
niem historycznego materiału w prezbiterium i kaplicy Górskich).  
Rozpoczęto prace przy obiektach zespołu sakralnego fary: starej plebanii, organistówki 
(gdzie odkryto relikty starszej zabudowy), domku kościelnego, stajni z wozownią, przy 
murze oporowym starego cmentarza, ogrodzeniu i w obrębie cmentarza kościelnego.  
Prace dofinansowane przez fundusze UE. Za całokształt prac przy obiekcie inwestor 
uhonorowany został Laurem Konserwatorskim 2013. 
 
Willa Prof. Pruszkowskiego, ul. Zamkowa 8 - zbudowana w l. 1936-39 dla malarza 
Józefa Pruszkowskiego wg projektu arch. Lecha Niemojewskiego.  
W 2012 r kontynuowano rozpoczęte w 2009 r. roboty budowlane polegających na 
remoncie i rewitalizacji willi. Program prac obejmował dokończenie renowacji tarasu 
górnego, pracowni malarskiej. Kontynuowano także roboty dot. rewaloryzacji terenu 
wokół obiektu przywracając m. in. ziemne schody tarasu od wschodu.  
Powyższe działania prowadzone były ze środków własnych inwestora. 
 
Ruiny zamku, wieża-strażnica wraz ze wzgórzem 
Pozostałość średniowiecznych budowli mieszkalno-obronnych wzniesionych w XIV w., 
przekształconych na przełomie XVI i XVII w., od XVIII w. w ruinie. 
W ramach rewaloryzacji wzgórza zamkowego prowadzono roboty z zagospodarowaniem 
terenu, remontem baszty oraz przy rekonstrukcji ruin zamku. 
Prace dofinansowane z funduszy UE. 
 
Studnie miejskie, usytuowane: na środku Rynku, u wylotu ul. Lubelskiej oraz przy ul. 
Lubelskiej 24, wybudowane na pocz. XX w., wg projektu Jana Koszczyc-Witkiewicza. 
W 2012 r. przeprowadzono remont studni w zakresie m.in. naprawy elementów 
konstrukcyjnych, wymiany pokrycia dachowego, uzupełnienia brakujących elementów 
snycerskich oraz naprawy tynków i malowania cembrowiny.  
Prace wykonano ze środków własnych Gminy Kazimierz Dolny. 
 
KĄKOLEWNICA, gm. LOCO, pow. RADZYŃSKI  
Kościół rzym.-kat. pw. św. Filipa Nereusza wzniesiony w 1870 r.  
W 2012 r. wymieniono pokrycie dachowe kościoła na nowe z dachówki ceramicznej      
w oparciu o projekt arch. Henryka Dołęgowskiego. Przygotowano do remontu mur 
cmentarny, dzwonnicę oraz bramę poprzez skucie dolnych partii zniszczonego tynku. 
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Prace wykonano ze środków własnych inwestora. 
 
KĘBŁO, gm. WĄWOLNICA, pow. PUŁAWSKI 
Zespół dworsko-parkowy wzniesiony w 4 ćw. XIX w jest przykładem skromnego, lecz 
charakterystycznego założenia pałacowo-parkowego z pałacem o architekturze eklek-
tycznej z przewagą włoskich form klasycznych. Pałac zaprojektowany w ścisłym 
powiązaniu z parkiem krajobrazowym.  
W 2012 r. umieszczono na terenie parku elementy małej architektury, przestrzenne 
elementy dydaktyczne oraz tablice informacyjne w ramach przedsięwzięcia pod nazwą - 
Ścieżka przyrodnicza: ,,Spacerkiem po parku dworskim w Kęble” - edukacja ekologiczna 
poprzez doświadczenie i obserwację. 
Prace wykonano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Lublinie oraz Powiatu Puławskiego. 
 
KLEMENTOWICE, gm. KURÓW, pow. PUŁAWSKI 
Kościół paraf. pw. św. Klemensa i św. Małgorzaty, wybudowany w miejscu 2 wcześ-
niejszych świątyń w l. 1914-1927 wg proj. arch. W. Zaszkiewicza z wykorzystaniem 
fragmentów murów cerkwi, neogotycki.  
Wykonano roboty budowlane związane z izolacją kościoła, remontem tynkowanych 
partii elewacji, montażem instalacji sygnalizacyjnych. Przeprowadzono remont 
murowanego ogrodzenia. 
Prace dofinansowane przez fundusze UE. 
 
KOCK, gm. LOCO, pow. LUBARTOWSKI 
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP, Pl. Anny Jabłonowskiej 15, wzniesiony w l. 1779-
82 r. w stylu klasycystycznym wg projektu Szymona Bogumiła Zuga, rozbudowany pod 
k. wieku XIX, w zespole architektonicznym południowej pierzei rynku, wraz z dwoma 
dzwonnicami, cmentarzem przykościelnym z drzewostanem, ogrodzeniem, drewnianą 
organistówką, wikariatem, plebanią z kaplicą zboru kalwińskiego oraz domem nr 13/14. 
W 2012 r. w budynku kościoła wykonano izolację przeciwwilgociową, wzmocnienie 
konstrukcyjne spękań, wymianę ślusarki okiennej oraz części stolarki okiennej i drzwio-
wej, malowanie elewacji wraz z naprawą tynków oraz uszkodzonych detali archi-
tektonicznych, wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych (w tym systemu 
monitoringu oraz systemu transmisji uroczystości), instalacji odgromowej oraz prace 
modernizacyjno-adaptacyjne w pomieszczeniach piwnicznych (w tym pogłębienie 
piwnic, prace instalacyjne, wykonanie nowych posadzek z wykorzystaniem elementów 
posadzki historycznej). W dzwonnicach wykonano naprawę tynków wraz z detalem 
architektonicznym oraz malowanie elewacji. Ponadto wykonano nowe nawierzchnie alei 
procesyjnych na terenie przyległym do kościoła, wraz z odwodnieniem i wykonaniem 
schodów terenowych do pomieszczeń piwnicznych, montażem elementów małej 
architektury oraz budową przyłącza wod.-kan. i kanalizacji deszczowej.  
Prace zrealizowane zostały przy dotacji ze środków RPO - w ramach projektu „Poprawa 
dostępu do dóbr kultury w Kocku”. 
 
Plac ks. Anny Jabłonowskiej (Rynek), powstał w 2 poł. XVIII w., jako element 
klasycystycznego założenia przestrzennego, wraz z zespołem kościelnym, zespołem 
pałacowo-parkowym i regularną siatką ulic, z zachowanymi 2 osiami kompozycyjnymi. 
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W 2012 r. rozpoczęto kompleksowe prace rewaloryzacyjne, w oparciu o materiały 
archiwalne, z wprowadzeniem współczesnych rozwiązań kompozycyjnych i materia-
łowych w sposób nienaruszający czytelności klasycystycznego założenia rynkowego - 
zakładające przebudowę płyty rynku z zastosowaniem jednolitego poziomu użytkowego, 
z wymianą nawierzchni i nową aranżacją architektoniczno-ogrodową skweru, likwidacją 
d. budynku PKS oraz budową tymczasowej wiaty przystankowej, budową fontanny, 
przebudową podziemnej toalety, rekonstrukcją dwóch studni, odtworzeniem historycznej 
figury św. Heleny (na podstawie materiałów ikonograficznych), przebudową infra-
struktury technicznej. Dotychczas przeprowadzono prace rozbiórkowe, dokonano korekty 
ukształtowania terenu oraz przebudowy infrastruktury technicznej, w tym: kanalizacji 
wodociągowej, sanitarnej i deszczowej. 
Prace realizowane były przy dotacji ze środków RPO w ramach projektu „Rewitalizacja 
Miasta Kock”. 
 
KRASIENIN, gm. NIEMCE, pow. LUBELSKI 
Kościół rzym.-kat. paraf. pw. NMP, wzniesiony w l. 1635-1653, jako przykład 
architektury sakralnej, późnorenesansowej, wnętrze z dekoracją sztukatorską utrzymaną 
w duchu tzw. renesansu lubelskiego.  
W 2012 r. wykonano remont ogrodzenia cmentarza przykościelnego polegający m. in. na 
podbiciu fundamentów, założeniu izolacji przeciwwilgociowej, przemurowaniu spęka-
nych fragmentów muru, wymianie zniszczonych partii tynków i pomalowaniu. 
Prace dofinansowane z budżetu MKiDN. 
 
KRASNOBRÓD, gm. LOCO, pow. ZAMOJSKI ZIEMSKI 
Kaplica objawienia NMP „na wodzie” z 1 poł. XIX w., drewniana. 
W 2012 r. wykonano zagospodarowanie terenu przy kaplicy, polegające na przebudowie 
zdewastowanych nawierzchni chodników, utwardzeń skarp, elementów małej architekt-
tury i schodów terenowych.  
Prace prowadzono ze środków inwestora.  
 
KRAŚNIK, gm. LOCO, pow. KRAŚNICKI  
Zespół klasztorny kanoników regularnych z kościołem paraf. pw. Wniebowzięcia 
NMP, ul. Klasztorna 3, powstały w XV-XVII w., murowany, przykład cennego zespołu 
architektonicznego, łączącego style gotyku, renesansu i baroku.  
W 2012 r. kontynuowano prace remontowo-konserwatorskie w kościele. Przystąpiono do 
remontu wieży kościelnej wykonując izolację przeciwwilgociową murów fundamento-
wych. Ponadto rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem terenu.  
Prace prowadzono ze środków własnych parafii oraz ze środków UE w ramach programu 
RPO. 
 
KURÓW, gm. LOCO, pow. PUŁAWSKI 
Dawna Szkoła Grzegorza Piramowicza, ul. Armii WP 1, wzniesiona w 2 poł. XVIII w., 
murowana, klasycystyczna. 
W 2012 r. rozpoczęto prace remontowo-adaptacyjne w budynku szkoły, z przeznacze-
niem na cele kulturalno-turystyczne; wykonano izolację przeciwwilgociową, przeprowa-
dzono prace rozbiórkowe elementów wtórnych, wykonano prace naprawcze i adaptacyjne 
w obrębie poddasza oraz instalacje elektryczne. 
Prace realizowane były ze środków własnych Gminy Kurów oraz z dotacji z RPO. 
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LUBARTÓW, gm. LOCO, pow. LUBARTOWSKI 
Zespół pałacowy, ul. Słowackiego 8, obejmujący Pałac Sanguszków wzniesiony w 1 
poł. XVIII w., oranżerię, bramę pałacową, pozostałości mostu, założenie dziedzińca wraz 
z zielenią oraz park z sadzawką; stanowi przykład barokowego założenia rezydencjo-
nalnego sprzężonego z miastem.  

Pałac 
W 2012 r. wykonano prace remontowo-konserwatorskie kamiennego portyku frontowego 
pałacu, w tym m.in. czyszczenie elementów wraz z dezynfekcją, usunięcie negatywnych 
skutków uprzednich prac naprawczych, uzupełnienie ubytków, scalenie kolorystyczne, 
prace naprawcze płyty balkonowej oraz hydrofobizację całości. 
Prace wykonano przy dotacji ze środków RPO w ramach projektu „Rewaloryzacja 
dziedzińca przed pałacem Sanguszków w Lubartowie”. 

Oranżeria 
W 2012 r. prowadzono prace związane z remontem generalnym, odbudową i adaptacją do 
funkcji hotelowo-gastronomicznych. Wykonano podbicie fundamentów wraz z izolacją 
przeciwwilgociową, wykonano wzmocnienia konstrukcyjne ścian i nadproży wraz z na-
prawą sklepień, odbudowano starą klatkę schodową i wykonano prace rozbiórkowe 
elementów wtórnych.  
Prace wykonano ze środków własnych inwestora.  
 
LUBLIN, gm. LOCO, pow. LUBELSKI GRODZKI 
Dawny zespół klasztorny reformatów: kościół i klasztor (ob. lokale mieszkalne 
Perły-Browarów Lubelskich S.A.), ul. Bernardyńska 15, wzniesiony ok. 1674 r., 
remontowany po pożarze w 1720 r., użytkowany po 1819 r. przez bonifratrów, następnie 
koszary wojsk rosyjskich, po 1845 r. przekształcony i rozbudowany dla potrzeb Browaru 
Parowego, Destylarni i Fabryki Słodu Karola Rudolfa Vettera, upaństwowiony w 1948 r., 
od 2001 r. browar nieczynny. 
W 2012 r. przeprowadzono prace zabezpieczające barokową polichromię zachowaną na 
łuku tęczowym kościoła.  
Prace wykonano ze środków użytkownika. 
 
Gmach dawnego banku Rolnego wraz z wystrojem i wyposażeniem wnętrza              
z okresu budowy obiektu - w granicach posesji oraz ogrodzenie, ul. Chopina 6 
Obiekt wzniesiony w 1934 r. wg projektu arch. Mariana Lalewicza, stanowi przykład 
monumentalnej budowli użyteczności publicznej, reprezentującej konstruktywizm 
typowy dla architektury okresu międzywojennego.  
Przeprowadzono bieżące prace remontowe i modernizacyjne w pomieszczeniach tech-
nicznych, uzupełniono oświetlenie w sali konferencyjnej i gabinecie dyrektora (gdzie 
zachowano stylowe żyrandole i kinkiety), a także konserwację historycznego wyposa-
żenia sali operacyjnej. 
Prace wykonano ze środków własnych. 
 
Kamienica, ul. Dominikańska 5 
Kamienica powstała z połączenia i rozbudowy w XIX w. 2 XVI-wiecznych kamienic. 
Przeprowadzono remont i malowanie elewacji kamienic, z wyodrębnieniem kolo-
rystycznym obu budynków. 
Prace wykonano ze środków własnych. 
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Dawna plebania kościoła farnego pw. św. Michała, ul. Grodzka 11 (ob. siedziba 
Młodzieżowego Domu Kultury) 
Budynek stanowił element zespołu zabudowań związanych z najstarszym kościołem 
Lublina, zbudowany w XVI w., przebudowany w poł. XIX w. 
Dokonano wymiany okładzin schodów, posadzek i podłóg w części pomieszczeń. 
 
Zabudowa posesji, ul. Grodzka 16/Ku Farze 1  
Zabudowa złożona z 2 gotyckich kamienic frontowych (16a i 16b), połączonych w XIX 
stuleciu, dwóch oficyn bocznych i oficyny od ul. Ku Farze.  
Realizowano roboty budowlane, które stanowiły kolejny etap remontu zabezpieczającego 
zabudowy posesji w obrębie części fundamentów oficyn i w rejonie klatek schodowych. 
Prace sfinansowane przez właścicieli nieruchomości. 
 
Kamienica, ul. Grodzka 17, powstała w wyniku połączenia na przestrzeni XIX i XX w. 
trzech odrębnych kamienic A, B i C, funkcjonujących od XVI w.  
W 2012 r. rozpoczęto prace mające na celu wzmocnienie i zabezpieczenie konstrukcji 
budynku w obrębie części C - wykonano częściowe podbicie fundamentów, dokonano 
wymianę zniszczonego stropu nad I piętrem, wykonano ściągi stalowe spinające ściany 
zewn., przemurowano pęknięty filarek międzyokienny na I piętrze w ścianie frontowej, 
wykonano strop odciążający nad sklepieniem krzyżowym nad korytarzem parteru, 
przemurowano rysy i spękania w obrębie parteru i I piętra, wzmocniono nadproża 
drzwiowe i przemurowano ubytki cegieł w sklepieniach piwnic i parteru. Ponadto 
wykonano ekspertyzy techniczne dotyczące części B i C. 
Prace wykonano ze środków własnych inwestora. 
 
Kamienica, ul. Grodzka 18 
Kamienica zbudowana na wąskiej gotyckiej działce w XVI w., przebudowana w XIX w.  
Wykonano remont fasady powyżej parteru z odtworzeniem dekoracji sgraffitowej z 1954 r. 
oraz obramień okiennych. Wymieniono stolarkę okienną. 
Prace dofinansowane zostały przez LWKZ. 
 
Kamienica, ul. Grodzka 20 
Zabudowa parceli obejmuje dwie XVI-wieczne kamienice usytuowane w pierzei ulicy 
Grodzkiej (nr 20a i 20b), nadbudowane w XIX w. wspólną kondygnacją oraz zespół oficyn 
zbudowanych na przestrzeni XVII-XX w.  
Kontynuowano kapitalny remont kamienic, rozpoczęty w roku 2010, wykonując roboty 
zabezpieczające konstrukcję obiektów.  
Przeprowadzono drugi etap konserwacji polichromii oraz konserwację belek stropowych 
w pomieszczeniu frontowym I piętra.  
Remont i adaptacja zabudowy nieruchomości jest dofinansowana ze środków UE i budżetu 
Województwa Lubelskiego. 
 
Kamienica, ul. Grodzka 26 
Wzniesiona zapewne w XVI w., przebudowana m.in. w 2 poł. XIX w., remontowana  
w 2 poł. XX w.  
W 2012 r. kontynuowano remont wnętrza obiektu z przeznaczeniem pomieszczeń 
piwnicy i parteru na cele gastronomiczne oraz wyższych kondygnacji na hotelowe. 
Wykonano instalacje, tynki, podłogi i posadzki, wyposażono łazienki. Prowadzono prace 
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konserwatorskie przy zachowanych elementach historycznego belkowego stropu w izbie 
frontowej I piętra wraz z uzupełnieniem jego dekoracji malarskiej. Wykonano remont 
elewacji z uzupełnieniem i malowaniem tynków, obramień okiennych, wymieniono 
stolarkę okienną. 
Prace realizowane przy udziale funduszy UE. 
 
Kamienica, ul. Grodzka 30 
Obecna zabudowa powstała z 2 obiektów wzniesionych w XVI-XVII w., rozbudowanych 
i przebudowanych w 2 poł. XIX w. i w 1930 r. 
Kontynuowano prace związane z adaptacją kamienicy na hotel (tynki wewnętrzne, 
instalacje) oraz z podpiwniczeniem podwórza, w trakcie których wykonano izolację 
tylnej ściany kamienicy przy ul. Kowalskiej 13. W piwnicach przeprowadzono prace 
zabezpieczające i konserwatorskie przy dawnym murze miejskim, stanowiącym fragment 
tylnej ściany kamienicy.  
Zakończono remont tylnych elewacji kamienic.  
Prace dofinansowano ze środków UE. 
 
Kamienica, ul. Grodzka 36a/ul. Kowalska 19 
Zabudowa złożona z XVIII-w. kamienicy z dwoma alkierzami i przylegającej doń 
kamienicy wzniesionej w latach 1848-58. 
W 2012 r. rozpoczęto roboty budowlane związane z adaptacją na hotel III piętra 
kamienicy, remontem klatki schodowej, wymianą drewnianych stropów na II i III piętrze 
na ognioodporne oraz wykonaniem ocieplenia ścian i stropów znajdujących się pod 
dachem. Ponadto przeprowadzono remont fragmentu ściany wschodniej (od strony Placu 
Zamkowego) poprzez przemurowanie zdegradowanych i brakujących fragmentów muru, 
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz zabezpieczenie i wzmocnienie odspojonego 
narożnika budynku. 
Prace sfinansowane przez właściciela nieruchomości. 
 
Zespół pojezuicki, ul. Królewska 10: dawny kościół jezuicki ob. Archikatedra pw. 
śś. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty, budynek d. szkół jezuickich (ul. Jezuicka 
13) skrzydło d. kolegium jezuickiego, d. furta - brama tzw. Trynitarska, kamienica 
(ul. Jezuicka 15) połączona elewacją z budynkiem szkół  
Archikatedra - budynek z l. 1548-1625 wg projektu Jana Marii Bernardoniego, 
przebudowany w l. 1662-1667, 1752-1757 (Jan Zelner) i 1819-1821 (Antonio Corazzi), 
przebudowany i remontowany w XIX i XX w. 
W 2012 r. rozpoczęto roboty budowlane w skrzydle d. kolegium jezuickiego (Królewska 
10) związane z adaptacją strychu na pomieszczenia biurowe, przebudową dachu i klatki 
schodowej oraz wykonaniem telewizji przemysłowej w budynku. Rozpoczęto remont 
elewacji z izolacją przeciwwilgociową murów.  
Remont  dofinansowany z budżetu  miasta Lublin oraz budżetu Województwa Lubelskiego. 
 
Kamienica, ul. Jezuicka 21 
Zbudowana z wykorzystaniem murów miejskich w tylnej elewacji, prawdopodobnie w 
XVII w., przebudowana w XIX w., odbudowana po zniszczeniach wojennych w 1952 r.  
W 2012 r. wykonano roboty budowlane związane z remontem elewacji kamienicy.  
Wykonano izolację pionową fundamentów, zlikwidowano spękania i wzmocniono 
strukturę murów. Wymieniono tynki oraz pomalowano wszystkie elewacje, wymieniono 
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stolarkę okienną i drzwiową, dokonano naprawy dachu oraz obróbek blacharskich. Prze-
prowadzono remont sieni i klatki schodowej polegający na remoncie tynków ścian i skle-
pień, uzupełnieniu kamiennych posadzek oraz okładzin podestów i stopnic schodów. 
Wykonano kanalizację deszczową i nawierzchnię podwórka z kostki granitowej.  
Prace sfinansowane przez Urząd Miasta Lublin. 
 
Kamienica, ul. Kowalska 9 
Kamienica wzniesiona ok. 1860 r.  
Kontynuowano prace związane ze stabilizacją gruntu pod kostkę w sieni i na dziedzińcu 
kamienicy, usunięciem pęknięć i rozwarstwień na ścianach klatki schodowej oraz 
wykonaniem gładzi na ścianach w obrębie klatki schodowej. Ponadto w budynku w ca-
łości wymieniono stolarkę okienną, wykonano nowe płyty balkonowe na elewacji od 
strony dziedzińca wraz z zamontowaniem tymczasowych balustrad. 
Prace wykonano ze środków własnych, dofinansowane przez Urząd Miasta Lublin. 
 
Kościół rektoralny pw. Św. Ducha, ul. Krakowskie Przedmieście 1  
Budynek wzniesiony w l. 1419-1421, przekształcony w 1 ćw. XVII i ok. poł. XVIII w. 
Posiada wnętrze przekształcone w duchu renesansu lubelskiego. 
W ramach prowadzonej od kilku lat rewaloryzacji wnętrza przeprowadzono konserwację 
ściany północnej nawy głównej z uzupełnieniem malowanego Zacheusza i podmalowa-
niem kapiteli. 
Remont dofinansowany przez Urząd Miasta Lublin, Urząd Marszałkowski, LWKZ.  
 
Kamienica z trzema oficynami, ul. Krakowskie Przedmieście 34 
Kamienica frontowa powstała w XVII, przebudowana w 1844 r., nadbudowana po 1873-
74 r., kilkakrotnie remontowana w XX w.; oficyna wschodnia powstała w 1873-74 r., 
kilkakrotnie remontowana w XX w.; oficyna zachodnia wybudowana w 1844 r., 
kilkukrotnie remontowana w XIX i XX w., oficyna tylna wybudowana w 1875 r., 
remontowana w XX w. 
Zakończono roboty związane z remontem, przebudową, rozbudową i zmianą sposobu 
użytkowania zespołu zabudowy z przeznaczeniem na kompleks usługowo-handlowy. 
Odtworzono wschodnią oficynę (uszkodzoną wskutek katastrofy budowlanej), zachowa-
no detal architektoniczny na elewacjach pozostałych budynków. Podwórze przekryto 
dachem. Zrealizowano roboty budowlane oraz prace konserwatorskie przy fasadzie.  
Prace zrealizowano ze środków własnych. 
 
Kamienica, ul. Krakowskie Przedmieście 38/ul. Kapucyńska 2 
Budynek murowany, wybudowany w l. 1867-1873 na reliktach domu z XVII w., 
remontowany w 1962 r. Kontynuowano remont budynku w ramach którego wykonano 
prace związane z osuszeniem piwnic i wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej 
fragmentu ściany zachodniej. 
Prace sfinansowane ze środków własnych. 
 
Budynek d. Resursy Kupieckiej, Krakowskie Przedmieście 62, powstał w l. 1877-
1880 w wyniku powiększenia i gruntownej przebudowy XVIII-w. pałacu Morskich.  
W 2012 r. kontynuowano rozpoczęte w 2011 r. roboty budowlane polegające na 
przebudowie, remoncie i adaptacji. Dokończono wymianę poszycia dachowego. Wyre-
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montowano także elewacje frontową, detal architektoniczny poddano konserwacji oraz 
wykonano nowe powłoki malarskie.  
Prace wykonywane są przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. 
 
Gmach Sądu Rejonowego, Krakowskie Przedmieście 76, wzniesiony w l. 1892-95 wg 
projektu inż. Mariana Jarzyńskiego z przeznaczeniem na sąd okręgowy.  
W 2012 r. kontynuowano podjęte w 2009 r. roboty budowlane i prace konserwatorskie 
związane z kompleksowym remontem obiektu. Wprowadzono roboty dotyczące 
wykończenia wnętrz, w tym prace konserwatorskie dot. detalu architektonicznego, 
zabytkowego pieca i zabezpieczenia odkrytych mazerunków. Położono nowe posadzki 
Wykonano także nowy świetlik dachowy. W trakcie prac odkryto oryginalne schody       
w zachodniej klatce schodowej. 
 
Zespół Cukrowni „Lublin”, ul. Krochmalna/ul. Włościańska - obejmuje budynek 
rafinerii z k. XIX w, przebudowany w 1912 r. (ob. mieści się tu Fabryka Cukierków 
„Pszczółka”, 2 budynki magazynowe z 1912 r., 2 dawne budynki mieszkalne urzędników 
cukrowni z l. 1895 i 1914, budynek d. zarządu cukrowni z 1895 r., d. pałacyk dyrektora 
cukrowni wraz z parkiem i ogrodzeniem (wzniesiony ok. 1895 r., częściowo przebudo-
wany na pocz. XX w. i w l. 40. XX w.), budynek d. sklepu cukrowni, budynek d. 
ochronki i biblioteki oraz 5 schronów z II wojny światowej. 
Dawny pałacyk dyrektora Cukrowni Lublin, ul. Krochmalna 13 b  
W 2012 r. kontynuowano remont kapitalny budynku połączony z jego adaptacją do 
funkcji hotelowo-gastronomicznych. Wykonano nowe tynki wewnętrzne i zewnętrzne, 
wymieniono stolarkę okienną w obrębie parteru, przeprowadzono remont werandy, 
wykonano nowe schody zewnętrzne, rozpoczęto prace związane z wykonaniem instalacji 
wewnętrznych. 
Prace realizowane były ze środków własnych inwestora.  
 
Wiadukt kolejowy, ul. Kunickiego, powstał w l. 1925-1928, jest zarówno dziełem 
inżynierii lądowej, jak i architektury.  
W 2012 r. podjęto roboty budowlane i prace konserwatorskie związane z remontem 
obiektu i przebudową układu komunikacyjnego - jezdnego i pieszego - powiązanego       
z dworcem kolejowym. Prace dotyczą ustroju nośnego, a także architektury obiektu,       
w tym bogatego detalu architektonicznego.  
Prace ą wykonywane ze środków PKP i Unii Europejskiej.  
 
Dawne warsztaty mechaniczne w zespole budynków d. Fabryki Maszyn i Narzędzi 
Rolniczych „M. Wolski i S-ka”, ul. 1-go Maja 16 
Obiekt stanowi element zespołu fabrycznego pochodzącego z przełomu XIX i XX w.  
W 2012 r. w budynku wykonane zostały roboty polegające na dociepleniu poddasza 
poprzez zastosowanie paraizolacji, wełny mineralnej oraz wykonanie stelaży pod 
zamontowanie płyt gipsowo-kartonowych. 
Roboty sfinansowane ze środków własnych.  
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Zespół pobrygidkowski: kościół pobrygidkowski pw. Wniebowzięcia NMP Zwy-
cięskiej, klasztor, obszar d. ogrodu zakonnego z murem obronnym opasującym 
teren d. klasztoru i tzw. basztą wodną, ul. Narutowicza 6-10 
Kościół, ob. rektoralny zbudowany w l. 1412-1426, rozbudowany przed 1580 i w l. 1586-
1660 (m.in. wieża, sklepienia naw), przebudowany w l. 1836-1838, kilkakrotnie remon-
towany w XX w. 
W ramach realizacji kompleksowego projektu „Renowacja pobrygidkowskiego zespołu 
klasztornego w Śródmieściu miasta Lublina” kontynuowano roboty budowlane i prace 
konserwatorskie.  
W 2012 r. wymieniono tynki na elewacjach, wzmocniono i zaimpregnowano więźbę 
dachową, wymieniono pokrycie z dachówki ceramicznej, wykonano izolację poziomą      
i pionową, wyremontowano krypty, wykonano nową posadzkę w kościele, przeznaczając 
materiał ze starej posadzki na nawierzchnię w kryptach i wieży. W wieży wykonano 
nową klatkę schodową. Wykonano prace instalacyjne (wraz z instalacjami zabezpiecza-
jącymi). We wnętrzu przeprowadzono prace konserwatorskie i restauratorskie przy 
oryginalnych tynkach prezbiterium oraz jego dekoracji (odsłoniętym detalu architektoni-
cznym i polichromii). Dokonano konserwacji pozostałych dekoracji malarskich we 
wnętrzu nawy oraz nad obecnym sklepieniem. Przeprowadzono prace przy zagospodaro-
waniu otoczenia kościoła i starej plebanii.  
Projekt realizowany był przy udziale funduszy UE. Za całokształt prac przy obiekcie 
inwestor uhonorowany został Laurem Konserwatorskim 2013. 
W ramach zespołu klasztornego, pozostającego w rękach Zgromadzenia Sióstr 
Urszulanek U.R., zdemontowano część urządzeń w kuchni przedszkola miejskiego koli-
dujących ze sztukateryjnym wystrojem renesansowej sali (zamontowanych po 1948 r.). 
Wyremontowany został fragment muru oporowo-ogrodzeniowego klasztoru.  
 
Kamienica, ul. Narutowicza 14 
Budynek został wzniesiony w l. 1884-96 zapewne wg projektu budowniczego 
lubelskiego Aleksandra Zwierzchowskiego.  
W 2012 r. zakończono remont klatki schodowej wraz z konserwacją oryginalnej 
polichromii. 
Prace sfinansowano ze środków własnych. 
 
Zespół klasztorny powizytkowski, ul. Peowiaków 12, obecnie Centrum Kultury, 
obejmuje d. kościół z klasztorem, domek kapelana, kapliczkę z figurą Chrystusa Fra-
sobliwego oraz drzewostan. Kościół zbudowany w l. 1749-1752, (arch. Karol Bay?), 
przebudowany na cerkiew prawosławną w l. 1836-1839, przebudowany z podziałem na 
dwie kondygnacje w r. 1921 oraz w l. 1970-79. Klasztor zbudowany w l. 1731-34, 
rozbudowany 1749-51, przebudowany na szpital w 1810 r., następnie na koszary. 
Kapliczka pochodzi z 1767 r.  
W 2012 r. kontynuowano prace konserwatorskie i roboty budowlane. Wyremontowano 
wnętrza i elewacje. Kościołowi przywrócono pierwotne gabaryty podwyższając bryłę. 
Nad całością założenia wykonano nową więźbę dachową, dach przykryto dachówką 
ceramiczną.  
Zrekonstruowano fasadę domku kapelana nadając jej późnobarokowy wygląd. 
Prace wykonywane są przy dofinansowaniu ze środków UE. 
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Zespół klasztorny potrynitarski tzw. Pałac Pawęczkowskiego, ul. Rybna 10/ Nowo-
rybna 4 
Obiekt z k. XVII w., przebudowany na kościół trynitarzy w 2 poł. XVIII w. (budowy nie 
ukończono) przebudowany na dom tzw. - Pałac Pawęczkowskiego w l. 1824-1838. 
W 2012 r. kontynuowano prace związane z odbudową ścian i stropu na poziomie parteru 
w rejonie awarii północno-zachodniego narożnika pałacu. 
Prace sfinansowano ze środków własnych właścicieli. 
 
Kamienica, Rynek 4 
Wzniesiona zapewne w XV w., odbudowana po pożarze w 1575 r., podwyższona o jedną 
kondygnację w 1830 r., remontowana w latach 50. XX w., podczas remontu fasadę 
ozdobiono polichromią A. Brodziaka (1954 r.) 
Kontynuowano kompleksowy remont kamienicy z odbudową oficyny - z ich przezna-
czeniem na lokal gastronomiczny i pokoje gościnne w oparciu o projekt architektoniczny 
autorstwa arch. Jacka Cieplińskiego. Przeprowadzono konserwację belek stropowych 
pomieszczeń frontowych 1 piętra. 
Prace dofinansowano z funduszy UE. 
 
Kamienica zw. Lubomelskich, Rynek 8 
Kamienica wzniesiona w XV w., przebudowana ok. poł. XVI i w końcu XVIII w. 
Remontowana w l. 1938-39, 1954 i 1985 r. 
Wykonano całość prac związanych ze zmianą użytkowania pomieszczeń piwnicznych dla 
celów ekspozycyjnych „Medialna wędrówka po historii Miasta”.  
Prace prowadzone przez Urząd Miasta Lublin dofinansowano z funduszy UE w ramach 
programu „Renowacja renesansowej Piwnicy pod Fortuną w Lublinie poprzez 
wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych”. 
 
Kościół paraf. pw. św. Mikołaja z wyposażeniem w zabytki ruchome, dzwonnica, 
otaczający drzewostan w granicach ogrodzenia cmentarza kościelnego, ul. ks. 
Słowikowskiego (d. Krzywa 1) 
Kościół pochodzący z XV w., przebudowany w XVI i pocz. XVII w., rozbudowany       
w l. 1630-1644, remontowany w 1874, rozbudowany o kruchtę i kaplicę pn. w 1900 r., 
remontowany l. 50-60. XX w. i po pożarze w 1976 r.  
W kolejnym etapie remontu przeprowadzono kompleksowe prace w obrębie nawy 
kościoła. Wykonano roboty budowlane związane ze wzmocnieniem sklepienia oraz prace 
restauratorsko-konserwatorskie przy historycznych wyprawach tynkowych i sztuka-
teriach.  
Remont dofinansowany przez Urząd Miasta Lublin, Urząd Marszałkowski, LWKZ. 
 
Kamienica z dwiema oficynami, ul. Świętoduska 10 
Kamienica murowana, wzniesiona w l. 1833-1836 wg projektu arch. Ferdyna 
Konotkiewicza, remontowana na pocz. XX w. i w 1967 r. Oficyny murowane, wznie-
siono na przełomie XIX i XX w. 
W 2012 r. zrealizowano część remontu lokalu w oficynie południowej. Roboty 
obejmowały skucie posadzek, skucie tynków, odgrzybienie, osuszenie i przemurowanie 
ścian, wzmocnienie stropu piwnicy. Ponadto wymieniono ślusarkę w kolejnych witry-
nach okiennych, naprawiono schody oraz cokół przy lokalu użytkowym w południowo-
zachodnim narożniku kamienicy. 
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Prace zostały zrealizowane ze środków własnych. 
 
Zespół klasztorny oo. Karmelitów Bosych, ul. Świętoduska 14-16  
Zespół obejmuje murowany kościół wzniesiony w latach 1635-1644, murowany klasztor 
pierwotnie dwór Rafała Leszczyńskiego zbudowany w latach 1619-1623, przebudowany 
na klasztor w tym samym czasie, w którym został zbudowany kościół oraz murowany 
dom kapelana powstały w 1640 r. W skład zespołu wchodzi również drzewostan na 
terenie klasztornym oraz mur odgradzający posesję klasztorną wraz z bramami. 
W 2012 r. przeprowadzono roboty budowlane związane z remontem zabezpieczającym 
część muru ogrodzeniowego. 
Prace wykonano ze środków własnych. 
 
Zespół pałacowy Kurii Metropolitalnej, ul. Wyszyńskiego 2, złożony z pałacu bisku-
piego z 2 poł. XVIII w., pałacu konsystorskiego zbudowanego w XVIII w., połączonych 
w 1852 poprzez dobudowę kaplicy. 
W 2012 r. wykonano prace remontowo-zabezpieczające fundamenty i ściany piwnic       
w budynkach zespołu, w tym m.in. przemurowania uszkodzonych partii fundamentów, 
położenie nowych tynków, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz prace dodatko-
we. Ponadto przeprowadzono remont zabezpieczający muru ogrodzeniowego w zakresie 
wzmocnienia fundamentów, wykonania izolacji przeciwwilgociowej, prostowania muru, 
uzupełnienia ubytków budulca i odbudowy fragmentów w złym stanie technicznym oraz 
wykonania obróbek blacharskich. Dokonano też wymiany nawierzchni chodników w ob-
rębie dziedzińca.  
Prace prowadzone były przy dofinansowaniu ze środków MKiDN. 
 
Zespół pomisjonarski: kościół pw. Przemienienia Pańskiego z wyposażeniem w za-
bytki ruchome, otaczający drzewostan w granicach cmentarza kościelnego, ogro-
dzenie z bramkami, d. klasztor misjonarzy, mur ogradzający posesję od ul. Za-
mojskiej i Misjonarskiej, ul. Wyszyńskiego 6 (obecnie Metropolitalne Seminarium 
Duchowne).  
W skład zespołu wchodzi dawny pałac Zbąskich (Suchorabskich) o elewacjach 
ozdobionych fryzami medalionów, rozbudowany o neobarokowe skrzydło południowe 
oraz neogotyckie ogrodzenie. W 2012 roku kontynuowano roboty budowlane związane z 
remontem obiektów. W skrzydle południowym przeprowadzono prace w związku ze 
zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na muzeum, kontynuowano remont 
muru ogrodzeniowego. Prowadzono remont elewacji budynku głównego (czyszczenie 
detalu, uzupełnianie tynków, wymiana obróbek blacharskich i orynnowania, izolacja 
przeciwwilgociowa). Przeprowadzono remont elewacji pałacu Suchorabskich z 
konserwacją zabytkowych medalionów, przy których wstępne prace techniczne 
wykonano w 2011 r. Prowadzono roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej 
i zagospodarowaniem terenu.  
Prace wykonano przy udziale środków z UE. 
 
Most na rzece Bystrzycy, ul. Zamojska, wzniesiony na przełomie 1908-1909 r. wg 
projektu inż. Mariana Lutosławskiego w neogotyckiej oprawie architektonicznej 
wzorowanej na dziełach arch. J. Heuricha. Stanowi jedną z pierwszych realizacji  mostu  
o konstrukcji żelbetowej na terenie Polski południowo-wschodniej.  
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W 2012 r. zakończono prace związane z remontem obiektu. Usunięto wtórne elementy 
konstrukcji, wzmocnione zostały dźwigary i płyta nośna. Odtworzono wieżyce i pozosta-
łe elementy oryginalnej architektury mostu. Wykonano nową nawierzchnię. Obiekt 
zyskał iluminację, uporządkowano też strefę dojazdu, oraz uregulowano koryto rzeki      
w najbliższym sąsiedztwie przeprawy.  
Prace wykonano ze środków Gminy Lublin.  
 
Zespół zamkowy złożony z kaplicy Św. Trójcy z 2 ćw. XIV w., donżonu z XIII w., 
pozostałości tzw. baszty żydowskiej z XIV w. oraz budynku więzienia z XIX w., 
adaptowanego na muzeum w 1954 r., remontowanego w l. 1966-1969 i 1976-1977,  
ul. Zamkowa 9 
W 2012 r. prowadzono w obrębie muzeum prace związane z przystosowaniem wnętrza 
do przepisów przeciwpożarowych i montażem pozostałych instalacji zabezpieczających. 
Przeprowadzono prace konserwatorsko-restauratorskie i budowlane przy baszcie 
żydowskiej. 
Prace dofinansowano ze środków UE. 
 
Zespół klasztorny oo. dominikanów: kościół pw. św. Stanisława BM z wyposażeniem 
w zabytki ruchome, klasztor, ul. Złota 9 
Historia lubelskich dominikanów sięga poł. XIII w. Obecny kościół św. Stanisława 
ufundował król Kazimierz Wielki w 1342 r., w tym czasie powstała najstarsza murowana 
część klasztoru. Zespół wznoszony był etapami, podlegał licznym przebudowom i prze-
kształceniom - od początków fundacji po wiek XX. Czytelne pozostały fazy rozbudowy - 
od architektury gotyckiej poprzez renesansową, manierystyczną, barokową po eklektyzm. 
Gotycki kościół został przekształcony w duchu renesansu, w XVII i XVIII w. otoczony 
wieńcem kaplic. Architektura świątyni oraz jej dekoracja rzeźbiarska i malarska stanowi 
dzieła wybitnych budowniczych i artystów m. in. Jana Wolffa, Rudolfa Negroniego         
i Jana Baptysty Falconiego. Pierwszy etap kasaty klasztoru nastąpił w roku 1864, 
ostatnich zakonników usunięto w roku 1886. Kościół i część klasztoru przekazano do 
dyspozycji biskupowi lubelskiemu. Opuszczenie części pomieszczeń, brak remontów       
i niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie ( m.in. mieściły się tu koszary wojskowe, 
magazyny, dom starców, sierociniec) doprowadziły zabudowania do znacznego stopnia 
degradacji. Kościół i część zabudowań dominikanie odzyskali w 1938 r., całość została 
przekazana klasztorowi dopiero w 1992 r. W południowym skrzydle ma siedzibę 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, roboty budowlane i prace konserwatorskie. 
W 2012 r. kontynuowano rewaloryzację klasztoru w ramach programu „Klasztor w sercu 
miasta - II etap renowacji klasztoru oo. dominikanów Lublinie”. 
Zakończono remont skrzydła północnego, w którym urządzono muzeum i skarbiec z eks-
pozycją cennych zabytków, związanych z historią partykuły drzewa Krzyża Świętego. 
Zakończono remont elewacji skrzydeł klasztoru otaczających duży dziedziniec oraz 
rewaloryzację 3 dziedzińców. Przeprowadzono pełny zakres konserwacji i restauracji 
wnętrza kaplicy Tyszkiewiczów wraz z dekoracją sztukatorską i polichromią. Po odkry-
ciu na sklepieniu prezbiterium kościoła gotyckich polichromii, rozpoczęto prace 
techniczne przy ich odsłonięciu, oczyszczeniu i zabezpieczeniu. 
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Remont prowadzono przy dofinansowaniu ze środków UE, Urzędu Miasta, Urzędu 
Marszałkowskiego i LWKZ. Za całokształt prac we wnętrzu kaplicy Tyszkiewiczów 
inwestor uhonorowany został Laurem Konserwatorskim 2013. 
 
ŁABUŃKI PIERWSZE, gm. ŁABUNIE, pow. ZAMOJSKI 
Pałac z przełomu XVIII i XIX w., murowany klasycystyczny.  
W 2012 r. prowadzono prace remontowo-konserwatorskie budynku pałacowego z ada-
ptacją wnętrz dla potrzeb warsztatów terapii zajęciowej. Prace prowadzono w oparciu     
o projekty autorstwa mgr inż. arch. Sebastiana Ćwierza, arch. Jerzego Romańskiego, mgr 
inż. Marka Nicgorskiego, inż. Ewy Malec i mgr inż. Krzysztofa Szostaka. Wymieniono 
stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną na poziomie pierwszego piętra.  
Prace prowadzono ze środków własnych inwestora.  
 
ŁAZISKA, gm. SKIERBIESZÓW, pow. ZAMOJSKI ZIEMSKI 
Kościół paraf. w. Niepokalanego Poczęcia NMP, murowany 1910 r., w 1947 przejęty 
przez kościół rzymskokatolicki. Wzniesiony na planie kwadratu z węższym prezbiterium 
także na planie kwadratu z zakrystiami po bokach. Od zachodu wieża.  
W 2012 wykonano remont konserwatorski wnętrza wraz z wymianą instalacji ele-
ktrycznych.  
Prace prowadzono ze środków inwestora.  
 
NAŁĘCZÓW, gm. LOCO, pow. PUŁAWSKI 
Kościół rektoralny pw. św. Karola Boromeusza, drewniany, konstrukcji zrębowej, 
pokryty gontem. Zbudowany w l. 19017-19, w duchu architektury poszukującej stylu 
narodowego, inspirowanego budownictwem Podhala.  
W 2012 r. przeprowadzono roboty polegające na remoncie dachu, wzmacniając kon-
strukcję, wymieniając deskowanie i gontowe pokrycie. Wzmocniono także konstrukcję 
ściany frontowej lisicami. Całość zaimpregnowano. Wykonano nową instalacje 
odgromową.  
Prace dofinansowane z budżetu LWKZ.  
 
NEPLE, gm. TERESPOL, pow. BIALSKI  
Kościół rzym.-kat. pw. Podwyższenia Krzyża Św., wzniesiony w k. XVIII w. 
W 2012 r. wykonano remont tynków elewacyjnych i wewnętrznych z pomalowaniem 
elewacji i ścian wewnętrznych, odnowiono drzwi zewnętrzne.  
Prace wykonano ze środków własnych inwestora. 
 
OPOLE LUBELSKIE, gm. LOCO, pow. OPOLSKI 
Kościół rzym.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP - wczesnobarokowy, wzniesiony w          
l. 1650-1657 z fundacji rodziny Słupeckich. 
W 2012 r. zakończono prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
elewacjach zewnętrznych kościoła. Prace obejmowały również renowację detalu 
sztukatorsko - rzeźbiarskiego. W kościele założono instalację alarmową i sygnalizację 
ostrzegawczą. Zagospodarowano teren w obrębie cmentarza przykościelnego. 
Prace realizowane były ze środków UE i własnych parafii. 
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PAARY, gm. SUSIEC, pow. TOMASZOWSKI 
Dawna strażnica graniczna, wzniesiona w 1876 r.  
Wzniesiona dla potrzeb rosyjskiej służby granicznej, funkcjonowała do I wojny świa-
towej. Od 1916 r. budynek pełnił funkcję szkoły i mieszkań dla nauczycieli, następnie 
służył jako przedszkole. Od końca lat 90. XX w. nieużytkowany, popadał w ruinę.        
Od 2008 r. prowadzony jest kompleksowy remont zabytku z adaptacją na ośrodek 
turystyczny z dodatkową funkcją szkoleniową.  
W 2012 r. pokryto dach gontopodobną blachą aluminiowo-cynkową oraz odtworzono 
stolarkę okienną wraz z ościeżnicami.  
Prace zostały sfinansowane ze środków z budżetu MKiDN oraz własnych inwestora. 
 
PODEDWÓRZE, gm. LOCO, pow. PARCZEWSKI  
Dzwonnica przy kościele rzym.-kat. pw. Zwiastowania NMP wzniesiona ok. 1810 r. 
W 2012 r. wykonano remont dzwonnicy w oparciu o program prac zawarty w do-
kumentacji projektowej opracowanej przez mgr inż. arch. Henryka Dołęgowskiego. 
Wymieniono pokrycie dachowe na nowe, zamontowano nowe rynny i rury spustowe, 
wykonano nowe tynki zewnętrzne w dolnych partiach ścian a pozostałe wyremontowano, 
pomalowano elewacje, wyremontowano stolarkę okienna i drzwiową.  
Prace wykonano ze środków własnych inwestora oraz Marszałka Województwa 
Lubelskiego. 
 
POPKOWICE, gm. URZĘDÓW, pow. KRAŚNICKI 
Zespół kościelny pw. Trójcy Przenajświętszej - kościół późnorenesansowy, jednona-
wowy, posiadający klasycystyczną dekorację architektoniczną, przebudowany w XIX w. 
W 2012 r. w obrębie cmentarza przykościelnego wymieniono nawierzchnię chodników - 
z płyt betonowych na kostkę granitową.  
Prace zrealizowane ze środków UE i własnych parafii.  
 
POTOCZEK, gm. POTOK WIELKI, pow. JANOWSKI 
Historia zespołu dworsko-parkowego w Potoczku sięga przełomu XVII i XVIII w. 
Najistotniejsze zmiany w zespole wprowadził po 1869 r. Adam Przanowski, który 
wzniósł obecny dwór, ukształtował istniejący park wraz z rozbudowanym systemem 
wodnym, założył ogród owocowy oraz zajął się uprzemysłowieniem dóbr. Z uwagi na 
posiadane wartości zabytkowo-krajobrazowe oraz zachowany historyczny układ 
przestrzenny zespół w Potoczku wpisany został do rejestru zabytków woj. lubelskiego.  
W 2012 r. wykonano izolację przeciwwilgociową oraz drenaż w budynku dworu oraz 
remont nawierzchni alejek oraz ciągów pieszo jezdnych. 
Prace zrealizowane ze środków własnych szkoły oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. 
 
PRATULIN, gm. ROKITNO, pow. BIALSKI  
Kościół rzym.-kat. pw. Św. Trójcy przeniesiony ze Stanina wzniesiony w XVIII w. 
W 2013 r. kontynuowano rozpoczęte w 2009 r. prace związane z remontem kapitalnym 
obiektu po jego translokacji ze Stanina w oparciu o program zawarty w dokumentacji 
projektowej wykonanej przez mgr inż. arch. Dorotę Antonowicz i i mgr inż. arch. 
Przemysława Antonowicza. Wykonano nowe szalunki wewnętrzne w zakrystii, przed-
sionkach i kruchcie. Ułożono nowe podłogi: w nawach, zakrystii, przedsionkach i kruch-
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cie. Przeprowadzono remont konstrukcji stropów (belki stropowe, pułap górny) w 
zakrystii oraz wykonano nowe dolne pułapy w zakrystii, przedsionkach i kruchcie.  
Prace wykonano ze środków własnych inwestora. 
 
PUŁAWY, gm. LOCO, pow. PUŁAWSKI  
Osada pałacowo-parkowa  
Pałac Czartoryskich, wzniesiony w l.1671-1678 wg projektu Tylmana z Gameren, 
spalony przez Szwedów w 1706 r., odbudowany po 1728 r. przez Franciszka Antoniego 
Meyera, następnie rozbudowany w l. 1732-36 przez Jana Zygmunta Deybla, po czym 
wielokrotnie przebudowywany.  
W 2012 r. kontynuowano prace związane z kompleksową rewaloryzacją części wnętrz 
pałacowych. W pomieszczeniach biblioteki dokończono wymianę stropów i podłóg oraz 
prace konserwatorskie ścian, przeprowadzono remont i konserwację posadzek w Sali 
Rycerskiej, w Sali Kamiennej, w Sali Gotyckiej i w sieni. Rozpoczęto remont klatki 
schodowej w zakresie konserwacji żeliwnych schodów, naprawy tynków i konserwacji 
wraz z rekonstrukcją odkrytych dekoracji malarskich ścian.  
Prace prowadzone były przy wsparciu środków Unii Europejskiej, w ramach RPO - 
Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna. 
Świątynia Sybilli w zespole pałacowo-parkowym, ul. Czartoryskich 8, wzniesiona w 
l. 1798-1801 wg projektu Ch. P. Aignera, wzorowana na antycznych włoskich świą-
tyniach centralnych, w formie 18-kolumnowego monopterosu na cokole i wysokim pod-
murowaniu, z przeznaczeniem na ekspozycję polskich pamiątek narodowych, w 1801 r. 
udostępniona zwiedzającym jako pierwsze polskie muzeum. 
W 2012 r. kontynuowano zakrojone na szeroką skalę roboty remontowo-konserwatorskie 
- na podstawie projektu budowlanego autorstwa dr inż. Andrzeja Żaboklickiego wraz z 
zespołem. Wykonano remont dachu z orynnowaniem, przebudowę części wewnętrznych 
instalacji elektrycznych, dokończono remont tarasu i pomieszczeń wewnętrznych, 
oczyszczono ceglane lica elewacji dolnego poziomu oraz przeprowadzono konserwację 
kamiennych schodów i pozostałych elementów kamiennego wystroju elewacji.  
Prace realizowane były ze środków UE, w ramach RPO - Kultura, turystyka i współpraca 
międzyregionalna. 
Domek Gotycki w zespole pałacowo-parkowym, ul. Czartoryskich 8, wzniesiony na 
fundamentach wcześniejszego pawilonu ogrodowego na pocz. XIX w., wg projektu Ch. 
P. Aignera, w stylu neogotyckim, jako muzeum historycznych pamiątek polskich oraz 
książęcej kolekcji sztuki europejskiej.  
W 2012 r. kontynuowano zakrojone na szeroką skalę roboty remontowo-konserwatorskie 
- na podstawie projektu budowlanego autorstwa dr inż. Andrzeja Żaboklickiego wraz z 
zespołem. Wykonano remont dachu z orynnowaniem, dokończono remont elewacji wraz 
z konserwacją kamiennych i sztukatorskich detali architektonicznych (w tym kolumnady 
portyku i tarasu) oraz malowaniem ścian z odtworzeniem imitacji wątku ceglanego i kon-
serwacją „świadka ceglanego”, przeprowadzono remont stolarki drzwiowej i okiennej 
wraz z witrażami oraz remont posadzki tarasów wraz z wykonaniem opaski. 
Prace realizowane były ze środków UE, w ramach RPO - Kultura, turystyka i współpraca 
międzyregionalna. 
Domek Aleksandryjski w zespole pałacowo-parkowym, ul. Czartoryskich 8, 
wzniesiony w 1801 r. wg projektu Christiana Piotra Aignera (?), przebudowany przez      
J. Góreckiego w XX w.  

 102



W 2012 r. dokończono remont kapitalny wraz z adaptacją do funkcji muzealnych 
obiektu, połączony z konserwacją elementów architektonicznych i wystroju malarskiego 
- na podstawie projektu budowlanego autorstwa arch. Ewy Hagemejer z zespołem oraz 
programu prac konserwatorskich autorstwa Moniki Konkolewskiej. Dokończono prace 
konserwatorskie przy dekoracji malarskiej sali okrągłej, wykonano nowe posadzki 
kamienne oraz nową aranżację wystroju wnętrz w stylistyce historycznej, wykonano 
nowe sanitariaty oraz przeprowadzono prace instalacyjne i wykończeniowe.  
Prace prowadzone były przy wsparciu środków UE, w ramach RPO - Kultura,  turystyka  
i współpraca międzyregionalna. 
 
Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A. J. Czartoryskiego, Al. Partyzantów 16, wybudo-
wane w l. 19123-26 wg projektu inż. Ignacego Kędzierskiego, w stylu modernistycznym 
z elementami stylów historycznych.  
W 2012 r. dokonano przebudowy schodów zewnętrznych przy wejściu głównym do 
budynku szkoły oraz wymiany 3 sztuk stolarki drzwiowej.  
Prace zrealizowano ze środków własnych inwestora.  
 
Budynek Starostwa Powiatowego, Al. Królewska 19, wzniesiony na pocz. XX w.,      
w stylu neogotyckim, jako internat dla studentów Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego      
i Leśnego, w l. 20. XX w. siedziba Urzędu Starostwa.  
W 2012 r. wykonano remont z przebudową schodów zewnętrznych, wykonano instalację 
monitoringu oraz badania na obecność dekoracji malarskich w Sali Pompejańskiej. 
Prace wykonano ze środków własnych Starostwa Powiatowego w Puławach.  
 
Dom mieszkalny, Al. Królewska 3, wzniesiony wraz ze stróżówką i murem 
ogrodzeniowym prawdopodobnie na przełomie lat 50. i 60. XIX w. jako post-
klasycystyczny obiekt mieszkalny - obecnie siedziba Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie we władaniu Starostwa Powiatowego w Puławach.  
W 2012 r. przystosowano pomieszczenia piwnic na funkcję archiwum dla Powiatowego 
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Powiatowego Urzędu Pracy. 
Prace wykonano ze środków własnych Starostwa Powiatowego w Puławach. 
 
RADZYŃ PODLASKI, gm. LOCO, pow. RADZYŃSKI 
Zespół rezydencjonalno-urbanistyczny obejmuje m.in.: pałac wzniesiony ok. 1688 r. 
przebudowany w l. 1750-1759, oficynę wzniesioną ok. 1870 r., oranżerię z l. 1750-1758, 
bramy z XVIII w., most z rampą z poł. XVIII w.  
W 2012 r. wykonano remont muru parkowego, bramy głównej zachodniej i bram 
bocznych. W ramach prac uzupełniono ubytki muru parkowego, wymieniono tynki na 
nowe renowacyjne. W bramach wymieniono tynki, wykonano konserwację i rekon-
strukcję elementów skrzydeł bramnych. W bramie głównej i bramie bocznej zachodniej 
przemurowano słupy, wykonano nowe zwieńczenia. 
Prace wykonano ze środków Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim. 
 
ROMANÓW, gm. SOSNÓWKA, pow. BIALSKI  
Dwór, wzniesiony w 1806 r., przekształcony w 1858 r., odbudowany w 1958 r. 
W 2012 r. prowadzono prace remontowe w pałacu w oparciu o program prac zawarty     
w dokumentacji projektowej wykonanej przez mgr inż. arch. Henryka Dołęgowskiego     
i inż. Ryszarda Suchorę. W ramach prac dokonano przebudowy więźby dachowej, 
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wymieniono pokrycie dachowe na nowe z gontu, przebudowano kominy, wybudowano 
taras widokowy, przebudowano dawne lukarny i wybudowano nowe. Na poddaszu 
wymieniono stolarkę drzwiową, wybudowano nową klatkę schodową, wykonano nowe 
podłogi, nowe ściany działowe, instalację elektryczną. Wykonano instalacją odgromową.  
Wybudowano nowe ogrodzenie wokół zespołu zgodnie z dokumentacją projektową 
wykonaną przez mgr inż. arch. Henryka Dołęgowskiego i inż. Ryszarda Suchorę oraz 
poddano konserwacji dawne elementy ogrodzenia (słupy bramne). 
Prace wykonano ze środków Starostwa Powiatowego oraz Marszałka Województwa 
Lubelskiego. 
 
RUDNO, gm. MILANÓW, pow. PARCZEWSKI  
Cerkiew unicka ob. kościół rzym.-kat. pw. Przemienienia Pańskiego wzniesiony       
w l. 1817-1818. 
W 2012 r. kontynuowano remont kościoła rozpoczęty w 2011 r. w oparciu o program 
prac zawarty w dokumentacji projektowej wykonanej przez mgr inż. arch. Jana 
Krzysztofa Hahn oraz mgr inż. Helenę Maliszewską. 
W ramach prac przeprowadzono konserwację więźby dachowej oraz remont kapitalny 
sygnaturki (wymieniono elementy konstrukcji, pokryto blachą miedzianą).  
Prace wykonano ze środków własnych inwestora, Marszałka Województwa Lubelskiego 
oraz LWKZ. 
 
SKIERBIESZÓW, gm. LOCO, pow. ZAMOJSKI ZIEMSKI 
Kościół paraf. pw. Wniebowzięcia NMP, murowany, wzniesiony na pocz. XVIII w.  
W 2012 r. wykonano prace remontowe, polegające na skuciu tynków elewacji kościoła, 
wykonaniu robót tynkarskich zewnętrznych, wykonaniu prac malarskich elewacji wraz    
z detalem architektonicznym, wykonaniu opaski odwadniającej z kostki granitowej oraz 
rozpoczęto prace związane z przebudową ciągów komunikacyjnych wokół kościoła.  
Prace prowadzono ze środków inwestora.  
 
SNOPKÓW, gm. JASTKÓW, pow. LUBELSKI 
Zespół pałacowo-parkowy wzniesiony przed XIX w., przebudowany na przełomie XIX 
i XX stulecia jako przykład reprezentacyjnego założenia architektonicznego sięgającego 
epoki baroku, łączący się widokowo i kompozycyjnie z przepływającą na jego skraju 
rzeką Dys. 
Na przełomie 2011 i 2012 r. wykonano pionową izolację ścian fundamentowych oraz 
remont schodów wejścia głównego do pałacu. 
Prace wykonano ze środków własnych. 
 
SOSNOWICA, gm. LOCO, pow. PARCZEWSKI  
Cerkiew prawosławna pw. św. Apostołów Piotra i Pawła z 2 poł. XIX w. 
W 2012 r. kontynuowano remont obiektu zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną 
przez Zbigniewa Bednarczyka: wymieniono konstrukcję więźby dachowej nad nawami 
bocznymi i prezbiterium wraz z sygnaturką nad prezbiterium. Wymieniono część tynków 
elewacyjnych (łącznik, zachodnia ściana nawy głównej). 
Prace wykonano ze środków własnych inwestora, Marszałka Województwa Lubelskiego, 
MKiDN oraz LWKZ. 
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STARY ZAMOŚĆ, gm. LOCO, pow. ZAMOJSKI ZIEMSKI 
Budynek plebanii, murowany, parterowy. Wzniesiony w 1912 r. na planie zbliżonym do 
krzyża greckiego, układ wnętrza dwu- i trójdzielny.  
W 2012 r. wykonano prace remontowo-konserwatorskie dachu, kominów wraz z uzu-
pełnieniem blacharki.  
Prace prowadzono ze środków inwestora.  
 
STĘŻYCA, gm. LOCO, pow. RYCKI 
Kościół rzym.-kat. pw. św. Marcina - wzniesiony ok. 1436r., o cechach późnegotyc-
kich, kilkakrotnie przebudowywany, odnawiany i rekonstruowany (poł. XVIII w., po 
1946 r.).  
W 2012 r. prowadzono prace konserwatorsko-restauratorskie przy portalu wejścia głów-
nego, wg programu oprac. przez konserwatora dzieł sztuki, mgr Jerzego Pękowskiego. 
Prace obejmowały: odsolenie dolnych części węgarów przy posadzce, wzmocnienie 
kamienia, hydrofobizację. 
Prace zrealizowano ze środków własnych parafii. 
 
STRZYŻÓW, gm. HORODŁO, pow. HRUBIESZOWSKI  
Budynek pałacu w zespole pałacowym, wzniesiony w l. 80. XVIII w., jako przykład 
późnobarokowego założenia, przekształcony w wieku XIX. 
W 2012 r. zakończono kolejny etap prac remontowo-konserwatorskich budynku, 
polegających na wykonaniu izolacji poziomej ścian, skuciu tynków, położeniu tynków 
renowacyjnych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, malowaniu 
elewacji, oraz remoncie schodów i tarasów zewnętrznych.  
Prace prowadzono w oparciu o projekt budowlany autorstwa mgr inż. arch. Magdaleny 
Jarosz, mgr inż. Zofii Soja, mgr inż. arch. Szymona Radomskiego i mgr inż. Krystyny 
Żółkiewskiej, ze środków inwestora. 
 
SWORY, gm. BIAŁA PODLASKA, pow. BIALSKI  
Kościół rzym.-kat. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa wzniesiony w 1908 r. 
W 2012 r. odnowiono elewacje oraz dach kościoła: zdjęto stare warstwy malarskie          
z szalunków zewnętrznych, pomalowano szalunki, pomalowano pokrycie dachowe.  
Prace wykonano ze środków własnych inwestora. 
 
SZCZEBRZESZYN, gm. LOCO, pow. ZAMOJSKI ZIEMSKI  
Budynek dawnego internatu, w dawnym Zespole Szkół Zamojskich, murowany, 
wzniesiony w l. 1819-22.  
W 2012 r zakończono prace remontowo-konserwatorskie związane ze zmianą sposobu 
użytkowania budynku i adaptacją na cele usług turystycznych. 
Prace prowadzono ze środków inwestora.  
 
Budynek dawnego internatu męskiego, w dawnym Zespole Szkół Zamojskich, 
murowany, wzniesiony w l. 1819-22.  
W 2012 r. rozpoczęto prace remontowo-konserwatorskie związane ze zmianą sposobu 
użytkowania budynku i adaptacją na Szkołę Muzyczną.  
Prace prowadzono ze środków inwestora.  
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Dom Dyrektora Cukrowni, Szczebrzeszyn - Klemensów, ul. Słodka 1. Budynek 
drewniany, wzniesiony w 1904 r. na rozczłonkowanym rzucie, w części piętrowy. 
W 2012 wykonano prace polegające na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej. Prace 
prowadzono w oparciu o projekt budowlany autorstwa inż. Bronisława Franke.  
Prace prowadzono ze środków inwestora.  
 
SZYSTOWICE, gm. GRABOWIEC, pow. ZAMOJSKI 
Dwór z k. XIX w., murowany, o wystroju eklektycznym.  
W 2012 r. prowadzono prace remontowe drugiego etapu (zabudowa tylna dworu od 
strony ogrodu) polegające na wymianie tynków zewnętrznych i wewnętrznych, wymianie 
pokrycia dachowego z wykonaniem obróbek blacharskich, izolacji przeciwwilgociowej, 
drenażem wokół ścian zewnętrznych oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.  
Prace prowadzono w oparciu o projekt budowlany autorstwa mgr inż. Mieczysława 
Furlepy, ze środków własnych inwestora.  
 
TERESPOL, gm. LOCO, pow. PARCZEWSKI  
Prochownia w zespole fortów Twierdzy Brzeskiej wzniesiona w 1912 r. 
W 2012 r. wykonano uszczelnienie przerw dylatacyjnych w oparciu o program prac 
zawarty w dokumentacji projektowej wykonanej przez inż. Ryszarda Suchorę. 
Prace wykonano ze środków własnych inwestora oraz LWKZ. 
 
TRZEBIESZÓW, gm. LOCO, pow. ŁUKOWSKI  
Kościół rzym.-kat.i pw. Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników, wzniesiony w poł. 
XIX w. 
W 2012 r. wykonano remont wieży kościoła (dokonano częściowej wymiany elementów 
konstrukcji wieży, konserwacji elementów drewnianych, wymiany pokrycia dachowego) 
w oparciu o program prac zawarty w dokumentacji projektowej wykonanej przez Annę 
Toczyska, Joannę Nasiłowską, Walentego Niewiadomskiego, Helenę Kraszewską. 
Prace wykonano ze środków własnych inwestora oraz LWKZ. 
 
TRZESZCZANY, gm. LOCO, pow. HRUBIESZOWSKI 
Pałac z pocz. XIX w., murowany, o cechach klasycystycznych.  
W 2012 r. kontynuowano prace remontowe przy budynku pałacu oraz spichlerza, 
polegające na wykonaniu wieńców stężających konstrukcję budynków i przemurowaniu 
ubytków murów.  
Prace prowadzono w oparciu o projekt budowlany autorstwa mgr inż. Mieczysława 
Furlepy, ze środków własnych inwestora.  
 
UDRYCZE, gm. STARY ZAMOŚĆ, pow. ZAMOJSKI ZIEMSKI 
Pałac w zespole dworskim, murowany, z 1 poł. XVIII w.   
W 2012 r. usunięto zniszczone tynki zewnętrzne i wewnętrzne. Na elewacji ogrodowej 
uzupełniono ubytki murów, wzmocniono konstrukcję nadproży okiennych i drzwiowych, 
wykonano nową konstrukcję tarasu wraz z rekonstrukcją schodów i wykorzystaniem 
historycznych elementów kamiennych.  
Prace prowadzono przy dofinansowaniu ze środków LWKZ, zrealizowane wg projektu 
autorstwa mgr inż. arch. Franciszka Bogdana Łasochy, inż. Urszuli Świstek, inż. 
Marianny Michałkiewicz i inż. Adama Patrona. 
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WĄWOLNICA, gm. LOCO, pow. PUŁAWSKI 
Kościół rzym.-kat. pw. św. Wojciecha BM, neogotycki, murowany (cegła), wzniesiony 
w l. 1907-1914, aut. arch. J. Dziekońskiego wraz z kaplicą MB Kębelskiej, stanowiącą 
prezbiterium dawnego XIV-wiecznego kościoła. 
W 2012 r. zakończono kompleksowy remont kościoła. Prace obejmowały górną część 
wieży kościoła oraz remont krypty i wnętrza kaplicy.  
Prace realizowano ze środków własnych parafii przy udziale funduszy UE. 
 
WILKÓW, gm. LOCO, pow. OPOLSKI 
Kościół rzym.-kat. pw. św. Floriana i św. Urszuli - wzniesiony ok. 1625 r. z fundacji 
Głuskich, późnorenesansowy, przebudowany w 2 poł. XIX w. (przedłużono i pod-
wyższono nawy). 
W 2012 r. realizowano kolejny etap kompleksowego remont kościoła, zniszczonego na 
skutek powodzi: wyremontowano więźbę dachową, wymieniono pokrycie dachu na 
blachę cynkowo- tytanową, wykonano nową sygnaturkę. 
Prace realizowano ze środków MKiDN oraz własnych parafii.  
 
WOJCIECHÓW, gm. LOCO, pow. LUBELSKI ZIEMSKI 
Dawny zamek, tzw. „wieża ariańska”, wzniesiony na pocz. XVI w. jako siedziba rodu 
Pileckich, wraz z przyległymi wałami i fosami obronnymi oraz najbliższym otoczeniem   
i zadrzewieniem, pozostałościami murów strzelniczych i ruinami pałacu stanowi zespół 
zamkowy, kształtowany od k. XIV w. do XVII w. 
W 2012 przeprowadzono modernizację instalacji elektrycznych w budynku wieży.  
Prace zrealizowano ze środków własnych inwestora. 
 
WOJCIESZKÓW, gm. LOCO, pow. ŁUKOWSKI  
Kościół rzym.-kat. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa wzniesiony w l. 1897-1899. 
W 2012 r. przeprowadzono reperację tynków wewnętrznych oraz pomalowano wnętrze 
kościoła.  
Prace wykonano ze środków własnych inwestora. 
 
WRZELOWIEC, gm. OPOLE LUBELSKIE, pow. OPOLSKI 
Kościół rzym.-kat. pw. Świętej Trójcy - wzniesiony w l.1777-1784 z fundacji Zofii 
Lubomirskiej, klasycystyczny. 
Zrealizowane prace obejmowały: skucie starych, zniszczonych tynków (również na de-
talach architektonicznych), położenie nowych, oczyszczenie, zabezpieczenie preparatami 
ochronnymi i gruntującymi. Elewacje otrzymały nową malaturę. 
Prace realizowano ze środków własnych parafii przy udziale funduszy UE i Gminy Opole 
Lubelskie. 
 
ZAMCH, gm. OBSZA, pow. BIŁGORAJSKI 
Kościół paraf. pw św. Jozefata i Praksedy (dawna cerkiew unicka), murowany, 
wzniesiony w l. 1842-1843, z fundacji hrabiego Konstantego Zamoyskiego.  
W 2012 r. prowadzono prace związane z wykonaniem izolacji poziomej, remontem 
tynków zewnętrznych, malowaniem elewacji, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej 
oraz remontem konstrukcji dachu.  
Prace prowadzono ze środków własnych parafii oraz funduszy unijnych.  
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ZAMOŚĆ, gm. LOCO, pow. ZAMOJSKI GRODZKI 
Fortyfikacje Miasta Zamość - zespół urządzeń obronnych miejskich 
Zrealizowane w latach 1587-1619 przez Bernardo Morando, modernizowany do XIX w., 
rozbudowywany wg koncepcji napoleońskiej w latach 20. XIX w. przez Ludwika Mallet-
Malletskiego.  
W 2012 roku zakończono prace remontowo-konserwatorskie przy kazamacie Bastionu I 
(wschodnia), Bastionie II i IV z poternami, oraz odkrytym murowanym słoniczole 
Bastionu VI. Odtworzono obiekty obronne i elementy ziemnych fortyfikacji: lunetę przed 
Bastionem VI wraz z remontem obiektu wojskowego „OW1” i „OW2” przed kurtyną VI-
VII oraz raweliny. Uczytelniono fragment Bastionu V i Bastionu I w formie ziemnego 
nasypu. Kontynuowano prace przy murze kurtyny II-III i Prochowni na Bastionie III.  
Prace finansowano ze środków unijnych: Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, Budżetu Państwa w Ramach Programu Operacyjnego: Promesa 
MKiDN i budżetu Miasta Zamość oraz w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko - Priorytet XI. Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.1 Ochrona      
i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym (Prochownia)       
i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 6. Oś Priorytetowa 
„Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym”, Działanie 6.4. „Inwestycje w pro-
dukty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”. 
 
Rotunda w Zamościu, dawna działobitnia z XIX wieku.  
W 2012 r. kontynuowano prace związane z remontem izolacji stropodachu ziemnego       
i zakończono prace konserwatorskie przy drewnianej bramie na Rotundzie Zamojskiej. 
Prace sfinansowane ze środków własnych Urzędu Miasta Zamość.  
 
Arsenał w Zamościu, wzniesiony w l. 1582-1583 przez Bernardo Morando, przebu-
dowany w l. 1820-1825. 
W 2012 r. kontynuowano prace remontowo-konserwatorskie związane z przebudową 
wnętrz Arsenału na cele muzealne.  
Prace finansowano ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko - Priorytet XI. Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.1. 
Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, oraz      
z budżetu Miasta Zamość. 
 
Katedra pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Ap., wzniesiona w l. 1587-
1598, wg projektu Bernardo Morando. Przebudowywana w 1 poł. XIX w. 
W 2012 r. zakończono prace remontowo-konserwatorskie związane z konstrukcyjnym 
wzmocnieniem spękanych murów, remontem ścian fundamentowych, rekonstrukcją 
sygnaturki i szczytów, pracami przy konserwacji i odtworzeniu elementów kamie-
niarskich wystroju zewnętrznego katedry. Odtworzono kamienny łuk tryumfalny, wyko-
nano nowe zagospodarowanie cmentarza przykatedralnego.  
Prace sfinansowane zostały w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego współfinansowanego ze środków UE - EFRR przy udziale 
środków własnych parafii, wsparciu finansowym LWKZ oraz Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego, zrealizowane wg projektów aut. mgr inż. arch. Sebastiana 
Ćwierza, mgr inż. arch. Andrzeja Cygnarowskiego, inż. Bogdana Malca, mgr Katarzyny 
Bromirskiej, mgr Mirona Kellera, mgr inż. Mirosława Sulmy i mgr inż. Artura Drzazgi. 

 108



Za całokształt prac przy obiekcie inwestor uhonorowany został Laurem Konserwatorskim 
2013. 
 
ŻURAWCE, gm. LUBYCZA KRÓLEWSKA, pow. TOMASZOWSKI 
Kościół paraf. pw. Krzyża Świętego, d. cerkiew greckokatolicka, murowana, wznie-
siona w 1912 r., po 1947 r. przejęta na kościół rzymskokatolicki.  
W 2012 r. wykonano prace remontowe elewacji frontowej kościoła, polegające na 
odbiciu zniszczonych tynków zewnętrznych, oczyszczeniu murów, wykonaniu nowych 
tynków i profili wraz z malowaniem.  
 
Summary 

As of 2012, the register of monuments of the province of Lublin listed 3771 immovable 
monuments, including 1560 architectural objects and their complexes together with urban systems. 
Protected objects broken down by individual categories are as follows: 726 churches of various 
denominations and other sacred objects, 40 monasteries, 150 public buildings, 292 palaces, 
mansions and villas, 226 residential buildings and townhouses, 88 industrial buildings, 36 urban 
systems and other objects.  

In 2012, the investment activities were carried out in about 130 objects, including an 
overwhelming number of churches of various denominations and other sacred objects (42), 
residential buildings and townhouses (25), public buildings (12), palaces, mansions and villas (15), 
monastery complexes (11), industrial and technical objects (5), fortified structures and 
fortifications (5) and other objects (15). 

The following significant investments - in terms of comprehensive scope of works or their high 
preservation value - completed in 2012, should be mentioned: restoration of the palace and park 
complex (including the architectural objects) in Dęblin, comprehensive renovation and revaluation 
of facade, basement and the surroundings of the church in Kock, former manor house of 
Golakowski family in Hrubieszów, town house with the back yard at ul. Jezuicka 21 in Lublin, 
extensive renovation of the bell tower and the gate in the complex of orthodox church in Hrebenne, 
extensive renovation with the reconstruction of missing elements and illumination of the bridge on 
Bystrzyca in Lublin, completion of complex construction and preservation works including 
restoration of facade and interior decorations of the parish church in Kazimierz Dolny, the parish 
church (awarded the Conservator’s Laurel Award 2013) and in the Chapel of Our Lady of Loreto 
in Gołąb, in the church of former Bernardine monastery complex in Jozefów (district of Opole), in 
the church of the monastery of canons regular in Kraśnik, in the Saint Adalbert of Prague church 
in Wąwolnica and in the Cathedral in Zamość, completion of a comprehensive restoration and the 
adaptation to the cultural centre (combined with exposure of relics of past construction phases) in 
the former hospital at the St. Anna church and the continuation of restoration of the castle hill with 
the reconstruction of the castle ruins and renovation of the tower in Kazimierz Dolny, as well as the 
continuation of the comprehensive renewal combined with the renovation of the facade, crypts and 
maintenance and exhibition of painting interior decoration in the former church of the Order of 
The Most Holy Saviour of St. Brigitte in Lublin (awarded the Conservator’s Laurel Award 2013), 
continuation of a comprehensive renovation as well as preservation and adaptation work, 
combined with the restoration of the former shape of the church and reconstruction of the 
chaplain’s house facade in the former complex of the monastery of The Order of the Visitation of 
Holy Mary, serving now as a Cultural Centre in Lublin, continuation of restoration of the complex 
of the monastery of Dominicans in Lublin (completion of renovation of northern wing and 
adaptation to the museum, restoration of the courtyard, along with the renovation of the facades of 
the adjoining wings and preservation-renovation works in the chapel of Tyszkiewicz family – 
awarded the 2013 Laurel), continuation of the comprehensive renovation, preservation and 
adaptation work in buildings of the former missionary complex in Lublin, the continuation of the 
comprehensive restoration, combined with the restoration of painting and stucco decorations and 
cast iron staircase in the interior of the palace as well as the renovation, preservation and 
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adaptation work in the Gothic House, the Temple of the Sibyl and the House of Alexandria in the 
Czartoryski family palace complex in Puławy, as well as repair and preservation of bastions and 
rotunda at the fortifications in Zamość. 

From among the work started in previous years and continued in 2012, the following are 
worth mentioning: extensive renovation of the parish church in Chodel, parish church (former 
Orthodox Church) in Hrubieszów, former Uniate church in Rudno, Orthodox Church in Sosnowica, 
and the church in Wilków - that had been destroyed by the flood, renovation of the church from 
Stanin after its translocation to Pratulin, restoration work inside the of St. Spirit Rectoral Church 
in Lublin, major renovation along with preservation of the interior decorations in the St. Nicholas 
parish church in Lublin, extensive renovation combined with adaptation to boarding house of the 
Bliźniaczy ("Twin”) granary and repair of the Pruszkowski villa in Kazimierz Dolny, renovation of 
the manor house in Szytowice, palace in Trzeszczany and palace in Udrycze, repair and 
preservation work in historic tenements at: Grodzka 16, Grodzka 20, Grodzka 26, Grodzka 30, 
Kowalska 9, Krakowskie Przedmieście 38 and Rynek 4, in the building of the former Merchants 
Club (Resursa Kupiecka) at ul. Krakowskie Przedmieście 62, in the District Court building at ul. 
Krakowskie Przedmieście 76, and in the former palace of the director of Lublin Sugar Factory. 

The following tasks were completed in 2012: extensive renovation of the hospital in Biała 
Podlaska, renovation and adaptation of the manor house in Droblin, a tenement with back-
premises at ul. Krakowskie Przedmieście 34 in Lublin and in buildings of the former dormitory at 
the Zamoyski Family School Complex in Szczebrzeszyn, repair and preservation work in the palace 
in Strzyżów and renovation of the facade of the parish church in Opole Lubelskie. 

From among the work started in 2012, the following are worth mentioning: renovation of the 
railway station in Biała Podlaska, an overhaul of the railway viaduct in Lublin along with the 
renovation of detail, renovation of the facade of the church in Branwia and repair and adaptation 
work of: a house with back-premises at ul. Lubelska 19 in Kazimierz Dolny, former Piramowicz 
house in Kurów, hothouse in the palace complex in Lubartów, building of the former male 
dormitory at the Zamoyski Family School Complex in Szczebrzeszyn, in a tenement at ul. Grodzka 
36 in Lublin, and the wing of the former Jesuit College in Lublin. 

The projects in substantial part were financed with the government and local government 
institutions support, as well as from the European Union. Seven grants from the budget of the 
Ministry of Culture and National Heritage were awarded, 16 from the budget of the Provincial 
Historic Preservation Officer in Lublin, 15 from the Marshall Office of the Province of Lublin, 17 
from the budgets of the cities and municipalities and 32 EU grants. Some objects obtained financial 
support from several sources. 
 
 

































Dorota Dzięga, Beata Lechocka, Barbara Stolarz, Grażyna Żurawicka 
 
 

PRACE KONSERWATORSKIE  
PROWADZONE PRZY ZABYTKACH RUCHOMYCH W ROKU 2012 

 
 
Wstęp 
Wykaz realizacji konserwatorskich w zakresie zabytków ruchomych obejmuje teren woj. 
lubelskiego podległego działalności WUOZ Lublin i delegatur w Białej Podlaskiej, 
Chełmie i Zamościu. Sprawozdanie - z konieczności w wersji skrótowej - jest próbą 
przybliżenia i zilustrowania działań jakie są podejmowane przez właścicieli przy 
obiektach zabytkowych, wpisanych do rejestru. Przedstawiony wykaz obejmuje 
zakończone prace w całości lub ich etap zrealizowany w roku 2012. Czasokres jest 
wyznaczony przez cykl wydawniczy Wiadomości Konserwatorskich, jak również roczne 
okresy rozliczeń finansowych w przypadku prac dotowanych z różnych źródeł 
państwowych i samorządowych. Stąd przy wykazach pojawia się informacja o źródłach 
ewentualnych dofinansowań dla właścicieli podejmujących prace przy zabytkach. W ro-
ku 2012 z budżetu Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków udzielono 
dotacji na realizację zadań przy zabytkach ruchomych w kwocie łącznej 304.000 zł, - 
oraz na refundację poniesionych w latach ubiegłych nakładów kwotę 92.000 zł,-. Ponadto 
z budżetu Województwa Lubelskiego (Urząd Marszałkowski) przeznaczona została 
kwota 259.419.27 zł,- oraz z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwota 
113.712.83 zł,- na dofinansowanie prac przy zabytkach ruchomych. W ramach tych 
wspólnych działań - udało się zrealizować znaczące zakresy prac konserwatorskich, jak 
np. w przypadku kościoła parafialnego w Janowie Podlaskim, kościoła parafialnego w 
Krasnymstawie, kościoła parafialnego w Milejowie, kościoła parafialnego w Szczerze-
szynie, zespołu klasztornego Paulinów we Włodawie. Ponadto wielu właścicieli aplikuje 
o dotacje unijne, które obejmują także konserwację zabytków ruchomych. Dzięki 
finansowemu wsparciu z funduszy unijnych udało się zakończyć w roku 2012 znaczne 
inwestycje jak: zespół Dominikanów w Lublinie, kościół farny i filialny w Kazimierzu 
Dolnym, kościół katedralny w Zamościu, kościół parafialny w Piotrawinie, kościół 
parafialny w Klementowicach czy kościół rektoralny Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej 
w Lublinie. W skali potrzeb w zakresie konserwacji zabytków na terenie woj. lubelskiego 
przyznawane dotacje nie dają możliwości zaspokojenia wszystkich potrzeb. Niemniej 
nawet przy ograniczonych funduszach, udaje się co roku uratować wiele cennych zbyt-
ków, co potwierdza poniższe zestawienie.  
 
BATORZ, gm. Loco, pow. janowski 
Obraz Św. Stanisław Bp. z ołtarza głównego kościoła parafialnego pw. św. 
Stanisława BM  
Obraz autorstwa Wojciecha Gersona namalowany został w 1891 r. Z uwagi na miejsce 
umieszczenia obrazu w ołtarzu, obiekt wykazywał uszkodzenia warstwy malarskiej oraz 
poważne rozdarcie płótna, głównie w dolnej partii. Po demontażu i przewiezieniu obrazu 
do pracowni wykonano niezbędne prace techniczne wraz z prostowaniem płótna, 
wklejeniem łatek i wzmocnieniem podobrazia oraz konsolidację warstw poprzez dublaż 
termiczny. Następnie założono kity w miejscach ubytków i wykonano scalenie kolo-
rystyczne warstwy malarskiej. 
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Prowadzący prace: Paweł Sadlej 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka w Batorzu przy wsparciu finansowym Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 
BIAŁA PODLASKA, gm. Loco, pow. Loco  
Organy i prospekt z kościoła paraf. pw. Narodzenia NMP  
Przy oryginalnej 18-głosowej dyspozycji, opracowanej prze Adolfa Homana w latach 
1927-28 i rozbudowanej przez Przytulskiego w l. 1960- 1970, od momentu przebudowy 
nie prowadzono prac konserwatorskich. Przed przystąpieniem do planowanych robót 
przeprowadzono analizę instrumentu i na jej podstawie opracowano program prac 
konserwatorskich dla organów. Zdecydowano o pozostawieniu oryginalnej dyspozycji 18 
głosowej opracowanej przez Adolfa Homana. Z dodanych głosów Przytulskiego 
postanowiono zachować: Rurflet 4’, Pryncypał skrzypcowy 4’, Nasad 2 2/3’ i Burdon 8’. 
Zdecydowano by powstałą dyspozycje rozbudować dodając głos Cornet 3-5 ch. Przyjęte 
założenia pozwoliły na bezkolizyjne umieszczenie zespołu powietrznego wewnątrz szafy 
i takie ustawienie wiatrownic, aby możliwe było przeprowadzanie prac serwisowych        
i strojenie instrumentu. Zdecydowano by prace przy prospekcie organowym prowadzić 
po demontażu organów. Obiekt oczyszczono, wykonano badania stratygraficzne i de-
montaż rzeźb, a następnie zabiegi dezynsekcji i impregnacji. Uzupełniono drobne ubytki 
w partiach gruntów i malatury i złoceń, wykonując retusz naśladowczy. Na zakończenie 
prac zamontowano rzeźby putt. Prace miały na celu przywrócenie instrumentowi 
pierwotniej dyspozycji głosowej i jednocześnie wartości technicznych, umożliwiających 
jego prawidłową pracę i brzmienie. Prace prowadzone przy prospekcie miały na celu 
poprawę jego stanu technicznego, wartości estetycznych i artystycznych.  
Prowadzący prace przy instrumencie: Paweł Ziaja 
Prowadzący prace przy prospekcie: Dorota Moryto - Naumiuk 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Białej Podlaskiej. 
 
Rzeźba Immaculaty z ok. poł. XVII w. z terenu zespołu szpitala przy ul. Warszawskiej  
Rzeźba Madonny na kuli, wykonana z piaskowca pierwotnie zdobiła bramę wjazdową do 
zespołu zamkowego Radziwiłłow w Białej Podlaskiej. Przebudowa szczytu bramy i 
wprowadzone w jej obrębie zmiany, przeprowadzone prawdopodobnie w XIX w. spowo-
dowały, że „Madonna”, stanowiąca fasadowy element dekoracyjny, została przeniesiona 
na wtórny, betonowy, niewysoki cokół na teren Instytutu Panien Miłosierdzia, pełniący 
rolę szpitala miejskiego, prowadzony przez Siostry Szarytki i umocowana na nim przy 
pomocy betonowych plomb. Tak przetrwała do naszych czasów. W 2011 r. Caritas Die-
cezji Siedleckiej, obecny właściciel dawnego szpitala, przygotował projekt rewaloryzacji 
terenu obejmującego jego otoczenie i elementy zabytkowe. Stan zniszczenia rzeźby, 
wielokrotnie malowanej farbami olejnymi, trudno było ocenić przed jej demontażem        
i oczyszczeniem. Wstępnie przyjęto, że podstawową przyczyną jej zniszczenia są wtórne 
zabiegi naprawcze i estetyzujące. Zdecydowano o demontażu rzeźby z wtórnego cokołu, 
który przeznaczony został do usunięcia. Obiekt wstępnie oczyszczono, wykonano 
badania stratygraficzne. Pobrano próbki malatury do badań identyfikacyjnych i próbki 
kamienia do badań petrograficznych. Po przeprowadzeniu prób czyszczenia, wybrano 
metodę najmniej inwazyjną. Uzupełniono ubytki formy i po-wierzchni masami na bazie 
spoiw mineralnych. Wykonano rekonstrukcje. Obiekt przewieziono na teren zespołu 
szpitalnego i zamontowano na przygotowanym postumencie. Przeprowadzone prace 
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miały na celu przywrócenie rzeźbie Immaculaty pierwotnych wartości estetycznych i ar-
tystycznych oraz poprawę jej ekspozycji.  
Prowadzący prace: Zofia Kamińska 
Inwestor: Caritas Diecezji Siedleckiej 
Pompa wodna z pocz. XX w. z terenu zespołu szpitala przy ul. Warszawskiej 
Żeliwna pompa ręczna usytuowana nad dawna studnią, ustawiona została na betonowej 
cembrowinie studni, zabezpieczonej stalowa blachą. Na środkowym elemencie widniał 
napis VARSOVIE. Obiekt był w bardzo złym stanie zachowania. Posiadał liczne ubytki, 
pęknięcia i wżery. Stwierdzono, że gruba warstwa produktów korozji pokrywa czapę 
oraz miejsca łączenia poszczególnych elementów. Stwierdzono braki licznych śrub 
łączących a otwory, w których się powinny znajdować były mocno skorodowane. Zły 
stan obiektu wymagał wykonania zabiegów konserwatorskich i zabezpieczeń anty-
korozyjnych. Obiekt zdemontowano. Metal oczyszczono z zanieczyszczeń. Wykonano 
rekonstrukcję brakujących elementów. Dobrano śruby mocujące. Całość pokryto 
powłoką antykorozyjną. Wykonano nowe nakrycie cembrowiny. Obiekt zamontowano po 
wykonanych pracach konserwatorskich. Prace miały na celu poprawę stanu technicznego 
i estetycznego pompy.  
Prowadzący prace: Zofia Kamińska 
Inwestor: Caritas Diecezji Siedleckiej.  
 
Nagrobek Rodziny Starżów Majewskich (ok.1884 r.), zlokalizowany na cmentarzu 
parafialnym przy ul. Janowskiej  
Wykonano pełny zakres prac konserwatorskich przy kamieniu (oczyszczenie, odsolenie, 
wzmocnienie, klejenia pęknięć, usunięcia nawarstwień, uzupełnienia ubytków, uczy-
telnienia inskrypcji, scalenia estetycznego oraz zabezpieczenia całości z zaimpregno-
waniem hydrofobowym). Wstawiono fleki i wykonano niezbędne rekonstrukcje. Pole 
grobowe oczyszczono z roślinności i korzeni drzew, obniżono grunt wokół nagrobka. 
Usunięto tynki w partii przyziemia. Najpierw osuszono a następnie wykonano impre-
gnację ceglanego wątku. Założono tynki renowacyjne. Prace miały na celu zahamowanie 
procesów destrukcji, przywrócenie pierwotnej estetyki obiektu. 
Prowadzący prace: Agnieszka Andryszczak 
Inwestor: Stowarzyszenie Koło Białczan, Miasto Biała Podlaska. 
 
Wieżyczka wschodnia w zespole zamkowym Radziwiłłów w Białej Podlaskiej  
Gmina Miejska w Białej Podlaskiej już w 2011 r. podjęła decyzję dotycząca prowadzenia 
robót budowlano-konserwatorskich przy wieżyczce wschodniej w zespole zamkowym 
Radziwiłłów w Białej Podlaskiej. W oparciu o projekt prac remontowych w 2012 r. 
rozpoczęto prace, jednak już na etapie projektowym przewidywano, że w obrębie 
elewacji piętra budynku mogą występować dekoracje wykonane w technice sgraffit.      
W związku z tym usuwanie tynków z elewacji obiektu prowadzono, wnikliwie ober-
wując ich podłoże. Pierwsze zauważone na elewacji wschodniej w sąsiedztwie otworu 
okiennego przebarwienia, spowodowały wstrzymanie rozpoczętych prac i zlecenia badań 
stratygraficznych elewacji wieżyczki. Ich wyniki potwierdziły, że elewacje obiektu były 
pierwotnie bogato zdobione. W oparciu o wyniki badan stratygraficznych, wyłączono      
z programu prac remontach górne kondygnacje elewacji wschodniej i południowej oraz 
strefę lukarn. Zdecydowano by w oparciu o wykonane „Badania stratygraficzne i pro-
gram prac konserwatorskich dla dekoracji elewacji wschodniej i południowej pierwszego 
piętra oraz lukarn wieżyczki wschodniej zespołu zamkowego w Białej Podlaskiej, 

 128



opracowane przez mgr Zofię Kamińska, wykonać I etap prac konserwatorskich, 
obejmujący wzmocnienie sgraffita z podłożem. Wykonano dokumentację stanu zacho-
wania sgraffit, powierzchnie oczyszczono z odspojonych wtórnych zapraw. Wykonano 
impregnację wzmacniającą zachowanych fragmentów dekoracji impregnatami hydro-
filnymi a następnie wykonano zabezpieczające opaski z zapraw wapiennych wokół 
zachowanych partii dekoracji. Zdecydowano o usunięciu zapraw, które uległy odspojeniu 
a następie wykonano niezbędne uzupełnienia z zapraw wapiennych części tynków 
oryginalnych. Na tym etapie prac zdecydowano wykonać inwentaryzację zachowanych 
partii dekoracji i przeprowadzić próbę rekonstrukcji rysunkowej całej dekoracji. W opar-
ciu o wykonane rysunkowe rekonstrukcje przygotowano projekt i uznano, że jeśli okaże 
się niewystarczający, zastosowane zostaną pola gładkie - neutralne lub uzupełnione w 
oparciu o patrony wykonane z dekoracji we wnętrzu obiektu. Na kolejny sezon 
zaplanowano wykonanie prac konserwatorskich przy zachowanych fragmentach deko-
racji i niezbędne rekonstrukcje. 
Prowadzący prace: Zofia Kamińska 
Inwestor: Gmina Miejska Biała Podlaska przy wsparciu finansowym Lubelskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
 
BIŁGORAJ, gm. Biłgoraj, pow. biłgorajski 
Obraz „Św. Włodzimierz” z kościoła paraf. pw. św. Jerzego  
Obraz datowany na XIX w. wraz z ramą, wykonany w technice olejnej na płótnie. Zakres 
zrealizowanych zabiegów konserwatorskich obejmował wykonanie badań odkrywko-
wych w celu rozpoznania budowy technologicznej i stratygraficznej, demontaż i zdjęcie  
z krosien, dezynfekcję i dezynsekcję krosna i ramy, usunięcie werniksu, zdjęcie retuszy   
i przemalowań, oczyszczenie odwrocia, prasowanie na stole niskociśnieniowym, uzupeł-
nienie ubytków zaprawy wraz z opracowaniem faktury kitów, werniksowanie i scalanie 
kolorystyczne. Przy ramie wykonano wzmocnienie konstrukcji, położenie gruntów         
w technologii klejowo-kredowej, rekonstrukcję złoceń i warstwy malarskiej.  
Prowadzący prace: Stanisław Filip  
Inwestor: Parafia pw. św. Jerzego w Biłgoraju przy wsparciu finansowym LWKZ.  
 
BOŃCZA, gm. Kraśniczyn, pow. krasnostawski 
Perspektywa - „Zmartwychwstanie” (trzy obrazy) z pocz. XX w. z cerkwi prawo-
sławnej pw. Opieki Matki Bożej 
Prace konserwatorskie rozpoczęto demontażem obrazów od podstawy. Przeprowadzono 
zabiegi dezynsekcji drewna. Usunięto osypujące się grunty. Usunięto warstwy brudu, 
zachlapań i plam oraz ściemniałego werniksu z powierzchni warstwy malarskiej. 
Odczyszczono powierzchnie złoceń, usunięto przemalowania. Wykonano impregnację 
warstwy malarskiej. Uzupełniono ubytki drewna w partii aureoli, sklejono i wykonano 
niezbędne rekonstrukcje promieni. Położono warstwę zaprawy - uzupełniono ubytki w 
partii kompozycji obrazów oraz w partii złoceń. Opracowano powierzchnie warstwy 
zaprawy. Wykonano złocenia na poler i mat. Położono werniks retuszerski na pow. 
warstwy malarskiej. Wykonano scalenie kolorystyczno - formalne warstwy malarskiej. 
Położono werniks końcowy. Wykonano montaż ruchomych części i ustabilizowano 
obrazy na podstawie. 
Prowadzący prace: Agata Woźniak - Niemkiewicz 
Inwestor: Parafia prawosławna pw. Opieki Matki Bożej w Bończy przy wsparciu finan-
sowym: LWKZ, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.  
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BRANEW, gm. Dzwola, pow. janowski 
Obraz „Św. Mikołaj” z kościoła paraf. pw. św. Anny  
Obraz wykonany temperą na desce wykazywał poważne zniszczenia zarówno w zakresie 
podłoża jak i warstwy malarskiej. Prace przy obrazie realizowane były w dwóch etapach  
i przez dwie osoby. W roku 2001 (przed wpisem do rejestru) konserwator dzieł sztuki 
Elżbieta Graboś przejęła obraz do prac. W ramach tych działań wykonała prace 
techniczne - oczyszczenie powierzchni z zabrudzeń i przemalowań olejnych, dezynfekcję 
i dezynsekcję drewna i zapraw oraz sklejenie spękań i impregnację strukturalną, jak 
również podklejenie odspojeń zaprawy i oczyszczenie powierzchni polichromii, srebrzeń 
i laserunków. W takim stanie obraz powrócił na parafię. Nagłe zmiany wilgotnościowo-
temperaturowe spowodowały powtórne odspojenia zaprawy i zabrudzenia. Na tym etapie 
obiekt został przekazany do konserwacji kolejnym wykonawcom, którzy wyeliminowali 
skutki ponownych zniszczeń, przeprowadzili kolejne zabezpieczenia drewnianego pod-
łoża, uzupełnienia podobrazia, ornamentów i wykonali pełny zakres prac estetycznych. 
W ramach prac estetycznych uzupełniono ubytki i opracowano powierzchnię zaprawy. 
Następnie wykonano uzupełnienia srebrzeń, scalenie kolorystyczne ubytków polichromii. 
Wykonano także nowa ramę do obrazu, która miała na celu ustabilizowanie podobrazia. 
Prowadzący prace: Ewelina i Marcin Gruszczyńscy  
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka w Branwi przy wsparciu finansowym Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. 
 
CIELEŚNICA, gm. Rokitno, pow. bialski  
Attyka wieńcząca fasadę pałacu w Cieleśnicy oraz kapitele kolumn portyku pała-
cowego  
Z kompleksowych prac remontowych prowadzonych przy pałacu w Cieleśnicy wyłączo-
no attykę z fryzem oraz kapitele kolumn. Te elementy dekoracji fasady objęto pracami 
konserwatorskimi. Na wstępie wykonano odkrywki i badania stratygraficzne. W obrębie 
fryzu utrwalono strukturę pierwotnego materiału płaskorzeźb i tynku. Wykonano 
konsolidację elementów fryzu i tynku z podłożem. Attykę i kapitele kolumn oczysz-
czono, usuwając wtórne nawarstwienia. Wykonano rekonstrukcję brakujących fragmen-
tów płaskorzeźb i kapiteli kolumn według zachowanych wzorów oraz rekonstrukcję tła. 
Opracowano powierzchnie a następnie ja zabezpieczono. Efekt końcowy uzyskano 
wykonując opracowanie kolorystyczne attyki i kapiteli. Prace miały na celu poprawę 
stanu technicznego i przywrócenie pierwotnych wartości estetycznych elementów 
architektonicznych fasady pałacu.  
Prowadzący prace: Zofia Kamińska 
Inwestor: Bialcon Barbara Chwesiuk, Biała Podlaska.  
 
CZEMIERNIKI, gm. Loco, pow. radzyński  
Ołtarz główny: nastawa ołtarza z kościoła paraf. pw. św. Stanisława Bpa  
W 2012 r. kontynuowano prace konserwatorskie przy nastawie ołtarza głównego. Wyko-
nano badania stratygraficzne i odkrywki, odsłaniające pierwotnie ślady polichromii. 
Usunięto wtórne nawarstwienia ze struktury ołtarza i elementów snycerki. Obiekt 
odkurzono i oczyszczono wraz z jego odwrociem i konstrukcją. Wykonano zabiegi 
dezynfekcji i dezynsekcji. Drewno zaimpregnowano a następnie przeprowadzono zabiegi 
klejenia pęknięć, złamań, uszkodzeń, napraw konstrukcji. Uzupełniono ubytki elementów 
stolarki i snycerki. Opracowano powierzchnie pod polichromie i złocenia. Wykonano 
złocenia i srebrzenia na polery i maty. Uzupełniono polichromie na podstawie pierwot-
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nych, zachowanych świadków. Na obiekcie zamontowano rzeźby, których konserwacja 
prowadzona była w poprzednim sezonie.  
Prowadzący prace: Krzysztof Kawiak 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Bpa w Czemiernikach.  
 
DŁUŻNIÓW, gm. Dołhobyczów, pow. hrubieszowski  
Polichromia ścienna z kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
Polichromia wnętrza drewnianego kościoła datowana jest na 1891 r., autorstwa J. Kizyma 
i Kopyścińskiego, wykonana w technice temperowej, klejowej i olejnej. W zakresie tech-
nicznym prac konserwatorskich i restauratorskich przewidzianych do wykonania w 2012 
roku przyjęto ścianę północną nawy głównej poniżej balkonu. Wykonano oczyszczenie 
polichromii, utrwalenie spudrowanych fragmentów oraz trucie i zabezpieczenie środkiem 
zabezpieczającym przed działaniem grzybów i glonów. Następnie podklejono złuszczone 
i odspojone partie malowideł, usunięto zmurszałe fragmenty drewnianego podłoża, wy-
konano zabiegi dezynsekcji i impregnacji drewna, uzupełniono ubytki podłoża, fakturo-
wano powierzchnie fleków poprzez ręczną obróbkę drewna wraz z zabezpieczeniem 
fleków.  
Prowadzący prace: Stanisław Filip 
Inwestor: Parafia w Żniatynie przy wsparciu finansowym LWKZ. 
 
DRATÓW, gm. Ludwin, pow. łęczyński 
XX-wieczny ołtarz boczny (kiot) z cerkwi prawosławnej pw. św. Mikołaja 
W roku 2012 rozpoczęto prace przy zabytkowym wyposażeniu cerkwi. W pierwszym 
etapie podjęte zostały prace przy kiocie z przedstawieniem tytularnym Św. Mikołaja. Po 
demontażu, oczyszczeniu i pełnym rozpoznaniu obiektu okazało się, że część elementów 
snycerskich jest niewłaściwie zamontowana, dokonano więc korekty wtórnych przeró-
bek. Odsłonięto i odtworzono pierwotną kolorystykę struktury drewnianej, uzupełniono 
ubytki i wykonano na nowo złocenia. Całość zmontowano. Pracom zabezpieczającym 
poddano również obraz. 
Prowadzący prace: Małgorzata Podgórska-Makal 
Inwestor: Parafia prawosławna p.w. Przemienienia Pańskiego w Lublinie przy wsparciu 
finansowym LWKZ i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. 
 
DYS, gm. Niemce, pow. lubelski ziemski 
Dwie osiemnastowieczne stalle w prezbiterium kościoła paraf. pw. Św. Jana 
Chrzciciela  
Rozpoznanie stratygraficzne stalli pozwoliło ustalić, że były one w strukturze kilkukrot-
nie przemalowane. Pierwotną warstwą malarską był mazerunek w odcieniu brązów. 
Dopełnienie stanowiły detale w odcieniu mahoniowym. Ustalenia wynikające z badań 
zostały przyjęte do realizacji. Wykonano pełny zakres prac technicznych, z wymianą 
częściową zniszczonych elementów konstrukcji drewnianej i zabezpieczeniem drewna. 
Następnie odtworzono ubytki warstwy malarskiej, wykonano złocenia, całość zmonto-
wano i zabezpieczono. 
Prowadzący prace: Monika Konkolewska 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Dysie przy wsparciu 
finansowym LWKZ i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. 
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FAJSŁAWICE, gm. Loco, pow. krasnostawski 
Cztery ołtarze boczne z pocz. XX w. z kościoła rzym.-kat. pw. św. Jana Nepomucena 
Prace konserwatorskie rozpoczęto od miejscowego podklejenia łuszczących się 
fragmentów warstwy malarskiej. Przeprowadzono zabiegi dezynfekcji. Podklejono i usta-
bilizowano odspojenia i pęcherze na całej powierzchni warstwy malarskiej. Oczyszczono 
lico z pociemniałego werniksu oraz usunięto przemalowania. Miejscowo wzmocniono 
strukturalnie zdegradowane fragmenty drewna. Wykonano w drewnie brakujące ele-
menty korony. Uzupełniono ubytki gruntu, wykonano podmalówki kolorystyczne na 
kitach. Położono werniks pośredni, a następnie wykonano retusz naśladowczy. Założono 
werniks końcowy.  
Prowadzący prace: Monika Konkolewska 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Nepomucena w Fajsławicach  
 
GOŁĄB, gm. Puławy, pow. puławski 
Neobarokowe ołtarze - główny i dwa boczne z kościoła paraf. pw. św. Floriana i św. 
Katarzyny  
Obiekty zostały zdemontowane w całości i przewiezione do pracowni, co umożliwiło 
pełne ich rozpoznanie i przygotowanie podbudowy w kościele. Wykonane zostały bada-
nia nawarstwień, dokonano selekcji elementów pod kątem wymiany lub impregnacji, 
usunięto przemalowania, przezłocenia ze struktury i z polichromii rzeźb, usunięto 
niewłaściwe kity i reperacje. Dokonano wymiany zniszczonych elementów oraz wzmoc-
niono i zabezpieczono osłabione, a następnie wykonano prace stolarskie i snycerskie. 
Przygotowano powierzchnię elementów i struktury poprzez uzupełnienie gruntów oraz 
wykonano złocenia. Kolejnym etapem było uzupełnienie lub odtworzenie mazerunku na 
strukturze oraz scalenie kolorystyczne marmoryzacji na kolumnach i polichromii rzeźb 
ołtarzowych. W przypadku dwóch obrazów ołtarzowych wykonano pełny zakres prac od 
technicznych jak oczyszczenie, podklejenie odspojeń, usunięcie wtórnych nawarstwień 
po wzmocnienie podłoża, a następnie uzupełnienie gruntów i scalenie kolorystyczne 
warstwy malarskiej. Również pełny zakres prac wykonano w przypadku krucyfiksu 
tytularnego jednego z ołtarzy bocznych, przywracając historyczną estetykę. 
Prowadzący prace: Aleksander Piotrowski  
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Floriana i św. Katarzyny w Gołębiu przy 
udziale funduszy unijnych. 
 
Renesansowe elementy wyposażenia-retabulum ołtarza MB NMP, ambona z kon-
fesjonałami, dwa rzędy ław, konfesjonał - kościoła paraf. pw. św. Floriana i św. 
Katarzyny Po przewiezieniu do pracowni (z wyjątkiem ambony i konfesjonałów) 
dokonano rozpoznania obiektów i ustalono kolorystykę, dostosowując do obiektów 
renesansowych, poddanych już wcześniej konserwacji. Wykonane zostały prace techni-
czno-stolarskie, uzupełnienia gruntów w przypadku retabulum oraz opracowano kolo-
rystycznie powierzchnie drewnianych struktur obiektów wraz ze złoceniami.  
W przypadku pojedynczego konfesjonału uczytelniono inskrypcję z datą 1636 związaną  
z zakończeniem budowy kościoła oraz jego budowniczym ks. Szymonem Grzybowskim. 
Prowadzący prace: Aleksander Piotrowski  
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Floriana i św. Katarzyny w Gołębiu przy 
udziale funduszy unijnych. 
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Barokowy prospekt organowy, konfesjonał i ławki z kościoła paraf. pw. św. Floriana 
i św. Katarzyny 
Struktura obiektów wykazywała uszkodzenia drewna, przemalowania, zniszczenia zło-
ceń. Badania sondażowe nawarstwień pozwoliły ustalić stratygrafię i pierwotną kolo-
rystykę, która po wykonaniu prac technicznych przy drewnie, uzupełnieniu ubytków w 
drewnie i uzupełnieniu gruntów została odtworzona na obiektach zgodnie z rozpozna-
niem, ale również z uwzględnieniem estetyki całości wyposażenia. 
Prowadzący prace: Aleksander Piotrowski  
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Floriana i sw. Katarzyny w Gołębiu przy 
udziale funduszy unijnych. 
 
Renesansowy świecznik wiszący (żyrandol) i ramiona świeczników zacheuszkowych 
z kościoła paraf. pw. św. Floriana i św. Katarzyny  
Wykonane ze stopów metali obiekty po demontażu i usunięciu zabrudzeń oraz pro-
duktów korozji i wtórnych nawarstwień poddane zostały zabiegom odtłuszczającym 
powierzchnie. Następnie wykonano uzupełnienia brakujących elementów, polerowanie    
i zabezpieczenie powierzchni metalu. Metaloplastyczne elementy uzupełniono również   
o świeczki elektryczne o historycznych wzorach. 
Prowadzący prace: Aleksander Piotrowski  
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Floriana i św. Katarzyny w Gołębiu przy 
udziale funduszy unijnych. 
 
Sześć renesansowych, terakotowych rzeźb z kościoła paraf. pw. św. Floriana i św. 
Katarzyny  
Rzeźby przedstawiające starotestamentowych proroków: Aarona, Ezechiela, Izajasza, 
Mojżesza, Noego i niezidentyfikowanego, wykonane zostały ok. 1639 r., jako element 
wystroju kaplicy Loretańskiej w Gołębiu. Umieszczone na zewnątrz, w niszach kaplicy -
rzeźby, ze względów bezpieczeństwa zostały przeniesione do wnętrza kościoła parafial-
nego, a w ich miejsce na kaplicy wykonano kopie. Oryginały poddane były w latach 80. 
XX w. pracom konserwatorskim. Obecnie rzeźby zostały oczyszczone z zabrudzeń, 
wykonano korektę spękań i łączeń, impregnację struktury oraz rekonstrukcję ubytków     
i zabezpieczenie powierzchni. 
Prowadzący prace: Aleksander Piotrowski  
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Floriana i św. Katarzyny w Gołębiu przy 
udziale funduszy unijnych. 
 
Renesansowy wystrój architektoniczno-plastyczny elewacji kaplicy Loretańskiej  
Bogata dekoracja architektoniczna kaplicy stanowiąca jej wystrój powstała ok. 1640 r. 
Biorąc pod uwagę upływ czasu, warunki atmosferyczne oraz rozwiązania technologiczne 
przyjęte podczas poprzednich konserwacji, stan zachowania obiektu był zły. Dodatkowo 
zły stan pogłębił wieloletni brak zabezpieczeń przeciwwilgociowych oraz nieszczelności 
pokrycia dachowego wykonanego w systemie pogrążonego dachu. Najważniejsze było 
wykonanie prac technicznych obejmujących usunięcie zdegradowanych, zniszczonych 
lub odspojonych powierzchni gładkich tynków i wypraw sztukatorskich bogatego detalu, 
a następnie wykonanie dobrych technologicznie uzupełnień według historycznego wzoru. 
Wykonane badania chemiczne, pozwoliły na opracowanie-zbliżonej do historycznej - 
kolorystki dla detalu i tła ścian kaplicy. 
Prowadzący prace: Joanna Kłoda-Zajączkowska 
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Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Floriana i św. Katarzyny w Gołębiu przy 
udziale funduszy unijnych. 
 
GRABOWIEC, gm. Loco, pow. zamojski ziemski  
Ołtarz główny z kościoła paraf. pw. św. Mikołaja  
Ołtarz datowany na 1936 r. drewniany, polichromowany, z elementami snycerskimi zło-
conymi, utrzymany w charakterze barokowym. W zakresie konserwacji i restauracji 
wykonano: demontaż elementów, wzmocnienia osłabionej konstrukcji wraz z impregnat-
cją, dezynfekcją i dezynsekcją drewna, wstępne oczyszczenie powierzchni, usunięcie 
wtórnych nawarstwień z powierzchni polichromowanych i złoceń. Uzupełniono ubytki 
drewna, zrekonstruowano brakujące elementy snycerskie, oczyszczono i przepolerowano 
zachowane złocenia, scalono złocenia wraz z ich zabezpieczeniem, wykonano scalenie 
kolorystyczne. Przeprowadzono zabiegi konserwatorskie w pełnym zakresie techniczno-
estetycznym przy obrazach i rzeźbach. W ramach prac konserwatorskich przy ołtarzu 
przeprowadzono zabiegi konserwatorskie przy XVIII-wiecznej sukience wraz z koronami 
obrazu MB z Dzieciątkiem polegające na usunięciu zabrudzeń, produktów korozji, 
wyprowadzenie zniekształceń, odtłuszczenie powierzchni, nałożenie inhibitora korozji     
i warstw zabezpieczających.  
Prowadzący prace: Malwina Kotlińska 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Grabowcu.  
 
HAŃSK, gm. Loco, pow. włodawski 
Rzeźba „MB Niepokalanie Poczęta” z 2 poł. XVIII w. z kościoła rzym.-kat. pw. św. 
Rajmunda 
Prace konserwatorskie przy kamiennej rzeźbie rozpoczęto od wykonania demontażu i ba-
dań obiektu. Wstępnie oczyszczono powierzchnie kamienia i przeprowadzono zabiegi 
dezynfekcji. Następnie usunięto wtórne nawarstwienia, kity oraz wadliwie zrekon-
struowane fragmenty rzeźby. Wykonano zabiegi odsalania. Uzupełniono ubytki kamie-
nia. Wykonano rekonstrukcje fragmentów rzeźby. Przeprowadzono hydrofobizację obie-
ktu. Wykonano scalenie kolorystyczne powierzchni rzeźby. 
Prowadzący prace: Mariusz Bubicz 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Rajmunda w Hańsku. 
 
HOROSTYTA, gm. Wyryki, pow. włodawski 
Barierka (przed ikonostasem na klirosie) z XIX w. z cerkwi prawosławnej pw. 
Podwyższenia Krzyża Pańskiego 
Prace konserwatorskie przy balustradzie rozpoczęto od wykonania badań stratygrafii 
obiektu. Oczyszczono balustradę z wtórnych warstw farb. Wymieniono najbardziej 
zniszczone elementy balustrady. Wykonano uzupełnienia drewna flekami, a mniejsze 
kitami. Przeprowadzono zabiegi dezynsekcji drewna. Wymieniono uszkodzone okucia. 
Położono warstwę malatury zgodnie z pierwotnym układem dekoracji malarskiej. 
Prowadzący prace: Małgorzata Podgórska - Makal 
Inwestor: Parafia prawosławna pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie. 
 
HOLA, gm. Stary Brus, pow. włodawski 
Dekoracja malarska wnętrza cerkwi prawosławnej filialnej pw. św. Antoniego 
Pieczerskiego i św. Paraskewii 
Po przeprowadzeniu dokładnych badań stratygraficznych polichromii pokrywającej 
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wnętrze drewnianej cerkwi usunięto wtórne przemalowania polichromii. Oczyszczono     
i podklejono zachowane fragmenty polichromii na ścianie ołtarzowej. Przeprowadzono 
zabiegi dezynsekcji zagrożonych partii drewna. Uzupełniono flekami najbardziej 
zniszczone partie drewna. Usunięto wtórne listwy profilowane z futryn drzwi. 
Zrekonstruowano drewniany gzymsik pomiędzy ścianą i sufitem na podstawie zacho-
wanego fragmentu. Położono malaturę zgodnie z pierwotnym układem dekoracji 
malarskiej. Wykonano scalenie kolorystycznie zachowanych fragmentów polichromii na 
ścianie ołtarzowej z zastosowaniem retuszu. Następnie wykonano aranżację całego 
wnętrza zgodnie z zaakceptowanym projektem kolorystycznym. 
Prowadzący prace: Małgorzata Podgórska - Makal 
Inwestor: Parafia prawosławna pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego.  
 
HRUBIESZÓW, gm. Hrubieszów, pow. hrubieszowski  
Kiot z ikonami „Zaśnięcie NMP/Bóg Ojciec” z cerkwi prawosławnej Zaśnięcia NMP 
Kiot pochodzi z 1902 r., drewno fornirowane, politurowane, złocone. Ikony wykonane   
w technice temperowej na desce i olejnej na płótnie. 
Prace konserwatorskie przeprowadzono w zakresie: demontażu ikon, koszulki metalowej 
z obramienia kiotu i pozostałych elementów, dezynsekcji, wymianie całkowicie 
zniszczonych fragmentów drewna, sklejenia pęknięć drewna wraz z ustabilizowaniem      
i uzupełnieniem ubytków drewna i elementów rzeźbionych. Następnie usunięto warstwy 
zabrudzeń z powierzchni kiotu, usunięto wtórne warstwy przemalowań warstwy politury, 
odczyszczono powierzchnie złocone, wykonano scalenie kolorystyczne powierzchni 
drewna, położono warstwę politury i uzupełniono złocenia. Przy ikonach przepro-
wadzono zabiegi w pełnym zakresie techniczno-estetycznym wraz z odczyszczeniem 
metalowej sukienki przykrywającą ikonę Zaśnięcie NMP.  
Prowadzący prace: Agata Woźniak-Niemkiewicz 
Inwestor: Parafia prawosławna Zaśnięcia NMP w Hrubieszowie przy wsparciu finan-
sowym LWKZ. 
 
Nagrobki Augustyny z Szulców Lewandowskiej, Teodozji z Reszczyńskiej Mielni-
kowey na cmentarzu parafialnym  
Nagrobki z XIX w., wykonane z piaskowca, o cokołach bogato profilowanych, zwień-
czone krzyżem, utrzymane w charakterze klasycystycznym. Zakres kontynuowanych 
prac konserwatorskich i restauratorskich objął: zdemontowanie elementów nagrobków, 
odsolenie kamienia, uzupełnienie drobnych ubytków w piaskowcu na bazie kruszywa 
kamiennego wraz z ich opracowaniem, zabezpieczenie kamienia, wykonanie iniekcji 
odspojonych partii kamienia, wzmocnienie strukturalne kamienia, scalenie kolorystyczne 
fleków i uzupełnień, zabezpieczenie całej powierzchni nagrobków.  
Prowadzący prace: Janusz Szczekan 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Ducha Św. w Hrubieszowie przy udziale Spo-
łecznego Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza w Hrubieszowie oraz wsparciu 
finansowym LWKZ. 
 
JANÓW PODLASKI, gm. Loco, pow. bialski 
Stalle - strona lewa z kościoła paraf. pw. Trójcy Św. w Janowie Podlaskim  
W 2012 r. kontynuowano prace przy stallach. Objęto nimi część zlokalizowaną po lewej 
stronie prezbiterium. Podobnie jak część poprzednia i te siedziska poddane były w prze-
szłości renowacjom mającym wpływ nie tylko na stan zachowania obiektu, ale również 
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na stan wizualny. Wtórne przemalowania zasłaniały oryginalną polichromię i złocenia, co 
spowodowało utratę indywidualnych walorów stylistycznych, zafałszowanie barokowej 
formy malarskiej i rzeźbiarskiej stall. Na wstępie prac ze stall zdemontowano elementy 
rzeźbiarskie i snycerkę. Z powierzchni obiektu usunięto wtórne przemalowania, szlak-
metal i wtórne kity. Wykonano zabiegi dezynfekcji i dezynsekcji. Drewno zaimpregno-
wano, a następnie wykonano niezbędne prace stolarskie. Zrekonstruowano brakujące 
detale snycerskie. Założono i opracowano kity. Uzupełniono i zrekonstruowano złocenia. 
Założono werniks retuszerski. Wykonano retusze i rekonstrukcje malarskie.  
Prowadzący prace: Grzegorz Gołubiak 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Trójcy Św. w Janowie Podlaskim przy wsparciu 
finansowym LWKZ i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. 
 
Osiemnastowieczna ambona z kościoła paraf. pw. Trójcy Św. w Janowie Podlaskim 
Na wstępie zdecydowano o podziale prac na kolejne sezony. W 2012 r. podjęto prace 
przy koszu ambony. Po przeprowadzeniu demontażu elementów ruchomych, wykonano 
badania stratygraficzne, zbadano spoiwa i pigmenty. Obiekt oczyszczono, wykonano 
zabiegi dezynsekcji i dezynfekcji. Usunięto wtórne nawarstwienia. Wzmocniono odspo-
jenia polichromii oryginalnej i podklejono grunty. Ponadto zdecydowano o wykonaniu 
impregnacji wzmacniającej. Wykonano prace techniczne,, uzupełniono ubytki gruntów     
i polichromii. Wykonano konserwację złoceń, werniksowanie końcowe. 
Prowadzący prace: Aleksandrza Hadała  
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Trójcy Św. w Janowie Podlaskim.  
 
JÓZEFÓW, gm. Loco, pow. opolski 
Osiemnastowieczny ołtarz boczny z kościoła paraf. pw. Bożego Ciała 
Ołtarz należy do pierwotnego, nielicznie zachowanego z uwagi na historię kościoła, 
wyposażenia wnętrza. Z powodu licznych przekształceń, wykazywał braki elementów, 
zmiany kolorystyczne i aranżacyjne (wymiana obrazów). Po wykonaniu badan straty-
graficznych, opracowana została koncepcja nowej aranżacji, uwzględniającej historyczne 
przesłanki i współczesne wymogi. Następnie wykonano pełny zakres prac technicznych 
oraz estetycznych, na podstawie rozpoznanej kolorystyki obiektu. 
Prowadzący prace: Paweł Sadlej  
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka w Józefowie przy udziale funduszy unijnych. 
   
KAZIMIERZ DOLNY, gm. Loco, pow. puławski 
Osiemnastowieczne obrazy: „Świeci Piotr i Paweł”, „Chrystus i czterech Apostoł-
łów”, „Św. Bartłomiej”, „Święci Jakub i Jan”, „Prorocy”, „Święci Marek i Mateusz”, 
„Święci Jan Nepomucen i Filip”, z przedstawieniem NN Świętych, „Święci Łukasz       
i Jan Ewangelista”, „Święci Andrzej i Tomasz”, „Św. Barbara”, „Św. Kajetan”           
z kościoła farnego pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Ap.  
Obrazy wykazywały silne zabrudzenia, poważne uszkodzenia mechaniczne, rozdarcia 
płócien, ubytki i osypywanie warstwy malarskiej. Poddane zostały zabiegom konserwa-
torskim w pełnym zakresie, od prac technicznych związanych z zabezpieczeniem 
oryginału, oczyszczeniem i usunięciem skutków zniszczeń, wykonaniem uzupełnień i du-
blażu płócien, wykonaniem uzupełnień gruntów po prace estetyczne, związane z uzu-
pełnieniem i retuszem oryginalnej warstwy malarskiej oraz jej zabezpieczeniem. Pracami 
objęto także ramy do obrazów. W trakcie analiz ikonograficznych ustalono, że cyklowi 
obrazów można przypisać autorstwo warsztatu XVIII-wiecznego artysty o. Walentego 
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Żebrowskiego. Obrazy po konserwacji zostały umieszczone na chórze muzycznym, jako 
ekspozycja tworząca muzeum parafialne.  
Prowadzący prace: Elżbieta Welter, Jerzy Kowalski  
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Ap           
w Kazimierzu Dolnym przy udziale funduszy unijnych. 
 
Dziewiętnastowieczne obrazy: „Św. Barbara” i „Św. Kajetan” z kościoła farnego 
pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Ap. 
Obraz Św. Barbara namalowany został przez J. Bernasiewicza, autorstwo drugiego też 
zostało mu przypisane po analizie napisów znalezionych na odwrociach. Oba obrazy 
wykazywały uszkodzenia zarówno w podłożu jak i warstwie malarskiej. Wykonano prace 
zabezpieczające podłoże poprzez dublaż oraz warstwy malarskie poprzez konsolidację     
i uzupełnienie ubytków oraz punktowanie oryginału. 
Prowadzący prace: Elżbieta Welter, Jerzy Kowalski 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Ap.         
w Kazimierzu Dolnym przy udziale funduszy unijnych.  
 
Siedemnastowieczne renesansowe ołtarze: dwa przytęczowe oraz ołtarz w kaplicy 
Górskich, z kościoła farnego pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Ap.  
Obiekty wykazywały przemalowania w warstwie malarskiej, ubytki fragmentów w drew-
nie, ubytki złoceń. Przeprowadzone badania stratygraficzne pozwoliły na rozpoznanie 
pierwotnej kolorystki, która została wyeksponowana i uzupełniona, po wykonaniu pełne-
go zakresu prac technicznych. W przypadku ołtarza z kaplicy Górskich na odwrocie belki 
fryzu znaleziono napis Michał Wronkowicz i rok 1636; data została też powtórzona na 
obrazie ołtarzowym Pokłon trzech króli. Według rozpoznania archiwaliów parafialnych, 
dokonanego przez Kazimierza Parfianowicza, jest to autor malatury i obrazu do ołtarza. 
Autor pochodził z Przemyśla. Pełny zakres prac wykonano także w przypadku renesan-
sowych ołtarzy przytęczowych. Obrazy ołtarzowe zostały poddane w głównej mierze nie-
zbędnym zabiegom zabezpieczająco-estetycznym. W przypadku ołtarza lewego wymie-
niono na inne przedstawienie Św. Barbary ze zwieńczenia, z uwagi na niedostosowanie 
wymiarami do wnęki. Obraz dotychczasowy wyeksponowano na chórze muzycznym. 
Prowadzący prace: Elżbieta Welter, Jerzy Kowalski  
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Ap. w Ka-
zimierzu Dolnym przy udziale funduszy unijnych. 
 
Fragment historycznej posadzki w nawie i płyta nagrobna Jana Kościen Bryckiego 
w posadzce prezbiterium kościoła farnego pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bar-
tłomieja Ap.  
W nawie pomiędzy kaplicą Borkowskich, a chórem muzycznym został wmontowany 
fragment marmurowej posadzki o bogatym wzorze ornamentalnym, niewiadomego 
pochodzenia (raczej nie stanowił wyposażenia fary lub jak wskazywał T. Michalak 
posadzka o takim układzie znajdowała się w zakrystii). Cała posadzka wykazywała 
poważne uszkodzenia i braki płyt np. pod ławkami, konfesjonałami. Podjęta została 
decyzja o wymianie posadzki w nawie, w związku z czym, zdecydowano o przeniesieniu 
fragmentu w inne miejsce nawy, wytypowano przestrzeń przy ścianie bocznej obok 
chrzcielnicy. Po demontażu fragmentu i jego ponownym montażu w nowym miejscu 
wykonano niezbędne prace oczyszczająco-zabezpieczające. W przestrzeń posadzki w 
prezbiterium wmontowana była marmurowa płyta nagrobna Bryckiego. Podjęta decyzja  
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o przełożeniu i uzupełnieniu posadzki w prezbiterium, uzasadniała wykonanie niez-
będnych prac przy płycie. Biorąc pod uwagę umieszczenie płyty nad kryptą grobową, 
prace zrealizowano in situ. Po oczyszczeniu wykonano wzmocnienie strukturalne 
kamienia, uzupełnienia ubytków i przywrócono pierwotny poler powierzchni kamienia. 
Prowadzący prace: Elżbieta Welter, Jerzy Kowalski 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Ap.         
w Kazimierzu Dolnym przy udziale funduszy unijnych. 
    
Tablice kamienne z XVIII i XIX w. na elewacjach kościoła pw. św. Jana Chrzciciela 
i św. Bartłomieja Ap. 
Wykonane w większości w marmurze: tablica pamiątkowa ks. Placyda Bocheńskiego, 
tablica nagrobna Zofii Woiassowej, tablica pamiątkowa Justyny z Woydeckich Piwoń-
skiej, tablica nagrobna Tomasza Bełczikowskiego, tablica nagrobna Józefa Joachima 
Rogowskiego, tablica pamiątkowa Aleksandry z Narbuttów Ciesielskiej, tablica pamiąt-
kowa Stefana Majewskiego, tablica pamiątkowa ks. Ignacego Pełczyńskiego i umiesz-
czone na elewacjach kościoła wykazywały duże zniszczenia strukturalne i powierzchnio-
we z uwagi na warunki atmosferyczne i brak specjalistycznych zabiegów konserwa-
torskich przy pracach na elewacjach. Rozpoczęte kompleksowe prace przy elewacjach 
kościoła pozwoliły na wykonanie specjalistycznych prac także przy tablicach. Wiele 
tablic posiadała nieczytelne napisy, część z nich udało się rozczytać, jednak niektóre 
pozostały bezimienne. Podczas prac wykonano pełny zakres prac technicznych, które 
pozwoliły na zabezpieczenie oryginalnej struktury. Uczytelniono w zakresie możliwym 
napisy oraz zabezpieczono powierzchnie. 
Prowadzący prace: Elżbieta Welter, Jerzy Kowalski  
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Ap.         
w Kazimierzu Dolnym przy udziale funduszy unijnych. 
 
Dziewiętnastowieczna polichromia ścienna z przedstawieniami: „Św. Roch”, „Św. 
Maria Magdalena”, „Św. Jan Chrzciciel”, „Św. Antoni”, „symbol Ducha Świętego” 
na sklepieniu prezbiterium kościoła farnego pw. św. Jana Chrzciciela i św. 
Bartłomieja Ap.  
Sklepienie kościoła farnego pokryte listwą sztukatorską o motywach renesansu lubel-
skiego zostało w przypadku prezbiterium(nad ołtarzem głównym) uzupełnione w kilku 
polach polichromią. Dekoracja w XX w. została przemalowana przez artystę związanego 
z Kazimierzem Antoniego Michalaka. Biorąc pod uwagę zły stan zachowania oryginału 
pozostawiono wtórne przemalowania po wykonaniu niezbędnych prac techniczno-este-
tycznych. W trakcie prac w przestrzeni sklepienia prezbiterium za ołtarzem odnaleziono 
również fragmenty wcześniejszych dekoracji (motyw kartusza) oraz daty. Sam autor 
dekoracji sztukatorskiej w kościele podpisał się na ścianie za prawym ołtarzem bocznym: 
Jacobs Balin Italus; Murarius Lublinem Faciebat A:D:1613 (powtórzony na tablicy 
pamiątkowej umieszczonej we wnętrzu po 1902 r.). 
Prowadzący prace: Małgorzata Andron  
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Ap.         
w Kazimierzu Dolnym przy udziale funduszy unijnych. 
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Kamieniarka: portal z prezbiterium do zakrystii, epitafia i tablice pamiątkowe, 
lawaterz, drzwi wejścia głównego z obramieniem portalowym we wnętrzu kościoła 
farnego pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Ap. 
Elementy detalu pochodzące od XVII po XX wiek, wykazujące zanieczyszczenia, zabru-
dzenia, ubytki i wtórne przemalowania elementy kamieniarskie zostały oczyszczone, 
uzupełnione w zakresie niezbędnym, wzmocnione i pomalowane w kolorystyce rozpo-
znanej w trakcie prac. W przypadku drewnianych drzwi wejścia głównego wykazujących 
zniszczenia struktury i powierzchni drewna wykonano pełny zakres prac techniczno-
estetycznych, od demontażu, oczyszczenia, uzupełnienia ubytków, wzmocnienia struk-
turalnego po przywrócenie pierwotnej kolorystyki drewna i montaż w portalu. Wraz        
z pracami przy wejściu głównym dokonano korekty drewnianych stopni schodów 
prowadzących do wejścia, niwelując zbyt duże nachylenie. Uporządkowano także całą 
przestrzeń wokół wejścia pod wieżą z wykonaniem zabezpieczenia otworu okiennego    
w parterze wieży. 
Prowadzący prace: Małgorzata Andron  
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Ap. w 
Kazimierzu Dolnym przy udziale funduszy unijnych. 
          
Wystrój i wyposażenie kaplicy Matki Boskiej Różańcowej (zw. Królewską) kościoła 
farnego pw. św. Jana Chrzciciela i sw. Bartłomieja Ap. 
Wystrój kaplicy stanowi XVIII-wieczna dekoracja malarska ścienna ze scenami figu-
ralnymi w obramieniach sztukatorskich, uzupełnionym motywami stylizowanej roślin-
ności. Dekoracja pokrywa całą przestrzeń kaplicy wraz z latarnią, którą ozdobił w XX w. 
artysta A. Michalak. Dopełnienie wystroju stanowi ołtarz z kultowym obrazem Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem. Kaplica poddawana była pracom w latach 80. XX w. i prace 
miały ograniczyć się jedynie do poprawy estetyki. Z uwagi jednak na zniszczenia 
spowodowane przez odchody nietoperzy, które zanieczyściły całość wystroju i wyposa-
żenia kaplicy należało poddać kaplicę pracom w poważniejszym zakresie. Odchody 
spowodowały poważne wżery na obiektach i należało je usunąć, a następnie scalić 
kolorystycznie.  
Prowadzący prace: Małgorzata Andron, Monika Konkolewska  
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Ap. w 
Kazimierzu Dolnym przy wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 
 
Siedemnastowieczny ołtarz główny z obrazami: „Bóg Ojciec”, „Św. Józef”, „Św. 
Joachim” z kościoła filialnego pw. św. Anny 
Ołtarz pierwotnie posiadał malaturę wykonaną w temperze, kolejne interwencje 
spowodowały, że utracił historyczną estetykę. Prace obejmowały strukturę ołtarza z ta-
bernakulum i obrazy ze zwieńczenia i bocznych skrzydeł (obraz tytularny poddano 
konserwacji w roku 1997). Wykonano pełny zakres prac techniczno-estetycznych od 
wzmocnienia struktury, uzupełnienia ubytków w drewnie, miejscowej dezynfekcji po 
wykonanie malatury na podstawie rozpoznania stratygraficznego obiektu. Ołtarz 
montowany jest (pierwotnie) z przesunięciem w stosunku do osi kościoła. Wykonane na 
drewnianym podłożu obrazy nosiły ślady licznych przetarć i ubytków w warstwie 
malarskiej. Po wykonaniu prac technicznych przy podłożu, dokonano scalenia 
kolorystycznego powierzchni malarskiej. 
Prowadzący prace: Elżbieta Welter, Jerzy Kowalski 
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Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Ap.         
w Kazimierzu Dolnym przy udziale funduszy unijnych. 
 
Siedemnastowieczny ołtarz boczny z obrazami: „Św. Barbara”, „Św. Piotr”, „Św. 
Paweł”, „Św. Wawrzyniec”, „Św. Jan Chrzciciel” z kościoła filialnego pw. Św. Anny 
Ołtarz przytęczowy, renesansowy, pierwotnie znajdował się na wyposażeniu kościoła 
farnego, co potwierdza stylistyka obiektu i źródła archiwalne. Ponadto dostosowując 
ołtarz do nowego miejsca w kościele filialnym odjęto prawy uszak. Przeprowadzono 
prace konserwatorskie w pełnym zakresie techniczno-estetycznym z przywróceniem 
pierwotnej estetyki zabytku renesansowego. Tytularny obraz z przedstawieniem Św. 
Barbary wykonany był na płótnie i wykazywał poważne uszkodzenia podłoża (rozdarcia) 
oraz warstwy malarskiej. Wykonano prace w pełnym zakresie. Pozostałe obrazy zwią-
zane ze strukturą i wykonane w technice analogicznej jak elementy polichromowane 
ołtarza poddane zostały pracom w zakresie estetycznym. Ołtarz po wykonaniu prac 
konserwatorskich został, zgodnie z pierwotnym zamysłem przeniesiony do kościoła 
farnego i umieszczony w kaplicy Borkowskich. W kościele św. Anny umieszczono w 
miejsce ołtarza obraz z przedstawieniem Trójcy Świętej, autorstwa Antoniego Michalaka, 
wykonany na zasuwę do ołtarza głównego. 
Prowadzący prace: Elżbieta Welter, Jerzy Kowalski  
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Bartłomieja Ap.       
w Kazimierzu Dolnym przy udziale funduszy unijnych. 
 
KLEMENTOWICE, gm. Kurów, pow. puławski 
Siedemnastowieczny ołtarz główny z obrazami: „Św. Małgorzata” i „Matka Boska -
Hodegetria” z kościoła paraf. pw. św. Klemensa i św. Małgorzaty 
Ołtarz projektu Tylmana z Gameren wykonany przez Wilhelma Barsza z Warszawy, 
został przerobiony w zwieńczeniu poprzez umieszczenie Grupy Ukrzyżowania z belki 
tęczowej, co zmieniło proporcje zabytku i pierwotny autorski zamysł. Ponadto tytularny 
obraz z przedstawieniem Św. Małgorzaty został wymontowany z ołtarza i umieszczony 
na ścianie prezbiterium. W trakcie prac wykonano szczegółowe badania warstw ma-
larskich, które pozwoliły ustalić i przywrócić pierwotna estetykę obiektu. Pierwotnie 
struktura ołtarza była wykonana jako imitacja drewna hebanowego w odcieniach czerni 
ze złoceniami. W trakcie prac przywrócona została pierwotna kolorystyka ołtarza. 
Dokonywano również zmian w ołtarzu zgodnie z autorskim projektem Tylmana, a Grupę 
Ukrzyżowania przeniesiono na wykonaną w tym celu belkę w łuku tęczowym. Poddano 
również do rozważenia przez inwestora wykonanie kopii skradzionych figurek aniołków 
z tabernakulum ołtarza (analogiczne zachowane w kościele w Baranowie). Wykonano 
pełny zakres prac technicznych i estetycznych przy strukturze ołtarza z odtworzeniem 
pierwotnego koloru i uzupełnieniem oryginalnych złoceń. W przypadku obrazów oł-
tarzowych również wykonano prace techniczne obejmujące usunięcie wtórnych 
nawarstwień i przemalowań, wykonanie prac przy podłożu wraz z dublażem płócien.      
W następnym etapie wykonano uzupełnienie gruntów i punktowanie warstwy malarskiej. 
Pracom konserwatorsko-restauratorskim poddano metalowe korony z obrazu MB - 
Hodegetria.  
Prowadzący prace: Marcin Kozarzewski  
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Klemensa i św. Małgorzaty w Klemento-
wicach przy udziale funduszy unijnych. 
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Para ołtarzy bocznych z obrazami historycznymi: „Matka Boska Różańcowa”, 
„Król Dawid i Duch Święty” z kościoła paraf. pw. św. Klemensa i św. Małgorzaty  
Ołtarze przytęczowe również projektu Tylmana z Gameren powstały w warsztacie 
Wilhelma Barsza w Warszawie. Problematyka konserwatorska była analogiczna jak        
w przypadku ołtarza głównego, z tym że te ołtarze nie były poddawane większym 
przeróbkom, tylko w ołtarzu lewym dodano na zwieńczeniu 2 późniejsze rzeźby aniołów, 
które częściowo zasłaniały elementy dekoracyjne ołtarza, stąd podjęto decyzje o ich 
przeniesieniu po konserwacji na dolne partie retabulum ołtarzowego. Po wykonaniu prac 
techniczno-konstrukcyjnych odtworzono pierwotną czarną kolorystykę struktury ołtarzy  
i złocenia. Wykonano w pełnym zakresie prace konserwatorsko-restauratorskie przy 
obrazach ołtarzowych. 
Prowadzący prace: Marcin Kozarzewski 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Klemensa i św. Małgorzaty w Klemento-
wicach przy udziale funduszy unijnych.  
  
Ambona i chrzcielnica z kościoła paraf. pw. św. Klemensa i św. Małgorzaty              
w Klementowicach 
Kolejnymi zabytkami projektu Tylmana z Gameren i warsztatu Wilhelma Barsza z wy-
posażenia kościoła w Klementowicach są ambona i chrzcielnica. Zgodnie z przyjętą 
autorską koncepcją kolorystyczną również te zabytki uzyskały warstwę malarską w od-
cieniu czarnym. Obiekty po demontażu części składowych, wykonaniu prac technicznych 
przy strukturze drewna, uzupełniono grunty i uzupełniono powłoki malarskie. Elementy 
rzeźbiarsko, snycerskie ze struktury obiektów, po wykonaniu prac technicznych uzu-
pełniono w zakresie złoceń.  
Prowadzący prace: Marcin Kozarzewski 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Klemensa i sw. Małgorzaty w Klemento-
wicach przy udziale funduszy unijnych. 
   
KŁOCZEW, gm. Loco, pow. rycki 
Barokowa osiemnastowieczna polichromia ścienna, ściany południowej kościoła 
paraf. pw. św. Jana Chrzciciela  
W ramach kontynuacji praktyk studenckich w roku 2012 wykonano II etap prac konser-
watorskich przy polichromii ściany południowej kościoła z przedstawieniami: „Św. 
Jakub” i „Św. Jan” oraz iluzjonistycznym ołtarzu ze sceną „Ukrzyżowania”. Etap drugi 
obejmował wykonanie prac estetycznych przy dekoracjach ściennych i obejmował: 
uzupełnienie ubytków tynku, retusz warstwy malarskiej, pomalowanie teł kompozycji. 
Prace zrealizowane w ramach praktyk studenckich Katedry Konserwacji, Restauracji oraz 
Technik i Technologii Malarstwa Ściennego ASP w Warszawie.  
Prowadzący prace: Tytus Sawicki 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Kłoczewie.  
 
KOBYLANY, gm. Terespol, pow. bialski 
Nagrobek Rodziny Rudnickich na cmentarzu prawosławnym  
Nagrobek zdemontowano. Wykonano dezynfekcję preparatami biobójczymi. Powierz-
chnię kamienia oczyszczono i odsolono usunięto nawarstwienia. Uzupełniono ubytki 
formy, wstawiono fleki, sklejono spękania. Powierzchnie kamienia wzmocniono poprzez 
impregnacje preparatem hydrofobizującym. Pole grobowe oczyszczono z roślinności       
i korzeni drzew. Wykonano nowy fundament z izolacją poziomą. Nagrobek zamon-
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towano na fundamencie z użyciem głazów narzutowych, stanowiących pierwotną pod-
stawę. Prace miały na celu zahamowanie procesów destrukcji, przywrócenie pierwotnej 
estetyki obiektu.  
Prowadzący prace: Bartosz Markowski 
Inwestor: Parafia prawosławna pw. Opieki Matki Bożej w Kobylanach, przy wsparciu 
finansowym LWKZ i Gminy Terespol.  
 
KODEŃ, gm. Loco, pow. bialski 
Ikona „Św. Iwan” z kościoła filialnego pw. Św. Ducha  
Podobrazie ikony złożone z grubych desek, zostało beczkowato odkształcone z biegną-
cym przez twarz świętego pęknięciem desorbcyjnym. Rzadkie płótno naklejono na deski 
z widocznymi dużymi odspojeniami wzdłuż krawędzi i w części środkowej. Na wstępie 
prowadzonych prac widoczny był zły stan zachowania zaprawy, z licznymi ubytkami, 
szczególnie w partiach z lewej strony obrazu. Ubytki warstwy malarskiej pokrywały się  
z ubytkami zapraw. Podejmując prace konserwatorskie na wstępie przyklejono odspojone 
płótno do drewnianego podobrazia. Analogiczny zabieg zastosowano do odspojonych 
zapraw. Podjęto próbę prostowania podobrazia. Wykonano zabieg klejenia desek. 
Warstwę malarską oczyszczono, uzupełniono ubytki zaprawy, złoceń i warstwy mala-
rskiej. Prace zakończone werniksowaniem końcowym miały na celu zahamowanie 
procesów destrukcji drewna i warstwy malarskiej, poprawę stanu zachowania i wartości 
estetycznych ikony.  
Prowadzący prace: Krzysztof Owsiany 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Anny w Kodniu przy wsparciu finansowym 
LWKZ i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. 
 
Ikona „Trzy Marie u Grobu Pańskiego” z kościoła filialnego pw. Św. Ducha  
Podobrazie ikony składające się z pięciu desek rozklejone zostało na całej wysokości. 
Drewno z widocznymi śladami działalności owadów, stabilizowały do czasu konserwacji 
tylko szpongi. Warstwa malarska nakładana była na cienką, kredowo-klejową zaprawę, 
pudrującą się i w wielu miejscach odspojoną od podłoża, posiadającą liczne ubytki, 
pokrywające się z ubytkami zaprawy. Na wstępie podklejono odspojoną warstwę 
malarską i zaprawę. Przeprowadzono zabieg prostowania podobrazia i klejenia desek. 
Oczyszczono warstwę malarską, uzupełniono ubytki zaprawy i warstwy malarskiej. Prace 
miały na celu zahamowanie procesów destrukcji oraz poprawę stanu technicznego i este-
tycznego obiektu.  
Prowadzący prace: Krzysztof Owsiany 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Anny w Kodniu przy wsparciu finansowym 
LWKZ i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. 
 
Ikona konturowa „Chrystus Zmartwychwstały” z kościoła filialnego pw. Św. Ducha  
Podobrazie złożone z trzech rozklejonych desek z widocznymi uszkodzeniami przy dol-
nej krawędzi obiektu, utrzymywane było i stabilizowane przez szpongi. Zaprawa cienka, 
w wielu miejscach odspojona, posiadała liczne ubytki. Podejmując prace konserwatorskie 
podklejono odspojona zaprawę i warstwę malarską. Deski podobrazia sklejono. Kitem 
wiedeńskim uzupełniono ubytki zaprawy. Ubytki warstwy malarskiej uzupełniono 
farbami akrylowymi, rekonstruując ubytki. Założono werniks końcowy. Prace miały na 
celu zahamowanie procesów destrukcji drewna i warstwy malarskiej, poprawę stanu 
zachowania i wartości estetycznych ikony. 
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Prowadzący prace: Krzysztof Owsiany 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Anny w Kodniu przy wsparciu finansowym 
LWKZ i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. 
 
Ikona „Apostołowie św. Juda Tadeusz i św. Mateusz” z kościoła filialnego pw. Św. 
Ducha  
Deski podobrazia ikony zostały rozklejone i wypaczone z wyrwanym z zacięć dolnym 
szpongiem. Zaprawa z licznymi ubytkami, w wielu miejscach została odspojona. 
Warstwa malarska poprzecierana, z widocznymi ubytkami, pokrywającymi się z brakują-
cymi fragmentami zapraw, szczególnie zły stan prezentowała w partiach złotej bordiury. 
Na wstępie doklejono odspojone płótno do drewnianego podobrazia. Analogicznymi 
spoiwami ustabilizowano odspojone zaprawy. W komorze wilgotnościowej podjęto 
próbę prostowania desek, które następnie sklejono. Obiekt oczyszczono, uzupełniono 
ubytki zapraw, zrekonstruowano ubytki w obrębie warstwy malarskiej i złoceniach. Prace 
zakończone werniksowaniem końcowym miały na celu zahamowanie procesów destru-
kcji drewna i warstwy malarskiej, poprawę stanu zachowania i wartości estetycznych 
ikony.  
Prowadzący prace: Krzysztof Owsiany 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Anny w Kodniu przy wsparciu finansowym 
LWKZ i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. 
 
KRASNYSTAW, gm. Loco, pow. Loco 
Konfesjonał z 3. ćw. XVIII w. z kościoła paraf. pw. św. Franciszka Ksawerego 
Zdemontowano ruchome elementy snycerki i konstrukcji. Oczyszczono z brudu i kurzu, 
oraz usunięto wtórne nawarstwienia powierzchni polichromowanych. Przeprowadzono 
zabiegi dezynsekcji i impregnacji strukturalnej drewna. Następnie uzupełniono ubytki 
drewna, podklejono pęknięcia i szczeliny. Wykonano rekonstrukcje brakujących ele-
mentów snycerki ze zwieńczenia konfesjonału. Uzupełniono ubytki drewna kitami, 
wklejono pasy płótna na łączeniach desek, elementach konstrukcyjnych, gzymsach i or-
namentach. Uzupełniono ubytki gruntów, które opracowano i wykonano izolacje kitów. 
Położono werniks retuszerski na polichromii, a następnie scalono kolorystycznie. Poło-
żono werniks końcowy, zrekonstruowano złocenia. 
Prowadzący prace: Maciej Filip 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie 
przy wsparciu finansowym LWKZ i Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego. 
 
KRAŚNIK, gm. Loco, pow. Loco 
Manierystyczny ołtarz główny kościoła paraf. pw. Wniebowzięcia NMP  
W roku 2012 wykonano prace techniczno-estetyczne przy złoconym w całości ołtarzu. Po 
zdemontowaniu niektórych elementów rzeźbiarsko-snycerskich, wykonano oczyszczenie 
warstw pozłotniczych oraz w niezbędnym zakresie prace dezynfekcyjno-impregnacyjne 
oraz uzupełnienia ubytków w drewnie. Następnie przeprowadzono konserwację warstw 
pozłotniczych poprzez uzupełnienie ubytków gruntu i podkładów pozłotniczych oraz 
restaurację lub rekonstrukcję złoceń. W przypadku polichromii rzeźb po wykonaniu prac 
technicznych wykonano uzupełnienia estetyczno-kolorystyczne. Wykonano w zakresie 
pełnym prace konserwatorskie przy obrazach ołtarzowych: Wniebowzięcie NMP (na 
zasuwie), ze scenami Mszy Świętej i Komunii Świętej (prawdopodobnie warsztatu 
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Dolabelli), z wyłączeniem kultowego obrazu na desce, w koszulce z przedstawieniem 
Matka Boska Różańcowa z Dzieciątkiem, który został zdemontowany i przekazany na 
ASP w Krakowie (obiekt wymaga specjalistycznych badań i prac w dłuższym okresie     
z powodu dużych zniszczeń). Prace przy obrazach na płótnie obejmowały usunięcie 
wtórnych nawarstwień, uzupełnienie podłoża, prostowanie płótna, dublaż płótna, uzu-
pełnienie ubytków gruntu i punktowanie ubytków warstwy malarskiej.  
Prowadzący prace: Roland Róg 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku przy udziale 
funduszy unijnych.  
 
Dwa rokokowe ołtarze boczne w prezbiterium kościoła paraf. pw. Wniebowzięcia 
NMP 
W przypadku ołtarzy bocznych wykonano prace głownie estetyczne w obrębie malatury, 
gdyż złocenia były wykonane wcześniej przez pozłotnika. Wykonano badania sondażowe 
nawarstwień, a następnie po wykonaniu oczyszczenia powierzchniowego, zrekon-
struowano warstwę malatury na podstawie odkrywek. W przypadku obrazów ołtarzo-
wych wykonano prace restauratorskie w niezbędnym zakresie.  
Prowadzący prace: Roland Róg 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku przy udziale 
funduszy unijnych.  
 
Renesansowa ława kolatorska z obrazem „Św. Augustyn” w prezbiterium kościoła 
paraf. pw. Wniebowzięcia NMP  
Po zdemontowaniu części składowych, doczyszczono powierzchnie z wtórnych przema-
lowań i bejc, wykonano prace stolarskie oraz zabezpieczające i uzupełniające strukturę 
drewna.  
Rozpoznanie nawarstwień pozwoliło na wyeksponowanie pierwotnej warstwy malarskiej 
(nawiązującej do stalli) po wykonaniu uzupełnień ubytków. Wykonano prace pozłotnicze 
i całość zmontowano i zabezpieczono. Wykonano prace konserwatorsko-restauratorskie 
przy obrazie z przedstawieniem Św. Augustyna, począwszy od prac technicznych przy 
podłożu po estetyczne w przypadku warstwy malarskiej.  
Prowadzący prace: Monika Konkolewska - ława, Roland Róg - obraz 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku przy udziale 
funduszy unijnych.  
 
LUBARTÓW, gm. Loco, pow. Loco 
Obrazy osiemnastowieczne autorstwa Szymona Czechowicza z przedstawieniami: 
„Św. Kajetan” i „Św. Jan Nepomucen” z ołtarzy bocznych kościoła klasztornego 
kapucynów pw. św. Wawrzyńca  
Obrazy poddane były wcześniej niefachowym zabiegom konserwatorskim wraz z dublo-
waniem płótna, które spowodowały zróżnicowany stan zachowania obiektów jak uszko-
dzenia warstwy malarskiej (przemycia) oraz podłoża. Osłabione płótno nosiło ślady roz-
darć, wobec powyższego wykonano reperacje płótna i ponowny fachowy dublaż. Uzu-
pełniono ubytki kitów i wykonano scalenie kolorystyczne warstwy malarskiej i jej zabez-
pieczenie. Konserwacji poddano również ramy do obrazów i zamontowano w ołtarzach. 
Prowadzący prace: Anna Trocha 
Inwestor: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Lubartowie przy wsparciu 
finansowym LWKZ. 
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LUBLIN, gm. Loco, pow. Loco 
Fragmenty gotyckiej polichromii ściennej na strychu i chórze muzycznym kościoła 
rektoralnego pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 
Występowanie fragmentów dekoracji ściennej pierwotnego gotyckiego kościoła Panien 
Brygidek w obrębie strychu zostało rozpoznane na pocz. XX w. przez Józefa Smoliń-
skiego. Natomiast fragmenty występowania dekoracji w obrębie sklepienia chóru 
muzycznego stwierdzono w wyniku badań przeprowadzonych w roku 2007 przez 
Michała Stołeckiego. W ramach pracy dyplomowej Michał Stołecki dokonał odsłonięcia 
i konserwacji kolejnego fragmentu dekoracji z motywem zabudowań miejskich w oto-
czeniu roślinności. Wykonał ponadto prace zabezpieczające przy fragmentach ze scenami 
figuralnymi na strychu. W trakcie kompleksowych prac prowadzonych w latach 2011-
2012 we wnętrzu kościoła odnalezione zostały kolejne fragmenty dekoracji ściennej 
stanowiących obramienia pierwotnych glifów okiennych o motywach stylizowanej 
roślinności. W trakcie ostatniej realizacji wykonano kompleksowe prace konserwatorsko-
restauratorskie przy wszystkich fragmentach dekoracji ściennej w obrębie strychu oraz 
odsłonięcia i konserwacji fragmentów w obrębie chóru muzycznego (glify okienne). Stan 
zachowania fragmentów na strychu był zły. Malowidło utraciło spoistość i nastąpiło 
pudrowanie powierzchni, silne zabrudzenia i zabielenia. Wykonano wzmocnienie i kon-
solidację warstwy malarskiej, oczyszczenie z zabrudzeń oraz odsłonięcie w maksy-
malnym stopniu w obrębie pach sklepiennych zasypanych zabrudzeniami poprzez 
oczyszczenie i zabezpieczenie. Stan zachowanych, odsłoniętych malowideł w przestrzeni 
chóru muzycznego był dobry. Wobec powyższego wykonano w zakresie niezbędnym 
podklejenie odspojeń, konsolidację warstwy malarskiej i uzupełnienie ubytków zapraw    
i warstwy malarskiej tylko w niezbędnym do uczytelnienia zakresie.  
Prowadzący prace: Bożena Żbikowska-Sobieraj  
Inwestor: Rektor kościoła pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie przy udziale 
funduszy unijnych. 
 
Wystrój sztukatorsko-malarski prezbiterium kościoła rektoralnego pw. Wniebo-
wzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 
Pokrywająca sklepienie prezbiterium kościoła dekoracja sztukatorska należy do estetyki 
tzw. renesansu lubelskiego. Całość wypraw pokryta była wieloma warstwami farb i po-
biał, co spowodowało zatracenie pierwotnego rysunku i plastyki listew sztukatorskich. 
Wykonane badania sondażowe potwierdziły występowanie nawarstwień monochro-
matycznych oraz barwnej pochodzącej z XIX i XX wieku. Stwierdzono, że późniejsza 
barwna dekoracja malarska stanowi całościową koncepcję estetyczną wystroju prez-
biterium i jest zamysłem wprowadzonym po zmianach aranżacyjnych, tj. usunięciu części 
wyposażenia pobrygidkowskiego przez Wizytki i dostosowaniu wnętrza do nowych 
potrzeb. Wówczas usunięto część stalli z obrazami z prezbiterium i wprowadzono nowy 
ołtarz neogotycki. Wobec powyższego uznano za zasadne odsłonięcie i wyekspo-
nowanie barwnej koncepcji sklepienia i ścian prezbiterium, stanowiącego dopełnienie 
estetyczne stalli. W obrębie sklepienia barwne dekoracje uzyskały elementy płasko-
rzeźbionych postaci, motywów kwiatowo-owocowych i plakiet z symbolami religijnymi. 
Same listwy sztukatorskie tworzące podziały sklepienia na formy geometryczne i serca 
pozostawione zostały w naturalnych wyprawach pokrytych jasnymi pobiałami. Powstanie 
tej dekoracji należy zaliczyć do estetyki XIX-wiecznej, po przejęciu kościoła przez 
Wizytki. Dekorację występującą na ścianach prezbiterium należy zaliczyć do pocz. XX 
w. i wprowadzonych zmian w wyposażeniu prezbiterium. Powstałe wówczas po 
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usunięciu stalli przestrzenie dopełniono malowanymi w motywy ostrołukowe 
(neogotyckie) boazeriami. Natomiast spływy sklepienne dopełniono na płaszczyznach 
ścian malowanymi pilastrami. Powstanie dekoracji w tym czasie potwierdza fakt, że 
dekoracja dostosowana została do zasięgu pozostawionych w prezbiterium stalli. Prace 
przy wyprawach sztukatorskich i tynkowych ścian polegały na oczyszczeniu z wtórnych 
nawarstwień, uzupełnieniu ubytków wypraw, listew sztukatorskich, odsłonięciu barwnej 
dekoracji i jej uzupełnieniu w obrębie brakujących powierzchni. Największy zakres 
rekonstrukcji dotyczył partii malowanej boazerii, zachowanej fragmentarycznie, lecz 
zachowany moduł pozwolił na jej odtworzenie. 
Prowadzący prace: Bożena Żbikowska-Sobieraj  
Inwestor: Rektor kościoła pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie przy udziale 
funduszy unijnych. 
 
Neogotycki ołtarz boczny z obrazami „MB Sykstyńska” i „Św. Juda Tadeusz”         
w kaplicy kościoła rektoralnego pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. 
Narutowicza 
Ołtarz należy do wyposażenia kaplicy św. Judy Tadeusza (obecnie Grunwaldzkiej) i sta-
nowi element neogotyckiego uposażenia kościoła wprowadzonego w XX w. Po de-
montażu ołtarza wykonano prace techniczne obejmujące wykonanie koniecznych zmian 
elementów zniszczonych, uzupełnienie braków konstrukcyjnych i braków elementów 
snycerskich. Dokonano oczyszczenia powierzchni drewna z wtórnych nawarstwień          
i powłok lakierniczych. W następnym etapie podbarwiono uzupełnienia w drewnie i sca-
lono kolorystycznie powierzchnię drewna powłokami lakierniczymi. Wykonano prace 
konserwatorsko-restauratorskie przy obrazach ołtarzowych. 
Prowadzący prace: Aleksander Piotrowski z zespołem 
Inwestor: Rektor kościoła pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie przy 
wsparciu finansowym LWKZ i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. 
 
Obraz „Chrystus przy słupie” z kościoła klasztornego oo. Karmelitów Bosych przy 
ul. Świętoduskiej 
Obraz wykazywał silne zabrudzenia, odkształcenia i pofalowania płótna, przetarcia 
miejscowe warstwy malarskiej oraz przemalowania, co powodowało ogólnie nieczytel-
ność kompozycji. Wykonano pełny zakres prac technicznych łącznie z usunięciem 
dublażu płótna i wykonaniem nowego z dostosowanego do formatu i wielkości ramy. 
Warstwę malarską po doczyszczeniu z nawarstwień, wtórnych retuszy i uzupełnieniu 
ubytków kitami, wypunktowano w obrębie przetarć i ubytków. Obraz posiadał ramę 
historyczną, która również poddana została pracom konserwatorsko-restauratorskim. 
Obejmowały one usunięcie nawarstwień lakierów i bejc, dezynsekcję drewna, założenia 
kitów w ubytkach i położenie lakierobejcy.  
Prowadzący prace: Leonard Bartnik, Magdalena Gawłowska 
Inwestor: Klasztor Karmelitów Bosych w Lublinie przy wsparciu finansowym LWKZ     
i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. 
 
Barokowy ołtarz boczny pw. Św. Franciszka z Asyżu z kościoła paraf. pw. Nawró-
cenia św. Pawła przy ul. Bernardyńskiej 
Ołtarz stanowi wtórną składankę elementów o zróżnicowanej wartości artystycznej. 
Wykazywał uszkodzenia i ubytki w drewnianej strukturze oraz wielokrotne przema-
lowania warstwy malarskiej. Wykonane badania stratygraficzne potwierdziły, że struk-
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tura była doczyszczona w XIX wieku i powtórnie pomalowana. Biorąc pod uwagę 
rozpoznanie stratygraficzne i autorskie korekty odtworzono późniejszą wersję malarską 
ze złoceniami. Pełnej konserwacji i restauracji poddano również rzeźby ołtarzowe, 
którym przywrócono historyczną polichromię oraz obraz ołtarzowy z przedstawieniem 
„Stygmatyzacja Św. Franciszka”. Całość zmontowano w kościele.  
Prowadzący prace: Krzysztof Kawiak, Paweł Sadlej 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Nawrócenia św. Pawła przy wsparciu finan-
sowym LWKZ i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. 
 
Barokowy wystrój i wyposażenie kaplicy Tyszkiewiczów w kościele klasztornym pw. 
św. Stanisława w zespole dominikańskim przy ul. Złotej 
W roku 2012 zakończono prace przy wystroju malarsko-rzeźbiarskim kaplicy obej-
mującym polichromię ścienną w kopule kaplicy ze sceną Sądu Ostatecznego oraz 
wystroju sztukatorsko-rzeźbiarskim całości kaplicy wraz z wielkoformatowymi obrazami 
na płótnie oraz stallami zakonnymi i odwrociem ołtarza głównego.  
Prowadzący prace: Maciej Filip 
Inwestor: Klasztor oo. Dominikanów w Lublinie przy udziale funduszy unijnych. 
 
Obrazy i rzeźby stanowiące elementy ekspozycji w krużgankach klasztornych         
w zespole dominikańskim przy ul. Złotej 
W związku z przygotowywaną ekspozycją pracom konserwatorsko-restauratorskim 
poddano zabytki, stanowiące wyposażenie klasztoru, tj. przedstawienia portretowe: Św. 
Tomasza z Akwinu, Św. Dominika, Św. Pawła Ruszela, Św. Wincentego Sus, Jana 
Czesława Bajera, Bruno Bogatko, Św. Antoniego Pustelnika, Stanisława Popow 
Witowskiego, Franciszka Grabieckiego, Bł. Alberta z Bergamo, Św. Tomasza z Akwinu, 
Janusza Tyszkiewicza, Św. Róży z Limy, obrazy ze scenami: Sąd Ostateczny, 
Zwiastowanie NMP, Upamiętniający jubileusz 550-lecia zakonu dominikanów w 
Lublinie, feretron z obrazami MB z Dzieciątkiem (Eleusa) z koszulką i Ekstaza Św. 
Teresy z Awila, feretron z obrazami Dzieciatko Jezus i MB z Dzieciątkiem oraz 
przedstawienia rzeźbiarskie putta oraz Chrystusa Ukrzyżowanego autorstwa Pinsla. Stan 
zachowania obiektów był zróżnicowany. Biorąc pod uwagę charakter ekspozycyjny 
obiektów, w przypadku obiektów posiadających historyczne nawarstwienia prace miały 
charakter konserwatorsko-estetyczny, uwzględniający wielowarstwowość bez ich 
usuwania (szczególnie w napisach). Ciekawostkę stanowił mało znany krucyfiks 
autorstwa Pinsla, któremu przywrócono pierwotny historyczny wygląd. Wszystkie 
obiekty zostały zaprezentowane na urządzonej wystawie w krużgankach klasztornych.  
Prowadzący prace: Paweł Sadlej 
Inwestor: Klasztor oo. Dominikanów w Lublinie przy udziale funduszy unijnych. 
 
Szaty liturgiczne z zespołu klasztornego oo. Dominikanów przy ul. Złotej 
W ramach przeprowadzonych prac zabiegom konserwatorskim poddano 7 ornatów. 
Wszystkie tkaniny zostały uprane wstępnie, usunięto wtórne reperacje, rozszyto, wy-
konano pełny zakres prac wzmacniających, cerowniczych i uzupełnień w zakresie 
niezbędnym. W zależności od stanu zachowania wymieniono elementy pasmanteryjne, 
podszewki lub pozostawiono stare po wykonaniu niezbędnych prac. Elementy 
doczyszczono i ponownie zszyto z uwzględnieniem pierwotnego wyglądu i układu. Szaty 
zostały wyeksponowane na zorganizowanej ekspozycji w krużgankach klasztornych. 
Prowadzący prace: Helena Hryszko 
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Inwestor: Klasztor oo. Dominikanów w Lublinie przy udziale funduszy unijnych. 
 
Rzemiosło artystyczne (naczynia i paramenty liturgiczne) z zespołu klasztornego  
oo. Dominikanów przy ul. Złotej 
Na podstawie opracowanego scenariusza dokonano wyboru obiektów rzemiosła 
artystycznego na ekspozycję i poddano je zabiegom konserwatorskim. Pracami objęto: 3 
kielichy, 2 puszki, 2 monstrancje, 5 relikwiarzy (w tym 1 pacyfikał), krzyż ołtarzowy, 
lichtarze, lampa wieczna. Prace obejmowały przede wszystkim demontaż na części 
składowe, doczyszczenie poszczególnych elementów i ich właściwe połączenie. Zabytki 
zostały wyeksponowane na wystawie. 
Prowadzący prace: Danuta Osuch 
Inwestor: Klasztor oo. Dominikanów przy udziale funduszy unijnych. 
 
Nagrobki z XIX i XX wieku na części rzym.-kat. cmentarza przy ul. Lipowej 
W ramach corocznej akcji ratowania pomników nagrobnych na lubelskiej nekropolii 
konserwacji poddano kolejnych 7 nagrobków kamiennych z elementami żeliwnymi: 
Marcelego Bogusławskiego (sek. 4b), Walentego Wiśniewskiego (sek. 3a), Józefa 
Dziewulskiego (sek. 3a), Waleryi Dobrzelewskiej (sek. 3a), Franciszka Ksawerego 
Grabowskiego (sek. 8), Łazarewiczowej (sek. 8) i Stanisława Głuchowskiego (sek. 2). 
Konserwacja nagrobków obejmowała w zależności od problematyki: oczyszczenie z wtór-
nych nawarstwień, usunięcie wadliwych reperacji, wzmocnienie kamienia, uzupełnienie 
ubytków kamienia, uzupełnienie kitami drobnych ubytków i scalanie kolorystyczne.  
Prowadzący prace: Monika Konkolewska 
Inwestor: Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Lublina i Rektor Kościoła pw. 
Wszystkich Świętych przy ul. Lipowej w Lublinie.  
 
ŁABUNIE, gm. loco, pow. zamojski ziemski   
Rzeźby z ogrodzenia kościoła paraf. pw. MB Szkaplerznej i św. Dominika   
Kamienne rzeźby Apostołów i Świętych datowane na k. XVIII wieku, utrzymane w 
charakterze barokowym, stanowią dekoracyjne zwieńczenie ogrodzenia. W założeniach 
konserwatorskich przyjęto wykonanie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej figur 
wraz z wykonaniem niezbędnych rekonstrukcji ubytków formy rzeźbiarskiej. Po zde-
montowaniu rzeźb wykonano oczyszczenie z brudu i nawarstwień korozyjnych, usunięto 
wadliwe kity i rekonstrukcje, przeprowadzono wzmocnienia strukturalne kamienia, 
sklejono spękania. W miejscach większych ubytków formy wykonano rekonstrukcje, 
następnie uzupełniono drobne ubytki formy poprzez kitowanie, scalono kolorystycznie 
uzupełnienia i wykonano hydrofobizację rzeźb.  
Prowadzący prace: Maciej Filip 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. MB Szkaplerznej i św. Dominika w Łabuniach.   
 
ŁĘCZNA, gm. Loco, pow. Loco 
Obrazy „Św. Stanisław” i „Św. Jan Nepomucen” z kościoła paraf. pw. św. Marii 
Magdaleny  
Obrazy powstały w XVIII i XIX wieku. Stan zachowania obrazów był zróżnicowany, 
niemniej podłoża z płótna wymagały wykonania dublażu. Po wykonaniu prac tech-
nicznych związanych z oczyszczeniem z zabrudzeń i wtórnych nawarstwień, przy-
gotowaniu płótna i uzupełnieniu ubytków gruntu, powierzchnie malarskie zostały 
wypunktowane w obrębie ubytków i scalone kolorystycznie i zabezpieczone.  
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Prowadzący prace: Grzegorz Gołubiak 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej przy wsparciu 
finansowym LWKZ i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. 
 
ŁUKOWA, gm. Loco, pow. biłgorajski  
Ołtarz główny św. Franciszka z kościoła paraf. pw. Wniebowzięcia NMP  
Ołtarz datowany jest na 1 poł. XIX w., barokowy, drewniany, polichromowany, złocony 
z rzeźbami datowanymi na XVIII wiek. W 2012 roku przeprowadzono I etap prac kon-
serwatorskich i restauratorskich przy rzeźbach św. Antoniego, św. Franciszka i aniołków. 
Zakres obejmował: usunięcie wtórnych nawarstwień z powierzchni polichromowanych, 
odczyszczenie, dezynsekcję i impregnację strukturalną drewna, sklejenie poluzowanych 
elementów, usunięcie zmurszałych i odspojonych gruntów, uzupełnienie drobnych 
ubytków. Następnie wykonano uzupełnienie ubytków gruntów wraz z ich opracowaniem, 
położono warstwę pulmentów żółtych i czerwonych, wykonano złocenia i srebrzenia 
wraz z zabezpieczeniem, zaizolowano kity szelakiem i położono werniks retuszerski na 
polichromii, uzupełniono ubytki polichromii, scalono kolorystycznie i zawerniksowano.      
Prowadzący prace: Stanisław Filip 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Łukowej przy wsparciu 
finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.  
 
MIĘDZYRZEC PODLASKI, gm. Loco, pow. bialski 
Nagrobki: Franciszka Ksawerego Rawy i Stefana Kosmowskiego, zlokalizowane na 
cmentarzu paraf. przy ul. Janowskiej  
Pola grobowe przy nagrobkach oczyszczono z roślinności, korzeni drzew i obniżono 
grunt wokół obiektów. Podjęto decyzję w sprawie pionowania postumentu nagrobka 
Franciszka Ksawerego Rawy. Z partii cokołowych tego obiektu usunięto tynki i wy-
konano nowe. Zdecydowano by przy nagrobku Stefana Kosmowskiego wykonać izolację 
poziomą. Wykonano pełny zakres prac konserwatorskich przy kamieniu (oczyszczenie, 
odsolenie, wzmocnienie, klejenie pęknięć, usunięcie nawarstwień, uzupełnienie ubytków, 
uczytelnienie inskrypcji, scalenie estetyczne oraz zabezpieczenie całości z zaimpreg-
nowaniem hydrofobowym). Prace miały na celu zahamowanie procesów destrukcji, 
przywrócenie pierwotnej estetyki obiektów.  
Prowadzący prace: Zofia Kamińska  
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Międzyrzecu Podlaskim.  
 
MILEJÓW, gm. Loco, pow. łęczyński 
Dziewiętnastowieczny obraz „Św. Anna nauczająca Marię” z kościoła paraf. pw. 
Wniebowzięcia NMP  
Autorstwo obrazu przypisywane jest Ignacemu Urbańskiemu. Stan zachowania obrazu 
był zły, wykazywał silne zabrudzenia i uszkodzenia warstwy malarskiej. Na całej 
powierzchni występowały spękania o daszkowatym charakterze z tendencją do odpada-
nia, krosno o nieprawidłowej konstrukcji zostało odciśnięte na licu obrazu. W wyniku 
prac stwierdzono, że podczas poprzedniej nieudolnej konserwacji oryginalne tło przed-
stawienia zostało zmyte. Oryginalna pozostała tylko scena figuralna. Po dokonaniu oceny 
wytrzymałości mechanicznej i odporności chemicznej warstwy malarskiej i podłoża 
wykonano demontaż płótna z krosna, czyszczenie i dezynfekcję odwrocia. Następnie 
dokonano konsolidacji warstw technologicznych i wykonano dublaż płótna. Oczyszczono 
powierzchnię warstwy malarskiej z zabrudzeń i pociemniałego werniksu i wykonano 
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impregnację. Następnie uzupełniono ubytki gruntu i wykonano retusz naśladowczy 
warstwy malarskiej w obrębie oryginalnej sceny oraz wykonano uzupełnienie tła na 
podstawie zachowanych fragmentów i porównań.  
Prowadzący prace: Joanna Polaska 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Milejowie przy udziale 
funduszy unijnych. 
 
Dziewiętnastowieczny prospekt organowy z kościoła paraf. pw. Wniebowzięcia 
NMP  
Prospekt o charakterze klasycystycznym wykonany został w 1857 roku w firmie 
Mateusza Mielczarskiego w Warszawie. Obiekt wykazywał zabrudzenia, odpryski i usz-
kodzenia warstwy malarskiej oraz drewnianej struktury. Wykonano badania nawarstwień, 
a po przeprowadzeniu prac technicznych i stolarskich, wykonano malaturę na podstawie 
badań. Zrekonstruowano również złocenia.   
Prowadzący prace: Mariusz Bubicz 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Milejowie przy wspar-
ciu finansowym LWKZ. 
 
NAŁĘCZÓW, gm. Loco, pow. puławski 
Nagrobki Anatoliji Michalskiej i Juliana Morzyckiego na cmentarzu parafialnym  
Kamienne nagrobki wykonane z piaskowca i wapienia (rzeźba MB na nagrobku Anatoliji 
Michalskiej), wykazywały zły stan zachowania, zniszczenia strukturalne oraz ubytki 
form rzeźbiarskich i elementów konstrukcyjnych. Należało zahamować procesy nisz-
czenia kamienia, uzupełnić ubytki i przywrócić w stopniu możliwym pierwotną estetykę. 
W tym celu wykonano pełny zakres prac od usunięcia naleciałości i porostów, 
oczyszczenia powierzchni kamienia, impregnację strukturalną, odsolenie, uzupełnienie 
flekami lub kitami ubytków po opracowanie estetyczne i zabezpieczenie powierzchni.  
Prowadzący prace: Michał Pytka 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Nałęczowie przy 
wsparciu finansowym LWKZ i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. 
 
NOSÓW, gm. Leśna Podlaska, pow. bialski  
Dziewiętnastowieczny kiot pw. Matki Boskiej i ikona MB z Dzieciątkiem z cerkwi 
prawosławnej pw. św. Michała Archanioła 
Kiot wstępnie oczyszczono, wykonano badania stratygraficzne polichromii. Podklejono 
rozwarstwienia i spęcherzenia malatury. Usunięto przemalowania z partii polichromii      
i złoceń. Wykonano impregnację struktury drewna. Przeprowadzono zabiegi dezynfekcji 
i dezynsekcji. Niezbędne okazały się prace stolarsko-snycerskie. Następnie uzupełniono 
ubytki gruntów kredowo-klejowych. Wykonano scalenie kolorystyczne polichromii. 
Zabezpieczono warstwę malarską i złocenia werniksem 
Ikona „Matka Boska z Dzieciątkiem” malowana w technice olejnej na płótnie nakle-
jonym na drewnianą tablicę ze względu na ubytki malatury, przetarcia, spękania i czę-
ściowe złuszczenia objęta została pracami konserwatorskimi wraz z kiotem, w którym 
jest eksponowana. Na wstępie podklejono odspojone fragmenty malatury, oczyszczono 
odwrocie, usunięto zanieczyszczenia z lica oraz pożółkły werniks. Wykonano zabieg 
dezynsekcji, wzmocniono strukturę drewna. Uzupełniono grunty w miejscach ubytków, 
zrekonstruowano warstwę malarską. Wykonano prace pozłotnicze w obrębie tła. Prace 
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miały na celu poprawę stanu technicznego i estetycznego obiektów eksponowanych       
w cerkwi i obecnych w kulcie. 
Prowadzący prace: Zdzisław Gil 
Inwestor: Parafia prawosławna pw. św. Michała Archanioła w Nosowie. 
 
OKRZEJA, gm. Krzywda, pow. łukowski 
Obraz olejny na płótnie „Św. Michał Archanioł” autorstwa Józefa Buchbindera       
z kościoła paraf. pw. śś. Piotra i Pawła 
Zdecydowano o konserwacji obrazu „Św. Michał Archanioł” autorstwa Józefa Buchbin-
dera z ołtarza bocznego kościoła, ze względu na zły stan warstwy malarskiej posiadającej 
w wielu miejscach przetarcia, widoczne liczne wykruszenia i ubytki obejmujące także 
warstwę gruntu. Ich kruchość i mała adhezja stały się powodem wymienionych ale stale 
postępujących zniszczeń. Spękania warstwy malarskiej i gruntu układające się w charak-
terystyczne miseczkowate łuski, powodowały jego ciągłą degradację. Wpływ na 
destrukcję spowodowany był stanem zachowania płóciennego podobrazia, silnie pofalo-
wanego, z widocznymi ubytkami płótna. Zniszczenia pogłębiał zastosowany, zapewnie 
wtórny, sposób montażu do krosna malarskiego, poprzez przybicie płótna gwoździami do 
krosna. Przed zdjęciem z krosna zabezpieczono lico obrazu. Obiekt oczyszczono. 
Usunięto środki, którymi nasączone było podobrazie oraz werniksy i przemalowania. 
Zdecydowano o doklejeniu pasów płótna. Wykonano konsolidację warstwy malarskiej     
i gruntu. Wykonano reperacje płótna. Obiekt nabito na nowe krosna. Powierzchnię zaizo-
lowano werniksem retuszerskim, następnie ubytki warstwy malarskiej wypunktowano     
i zrekonstruowano. Celem prac była likwidacja przyczyn i skutków destrukcji obiektu 
oraz przywrócenie obrazowi pełnej wartości estetycznej i artystycznej.  
Prowadzący prace: Kinga Wiktoria Lubarska 
Inwestor Parafia rzymskokatolicka pw. śś. Piotra i Pawła w Okrzei.  
 
PIOTRAWIN, gm. Łaziska, pow. opolski 
Klasycystyczne ołtarze przytęczowe i ołtarz w nawie z obrazami: „Hodegetria”, 
„Ecce Homo”, „Niewierny Tomasz”, „Św. Mikołaj”, „Św. Antoni” i „Chrystus na 
krzyżu i Św. Franciszek” z kościoła paraf. pw. św. Tomasza Ap. i św. Stanisława 
BM 
Klasycystyczne elementy wyposażenia kościoła, stanowią dopełnienie gotycko-
renesansowego wystroju wnętrza. Proste w formie struktury ołtarze poddano zabiegom 
technicznym, a następnie wykonano prace estetyczne obejmujące wykonanie malatury     
i złoceń. W przypadku wszystkich ołtarzy dokonano korekty dolnych partii (wtórnie 
przerabianych) w celu dostosowania do nowych poziomów we wnętrzu, udrożnienia 
działania mechanizmów i ze względów komunikacyjnych. Obrazy poddano zabiegom 
konserwatorskim w pełnym zakresie techniczno-estetycznym. 
Prowadzący prace: Paweł Sadlej  
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Tomasza Ap. i św. Stanisława Biskupa w 
Piotrawinie przy udziale funduszy unijnych. 
 
Barokowe elementy: chrzcielnica, grupa Ukrzyżowania na łuku tęczowym, ambona 
z obrazami, balustrada chóru muzycznego z obrazami z kościoła paraf. pw. św. 
Tomasza Ap. i św. Stanisława BM  
Wszystkie elementy poddane zostały rozpoznaniu pod kątem występowania historycz-
nych nawarstwień, a następnie po wykonaniu prac technicznych odsłonięto i odtworzono 
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ich pierwotną estetykę. W grupie Ukrzyżowania barokowy jest tylko krucyfiks, rzeźby    
z przedstawieniami MB i Św. Jana są obiektami ludowymi, dodanymi na przełomie XIX 
i XX w. Konserwacji poddana została również gotycka w formie belka tęczowa. 
Wykonane na desce obrazy na balustradzie chóru muzycznego przypisywane autorstwu 
Marcina Baszkowskiego i obrazy na ambonie, zostały poddane konserwacji zacho-
wawczej. 
Prowadzący prace: Paweł Sadlej  
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Tomasza Ap. i św. Stanisława Biskupa w 
Piotrawinie przy udziale funduszy unijnych. 
 
Kamienna gotycka tablica erekcyjna z kościoła paraf. pw. św. Tomasza Ap. i św. 
Stanisława BM  
Cenny obiekt wmurowany w ścianę północną wnętrza kościoła datowany na 1440 r., 
związany jest z fundacją kościoła przez biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, posiadał wiele 
nawarstwień, których badanie wymagałoby dłuższego okresu czasu. Wobec powyższego 
zdecydowano o podjęciu prac o charakterze zachowawczo-technicznym, zabezpiecza-
jących obiekt, bez usuwania nawarstwień późniejszych. 
Prowadzący prace: Paweł Sadlej  
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Tomasza Ap. i św. Stanisława Biskupa w 
Piotrawinie przy udziale funduszy unijnych. 
 
Barokowe kamienne elementy architektoniczne z otoczenia kościoła paraf. pw. św. 
Tomasza Ap. i św. Stanisława BM 
Na terenie cmentarza kościelnego składowane były elementy kamieniarki jak głowice, 
bazy z fragmentami kolumn, zegar słoneczny, które stanowiły pozostałości z nie-
zrealizowanego projektu budowy nowej świątyni piotrawińskiej. Zagłębione w ziemi, 
poddane działaniu warunków atmosferycznych niszczały. Zostały poddane zabiegom 
konserwatorskim (oczyszczenie, odsolenie, zabezpieczenie) i ustawione na podłożu 
żwirowym w ogrodzie przy kościelnym, jako rodzaj lapidarium, stanowiącego przekaz 
historyczny dotyczący parafii. 
Prowadzący prace: Paweł Sadlej  
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Tomasza Ap. i św. Stanisława BM w Pio-
trawinie przy udziale funduszy unijnych.  
 
Elementy kamieniarskie: płyta pamiątkowa, płyta nagrobna, tablice pamiątkowe, 
portale z metalowymi drzwiami - we wnętrzu i na elewacjach kaplicy pw. św. 
Stanisława BM 
Wszystkie elementy poddano zabiegom konserwatorskim w pełnym zakresie, od oczysz-
czenia, odsolenia po opracowanie estetyczne i zabezpieczenie. Metalowe drzwi w porta-
lach oczyszczono, uzupełniono ubytki kolorowych szybek, zabezpieczono i pomalowano 
farbą wg rozpoznanej kolorystyki. 
Prowadzący prace: Paweł Sadlej  
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Tomasza Ap. i św. Stanisława BM w Pio-
trawinie przy udziale funduszy unijnych. 
 
 
 
 

 152



ROZWADÓWKA, gm. Loco, pow. bialski 
Ikona „Św. Michał Archanioł” z ołtarza bocznego kościoła paraf. pw. św. Mikołaja  
Drewniane podłoże obrazu, składające się z dwóch desek, połączonych dwiema rucho-
mymi szpongami zachowało stabilna formę, bez wypaczeń drewna. W trakcie wcześ-
niejszych napraw wklejono jedynie listwę wypełniająca szczelinę między deskami i ze-   
spolono pęknięcia, w tym jedno biegnące przez całą długość deski. Od strony odwrocia, 
klejenia wzmocniono, poprzez zastosowanie wiązań na „jaskółczy ogon”. W ciemnej, 
poszarzałej powierzchni drewnianego podłoża widoczne były nieliczne ślady działania 
kołatka, szczególnie w partiach spojenia desek i w obrębie szpong. Obiekt oczyszczono. 
Wykonano badania pigmentów i metali. Przeprowadzono zabiegi prostowania łusek 
warstwy malarskiej. Wykonano dezynfekcję drewnianego podłoża, przy czym zdecydo-
wano o wzmocnieniu osłabionych partii drewna Polaroidem w roztworze toluenu. 
Usunięto wtórne retusze, przemalowania i stare kity. Uzupełniono ubytki zaprawy. 
Uzupełniono ubytki srebrzeń na pulment i przelaserowano. Wykonano retusz naśla-
dowczy i werniksowanie końcowe partii malowanych olejno. Celem prac konserwa-
torskich wykonanych przy obiekcie była konsolidacja warstw technologicznych, 
usunięcie przyczyn deformacji warstwy malarskiej i jej wyprostowanie oraz przywró-
cenie ikonie walorów estetycznych i artystycznych.  
Prowadzący prace: Elżbieta Linnert 
Inwestor Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Rozwadówce.  
 
RYKI, gm. Loco, pow. Loco 
Neogotycki ołtarz boczny z obrazem „Matka Boska Śnieżna” z kościoła paraf. pw. 
Najświętszego Zbawiciela  
Wykonany w drewnie ołtarz przemalowany, wykazujący braki elementów snycerskich, 
poddany został zabiegom konserwatorskim w pełnym zakresie. Oczyszczono powierz-
chnie drewna z wtórnych nawarstwień, zabezpieczono przez drewnojadami, uzupełniono 
ubytki snycerki, wykonano złocenia i pomalowano lakierobejcą. Obraz z przedsta-
wieniem Matki Boskiej Śnieżnej należy do pierwotnego wyposażenia kościoła i nosi 
XVII-wieczną metrykę. W XVIII w. obraz uzyskał metalową srebrzoną koszulkę. Obraz 
poddano zabiegom konserwatorskim w pełnym zakresie. Po wykonaniu prac tech-
nicznych, dublażu płótna i oczyszczeniu warstwy malarskiej z wtórnych nawarstwień, 
uzupełnieniu ubytków gruntu, wykonano retusz scalająco-kolorystyczny. Koszulkę po 
wykonaniu prac oczyszczających i zabezpieczających przeniesiono na dodatkowe 
podłoże z kopią obrazu i umieszczono oddzielnie. Natomiast obraz w swej pierwotnej 
malarskiej wersji wyeksponowano w ołtarzu. 
Prowadzący prace: Magdalena Gawłowska i Leonard Bartnik 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Najświętszego Zbawiciela w Rykach przy 
wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. 
         
SIENNICA RÓŻANA, gm. Loco, pow. krasnostawski 
Feretron z przedstawieniami: „MB Częstochowska” i „Św. Antoni” z pocz. XX w.    
z kościoła paraf. pw. Wniebowzięcia NMP  
Prace konserwatorskie przy obramieniu rozpoczęto od przeprowadzenia badań 
stratygraficznych. Następnie przeprowadzono zabiegi dezynfekcji. Podklejono odspoje-
nia zaprawy. Wykonano lokalną impregnację drewna. Usunięto przemalowania z po-
wierzchni złoconych. Zrekonstruowano brakujące fragmenty dekoracji snycerskiej. 
Opracowano powierzchnie gruntu pod złocenia i srebrzenia. Uzupełniono i wykonano    
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w niezbędnym zakresie rekonstrukcje złota i srebra. Zabezpieczono powierzchnie metalu.  
Prace konserwatorskie przy przedstawieniu MB Częstochowskiej rozpoczęto od usunię-
cia powierzchniowych zabrudzeń. Następnie scalono kolorystycznie ubytki warstwy 
malarskiej. Położono werniks końcowy. Przy płaskorzeźbie św. Antoniego: podklejono 
łuski powierzchni złoceń. Wykonano lokalną impregnację i dezynfekcję drewna a także 
uzupełniono ubytki drewna i zaprawy. Położono pulment pod złocenia a następnie 
wykonano rekonstrukcję złoceń. Usunięto powierzchniowe zabrudzenia z karnacji 
świętego. Wykonano retusz warstwy malarskiej oraz położono werniks końcowy. 
Prowadzący prace: Justyna Ślusarczyk, Kazimierz Kaszuba 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka w Siennicy Różanej przy wsparciu finansowym 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. 
 
SŁAWATYCZE, gm. Loco, pow. bialski  
Ołtarz główny z kościoła paraf. pw. MB Różańcowej  
W 2012 r. parafia zdecydowała o rozpoczęciu prac konserwatorskich przy ołtarzu 
głównym. W I etapie prac przewidziano wykonanie prac I kondygnacji ołtarza, którą 
oczyszczono. Wykonano badania odkrywkowe, określające stratygrafię w obrębie całego 
obiektu. Przeprowadzono zabiegi dezynfekcji i dezynsekcji, a następnie drewno 
impregnowano strukturalnie. Ze względu na stan zachowania drewnianej konstrukcji, 
zdecydowano o przeprowadzeniu zabiegów klejenia wraz z uzupełnieniem ubytków 
podłoża i założeniem kitów. Niezbędne okazało się uzupełnienie i wykonanie nowych 
gruntów klejowo-kredowych pod złocenia. Wykonano retusz naśladowczy malatury oraz 
prace pozłotnicze. Celem prowadzonych prac była poprawa stanu technicznego z przy-
wróceniem pierwotniej estetyki ołtarza.  
Prowadzący prace: Romuald Wyszyński 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. MB Różańcowej w Sławatyczach przy wsparciu 
finansowym LWKZ i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. 
 
STARY ZAMOŚĆ, gm. Loco, pow. zamojski ziemski  
Obrazy „ Matka Boska z Dzieciątkiem”, „Król Dawid” z kościoła paraf. pw. 
Wniebowzięcia NMP 
Obrazy datowane są na XIX w. i fundowane były przez Karola Namysłowskiego. 
Malowane są w technice olejnej na fabrycznie gruntowanym płótnie, w ramach 
drewnianych dekorowanych ornamentami z masy gipsowej pokrytej szlagmetalem.  
Prace konserwatorskie w pełnym zakresie techniczno-estetycznym objęły: oczyszczenie 
powierzchni i odwroci z sypkich zanieczyszczeń, sklejenie rozdarć płótna, wykonanie 
dublażu na masę woskowo-żywiczną. Z powierzchni malarskiej usunięto warstwy 
pożółkłego werniksu, uzupełniono ubytki warstwy zaprawy kitem akrylowym wraz z ich 
opracowaniem i zabezpieczeniem, naciągnięto obraz „Król Dawid” na nowe prawidłowo 
wykonane krosno, przy obrazie MB pozostawiono krosna. Następnie wykonano 
punktowania ubytków warstwy malarskiej, zrekonstruowano napisy na odwrociach i po-
łożono końcowy werniks. Ramę do obrazu MB wymieniono na nową nawiązującą do 
historycznej, przy ramie obrazu Król Dawid przeprowadzono oczyszczenie, uzupełnienie 
ubytków zaprawy i wykonano nowe złocenie szlagmetalem. 
Prowadzący prace: Aleksander Piotrowski  
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Starym Zamościu. 
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SURHÓW, gm. Kraśniczyn, pow. krasnostawski 
Ołtarz główny (tabernakulum, dolna partia ołtarza od podstawy kolumn) bez 
obrazu na mensie z 1 poł. XIX w. z kościoła paraf. pw. Nawiedzenia NMP i św. 
Łukasza 
W 2012 r. przeprowadzono II etap prac konserwatorskich. Usunięto przemalowania z po-
wierzchni polichromowanych i złoconych, podklejono odspojenia fragmentów oryginal-
nej polichromii i złoceń, oczyszczono odsłonięte powierzchnie polichromowane i zło-
cone. Wykonano niezbędne prace, tj.: flekowania, wzmocnienia, uzupełnienia brakują-
cych lub uszkodzonych elementów snycerki drewnianej. Następnie przeprowadzono 
dezynfekcję oraz wzmocnienie strukturalne zdegradowanych fragmentów drewna. 
Uzupełniono ubytki podłoża i warstwy gruntów, a następnie wykonano podmalówkę 
kolorystyczną. Położono izolację i wykonano retusz naśladowczy i scalenie kolo-
rystyczne warstwy polichromii. Opracowano powierzchnie gruntów pod złocenia. 
Wykonano złocenia na poler i mat. Zabezpieczono elementy polichromowane i złocone. 
Prowadzący prace: Joanna Polaska, Kazimierz Kaszuba 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP i św. Łukasza w Surhowie 
przy wsparciu finansowym LWKZ i Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego. 
 
Ambona z 1 poł. XIX w. z kościoła paraf. pw. Nawiedzenia NMP i św. Łukasza 
Prace konserwatorskie rozpoczęto od usunięcia przemalowań z powierzchni polichromio-
wanych i złoconych, podklejenia łuszczących się i osypujących fragmentów oryginalnej 
polichromii i złoceń. Następnie oczyszczono odsłonięte powierzchnie polichromowane    
i złocone. Wykonano niezbędne prace: flekowania, wzmocnienie, uzupełnienie brakują-
cych lub uszkodzonych elementów snycerki drewnianej. Przeprowadzono dezynfekcję 
oraz wzmocnienie strukturalne zdegradowanych fragmentów drewna. Uzupełniono 
ubytki podłoża i warstwy gruntów. Następnie wykonano podmalówkę kolorystyczną na 
uzupełnionych gruntach powierzchni polichromowanych. Położono izolację i wykonano 
retusz naśladowczy i scalenie kolorystyczne warstwy polichromii. Opracowano 
powierzchnie gruntu pod złocenia i wykonano złocenia na poler i mat. Zabezpieczono 
elementy polichromowane i złocone. 
Prowadzący prace: Joanna Polaska, Kazimierz Kaszuba 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP i św. Łukasza w Surhowie 
przy wsparciu finansowym LWKZ i Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego. 
 

SZCZEBRZESZYN, gm. Loco, pow. zamojski ziemski 
Ołtarz boczny Św. Matki Bożej Różańcowej z kościoła paraf. pw. św. Katarzyny   
Ołtarz datowany jest na XVIII w., barokowy, drewniany, polichromowany, złocony. 
Pracami konserwatorskimi i restauratorskimi objęto w 2012 r. architekturę ołtarza.         
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 z zabezpieczeniem, usunięto 
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przemalowania polichromii, podklejono odspojone fragmenty, uzupełniono ubytki warstwy 
malarskiej z rekonstrukcją brakujących fragmentów i położono werniks końcowy.  
Prowadzący prace: Małgorzata Osełka  
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny w Szczebrzeszynie przy wsparciu 
finansowym LWKZ i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. 
 
TARNOGRÓD, gm. Loco, pow. biłgorajski  
Ikona „Matka Boska z Dzieciątkiem” z cerkwi prawosławnej Św. Trójcy  
Ikona datowana na 2 poł. XVI w., wykonana jest w technice temperowej na desce. 
Przeprowadzone prace konserwatorskie obejmowały: podklejenie odspojonych partii 
warstwy malarskiej, mechaniczne i chemiczne oczyszczenie partii malarskich i złoconych 
z pociemniałego werniksu, usunięcie przemalowań, trucie i impregnację, wzmocnienie 
strukturalne podłoża drewnianego, wykonanie uzupełnień ubytków drewna w miejscach 
spękań, uzupełnienia ubytków gruntów wraz z opracowaniem ich powierzchni. Następnie 
wykonano złocenia na poler wraz z rekonstrukcją grawerunku, punktowania warstwy 
malarskiej na spoiwie temperowym, opracowano odwrocie, zawerniksowano warstwę 
malarską.   
Prowadzący prace: Małgorzata Podgórska-Makal  
Inwestor: Parafia prawosławna w Tarnogrodzie przy wsparciu finansowym LWKZ. 
 
Wystrój i wyposażenie zakrystii w kościele paraf. Przemienienia Pańskiego  
Zakres zrealizowanych prac konserwatorskich i restauratorskich objął następujące ele-
menty wystroju i wyposażenia zakrystii: dekorację malarską ścian i sklepienia z 1928 r., 
krucyfiks z 1 poł. XVIII w., drzwi (4 szt.), z XVIII-XIX w., drewnianą podłogę. 
Dekorację malarską poddano zabiegom polegających na usunięciu luźnych zabrudzeń, 
podklejeniu odspojonych tynków ścian, żyłowaniu spękań, odczyszczeniu polichromii, 
usunięciu wadliwych retuszy i zaplamień, olejnych lamperii, warstwowym uzupełnieniu 
ubytków tynków, pobiał warstwy malarskiej oraz przemalowaniu gładkich pozbawionych 
dekoracji powierzchni ścian i sklepienia. Przy krucyfiksie wykonano pełny zakres 
konserwacji techniczno-estetycznej: trucie, impregnację zmurszałych elementów drewna 
wymagających wzmocnienia strukturalnego, usunięcie wtórnych nawarstwień, rekon-
strukcję i uzupełnienie brakujących elementów rzeźby, uzupełnienie ubytków gruntów 
wraz z opracowaniem ich powierzchni, werniksowanie retuszerskie, scalenie kolo-
rystyczne i werniksowanie końcowe. Drzwi i podłogę drewnianą odczyszczono z wtór-
nych przemalowań olejnych, a następnie wykonano podklejenie odspojeń drewna, trucie, 
wstawienie fleków, rekonstrukcja ubytków drewna, kitowanie małych ubytków drewna, 
scalenie nowych uzupełnień oraz wykonanie powłoki zabezpieczającej, metalowe 
elementy drzwi poddano czyszczeniu, polerowaniu i zabezpieczeniu.  
Prowadzący prace: Maciej Filip  
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka Przemienienia Pańskiego z własnych środków 
finansowych.  
  
WERESZCZYN, gm. Urszulin, pow. włodawski 
Ołtarz główny z XIX w. z kościoła paraf. pw. św. Stanisława BM  
Przeprowadzono prace konserwatorskie, które miały na celu przede wszystkim wy-
eliminować techniczne szkodniki drewna z zainfekowanej konstrukcji ołtarza głównego. 
Wzmocniono uszkodzone elementy architektury ołtarza. Usunięto stare powłoki 
lakiernicze. Położono złoto zgodnie z zakresem występowania. 
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Prowadzący prace: Kazimierz Kaszuba 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Wereszczynie.  
 
Ołtarze boczne (2 szt.) z XIX w. z kościoła paraf. pw. św. Stanisława BM  
Przeprowadzono prace konserwatorskie polegające przede wszystkim na wyelmino-
waniu technicznych szkodników drewna z architektury ołtarzy. Następnie wzmocniono 
uszkodzone elementy architektury ołtarzy bocznych. Usunięto stare powłoki lakiernicze. 
Położono złoto na częściach profilowanych ram we wnękach centralnych ołtarzy. 
Prowadzący prace: Kazimierz Kaszuba 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Wereszczynie. 
 
WŁODAWA, gm. Loco, pow. Loco 
Ołtarz główny (drewniane elementy górnej części ołtarza głównego: dwa duże wazony, 
dwie rzeźby aniołów podtrzymujących gorejące serce, sześć uskrzydlonych putt ze 
ścian z górnego gzymsu, dwa spływy wolutowe z czterema rzeźbami aniołów z górnego 
belkowania (bez glorii) z 2 poł. XVIII w. z kościoła paraf. pw. św. Ludwika 
Zabiegi konserwatorskie rozpoczęto od zinwentaryzowania ruchomych konserwowanych 
elementów części ołtarza. Przeprowadzono wstępną dezynfekcję i dezynsekcję drew-
nianych elementów ołtarza. Oczyszczono poszczególne powierzchnie elementów z kurzu 
i brudu, usunięto przemalowania z partii polichromowanych i złoconych. Usunięto 
wtórne nakłady gruntów i szpachli. Usunięto wadliwie wykonane naprawy snycerki, a 
następnie wykonano prace konstrukcyjne. Przeprowadzono zabiegi zasadniczej drezyn-
fekcji elementów drewnianych, a także wzmocniono strukturę osłabionej tkanki 
drewnianej. Uzupełniono głębsze ubytki drewna kitami. Uzupełniono ubytki nowymi 
gruntami i kitami w partiach malatury. Uzupełniono stare grunty i nałożono nowe w 
partiach złoconych, które następnie opracowano. Założono warstwę buforową werniksu 
na całości polichromii i malatury, a następnie wykonano retusze i rekonstrukcje 
powierzchni polichromowanych. Wykonano złocenia metodą na poler i mat. Założono 
werniks końcowy oraz wykonano izolacje złoceń. 
Prowadzący prace: Andrzej Lasek, Kazimierz Kaszuba 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Ludwika we Włodawie przy wsparciu 
finansowym LWKZ i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. 
 
Rzeźba Matka Boża, kamienna z 2 poł. XVIII w. stojąca przed kościołem paraf. pw. 
św. Ludwika 
Zabiegi konserwatorskie rozpoczęto od wstępnego oczyszczenia powierzchni rzeźby. 
Usunięto wtórne nawarstwienia, usunięto spękania wypełnień spoin. Oczyszczono 
powierzchnie kamienia, które następnie doczyszczono przy pomocy środków chemi-
cznych. Uzupełniono ubytki formy rzeźbiarskiej oraz spoin. Wykonano zabiegi wzmoc-
nienia strukturalnego kamienia. Odtworzono spoiny pomiędzy elementami kamiennymi   
i formą architektoniczną. Przeprowadzono zabieg hydrofobizacji kamienia. 
Prowadzący prace: Katarzyna Magrysiewicz - Dobrzańska 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Ludwika we Włodawie przy udziale 
funduszy unijnych.  
 
Wystrój malarski ścian i sklepienia z k. XVIII w. z przedsionka kościoła paraf. pw. 
św. Ludwika 
Przeprowadzono badania stratygraficzne warstw malarskich na ścianach i sklepieniu      
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w przedsionku kościoła. Oczyszczono powierzchnie z nawarstwień pyłowych a następnie 
usunięto nawarstwienia przemalowań i wtórnych wadliwych kitów cementowych.         
Na ścianie południowej skuto tynki do wysokości 2 m. Wykonano stabilizację podłoża. 
Uzupełniono ubytki podłoża, skonsolidowano warstwy stratygraficzne. Założono tynki 
szerokotorowe na ścianie południowej do wys. 2 m., następnie zrekonstruowano 
wierzchnią warstwę wg składu, barwy i faktury występujących na pozostałych ścianach. 
Wykonano retusz scalający.  
Prowadzący prace: Katarzyna Magrysiewicz - Dobrzańska 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Ludwika we Włodawie przy wsparciu 
finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i udziale funduszy 
unijnych.  
 
Drewniana brama dwuskrzydłowa wejścia głównego z k. XVIII w. z kościoła paraf. 
pw. św. Ludwika 
Wykonano demontaż skrzydeł drzwi. Usunięto wtórne nawarstwienia farb metodą 
chemiczną i mechaniczną. Usunięto kity, szpachlówki oraz wadliwie wykonane wstawki. 
Przeprowadzono zabiegi dezynfekcji i wzmocnienia strukturalnego drewna. Wykonano 
niezbędne naprawy stolarskie. Uzupełniono i opracowano ubytki drewna. Pomalowano 
powierzchnie powłoką olejno-żywiczną zgodnie z oryginalną kolorystyką. Usunięto 
nawarstwienia lakierów z powierzchni metalowych. Zabezpieczono powierzchnie metalu 
powłoką antykorozyjną. Po wykonaniu montażu wszystkich elementów osadzono drzwi 
w obiekcie.  
Prowadzący prace: Katarzyna Magrysiewicz - Dobrzańska 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Ludwika we Włodawie przy wsparciu 
finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i udziale funduszy 
unijnych.  
 
Nagrobek Józefa Jabowicza i por. Konstantego Żulińskiego z 1919 r. z cmentarza 
rzym.-kat. przy Al. J. Piłsudskiego 
Zabiegi konserwatorskie rozpoczęto od wstępnego oczyszczenia powierzchni nagrobków 
z wtórnych nawarstwień. Przeprowadzono zabiegi odsolenia. Uzupełniono ubytki w 
materiale kamiennym, a także wykonano niezbędne rekonstrukcje zniszczonych ele-
mentów. Przeprowadzono zabiegi dezynfekcji. Wykonano zabieg hydrofobizacji 
nagrobka a następnie scalono kolorystycznie. Wykonano niezbędne prace budowlane       
i murarskie. Wykonano izolacje pionową i poziomą, utwardzono teren wokół nagrobków. 
Prowadzący prace: Mariusz Bubicz 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Ludwika we Włodawie przy wsparciu 
finansowym Starostwa Powiatowego we Włodawie i Stowarzyszenia „Renovabis”. 
 
Nagrobek Franciszka Niefidowicza z 1869 r. z cmentarza rzym.kat. przy Al.             
J. Piłsudskiego 
Zabiegi konserwatorskie rozpoczęto od wstępnego oczyszczenia powierzchni nagrobka z 
wtórnych nawarstwień. Przeprowadzono zabiegi dezynfekcji. Usunięto korodujące 
żelazne kotwy. Przeprowadzono zabiegi odsalania kamienia. Uzupełniono ubytki 
kamienia a także wykonano niezbędne rekonstrukcje kamienia. Wykonano zabieg hydro-
fobizacji nagrobka a następnie scalono kolorystycznie. Wykonano niezbędne prace 
budowlane i murarskie. Wykonano fundament z izolacją pionową i poziomą pod płytę 
nagrobka i cokół z obeliskiem. Wykonano podmurówkę z otynkowaniem. Utwardzono 
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teren wokół nagrobka. 
Prowadzący prace: Mariusz Bubicz 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Ludwika we Włodawie przy wsparciu 
finansowym Starostwa Powiatowego we Włodawie i Stowarzyszenia „Renovabis”. 
 
Nagrobek Ludwika Kłossowskiego z 1902 r., z cmentarza rzym.-kat. przy Al.             
J. Piłsudskiego 
W 2012 r. został przeprowadzony I etap prac konserwatorskich przy nagrobku. Zabiegi 
konserwatorskie rozpoczęto od demontażu nagrobka. Wykonano niezbędne prace budo-
wlane i murarskie. Wykonano nowy fundament pod płytę inskrypcyjną. Wykonano 
izolację pionową i poziomą. Podniesiono i ustabilizowano cokół nagrobka. 
Prowadzący prace: Mariusz Bubicz 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Ludwika we Włodawie przy wsparciu 
finansowym Starostwa Powiatowego we Włodawie i Stowarzyszenia „Renovabis”. 
 
Kiot z 1910 r. (fundacji Straży Ziemskiej z Włodawy) z cerkwi prawosławnej pw. 
Narodzenia NMP 
Po wykonaniu dokumentacji fotograficznej wykonano demontaż elementów kon-
strukcyjnych, kiot przewieziono do pracowni konserwatorskiej. Oczyszczono elementy 
konstrukcyjne, usunięto nawarstwienia i pozostałości zniszczonej politury. Przepro-
wadzono dezynsekcję, dezynfekcję oraz wzmocnienie struktury drewna. Wymieniono 
zdegradowane elementy konstrukcyjne. Wykonano flekowania i uzupełnienie ubytków 
drewna kitem. Uzupełniono brakujące elementy snycerki. Wykonano scalenie kolo-
rystyczne za pomocą bejcy a następnie nałożono warstwę imitującą politurę. Obiekt 
zmontowano i przewieziono do świątyni. 
Prowadzący prace: Bożena Żbikowska - Sobieraj 
Inwestor: Parafia prawosławna pw. Narodzenia NMP we Włodawie przy wsparciu 
finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. 
 
WOLA GUŁOWSKA, gm. Adamów, pow. łukowski  
Rzeźby i snycerka ze zwieńczenia ołtarza głównego z kościoła paraf. pw. 
Nawiedzenia NMP  
Prace prowadzone w poprzednich sezonach przy zwieńczeniu, kontynuowano w 2012 r., 
obejmując zainteresowaniem nastawę ołtarzową. Obiekt oczyszczono. Przeprowadzono 
zabiegi impregnacji grzybobójczej i owadobójczej. Usunięto przemalowania i elementy 
zastosowane wtórnie. Uzupełniono ubytki drewna stosując zabiegi flekowania i kito-
wania oraz wykonano inne niezbędne prace stolarskie. Uzupełniono brakujące grunty 
kredowo- klejowe. Założono szelak i uzupełniono brakujące elementy polichromii. 
Położono pulment pod złocenia i srebrzenia na poler i szelak pod maty na elementach 
snycerki, a następnie złoto i srebro; powierzchnie opracowano. Uzupełniono polichromie 
przez punktowanie oraz wykonano niezbędne rekonstrukcje powierzchni oryginalnej 
malatury. Wykonane prace miały na celu przywrócenie wiernego wizerunku estetycznego 
nastawy ołtarza. 
Prowadzący prace: Janina Wojtuniak Strużyńska 
Inwestor: Parafia pw. Nawiedzenia NMP w Woli Gułowskiej przy wsparciu finansowym 
LWKZ i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. 
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Obraz „Matka Boska z Dzieciątkiem” z ołtarza głównego kościoła paraf. pw. 
Nawiedzenia NMP 
Obraz oczyszczono, usunięto przemalowania. Sprasowano pęcherze i odspojenia w ob-
rębie warstwy malarskiej. Wykonano impregnację odwrocia. Oczyszczono kity, uzu-
pełniając w ich obrębie braki. Warstwę malarską uzupełniono stosując technikę retuszu 
naśladowczego. Wykonano werniksowanie końcowe. Obiekt zamontowano w ołtarzu. 
Pracami objęto również ramę obrazu, wykonując złocenie i srebrzenie obiektu. Prace 
miały na celu poprawę stanu technicznego i estetycznego obrazu.   
Prowadzący prace: Janina Wojtuniak Strużyńska 
Inwestor: Parafia pw. Nawiedzenia NMP w Woli Gułowskiej przy wsparciu finansowym 
LWKZ i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. 
 
ZAGRODY (ŻULIN), gm. Rejowiec, pow. chełmski ziemski  
Feretron z przedstawieniami: „Matka Boska” i „Zmartwychwstanie” z XIX w.         
z kościoła paraf. pw. MB Królowej Polski  
Wykonano odkrywki pasowe warstwy polichromii i złoceń. Oczyszczono powierzchnie 
malarską obrazów i obramienia z przemalowań. Przeprowadzono zabiegi dezynsekcji 
struktury drewnianego podłoża. Przygotowano elementy obrazu pod złocenia i srebrze-
nia. Położono i opracowano zaprawę. Położono pulment i wykonano rekonstrukcje 
złoceń i srebrzeń na poler i mat zgodnie z zakresem występowania. Zabezpieczono 
złocenia i srebrzenia. Po założeniu werniksu retuszerskiego na warstwę malarską 
wykonano scalenie warstwy malarskiej w obrębie ubytku. Wykonano rekonstrukcję 
warstwy malarskiej podstawy feretronu. Zabezpieczono powierzchnie polichromii i zło-
ceń werniksem końcowym.  
Prowadzący prace: Justyna Ślusarczyk 
Inwestor: Parafia rzymskokatolicka pw. MB Królowej Polski w Żulinie przy wsparciu 
finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. 
 
ZAMOŚĆ, gm. Loco, pow. zamojski grodzki  
Obraz „Św. Teresy od Dzieciątka Jezus” z kościoła rektoralnego pw. św. Katarzyny 
Obraz datowany na 1925 r., eksponowany w ołtarzu bocznym, wykonany jest w technice 
olejnej na podobraziu z płótna. Z uwagi na zły stan techniczny, przemalowania 
powierzchni w 80% zniekształciły malowidło pod względem kolorystycznym i iko-
nograficznym. Zakres wykonanych prac objął: zdjęcie z krosna, wykonanie badań celem 
rozpoznania budowy technologicznej, usunięcie przemalowań i retuszy nieautorskich. 
Następnie usunięto grunt i kity leżące na licu malowidła, oczyszczono odwrocie, 
zdublowano na nowe płótno, uzupełniono ubytki płótna, ubytki gruntu, fakturalnie 
opracowano kity wraz z ich zabezpieczeniem. Obraz napięto na nowe krosno klinowane i 
fazowane, przeprowadzono werniksowanie, scalenie kolorystyczne i werniksowanie 
końcowe. 
Prowadzący prace: Krystyna Solecka  
Inwestor: Rektorat kościoła św. Katarzyny w Zamościu przy wsparciu finansowym 
LWKZ. 
 
Ołtarz boczny w kaplicy św. Marii Magdaleny z kościoła katedralnego pw. 
Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Ap.  
Ołtarz datowany na 2 poł. XVII wieku, przyścienny, jednokondygnacyjny, drewno 
rzeźbione, polichromowane, złocone. W retabulum obraz Św. Marii Magdaleny z 1908 r., 
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antepedium ołtarza wypełnia obraz Św. Marii Magdaleny z przełomu XVII i XVIII w., w 
ołtarz wkomponowano 24 relikwiarze datowane na XVII i 1 poł. XVIII w. W założeniach 
prac konserwatorskich i restauratorskich przyjęto wykonanie pełnego zakresu techniczno-
estetycznego z przywróceniem pierwotnej warstwy polichromii, konserwacją zacho-
wanych złoceń i rekonstrukcją w partiach niezachowanych. Postępowanie konserwa-
torskie objęło wykonanie badań odkrywkowych i fizykochemicznych w celu rozpoznania 
budowy technologicznej i stratygraficznej, trucie i zabezpieczenie, impregnację drewna, 
rekonstrukcję ubytków snycerki, sklejenie pęknięć i odspojeń warstwy drewna. Następnie 
usunięto wtórne warstwy polichromii, uzupełniono ubytki gruntów wraz z ich opra-
cowaniem, zaizolowano kity szelakiem. W partiach zachowanych złoceń usunięto 
przemalowania, doczyszczono i spolerowano złocenia, uzupełniono ubytki gruntów i pul-
mentów, następnie dokonano uzupełnień ubytków złoceń wraz ze scaleniem. Pełny 
zakres konserwacji techniczno-estetycznej wykonano przy obrazach ołtarzowych i reli-
kwiarzach. W trakcie prac wzmacniających konstrukcję ołtarza odsłonięto śladowe ilości 
złoceń karatowych na pulmentach oraz ślady warstwy ugrowej, co rozszerzyło znacznie 
zakres powierzchni złoconych ołtarza. Warstwa malarska XIX-wieczna w odcieniu 
„mahoniu” została scalona kolorystycznie w nawiązaniu do odsłoniętych fragmentów 
warstwy ugrowej.  
Prowadzący prace: Maciej Filip 
Inwestor: Parafia Katedralna przy wsparciu finansowym LWKZ, MKiDN. 
 
Nagrobki: Appolonii Fedeckiej, Maryi Gliczyńskiej, Teofila Gołębiowskiego na 
cmentarzu paraf. przy ul. Peowiaków 
Nagrobki datowane na koniec XIX w., wykonane z wapienia józefowskiego i piaskowca. 
Zakres wykonanych prac konserwatorskich i restauratorskich objął: oczyszczenie, usu-
nięcie mikroorganizmów, usunięcie wtórnych nawarstwień i rekonstrukcji, dezynfekcję, 
wzmocnienie strukturalne kamienia, uzupełnienie ubytków kamienia, rekonstrukcję 
brakujących elementów, oczyszczenie napisów inskrypcyjnych, zabezpieczenie całej 
powierzchni nagrobków przez hydrofobizację. 
Prowadzący prace: Maciej Filip 
Inwestor: Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego przy ulicy Peowiaków    
w Zamościu. 
 
ZWIERZYNIEC, gm. Loco, pow. zamojski ziemski   
Nagrobek Stanisława Wincentego Wojciechowskiego na cmentarzu parafialnym  
Nagrobek z 1936 r. Cokół wykonany z betonu, zwieńczenie w formie krzyża z żeliwa. 
Zrealizowane prace konserwatorskie polegały na demontażu rzeźby i cokołu, wykonaniu 
nowego fundamentu, nowej podstawy z wapienia józefowskiego, odczyszczeniu 
żeliwnego krzyża z korozji, uzupełnieniu ubytków, zabezpieczeniu powierzchni krzyża. 
Następnie przeprowadzono hydrofobizację powierzchni elementów kamiennych. 
Prowadzący prace: Tomasz Bulewicz 
Inwestor: Towarzystwo Miłośników Zwierzyńca. 
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Summary 
List of restoration works in respect of movable monuments covers an area of Lublin Province, 

which is subordinate to RHPO (regional historic preservation office) in Lublin as well as branch 
offices in Biała Podlaska, Chełm and Zamość. This brief (out of necessity) report is an attempt to 
explain and illustrate the actions that are undertaken by the owners of the historic buildings listed 
in the register. The presented schedule includes the tasks or their stages completed in 2012. The 
time scale is determined by the publishing cycle of “Wiadomości konserwatorskie” ("Restoration 
News"), as well as the annual financial settlement periods for work funded from various state and 
local government sources. Thus, the lists include information on the potential sources of grants for 
owners who undertake works related to monuments. In 2012, the Historic Preservation Officer of 
Lublin Province awarded a total of PLN 304 000 worth of grants from his budget for the imple-
mentation of current tasks relating to movable monuments, - and PLN 92,000 for the reimburse-
ment of expenses incurred in previous years. In addition the Marshall's Office assigned the amount 
of PLN 259.419.27 from the budget of the Lublin Province, - and the Minister of Culture and 
National Heritage - the amount of PLN 113.712.83 - to subsidize works related to the movable 
monuments. Significant ranges of conservation work were realized within the framework of this 
joint actions: for example in the case of the parish church in Janów Podlaski, the parish church in 
Krasnymstaw, the parish church in Milejów, the parish church in Szczebrzeszyn or the Pauline 
Order monastery complex in Włodawa. 

In addition, many owners apply for EU grants, which are also intended for preservation of 
movable monuments. With the financial support from the EU funds the following significant 
investments were completed in 2012: the Dominican complex in Lublin, parish church and a 
succursal church in Kazimierz Dolny, a cathedral church in Zamość, a parish church in Piotrawin, 
a parish church in Klementowice and a Rectoral Church of Assumption of Our Lady in Lublin. 
Taking into account the scale of the needs relating to preservation of monuments in the Lublin 
Province, the grants, which were awarded, are not sufficient to meet all the needs. Nevertheless, 
even with limited funds, we are able to save many valuable monuments, which is confirmed by the 
information below. 

 
 





















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

PRACE KONSERWATORSKIE NA TERENIE ZABYTKOWYCH ZAŁOŻEŃ 
OGRODOWYCH, PRZEPROWADZONE W ROKU 2012 

 
 
Przedstawione poniżej prace ukazują zakres specjalistycznych robót prowadzonych w ob-
rębie założeń ogrodowych i parkowych na terenie funkcjonowania Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie i podległych mu delegatur w Białej Podlaskiej, 
Chełmie i Zamościu.  
W 2012 roku prace rewaloryzacyjne mające na celu doprowadzenie zabytku ogrodowego 
do postaci przywracającej jego kompozycyjne i historyczne wartości zostały zrealizowa-
ne w całości w 8 obiektach, w 4 obiektach prace te zostały rozpoczęte, w 4 obiektach - 
kontynuowane.  
Prowadzone prace porządkowe, pielęgnacyjne, zabezpieczające i konserwacyjne na tere-
nie założeń mają na celu zachowanie trwałości tych obiektów zgodnie z ich charakterem, 
oraz wyeksponowanie poszczególnych elementów kompozycji ogrodowej. Działania      
o charakterze konserwacyjnym mające na celu zabezpieczenie i pielęgnację zabytkowej 
zieleni prowadzone były w 21 obiektach. W wielu obiektach działania miały charakter 
prac porządkowych mających na celu uczytelnienie układów przestrzennych i kompozy-
cyjnych poprzez usuwanie wtórnych nasadzeń oraz porządkujących skutki okresowych 
nawałnic. 
 
ADAMPOL, gm. Wyryki, pow. włodawski 
Zespół pałacowo-parkowy 
Dziewiętnastowieczny zespół rezydencjalny tworzy myśliwski pałac Zamoyskich w stylu 
eklektycznym, projektu Zygmunta Dewuar, kapliczka, zieleń ozdobna z wykorzystaniem 
naturalistycznych zadrzewień lasu mieszanego otaczającego zespół, przez które prowadzi 
historyczna droga dojazdowa do zespołu. 
Po usunięciu przypadkowych, ahistorycznych elementów zieleni na dziedzińcu pałaco-
wym, wykonano nasadzenia kwaterowe. 
 
BABIN, gm. Bełżyce, pow. lubelski ziemski 
Zespół dworsko-parkowy (dwór, park łącznie ze szpalerem drzew wzdłuż pn. granicy 
parku, stawy)  
W 2012 r. zrealizowano prace w zakresie wycinki i prac pielęgnacyjnych drzew 
rosnących w szpalerze wzdłuż pn. granicy parku w Babinie w zakresie określonym w 
programie: Opinia dendrologiczna dot. zabytkowego drzewostanu w Babinie oprac. przez 
inż. Irenę Choroszyńską, maj 2012 r. Prace były prowadzone pod kierunkiem Tomasza 
Chomickiego. Prace zostały częściowo dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 
 
BIAŁA PODLASKA, gm. Loco, pow. bialski  
Zespół szpitalny przy ul. Warszawskiej 15, obejmujący murowany budynek szpitala, 
murowany pawilon oraz znajdujący się na terenie szpitalnym drzewostan. 
W 2012 r. prowadzone były prace polegające na rewaloryzacji części zespołu szpital-
nego, użytkowanego przez Caritas Diecezji Siedleckiej, tj. obszaru działki 1330/9 między 

 172



innymi w zakresie zagospodarowania terenu (budowa, dróg i ścieżek parkowych, budowa 
parkingu i zagospodarowania zieleni). 
Prace były prowadzone zgodnie z programem prac zawartym w: Projekcie zagospo-
darowania terenu działki nr ewid.1330/9. Obiekt: Ośrodek MISERICORDIA Caritas. 
Przebudowa i rewaloryzacja założenia szpitalno-ogrodowego oprac. przez Pracownię 
Architektoniczną ABRYS Arkadiusz Bojczuk i finansowane środkami własnymi in-
westora i Marszałka Województwa Lubelskiego. 
 
BIAŁA PODLASKA, gm. Loco, pow. bialski 
Zespół zamkowy Radziwiłłów z pozostałościami ziemnych urządzeń obronnych, bramą 
zamkową, trzema wieżami, dawną kaplicą, fundamentami pałacu, skrzydłem pałacowym, 
parkiem i kordegardą wraz z bramą wjazdową oraz ogrodzeniem. 
W 2012 r. rozpoczęto prace polegające na zagospodarowaniu dziedzińca pałacowego 
oraz terenu dawnego ogrodu barokowego. Prace prowadzone były zgodnie z programem 
prac zawartym w projekcie: Zagospodarowanie zespołu zamkowo-parkowego Radziwił-
łów w Białej Podlaskiej, oprac. przez mgr inż. arch. Dariusza Króla. W ramach prac 
wybudowano infrastrukturę techniczną podziemną, wykonano roboty ziemne polegające 
na wyrównaniu poziomu gruntu dziedzińca i ogrodów włoskich oraz wytyczono układ 
dróg i rozpoczęto budowę ciągów komunikacyjnych na dziedzińcu przypałacowym. 
Prace finansowane były ze środków własnych inwestora oraz środków Marszałka 
Województwa Lubelskiego. 
 
BEZWOLA, gm. Wohyń, pow. radzyński 
Kościół filialny pw. Zmartwychwstania Pańskiego wraz z cmentarzem przykościel-
nym 
W 2012 r. na terenie przykościelnym prowadzone były prace pielęgnacyjne przy 
drzewostanie. Przeprowadzono je w oparciu o opracowany w 2011 r. przez Sławomira 
Banasiuka Harmonogram prac konserwacyjnych w drzewostanie przykościelnym. Prace 
wykonane zostały ze środków własnych inwestora oraz Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska. 
 
BRONOWICE, gm. Puławy, pow. puławski 
Park wraz ze stawami 
Usunięto drzewa uszkodzone rosnące w sąsiedztwie stawów w obrębie parku w Brono-
wicach. Zrealizowano prace związane z modernizacją placu zabaw w oparciu o zatwier-
dzony Program funkcjonalno-użytkowy. Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu 
zabaw na terenie przy Szkole Podstawowej w msc. Bronowice (gm. Puławy) w ramach 
rządowego programu Radosna Szkoła, oprac. przez inż. Rafała Szczepaniaka, czerwiec 
2012 r. Zmodernizowany plac zabaw położony jest w północno-zachodniej części działki 
nr ewid. 521/1, w obrębie której funkcjonuje Szkoła Podstawowa. Wykonany został z na-
wierzchni syntetycznej w kolorze zielonym (analogicznie do wykonanych już boisk) z 
podbudową z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie. W ramach inwesty-
cji zagospodarowano otoczenia placu zabaw poprzez wykonanie trawnika oraz chodnika 
z kostki betonowej szarej (starobruk) stanowiącego połączenie z istniejącą komunikacją. 
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BUKOWINA, gm. Biszcza, pow. biłgorajski 
Otoczenie z drzewostanem w granicach cmentarza kościelnego, ogrodzenie, kaplica  
i krzyż kościoła filialnego pw. Ofiarowania NMP w Bukowinie 
Podjęte prace wycinkowe w 2012 r. objęły usunięcie 20 młodych egzemplarzy świerków 
pospolitych, posadzonych w zbyt dużym zagęszczeniu i posiadających zniekształcony 
pokrój. 
 
BYCHAWA „PODZAMCZE”, gm. Bychawa, pow. lubelski ziemski 
Teren ruin pałacu wraz z otaczającym drzewostanem  
Zrealizowano I etap prac związanych z wycinką drzew rosnących na działce nr ewid. 
110/7 - ruiny pałacu w Bychawie „Podzamcze”, tj. młodych drzew stanowiących 
nasadzenia wtórne, w związku z zamierzeniem mającym na celu przywrócenie krajo-
brazu historyczno-kulturowego i odsłonięcie panoramy ruin od strony zalewu. Zakres 
wycinki objętej wnioskiem wynikał z dokumentacji Projekt ukształtowania zieleni wokół 
ruin pałacu w Bychawie, (oparty na inwentaryzacji zieleni wokół ruin pałacu, oprac. 
przez mgr inż. arch. kraj. Jakuba Zdybla) aut. mgr inż. arch. kraj. Jakuba Dybla 
(Pracownia Projektowa arch. Punkt Anna Radzik, Kraków), Zamość 2001.  
 
CHYŻA, gm. Zamość, pow. zamojski ziemski 
Park 
W oparciu o „Ekspertyzę dendrologiczną drzew” opracowaną przez Edwarda Habita      
w 2012 roku, właściciel nieruchomości usunął 9 drzew z poważnymi objawami choroby 
grzybowej, ubytkami pnia, zachwianej statyce i obumierających koronach. Teren w oto-
czeniu altany lipowej właściciele zagospodarowali na cele rekreacyjne i obsadzili 
roślinnością ozdobną. 
 
CIELEŚNICA, gm. Rokitno, pow. bialski 
Zespół dworsko-parkowy, obejmujący pałac, oranżerię i park 
W 2012 r. rozpoczęto prace rewaloryzacyjne parku. Prowadzono prace przy stawie 
parkowym, oczyszczono go z namułów, przebudowano przepust ze spiętrzeniem wody. 
Prace prowadzono w oparciu o projekt opracowany przez mgr inż. Zbigniewa 
Krupowicza. Rozpoczęto prace polegające na budowie podjazdu, dróg pieszo-jezdnych    
i ścieżek parkowych zgodnie z projektem opracowanym przez mgr inż. Annę Latoch. 
Prowadzone były prace przy drzewostanie związane z usuwaniem drzew i krzewów 
obumarłych, zniszczonych przez wichury oraz tych, które ze względu na stan zdrowotny 
stanowiły zagrożenie bezpieczeństwa otoczenia. 
Prace finansowane były ze środków własnych inwestora oraz środków Marszałka 
Województwa Lubelskiego. 
 
DĘBLIN, gm. Loco, pow. rycki 
Zespół pałacowo-parkowy 
W oparciu o Projekt rewaloryzacji terenu otoczenia zespołu pałacowego na terenie 
wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie aut. mgr inż. arch. Jacka Kapusty 
wraz z zespołem, częściowo zrealizowano I etap rewaloryzacji części zespołu pałacowo-
parkowego w Dęblinie będącego własnością Wyższej Oficerskiej Szkoły Sił Powie-        
trznych w Dęblinie. Program zrealizowano w zakresie wymiany nawierzchni układu 
komunikacyjnego w części reprezentacyjnej przypałacowej oraz części parkowej, 
realizacji małej architektury (ławki, kosze), oświetlenia i instalacji niskoprądowej, 
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remontu zachowanego ogrodzenia i kordegardy, częściowego wykonania nowego 
ogrodzenia, remontu murowanej arkady mostku na stawie oraz realizację programu 
gospodarki drzewostanem w zakresie wycinki i pielęgnacji drzewostanu parkowego. 
Realizacja programu gospodarki drzewostanem miała na celu uczytelnienie dawnej, 
historycznej struktury przestrzennej parku (korektą układu zadrzewień istniejących o cha-
rakterze wtórnym, kolizyjnych z planowanym układem ogrodowym, bądź wadliwie 
usytuowanych w bliskim sąsiedztwie obiektów architektonicznych) oraz kompleksową 
pielęgnację i konserwację najstarszych drzew. Realizacja prac nie objęła terenu tzw. 
Dzikiej Promenady.  
 
DOŁHOBYCZÓW, gm. Loco, pow. hrubieszowski 
Zespół pałacowy  
W 2012 r. na terenie parku przeprowadzono prace oczyszczające z zarośli, drobnych 
drzew rosnących pod koronami starodrzewu oraz złomów i wywrotów. Prace te, 
przyczyniły się do uczytelnienia wnętrz parkowych i stawów oraz poprawy siedliska 
drzew o dużym znaczeniu biologicznym i kompozycyjnym. Prace wykonano ze środków 
własnych właściciela nieruchomości. 
 
DZIERĄŻNIA, gm. Krynice, pow. tomaszowski 
Zespół dworski 
W roku bieżącym kontynuowano dalsze cięcia pielęgnacyjne przy lipach drobnolistnych 
rosnących w szpalerach stanowiących kwaterowe nasadzenia parkowe. Cięcia sanitarne 
przeprowadzono przy kilku drzewach w zakresie: usunięcia posuszu, pasożyta jemioły 
pospolitej i drobnej korekty koron. Prace oczyszczające historyczną aleję grabową i teren 
dawnych ogrodów użytkowych ze zbędnej roślinności przyczyniły się do odsłonięcia osi 
widokowej na dwór i rabaty kwiatowe. Prace sfinansowane przez inwestora prowadził 
Sławomir Banasiuk. 
 
GRABOWIEC, gm. Loco, pow. zamojski ziemski 
Cmentarz grzebalny z nagrobkami i drzewostanem 
Mając na celu wyeliminowanie potencjalnego zagrożenia dla ludzi i mienia oraz brak 
walorów przyrodniczych, w 2012 r. z terenu cmentarza wycięto drzewa o całkowicie 
obumarłych koronach. 

 
HNISZÓW, gm. Ruda-Huta, pow. chełmski ziemski 
Zespół dworsko-parkowy 
Zespół w Hniszowie utworzony w XIX w. jako założenie krajobrazowe, w miejscu 
istniejących wcześniej ogrodów dworskich. Kompozycja powiązana jest z układem 
wodnym i ukształtowaniem terenu. Zachowały się okazałe drzewa pomnikowe w tym 
kilkusetletni dąb „Bolko”. 
W 2012 r. prowadzono kontynuację zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających 
drzewa pomnikowe. Wykonano kolejne wiązania elastyczne, podtrzymujące konary i ut-
rzymujące sztywność korony pomnikowego „Bolka”. Pomimo zastosowanych już 
zabezpieczeń, w okresie jesiennym jeden z większych konarów drzewa (dotychczas nie-
zabezpieczony z braku środków) - uległ rozłamaniu - został „odrzucony” przez drzewo. 
Dokonana przez Waldemara Miazgę analiza przekroju drzewa, pozwoliła określić wiek 
konaru na 241 lat. Jest to kolejne potwierdzenie rzeczywistego wieku całego pomni-
kowego drzewa - wg najnowszych ustaleń „Bolko” ma około 350 lat, wielkość drzewa 
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jest niespotykana w tej klasie wiekowej, co wynika z żyznego siedliska i prawdopodo-
bnie nasadzenia kilku drzew obok siebie w okręgu. 
Pomysłodawcą i wykonawcą prac zabezpieczających był wieloletni opiekun drzewa, mgr 
inż. Waldemar Miazga. Prace dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gminy Ruda Huta. 
 
HRUBIESZÓW, gm. Loco, pow. hrubieszowski 
Cmentarz parafialny przy ul. Kolejowej 
W 2012 r. Parafia Rzymskokatolicka w Hrubieszowie zleciła specjalistycznej firmie 
prace wycinkowe, mające na celu usunięcie drzew stanowiących duże zagrożenie dla 
zabytkowych pomników i osób przebywających na terenie obiektu. W oparciu o opraco-
wanie dendrologiczne wykonane przez mgr Leona Sapkę, wycięto w większości drzewa 
uszkodzone w wyniku silnych wyładowań atmosferycznych. 
 
JANOWIEC n. WISŁĄ, gm. Janowiec, pow. puławski 
Wzgórze zamkowe w obrębie zespołu zamkowego (dz. nr 865/1)  
Prowadzono prace związane z pielęgnacją i konserwacją zabytkowego drzewostanu oraz 
wycinką drzew w oparciu o harmonogram prac ujęty w opracowaniu: Ocena stanu 
zachowania wybranych drzew na terenie parku otaczającym zamek w Janowcu n. Wisłą, 
oprac. przez mgr inż. Izabelę Giedrojć, lipiec 2012 r.  
Zakres prac objęty opracowaniem podyktowany został zniszczeniami i uszkodzeniami w 
związku z nagłymi zmianami atmosferycznymi rozszerzony o drzewa zamierające z przy-
czyn naturalnych lub chorobowych - nierokujących szans na poprawę stanu zdrowotnego 
(zamieranie koron, pasożytowanie jemioły, uszkodzenia koron i pni). Wyżej wymienione 
działania miały charakter konserwatorski - ze względu na potrzebę poprawy stanu 
zdrowotnego i technicznego drzew, zminimalizowania zagrożenia dla użytkowników 
obiektu. Pracami kierowała mgr inż. Izabela Giedrojć. 
 
KARCZMISKA PIERWSZE, gm. Karczmiska, pow. opolski 
Zespół dworsko-parkowy  
Zrealizowano prace pielęgnacyjne przy drzewostanie parkowym stanowiące kontynuację 
podjętych wcześniej prac w jego otoczeniu. Prowadzącym prace była mgr inż. Izabela 
Giedrojć. 
W oparciu o odrębną decyzję LWKZ usunięto drzewa zamierające, martwe, o niskich 
walorach kompozycyjnych, stanowiące nasadzenia wtórne i odnowienia, kolizyjne z uz-
godnionym projektem rewaloryzacji parku oraz kolizyjnych z zabytkowym murem. 
Ponadto w ramach prac usunięto wiatrołomy i wykroty rosnące dotychczas w obrębie 
parku w oparciu o dokumentacje Opinia dendrologiczna dla drzew rosnących przy murze 
w zespole dworsko-parkowym w Karczmiskach oraz Inwentaryzacja dendrologiczna     
cz. 2, Projekt gospodarki drzewostanem cz. 2, oprac. przez Małgorzatę Przegalińską 
Matyko (Przegalińska i Skrabek, Ogrody i Wnętrza), Lublin 2011, trwale zniszczone 
wskutek zmian lub obumarłe. 
 
KAZIMIERZ DOLNY, gm. Loco, pow. puławski 
Willa T. Pruszkowskiego przy ul. Zamkowej 8 wraz z ogrodem 
Usunięto drzewa rosnące na zboczu wąwozu w zachodniej części ogrodu, w tym drzewa 
trwale uszkodzone lub zniszczone wskutek zmian atmosferycznych (wyłamanie pni i ko-
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ron) oraz drzewo kolizyjne z realizowanymi pracami związanymi z odtworzeniem stopni 
tarasowych. 
 
KOZŁÓWKA, gm. Kamionka, pow. lubartowski 
Zespół pałacowo-parkowy  
Zrealizowano prace przy drzewostanie parkowym w zakresie zgodnym z przedłożonym 
programem prac w ramach zadania Kontynuacja rewaloryzacji zieleni zabytkowej parku 
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Pracami kierowała inż. Marta Kałużniacka 
(rzeczoznawca i inspektor nadzoru prac przy leczeniu i pielęgnacji drzew i krzewów 
SITO). 
Ponadto, w oparciu o opinię dendrologiczną: Opinia dendrologiczna dotycząca wybra-
nych drzew z terenu parku, oprac. przez inż. Martę Kałużniacką, maj 2012 r. usunięto 
drzewa całkowicie uschnięte lub zamierające i stwarzające zagrożenie dla użytkowników 
zabytkowego parku. Prace zostały częściowo dofinansowane z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 
 
KRACZEWICE, gm. Poniatowa, pow. opolski 
Zespół pałacowo-parkowy  
Prowadzono prace pielęgnacyjne przy drzewach rosnących w zespole pałacowo-
parkowym w Kraczewicach w zakresie określonym w programie: Program prac 
konserwatorskich przy 17 drzewach rosnących na terenie parku w Kraczewicach, oprac. 
przez Waldemara Miazgę, sierpień 2012 r. Kierującym pracami był Waldemar Miazga. 
Realizacja ww. prac miała na celu poprawę stanu zdrowotnego i technicznego drzew 
uszkodzonych w trakcie burzy oraz drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie dworu. 
Zabiegi pielęgnacyjne obejmowały cięcia sanitarne i korygujące przy drzewach 
rosnących w zachodniej i wschodniej części parku - uszkodzonych w trakcie burzy oraz 
wykonanie cięć sanitarnych koron drzew rosnących w zachodniej i środkowej części 
parku. Prace zostały częściowo dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 
 
KRASNE, gm. Rejowiec Fabryczny, pow. chełmski 
Zespół pałacowo-parkowy; pałac i park  
Zespół powstał w 1 poł. XIX w. w miejscu istniejących wcześniej ogrodów z XVII w. 
Kompozycja swobodna jest tworzona przez starodrzew głównie liściasty. Krajobrazowe, 
niewielkie założenie wydziela w przestrzeni wiejskiej mur z opoki z ozdobnikami z cegły. 
Opuszczony pałac i park przez kilka ostatnich lat pozbawione były właściwej opieki, 
ulegały zniszczeniom i dewastacji. Po zmianie właściciela, dokonano prac pielęgnacyj-
nych w parku, poprzez redukcję samosiewów, drzew i krzewów - w oparciu o wstępny 
projekt gospodarki drzewostanem. Dodatkowo podjęto remont ogrodzenia zespołu, na-
prawiając i odtwarzając kamienny mur. Prace wykonano ze środków właściciela zabytku.  
 
KRASNYSTAW, m. Krasnystaw, pow. krasnostawski  
Układ urbanistyczny miasta - Pl. 3-go Maja, dawny rynek  
Park miejski założony w XIX w. na terenie rynku miejskiego. Plac w minionych latach 
został poddany rewitalizacji, obecnie prowadzone są regularne zabiegi pielęgnacyjne 
pozostawionych na rynku drzew - związane z dostosowaniem ich formy i rozmiaru do 
charakteru miejsca. Prace prowadzone są ze środków Urzędu Miasta Krasnystaw. 
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LUBARTÓW, gm. Loco, pow. lubartowski 
Zespół pałacowo-parkowy 
W ramach realizacji inwestycji: Rewaloryzacja dziedzińca Sanguszków w Lubartowie w 
oparciu o uzgodniony projekt budowlano-wykonawczy. Inwestycja: Rewaloryzacja 
dziedzińca przed pałacem Sanguszków w Lubartowie, aut. mgr inż. arch. Mariusza Plewy 
wraz z zespołem zrealizowano prace związane z rewaloryzacją dziedzińca Pałacu 
Sanguszków w Lubartowie obejmujące budowę i przebudowę nawierzchni, budowę 
schodów terenowych w obrębie dawnej fosy, budowę muru, przebudowę pomieszczenia 
na wodomierze i pompę głębinową, budowę elementów małej architektury i wykonanie 
nowych nasadzeń. Proponowane zmiany funkcjonalne zostały wprowadzone w nawią-
zaniu do zrealizowanej już części dziedzińca tzw. „wielkiego majdanu” z nawierzchnią   
z kostki granitowej. Analogicznie do dziedzińca nawierzchnię granitową zaprojektowano 
na drodze dojazdowej w jego południowo-zachodniej części. W obrębie alejek przed 
pałacem uwzględniono wymianę zniszczonych nawierzchni żwirowych na nawierzchnię 
mineralną - żwirową. Ten sam typ nawierzchni zaproponowano dla ścieżki do parku od 
strony południowej - wzdłuż dawnej fosy. W powiązaniu z remontem nawierzchni 
wyposażono dziedziniec i alejeki w nowe ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki na 
rowery - dostosowane formą do charakteru obiektu parkowego. Przebudowane i dobudo-
wane zostały istniejące mury oporowe, tj. wyburzenie górnej części, uzupełnienie i otyn-
kowanie z zachowaniem istniejącej konstrukcji. Ww. realizacja stanowi jeden z etapów 
prac rewaloryzacyjnych najbliższego otoczenia pałacu zmierzających do kompleksowej 
rekonstrukcji całego tarasu - w tym przywrócenia kamiennej posadzki tarasu ogrodowego 
i rekonstrukcji schodów ogrodowych zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w koncepcjach 
G. Ciołka i A. Obrębskiej. 
Jednocześnie, w ramach realizacji inwestycji: Rewaloryzacja dziedzińca Sanguszków w 
Lubartowie dokonano etapowej wycinki drzew, zgodnie z dokumentacją Inwentaryzacja 
dendrologiczna z gospodarką drzewostanem dziedzińca przed pałacem Sanguszków w 
Lubartowie zespół autorski: mgr inż. Piotr Szkołut i mgr inż. Rafał Kochanowicz 
(Garden Concept Architekci Krajobrazu, Lublin). Program gospodarki drzewostanem w 
obrębie dziedzińca Pałacu Sanguszków został podzielony na 3 etapy, co wynikało z ko-
nieczności zachowania równowagi między stanem istniejącym a wprowadzanymi 
zmianami przestrzennymi. Etap pierwszy obejmował likwidację drzew chorych oraz 
drzew młodych (samosiejki lub krzewy) o zdeformowanym pokroju. W etapie drugim ze 
względów kompozycyjnych usunięto drzewa i krzewy, które w istniejącym układzie 
zakłócały nową kompozycję dziedzińca (np. kolizja z układem komunikacyjnym).         
W etapie trzecim usunięto drzewa, które znacznie przysłaniały wgląd na pałac od strony 
zachodniej.  
 
LUBLIN, gm. Loco, pow. lubelski grodzki 
Cmentarz rzymskokatolicki ul. Lipowa 
Zrealizowano szereg prac pielęgnacyjnych przy drzewostanie oraz prac związanych z 
wycinką drzew w oparciu o opinie i programy prac opracowane przez mgr inż. Tomasza 
Chomickiego. Większość z drzew wymagała interwencji i przeprowadzenia zabiegów 
pielęgnacyjnych (cięcia sanitarne i korygujące koron). Usunięto drzewa, których kon-
dycja i stan zdrowotny nie rokowały pozytywnie na przyszłość (oznaki zamierania, 
osłabiona statyka, ubytki pnia) i mogły stanowić zagrożenie dla użytkowników. 
Większość z drzew posiadała znaczny posusz oraz nie posiadała możliwości wzrostu       
i rozwoju. Ponadto wskazane do usunięcia drzewa silnie kolidowały z nagrobkami. 
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ŁABUNIE, gm. Loco, pow. zamojski 
Zespół pałacowo-parkowy 
Z części leśnej parku zostały usunięte drzewa obumarłe oraz nasadzenia młode, rosnące 
w ograniczonych warunkach siedliskowych. Wykonane przez Zgromadzenie Sióstr 
Franciszkanek MM prace polegające na oczyszczeniu wnętrz parkowych z zarośli            
i samosiejek, przyczyniły się do wyeksponowania tzw. gwiazdy, mającej duże walory 
kompozycyjne i przyrodnicze dla zespołu. 
 
ŁĘCZNA, gm. Loco, pow. łęczyński  
Cmentarz parafialny 
Zrealizowano zakres prac przy drzewostanie rosnącym w obrębie cmentarza parafialnego 
w Łęcznej objęty programem Opinia o stanie zdrowotnym 49 szt. drzew rosnących na 
terenie cmentarza parafialnego w Łęcznej, rejestr zabytków woj. lubelskiego nr A/944, 
oprac. przez mgr inż. Tomasza Chomickiego - lipiec 2012 r.  
Usunięto drzewa, których stan zdrowotny i techniczny stanowił realne zagrożenie dla 
użytkowników i mienia zabytkowego cmentarza. Realizacja prac pielęgnacyjnych w za-
kresie zawartym ww. programie miała na celu poprawię kondycji zdrowotnej drzew oraz 
bezpieczeństwa w ich sąsiedztwie. Prace zostały częściowo dofinansowane z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 
 
MASZÓW DOLNY, gm. Rudnik, pow. krasnostawski 
Dwór, park oraz kapliczka 
Park z XVIII w. otacza murowany dwór z poł. XIX w. Park założony na planie 
regularnym, przekształcony na krajobrazowy w XIX w. W latach 20. XX w., powstały 
niewielkie partery kwiatowe stylizowane na wzory barokowe. 
W zespole kontynuowano prace konserwatorskie i restauratorskie, w oparciu o komplek-
sowy program prac, sfinansowanych przez właściciela obiektu 
 
MATCZYN, gm. Bełżyce, pow. lubelski ziemski 
Zespół dworsko-parkowy  
W oparciu o ustalenia protokołu oględzin oraz opinię dendrologiczną tzw. Protokół 
konieczności, oprac. przez mgr inż. Tomasza Chomickiego usunięto w trybie pilnym 
kilka drzew gat. lipa drobnolistna stanowiących element alei dojazdowej stanowiących 
realne zagrożenie wyłamaniem lub rozłamaniem (widoczne silne spękania podłużne pni, 
ubytki, suchoczuby). 
 
MILEJÓW, gm. Loco, pow. łęczyński 
Zespół kościoła paraf.: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, dzwonnica, d. kostnica, 
ogrodzenie z czterema kaplicami w narożach, drzewostan w gran. ogrodzenia kościoła. 
W oparciu o załączony program prac Aktualizacja programu prac pielęgnacyjnych 13 szt. 
drzew (gat. lipa drobnolistna Tilia mordata Mill.) rosnących wokół zabytkowego 
Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Milejowie. Obiekt wpisany do 
rejestru zabytków woj. lubelskiego pod nr A/748, oprac. przez mgr inż. Tomasza 
Chomickiego - wrzesień 2012 r. zrealizowano prace przy drzewostanie rosnącym w ob-
rębie kościoła parafialnego w Milejowie. Przedmiotowa dokumentacja stanowiła 
aktualizację programu pielęgnacyjnego dla drzewostanu rosnącego w otoczeniu kościoła 
parafialnego w Milejowie oprac. przez inż. Martę Kałużniacką w 2008 r., na podstawie 
której zrealizowano /prace w 2008 r./ Aktualizacja objęła ocenę 13 szt. drzew - wszystkie 
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drzewa wymagały przeprowadzenia cieć sanitarnych i korygujących. W przypadku 
jednego drzewa stwierdzono, że uległo ono złamaniu na wys. 4 m, a w pniu widoczne są 
oznaki rozkładu tkanek drzewnych. Drzewo zakwalifikowano do całkowitego usunięcia. 
Realizacja prac pielęgnacyjnych w zakresie zawartym w ww. programie miała na celu 
poprawę kondycji zdrowotnej drzew oraz bezpieczeństwo w ich sąsiedztwie.  
 
NAŁĘCZÓW, gm. Loco, pow. puławski 
Ogród przy Chacie Stefana Żeromskiego  
Zrealizowano częściowo program prac pielęgnacyjnych zawarty w dokumentacji: 
Program prac pielęgnacyjnych przy wybranych drzewach rosnących na terenie posesji 
przy Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, oprac. przez mgr inż. Katarzynę Malik 
Wójtowicz, Nałęczów - kwiecień 2012 r., w zakresie wykonania zabiegów sanitarnych, 
korygujących oraz wymiany wiązań elastycznych przy 2 okazowych drzewach gat. 
topola biała, co poprawiło ich stan zdrowotny i techniczny, jak również bezpieczeństwo 
w sąsiedztwie budynku muzeum - Chaty Żeromskiego - który był poddany w ubiegłych 
latach pracom remontowo- konserwatorskim. Prace zostały wykonane pod kierunkiem 
Małgorzaty Jordan-Szykuły. Prace zostały częściowo dofinansowane z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 
 
NAŁĘCZÓW, gm. Loco, pow. puławski 
Dawna Szkoła Ziemianek przy ul. Prusa 28 o wraz z działką nr ewid. 435  
Zrealizowano prace przy drzewie gat. jodła kalifornijska rosnącym w otoczeniu dawnej 
Szkoły Ziemianek, w oparciu o program prac Opinia dendrologiczna. Jodła kalifornijska. 
Abies concolor, oprac. przez dr inż. Małgorzatę Przegalińską-Matyko - październik 2012 
rok. Powyższe prace poprawiły kondycję zdrowotną drzewa. Prowadzący prace 
konserwatorskie (pielęgnacyjne): dr inż. Małgorzata Przegalińska-Matyko. 
 
NIELEDEW, gm. Trzeszczany, pow. hrubieszowski 
Osiedle fabryczne przy cukrowni 
W oparciu o dokumentację projektową pt. Zagospodarowanie parku w Nieledwi na dz. nr 
652/9, opracowaną przez inż. Marzenę Tkaczyk i mgr inż. Marcina Dobek - Biuro 
Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS w parku 
przeprowadzono prace rewaloryzacyjne w zakresie: prac pielęgnacyjnych w koronach 
drzew, oczyszczenia i pogłębienia stawu, wykonania schodów i ciągów spacerowych, 
wprowadzenia elementów małej architektury w postaci drewnianej altany, pomostu, 
ławek i koszy. Założono trawniki i obsadzono skarpę stawu bylinami i niskimi krzewami. 
Celem wyeliminowania zagrożenia, wycięto drzewa będące w końcowej fazie zamierania 
oraz 595 m² zakrzewień wtórnych. 
 
OPOLE LUBELSKIE, gm. Loco, pow. opolski 
Park Miejski w (d. Niezdów)  
Park Miejski w Niezdowie przy Alei 600-lecia 17 stanowi część historycznego zespołu 
pałacowo-parkowego „wielkiej kompozycji przestrzennej” o charakterze krajobrazowym, 
z reprezentacyjnym pałacem Lubomirskich z k. XVIII w. i oficynami projektowanymi 
przez architekta królewskiego Dominika Merliniego. Założenie parkowo-ogrodowe 
przekształcone zostało ok. 1905 r., przez wybitnego planistę ogrodów polskich z prze-
łomu XIX i XX w. Waleriana Kronenberga. 
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Struktura kompozycyjno-przestrzenna parku została zdeformowana i odbiegała znacząco 
od zaplanowanego układu m.in. wskutek wieloletniego, wadliwego sposobu użyt-
kowania, bez uwzględnienia rygorów konserwatorskich i przestrzennych. Obecnie obszar 
Parku Miejskiego pozostaje częściowo własnością gm. Opole Lubelskie. Wydzielone 
geodezyjnie fragmenty są własnością różnych podmiotów fizycznych i prawnych. 
Wymuszone stanem własności sztuczne podziały w obrębie założenia (z wprowadzeniem 
ogrodzeń wewnętrznych) - zakłócające zaplanowane strefy funkcjonalne, wnętrza 
parkowe, oraz powiązania widokowe stworzyły niekorzystne zmiany w zespole pała-
cowo-parkowym. W konsekwencji, rozbieżność programów użytkowych dla sztucznie 
wyodrębnionych obszarów nasiliła kolizje funkcjonalno-przestrzenne w obrębie całości 
historycznego założenia i doprowadziła do stopniowej utraty jego pierwotnych walorów, 
utrudniając możliwość prawidłowej jego rewaloryzacji. Zmiana programu funkcjo-
nalnego dla wydzielonej części parku miejskiego w połączeniu z niewłaściwą lokalizacją 
współczesnych, agresywnych, obiektów kubaturowych spowodowały zatarcie wnętrz 
parkowych i powiązań widokowych, a tym samym charakteru kompozycji ogrodowej. 
Zaistniałe fakty uzasadniały konieczność podjęcia kompleksowych, całościowych działań 
rewaloryzacyjnych. 
Etap I rewitalizacji zabytkowego założenia parkowego w Niezdowie - zgodnie z przed-
łożoną dokumentacją: Utworzenie strefy turystycznej na terenie zabytkowego Parku 
Miejskiego w Opolu Lubelskim - objął wycinkę drzew w złym stanie zdrowotnym, drzew 
martwych oraz drzew i krzewów kolizyjnych z realizacją prac (kolizja z projektowanym 
układem komunikacyjnym oraz z projektowanym stawem), roboty ogrodnicze 
(pielęgnację istniejącej zieleni i etapowe wprowadzenie nowych nasadzeń), prace 
remontowo-budowlane (remont kładki na śluzie, wprowadzenie mostków pieszo-
jezdnych, wykonanie ogrodzenia), drogowe (korekta układu alejek parkowych i wy-
konanie nawierzchni, modernizacja głównego podjazdu, drogi dojazdowej do budynku 
gastronomicznego i północnej alei obwodowej) i hydrotechniczne (oczyszczenie i korek-
ta linii brzegowej stawów, pogłębienie i powiększenie małego stawu, likwidacja 
istniejącego połączenia kanalizacyjnego między stawami i wprowadzenie kanału otwar-
tego) - uwzględniające historyczny zamysł planistyczny z 1905 r., Waleriana 
Kronenberga.  
W miejsce istniejącego w pn.-zach. części parku boiska o nawierzchni asfaltowej 
wprowadzono boisko rekreacyjne o nawierzchni mineralnej, a w jego sąsiedztwie zespoły 
urządzeń rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób starszych (plac zabaw dla dzieci 
młodszych, starszych, strefa fitness). 
Park wyposażono w nowe oświetlenie, ławki parkowe, kosze na śmieci, tablice 
informacyjne, stojaki na rowery - dostosowane formą do charakteru obiektu parkowego.  
Kierujący robotami w branży zieleń była Małgorzata Przegalińska-Matyko, w branży 
budowlanej - Zdzisław Pękała, w branży elektrycznej - Włodzimierz Lulek, w branży 
drogowej - Krzysztof Rymarz, w branży wodno - melioracyjnej - Stanisław Rożek. 
 
PIOTROWICE gm. Strzyżewice, pow. lubelski ziemski 
Zespół dworsko-parkowy  
Zrealizowano prace związane z wprowadzeniem ozdobnych nasadzeń w obrębie kobierca 
kwiatowego przed wschodnią elewacją budynku dworku oraz nasadzeń roślin 
wieloletnich wzdłuż podjazdu w ramach I etapu prac konserwatorskich związanych z re-
waloryzacją parku. W odniesieniu do uzgodnionego projektu Rewaloryzacja zabytko-
wego parku w Piotrowicach. Projekt wykonawczy zieleni oraz nawierzchni aut. mgr inż. 
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Marzanny Szalak (Twój Ogród Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe s.c. - wrzesień 
2009 r.) Wprowadzone nasadzenia stanowiły rozwiązania zamienne wprowadzone za 
zgodą autorów projektu z niewielkimi zmianami gatunkowymi, z zachowaniem układu 
kompozycyjnego zawartego w projekcie. 
 
RADZYŃ PODLASKI, gm. Loco, pow. radzyński 
Zespół pałacowo-parkowy Szlubowskich, w skład którego wchodzi pałac i kaplica       
z najbliższym otoczeniem, park i mur ogrodzeniowy. 
W roku ubiegłym na terenie zespołu (działka nr 1910/2) prowadzone były prace pole-
gające na wycince drzew chorych i zagrażających bezpieczeństwu oraz przeprowadzeniu 
zabiegów korygujących pokroje koron. Przeprowadzono je w oparciu o Program prac 
konserwacyjnych w zabytkowym drzewostanie w Radzyniu Podlaskim przy ul. Sitkow-
skiego 2a, oprac. przez Sławomira Banasiuka w 2012 r. Prace wykonane zostały ze 
środków własnych inwestora. 
 
ROMANÓW, gm. Sosnówka, pow. bialski 
Zespół dworsko-parkowy, obejmujący pałac, grobowiec rodziny Kraszewskich, park 
otoczony fosami. 
W 2012 r. ukończone zostały prace przy budowie ogrodzenia zespołu zgodnie z pro-
jektem budowlanym opracowanym przez mgr inż. Henryka Dołęgowskiego i inż. 
Ryszarda Suchorę oraz parkingu zgodnie z projektem mgr inż. Pawła Kołodziejskiego. 
Prowadzone były również prace przy drzewostanie, związane z usuwaniem drzew 
stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa otoczenia. Powyższe prace finansowane były 
ze środków Starostwa Powiatowego i Marszałka Województwa Lubelskiego. 
 
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 
autorstwa ogrodnika Meklina, przebudowany z ogrodu regularnego, rośnie tu wiele 
egzotycznych i pomnikowych drzew. Prowadzone były nasadzenia drzew i krzewów w 
części założenia należącej do Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Augustyna w Różance; 
oczyszczono z samosiewów naturalistyczne fragmenty parku, nasadzono drzewa ozdobne 
odtwarzając wcześniejszą kompozycję zieleni. Prace prowadzone były ze środków Parafii 
Rzymskokatolickiej w Różance. 
 
SZCZEBRZESZYN, gm. Loco, pow. zamojski ziemski 
Cmentarz żydowski z drzewostanem i nagrobkami 
W ramach bieżących prac porządkowych z terenu obiektu wycięto egzemplarze drzew    
o szczątkowych i asymetryczntych koronach z licznym posuszem. Część terenu 
oczyszczono z wtórnych młodych drzew i dzikich krzewów. 
 
TUSZÓW, gm. Jabłonna, pow. lubelski ziemski 
Zespół dworsko-parkowy (działka nr 793/2) 
Zrealizowano szereg prac pielęgnacyjnych przy drzewostanie parkowym zgodnie z pro-
gramem zawartym w Opinii o stanie zdrowotnym 15 szt. drzew rosnących na terenie 
szkoły podstawowej w Tuszowie w gminie Jabłonna, oprac. przez mgr inż. Tomasza 
Chomickiego we wrześniu 2012. Ocenie poddano 15 szt. drzew rosnących w obrębie 
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parku (działka nr ewid. 793/2). Stan zdrowotny drzew określono jako zły, poszczególne 
drzewa zostały uszkodzone w wyniku zmian atmosferycznych. Program prac zakładał 
usunięcie drzew w złym stanie zdrowotnym, zagrażającym bezpieczeństwu użyt- 
kowników terenu szkolnego i wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych (cięcia sanitarne, 
korygujące). Prace były realizowane pod kierunkiem Tomasza Chomickiego. Prace 
zostały częściowo dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska        
i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 
Jednocześnie, w roku bieżącym zrealizowano plac zabaw w oparciu o Projekt budo-
wlany, plac zabaw dla dzieci na działce nr 9793/2 przy szkole podstawowej w Tuszowie, 
oprac. przez mgr inż. arch. Zofię Rauch, luty 2012 r. 
Teren przeznaczony pod plac zabaw wydzielony został w części południowo-zachodniej 
działki. Plac zabaw podzielono na strefę dla dzieci starszych i młodszych. Założono 
utrzymanie nawierzchni trawiastej, a w strefie bezpieczeństwa pod urządzeniami na-
wierzchni z piasku. Zaprojektowano urządzenia z drewna w kolorze brązu oraz elemen-
tów z laminatu w kolorze stonowanym, pastelowym. Od strony południowo-zachodniej    
i południowej zaprojektowano żywopłot z ligustru pełniący funkcję ogrodzenia.  
 
UJAZDÓW, gm. Nielisz, pow. zamojski ziemski 
Zespół dworski 
W roku ubiegłym właściciele nieruchomości wprowadzili nowe nasadzenia zieleni 
niskiej i wysokiej zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu wokół dworu na terenie 
dawnego zespołu dworsko-parkowego w Ujazdowie, oprac. przez architektów krajobrazu: 
mgr inż. Katarzynę Fornal i mgr inż. Szymona Urbańczyka oraz proj. Jerzego 
Grzejszczyka w sierpniu 2011 r. Projekt zakładał odtworzenie dawnych ogrodów i rabat 
kwiatowych, nasadzenia uzupełniające w historycznych alejach i szpalerach oraz budowę 
altany przy budynku dworu. Zakres prac obejmował również wycinkę drzew połamanych 
i uszkodzonych w wyniku zmian atmosferycznych. 
 
WĄWOLNICA, gm. Loco, pow. puławski 
Kościół pw. św. Wojciecha, kaplica i cmentarz przykościelny wraz z otaczającym 
drzewostanem 
W roku bieżącym wykonano prace pielęgnacyjne przy zabytkowym drzewostanie (w tym 
założenie wiązań elastycznych) i wycinki drzew w sposób określony w programie: 
Opinia o stanie zdrowotnym oraz podstawowe wytyczne dotyczące pielęgnacji i konser-
wacji drzew rosnących na terenie otaczającym kościół w Wąwolnicy. Obiekt wpisany do 
rejestru zabytków województwa lubelskiego pod numerem A/798, oprac. przez mgr inż. 
Tomasza Chomickiego, październik 2011 r. Ocenie dendrologicznej poddano drzewostan 
rosnący wokół kościoła w Wąwolnicy. Wg opinii stan zdrowotny drzew zlokalizowanych 
w otoczeniu kościoła w Wąwolnicy był dobry, większość z drzew wymagała interwencji 
i przeprowadzenia podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych: obniżenie i odciążenie 
koron, cięcia sanitarne i korygujące, założenie wiązań elastycznych typu „Cobra”, które 
miały poprawić ich kondycję zdrowotną i zwiększyć bezpieczeństwo w ich otoczeniu.  
Do usunięcia wskazane zostały drzewa, których kondycja i stan zdrowotny nie rokowały 
pozytywnie na przyszłość i mogły stwarzać zagrożenie dla użytkowników obiektu. 
Powyższymi pracami kierował Dariusz Grobelski. Prace zostały częściowo do-
finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej     
w Lublinie. 
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WERBKOWICE, gm. Loco, pow. hrubieszowski 
Zespół pałacowo-parkowy 
Oczyszczenie parku z zarośli, usunięcie złomów i wywrotów oraz wycinka młodych 
drzew rosnących pod koronami starodrzew, przyczyniło się do uczytelnienia układu 
przestrzennego zespołu i wyeksponowania zabudowy pałacowej oraz soliterów. 
 
WOŻUCZYN, gm. Rachanie, pow. tomaszowski 
Fragment historycznego założenia urbanistycznego osiedla mieszkalnego cukrowni 
„Wożuczyn” z drzewostanem 
Przegląd drzewostanu w parku osiedlowym w 2012 r., wykazał konieczność wycinki 
drzew z powodu obumierania koron i zagrożenia ruchu kołowego i pieszego. 
 
ZAMOŚĆ, miasto Zamość, pow. zamojski grodzki 
Stare Miasto w obrębie fortyfikacji 
Na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej i gospodarki szatą roślinną, w roku 
bieżącym kontynuowano inwestycję zagospodarowania terenów pofortecznych, w ra-
mach projektu Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym 
polskiej gospodarki. Usunięto wtórną zieleń wysoką, usypano wał, jako izolację 
widokową, założono trawniki i obsadzono wał nową roślinnością niską. 
 
ZAMOŚĆ, miasto Zamość, pow. zamojski grodzki 
Park Miejski wraz z Kojcem 
W ramach działania 6.4. Inwestycje w projekty turystyczne o znaczeniu ponadregio-
nalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Tytuł projektu 
Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej 
gospodarki w 2012 r. zakończono prace rewitalizacji parku w zakresie: wycinki i pie-
lęgnacji drzew, wprowadzenia nowych nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej, zakładania     
i remontu trawników, uporządkowania skarp i terenów w otoczeniu stawu, rozbiórki 
wtórnych elementów po dawnych budynkach i ogrodzeniu, wprowadzenie nowej 
architektury ogrodowej i alejek spacerowych oraz wykonania brakujących fragmentów 
chodnika, remontu schodów i mostku - zgodnie z projektem opracowanym w grudniu 
2011 r. przez „LANDSART Szymon Urbańczyk, Biuro Architektoniczno-Krajobrazowe, 
ul. Sanocka 9/13 Kraków”, który nawiązuje do projektu Waleriana Kronenberga z 1922 r. 
i do pierwotnego charakteru obiektu, jak również do wyeksponowania odkrytych podczas 
prac elementów fortecznych. 
 
ZAMOŚĆ, miasto Zamość, pow. zamojski grodzki 
Zespół kościoła kolegiackiego przy ul. Szczebrzeszyńskiej 1 
Zły stan zdrowotny, był przyczyną wycięcia 6 drzew z terenu cmentarza kościelnego. 
Drzewa nie rokowały dalszego rozwoju i stanowiły zagrożenie dla ludzi i mienia. 
 
ZAMOŚĆ, miasto Zamość, pow. zamojski grodzki 
Cmentarz parafialny z kaplicą cmentarną, domem grabarza i drzewostanem           
w granicach murowanego ogrodzenia przy ul. Peowiaków 
Ubytki pni, destrukcja drewna, zachwiana statyka i obumieranie koron, jak również 
realne zagrożenie wyłamań, wykazane w ocenach dendrologicznych, były przyczyną 
usunięcia w 2012 r. z terenu cmentarza kilkunastu egzemplarzy drzew.  
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ZASTAWIE, gm. Goraj, pow. biłgorajski 
Cmentarz wojenny z I wojny światowej wraz z kapliczką 
W 2012 r. miejscowa społeczność podjęła wspólny wysiłek rewaloryzacji miejsca 
pamięci narodowej usytuowanego na wzgórzu wśród pól uprawnych. Teren obiektu 
został oczyszczony ze zbędnej dzikiej roślinności, wycięto obumarłe wierzby, a znisz-
czone krzyże brzozowe zastąpiono symbolicznymi dwoma krzyżami metalowymi. 
Wymieniono zniszczone elementy tynku i drewnianego dachu kapliczki z 1 poł. XX w.  
 
ZAWADA, gm. Zamość, pow. zamojski ziemski 
Rządcówka wraz z zielenią towarzyszącą  
Aleja stanowiąca szpaler lipowy i szpaler akacjowo - lipowy prowadząca do dawnej 
rządcówki i współczesnych zabudowań szkolnych, zachowała się w postaci szpaleru 
lipowego wzdłuż drogi asfaltowej i drzew towarzyszących zabudowie. W celu uratowania 
szczątkowej zieleni, w 2012 r. na podstawie dokumentacji dendrologicznej z 2011 r., Urząd 
Gminy Zamość sfinansował prace pielęgnacyjne i korekcyjne w koronach 45 drzew. Ze 
względów na słabą kondycję zdrowotną podjęto decyzję o usunięciu 3 sztuk drzew. 
 
ZWIERZYNIEC, gm. Zwierzyniec, pow. zamojski ziemski 
Zespół Zarządu Ordynacji Zamojskiej 
Trwająca od lat rewitalizacja Zwierzyńca zgodnie z przyjętym w 1995 r. Programem 
ochrony środowiska - ekologiczna gmina Zwierzyniec, mająca na celu m.in. ochronę i re-
witalizację obszaru zabytkowego założenia XVII willi Zamoyskich, obejmującego zespół 
nie istniejącego obecnie drewnianego dworu z oficynami, stawem kościelnym i „Zwie-
rzyńczykiem”, ma na celu odtworzenie układów wodnych opartych na zasilaniu w wodę 
z cieku Świerszcz, renowacji stawów Kościelnego i Pałacowego, stawu I i II, odbudowie 
Kanału Długiego, a także renowacji cieku Świerszcz na odcinku ww. akwenów wodnych 
z odbudową budowli wodnych i modernizacją rozrządu wody z koryta cieku Świerszcz.  
W oparciu o program prac zawarty w dokumentacji pt. Odtworzenie zabytkowego układu 
wodno-pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym, w 2012 r. 
kontynuowano rozpoczęte prace rewaloryzacyjne zmierzające do rekonstrukcji histo-
rycznej zieleni i dawnych kanałów wodnych. W tym celu oczyszczono teren z wtórnych 
nasadzeń i wprowadzono nowe nasadzenia uzupełniające. 
Na podstawie 81 opinii dendrologicznych opracowanych przez aut. mgr inż. Katarzynę 
Fornal i mgr inż. Szymona Urbańczyk, teren „Zwierzyńczanka” oczyszczono: z drzew, 
krzewów w złej kondycji zdrowotnej, obumarłych i nie przedstawiających wartości histo-
rycznych. Ponadto, zgodnie z projektem rewaloryzacji założenia pałacowo-parkowego   
w Zwierzyńcu i inwentaryzacją dendrologiczną oraz programem gospodarki drzewo-
stanem przygotowanym przez zespół autorski firmy GARDEN CONCEPT Architekci 
Krajobrazu W. Januszczyk, P. Szkoła Spółka Jawna - Lublin, usunięto 275 egz. drzew: 
wtórnych, ze względów kompozycyjnych oraz zdrowotnych, w celu odsłonięcia głównej 
osi kompozycyjni - widokowej na linii kościółek na wyspie - kanał wodny. 
 
ZWIERZYNIEC, gm. Loco, pow. zamojski ziemski 
Część układu przestrzennego z zabudową, zadrzewieniem, wodami, ciągami 
komunikacyjnymi i ukształtowaniem krajobrazu terenu 
W roku ubiegłym na terenie parku środowiskowego prowadzono bieżące prace wycin-
kowe drzew w złej kondycji i zniszczonych przez wyładowania atmosferyczne w oparciu 
o sporządzone oceny dendrologiczne. 
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Summary 
The studies show the range of specialist works carried out within historic garden and park 

complexes-within the area of responsibility of the Regional Office for the Protection of Monuments 
in Lublin and subordinate branch offices in Biała Podlaska, Chełm and Zamość. 

In 2012, restoration works on the appearance of the historic gardens aimed at restoration of 
their composition and historical value have been realized exhaustively in eight places, in four 
places the work was commenced and in four places – they were continued. 

The cleaning, gardening, protection and preservation work carried out at garden complexes 
are intended to preserve the sustainability of these objects according to their nature, and to 
highlight particular elements of the garden composition. Preservation activities aimed at securing 
and cultivation of historic greenery were conducted in 21 places. In many places the activities 
included cleaning, aimed at making the spatial and compositional systems more distinct by 
removing the secondary planting and removing the effects of periodic storms. 

 







Anna Frąckiewicz 
Katarzyna Tur-Marciuszuk 
 
 

SPRAWOZDANIE WYDZIAŁU REJESTRU ZABYTKÓW 
I DOKUMENTACJI ZABYTKÓW 

WUOZ W LUBLINIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ W 2012 R. 
 
 
W roku 2012 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 wojewódzkiego rejestru zabytków nieruchomych 
i wojewódzkiej ewidencji zabytków nieruchomych. Ponadto, jak w latach ubiegłych 
koordynowano działania w zakresie zlecania dokumentacji zabytków nieruchomych, 
ruchomych i archeologicznych. 
 
Prowadzenie wojewódzkiego rejestru zabytków. 

Do zadań ustawowych (stałych) Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy 
„prowadzenie rejestru zabytków”. W pojęciu tym mieści się szereg działań merytorycz-
nych, których efektem jest przygotowywanie decyzji o wpisaniu do rejestru zabytków lub 
decyzji o odmowie wpisu, bądź umorzenie postępowania. Wydział RZiDZ prowadzi 
rejestr „A” zabytków nieruchomych, natomiast rejestry „B” i „C” - odpowiednie 
Wydziały Inspekcji. 
 

W wyniku postępowań prowadzonych z urzędu lub na wniosek strony, w 2012 r. 
wpisano do rejestru zabytków nieruchomych „A” województwa lubelskiego następujące 
obiekty:  
 Kaplonosy, gm. Wyryki, pow. włodawski - cmentarz prawosławny na działce 

geodezyjnej nr 1384, 
 Kosyń Wola gm. Uhrusk, pow. włodawski - cmentarz prawosławny na działce 

geodezyjnej nr 154, 
 Serniki Kolonia gm. Serniki, pow. lubartowski - kaplica na cmentarzu parafialnym 

rzym.-kat. na działce geodezyjnej nr 346, w granicach ścian zewnętrznych, wraz        
z gruntem pod obiektem budowlanym, 

 Żyrzyn, gm. Żyrzyn, pow. puławski - kaplica grobowa Wesslów usytuowana na 
działce geodezyjnej nr 529/1, wraz z otoczeniem w granicach murowanego 
ogrodzenia, 

 Płudy (dawn. Turów), gm. Radzyń Podlaski, pow. radzyński - drewniana kaplica pw. 
św. Antoniego Padewskiego, murowana kaplica pw. św. Antoniego Padewskiego, 
dwie „kapliczki-dzwonnice” - usytuowane na działce geodezyjnej nr 969/1, w grani-
cach murów zewnętrznych, wraz z gruntem pod obiektami budowlanymi oraz 
otoczenie ww. zabytków w granicach działki geodezyjnej nr 969/1, 

 Pławanice, gm. Kamień, pow. chełmski - dzwonnica przy dawnej cerkwi, obecnie 
kościele filialnym rzym.-kat. pw. św. Jana Ewangelisty, w granicach ścian 
zewnętrznych, wraz z gruntem pod obiektem budowlanym, usytuowana na działce 
geodezyjnej nr 68, 
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 Pogorzelec, gm. Sosnówka, pow. bialski - cmentarz wojenny z 1915 r. położony na 
działce geodezyjnej nr 261, wraz z pozostałym terenem w granicach działki nr 61, 
stanowiącym otoczenie zabytku, 

 Sobieszyn, gm. Ułęż, pow. rycki - dawna kostnica w zespole kościelnym w Sobie-
szynie, w granicach ścian zewnętrznych, wraz z gruntem pod obiektem budowlanym, 
usytuowana na działce geodezyjnej nr 1133. 

 

Szczegółowe informacje na temat wymienionych powyżej wpisanych do rejestru 
zabytków obiektów zawarte są w artykule M. Gałeckiej i R. Sarzyńskiej-Janczak „Zabytki 
objęte ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków nieruchomych 
województwa lubelskiego w 2012 roku”, zamieszczonym w niniejszym tomie 
„Wiadomości Konserwatorskich”. 

 

W wyniku postępowań wszczętych na wniosek właściciela, do rejestru zabytków 
ruchomych „B” wpisano w 2012 r. dziesięć obiektów, znajdujących się w następujących 
miejscowościach: 
 
Batorz - W wyniku postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek złożony 
przez ks. Władysława Szyszkę, proboszcza parafii rzym.-kat. pw. św. Stanisława BM     
w Batorzu, dokonano rozpoznania przedmiotu wpisu. Z rozpoznania wynikało, że wnio-
skowany do wpisu do rejestru zabytków ruchomych obraz, przedstawiający Świętego 
Stanisława Biskupa jest sygnowanym dziełem autorstwa Wojciecha Gersona. Obraz zo-
stał atrybuowany w trakcie opracowywania Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce (t. VIII, 
z. 9, pow. kraśnicki). Wojciech Gerson należy do czołowych malarzy polskich nurtu 
romantycznego XIX w., którego dorobek artystyczny jest olbrzymi oraz różnorodny, 
biorąc pod uwagę stosowane techniki. Obraz z kościoła w Batorzu przedstawiający 
Świętego Stanisława należy, jak podaje „Słownik Artystów Polskich i obcych w Polsce 
działających” z 1975 r. (t. II) do grupy prac o tematyce religijnej, powstałych dla 
licznych kościołów i kaplic na terenie Polski. Profesor Andrzej Ryszkiewicz, autor hasła 
do wspomnianego Słownika, oceniając dorobek Gersona, wskazuje na dobre opanowanie 
techniki i zalety rzemiosła artystycznego, jakimi odznaczają się obrazy sztalugowe 
malowane na zamówienie. Wielkoformatowy obraz z Batorza, prosty w zamyśle 
artystycznym, powstały w konwencji sentymentalno-nastrojowej, charakteryzuje się, 
znamienną dla Gersona znajomością sztuki dawnych epok i biegłością warsztatową. 
Przedstawienie Biskupa w typowej scenie wskrzeszenia Piotrawina, oparte jest na 
wąskiej gamie kolorystycznej, malowanej w jednym tonie. Scena grupowa, w której 
występują zindywidualizowane postacie w odmiennych ubiorach, świadczy o olbrzymiej 
wiedzy Gersona, który wędrując po kraju zgromadził zbiór rysunków i szkiców postaci, 
ubiorów i widoków, które stały się jego skarbnicą na całe artystyczne życie.  
Obraz posiada kompozycję wielopostaciową: w centrum, górująca nad pozostałymi pos-
tać świętego ubranego w białą, zakrywającą stopy szatę, fioletową tunikę, czerwony ornat 
z fałdą na przodzie, układającą się w kształt litery U. Na ornacie biały paliusz z czarnymi 
krzyżykami. Na głowie biała mitra obszywana złotymi lamówkami. Głowa odchylona na 
lewe ramię i lekko uniesiona ku górze. Twarz mężczyzny dojrzałego, z gęstymi brązowy-
mi brwiami; niebieskimi, wzniesionymi ku górze oczyma, wydatnym nosie, pełnych us-
tach, obwisłych policzkach pozbawionych zarostu. Spod infuły widoczne krótkie, brązo-
we włosy i duże, prawe ucho. Wokół głowy cienki złoty nimb. Prawa ręka wzniesiona ku 
górze; dłoń o wachlarzowato ułożonych palcach, z palcem wskazującym skierowanym ku 
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górze. Lewa dłoń przyciskająca do piersi pastorał o niewielkiej krzywaśni, oparty na 
leżącej u stóp świętego tkaninie w kolorze wosku. Z lewej strony obrazu półpostać 
młodzieńca o złocistych włosach, w białej komży, wspartego oburącz o zapaloną cienką 
świecę. Z prawej półpostać nagiego Piotrawina, wspartego na ugiętych rękach: z głową 
mocno odrzuconą do tyłu, rudawymi włosami, wysokim czołem; ostrym, złamanym 
orlim nosem i wąsami opuszczonymi w dół. Nad Piotrawinem szlachcic o sumiastych 
wąsach, z podgolonym czubem, głową wciśniętą w ramiona, oburącz wsparty na szabli, 
w cynobrowym kontuszu przewiązanym w pasie. Zza jego pleców widoczna po prawej 
pochylona głowa mężczyzny o ciemnych włosach i wąsach, po lewej twarz młodzieńca 
wpatrzonego w świętego. Tło ciemne w odcieniu brązów, po lewej widoczny fragment 
arkady.  
Obraz znajduje się na zasuwie, w ołtarzu głównym kościoła pw. św. Stanisława Bpa       
w Batorzu. Ze względu na jego zły stan zachowania - płótno było porozrywane i za-
wilgocone - przeprowadzono już w 2012 r. pełną konserwację. 
Następny, bardzo ciekawy zabytek, został zgłoszony do objęcia ochroną prawną przez 
Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Generała 
Brygady Pilotów dr Jana Rajchela. Był to sztandar Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie. 
Pierwotnie zgłoszono do wpisu zbiór pamiątek historycznych zgromadzonych w Sali 
Tradycji Szkoły Oficerskiej. W wyniku postępowania administracyjnego prowadzonego 
na wniosek złożony dnia 6 lutego 2012 r., dokonano oględzin obiektów zgłoszonych do 
wpisu. Z uwagi na różnorodność zbioru nie posiadającego cech kolekcji w rozumieniu 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, komisja WUOZ w Lublinie nie 
uznała zasadności wpisu do rejestru zgłoszonych przedmiotów z lat 30., 40. i 50. XX w. 
(czasopisma, umundurowanie, sztandar). Protokół z posiedzenia komisji został przesłany 
wnioskodawcy, w wyniku czego wnioskodawca pismem z dnia 19 marca 2012 r. 
ograniczył przedmiot wpisu do pamiątkowego sztandaru (fot. nr 1, 2), dołączając dodat-
kowe materiały dotyczące historii obiektu. W wyniku ponownego przeanalizowania 
materiałów uznano zasadność wpisu do rejestru przedmiotowego sztandaru. Z przedsta-
wionej, opublikowanej w „Skrzydłach Zjazdowych” (3-7 września 1992 r.) historii 
sztandaru wynika, że obiekt jest cenną pamiątką dla historii polskiego lotnictwa. Autor 
artykułu w cytowanym czasopiśmie przedstawił szczegółowo historię powstania i losów 
sztandaru, którą należy przytoczyć z pewnymi skrótami. Jak wynika z przedstawionych 
informacji inicjatorem powstania sztandaru był kpt. pil. Jan Hryniewicz, absolwent 
gimnazjum w Wilnie i pierwszego rocznika Oficerskiej Szkoły Lotnictwa w Dęblinie, 
który po wrześniu 1939 r. wraz z innymi polskimi pilotami dostał się do Francji. Sztandar 
miał być ufundowany i wykonany przez kobiety polskie w Wilnie. Szkice do sztandaru 
przygotowali podchorążowie Kazimierz Karaszewski i Zbigniew Wojda. Podchorąży 
Wojda zaprojektował stronę sztandaru, na której znalazł się wizerunek Matki Boskiej 
Ostrobramskiej (kpt. Hryniewicz otrzymał od matki szkaplerz z wizerunkiem MB 
Ostrobramskiej), biały orzeł w koronie, hasło BÓG HONOR OJCZYZNA. Na białych 
stronach sztandaru znalazły się cztery lilie andegaweńskie. Podchorąży Karaszewski 
zaprojektował drugą stronę sztandaru i umieścił tam wizerunek Św. Teresy, patronki 
zwycięstwa, hasło MIŁOŚĆ ŻĄDA OFIARY, a na białych polach odznakę pilota 
obserwatora, szkoły dęblińskiej oraz szachownicę lotniczą. Wzór sztandaru był 
przekazany kpt. Hryniewiczowi 8 grudnia 1939 r., który przesłał szkice z dokładnym 
opisem do Wilna, na ręce swej siostry Katarzyny Sienkiewiczowej oraz dwóch 
znajomych matki p. Górskiej i dr Zofii Wasilewskiej - Świdowej, członkiń Towarzystwa 
Pomocy Uchodźcom Wojennym. W połowie lutego 1940 r. kpt. Hryniewicz otrzymał 
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odpowiedź, że prośba dotycząca wykonania sztandaru zostanie spełniona. Przeprowa-
dzono kwestę, która po pierwszym dniu przewyższała koszt wykonania sztandaru. Panie: 
profesor Maria Serafinowicz-malarka i Bronisława Łukasiewicz wykonały rysunki 
sztandaru z wzorów otrzymanych z Francji i za zgodą powstałego Komitetu dodały napis 
na drugiej stronie sztandaru WILNO 1940. Do kwietnia udało się zebrać potrzebne 
materiały (adamaszek, nici złote i srebrne) oraz zaangażować artystki i hafciarki, które 
uszyły sztandar dokładnie według otrzymanego projektu. Główne hafty wykonano w za-
kładach Św. Kazimierza przy ul. Mostowej, a pozostałe w Klasztorze Sióstr 
Bernardynek. Sztandar był gotowy w maju 1940 roku. Przewodniczący Towarzystwa ks. 
Kucharski poświęcił sztandar w Kaplicy Ostrobramskiej i zgodnie z życzeniem kpt. 
Hryniewicza przyłożył każdą stronę sztandaru do cudownego obrazu MB Ostro-
bramskiej. Pierwsza próba przewiezienia sztandaru przez emisariuszkę nie powiodła się. 
W międzyczasie poddała się Niemcom Francja, a wszystkie polskie jednostki 
stacjonujące we Francji zostały ewakuowane do Anglii (rozkaz gen. Sikorskiego z 19 
czerwca 1940 r.), gdzie dostali się różnymi drogami lotnicy polscy. Zadanie przekazania 
sztandaru do Wielkiej Brytanii ks. Kucharski powierzył podziemnemu wywiadowi 
polskiemu. Całą akcją pokierowali kpt. Jerzy Jakubieniec oraz mjr dypl. Michał 
Rybikowski. Drogą dyplomatyczną sztandar przesłany został do Berlina, a stamtąd kurier 
zawiózł go do Sztokholmu. Sztandar lotniczy dotarł do Londynu 4 marca 1941 r. i cza-
sowo został wystawiony w polskim kościele. Gen. Władysław Sikorski wyznaczył dzień 
16 lipca 1941 r. na poświęcenie i wręczenie sztandaru. Matką chrzestną sztandaru została 
pani Aleksandra Zasuszanka - Dobrowolska, a jej mąż kpt. Obs. Krzysztof Dobrowolski 
(wykonując przyrzeczenie dane kpt. Hryniewiczowi) ufundował drzewce. Projekt grota   
i model wykonała pani Zofia Wiszniecka-Kleczyńska, absolwentka ASP w Warszawie. 
Wykonano odlew zrywającego się do lotu orła zrobiony ze stopu złota i srebra (kruszce 
pozyskano z przedmiotów ofiarowanych przez lotników ). Ustalono, że sztandar będzie 
przekazywany co trzy miesiące, kolejno wszystkim polskim dywizjom, jako symbol 
polskiego ducha. Poświęcenie sztandaru odbyło się na lotnisku Swinderby, miejscu 
stacjonowania polskich dywizjonów bombowych 300 i 301, a aktu dokonał bp. Polowy 
WP ks. Józef Gawlina. Ostatni gwóźdź mocujący sztandar do drzewca wbił kpt. 
Hryniewicz, przekazując sztandar gen. Lucjanowi Żeligowskiemu, z przeznaczeniem 
oddania gen. Sikorskiemu. Gen. Sikorski wręczył uroczyście sztandar inspektorowi PSP, 
gen. Obs. Stanisławowi Ujejskiemu, a z jego rąk płk. Pil. Wacław Makowski, dowódca 
dywizjonu 300, otrzymał sztandar na pierwsze trzy miesiące przechowywania. Odbyła się 
uroczysta defilada polskich dywizjonów ze sztandarem, 19 lipca BBC przekazało 
polskim kobietom w Wilnie podziękowanie od lotników za sztandar, symbol wytrwania 
w walce o wolność Polski. Po wojnie sztandar był wystawiany na wielu ważnych 
uroczystościach narodowych, jak i spotkaniach Stowarzyszenia Lotników Polskich.       
W ostatnim okresie „angielskim” podniszczony sztandar był przechowywany w Muzeum 
im. Gen Sikorskiego w Londynie. Wolą polskich pilotów wojskowych walczących w 
latach II wojny światowej na Zachodzie, sztandar powrócił do Polski i został uroczyście 
przekazany Prezydentowi RP Lechowi Wałęsie we wrześniu 1992 r. Decyzją Dowódcy 
Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej gen. Broni pil. Dr Jerzego Gotowały sztandar 
trafił do dęblińskiej „Szkoły Orląt”, gdzie jest obecnie przechowywany. Prace 
konserwatorskie przy sztandarze przeprowadziło Muzeum Wojska Polskiego na 
przełomie lat 1992/93.  
Sztandar wykonany z tkaniny adamaszkowej białej z wpisanym czerwonym krzyżem 
kawalerskim, o wymiarach płata: 68 x 75 cm, obwiedziony złotymi frędzlami. Na prawej 
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i lewej stronie płata wykonane haftem wypukłym elementy ze złotych i srebrnych nici.   
Z prawej strony sztandaru haftowane: w polu środkowym krzyża wizerunek Matki 
Boskiej Ostrobramskiej obramiony wieńcem laurowym, powyżej przedstawienia MB 
orzeł biały w koronie, poniżej napis BÓG HONOR OJCZYZNA, na polach białych 
cztery lilie andegaweńskie. Z lewej strony sztandaru haftowane: w polu środkowym 
krzyża wizerunek Św. Teresy (z krzyżem i mieczem) obramiony wieńcem laurowym, 
powyżej przedstawienia Św. Teresy napis WILNO 1940, poniżej napis MIŁOŚĆ ŻĄDA 
OFIARY, na polach białych symbole odznaczeń lotniczych. Sztandar mocowany na 
drewnianym drzewcu o długości podstawowej 116 cm (z głowicą 174 cm), zwieńczonym 
głowicą z przedstawieniem zrywającego się do lotu orła w koronie pełnej (odlew ze stopu 
metali kolorowych). Drzewiec dodany i wykonany w roku 1941. Sztandar posiada biało-
czerwoną szarfę zakończoną złotymi frędzlami. 
 
Zezulin - W wyniku postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek złożony 
dnia 24 lipca 2012 r. przez ks. Edmunda Boryca - proboszcza parafii rzym.-kat. pw. św. 
Maksymiliana Marii Kolbego w Zezulinie, dokonano oględzin obiektów zgłoszonych do 
wpisu. Dwa zgłoszone obiekty wpisane były do wojewódzkiej ewidencji zabytków 
ruchomych i posiadały opracowane w roku 1983 karty ewidencyjne. Jeden to pełno-
plastyczna, barokowa rzeźba przedstawiająca Matkę Boską z Dzieciątkiem, wykonana w 
drewnie, polichromowana, datowana na XVIII wiek. Drugi obiekt to rokokowy krzyż 
procesyjny z rzeźbą Chrystusa Ukrzyżowanego (fot. nr 3), wykonany w drewnie, 
polichromowany, datowany na XVIII w. 
Pierwotnie rzeźba przedstawiająca Matkę Boską z Dzieciątkiem i krzyż procesyjny 
stanowiły elementy wyposażenia kapliczki przydrożnej (stojącej obecnie w sąsiedztwie 
kościoła). Po utworzeniu parafii rzym.-kat. pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w 
Zezulinie i wybudowaniu w roku 1991 kościoła parafialnego, elementy wyposażenia 
kapliczki przeniesione zostały do nowo wybudowanej świątyni. Według uzyskanych 
informacji przeniesienie obiektów nastąpiło ze względów historyczno-religijnych i wiel-
kiego kultu, jakim były otoczone przez miejscową społeczność. Kapliczka wraz z wy-
posażeniem przez wiele lat służyła jako obiekt sakralny, w którym odbywały się 
nabożeństwa majowe i maryjne, a krzyż noszony był podczas procesji i nabożeństw 
żałobnych. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce wymienia, jako obiekty zabytkowe 
zarówno kapliczkę, jak i rzeźbę Matki Boskiej, wskazując na ich XIX-wieczne powstanie 
(odmiennie niż autor karty ewidencyjnej, który przypisuje jej XVIII-wieczną 
proweniencję). Z oględzin obiektów wynika, że czas ich powstania należy określić na 
wiek XVIII, gdyż forma artystyczna i stylistyka zabytków wskazuje na barokowy 
charakter. Rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem wykonana jest jako pełnoplastyczna w 
ujęciu dynamicznym (barokowym), podobnie jak postać Chrystusa Ukrzyżowanego z 
krzyża procesyjnego - w ujęciu ekspresyjnym (rokokowym). Zabytki zostały wykonane 
przez sprawnych twórców, o wysokich umiejętnościach artystycznych, którzy posiadali 
znajomość anatomii i umieli wydobyć w drewnie odpowiednie proporcje ciała. 
Prawdopodobnie powstały w tym samym czasie (okres od 1720 do 1770 r.), co 
rzeźbiarskie wyposażenie kościoła parafialnego w Kijanach i być może w tym samym 
warsztacie rzeźbiarskim. Obecnie rzeźba Matki Boskiej została wtórnie pomalowana        
i eksponowana jest na ścianie głównej - ołtarzowej kościoła parafialnego w Zezulinie. 
Krzyż, przechowywany również w kościele, użytkowany jest jako procesyjny.  
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Bończa - W cerkwi prawosławnej pw. Opieki Matki Bożej znajduje się kompletne i bo-
gate wyposażenie prawosławnej świątyni. W wyniku postępowania administracyjnego 
prowadzonego na wniosek złożony przez ks. Marcina Prokopiuka proboszcza parafii 
prawosławnej Opieki Matki Bożej w Bończy dokonano rozpoznania dwóch ikon (fot. nr 
4, 5) zgłoszonych do wpisu do rejestru zabytków ruchomych woj. lubelskiego. W dniu 27 
lipca 2012 r. dokonano oględzin zgłoszonych obiektów, w trakcie których ks. Proboszcz 
Marcin Prokopiuk zgłosił do protokołu wniosek o wpisanie do rejestru zabytków 
ruchomych woj. lubelskiego także bogato rzeźbionego i malowanego kiotu z 4 ćw. XVII 
w. (fot. nr 6), w którym została obecnie umieszczona malowana temperą i farbami 
olejnymi na desce, ikona Matki Boskiej z Dzieciątkiem z przełomu XVIII i XIX w. - 
pierwszy ze zgłoszonych do wpisu obiektów. Kiot ustawiony jest między oknami, przy 
południowej ścianie nawy cerkwi. Druga z wnioskowanych o wpis ikon, pochodząca z 1 
ćw. XVIII w., z przedstawieniem Mandylionu, malowana również temperą i farbami 
olejnymi na desce, została umieszczona na kiocie w postaci jego zwieńczenia. Obiekty te 
nie zostały wpisane do rejestru zabytków żadną z wydanych dotychczas decyzji, tj. 
decyzją nr KL.IV-7/79/72 z dnia 7 września 1972 r, decyzją nr PSOZ II - 6241/27/92       
z dnia 21 grudnia 1992 r., decyzją nr IR/4421/634/4600/06 z dnia 5 października 2006 r. 
Dotychczas ochroną prawną objęta została większość wyposażenia cerkwi. Wpisane ono 
zostało pod numerem B/496. Kolejna decyzja obejmuje ochroną dalsze części wyposa-
żenia tego samego obiektu, co uzasadnia wpis do rejestru zabytków pod tym samym 
numerem rejestru zabytków B/496.  
 
Biała Podlaska - W kościele rzym.-kat. pw. św. Anny zachowany został miech z 
podawaczami z organów z 1891 r., wykonanych przez Leopold Blomberga w Warszawie. 
W wyniku postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek złożony przez ks. 
Waldemara Izdebskiego, proboszcza parafii rzym.-kat. pw. św. Anny w Białej Podlaskiej, 
dokonano rozpoznania i oględzin w zakresie przedmiotu wpisu. Z rozpoznania wynikało, 
że wnioskowane do wpisu elementy organów, nie zostały objęte dotychczasowym 
wpisem ruchomego wyposażenia kościoła. Zgodnie z decyzją znak: KL.IV - 7/47/74       
z dnia 9 grudnia 1974 r. dotychczasowym wpisem objęto prospekt organowy, 
wymieniony w pozycji 7 wykazu, stanowiącego załącznik do cytowanej decyzji. Jak 
wynika z rozpoznania dr Małgorzaty Trzaskalik - Wyrwa - rzeczoznawcy ds. Instrumen-
tów organowych DKMK w Kurii Diecezjalnej w Siedlcach, instrument organowy z ko-
ścioła pw. św. Anny w Białej Podlaskiej jest niejednorodny. Szafa organowa powstała w 
warsztacie Leopolda Blomberga w roku 1873, zespół miecha z podawaczem został 
wykonany ok. 1891 r., natomiast stół gry, wiatrownice sekcji manuałów i pedału, traktura 
i piszczałki zostały zamontowane przez Antoniego Grygorcewicza ok. roku 1965, z 
części pozyskanych z niezidentyfikowanego instrumentu poniemieckiego. Przednia część 
obudowy (prospekt wpisany do rejestru zabytków), miech z podawaczami oraz zapewne 
piszczałki głosu Subbas 16' pochodzą z instrumentu powstałego w warsztacie Leopolda 
Blomberga o dużej wartości artystycznej i zabytkowej. Wartość artystyczną posiada 
także zespół brzmieniowy instrumentu (piszczałki - 17 rejestrów), wykonane bardzo 
fachowo i z dobrych materiałów o szlachetnym brzmieniu, produkcji niemieckiej, (po-
chodzące prawdopodobnie z tzw. Ziem Odzyskanych), które zostały dodane wraz z roz-
budową szafy organowej do instrumentu Blomberga w latach 60. XX w. Autorka 
rozpoznania stwierdza, że zachowane elementy z oryginalnego instrumentu autorstwa 
Blomberga nie dają możliwości pełnej rekonstrukcji organów oryginalnych. Biorąc 
jednak pod uwagę wiedzę na temat pierwotnego rozmieszczenia podzespołów w obu-
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dowie, zachowane oryginale elementy i istniejące piszczałki o szlachetnym brzmieniu, 
możliwość uzupełnienia nowymi częściami: wiatrownice, traktura i stół gry, istnieje 
szansa nawiązania do historycznego instrumentu powstałego w warsztacie Leopolda 
Blomberga w Warszawie, co podniesie walory artystyczne, historyczne i brzmieniowe 
samego instrumentu, jak również walory wnętrza kościoła. Wobec powyższych ustaleń 
należy uznać zasadność objęcia wymienionych zabytków - zgodnie z intencją 
wnioskodawcy - ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków woj. lubelskiego. 
 
W wyniku postępowań wszczętych z urzędu, do rejestru zabytków archeologicznych 
„C” wpisano: 
 Lublin - obręb: Las Dąbrowa I, pow. lubelski grodzki - cmentarzysko kurhanowe - 

stanowisko archeologiczne nr 21/AZP 79-81/21, 
 Lublin - obręb: Las Dąbrowa I, pow. lubelski grodzki - cmentarzysko kurhanowe - 

stanowisko archeologiczne nr 22/AZP 79-81/22, 
 Lublin - obręb: Las Dąbrowa I, pow. lubelski grodzki - cmentarzysko kurhanowe - 

stanowisko archeologiczne nr 20/AZP 79-81/20, 
 Dobryń Kolonia, gm. Zalesie, pow. bialski - grodzisko wczesnośredniowieczne wraz 

z osadą przygrodową - stanowisko archeologiczne nr 2/AZP 59-89/2 i stanowisko 
archeologiczne nr 3/AZP 59-89/3. 

 
Inne działania mieszczące się w zadaniu „prowadzenie rejestru zabytków” to: 
 prowadzenie ksiąg rejestru „A”, „B”, „C”, w szczególności przenoszenie wpisów z 

dotychczasowych ksiąg (d. województw), poprzedzone ustalaniem aktualnego stanu 
własności, zawiadamianie stron o zmianie numerów w rejestrze zabytków, przeka-
zywanie kopii decyzji o wpisie do rejestru wraz z pouczeniem o skutkach wpisu,  

 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) oraz wykreślania dokonanych ujawnień. W 2012 r. 
skierowano 88 wniosków do właściwych terytorialnie Sądów wieczystoksięgowych 
o ujawnienia i 6 wniosków o wykreślenie dokonanych ujawnień, 

 przygotowywanie wniosków o ujawnienie informacji o wpisie do rejestru „A” w ka-
tastrach nieruchomości (realizacja art. 9.5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami). Skierowano 43 wnioski do właściwych 
terytorialnie Wydziałów Geodezji Starostw Powiatowych,  

 przygotowanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego 
wykazu obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych w 2012 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 2012 r. 
(realizacja art.14.3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami), 

 zawiadamianie nowych właścicieli zabytków o przedmiocie i zakresie ochrony 
konserwatorskiej oraz prawach i obowiązkach posiadacza zabytku. 

 
 

 195 



Weryfikacja wpisów do wojewódzkiego rejestru zabytków 
Pod tym pojęciem mieści się szereg działań zmierzających do porządkowania 

decyzji o wpisach do rejestru zabytków pod względem administracyjno-prawnym w   
drodze postępowania administracyjnego. Najczęściej spotykane wady decyzji to niespój-
ności treści orzeczenia z załącznikiem graficznym oraz błędne lub nieprecyzyjne 
określenie położenia zabytku. Efektem działań urzędu są decyzje o zmianach decyzji      
o wpisie do rejestru zabytków (w trybie art. 155 Kpa), wyjaśnienie treści decyzji (w try-
bie art. 113 Kpa), opracowanie wniosków do Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego o skreślenie z rejestru zabytków. 
 
Podjęte w 2012 r. z urzędu działania w zakresie weryfikacji: 
1/ wydano decyzje o zmianie decyzji o wpisie do rejestru zabytków w trybie art. 155 Kpa: 
 Biała Podlaska, ul. Narutowicza 37-39, gm. Biała Podlaska, pow. bialski - zespół 

poreformacki (numer w wojewódzkim rejestrze zabytków A/60),  
 Pławanice, gm. Kamień, pow. chełmski - elementy zespołu kościelnego (A/319),  
 Wilczyska, gm. Wola Mysłowska, pow. łukowski - zespół dworski (A/662),  
 Michalów (d. Klemensów), gm. Sułów, pow. zamojski - zespół pałacowo-parkowy 

(A/316), 
 Lublin, ul. Królewska 9, ul. Bernardyńska 14a, gm. Lublin, pow. lubelski - zespół 

klasztorny (A/265), 
 Kłoczew, gm. Kłoczew, pow. rycki - zespół kościelny (A/1162). 
2/ wszczęto z urzędu postępowania w sprawie zmiany decyzji o wpisie do rejestru 
zabytków - z nadzieją na współdziałanie ze strony właścicieli: 
 Kazimierz Dolny, gm. Kazimierz Dolny, ul. Klasztorna 1a, Podgórna - figura 

przydrożna z posągiem św. Antoniego z Dzieciątkiem, na działce wskazanej w 
decyzji, w gran. wg opisu i zał. (A/1037), 

 Matczyn, gm. Bełżyce - zespół przestrzenny, w granicach wg zał. do decyzji 
(A/818). 

3/ przygotowywano materiały dowodowe i skierowano do MKiDN wnioski (w poro-
zumieniu z dyrekcją Muzeum na Majdanku) o skreślenie z rejestru zabytków obiektów 
figurujących w inwentarzu muzealiów, znajdujących się na terenie byłego obozu 
hitlerowskiego na Majdanku w Lublinie: 
 wniosek o skreślenie baraku d. kuchni obozowej (L nr 24) na terenie byłego obozu, 
 wniosek o skreślenie 69 zabudowań poobozowych, pomnik Walki i Męczeństwa 

oraz Mauzoleum. 
 

W ramach postępowań administracyjnych dokonywano zamówień i analiz 
dokumentów geodezyjnych, wyjaśniania zakresu wpisu do rejestru zabytków do 
celów urzędu oraz interpretacji granic ochrony konserwatorskiej określonych w decy-
zjach o wpisach do rejestru zabytków (często schematycznych planach lub jedynie         
w formie opisowej) w odniesieniu do aktualnego stanu zarejestrowanego w powiatowych 
zasobach geodezyjnych.  
 
Ewidencja zabytków 

Realizując zadanie określone w art. 22 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, tutejszy urząd prowadzi wojewódzką ewidencję zabytków, stanowiącą zbiór 
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kart ewidencyjnych zabytków. Ponadto wspomagano merytorycznie przygotowywanie 
gminnych ewidencji zabytków prowadzonych przez organy samorządowe. 
Działania w tym zakresie obejmowały: 
 zawiadamianie Gmin o włączeniu poszczególnych zabytków do wojewódzkiej 

ewidencji zabytków oraz o wyłączeniu z wojewódzkiej ewidencji zabytków - 
zgodnie z par. 11 Rozporządzenia MK z dn. 11 maja 2004 r., 

 opiniowanie wykazów do gminnej ewidencji zabytków (szczegółowe weryfikacje     
i uzgodnienia wykazów): gmina Chodel, wraz ze szczegółową analizą układu urbani-
stycznego Chodla pod kątem wyznaczenia granic ochrony, Janów Lubelski (weryfi-
kacja układów urbanistycznych wskazanych przez Burmistrza do ujęcia w GEZ), 
miasto Lublin, gminy: Kamionka, Piaski, Kraśnik, Milejów, Końskowola, 
Niedrzwica Duża, 

 opiniowanie programów gminnej opieki nad zabytkami: gm. Opole Lubelskie, 
 opiniowanie powiatowego programu opieki nad zabytkami: powiat lubartowski, 
 włączanie i wyłączanie kart ewidencyjnych z WEZ (weryfikacja informacji, 

zawiadamianie), 
 prowadzenie licznych konsultacji z samorządami gmin na temat prowadzenia 

gminnych ewidencji zabytków. 
 
Dokumentacja zabytków. 

Należy przypomnieć, że zasoby archiwum zakładowego Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków wraz z Delegaturami tworzą: 
 opracowania naukowe i techniczne gromadzone od czasów powojennych, np. 

przejęte po zlikwidowanych PKZ-ach (Pracownie Konserwacji Zabytków), 
 inwentaryzacje, rozpoznania historyczne, karty ewidencyjne i in., opracowane na 

zlecenie WKZ, 
 opracowania pozyskane jako darowizny, często z zastrzeżeniem, że przeznaczone 

tylko do użytku służbowego urzędu, 
 prace dyplomowe i ćwiczeniowe studentów - depozyty Politechniki Lubelskiej, 
 dokumentacje zawierające wyniki nadzorów archeologicznych oraz konserwatorskie 

- z przebiegu procesu konserwacji dzieł sztuki, których opracowanie jest wymagane 
przepisami prawa, 

 opracowania napływające przy wnioskach stron o wydanie pozwolenia na prace      
w zabytku (inwentaryzacje, wyniki badań, ekspertyzy stanu technicznego, projekty 
branżowe, i in.).  

Te ostatnie stanowią najliczniejszą część zbiorów WUOZ. 
 
Dokumentacje są wykorzystywane zarówno w bieżącej pracy urzędu jak też udostępniane 
do celów badawczych, projektowych i popularyzatorskich. Z opracowań badawczych       
i technicznych korzystają stale pracownicy WUOZ przy formułowaniu wytycznych, 
przygotowywaniu pozwoleń na prowadzenie prac w zabytkach, opiniowaniu przebiegu 
projektowanych i modernizowanych dróg. Dokumentacje udostępniane są właścicielom 
zabytków lub upoważnionym projektantom, przystępującym do kompleksowych prac w 
świątyniach, kamienicach, dworach, parkach, przestrzeniach publicznych. Z opracowań 
badawczych korzystają pracownicy naukowi, przewodnicy, nauczyciele. Szczególnie 
liczne grupy korzystających stanowią studenci lubelskich uczelni na kierunkach 
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związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego, np. architektura, urbanistyka i planowa-
nie przestrzenne, historia sztuki, kulturoznawstwo, architektura krajobrazu, archeologia.  

Aby dokumentacje mogły być udostępniane pracownikom i innym osobom, przed 
włączeniem do zasobu poddawane są opracowaniu i okresowej inwentaryzacji, co należy 
do działań stałych WUOZ.  
 
Ponadto pracownicy WUOZ uzupełniają karty ewidencyjne o informacje nt. wykonanych 
prac remontowych i konserwatorskich, o dane historyczne, i aktualne fotografie zabyt-
ków. Własną pracę w postaci kart ewidencyjnych lub ich aktualizacji, pozostawiają 
niekiedy studenci KUL odbywający w WUOZ w Lublinie praktyki inwentaryzacyjne    
(w 2012 r. powiększono w ten sposób zbiory o 4 karty ewidencyjne).  

Wzorem lat poprzednich współpracowano z Wydziałem Budownictwa i Architektury 
Politechniki Lubelskiej, pod kątem wyboru obiektów lub ich detali do opracowania        
w ramach studenckich praktyk inwentaryzacyjnych. 

W 2012 roku w ramach ograniczonych środków konserwatorskich na dokumentację 
zabytków opracowano inwentaryzacje architektoniczno-konserwatorskie: drewnianego 
XVIII-wiecznego kościoła parafialnego w Wojciechowie gm. Wojciechów (fot. nr 7-11) 
oraz murowanej XIX-wiecznej kaplicy grobowej rodziny Wesslów w Żyrzynie gm. 
Żyrzyn, wraz z kryptami pod budynkiem (fot 12-16). 
Ponadto pozyskano drogą zlecenia 8 kart ewidencyjnych zabytków architektury i budo-
wnictwa, 1 kartę cmentarza oraz 240 kart ewidencyjnych zabytków ruchomych -            
w szczególności dzieł sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, sztuki użytkowej. 
Zlecono także kilka specjalistycznych opinii dot. bieżących spraw konserwatorskich. 
 
Inne działania 
Wspomagając realizację zadań Wydziału Inspekcji Zabytków Nieruchomych uczest-
niczono w kontrolach i formułowaniu zaleceń dla właścicieli zabytkowych cmentarzy      
i mogił w miejscowościach: Leokadiów, Bychawa, Targowisko, Łęczna, Szczecyn, 
Węglinek, Modliborzyce, Andrzejów, Garbów, Częstoborowice, Tarnawka II, 
Białobrzegi Folwark, Bobrowniki, Kock (mogiła), Sobolew Kolonia (łącznie 15 
obiektów), opiniowano projekty budowy lub modernizacji dróg krajowych, wojewódz-
kich i powiatowych pod kątem wykluczenia kolizji z zabytkami. 
 
Summary 

Keeping records and registers of monuments requires numerous, continuous 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. In 2012, 8 decisions on entry 
in the register of immovable monuments "A" (a total of 11 monuments were registered), 5 decisions 
on entry in the register of movable monuments "B" (a total of 10 monuments were registered) and 4 
decisions on entry into the register of archaeological monuments “C” - were issued. A number of 
measures to verify the register of immovable monuments aimed at ordering registry entries in 
respect of administrative and legal issues as well as and disclosures in land registers and cadastre 
were commenced. 
Provincial historical records were kept, projects of municipal historical records were consulted. 

POPM in Lublin commissioned preparation of architectural and preservation inventories of 2 
immovable monuments, 9 registration cards of immovable monuments, 240 cards of movable 
monuments and field measurements of 3 strongholds. 
The regular tasks included: providing information about monuments, completing photographic 
documentation, developing and releasing documentation from the archives of POPM. 
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LAUR KONSERWATORSKI 2013 
 

 
W dniu 25 kwietnia 2013 roku zostały wręczone nagrody w ramach czternastej edy-

cji Wojewódzkiego Konkursu o „Laur Konserwatorski”, organizowanego przez Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie pod patronatem Generalnego Konserwa-
tora 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 wyko-
nawców prac. 

W edycji konkursu 2013, kapituła pod przewodnictwem Lubelskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków postanowiła przyznać „Laury Konserwatorskie” pięciu 
gospodarzom zabytków, wypełniającym zasady określone w regulaminie konkursu.  
Laur Konserwatorski 2013 otrzymali: 
 
1. Parafia Katedralna w Zamościu - za kompleksową konserwację i rekonstrukcję 
historycznej bryły katedry w Zamościu 
Katedra Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Ap. została ufundowana przez Het-
mana Jana Zamoyskiego. Jako budowla - symbol obrazuje filozoficzno-religijne poglądy 
fundatora o Bogu i świecie, a jako budowla - pomnik sławi jego potęgę i zwycięstwa. 
Wzniesiona wg projektu i pod nadzorem architekta Bernarda Morando w latach 1587-1598, 
konsekrowana w 1637 r. zajmuje wyjątkowe miejsce zarówno w skali Zamościa, jak i kra-
ju. Jako najważniejszy kościół „idealnego miasta” otrzymał idealną formę architektoniczną. 
Morando stworzył architekturę o wyważonej kompozycji, harmonijnych proporcjach, ryt-
micznie zakomponowanych elementach wystroju oraz umiejętnym połączeniu typowych 
dla renesansu motywów antycznych (porządek dorycki, porządek koryncki) z cechami ma-
nieryzmu (wertykalizm, światło wnętrza). Katedra jest trójnawową bazyliką z rzędem niż-
szych kaplic po bokach, składa się z pięcioprzęsłowego korpusu nawowego, prezbiterium 
zamkniętego wielobocznie, do którego od strony południowej przylega Kaplica Zamoy-
skich, od północy zakrystia. Wnętrze przykrywa sklepienie kolebkowe w nawie i w prez-
biterium, w nawach bocznych sklepienie krzyżowe. Sklepienia wypełnia bogata dekoracja 
sztukatorska o motywach geometrycznych, figuralnych i roślinnych, w prezbiterium 
dekorację sklepienia opracował Bernardo Morando, w kaplicy Zamoyskich stiuki wykonał 
królewski sztukator Jan Baptysta Falconi. Autorstwo pozostałych dekoracji przypisywane 
jest Janowi Jaroszewiczowi i Jakubowi Wolffowi. W bogatym wystroju wnętrza Katedry 
zastosowano porządki architektonicznie, zgodnie z XVI-wiecznymi wzornikami. Złożona   
i rozczłonkowana w rzucie bryła posiada elewacje ukształtowane przez schemat pilastrowo-
arkadowy wielkiego porządku doryckiego. Dorycka dekoracja elewacji jest skromniejsza 
od sposobu opracowania elementów porządku korynckiego we wnętrzu. Wejście główne do 



katedry tworzył zbudowany na planie kwadratu dorycki łuk triumfalny z portalem na osi.  
W latach 1824-1826 na rozkaz i pod osobistym nadzorem cara Aleksandra I oraz wielkiego 
Księcia Konstantego dokonano przekształceń Kolegiaty: usunięto z elewacji godła i herby 
Zamoyskich, zmieniono bryłę, obniżono dachy, rozebrano manierystyczne szczyty nad 
fasadą frontową i nad tęczą, wykruszono dłutem wszelkie sentencje i napisy, poświęcone 
Janowi Zamoyskiemu. Wykonano nowe szczyty: zachodni - trójschodkowy, wschodni - z 
przyczółkiem trójkątnym. W elewacjach zmieniono porządek architektoniczny z doryckie-
go na toskański, skuto we fryzach tryglify i metopy z panopliami, gładkie lica ścian pocięto 
rowkami imitując bonie. Wykruszono międzyokienny gzyms kordonowy. W fasadzie 
zachodniej usunięto monogram maryjny, herby Zamoyskich, półszczyty obrysowane wolu-
tami zastąpiono formą trójschodkową. Zlikwidowano łuk triumfalny wejścia głównego, 
zmieniono elementy portali. Przekształcenia rosyjskie objęły również wnętrze katedry, 
otoczenie i dzwonnicę. W wyniku tak programowo zaplanowanej przebudowy nastąpiła 
degradacja morandowskich walorów architektonicznych Zamojskiej Kolegiaty. Pierwsze 
działania naprawcze przy świątyni podejmowane były już od poł. XIX w. Począwszy od 
1949 r. rozpoczęto proces stopniowego przywracania jej historycznych form. W latach 
1949-1951 pod kierunkiem prof. Jana Zachwatowicza oraz arch. Adama Klimka wykonano 
restaurację detali kamiennych we wnętrzu, na elewacjach uzupełniono tynki oraz odsłonięto 
spod wtórnych nawarstwień pierwotne elementy wystroju kamieniarskiego. W latach 1989-
1991 pod kierunkiem prof. Jerzego Kowalczyka i arch. Tadeusza Michalaka przeprowa-
dzono prace przy rekonstrukcji szczytu zachodniego. W latach 2010-2012 ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 zrealizowano projekt „Remont 
konserwatorski i rekonstrukcję historycznej bryły Katedry w Zamościu wraz z zagospo-
darowaniem terenu w jej otoczeniu”, prace uzyskały wsparcie finansowe Województwa 
Lubelskiego, LWKZ, Miasta Zamość. Podstawowym celem remontu była poprawa stanu 
technicznego obiektu oraz przywrócenie formy architektonicznej Katedry (d. Kolegiaty), 
jaką prezentowała w okresie morandowskim, przed XIX-wiecznymi przekształceniami. 
Przyjęte rozwiązania projektowe opierały się na wynikach prac studialnych, badaniach 
architektonicznych i archeologicznych oraz analizach ikonograficznych. Zakres ingerencji 
w istniejącą formę i substancję zabytkową dotyczył następujących elementów: 
 elewacja zachodnia - w dolnej kondygnacji odsłonięto elementy pierwotnego wy-

stroju, przywrócono łuk triumfalny. W górnej kondygnacji dokonano korekty 
trójkątnego szczytu, zmieniono formy wolut i rozetek, wprowadzono skośną listwę 
w półszczytach, sterczyny i odtworzono trzy arkadowe nisze w centralnej partii, 

 elewacje boczne - zmiany polegały na wykonaniu belkowania wg porządku joń-
skiego (zgodnie z analizą materiałów porównawczych i traktatów renesansowych), 
gzyms wykonano z kamienia, fryz i architraw w tynku i technice sztukatorskiej na 
wątku ceglanym. W górnej kondygnacji wprowadzono (zgodnie z przekazami 
ikonograficznymi), woluty z wykrojem kamiennym, w miejsce wtórnych XIX-
wiecznych przypór oraz przywrócono formę arkad pomiędzy wolutami, 

 elewacja wschodnia - odtworzono historyczną formę szczytu wraz z elementami 
wystroju wg zasad porządku jońskiego, przywrócono wysoki dach nad prezbiterium 
oraz niezależne zadaszenie Kaplicy Zamoyskich i zakrystii.  

Ponadto przywrócono wysoki dach nad nawą główną z wieżyczką na sygnaturkę. 
Wymieniono stolarkę okienną, w nawiązaniu do archiwalnych przekazów - okna 
wypełniono sześciokątnymi gomółkami, dekorowane okna w prezbiterium poddano pra-
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com restauratorskim. Kamienne elementy wystroju architektonicznego elewacji poddano 
pracom konserwatorskim i restauratorskim w pełnym zakresie techniczno-estetycznym. 
W ramach prac związanych z zagospodarowaniem otoczenia wykonano: remont ogrodze-
nia, przebudowano wejście boczne, obniżono teren - co pozwoliło na ekspozycję histo-
rycznych proporcji kamiennego cokołu kościoła, wykonano także nawierzchnię z kostki  
i płyt granitowych oraz płyt porfirowych. Wykonawcą prac budowlano-remontowych 
była firma P.P.H.U. LUBREN Monika Wereski, budową kierowali inż. Jerzy Stadnik, inż 
Adrian Wawrykiewicz. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacjach i ka-
miennych elementach wystroju prowadziła Pracownia Konserwacji Zabytków Macieja 
Filipa z Krakowa. Wyprzedzające prace studialno-badawcze przeprowadził architekt 
Andrzej Cygnarowski przy współpracy mgr Urszuli Fideckiej i w konsultacji z prof. 
Jerzym Kowalczykiem, za prace archeologiczne odpowiadał Artur Witkowski. Autorem 
prac projektowych jest zespół kierowany przez zamojskiego architekta Sebastiana 
Ćwierza przy udziale architekta Andrzeja Cygnarowskiego.  

 
2. Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła - 

za prace konserwatorskie przy kościele farnym w Kazimierzu Dolnym  
Sięgająca okresu średniowiecza, przebudowana w XVI i na pocz. XVII wieku fara kazi-
mierska należy obecnie do najważniejszych zabytków wzniesionych w typie renesansu 
lubelskiego. Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z 1325 r. Pierwsza faza odbudowy 
kościoła po pożarze w 1561 r. trwała do 1591 roku, staraniem ks. Maciej Becha. Wielki 
rozkwit handlu, a więc i majątków kupców kazimierskich, sprawił, że rozpoczęto jej 
kolejną przebudowę. Do jej wykonania zatrudniono Jakuba Balina. Wówczas do nawy 
dobudowano prezbiterium, podwyższono mury, kościół uzyskał także murowane skle-
pienie kolebkowe z lunetami, opięte siecią sztukaterii.  
Pierwotna renesansowa estetyka obiektu została w ciągu wieków przekształcona i zatarta. 
Przystępując w końcu roku 2010 do kompleksowego remontu - należało jak najpełniej 
rozpoznać zabytek. Stan poszczególnych części fary był zróżnicowany. W najgorszym 
stanie znajdowała się kaplica Górskich, której elewacje i wnętrze pokryto kolorami w     
l. 80. XX wieku w sposób budzący szereg wątpliwości; upływ czasu spowodował jej po-
ważne zniszczenia technologiczne. Postawienie rusztowań umożliwiło wykonanie od-
krywek, pobranie próbek do badań chemicznych i ustalenie stratygrafii nawarstwień. 
Kolejnym etapem było opracowanie wariantowych propozycji kolorystycznych. Przepro-
wadzone rozpoznanie oraz wykonane próby kolorystyczne były tematem organizowa-
nych w trakcie realizacji - komisji i konsultacji konserwatorskich. Na tej podstawie 
dokonano konserwacji i przywrócenia pierwotnej kolorystyki całości fary, szczytów i po-
zostałych dekoracyjnych detali elewacji. Wraz z remontem elewacji dokonano wymiany 
nieszczelnego pokrycia dachowego przy użyciu dachówki ceramicznej, przeprowadzono 
także konserwację więźby. Zadbano również o zachowanie autentyczności detali archi-
tektonicznych, takich m.in. jak: gotycki portal z rokokową stolarką drzwiową, stolarka 
drzwi bocznych lub obramienia okienne wraz z napisem, potwierdzającym datowanie 
jednej z kolejnych faz przekształceń. W podobny sposób potraktowano wnętrze fary, 
gdzie wstępne badania potwierdzały wielokrotność nawarstwień, a stan zachowania wy-
praw kolorystycznych w poszczególnych częściach kościoła jak: prezbiterium, kaplica 
Borkowskich, kaplica Górskich, kaplica Różańcowa wymagał interwencji konserwa-
torskiej. Pobrano próbki do badań chemicznych, które potwierdziły występowanie m.in. 
pigmentów smalty i zieleni miedziowej, datujących kolorystykę historyczną na wiek 
XVII. Na poszczególnych elementach dekoracyjnych sklepień udało się odsłonić pier-
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wotne wyprawy malarskie, co posłużyło do odtworzenia wystroju kolorystyczno-
malarskiego prezbiterium i nawy głównej. Konserwacji poddano autorski napis muratora 
Jakuba Balina z roku 1613, pozwalający datować zakończenie prac w duchu maniery-
stycznym. Pierwotną kolorystykę na podstawie ww. badań przywrócono także w kaplicy 
Górskich, kaplicy Borkowskich oraz polichromii kaplicy Różańcowej zwanej również 
Królewską. Zdemontowane posadzkowe płyty kamienne w prezbiterium, docięto i ułożo-
no na nowo, powtarzając wcześniejszy układ. Zniszczone kamienne płyty z nawy przeło-
żono do kaplic, a w nawie, wykonano ogrzewanie podłogowe i nową posadzkę nawiązuj-
jącą w układzie i kolorze do fragmentu zachowanego przy stopniach prezbiterium. Wtór-
nie wmontowany fragment bogato dekorowanej posadzki z nawy, przeniesiono w bar-
dziej eksponowane sąsiedztwo renesansowej chrzcielnicy. Całość prac związanych z wy-
mianą posadzki prowadzono pod nadzorem archeologicznym, w trakcie którego odsło-
nięto relikty wcześniejszych średniowiecznych faz przekształceń kościoła i pozyskano 
bogaty materiał historyczny. Pracom konserwatorsko-restauratorskim w pełnym zakresie 
poddano również elementy renesansowego wyposażenia fary m.in.: stalle w prezbiterium, 
stalle w kaplicy Górskich o bogatym detalu snycersko-malarskim, ołtarz w kaplicy 
Górskich z obrazami i konfesjonały, grupę Ukrzyżowania, która została umieszczona     
w nowym miejscu w kaplicy Borkowskich, w celu stworzenia miejsca dla przeniesionego 
ołtarza bocznego z kościoła św. Anny, który historycznie należał do wyposażenia fary. 
Kolejnym elementem była ambona, dwa ołtarze przytęczowe, prospekt organowy i orygi-
nalny świecznik-żyrandol, wykonany z poroża jelenia tzw. meluzyna. Bardzo zniszczone 
i dotychczas niedostępne obrazy Świętych Apostołów w stylu późnego baroku, po 
konserwacji pokazano na specjalnie utworzonej ekspozycji na chórze muzycznym.  
Realizacja prac konserwatorskich była możliwa dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu 
proboszcza parafii ks. Tomasza Lewniewskiego. Realizacji prac konserwatorskich 
podjęły się zespoły prowadzone przez konserwatorów dzieł sztuki Małgorzatę Andron, 
Elżbietę Welter, Jerzego Kowalskiego i Pawła Sadleja, a robót budowlanych firma 
Bogdana Rozpędowskiego. Nadzór archeologiczny pełnił Edmund Mitrus z zespołem, 
nadzór badawczo-architektoniczny - autor projektu budowlanego arch. Tadeusz 
Michalak. Finanse na realizację zadania pochodziły z funduszy unijnych, w ramach 
projektu „Kazimierz Dolny oraz wybrane zespoły zabytkowe Powiśla Lubelskiego - 
renowacja i ochrona dziedzictwa”, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
środków własnych parafii. 
 
3. Rektor kościoła pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej - za kompleksową 

konserwację wnętrza kościoła pobrygidkowskiego. 
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6 wraz z klasztorem 
- przeznaczonym dla Bregidów, (którzy funkcjonowali w klasztorze do XVI w.) i Brygi-
dek (które opuściły klasztor w XIX wieku) - jest po kaplicy Trójcy Świętej i bazylice oo 
dominikanów - najstarszym zabytkiem sakralnym Lublina. Powstał jako wotum króla 
Władysława Jagiełły za zwycięstwo pod Grunwaldem - przepowiedziane przez św. 
Brygidę. Budowę kościoła i klasztoru poprzedziły usilne starania w sprawie uzyskania 
zgody zakonu Najświętszego Zbawiciela (Salwatora) w miejscowości Vadstena w 
Szwecji, założonego na podstawie otrzymanych objawień przez Brygidę (członkinie 
zakonu nazywane były powszechnie brygidkami). Klasztor lubelski był drugim w Polsce 
po Gdańsku (1386) i pierwszym wzniesionym z fundacji królewskiej. Fakt ten podkreślili 
Jerzy Braun i Abraham Hogenberg - pisząc: (…) klasztory tego zakonu czyli zgromadze-
nia istnieją tylko w trzech miejscach w całym świecie, na przestrzeni, na jakiej wyzna-
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wana jest religia chrześcijańska i to jedynie tylko w ziemiach podległych władzy naj-
szczęśliwiej panującego króla Zygmunta, a mianowicie: jeden w Królestwie Szwedzkim, 
drugi tu w Lublinie w Królestwie Polskim, trzeci w Gdańsku w Księstwie Pruskim (…).  
Zgodnie z dostępnymi dotychczas źródłami można stwierdzić, że zespół kościoła i klasz-
toru Brygidek, powstawał w dwóch fazach, z których pierwsza gotycka trwała od ok. 
1412-1426 roku do końca 2 poł. XVI w., a druga zamykała się w latach 1589-1660.       
W niezmienionym stanie zespół przetrwał do lat 1830-1862. Kolejne znaczące remonty 
przeprowadzono w 1 poł. XX w. Najważniejszą częścią zespołu jest dwunawowy kościół 
- wystawiony poza murami staromiejskimi, w miejscu XIV-wiecznej kaplicy pw. NMP, 
Św. Barbary i Św. Zofii - z węższym prezbiterium, zakrystią, dzwonnicą oraz bocznymi 
kaplicami, nad którymi ulokowano przejście z klasztoru na chór kościelny.  
W strukturze budowlanej kościoła i na jego ścianach znajdują się elementy związane       
z okresem Jagiellonów. Wśród nich na szczególne wyróżnienie zasługuje zachowana 
fragmentarycznie na strychu kościoła - ścienna dekoracja malarska. Powstała zapewne 
ok. 1470-1480 r. za czasów panowania Kazimierza Jagiellończyka.  
Fundatorem malowideł mógł być sam Król bądź wymieniany w źródłach z tego czasu 
miejscowy pierwszy polski przeor Marcin z Karnowic. Dekoracja ta najprawdopodobniej 
w formie fryzu obiegającego nawę główną - znajdowała się pod drewnianym stropem, 
który pierwotnie przekrywał wnętrze kościoła, po czym po jego zawaleniu w wyniku 
pożaru i budowie sklepień - znalazła się na poddaszu. Wyróżniała je - wyblakła obecnie - 
bogata kolorystyka w postaci czerwieni, żółci, brązu, błękitu i ledwo widocznych dzisiaj 
złoceń. Największe, cztery zachowane fragmenty malowideł przedstawiają: 
 wieżę krytą ostro zakończonym hełmem z czterema wieżyczkami po bokach i zabu-

dowania miejskie z basztą, 
 widok pagórków i lasu, za którymi widoczna baszta z blankami oraz zabudowania 

miejskie, 
 ciasno stłoczonych jeźdźców gdzie na pierwszym planie - namalowano postać na 

białym koniu ubraną w zieloną szatę i na drugim - grupę jeźdźców w białych 
zbrojach i hełmach o otwartych zasłonach. Na drugiej części tego fragmentu 
malowideł przedstawiono postać jeźdźca na białym koniu w koronie na głowie,        
z prawą ręką uniesioną do góry. Przed nim pokazano giermka, a w tle widoczne 
mury miasta z wieżą, basztą i niższą zabudową,  

 pochód ciasno stłoczonych jeźdźców na czele z wodzem, siedzącym na koniu o bo-
gatej uprzęży, z nakryciami głowy m.in. w stylu wschodnim. 

 
Choć część badaczy interpretowała dotychczas tematykę malowideł jako:  
 cykl obrazowy, ilustrujący ważniejsze wydarzenia z czasów panowania Władysława 

Jagiełły,  
 przedstawienie bitwy pod Grunwaldem, 
 triumfalny wjazd Jagiełły po bitwie pod Tannenbergiem, 
 wyjazd Jagiełły z Lublina do kościoła i klasztoru Brygidów i Brygidek, 
 wjazd rycerzy pod wodzą Kazimierza Jagiellończyka do Lublina, 
 jeden z epizodów legendy Św. Krzyża, 
to z największym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że tematyką lubelskich ma-
lowideł jest Pochód Trzech Króli, nawiązujący stylistycznie do krakowskiego malarstwa 
sztalugowego z lat 60. XV w., a także malowideł czynnego w Krakowie od 1443 r. 
Mistrza Chórów.  
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Polichromie ścienne zostały poddane kompleksowym zabiegom konserwatorskim i po-
przez nową klatkę schodową w wieży kościelnej - udostępnione zwiedzającym. W celu 
zapewnienia im bezpieczeństwa i wygody zwiedzania na poziomie strychu wykonano 
drewniane podesty i barierki.   

Przeprowadzone w latach 2011-2012 badania architektoniczne i konserwatorskie - rzu-
ciły nowe światło na fazy przekształceń kościoła klasztornego. W jego obrębie stwierdzo-
no wiele faz przebudów i przekształceń (co podważyło dotychczasowe ustalenia). W pier-
wszej średniowiecznej - do budowy kościoła wykorzystano mury kaplicy z końca XIV w.  
Z kolejnymi przekształceniami w okresie gotyku - łączą się dekoracje ornamentalne 
odkryte w glifach otworów okiennych - na poziomie chóru, ceglane filary wspierające 
profilowane, ostre łuki oraz fryzowa dekoracja obiegająca wnętrze nawy pod drewnianym 
stropem (zachowana częściowo na poziomie strychu i na poziomie chóru). W fazie 
renesansowej - skryto gotyckie otwory okienne, wprowadzono arkady pomiędzy nawami    
i detal manierystyczny zachowany m.in. w prezbiterium i fragmentarycznie w kaplicach.  
Wskazane wyżej odkryte elementy świadczące o średniowiecznej przeszłości kościoła 
zostały wyeksponowane, po wcześniejszym wykonaniu zabiegów konserwatorskich. 
Badania pozwoliły też przywrócić historyczną dekorację sklepienia i ścian prezbiterium. 
Niemniej ciekawe odkrycia przyniosły prowadzone w obrębie kościoła badania archeo-
logiczne, poprzedzone rozpoznaniem georadarowym - które pozwoliły wskazać co naj-
mniej trzy poziomy historycznych posadzek oraz cztery poziomy pochówków. Podczas 
tych badań wydobyto m.in. dekorowane trumny, szaty trumienne (przebadane przez 
kostiumologów i konserwatorów dzieł sztuki), szkaplerzyki, krzyże, medaliki oraz monety 
pochodzące także z czasów jagiellońskich. Większość znalezisk wyeksponowana została   
w kryptach i wieży kościelnej. W nowej posadzce wprowadzonej w miejsce zniszczonej     
z 1910 r., umieszczono kilka przeszklonych wzierników - przez które można zobaczyć 
wnętrza wybranych krypt, ceramiczną posadzkę czy relikt XIV- wiecznej kaplicy.  
Całości prac dopełnia wymiana zniszczonego pokrycia dachowego przy użyciu dachówki 
ceramicznej, konserwacja więźby dachowej, wymiana drewnianej stolarki okiennej z lat 
50/60. XX w. na ślusarkę okienną w neogotyckiej stylistyce, urządzenie punktu wido-
kowego na ostatniej kondygnacji wieży - połączone z wymianą konstrukcji wspierającej 
najstarszy dzwon lubelski oraz urządzeniem wystaw nawiązujących do XV-wiecznej 
przeszłości kościoła.  
Remont kościoła w latach 2011-2012 - jest największym po renesansowej XVII-wiecznej 
przebudowie. Przeprowadzony został dzięki inicjatywie księdza Dariusza Bondyry - 
Rektora kościoła (wspieranego przez ś.p. Arcybiskupa Józefa Życińskiego). Autorem 
projektu budowlanego był architekt Janusz Szymanek, wykonawcą prac konserwator-
skich firma AC Konserwacja Zabytków (A. Piotrowski, E; Kossakowski, Bożena 
Żbikowska-Sobieraj, Jacek Sobieraj - z zespołem), wykonawcą robót budowlanych firma 
Korbud. Nadzór archeologiczny pełnił Rafał Niedźwiadek, badania architektoniczne 
wykonali Łukasz Holcer i Stanisław Cechosz z Krakowa. Środki finansowe Inwestor 
pozyskał w znacznej części z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2007-2013, zapewniając przy tym znaczący wkład własny. 
 
4. Klasztor oo. dominikanów w Lublinie - za remont i konserwację kaplicy 

Tyszkiewiczów w bazylice oo. dominikanów w Lublinie. 
Dominikanie to najstarszy z lubelskich zakonów. Pierwsi zakonnicy osiedlili się na skraju 
wzgórza staromiejskiego już w poł. XIII w. O znaczeniu klasztoru - zwanego nie bez 
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powodu „Lubelskim Wawelem” - świadczy nadany w 2007 r. „Znak Dziedzictwa 
Europejskiego”.  
Rewaloryzacja kaplicy Tyszkiewiczów, uhonorowana tegorocznym Laurem Konserwator-
skim podsumowuje ważny rozdział prac konserwatorskich w klasztorze, stanowiąc jego 
pierwszy zamknięty etap. To przy kaplicy podjęto wstępne prace po odzyskaniu przez 
zakon całego klasztoru - co miało miejsce dopiero w 1992 r. To jej wnętrzu - pierwszemu   
z całego zespołu zabudowy - w pełni przywrócono barokowy blask. Zbudowana i wypo-
sażona w latach 1645-1658 Kaplica fundacji Jerzego Tyszkiewicza - pełniła rolę chóru 
zakonnego. Program ideowy wnętrza konsekwentnie podporządkowany został tematyce 
Krzyża Św., którą prezentują wszystkie elementy wystroju i wyposażenia kaplicy: 
 fresk „Sąd Ostateczny” w kopule - autorstwa Tomasza Muszyńskiego (ok.1654 r.),  
 obrazy na płótnie autorstwa Tomasza Muszyńskiego i Albina Kuczewicza z 2 poł. 

XVII w., 
 dekoracja rzeźbiarsko-sztukatorska autorstwa Jana Baptysty Falconiego (1658 r.), na 

ścianach,  
 obrazy pokazujące dzieje lubelskich relikwi Krzyża Św. i cuda z nimi związane, 

przedstawione na odwrociu ołtarza głównego pochodzącego z k. XVIII w.  
 
Wzmocnienie zagrożonej konstrukcji kaplicy Tyszkiewiczów, usytuowanej na stromej 
skarpie za prezbiterium kościoła św. Stanisława wraz ze stabilizacją tej części skarpy 
wykonano w 1994 r. 
Wyróżnione Laurem Konserwatorskim kompleksowe prace przeprowadzono w latach 
2010-2012 w ramach zakrojonego na szeroką skalę programu ”Klasztor w sercu miasta - 
II etap renowacji klasztoru oo. dominikanów w Lublinie” (2009-2012) współfinansowa-
nego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Koszty remontu 
wspierał również Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski, Min. Kult. i Dziedzictwa 
Narodowego i LWKZ. 
W I etapie remontu kaplicy przeprowadzono roboty budowlane, związane ze 
wzmocnieniem konstrukcji sklepień krypt i posadowienia ołtarza głównego. Wprowa-
dzono ślusarkę okienną, ułożono marmurową posadzkę. Wzmocniono konstrukcyjnie 
kopułę, położono nowe pokrycie z blachy miedzianej.  
W kopule należało zszyć groźne dla konstrukcji głębokie spękania, biegnące od nasady 
latarni ku podstawie (powiązane z przemieszczeniem płaszczyzn), zabezpieczyć iniek-
cjami mniejsze pęknięcia i odspojenia tynku, oczyścić powierzchnię malowidła z za-
cieków, zasoleń i zabrudzeń, usunąć wtórne tynki, przemalówki i retusze. Ubytki 
wypełniono zaprawą piaskowo-wapienną, a warstwę malarską uzupełniono przy pomocy 
punktowania scalającego i topowania. 
Prace przy wielkoformatowych obrazach na płótnie przedstawiających historię Krzyża 
Świętego - prowadzono w pracowni konserwatorskiej. Znaczny ciężar i wymiary płócien 
(większe mają wymiar 4,5x3,5 m) oraz zły stan osypującej się warstwy malarskiej 
wymagały użycia specjalnie skonstruowanych wałów, na których przewijano płótna. Po 
wstępnych pracach wymieniono dublaż, krosna, usunięto przemalowania, obrazy 
rozprasowano i zaimpregnowano, uzupełniono ubytki zaprawy i warstwy malarskiej, 
wykończono werniksem. Przeprowadzono konserwację ram. 
W dekoracji rzeźbiarsko-sztukatorskiej wypełniono głębokie konstrukcyjne pęknięcia, 
odsłonięto - spod licznych przemalowań - oryginalną powierzchnię, oczyszczono, pod-
klejono rozwarstwienia tynków, uzupełniono ubytki formy, zrekonstruowano napisy na 
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kartuszach; sztukaterię pomalowano farbą wapienną w nawiązaniu do kolorystyki 
oryginału.  
Klasycystyczny ołtarz architektoniczny od strony kościoła jest w całości pozłocony, od 
strony kaplicy dekorowany jest scenami malowanymi na płótnie naklejonym na strukturę 
ołtarza. Środkowa część zamalowana była na biało.  
Wzmocniono strukturę ołtarza, dokonano uzupełnień drewnianych elementów, odsłonięto 
pierwotne marmoryzacje, zakonserwowano i uzupełniono złocenia, oczyszczono i zabez-
pieczono temperowe malowidła, zakonserwowano figury aniołów. 
 
Wyposażenie kaplicy stanowią stalle z dekoracją snycerską i malarską (2 poł. XVII w.)   
z przedstawieniami świętych zakonników. 
Elementy stalli zdemontowano, oczyszczono, przeprowadzono dezynsekcję, usunięto 
olejne przemalowania odsłaniając zieloną marmoryzację. Wymieniono zniszczone 
fragmenty drewniane, uzupełniono ubytki drewna i zapraw. Zakonserwowano ok. 70% 
oryginalnych powierzchni srebrzonych, uzupełniono warstwę malarską, zawerniksowano. 
 
Wykonawcą robót była firma LUBREN MONIKA WERESKI  
Prace konserwatorskie wykonała Pracownia Konserwacji Zabytków Macieja Filipa.  
Remont zespołu klasztornego - w ramach którego, przeprowadzono rewaloryzację 
kaplicy - rozpoczęty w 2006 r. do roku 2012 prowadził Przeor O. Robert Głubisz.  
Dziś mają tu miejsce wydarzenia artystyczne i kulturalne, a w krużgankach północnego 
skrzydła urządzono muzeum, gdzie obejrzeć można część skarbów klasztoru w sercu 
miasta. Obecny Przeor, O. Grzegorz Kluz kontynuuje remont bazyliki - w czerwcu 
zakończy się konserwacja jej prezbiterium. 
  
5. Parafia rzymskokatolicka pw. św. Floriana i św. Katarzyny w Gołębiu - za 

prace konserwatorskie przy kościele parafialnym 
Kościół parafialny w Gołębiu powstały w latach 1628-36, jest przykładem późno-
renesansowej manierystycznej architektury o bogatym detalu architektonicznym, 
nawiązującm do form niderlandzkich. Obecną formę architektoniczną nadano kościołowi 
w XIX w. poprzez dobudowanie wież, które w okresie II wojny światowej uległy 
zniszczeniu wraz z dachem i częścią fasady. Odbudowany kościół, w 2 poł. XX w. 
przechodził kolejne remonty, lecz bez specjalistycznego i kompleksowego rozpoznania 
konserwatorskiego. Okazja do podjęcia działań w tym zakresie pojawiła się w 2010 r., w 
momencie rozpoczęcia realizacji projektu unijnego. Stan zachowania kościoła wskazywał 
na konieczność podjęcia prac konserwatorskich. Ceglane lico muru kościoła było silnie 
zabrudzone, w jego obrębie występowały wysolenia i wtórne reperacje. Bogaty detal 
architektoniczny elewacji miał liczne uszkodzenia, ubytki i przemalowania. Prace 
konserwatorskie wiązały się w I etapie z oczyszczeniem ceglanego lica i przebadaniem 
kolorystyki detalu architektonicznego, wymianą pokrycia dachowego z blachy, a w 
dalszej kolejności wykonaniem pełnej restauracji ceglanych murów wraz z odtworzeniem 
kolorystyki dekoracji architektonicznej. W efekcie przeprowadzonych prac wyekspono-
wano pierwotny zamysł estetyczny wystroju elewacji, wież i detalu architektonicznego, 
oparty na zasadzie kontrastu czerwonego wątku ceglanego z jasną wyprawą narzutową. 
Zabezpieczono również partie przyziemia kościoła poprzez wykonanie izolacji i opasek  
z kostki granitowej wraz z systemem ciągów komunikacyjnych wokół kościoła i zagos-
podarowaniem terenu przyległego. Pracami objęto murowane ogrodzenie, którego stan 
zachowania był katastrofalny. Przeprowadzone prace pozwoliły na poprawę stanu tech-
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nicznego ogrodzenia oraz podniesienie jego walorów estetycznych. Wnętrze kościoła na 
skutek nakładania kolejnych warstw malarskich, utraciło czytelność formy, proporcji       
i historyczne walory estetyczne. Przystępując do prac należało rozpoznać kolorystykę 
zarówno powierzchni sklepienia z listwami sztukatorskimi jak i form płaskorzeźbionych 
przedstawień Świętych i proroków. Na podstawie badań przywrócono pierwotną 
kolorystykę wnętrza w jasnych tonacjach, z ciemniejszymi podmalowaniami detalu. 
Pierwotną estetykę, przywrócono też polichromowanej drewnianej balustradzie obiega-
jącej wnętrze ponad gzymsem, co nadało całości właściwych proporcji. Zadbano o 
oryginalne elementy architektury budynku, jak wewnętrzne schody prowadzące na chór 
muzyczny oraz służące celom obronnym obejście kościoła z okienkami strzelniczymi. 
Dokonano demontażu posadzki wraz z rozpoznaniem archeologicznym i położono nowe 
płyty kamienne z zachowaniem historycznego układu, w kolorystyce nawiązującej do 
prezbiterium, które było restaurowane we wcześniejszych latach. Pracom konserwator-
skim i restauratorskim poddano zabytkowe elementy wyposażenia kościoła, tj. ołtarz 
główny z obrazami, ołtarze boczne w nawie z elementami składowymi, barokowy 
prospekt organowy, późnorenesansowe retabula ołtarzowe, ambonę stanowiącą orygi-
nalne połączenie konstrukcyjno-artystyczne z dwoma konfesjonałami; pojedyncze 
konfesjonały, w tym jeden z napisem imiennym odnoszącym się do ks. Szymona 
Grzybowskiego, proboszcza parafii i budowniczego kościoła oraz datą 1636, tj. zakoń-
czenia jego budowy. Kolejnym elementem poddanym konserwacji z renesansowego 
wyposażenia były ławki oraz ceramiczne rzeźby proroków starotestamentowych, które 
pierwotnie stanowiły wystrój Kaplicy Loretańskiej, skąd zostały przeniesione do wnętrza 
kościoła, a w ich miejsce wykonano kopie. 
Nad całością realizacji zadania czuwał proboszcz parafii pw. św. Floriana i św. 
Katarzyny w Gołębiu ks. Waldemar Stawinoga, a bezpośrednio w wykonaniu prac 
uczestniczyły zespoły prowadzone przez konserwatorów dzieł sztuki Aleksandra 
Piotrowskiego, Joannę Kłoda-Zajączkowską i Pawła Sadleja, oraz firma budowlana Jacka 
Wojdyły, pod nadzorem konserwatorskim Marty John-Koziak. Nadzór archeologiczny 
pełnił Edmund Mitrus. Finanse na realizacje zadania pochodziły z funduszu Unii 
Europejskiej i środków własnych parafii.  
 
Summary 
Prizes in the fourteenth edition of the Regional Competition for "Conservator’s Laurel Award", 
organized by the Provincial Historic Preservation Officer in Lublin under the auspices of the 
General Inspector of Monuments, Governor of Lublin and the Marshal of Province of Lublin, were 
awarded on 25 April 2013. 
The aim of the competition is, among other things:  
 the selection of outstanding conservation projects characterized by high-quality, accuracy of 

the activities at the monument, particular care for the comprehensive restoration of its glory 
and preservation of its value and importance, 

 promotion of good examples of works realized on the monument, adaptation and care for its 
proper maintenance and exploration, 

 honouring and awarding exemplary investors-hosts of monuments and the contractors 
working on them. 

In the 2013 edition of the competition, the jury chaired by the Provincial Historic Preservation 
Officer in Lublin decided to award the "Conservator’s Laurel Award" to five hosts of monuments 
who meet the requirements set out in the rules of the competition. 
The Conservator’s Laurel was awarded to: 
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 The Cathedral Parish in Zamość – for comprehensive conservation and restoration of 
historical shape of the Cathedral in Zamość. The adopted design solutions are based on the 
results of studies, outcomes of archaeological and architectural research and iconographic 
analysis. The work included, for example: restoration of a high roof over the nave, restoration 
of historical form of west gable, restoration of a high roof over the presbytery and an 
independent roofing of the Zamoyski Family Chapel and sacristy as well as reconstruction of 
the triumphal arch in the front facade. 

 
 The Roman Catholic Church dedicated to St. John the Baptist and Bartholomew the Apostle - 

for restoration work at the parish church in Kazimierz Dolny. The work included: 
conservation and restoration the original colour of the facade with architectural decoration. 
The leaky roof was repaired with ceramic tiles and conservation work carried out on the 
rafter framing. The authenticity of the architectural details was preserved, including, for 
example, a Gothic portal with rococo woodwork, side door joinery and window frames. The 
similar measures were taken inside the parish church, where preliminary studies confirmed 
the presence of multiple layers. The elements of the renaissance furnishings inside the church 
have been fully restored. 

 
 Rector of the Church dedicated to the Assumption of Our Lady of Victories - for 

comprehensive conservation of the interior of the former Brigittine Order church. 
Architectural research and conservation carried out in 2011-2012 shed new light on the 
phases of transformation of the monastery church. There were several phases of rebuilding 
and transformation (which undermined the previous findings) discovered in the church. The 
discovered elements that prove the medieval past of the church have been exposed, after 
having performed conservation procedures. The research also helped to restore the historic 
decoration of the ceiling and walls in the presbytery. Equally interesting discoveries were 
brought by the archaeological research within the church, preceded by the GPR - which 
helped to identify at least three levels of historic floors and four levels of gravesites. The new 
floor that replaced the one destroyed in 1910, contained few glass spy-holes, through which 
the inside of some crypts, ceramic flooring and a relic of the fourteenth century chapel can be 
seen. The whole work is completed by the replacement of damaged roofing, replacement of 
wooden window frames dating back to the 50’s/60’s of the XX century with the window 
hardware in the neo-Gothic style, the construction of viewing area on the top floor of the 
tower and exhibitions referring to the fifteenth-century history of the church.  

 
 The Dominican Monastery in Lublin - for the renovation and preservation of the Tyszkiewicz 

family chapel in the Basilica of the Dominican Friars in Lublin. During the first stage of the 
renovation of the chapel the work involved strengthening the construction of vaults of crypts 
and the foundation of the main altar. Subsequently the window hardware was replaced and 
marble floor was laid. Other work included: strengthening of the construction of the dome, 
installation of new roofing made of copper sheets. Some restoration work was related to the 
stucco in the dome and movable furnishings in the chapel. 

 

 The Roman Catholic Parish Church dedicated to St. Florian and St. Catherine in Gołąb - for 
restoration work at the parish church. The conservation work involved the cleaning of brick 
face and studies of colours of architectural detail, replacing roofing sheets, followed by 
complete restoration of brick walls with reconstruction of colours of architectural 
decorations. The basement parts of the church have also been secured by making insulation 
and finish casing of granite. The work included reconstruction of the brick fence, the condition 
of which was disastrous, along with preservation of stucco friezes and bas-relief forms of 
representations of Saints and prophets. On the basis of research, the original colour of 
interior was restored. Renovation works also included movable furnishings. 











Halina Landecka 
 
 

WSPÓŁCZESNE KREACJE ARCHITEKTONICZNE W OBSZARACH  
CHRONIONYCH - REFLEKSJE NA TEMAT PODSTAW I POSTAW 

 
 
1. Wprowadzenie 

Zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 24 lipca 2003 
roku (Dz.U. nr 162/2003 poz. 1568 z późn. zm.), która weszła w życie 17 listopada 2003 
roku,  pod pojęciem „obszary chronione” należy rozumieć: „historyczny układ urbani-
styczny lub ruralistyczny” jako „przestrzenne założenie miejskie lub wiejskie, zawierają-
ce zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczo-
ne w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub 
sieci dróg”, także „krajobraz kulturowy - przestrzeń historycznie ukształtowaną w wyni-
ku działalności człowieka, zawierające wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze”. 
Wśród zabytków podlegających ochronie i opiece, bez względu na stan zachowania 
ustawa wymienia: „zabytki nieruchome będące w szczególności: a/ krajobrazami kultu-
rowymi, b/ układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi.” Jako 
formy ochrony zabytków wskazano: wpis do rejestru zabytków, uznanie za pomnik 
historii, utworzenie parku kulturowego, ustalenia ochrony w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicz-
nego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji 
drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego. 

Do wpisów obszarowych stosuje się przepisy prawne określone w ustawie o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami (dawniej o ochronie dóbr kultury), analogiczne jak 
w odniesieniu do pojedynczych zabytków - obiektów architektury, archeologii, rzemiosła 
artystycznego. Jednak przy wpisie do rejestru zabytków miasta, wsi lub krajobrazu 
kulturowego (ze względu na trudności z zapewnieniem udziału stron w postępowaniu 
administracyjnym) stosuje się art. 94: „W postępowaniach administracyjnych dotyczą-
cych historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych (…) strony postępowania 
mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach ministra lub wojewódzkiego 
konserwatora zabytków przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej 
miejscowości sposób publicznego ogłaszania”.  
Skutkiem prawnym wpisu obiektu do rejestru układu urbanistycznego jest obowiązek 
uzyskania przez właściciela nieruchomości pozwolenia konserwatorskiego na prace 
dotyczące „zmiany przy zabytku”, co należy odczytywać jako przekształcenia dotyczą-
cego zabudowy i zagospodarowania terenu. 
 
1.1. Obszary chronione w województwie lubelskim. 

Do rejestru zabytków województwa lubelskiego wpisane zostały 33 historyczne 
układy urbanistyczne i ruralistyczne: Biała Podlaska, Chełm, Czemierniki, Frampol, 
Górecko Kościelne, Hrubieszów, Janowiec, Janów Podlaski, Jeziorzany, Kazimierz 
Dolny, Końskowola, Kock, Krasnystaw, Kraśnik, Lubartów, Lublin, Łęczna, Łuszków, 
Międzyrzec Podlaski, Modliborzyce, Nałęczów, Opole Lubelskie, Panków, Parczew, 
Puławy, Szczebrzeszyn, Tomaszów Lubelski, Urzędów, Wąwolnica, Wojsławice, 
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Włodawa, Zamość, Zwierzyniec1. Trzy z nich zostały uznane za Pomniki Historii: 
Kazimierz Dolny, Lublin, Zamość. Jeden został wpisany na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO - Zamość. 
Większość decyzji o wpisie tych obszarów do rejestru zabytków wydana została w okre-
sie lat 50. do 70. XX wieku, a głównym celem była ochrona historycznych założeń przed 
znaczną przebudową.  
 
2.  Przekształcenia w obszarach centrów historycznych 

Obszary miast i wsi stale ulegają przekształceniom w wyniku zmieniających się po-
trzeb społecznych, użytkowych, standardów funkcjonalnych. W okresie lat 70-80. entu-
zjastycznie lokowano w krajobrazie miast i miasteczek nowoczesne pawilony handlowe, 
ośrodki zdrowia, kultury, siedziby Rad Narodowych, bloki mieszkalne. Zgodnie z du-
chem czasu formy tych obiektów cechowała prostota, nowoczesna technologia (prefabry-
katy), a także powtarzalność wynikająca z budowlanych wzorników katalogowych i ty-
powych elementów konstrukcji. Nie były to jednak znane wzory tradycyjnej zabudowy 
wiejskiej lecz opracowywane przez powstające państwowe biura projektów tzw. 
„projekty gotowe”, w technologii żelbetowej - możliwe do przystosowania w wybranej 
lokalizacji. Nowa zabudowa tego typu zastąpiła lub uzupełniła tkankę historyczną m.in. 
w centrum Lubartowa, Kocka, Nałęczowa, Kraśnika i wielu innych miast 2. W chro-
nionych obszarach ruralistycznych wystąpiły ponadto dodatkowe zjawiska masowej 
wymiany mieszkalnej zabudowy tradycyjnej, a także wchłaniania wsi przez aglomeracje 
miejskie3.  
Inne zmiany dokonane zostały w miejscowościach atrakcyjnych pod względem walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych, jak np. Kazimierz, Nałęczów. Tu zlokalizowane zosta-
ły duże, zakładowe ośrodki wypoczynkowe i sanatoryjne, z pełnym zapleczem technicz-
no-gospodarczym. Obok małych willi i pensjonatów pojawiły się nowe, znacznie większe 
obiekty nie dostosowane do skali i charakteru zabudowy istniejącej, nie uwzględniające 
tradycji budowlanej, wartości historycznych i przestrzennych miejscowości. 
Do takich przykładów zaliczyć można zaprojektowany na skarpie wąwozu w Kazimierzu 
Dolnym Dom Dziennikarza przy ul. Małachowskiego, a także wielkokubaturowe 
sanatoria w Nałęczowie: Energetyk przy ul. Paderewskiego, Rolnicze przy ul. Górskiego, 
czy sanatorium MSW przy ul. Spółdzielczej. 

Istotny wpływ na dokonywane przekształcenia miały zmiany systemowe wprowa-
dzone w Polsce w pocz. lat 90. XX wieku, w wyniku których nastąpiło przeniesienie 
obowiązków zarządzania przestrzenią z władzy państwowej na samorządy gminne, przy-
wrócone zostały prawa do prywatnej własności nieruchomości, pojawiły się możliwości 
prowadzenia różnych form działalności gospodarczej. To pobudziło inicjatywy inwes-
tycyjne w strefach śródmiejskich, w których można było liczyć na największy sukces 
komercyjny. Nieruchomości położone w obszarach centralnych (a były to najczęściej 
chronione obszary historyczne), stały się głównym przedmiotem zainteresowania, stąd 

                                                            
1 dane wg Księgi Rejestru Zabytków A, w zbiorach archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków            
w Lublinie. 
2 Analogiczne przykłady można znaleźć w innych strefach Polski. O dysonansie przestrzennym na przykładzie 
analizy wsi Świerzno w woj. zachodniopomorskim pisze dr inż. arch. Magdalena Rzeszowska-Pałka w artykule 
Możliwości rewitalizacji krajobrazu kulturowego wsi folwarcznych [w:] Przestrzeń i forma, nr 9/2007, s.145-
151. 
3 Bojanowska-Ziemska B., Metoda adaptacji zabytkowych układów przestrzennych osiedli wiejskich, 
Politechnika Warszawska, Prace naukowe - Budownictwo, z.64, Warszawa 1979, s.64-73.  
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właśnie w nich pojawiło się wiele nowych realizacji. Istniejące obiekty - w pierwszym 
etapie tylko w parterach - przystosowane zostały do funkcji handlu, gastronomii, usług. 
W miarę wzbogacania się właścicieli pozostałe kondygnacje również adaptowano do 
celów biurowych, mieszkalnych, a niezabudowane parcele przeznaczano pod nowe 
inwestycje.  
Kolejnym istotnym czynnikiem motywującym właścicieli do podjęcia działań na swoich 
nieruchomościach było otwarcie możliwości pozyskania funduszy unijnych na realizacje 
programów w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych, podnoszenia standardów 
użytkowych, rozwoju przedsiębiorczości, turystyki i innych. Szczególną preferencją ob-
jęto obszary o uznanych wartościach zabytkowych, przyrodniczych, atrakcyjne turys-
tycznie, dla których można było stworzyć projekty dające efekty ponadlokalne, 
generujące rozwój regionalny. Do takich stref zaliczyć można bez wątpienia historyczne 
zespoły urbanistyczne i atrakcyjne, tradycyjne w swej zabudowie zespoły ruralistyczne. 
Samorządy wielu gmin przystąpiły do opracowania projektów rewaloryzacji rynków 
miast historycznych, wolne parcele w centrach miast stały się atrakcyjnym towarem na 
rynku nieruchomości, propozycje ich zabudowy - wyzwaniem dla architektów. 
 
2.1. Uwarunkowania prawne kierunkujące przekształcenia w obszarach chronio-
nych 

W podejmowaniu przekształceń przestrzennych czynnikiem kierunkującym powi-
nien być miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego mający status prawa 
lokalnego, a także wytyczne i warunki wynikające z przepisów szczególnych (ochrony 
zabytków, ochrony przyrody, przepisów dot. uzdrowisk itp.). Określony przepisami 
zakres planu miejscowego pozwala na szczegółowe ustalenia dotyczące kształtowania 
ładu przestrzennego i wymagań dotyczących zagospodarowania terenu4. Jednak w wyni-
ku zmiany przepisów prawa, opracowane przed rokiem 1995 plany miejscowe straciły 
swą ważność, stąd np. ponad 50% gmin położonych w obszarze Lubelskiego Obszaru 
Metropolitalnego pozbawionych zostało podstawowego narzędzia regulującego gospo-
darowanie przestrzenią5. 
W ocenie statystyków region lubelski i tak wypada pod tym względem dobrze w porów-
naniu z innymi obszarami administracyjnymi w Polsce, gdzie ogólną powierzchnię 
wszystkich gmin pokrytą planami określono na w roku 2010 na nieco ponad 20%, a w 
miastach powiatowych grodzkich na ok. 36%6. W obszarze województwa lubelskiego w 
poszczególnych gminach planami objęto jednak jedynie części terenów (głównie te, które 
zostały wskazane w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania), a zaledwie 
kilka gmin posiada plany obejmujące cały ich obszar. Także dla Śródmieścia Lublina 
wraz ze Starym Miastem - terenem uznanym za Pomnik Historii - nie został dotychczas 
opracowany plan miejscowy. 

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, 
zmiana zagospodarowania jest możliwa w oparciu o indywidualnie wydawane decyzje o 
warunkach zabudowy i decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W efekcie 

                                                            
4 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 2012 poz.647      
z późn. zm.). 
5 Studium urbanizacji lubelskiego obszaru metropolitalnego, wyd. Biura Planowania Przestrzennego w Lub-
linie, 2009, s. 35-36. 
6 Dane według analiz Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN opracowanych dla 
Ministerstwa Infrastruktury (na podstawie danych GUS) [w:] Koncepcja przestrzennego zagospodarowania 
kraju 2030, wyd. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 2012, mapa 23. 
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takich procedur w przestrzeniach chronionych nierzadko dopuszczane są nowe inwesty-
cje niespójne z charakterem miejsca i naruszające chronione wartości. 
 
2.2. Problematyka projektowania architektonicznego w obszarach chronionych  

„Ochrona dziedzictwa miejskiego nie ogranicza się do ochrony pojedynczych budyn-
ków. Traktuje ona architekturę jako jeden z elementów całości, co sprawia, iż jest dys-
cypliną złożoną, zajmującą się wieloma aspektami. Z definicji ochrona dziedzictwa 
miejskiego zajmuje centralne miejsce w zagospodarowaniu przestrzennym”7. 
Istotne znaczenie w stosowaniu tej maksymy odgrywa umiejętność praktycznego stoso-
wania zasad ochrony obszarowej przez projektantów tworzących swe wizje architektoni-
czne w strefach chronionych. Postawy twórców można sklasyfikować następująco: 
a) postawa zachowawcza, w której celem działań jest minimalizacja zmian w stosunku do 
zastanej substancji, dążenie do jej utrwalenia (konserwacja), 
b) postawa interwencyjna, w której działania nakierowane są na „rewitalizację obszaru” 
lecz ograniczone są do zmian koniecznych w celu przywrócenie wartości miejsca i pod-
niesienia jakości przestrzennej (kreacja „podporządkowana”), 
c) postawa rewolucyjna, w której celem jest nowa wizja przestrzeni, dokonanie zmian 
podkreślających nowe rozwiązania autorskie (kreacja bez ograniczeń i podporządkowań).  
Podejście architekta - twórcy może więc cechować pokora w stosunku do zastanych 
wartości przestrzennych, czego wynikiem będzie rozwiązanie stonowane, neutralne, 
harmonijnie wpisane w układ zabudowy, może jednak być to postawa odmienna - 
kreatywna, podkreślająca odmienność nowego dzieła, wzniesionego w mniejszym lub 
większym kontraście do zastanej przestrzeni.  
Opinie architektów na temat tych postaw są podzielone, a w ocenach społecznych także 
pojawiają się zwolennicy każdej z trzech teorii. W wielu publikacjach naukowych poja-
wia się problematyka dotycząca zasad dostosowania nowej architektury do historycznego 
otoczenia lecz ze względu na zróżnicowany charakter krajobrazu kulturowego miast i wsi 
metody analiz dostosowywane są do specyfiki uwarunkowań przestrzennych8  
 
2.2.1. Wybrane przykłady rozwiązań projektowych w historycznym śródmieściu 
Lublina 

Jako przykład opisanych wyżej postaw architektów służyć mogą projekty opracowa-
ne w istotnych pod względem uwarunkowań kulturowych i przestrzennych obszarach 
Lublina. Na konkurs SARP, dotyczący rewitalizacji Placu Litewskiego w Lublinie, zor-
ganizowany przez władze samorządowe Lublina, wpłynęło ponad 20 prac. Część rozwią-
zań zakładała powrót do istotnych tradycji Placu - miejsca wydarzeń historycznych, salo-
nu miasta - wyrażający się w strefowaniu przestrzeni, uczytelnieniu wartości history-
cznych (ogród przed pałacem Radziwiłłowskim, miejsca pamięci narodowej), reliktów 
dawnej zabudowy (klasztor bonifratrów, sobór prawosławny) i zachowaniu wartościowe-
go drzewostanu, część autorów proponowała natomiast nowatorskie rozwiązania nie 
respektujące chronionych wartości, co wyrażało się np. w nowym podziale placu na dwie 
znacznie zróżnicowane poziomami części podbudowane częściowo zagłębionym, nowym 
obiektem handlowo-usługowym lub podkreślone systemem linearnych fontann i murów 

                                                            
7 Rekomendacja UNESCO a wprawie historycznego krajobrazu miejskiego (2011), wyd. Polskiego Komitetu 
do spraw UNESCO, Warszawa 2013. 
8 Nowakowski M., Kształtowanie centrum miasta w świetle teorii i praktyki, Architektura, Politechnika 
Krakowska, Zeszyt naukowy nr 3, Kraków 1982, s. 132-133. 
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oporowych. W jednym z projektów plac zamieniono nawet w silnie zadrzewiony skwer-
ogród służący wyłącznie celom rekreacji. 
Różne podejścia zaprezentowali także architekci projektujący nowe obiekty w ważnym 
kwartale zabudowy centrum Lublina wyznaczonym ulicami: Krakowskie Przedmieście, 
Kapucyńska, Peowiaków, Kościuszki. 
W latach 90. powstał projekt zabudowy plombowej w bezpośrednim sąsiedztwie Teatru 
Osterwy przy ulicy Peowiaków. Architekt Tomasz Stankiewicz opracował koncepcję bu-
dynku nawiązującego gabarytami i stylistyką do kamienic śródmiejskich, uwzględniając 
w rozwiązaniu nie tylko wymogi funkcjonalne lecz również architektoniczne, urbani-
styczne i konserwatorskie. Projekt uzyskał akceptację formalną jako uwzględniający 
wartości przestrzenne obszaru przy jednoczesnym podkreśleniu współczesnych cech 
projektowanego budynku. 

W latach 2009-2010 architekt Krzysztof Ingarden przygotował projekt nowego 
obiektu handlowego usytuowanego w miejscu niezwykle eksponowanym – w strefie 
obecnego Domu Handlowego „Sezam”, wzniesionego w latach 60. wg projektu arch. 
Tadeusza Witkowskiego. 
Projektowane centrum handlowe nazwane „Pasaż Victoria” (w nawiązaniu do zniszczo-
nego w czasie wojny hotelu Victoria przy Krakowskim Przedmieściu) obejmowało swym 
zasięgiem całe wnętrze bloku zabudowy z substandardową zabudową oficynową i gospo-
darczą, a także kamienice przy ul Kościuszki i wyjątkowo dobrze zachowany secesyjny 
zespół kamienicy z oficynami przy ul. Peowiaków 5. 
Koncepcja prezentowała rewolucyjne podejście do przekształcenia kwartału. Architekt 
założył wręcz „oczyszczenie” terenu inwestycji z istniejącej zabudowy. O ile budynki we 
wnętrzu kwartału prezentowały niską jakość architektury i ich likwidacja nie budziła 
wątpliwości, to zamiar wyburzenia budynku domu towarowego i zabudowy przy ul 
Kościuszki, a także okazałej kamienicy z oficynami przy ul. Peowiaków wzbudził 
sprzeciw. Protest wypłynął ze środowiska zawodowego architektów, urbanistów i konser-
watorów, a przyłączyli się do niego także mieszkańcy Lublina. 
Dom Towarowy „Sezam” (dawny Powszechny Dom Towarowy) został uznany za cieka-
we dzieło nieżyjącego już lubelskiego architekta i jako „dobro kultury współczesnej” 
znalazł się na liście obiektów, które powinny być chronione. Za wartość utrwaloną uzna-
no także plac przed PDT-em - pomimo iż był on dziełem wtórnym - powstałym po znisz-
czonym w czasie wojny hotelu. Kamienica z oficynami przy ul. Peowiaków, stanowiąca 
wartościowy przykład zwartej zabudowy secesyjnej, decyzją Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków w Lublinie została uznana za zabytek i objęta ścisłą ochroną poprzez wpis 
do rejestru zabytków województwa lubelskiego. 

Projekt koncepcyjny autorstwa arch. Krzysztofa Ingardena przewidywał wyburzenie 
całej istniejącej zabudowy, wprowadzenie swobodnej, nieregularnej w rzucie bryły no-
wego centrum wypełniającego szczelnie cały teren należący do inwestora. Wysokość 
budynku określono na ok. 25 m. Skutkiem tak przyjętego założenia sylweta Pasażu 
Victoria widoczna byłaby jako dominanta ponad wszystkimi istniejącymi budynkami: 
kościołem oo. kapucynów, którego gzyms usytuowany jest na wysokości 16 m, Teatrem 
Osterwy, którego wysokość elewacji wynosi 19 m, oraz sąsiednimi kamienicami, których 
wysokość nie przekracza 12-15 m. Dodatkowo nowa bryła tworzyłaby niekorzystne tło 
dla kościoła i klasztoru kapucynów w widoku z Placu Litewskiego znacząco dominując 
nad otoczeniem. Projekt nie uzyskał akceptacji. Uznano, że architekt nie przeprowadził 
istotnych w tej strefie analiz widokowych i urbanistycznych, a tradycyjne zasady 
kształtowania zabudowy w strukturze kwartału zostały pominięte.  
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Pozytywnie został natomiast oceniony kierunek przyjęty przez architektów w koncepcji 
wymiany zabudowy w pierzei ul. Lubartowskiej u zbiegu z ul. Olejną. Nowoczesna bryła 
budynku zaproponowana przez zespół architektów pod kierunkiem Marii Balawajder-
Kantor i Andrzeja Kasprzaka stanowi kontynuację tradycyjnej linii zabudowy i jej skali. 

Powyższe przykłady obrazują złożoność problematyki współczesnych realizacji ar-
chitektonicznych w obszarach chronionych. Jest ona przedmiotem stałej dyskusji środo-
wisk twórczych - architektów, urbanistów, konserwatorów. Dużym uznaniem cieszą się 
warszawskie konferencje organizowane przez Stowarzyszenia SARP i SKZ pod hasłem 
„Między ortodoksją, a kreacją”, czy Lubuskie Spotkania architektów z konserwatorami 
zabytków w Zielonej Górze. Także w ramach Międzynarodowej Konferencji Konserwa-
torskiej Kraków 2000 podjęto dyskusję ekspercką na temat twórczych zmian w przestrze-
ni miast historycznych. W wypracowanym w trakcie konferencji dokumencie „Karta 
krakowska”, określone zostały „Zasady konserwacji i restauracji dziedzictwa architekto-
niczno-urbanistycznego”. 
We wskazaniach tego ważnego dokumentu stworzonego na progu nowego milenium 
znalazł się zapis: „Dziedzictwo architektoniczne miejskie i krajobrazowe oraz zabytków 
ruchomych są wynikiem identyfikacji związanej z różnymi momentami w historii i różnymi 
kontekstami społeczno-kulturowymi. (…) Każda interwencja wiąże się z decyzjami, 
wyborem i odpowiedzialnością związaną z całością dziedzictwa, a także z tymi częściami, 
które dziś mogą nie mieć szczególnego znaczenia, ale które mogą nabrać go w przyszłości.” 
Obrazem wrażliwości uczestników procesu przemian w obszarach chronionych na 
powyższe przesłanie są ich realizacje - działania w krajobrazie kulturowym miast i wsi, 
które powinna cechować nie tylko dbałość o użyteczność i funkcjonalność, ale o 
zachowanie harmonii i piękna. 
 

Summary 
The term "protected areas" should be understood as: "historic urban or rural system" as "spatial 
urban or rural settlement", and also the “cultural landscape - space historically shaped by human 
activity, containing products of civilization and the natural elements”. 
Urban and rural areas are being changed due to the changes in social needs, functional needs and 
functional standards. In the period of 70’s-80’s new commercial pavilions, health and cultural 
centres, apartment houses were erected. Forms of these objects were characterized by simplicity, 
modern technology (precast concrete units), repeatability resulting from the catalogue models. 
System changes introduced in Poland in the early 90’s of the twentieth century had significant 
impact on transformation, resulting in the transfer of responsibilities relating to spatial deve-
lopment from the state level to local governments, private property ownership has been restored, 
conducting of individual economic activity became possible. 
This has stimulated investment initiatives in inner-city areas, with the greatest potential in terms of 
commercial success. Properties located in central areas, which in most cases were protected 
historic areas, became objects of a major interest, and that is way many new projects were 
developed right there. The attitudes of architects operating in protected areas can be classified as 
follows: a) a conservative approach, b) intervention approach, c) revolutionary approach. 
The activities of the architect - the creator can therefore be characterized by humility in relation to 
the existing space, resulting in a neutral solution, harmoniously included in the layout of buildings, 
however, it may also be a different attitude - creative, highlighting the diversity of new work, often 
in contrast to the existing space.  
Examples include new projects presented by the architects in an important built-up quarter in the 
centre of Lublin. They illustrate the complexity of the contemporary architectural projects in 
protected areas, which is a regular subject of discussion within creative circles - architects, 
planners, conservators. 







Stanisława Rudnik 
 
 

KLASZTOR BAZYLIANÓW CHEŁMSKICH W ŚWIETLE  
DOTYCHCZASOWYCH BADAŃ ARCHIWALNYCH I BADAŃ  

ARCHITEKTONICZNYCH 
 
 
Działalność bazylianów chełmskich 

Na Górze Chełmskiej, wśród innych obiektów zbudowanych dawniej przez księcia 
Daniela Romanowicza, istniała również niewielka cerkiew pod wezwaniem św. Bazy-
lego. Przy tej cerkiewce ok. 1554 r. osadzony został zakon żeński reguły św. Bazylego1. 
Obecnie brak danych o lokalizacji zarówno klasztoru jak i świątyni. Biskup Jakub Susza 
spisując w XVII w. historię Chełma i okolic przypuszczał, że cerkiew zniszczona została 
przez nieprzyjaciół a na jej miejscu zasadzono sad. 

Zakonnicy reguły św. Bazylego ponownie pojawili się w Chełmie w 1639 r. a stało 
się to za sprawą biskupa unickiego Metodiusza Terleckiego. Intencją biskupa było przy 
pomocy bazylianów utrwalanie unii na Ziemi Chełmskiej. Wykształceni zakonnicy 
bazyliańscy, na wzór zakonów łacińskich, zakładali seminaria dla kapłanów świeckich 
oraz szkoły publiczne i kolegia. Program jaki realizowany był w szkołach bazyliańskich 
nie ustępował zakresowi nauki w szkołach prowadzonych przez pijarów czy jezuitów2. 

Na czele kilkuosobowego konwentu chełmskiego stanął superior Jakub Susza - 
późniejszy biskup unicki chełmski, dociekliwy badacz historii Ziemi Chełmskiej i gorli-
wy propagator kultu cudownego obrazu Matki Boskiej Chełmskiej3. 

Jan Susza urodził się w 1610 r. w Mińsku, gdzie w 1626 r. wstąpił do zakonu 
bazylianów i przybrał imię zakonne Jakub. Przed przybyciem do Chełma kształcił się     
w kolegium jezuickim w Pułtusku i Ołomuńcu oraz w kolegium greckim w Rzymie. 
Posiadał doktorat z zakresu teologii, miał doświadczenie pedagogiczne i dużą wiedzę. Po 
przybyciu do Chełma zainteresował się historią miasta i opublikował kilka dzieł, z któ-
rych „Phoenix redivivus sive imago lnge Vetustissimo Virginis matris Chelmensis” 
wydawany i uzupełniany w latach: 1646, 1684 i 1780 jest ciągle na nowo odkrywanym 
źródłem do dziejów wschodnich terenów Polski. 

Zostawszy superiorem klasztoru i rektorem kolegium bazyliańskiego Jakub Susza 
uczynił wszystko by chełmska placówka oświatowa była konkurencyjna dla uczelni 
działających w Lublinie i Zamościu. 

Uposażeniem dla nowo założonego klasztoru bazylianów uczynionym przez biskupa 
Terleckiego były wsie: Spas, Kolemczyce i Parypse. 
Budynek żeńskiego klasztoru już wówczas nie istniał, dlatego w 1640 r. bazylianie 
przystąpili do budowy murowanego klasztoru, który w całości ufundowany został przez 
biskupa Metodiusza Terleckiego. 

Nowy budynek wystawiony został na północ od katedry, w bezpośrednim jej 
sąsiedztwie. Założenie klasztorne wraz z ogrodami i zabudową gospodarczą powstało na 

                                                            
1 bazylianie byli jedynym zakonem działającym w obrębie kościoła wschodniego rzadzącym się zmody-
fikowaną regułą św. Bazylego, który w 362 r. założył wspólnotę duchowną mającą godzić modlitwę i kon-
templację z wy-tężoną pracą fizyczną zabezpieczającą podstawowe potrzeby wspólnoty. Wraz z przyjęciem 
chrześcijaństwa reguły zakonne św. Bazylego dotarły w XI w. do Rusi, gdzie dość łatwo się przyjęły. 
2 Chrześcijaństwo w Polsce, pod red. J. Kłoczowskiego, s.148-149. 
3 B. Zimmer, Miasto Chełm. Zarys historyczny, Warszawa - Kraków 1974, s.63. 
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miejscu części zamku dolnego, po którym w ogrodach klasztornych pozostała głęboka 
studnia z kamienną cembrowiną. 

Od początku istnienia bazylianie chełmscy prowadzili bardzo ożywioną działalność 
kulturalną i oświatową. 

Gimnazjum utworzone przy katedrze chełmskiej cieszyło się dużą popularnością 
zarówno wśród ludności rusińskiej jak i polskiej. Do bazyliańskiego gimnazjum 
uczęszczała również młodzież obrządku łacińskiego. Sukcesem Jakuba Suszy było uzy-
skanie dla gimnazjum specjalnego przywileju królewskiego, którym 7 czerwca 1640 r. 
król Władysław IV zatwierdził powołanie gimnazjum bazyliańskiego określanego 
mianem Akademii Chełmskiej4. 

Po staraniach biskupa Metodego Terleckiego, chełmskie gimnazjum zatwierdzone 
zostało również przez papieża Urbana VIII, który w bulli z 3 listopada 1643 r. zwrócił się 
do Akademii Krakowskiej z zaleceniem objęcia w opiekę gimnazjum bazyliańskiego w 
Chełmie. Dodatkowo papież wydał 16 stycznia 1644 r. breve uznające chełmską placówkę 
oświatową prowadzoną przez bazylianów za zgodną z doktryną kościoła katolickiego5. 

Program nauczania w chełmskiej placówce opierał się na rozwiązaniach organiza-
cyjnych przyjętych ze szkolnictwa jezuickiego i obejmował naukę języka łacińskiego       
i greckiego, sztuki „wyzwolone” i teologię. 
Pełny cykl nauczania w gimnazjum trwał siedem lat a prowadzony był w ramach pięciu 
klas, z których dwie ostatnie były dwuletnie. 

W 1648 r. przerwana została działalność chełmskiego gimnazjum. Kozacy pod 
wodzą Chmielnickiego zdobywszy Chełm splądrowali katedrę i szkołę bazyliańską. 
Jakub Susza i biskup Metody Terlecki opuścili Chełm wraz z cudownym obrazem Matki 
Boskiej Chełmskiej. 

Jakub Susza powrócił do Chełma dopiero w lipcu 1651 r. po zwycięstwie wojsk 
polskich pod Beresteczkiem i odebraniu katedry i całej Góry Chełmskiej dyzunitom.     
W lutym 1652 r. Jakub Susza został mianowany przez króla na ordynariusza chełmskiej 
diecezji unickiej i w dwa lata później - w 1654 r. reaktywował gimnazjum bazyliańskie. 

Na popularność uczelni unickiej nieprzychylnie patrzyło duchowieństwo łacińskie. 
Gdy nie pomagały groźby wykluczenia z kościoła młodzieży katolickiej uczęszczającej 
do bazyliańskiego gimnazjum, postanowiono stworzyć konkurencyjną placówkę szkolną 
obsługiwaną przez pijarów specjalnie do tego celu sprowadzonych do Chełma w 1666 r. 
Po utworzeniu w 1669 r. kolegium pijarskiego spadła frekwencja w gimnazjum bazyliań-
skim. Uczniowie obu placówek manipulowani przez nauczycieli popadali w częste 
konflikty, napadali na siebie i budynki, niszcząc wyposażenie klas oraz wybijając szyby6. 

Jakub Susza czynił wszystko by unikać nieporozumień i waśni oraz nie dopuścić do 
zamknięcia gimnazjum. W 1676 r. uprosił króla Jana III Sobieskiego o potwierdzenie 
przywilejów i fundacji nadanych wcześniej szkole, co pozwoliło na jej zachowanie7. 

Dbając o wysoki poziom nauczania w gimnazjum i doceniając wagę zaplecza 
naukowego Jakub Susza w 1671 r. zapisał dla potrzeb gimnazjum całą swoją bibliotekę 
starannie kompletowaną i powiększoną o zbiory biskupa Metodiusza Terleckiego8. Po 
śmierci biskupa Suszy w roku 1687 (?) gimnazjum z każdym rokiem traciło uczniów a 

                                                            
4 A. Winiarz, Greckokatolickie gimnazjum bazyliańskie w Chełmie (1639 1769), [w:] „Rocznik Chełmski”, t.1, s.33. 
5 WAPL, CHKG,SYG 952, K.18. 
6 P.N. Batiuszkow, Chołmskaja Ruś, 1887, s.111. 
7 WAPL, Konsystorz unicki, nr 6, k. 9. 
8 Następcy biskupa Suszy nie cenili ksiąg i wkrótce po jego śmierci biblioteka „przez niedozór starszych, gdy na 
skarbcu pogniła, dla złego dachu, wywieziono kilka fur w błoto roku 1756”, - WAPL, Bazylianie, syg.1, s.6-7. 
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poziom nauczania pozostawiał wiele do życzenia. Biskup Józef Lewicki próbując 
ratować bazyliańską uczelnię przeprowadził jej reorganizację i zmienił nazwę na 
kolegium. Jego następca - biskup Maksymilian Ryło - przyznał z kolei specjalny fundusz 
na utworzenie „studii filozoficznej”. Z funduszu miał być utrzymany profesor wykła-
dający filozofię i 5 uczniów. Nowe wykłady z modnej wówczas dziedziny podniosły 
poziom nauczania, ale nie zdołały uratować chełmskiego kolegium bazyliańskiego. 
Ostatecznie w 1759 r. biskup Ryło przekształcił kolegium na unickie seminarium 
diecezjalne, dla którego zbudował gmach przy cerkwi św. Mikołaja9. 
 
Historia klasztoru 

Klasztor chełmskich bazylianów wzniesiony został w latach 1640-49 przez biskupa 
unickiego Metodiusza Terleckiego przy współudziale pierwszego superiora Jakuba 
Suszy. 

W połowie XVIII w. klasztor został wyremontowany i częściowo przebudowany, co 
związane było z planowaną w roku 1765 koronacją cudownego obrazu Matki Boskiej 
znajdującego się w katedrze chełmskiej. 

W 1802 r. na Górze Chełmskiej wybuchł pożar, który rozpoczął się od kuchni 
klasztornej i znacznie uszkodził wszystkie budynki. Najbardziej ucierpiała wówczas 
katedra, która przez około 35 lat nie była użytkowana. W tym czasie nabożeństwa 
odprawiane były przez bazylianów w refektarzu klasztornym zamienionym na kaplicę10. 

W 1844 r. wichura uszkodziła dach budynku klasztornego, który po przeprowa-
dzonym wówczas gruntownym remoncie już w latach 1851 i 1852 wymagał kolejnych 
napraw. Brak jest danych o innych pracach remontowych prowadzonych przy budynku 
klasztornym. 

8. XI. 1864 r. wydany został ukaz cara Aleksandra II nakazujący likwidację 108 
klasztorów na terenie Królestwa Polskiego. Ukaz był przejawem represji, jakie rząd 
carski zastosował wobec zakonników sprzyjających powstańcom, a niekiedy czynnie 
biorących udział w powstaniu styczniowym. Ukaz nie zawierał decyzji dotyczącej kasaty 
bazylianów, jednak cesarz w dniu 11. XI przekazał namiestnikowi Bergowi specjalne 
polecenie likwidacji również 4 klasztorów bazyliańskich w Chełmie, Lublinie, Białej 
Podlaskiej i Zamościu. Oficjalnie jako przyczynę likwidacji klasztorów podano małą 
liczbę zakonników, zły zarząd i działanie niezgodne z przeznaczeniem. Decyzja carska 
była dodatkową karą dla bazylianów chełmskich nie ukrywających swoich przekonań      
i popierających powstanie styczniowe11. 

Likwidacja chełmskiego klasztoru bazylianów nie nastąpiła od razu po ww. ukazie, 
gdyż w 1867 r. zakon jeszcze funkcjonował i przejął księgozbiór po skasowanym zakonie 
franciszkanów. W niedługi czas później zakon przestał istnieć a biblioteka bazylianów     
i reformatów przeniesiona została do seminarium unickiego znajdującego się przy cerkwi 
św. Mikołaja12. 

                                                            
9 J. Kania, Unickie seminarium diecezjalne w Chełmie..., Lublin 1993. 
10 M. Kozłowska-Olesiejuk, Greckokatolicka Katedra NMP w Chełmie i jej problematyka konserwatorska, mps 
UMK w Toruniu, s.36; WAPL, CH.K Greckokatolicki, syg. 661, fragment listu biskupa Ciechanowskiego 
„...Biskup przeto takowe powinności religijne i służby Bogu musi odbywać w refektarzu klasztoru bazylianów 
na kaplicę katedralną przeznaczonym”. 
11 K. Czernicki, Chełm przeszłość i pamiątki, Chełm, 1936, s.56; P. Gach, Kasaty zakonów, s.172-182, s.184. 
12 S. Gajewski, Własność poklasztorna w Diecezji Lubelskiej w 2 poł. XIX w. [w:] „Roczniki humanistyczne”     
t. XXIII, z.2, Lublin 1975. 
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Po kasacie unii w 1875 r. w budynku klasztornym urządzone zostały mieszkania dla 
duchownych prawosławnych, ich rodzin i służby. W 1886 r. w pustym klasztorze 
prowadzona była szkoła śpiewaków i nauczycieli parafialnych a piętro zamieszkiwali 
kanonicy katedralni13. 

W latach 1908-1909 w budynku dawnego klasztoru wykonany został gruntowny 
remont, w trakcie którego zainstalowana została instalacja centralnego ogrzewania, 
poprzez tunel podziemny od klasztoru doprowadzona również do katedry i pałacu 
biskupiego. W klasztornych piwnicach znajdowała się kotłownia ogrzewająca wszystkie 
budynki na Górze Chełmskiej14. 

Po pierwszej wojnie światowej klasztor zajęty został na mieszkania dla najbardziej 
potrzebujących a od 1926 r. zamieszkiwali go urzędnicy państwowi. W 1934 r. zmoder-
nizowano budynek doprowadzając do niego wodę. W 1937 r. budynek klasztoru zajęty 
przez 36 lokatorów znajdował się w bardzo złym stanie technicznym i dlatego od 1938 r. 
rozpoczęto prace renowacyjne, które z niewielkimi przerwami trwały do wybuchu 
drugiej wojny. W tym okresie wymieniono częściowo więźbę dachową, położono nowe 
tynki zewnętrzne i wewnętrzne oraz rozebrano portyk kolumnowy, który uznano za nie 
nadający się do użytkowania i szpecący budynek. W trakcie prac prowadzonych przed 
wojną wymieniono także część otworów okiennych i drzwiowych a na pozostałe zgroma-
dzono drewno15. 

Po II wojnie ukończono wymianę okien w pozostałej części budynku zajętego na 
mieszkania lokatorskie. W 1955 r. za zgodą WKZ w Lublinie zamieniono otwór okienny 
w południowo-zachodnim narożniku na drzwi wejściowe. Od 1979 r. stan techniczny 
budynku określany był przez władze budowlane jako bardzo zły i wymagający 
gruntownego remontu. Ugięte stropy groziły zawaleniem, przez skorodowane poszycie 
dachowe wlewała się woda, budynek był zagrzybiony i zawilgocony. Jednak do 1998 r. 
w budynku dokonywane były tylko doraźne remonty, gdyż pomimo wielu starań 
proboszcza Parafii Mariackiej władze miejskie nie mogły zapewnić lokatorom mieszkań 
zastępczych. Dopiero w 1998 r. po wyprowadzeniu wszystkich mieszkańców, rozpoczęte 
zostały prace przygotowawcze i projektowe. Remont, finansowany w całości z funduszy 
Parafii Mariackiej, rozpoczęto od wymiany poszycia dachowego z blachy ocynkowanej. 
W kolejnych latach wymieniono przegniłe stropy na obu kondygnacjach, przemurowano 
nadproża i spękania wszystkich partii murów, wykonano izolację pionową, doprowa-
dzono instalację wodno-kanalizacyjną a poprzez zlikwidowanie wtórnych ścianek 
działowych przywrócono pierwotny układ wnętrz. Wkrótce jednak z braku funduszy        
i możliwości adaptacji do nowej funkcji dalsze prace zostały przerwane. 

Obecnie budynek klasztorny, od kilku lat pozostaje nieużytkowany i pomimo 
zabezpieczenia przed niszczeniem, powoli ulega powtórnej degradacji. Tylko część 
pomieszczeń od strony zachodniej jest zagospodarowana na mieszkanie dla księdza 
rezydenta. 
 
Dawny wygląd klasztoru 

Najwcześniejszy znany dotychczas przekaz ikonograficzny przedstawiający Chełm   
i Górę Chełmską pochodzi z 1765 r., a wykonany został przez grafika Teodora 

                                                            
13 E. Bańkowski, Ruś chełmska do czasu rozbioru Polski, Lwów 1887. 
14 Arch. Diecezjalne w Lublinie, Akta Konsystorza Prawosławnego, Rep. IVb, syg.1031. 
15 Kronika Parafii Mariackiej w Chełmie oprac. przez K. Janczykowskiego, mps w arch. WUOZ w Lublinie, 
Delegatura w Chełmie, s.416 i 425. 
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Rakowieckiego dla uwiecznienia niebywałej dotąd w Chełmie uroczystości koronacji 
cudownego obrazu Matki Boskiej znajdującego się w katedrze unickiej16. 

Wśród zabudowy miejskiej i budowli sakralnych uwiecznionych na miedziorycie 
znajduje się również klasztor bazylianów. Jego dwukondygnacyjna bryła odbiega od 
wyglądu znanego nam współcześnie budynku. Największe różnice widoczne są w partii 
dachu, który przesłonięty był wokół ścianką attykową lub balustradą tralkową i składał 
się z kilku połaci dachów pogrążonych ustawionych prostopadle do elewacji frontowej. 
Wejście do klasztoru o łuku odcinkowym zaakcentowane było elementami architekto-
nicznymi w postaci pilastrów bądź kolumn i szczytem wolutowym znacznie wyższym od 
dachu. Ponad środkową partię dachu wyniesiona była do trzeciej kondygnacji część 
budowli z pomieszczeniem nad sienią przykrytym daszkiem dwuspadowym. Mając na 
uwadze uproszczenia i schematyzm rysunku, możemy jednak być pewni, że główne 
cechy architektoniczne zostały wiernie zobrazowane przez osiemnastowiecznego autora. 

Nieocenionym źródłem wiedzy o budynku klasztornym okazał się inwentarz 
przechowywany w archiwum lubelskim sporządzony w 1793 r. Według autora tego 
szczegółowego opisu, budynek klasztoru bazyliańskiego wykonany był „...według 
architektury gustu dawniejszego”17, co obecnie trudne jest jednoznacznie do zinterpreto-
wania, można jedynie przypuszczać, że wygląd jego odbiegał od obowiązującego 
wówczas modelu architektury, to jest stosowanych najchętniej klasycyzujących elemen-
tów architektonicznych. 

Elewacja frontowa klasztoru zwrócona w kierunku katedry ozdobiona była wówczas 
„gankiem murowanym”, malowanym i zakończonym balustradą żeliwną. O wyglądzie 
pozostałych elewacji inwentaryzator nie wspomina. Po rozmieszczeniu otworów 
okiennych i drzwiowych można jedynie powiedzieć, że elewacja ogrodowa była 
ośmioosiowa z niesymetrycznie umieszczonymi drzwiami przesuniętymi do trzeciej osi 
od strony wschodniej. Trójosiowe elewacje boczne posiadały po dwa okna, w parterze 
pośrodku otwory drzwiowe a na piętrze balkony o drewnianej balustradzie. Niestety 
inwentaryzatora nie interesował wygląd budynku i dlatego brak jest informacji o wy-
stroju i artykulacji ścian zewnętrznych. 

W oparciu o zachowany inwentarz z 1793 r. i rzuty obu kondygnacji budynku 
sporządzone po kasacie zakonu w 1865 r.18 można z dużą dokładnością odtworzyć układ 
wnętrza klasztoru i przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń. 
Parter: Do klasztoru wchodziło się z ganku ujętego dwoma kolumnami. Podwójne drzwi 
dębowe prowadziły najpierw do furty klasztornej, (tj. sieni) która była malowana i ozdo-
biona „wuntami czyli sztychunkami”. 
Przy furcie po lewej stronie od wejścia znajdowało się pomieszczenie określane jako 
„stancja dla przyjmowania dystynkcjonowanych gości, zwłaszcza dam”. Sala ta była 
malowana z kominkiem, ozdobiona lamperią drewnianą z oknami podwójnymi a kanapa, 
krzesła i szafy stanowiły jej wyposażenie. 
Korytarz klasztorny oddzielony był od furty podwójnymi, malowanymi drzwiami, do 
połowy wypełnionymi kratą drewnianą. Po lewej stronie korytarza klasztornego, w 
trakcie frontowym (w samym rogu), znajdowała się cela superiora o drzwiach 

                                                            
16 Sztych Teodora Rakowieckiego zamieszczony został w dziele „Koronacja cudownego obrazu Najświętszej 
Maryi Panny w chełmskiej katedrze obrządku greckiego w roku 1765 odprawiona” wyd. w Berdyczowie 
staraniem biskupa Maksymiliana Ryły w 1780 r., przedstawia procesję koronacyjną przechodzącą przez miasto   
i bramy miejskie do katedry na Górze Chełmskiej. 
17 WAPL, Bazylianie w Chełmie, syg.1, s.1-20. 
18 AGAD w Warszawie, Budowle pozostałe po klasztorze bazylianów, syg. AD 335/16-17. 
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podwójnych składająca się z trzech pomieszczeń „wszystkie gustownie przyozdobione, 
pomalowane, a osobliwie pierwsza gipsaturę mająca”. Pierwsza sala oprócz ozdobnych 
sztukaterii i malowideł posiadała piec „nowomodny, sztakiecikami obwiedziony, nad 
którym są statki gipsowe i gzimsy na stawianie filiżanek, szkła i różnych galanterii”. 
Pomieszczenie to doświetlone było dwoma oknami: jedno wychodziło na katedrę, drugie 
na ogród przylegający od strony zachodniej do budynku. Z tego pomieszczenia 
wchodziło się do alkierza przez drzwi podwójne do połowy oszklone. Alkierz doświe-
tlony jednym oknem, węższy był od innych pomieszczeń ale „gustownie malowaniem 
przyozdobiony”. Oprócz łóżka, stolika, krzeseł, biurka, lustra i szafy na szkło i „kaftyier” 
znajdował się tutaj także wielki kredens z szufladkami gdzie przechowywane było 
archiwum klasztorne. Trzecie pomieszczenie przeznaczone dla superiora zwane było 
komorą i dostępne było z alkierza przez otwór drzwiowy zasłonięty tylko kotarą. Komora 
pełniła funkcję garderoby i kredensu jednocześnie i służyła do przechowywania kufrów, 
ubrania, naczyń, sztućców. Tutaj też spali chłopcy posługujący superiorowi. Komora 
„malowaniem przyozdobiona” i ogrzewana piecem „petersburskim” murowanym z cegły 
miała także drzwi zamurowane na korytarz prowadzące. 

Po drugiej stronie korytarza, od strony ogrodu, znajdowała się cela wikaryjska z 
przylegającą do niej komorą, która służyła do przyjmowania prowincjała zakonu. 
Pierwszy pokój dostępny z korytarza przez podwójne drzwi doświetlony był dwoma 
oknami „jedne na ogród, drugie na dziedziniec patrzące i był gustownie pomalowany”, 
posiadał piec z białych kafli a przy nim „kominek wygodny” i skromne sprzęty. Komora 
przylegająca do pokoju była malowana i oddzielona drzwiami do połowy oszklonymi, na 
zielono pomalowanymi. „W ścianie od korytarza znajdowała się porządnie zrobiona 
sypialnia, cała drewniana, pomalowana zielono w koło wszędzie wewnątrz i zewnątrz 
różnemi szufladami przyozdobiona ...” Następnym pomieszczeniem w trakcie ogrodo-
wym była cela spowiednikowska składająca się z jednego pomieszczenia „pomalo-
wanego gustownie doświetlonego przez jedno okno, z piecem z białych kafli”. 

Do celi spowiednikowskiej przylegała cela zakrystiańska o podwójnych drzwiach 
„dość piękna przez swoje pomalowanie”, z jednym oknem i piecem z kafli zielonych. 
Głównym sprzętem w tej celi była drewniana sypialnia przy ścianie po prawej stronie 
umieszczona i dwa stoły. 

W części wschodniej, za korytarzem prowadzącym na dziedziniec klasztorny i og-
rody znajdowało się w trakcie ogrodowym duże pomieszczenie służące za refektarz 
zimowy, doświetlony dwoma oknami i połączony z kuchnią przez okienko do wydawania 
posiłków. Pomieszczenie to służyło również do robienia świec woskowych i dlatego przy 
piecu z kafli zielonych znajdował się piecyk murowany z kociołkiem i odpowiednimi 
narzędziami. Tutaj także pracowali rzemieślnicy wykonujący różne usługi dla klasztoru. 
Kuchnia była ostatnim pomieszczeniem w trakcie ogrodowym od wschodu budynku. 
Prowadziły do niej drzwi pojedyncze z korytarza i z dziedzińca klasztornego. Naprzeciw-
ko kuchni i refektarza zimowego znajdował się duży refektarz z trzema oknami od strony 
katedry. Jak podaje inwentarz: „ozdoby i malowania żadnego nie ma”, tylko portrety 
biskupów chełmskich i piec z kafli zielonych służyły za ozdobę tego wnętrza. 

Z korytarza dzielącego budynek na dwa trakty w ścianach szczytowych budynku 
wychodziło się na zewnątrz przez drzwi podwójne malowane do połowy przeszklone, 
ponad którymi znajdowały się dwa okna małe doświetlające korytarz. Od wewnątrz z ko-
rytarza drzwi te oddzielone były drugimi drzwiami z krat drewnianych. 
Piętro: Na piętro prowadziły schody obszerne naprzeciw drzwi od furty, które na 
gzymsie miały „wyprowadzony ganeczek ze sztakiecików drewnianych pomalowanych”. 
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Naprzeciw schodów na piętrze znajdowała się biblioteka, do której wchodziło się 
poprzez podwójne drzwi do połowy przeszklone. Podobnymi drzwiami można było 
wyjść z biblioteki na balkon umieszczony ponad gankiem kolumnowym. Duży stół i sza-
fy z książkami były głównym wyposażeniem biblioteki. 

Za biblioteką znajdowała się cela kaznodziejska a za nią cela spowiednikowska, 
które posiadały jeden piec ogrzewający je (cela spowiednikowska była później szafar-
ską). Do obu tych cel prowadziły pojedyncze drzwi z korytarza. 

Ostatnie w samym rogu była dwie cele profesorskie. Wiodły do nich z korytarza po-
dwójne drzwi. Pierwsza cela profesorska posiadała dwa okna: jedno od strony katedry, 
drugie na zachód do ogrodu wychodzące. Przed likwidacją zakonu służyła za salę lekcyj-
ną („szkołę”) dla filozofów a w drugiej określanej też komorą zamieszkiwał profesor. 

Po drugiej stronie korytarza znajdowały się cztery cele, z których pierwsza najczę-
ściej służyła za skład różnorodnych rzeczy a w trzech pozostałych celach zamieszkiwali 
scholastycy i filozofowie. 

Z wąskiego korytarza po wschodniej stronie, w trakcie północnym znajdowały się 
wejścia do niewielkich cel przeznaczonych na mieszkania. Pierwszą przy schodach celę 
zajmował promotor Bractwa Różańcowego, druga cela służyła dla wstawnika czyli 
Hocalisty(?) a trzecia przeznaczona była na spiżarnię. Do wszystkich prowadziły drzwi 
podwójne. Od południa, nad refektarzem znajdowała się duża sala, tej samej wielkości co 
refektarz, mająca podwójne drzwi, która nie miała w tym czasie (1793 r.) konkretnego 
przeznaczenia i była „na skład obracana”. 

Cele mieszkalne na piętrze „gdzie scholastycy, promotor i wstawniki były mizerne, 
bez żadnej najmniejszej ozdoby”. Wszystkie miały strop drewniany. Sklepiony był tylko 
obszerny korytarz od strony zachodniej. Korytarz w części wschodniej posiadał strop 
płaski. Korytarz doświetlony był przez do połowy przeszklone drzwi wychodzące na 
balkony drewniane umieszczone w szczytowych ścianach budynku. 

Klasztor kryty był dachem gontowym i otoczony na zewnątrz płotem drewnianym    
z malowanych sztachet. Na dziedziniec klasztorny wiodła drewniana brama o podwój-
nych skrzydłach. Za bramą od strony dziedzińca był rów wyprowadzony za parkan z 
mostkiem o malowanych poręczach. Cały dziedziniec klasztorny otaczał murowany 
parkan a ogród ozdobny wydzielony był od reszty terenu drewnianym płotkiem. 

Na dziedzińcu gospodarczym znajdowała się pod jednym dachem murowana stajnia, 
spichlerz, izba dla kapelistów lub rzemieślników i browar. W części północnej dziedzińca 
zlokalizowana była dawna zamkowa studnia „pokrycia wcale potrzebująca” a także 
drewniana, kryta gontem wozownia i karmnik dla wieprzów. 

Za murowanym parkanem, naprzeciwko wozowni w dole znajdował się folwark       
z małym ogrodem dawniej do klasztoru należący, który starosta chełmski Antoni 
Węgliński odebrał zakonnikom. 
 
Zmiany zachodzące w wyglądzie budynku klasztornego.  

Z badań architektonicznych wynika, że najstarszą część budowli stanowią piwnice 
zachowane we wschodniej części, pochodzące z wcześniejszego budynku o nieznanej 
nam funkcji19. 

                                                            
19 W. Filip, M. Maciejewski, Badania architektoniczne klasztoru pobazyliańskiego w Chełmie, Chełm 1999, 
s.40, mps arch. WUOZ w Lublinie, Delegatura Chełm. Można z pewną dozą prawdopodobieństwa domnie-
mywać o istnieniu tutaj wymienianego w XVI w. klasztoru bazylianek. 
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Analizując zachowane rzuty budynku klasztornego z 1780 r.20, 1865 r. i współczesny 
oraz opisy wnętrza przedstawione w inwentarzu z 1793, można wysnuć wniosek, że układ 
wnętrza klasztoru zachował się w stosunkowo dobrym stanie a główne ciągi komu-
nikacyjne, rozplanowanie cel i funkcji użytkowych pozostało prawie bez zmian. Z badań 
architektonicznych wynika, że parter i piętro zostały wzniesione jednocześnie z wyko-
rzystaniem istniejących piwnic, co doprowadziło do wyraźnego zróżnicowania części 
wschodniej - realizowanej w oparciu o istniejący układ ścian piwnic - i zachodniej 
budowanej bez takich ograniczeń. Na rzucie budynku można to interpretować jako dowód 
jego fazowego powstawania, co jednak zdecydowanie negują autorzy badań architekto-
nicznych nie znajdujący potwierdzenia tego w analizie ścian, wątków muru i rodzaju cegieł. 
Z przeprowadzonych badań wynika, że cała naziemna część budynku powstała w jednym 
cyklu budowlanym, ok. 1640 r. Badania architektoniczne wykazały, że pierwotnie tylko w 
refektarzu występowały sklepienia a pozostałe pomieszczenia były przesklepiane w trakcie 
kolejnych napraw i remontów, co nie zostało jednak potwierdzone źródłowo. 
Na podstawie niezwykle skąpo zachowanej ikonografii można natomiast przypuszczać, 
że znacznie zmieniła się bryła budynku i jego wygląd zewnętrzny. Pierwsza duża 
przebudowa miała prawdopodobnie miejsce tuż przed 1765 rokiem, gdy planowano 
uroczystości koronacyjne obrazu Matki Boskiej. Niestety brak danych o zakresie 
przeprowadzonych wówczas prac. 

Z rzutu pochodzącego z ok.1780 r. wynika, że klasztor miał w tym czasie prostą 
bryłę bez żadnych przybudówek, jedynie elewację frontową zdobił ganek nieznacznie 
wysunięty przed elewację frontową i wsparty na dwóch filarach. 

Duże zmiany w wyglądzie i wnętrzu budynku klasztornego mogły zajść po pożarze 
w 1802 r. Jak wiemy pożar rozpoczął się w kuchni i był tak duży, że nieomal doszczętnie 
zniszczył katedrę. Trudno sobie wyobrazić by pozostała część klasztoru pozostała 
nietknięta. Nie wiemy jednak nic pewnego o rozmiarach zaistniałych wówczas zniszczeń. 
Najprawdopodobniej spłonął wtedy dach kryty gontem i wypaliło się część wnętrza 
przylegającego do kuchni. Klasztor został szybko wyremontowany a refektarz klasztorny 
przez długie lata pełnił funkcję kaplicy. Wtedy prawdopodobnie uproszczona została 
forma dachu i usunięta część dekoracji architektonicznej i zlikwidowany ozdobny portyk 
oraz wykonane przesklepienie korytarza wschodniego na piętrze21. 

W 1844 r. wichura zniszczyła dach na klasztorze, który kolejny raz został zmieniony 
- może nawet obniżony - w trakcie prac naprawczych ciągnących się jeszcze po 1852 r. 

Na planach z 1822 i 1823 r. od strony wsch. widoczna jest niewielka przybudówka 
przylegająca do ściany refektarza i przesłaniająca istniejące tutaj wcześniej okno. Na rzu-
cie budynku z 1865 r. przybudówka nadal istnieje natomiast przy ścianie szczytowej od 
strony zach. zaznaczony jest ganek wsparty na dwóch filarach podtrzymujący balkon 
dostępny z korytarza I piętra. W tym czasie portyk przed elewacją frontową jest znacznie 
bardziej wysunięty i wsparty na dwóch kolumnach. Na kolejnych planach Chełma z 1874 
i 1925 r. widoczna jest druga przybudówka dostawiona do zachodniej ściany szczytowej, 
która mieściła klatkę schodową związaną ze zmianą funkcji i komunikacji wewnętrznej, 
jaka zaistniała po likwidacji zakonu oraz adaptacji budynku na cele mieszkalne. 

                                                            
20Najstarszy znany plan sytuacyjny zabudowy Góry Chełmskiej znaleziony został na strychu przy remoncie 
pałacu biskupiego, przedstawia rzuty wszystkich budowli wraz z nieistniejącą bramą wiodącą na dziedziniec 
katedralny od strony miasta i okrągłą basztą w murze okalającym zespół sakralny. Plan zachowany jest w 
przerysie, nie datowany. Datowanie na ok. 1780 r. autorka oparła na analizie znanych informacji o pozostałych 
budowlach, arch. WUOZ w Lublinie, Delegatura Chełm. 
21 W. Filip, M. Maciejewski, op. cit. s. 50. 
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Kolejna ingerencja we wnętrze budynku miała miejsce w l. 1908-1909, gdy zainsta-
lowane zostało w budynku centralne ogrzewanie. Największe zmiany musiały nastąpić w 
piwnicach zupełnie nie przystosowanych do nowoczesnej funkcji grzewczej, z których 
obszernymi kanałami doprowadzono ogrzewanie również do stojącej nieopodal świątyni. 

Bardzo istotne zmiany zaszły w budynku klasztornym tuż przed wybuchem drugiej 
wojny światowej. Skuwając tynki zewnętrzne i wewnętrzne najpewniej zlikwidowano 
malowidła a także sztukaterie zdobiące niektóre cele i pomieszczenia reprezentacyjne.   
W tym też czasie rozebrano portyk kolumnowy akcentujący wejście do furty klasztornej, 
uproszczono elewacje zewnętrzne likwidując detale architektoniczne, usunięto dawną 
stolarkę okienną i drzwiową a wnętrze przedzielono ściankami działowymi.  

Pomimo wielu zmian i ingerencji we wnętrze i bryłę budynku można bez większych 
trudności przywrócić jego układ wewnętrzny a częściowo także wygląd zewnętrzny na 
podstawie zachowanych rzutów i opisów. 
Odnalezione w archiwach inwentarze biskupów chełmskich, pamiętniki i testamenty, za-
chowane z różnych lat plany oraz inwentarz z 1793 r., dały pełniejszy obraz dziejów za-
konu bazylianów w Chełmie a przede wszystkim pozwoliły na odtworzenie, z dużą do-
kładnością, pierwotnego wyglądu klasztoru wraz z układem jego wnętrz i wyposażeniem. 

Miejmy nadzieję, że rozpoznanie źródłowe i wykonane badania architektoniczne już 
wkrótce zostaną wykorzystane przy realizacji obecnie planowanych prac remontowych 
budynku klasztornego i jego adaptacji na muzeum sztuki sakralnej oraz ekspozycję 
zbiorów archeologicznych pozyskanych podczas badań na Górze Chełmskiej oraz we 
wnętrzu dawnej katedry greckokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. 
 
Summary 
The former Basilian monks’ monastery is located in the cathedral complex on Góra Chełmska. The 
monks of St. Basil rule had been brought to Chełm by the Uniate bishop Metodiusz Terlecki in order 
to consolidate the Union in the Chełm Land. A convent consisting of several people was led by the 
superior Jakub Susza, inquisitive scholar of the history of the Chełm Land and ardent follower of 
veneration of the picture of Our Lady of Chełm, famous for wonders. The Basilian monks 
conducted very intensive cultural and educational activities. The gymnasium, which was organized 
by them was very popular and competed with Piarist College, also operating in Chełm. The 
monastery building, also housing the classrooms, was erected in 1640. After the liquidation of the 
Order under the tsar's decree of 1864, and the dissolution of the union in 1875 monastery building 
was first designed for apartments for families of Orthodox priests and later for government officials 
and homeless families. It was repeatedly renovated and adapted to the different needs, however, it 
preserved clear original interior layout: with fine staircase, large hall with a barrel vaulted ceiling, 
refectory, library and residential cells for the superior, students and professors. Reproduction the 
interior layout and purpose of the individual rooms was possible thanks to the eighteenth and 
nineteenth century plans, and a detailed inventory of 1793, preserved in the Regional State 
Archives in Lublin. Additional information was provided by architectural research and 
archaeological excavations carried out in the basement. The physical appearance of the outside of 
the building is the least known. The oldest, eighteenth-century drawing and a number of later 
pictures depict only a part of the front façade with the column porch, which was disassembled in 
1939. Today, the building of the old monastery, which is only partially occupied, is planned to be 
arranged as a museum with an exhibition of sacred art and the findings obtained in the course of 
archaeological research conducted in the palace of Prince Daniel Halicki on Góra Chełmska (the 
Mount of Chełm) and the former Greek Catholic Cathedral. The source information and research 
carried out in the monastery building will be used to develop the conservator’s recommendations 
and guidelines for the design and adaptation of the building to the new function. 







 

Katarzyna Tur-Marciszuk 
 
 

SAMOCHÓD OSOBOWY Z CZASÓW POLSKI LUDOWEJ 
 
 
Tak jak w XIX w. wyobraźnię i ludzkie pasje rozpalały ruiny przeróżnych budowli          
i pozostałości dzieł sztuki, tak dzisiaj oddziałują pojazdy, które wyszły już z produkcji. 
Dziełami architektury zajęli się specjaliści, a pasjonaci zaczęli wydobywać ze zło-
mowisk, ze startych stodół i garaży samochody, motory i różne inne środki lokomocji, 
którym poświęcają czas i swoje umiejętności. W Ustawie o ochronie zabytków 
sformułowano definicję zabytku: jest to nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich część lub 
zespół, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące 
świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie 
społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. 
Zastosowanie tej definicji w stosunku do oceny pojazdów wymaga dużej wiedzy 
technicznej, historycznej i filozoficznej. Definicja ta wywołuje duże kontrowersje w 
środowisku wielbicieli oldtimerów, aż do twierdzenia, że w dzisiejszych czasach postęp 
techniczny idzie tak szybko, że pojazd opuszczający fabrykę już jest świadectwem 
minionej epoki. Z drugiej strony przerażająca jest ilość informacji, ale także i przed-
miotów, które chcielibyśmy zachować przed zapomnieniem, dlatego trzeba posługiwać 
się jeszcze dodatkowymi kryteriami pozwalającymi wybrać spośród ogromnej rzeszy 
informacje najważniejsze, a przedmioty najpiękniejsze i niosące w sobie prawdziwy 
obraz epoki. Kolejnym probierzem jest człowiek, który dosyć przypadkowo wybiera 
przedmiot, ale i informację, tekst, który zachowuje, o który dba. 
Mimo, że są jeszcze osoby, które uważają, że epoka socjalizmu się nie skończyła, a na 
pewno jeszcze na nas oddziaływuje, do ewidencji zabytków włączamy pojazdy, które 
jednoznacznie kojarzą się z czasami Partii Robotniczej. Spośród produkowanych w 
polskich fabrykach samochodów osobowych, do Wojewódzkiej Ewidencji Pojazdów 
Zabytkowych WUOZ w Lublinie trafiły do tej pory: Fiaty 125p, Fiaty 126 p, Mikrus, 
Polonezy, Syreny, Warszawy i Zastawa 1100. 
 
Pierwszy produkowany w Polsce powojennej samochód to Warszawa M-20 - obecnie 
w lubelskiej ewidencji pojazdów zabytkowych jest 9 różnych modeli Warszawy. (fot. 1-
4) Najstarsza jest z 1958 r., a dwie najmłodsze z 1971 r. Są to modele M-20, M 204 i 223. 
Protoplastą samochodu był licencyjny samochód rosyjski Pobieda M 20. Jego rodowód 
wywodził się od amerykańskiego Forda A, który był wytwarzany od pocz. lat 30. w za-
kładach Gorki, jako GAZ M1, a od 1946 r. samochód dostał nowe nadwozie i dla 
uczczenia zwycięstwa ZSRR w II wojnie światowej nazwano go M 20 Pobieda 
(zwycięstwo). Była to pięcioosobowa limuzyna z nadwoziem samonośnym, stalowym     
o charakterystycznej sylwetce „z garbem” napędzana dolnozaworowym silnikiem 
zblokowanym z trzybiegową skrzynią biegów. W obecności władz państwowych w dniu 
6 listopada 1951 r. o godz. 14.00 ruszyła taśma montażowa w Fabryce Samochodów 
Osobowych na Żeraniu w Warszawie i zjechała z niej pierwsza Warszawa M 20 
zmontowana z części dostarczonych z ZSRR. Samochód był ciągle ulepszany. 
Radzieckie części zastępowano produkowanymi w Polsce. W 1951 r. zmontowano 75 
samochodów, a w 1957 r. już 1577 sztuk. W roku 1953 powstał silnik wykonany 
całkowicie w Polsce. W roku 1957 wprowadzono model z silnikiem o większej mocy, 
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zmieniono kratę wlotu powietrza i dodano stylizowany znak fabryczny FSO. We wnętrzu 
zamontowano kierownicę z pierścieniowym przyciskiem sygnału dźwiękowego. W roku 
1958 pojawiła się dwuramienna kierownica. W 1962 r. wprowadzono górnozaworowy 
silnik o oznaczeniu S-21. Zaczęto produkować odmiany kombi, pick-up, sanitarkę oraz 
nowy model ze zmodernizowanym nadwoziem Warszawę 2231 . W lubelskiej 
ewidencji znajduje się karta Warszawy 223 Combi z 1966 r. (fot. 5). Była ona 
produkowana na eksport lub dla instytucji. Model ten cieszył się dużym powodzeniem2. 
W 1973 r. zakończono produkcję Warszawy. Wyprodukowano jej 254421 sztuk. 

                                                           

 
Syrena - to pierwszy powojenny polski samochód, którego twórcami byli polscy 
inżynierowie: Stanisław Panczakiewicz zaprojektował nadwozie, Karol Pionier - 
podwozie, a Fryderyk Blumke - silnik (fot. 6). Prezentacja prototypu Syreny odbyła się 
31 grudnia 1953 r. Pierwszą Syrenę oznaczono typem 100 i oficjalnie zaprezentowano ją 
na XXIV Targach Poznańskich. Przedstawiciele rządu uchwałą zdecydowali o seryjnej 
produkcji. Pierwsze syreny miały drewniany szkielet obijany w dolnej części blachą, 
klepaną ręcznie, dach był wypełniony płytami pilśniowymi i pokryty dermatoidem. 
Kanapa przednia była wspólna dla kierowcy i pasażera, a tylne siedzisko było niskie        
i uniemożliwiało obserwowanie drogi przez siedzących tam pasażerów. Silnik samocho-
du, odpowiednio zmodernizowany, pochodził ze strażackiej motopompy. Silnik był 
dwusuwowy, dwucylindrowy. Pierwsze 100 syren wyprodukowano prymitywnymi 
metodami. Nadwozia klepano na tzw. babkach. FSO produkowała kolejne modele Syren 
101, 192, 103, 103 S, 104 i ostatni - to Syrena 105. Seryjną produkcję Syreny uświetnił 
znakomity tenor Jan Kiepura, śpiewając w hali fabrycznej dla robotników. Łącznie w 
FSO wyprodukowano 177234 Syren. W Fabryce Samochodów Małolitrażowych w 
Bielsku-Białej produkowano różne odmiany tego samochodu. W 1983 r. zakończono 
produkcję Syreny. Łącznie z FSC wyprodukowano 521311 Syren3.  
W dniu 1 maja 1960 r. pracownicy Działu Głównego Konstruktora Fabryki Samochodów 
Osobowych na Żeraniu w Warszawie przedstawili studium małego samochodu sporto-
wego opartego na zespołach samochodu osobowego marki Syrena. Prace nad prototypem 
tego samochodu trwały trzy lata. Opracował go zespół pod przewodnictwem kierownika 
sekcji nadwozi Działu Głównego Konstruktora FSO mgr inż. Sanisława Łukaszewicza 
przy poparciu Głównego Konstruktora mgr inż. Karola Pioniera. Konstruktorem silnika 
był mgr inż. Władysław Skończyński. Projektantem nadwozia do Syreny Sport był inż. 
Cezary Nawrot. Cały samochód opierał się na elementach i częściach produkowanej już 
w FSO Syreny. Natomiast nadwozie było wykonane z żywic poliestrowych wzmocnio-
nych tkaniną z włókna szklanego. Konstruktorzy nadwozia starali się opanować umie-
jętność operowania tworzywami sztucznymi przy budowie nadwozi. Takim prototypem 
była Syrena Sport. Po opublikowaniu w prasie sylwetki samochodu znawcy motoryzacji 
z Zachodu stwierdzili, że jest to najpiękniejszy samochód sportowy z krajów za „żelazną 
kurtyną”. Do opracowania silnika do Syreny Sport posłużył mgr inż Władysławowi 
Skoczyńskiemu samochód francuski marki Panhard Dyna. Był tam silnik 4-suwowy, 2-
cylindrowy boxser chłodzony powietrzem. Taki silnik prototypowy zbudowano z części 
silnika motocykla Junak typ S03. Zastosowano kompletne 2 cylindry z tego silnika           
i opracowano całą skrzynię korbową. Deska rozdzielcza była prosta i funkcjonalna. Auto 

 
1 Karta ewidencyjna samochodu osobowego Warszawa M 20, oprac. przez Tadeusz Adamski, 2007. 
2 Karta ewidencyjna samochodu osobowego Warszawa 223 Combi, oprac. Tadeusz Adamski, 2010. 
3 Karta ewidencyjna samochodu osobowego Syrena typ - 105, oprac. Tadeusz Adamski, 2013. 
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miało zdejmowany sztywny dach, typu hardtop, duży i pojemny bagażnik tylny. Prototyp 
Syreny Sport był wyprodukowany w jednym egzemplarzu w 1960 r. Fabryka 
Samochodów na Żeraniu nie przewidywała podjęcia produkcji Syreny Sport, traktując 
ten samochód jako doświadczalny. Ówczesne władze zadecydowały, samochód nie jest 
dla ludzi pracy i kazano prototyp tego ślicznego samochodu zniszczyć. I właśnie w 
Lublinie znalazł się pasjonat, który postanowił zrekonstruować ten samochód, z którego 
Polska mogłaby być dumna (fot. 7-9). To przejmująca historia, gdyż śp. Mirosław Mazur 
tworzył Syrenę walcząc ze śmiertelną chorobą. Jak to bywa, zaangażowanie i wyzna-
czony cel dawały mu siły. Przyjaciele i obserwatorzy dopingowali i ciszyli się z postępu 
prac. Konstruktor silnika, inż. Władysław Skoczyński również interesował się podjętym 
projektem i osobiście konsultował prace. W ubiegłym roku dzieło zostało ukończone. 
Samochód został odtworzony na Syrenę Sport na bazie Syreny 105 L4. Zrekonstruowana 
w Lublinie Syrena Sport wzbudziła powszechne zainteresowanie i podziw. Poświęcono 
jej wiele uwagi i publikacji, ale jej odtwórca pożegnał się z nami na zawsze. 
 
Mikrus MR to samochód, który powstał w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w 
Mielcu. Zakłady Lotnicze w Mielcu powstały w Polsce przed II wojną światową na 
terenie Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP) z zamiarem produkowania w nich 
między innymi doskonałego samolotu bombowego PZL 37 „Łoś”. W czasie wojny na 
terenie zakładów znajdowały się warsztaty remontowe Luftwaffe. Po wojnie znowu stały 
się zakładem lotniczym i produkowano w nich na licencji rosyjskiej samoloty myśliwskie 
MIG 15 i MIG 17. Skala tej produkcji była wielka. Wyprodukowano tych samolotów 
kilka tysięcy. Dane były utajnione. Rok 1956 przyniósł Polsce odwilż polityczną. 
Niektóre fabryki miały kłopoty gospodarcze. Wysoko kwalifikowana kadra zakładów 
lotniczych nie miała zatrudnienia. W tej sytuacji grupa młodych inżynierów lotnictwa 
postanowiła zaprojektować i produkować mikrosamochód. Wzorując się na samochodzie 
niemieckiej firmy Glas typ - Goggomobil wyprodukowano w 1956 r. pierwsze prototypy. 
Z mikrosamochodu Glas wzięto płytę podłogi, nadwozie zaplanowano jako polską myśl 
techniczną. Silniki do samochodu zaprojektował i wykonywał WSK Rzeszów. 
Pamiętajmy, że mikrosamochód projektowali i produkowali inżynierowie lotnictwa. 
Dlatego też w samochodzie wykorzystano doświadczenie z produkcji samolotów. Np. 
cała przednia część nadwozia jest wykonana z jednego kawałka blachy. Zastosowano też 
nowy sposób malowania antykorozyjnego, przez zanurzanie całego nadwozia w lakierze  
i wypalanie lakieru piecowe. Dlatego nadwozia tego samochodu są takie trwałe. Koło 
kierownicy ma jedno ramię, które jest jednocześnie kolumną kierowniczą. Przednia część 
nadwozia jest dostępna tylko od strony nóg kierowcy i pasażera, mieści się tam koło 
zapasowe. Przednie siedzenia składane w taki sposób, że po złożeniu można w samo-
chodzie spać. Po przedstawieniu samochodu na wystawie w Moskwie, gdzie wzbudził 
duże zainteresowanie, władze w Polsce wydały decyzję o zaprzestaniu produkcji. 
Ostatnie egzemplarze Mikrusa wyprodukowano w 1960 r. Razem od 1956 do 1960 r. 
wyprodukowano 1728 sztuk tych całkowicie polskich mikrosamochodów. 

                                                            
4 Karta ewidencyjna samochodu osobowego Syrena Sport, zrekonstruowanego w 2012 r., oprac. Tadeusz 
Adamski, 2012. 
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Mikrus jest samochodem poszukiwanym przez kolekcjonerów. Kilka, jako egzemplarze 
kolekcjonerskie wyjechało za granicę5. W lubelskiej ewidencji zabytków jest jeden taki 
samochód, wyprodukowany w 1959 r. (fot. 10-11). 
 
Fiat 125 p - obecnie w lubelskiej ewidencji pojazdów zabytkowych są 24 różne modele 
fiatów 125 p (wliczając w to również FSO 125 p). Dwa najstarsze, o pojemności 1300 
pochodzą z 1968 r. Jeden z nich wyprodukowany został w marcu 1968 r, a pierwsze 
egzemplarze opuściły linię produkcyjną fabryki na Żeraniu w listopadzie 1967 r. Jest 
więc to jeden z pierwszych samochodów tej marki i został całkowicie wyprodukowany   
z włoskich części. Długo był zarejestrowany w Warszawie. Dopiero w 2005 r. nowy 
właściciel przewiózł go do Kraśnika i poddał restauracji (fot. 12). Dodatkowo odtworzył 
go jako radiowóz milicyjny z lat 70. Postarał się o oryginalne wyposażenie, takie jak 
syreny dźwiękowe o zmiennym tonie, sygnał świetlny, błyskowy koloru niebieskiego, 
kompletna radiostacja. Nadwozie jest oznakowane pasami koloru granatowego, powyżej 
klamek, napisem „MILICJA”, na drzwiach przednich obu stron pojazdu. Od 2006 r. 
samochód wielokrotnie brał udział w rajdach pojazdów zabytkowych, wystawach i kon-
kursach elegancji - zdobywając wiele nagród i wyróżnień6. Dwa najmłodsze - o pojem-
ności 1500 - z 1987 r.  
W latach 60. XX w. władze PRL zamierzały rozwinąć przemysł motoryzacyjny w kraju. 
W połowie 1965 r. przystąpiono do rozbudowy Fabryki Samochodów Osobowych w 
Warszawie, aby uruchomić produkcję nowoczesnego modelu samochodu. Po analizie 
możliwości potencjalnych partnerów do współpracy, wybór padł na firmę FIAT w 
Turynie. 22 grudnia 1965 r. zawarto licencję na uruchomienie w FSO w Warszawie 
produkcji modelu 125. Był to średniej klasy sedan, wyposażony w klasyczny układ 
napędowy - wzdłużnie zamontowany z przodu silnik, który napędzał tylne koła (fot. 
13,14). Dotychczasową produkcję Warszawy i Syreny przeniesiono do innych zakładów  
i powoli wycofywano się z ich produkcji. Wraz z rozpoczęciem produkcji Fiata 125 p 
zaczęła się rozwijać sieć zakładów kooperujących oraz serwisowych. Samochód był 
wciąż udoskonalany. Główne zmiany konstrukcyjno-technologiczno-eksploatacyjne 
wprowadzano używając określeń np. „MR’’75; MR’’ 76 itd. (MR oznacza model roku). 
Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. FSO została odcięta od dostaw 
części z zagranicy. Odbiło się to niekorzystnie na jakości produkowanych samochodów. 
1 stycznia 1983 r. wygasła umowa licencyjna, w związku z tym musiano zmienić nazwę 
aut na FSO 125P. Produkcja trwała jeszcze 8 lat. Ostatni egzemplarz wyprodukowano 29 
czerwca 1991 r. Ogółem wyprodukowano 1 445 699 sztuk samochodów7. W lubelskiej 
ewidencji zadokumentowany został wyjątkowy model FSO 125 p, 1,5 - w wersji coupe - 
Grand Turismo. Jest to jedyny, na dzień dzisiejszy, egzemplarz w Polsce (fot. 15,16). 
 
Zastava 1100P - to małe i zgrabne auto pochodzi z Jugosławii. Jego pierwowzorem był 
fiat 128. W latach 60. włoski koncern Fiat postanowił wprowadzić do produkcji nowy 
rodzaj samochodu, który miał być realizacją nieśmiertelnej idei motoryzacyjnej: 
popularny pojazd dla każdego, który zdobędzie światowe rynki i przyczyni się do 

                                                            
5 Karta ewidencyjna pojazdu osobowego Mikrus MR 300 wyprodukowanego w 1959 r., oprac. Tadeusz 
Adamski, 2006. 
6 Karta ewidencyjna nr 15220 samochodu osobowego Polski Fiat 125 p 1300, radiowóz milicyjny, oprac. 
Dariusz Kosidło, 2012. 
7 Karta ewidencyjna samochodu osobowego FSO 125P 1,5, oprac. inż. Henryk Zawistowski, 2013. 
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sukcesu firmy. Silnik, napędzający przednie koła, ustawiono poprzecznie do kierunku 
jazdy. Innowacyjność pojazdu polegała przede wszystkim na całkowicie nowym silniku, 
zaprojektowanym specjalnie dla „małego turyńczyka” (fiat 128). Była to jedna z pionier-
skich konstrukcji, które nie miały odkuwanych elementów. Wał napędowy, korbowody i 
kadłub silnika zostały odlane z tzw. żeliwa ciągliwego, a nie ze staliwa. 15 października 
1971 rozpoczęto seryjną produkcję Zastavy 101. Samochód miał powstawać w Czecho-
słowacji, Jugosławii, Egipcie, Argentynie, Austrii, Hiszpanii i w Polsce. Warszawska 
Fabryka Samochodów Osobowych w 1974 r. wyprodukowała testowy egzemplarz 
noszący nazwę „Polski Fiat 128p”8. Jednak Jugosłowianie nie zgodzili się na takie 
oznaczenie, które zmieniono na Zastawa 1100p. Produkowano ją od 1975 r. W 1983 r. 
zakończono produkcję w FSO9. W lubelskiej ewidencji zabytków jest jedna Zastava 1100 
z 1979 r., wyprodukowana w Polsce (fot. 17-19). 
 
Fiat 126p, czyli mały fiat, Fiacik, Maluch (fot. 20). Jego protoplastą był Fiat 500 zwany 
Topolino (jeden egzemplarz jest wpisany do rejestru zabytków woj. lubelskiego). Był 
jednym z najmniejszych samochodów w Europie. Po nim przyszedł Fiat 600, a w 1957 r. 
Fiat 500. Włosi zwariowali na jego punkcie. Moda na ten samochód rozeszła się po całej 
Europie. Nie wiadomo na czym polegał jego fenomen. Oprócz wielu zalet, takich jak 
ekonomia czy odkrywany dach, miał też sporo wad, na które użytkownicy nie zwracali 
uwagi. Był modny. I to właśnie ten samochód był pierwowzorem Malucha10. 
Historia Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej sięga okresu między-
wojennego. Nazywała się przed II wojną światową Fabryką Wyrobów Metalowych, po 
wojnie przemianowano ją na Wytwórnię Sprzętu Mechanicznego, która specjalizowała 
się w produkcji silników dwusuwowych. Kierował nią wybitny specjalista i konstruktor 
mgr inż. Fryderyk Blumke. Wytwórnia produkowała silniki do motopomp strażackich. 
Po zmodernizowaniu zostały zastosowane do polskiego samochodu Syrena. Fabrykę tą 
przemianowano na Fabrykę Samochodów Małolitrażowych w 1971 r., wtedy też 
podpisano kontrakt licencyjny z firmą Fiat na uruchomienie w Polsce produkcji Fiata 
126p. Rok później przeniesiono produkcję Syreny do FSO w Warszawie, a 1973 r. 
fabrykę w Bielsku opuściło pierwsze 1500 sztuk Maluchów. 
W latach 70. zaczął też pracować Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów 
Małolitrażowych w Bielsku. Ośrodek przyjął nazwę BOSMAL. Pracował na rzecz 
rozwoju konstrukcji FSM. Tam powstały takie prototypy samochodów jak furgon 
Bombel, Fiat 126 p Combi, fiat 126 p wydłużony, Beskid. W 1990 r. FSM została 
przekształcona w spółkę skarbu państwa, a następnie w ramach prywatyzacji przejęta 
przez Włochów. Bosmal uzyskał wtedy pełną samodzielność jednostki badawczo-
rozwojowej. Wtedy też rozpoczęto prace nad konstrukcją kabrioletu opartego na 
zespołach PF 126 p. 
W WEPZ WUOZ w Lublinie dokumentację posiada 8 egzemplarzy małego fiata. 
Najstarszy z 1978 r. Większość z 1984 i 1985 r. Najnowszy to kabriolet z 1994 r. Efekt 
pracy ośrodka BOSMAL (fot. 21). 
 

                                                            
8 M. Leśniewski, Zastava 1100, Unikatowe kolekcje samochodów PRL-u, nr 36, 2010 r. 
9 Karta ewidencyjna samochodu osobowego Zastava 1100 P, wyprodukowanego w 1979 r., oprac. Artur Borka, 
2009. 
10 M. Leśniewski, Fiat 126p, Unikatowe kolekcje samochodów PRL-u, nr 15, 2009. 
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Polonez. Samochód osobowy FSO Polonez był produkowany seryjnie w warszawskiej 
FSO od 1978 r. Rok wcześniej została zmontowana seria informacyjna licząca 100 
egzemplarzy. Pojazd został zaprojektowany na zlecenie strony polskiej przez włoską 
firmę FIAT w 1974 r. Samochód został opracowany z wykorzystaniem płyty podłogowej 
i całego układu napędowego oraz jezdnego, hamulcowego, kierowniczego i wielu 
podzespołów z Polskiego Fiata 125 p. Uznano, po prostu, że w ówczesnej sytuacji 
gospodarczej Polski, będzie to najprostsza i najtańsza metoda na stworzenie nowego 
modelu samochodu do produkcji w FSO. Nowo opracowany pojazd był rzeczywiście 
dość nowoczesny, jak na owe czasy i miał szansę podbić nie tylko rynek Polski, ale też 
rynki zagraniczne. Warto też wspomnieć o modelu coupé 1,5 X, który miał być 
najbardziej luksusowym samochodem produkowanym w PRL. Zamiar nie powiódł się, 
gdyż powstał na pocz. kryzysu lat 80. i niemożliwe było uruchomienie jego seryjnej 
produkcji. Do dzisiaj zachowało się tylko kilkanaście egzemplarzy tego samochodu11. 
Z biegiem lat samochód wymagał unowocześnienia, dlatego w 1986 r. pojawił się nieco 
zmieniony zewnętrznie MR 86, a rok później MR 87. Polonez MR 87 zyskał przydomek 
„akwarium” ze względu na to, że w tej wersji zastosowano dodatkowe okienko za tyl-
nymi drzwiami, co sprawiło że w pojeździe było widniej, kierowca miał lepszą 
widoczność do tyłu i na boki, a także sylwetka pojazdu wizualnie stała się lżejsza.         
W ewidencji lubelskiej znajduje się właśnie Polonez - akwarium, wyprodukowany w 
1988 r.12 (fot. 22) 
 
Summary 
A number of cars that are relics of the People's Republic of Poland, the past era in the Polish 
history, were registered in the Provincial Register of Historic Vehicles at the Regional Office for 
the Protection of Monuments in Lublin. These include: Warszawa - 9 different models, Syrena: 
Syrena 105 L - 4 cars, one Syrena R20 - Truck, Syrena Sport - produced in 1960 in a single copy, 
destroyed by the communist government and reconstructed by Mirosław Mazur in 2012, Mikrus 
MR, Fiat 125 p: 24 cars of various engine capacity - 1300 and 1500 and FSO 125 p, one Grand 
Turismo - the only one to date in Poland, Zastava 1100P - produced at automobile factory in 
Żerań, Fiat 126 p: 8 cars, including Fiat 126 p cabrio - a result of work of the Research and 
Development Centre BOSMAL and Polonez: 4 cars. 
 

 
11 M. Leśniewski, FSO Polonez coupé, Unikatowe kolekcje samochodów PRL-u, nr 64, 2011 r. 
12 Karta ewidencyjna pojazdu osobowego Polonez 1,5 SLE, oprac. Dariusz Kosidło, 2013 r. 
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NOWE TECHNOLOGIE CYFROWE W DOKUMENTOWANIU 
NIERUCHOMYCH ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH NA TERENIE 

LUBELSZCZYZNY 
 

 
W dobie kształtowania się społeczeństwa informatycznego oraz rozwoju nowo-

czesnych technologii cyfrowych, dziedzictwo archeologiczne, jako element krajobrazu 
kulturowego wraz z innymi dziedzinami odnoszącymi się do rejestrowania, badania         
i upowszechniania wiedzy o przeszłości staje się przedmiotem szczególnego zaintereso-
wania środowisk naukowo-badawczych oraz konserwatorskich. W ciągu kilku ostatnich 
lat powstało już wiele teoretycznych rozważań na temat konieczności digitalizacji 
zwerbalizowanych zasobów archiwalnych1, jednakże przedmiotem niniejszego artykułu 
jest przedstawienie praktycznego zastosowania technologii cyfrowych w działaniach 
konserwatorskich w zakresie archeologii.  

 
W odniesieniu do zasobów dokumentacyjnych Archeologicznego Zdjęcia Polski, to 

już w 2 poł. lat 80. w Ośrodku Dokumentacji Zabytków wspierającym merytorycznie 
konserwatorów archeologicznych w poszczególnych województwach na terenie kraju 
powstały we współpracy z Muzeum Archeologicznym w Poznaniu pierwsze programy 
komputerowe umożliwiające wprowadzanie i analizowanie informacji zebranych na kar-
tach ewidencyjnych KESA2. Prace te doprowadziły do powstania małych regionalnych 
informacyjnych baz danych o stanowiskach archeologicznych. Pod koniec XX w. podjęto 
próbę digitalizowania i zarządzania danymi geoprzestrzennymi o stanowiskach archeo-
logicznych na poziomie centralnym, w ramach działalności Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa (d. KOBiDZ). Wobec zbliżającego się zakończenia prac I etapu AZP w 
województwie lubelskim, gdy archiwalny zasób ewidencji wojewódzkiej stanowisk 
archeologicznych obejmował ponad 40 tysięcy stanowisk archeologicznych, co prze-
kładało się na około 100 tysięcy zarejestrowanych na nich pradziejowych i nowożytnych 
faktów osadniczych, poszukiwano możliwości programowych pozwalających łączyć 
wszystkie informacje z kart ewidencyjnych stanowisk archeologicznych (karty KESA) ze 
zobrazowaniem stanowisk na mapie cyfrowej. Bardzo pomocne w tym zakresie okazały 
się wyniki prac zespołu geografów z Instytutu Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie, którzy 
badając sieć osadniczą w dolinie rzeki Wolicy na Wyżynie Lubelskiej wykorzystali 
tradycyjne materiały AZP do wykonania cyfrowej bazy danych o stanowiskach 
archeologicznych. Przy jej tworzeniu oparto się o zmodyfikowany arkusz kalkulacyjny 
MS Excel oraz standardowe i darmowe oprogramowanie Systemu Informacji Geo-
graficznej (GIS)3. Od 2009 r. z wykorzystaniem wypracowanej metody w lubelskim 
urzędzie konserwatorskim prowadzona jest systematyczne digitalizacja archeologicznej 
dokumentacji AZP. Według stanu na połowę. 2013 r. urząd dysponuje mapami 

                                                            
1 Digitalizacja dziedzictwa archeologicznego. Wybrane zagadnienia, red. R. Zapłata, Lublin 2011. 
2 Pirinke A., AZP_ Fox 1.8. Program obsługi komputerowej bazy danych o stanowisku archeologicznych. 
Podręcznik użytkownika. Poznańskie Zeszyty Archeologiczno-Konserwatorskie nr 3, Poznań 1996. 
3 Gawrysiak L., Reder J., Zastosowanie (GIS) do opracowania bazy danych archeologicznych i analiz sieci 
osadniczych na przykładzie dorzecza Wolicy (Wyżyna Lubelska), [w]: Digitalizacja dziedzictwa 
archeologicznego. Wybrane zagadnienia. (red.) R. Zapłata, Lublin 2011, s.132-142. 
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cyfrowymi dla zbioru liczącego ponad 8500 stanowisk archeologicznych. Powstałą bazę 
można integrować z potrzebnymi geodanymi oraz generować obraz stanowisk 
archeologicznych na mapach środowiskowych, geologicznych, katastralnych, histo-
rycznych w dowolnych skalach. Istnieje także możliwość prowadzenia analiz 
badawczych. Przede wszystkim jednak utworzona cyfrowa mapa stanowisk stanowi 
nowoczesne narzędzie pracy konserwatora zabytków archeologicznych. Umożliwia 
precyzyjne integrowanie danych lokalizacyjnych stanowisk archeologicznych z mapami 
projektowanych inwestycji np. drogowych, liniowych czy budowy budynków 
mieszkalnych, a następnie szybkie ustalenie kolizji i zagrożeń dla substancji zabytkowej. 
Możliwe jest nawet monitorowanie i przewidywanie procesów destrukcyjnych, którym w 
wyniku działalności antropologicznej lub naturalnej ulegają stanowiska archeologiczne. 
Ustalenia uzyskane w ten sposób warunkują dalsze działania administracyjne celem 
aktywnego i skutecznego sprawowania ochrony konserwatorskiej nad konkretnymi 
nieruchomymi zabytkami archeologicznymi. 

 
Praktycznym zastosowaniem technologii cyfrowej w działaniach urzędu konser-

watorskiego jest również wprowadzenie programu dokumentowania zabytków archeo-
logicznych posiadających własną formę terenową - takich jak grodziska, cmentarzyska 
kurhanowe lub pojedyncze kopce, z wykorzystaniem systemu nawigacji satelitarnej 
(GPS) i oprogramowania (GIS). Działania dokumentacyjne, po przeprowadzeniu wstęp-
nych analiz polegają na wykonywaniu precyzyjnych planów obiektów archeologi-
cznych. Z powodzeniem metoda została wykorzystane w dokumentowaniu kilku sta-
nowisk, między innymi badanego zespołu wieżowego w Stołpiu, gm. Chełm4. Poprzez 
wykonanie dużej liczby pomiarów satelitarnych odbiornikami geodezyjnych możliwe jest 
dokładne odwzorowanie powierzchni terenu oparte na bazowej „mapie punktowej” (z do-
kładnością wyznaczenia pozycji punktu do 5-10 cm) i uchwycenie na wykonywanych 
planach, z wykorzystaniem programów komputerowych wizualizacyjnych dane prze-
strzenne, słabo czytelnych lub nieczytelnych w trakcie terenowych obserwacji form, 
pochodzenia antropogenicznego jak zniszczone wały, zasypane fosy lub rowy. Następny 
etap prac polega na wygenerowaniu map rastrowych, numerycznego modelu terenu, 
mapy topograficznej, przekrojów oraz modeli trójwymiarowych i map wirtualnych5.  
W 2012 r. na zlecenie LWKZ wykonano pomiary terenowe trzech wybranych grodzisk 
Północnej Lubelszczyzny zlokalizowanych na gruntach miejscowości: Dokudów, gm. 
Biała Podlaska (ob. na gruntach miejscowości Ortel Książęcy I), Niewęgłosz, gm. 
Czemierniki oraz Horodyszcze, gm. Wisznice. Obiekty wytypowano z grupy 29 grodzisk 
i gródków wczesnośredniowiecznych wymagających ponownego określenia lub korekty 
granic ochrony konserwatorskiej6. Ze względu na dużą przydatność w działaniach 
konserwatorskich omawianej metody dokumentacyjnej wyniki rozpoznania tych obie-

                                                            
4 Dobrowolski R., Dzieńkowski T., Zagórski P., Analizy przestrzenne (GIS) w badaniach archeologicznych 
wybranych wczesnośredniowiecznych stanowisk z terenu Ziemi Chełmskiej [w:] Digitalizacja …, (red.) R. 
Zapłata, Lublin 2011, s.120-131. 
5 Dzieńkowski T., Zagórski P., Banasiewicz-Szykuła E., Dokumentowanie obiektów o własnej formie terenowej 
z wykorzystaniem systemu nawigacji satelitarnej (GPS) i oprogramowania (GIS) na przykładzie wybranych 
grodzisk wczesnośredniowiecznych z Północnej Lubelszczyzny, [w:] XXIX Konferencja sprawozdawcza. 
Streszczenia wystąpień, Lublin 2013, s.34. 
6 Banasiewicz-Szykuła E., Gołub I., Koman W., Stachyra A., Wetoszka B., Raport. Stanowiska archeologiczne 
o charakterze obronnym - grodziska, zamczyska i fortalicje wpisane do rejestru zabytków województwa 
lubelskiego, mps w arch. WUOZ Lublin, Lublin 2001. 
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któw omówiono poniżej bardziej szczegółowo. Grodzisko w Horodyszczu posiada         
w orzeczeniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytku z lat 60. ubiegłego wieku granicę 
ochrony konserwatorskiej niedookreśloną, ograniczoną właściwie do gródka otoczonego 
pierścieniem wału. Tymczasem najnowsze badania z zastosowaniem cyfrowych techno-
logii potwierdziły obecność całego kompleksu osadniczego, a zdjęcia lotnicze uwi-
doczniły od północy i wschodu obecność drugiego wału grodziska. Na tym etapie 
rozpoznania pomocne okazały się pomiary zrealizowane w 2012 r. przez badaczy dr       
T. Dzieńkowskiego i mgr P. Zagórskiego. Za pomocą odbiorników GPS i analizy prze-
strzennej zarejestrowano fragmenty kontynuacji drugiego wału od południa i południo-
wego-zachodu. Ustalono, że wał od strony zachodniej mógł ulec zniszczeniu przez 
działanie rzeki Zalewy. Suma wskazanych działań uprawnia do wszczęcia działań 
administracyjnych zmierzających do rozszerzenia granic ochrony konserwatorskiej 
omawianego wyżej kompleksu osadniczego. Nie mniej skomplikowana jest sytuacja 
ochrony grodziska w Dokudowie. Granicę ochrony gródka, rozpoznanego sondażowo       
i datowano na XII w., ograniczono właściwie do kopca o powierzchni ok. 8 arów. 
Badania powierzchniowe i weryfikacyjne lat 70. i 80. XX w. ujawniły obecność osad 
przygrodowych. Wykonane wówczas fotografie lotnicze wskazały na prawdopodobną 
obecność podwójnego wału wokół gródka. Wykonane w 2012 r. pomiary odbiornikiem 
GPS obszaru po powierzchni ok. 7 ha, pozwoliły uczytelnić w terenie wały - wewnętrzny 
i zewnętrzny (T. Dzieńkowski, P. Zagórski, 2012). Ponadto wizualizacja planów, rzutów 
i przekroi wykonana w 3D i 2D wskazuje na potrzebę badawczej weryfikacji obiektu w 
zakresie chronologii, stratygrafii i rozpoznania konstrukcji wałów. Wczesnośrednio-
wieczne grodzisko w Niewęgłoszu, wstępnie sondażowo rozpoznane i datowane posiada 
w orzeczeniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nieprecyzyjnie określoną granicę 
ochrony konserwatorskiej. W sentencji decyzji objęto ochroną powierzchnie ok. 0,5 ha, 
ograniczoną do kilku działek, które w swoich granicach pomieściły niezniszczoną część 
grodziska. Poza granicą ochrony pozostał natomiast drugi wał, w części zniszczony. 
Analiza fotografii lotniczych wskazały na przypuszczalną obecność trzeciego wału. 
Pomiary zrealizowane w 2012 r. na powierzchni około 2 ha, potwierdziły obecność 
dwóch wałów dookolnych oraz, jak się wydaje odcinkowego wału trzeciego od 
południa7. Takie rozpoznanie daje podstawy do powiększenia granic ochrony konser-
watorskiej zabytku. Jak wskazują zebrane doświadczenia oraz z uwagi na dużą 
przydatność techniki cyfrowego dokumentowania powierzchni terenu umożliwiającej 
wykonanie odwzorowania i zarejestrowania dzięki analizie przestrzennej (GIS) słabo 
czytelnych bądź całkowicie niedostrzegalnych form terenowych na stanowiskach, prace 
te powinny być kontynuowane i rozszerzone.  

Przytoczone przykłady nie wyczerpują tematu wykorzystania technik cyfrowych 
użytecznych w konserwatorstwie archeologicznym i stosowanych na terenie woje-
wództwa lubelskiego. Należy tu wspomnieć o projekcie rozpoczętym w 2013 r., 
finansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i reali-
zowanym przez dr Ł. Miechowicza. Celem projektu było rozpoznanie i weryfikacja 
stanowisk archeologicznych o własnej formie terenowej oraz pozostałe obiekty związane 
z działalnością człowieka - pradziejowe, średniowieczne oraz nowożytne8. Elementem 
projektu jest dokumentowanie za pomocą lotniczego skaningu laserowego LIDAR 
fragmentu Kotliny rzeki Chodelki. Szczególnie interesujące są wstępne wyniki 

                                                            
7 Dzieńkowski T., Zagórski P., Tytuł, Dokumentacja grodziska w Niewęgłoszu, mps w arch. WUOZ Lublin, 2012. 
8 Miechowicz Ł., Raport ze skanowania lotniczego LIDAR w Kotlinie Chodelki, mps w arch. WUOZ Lublin, 2013. 
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skanowania obszarów, na których zlokalizowane jest wczesnośredniowieczne grodzisko  
i cmentarzysko kurhanowe w Chodniku, gm. Karczmiska. W wyniku skanowania, po 
redukcji leśnej szaty roślinnej uczytelnione został nieznane dotychczas nasypy kopców 
położone w chodelskim lesie. Warto przypomnieć, że lotniczy laserowy skaning stanowi 
obecnie jedną z najnowocześniejszych metod pozyskiwania informacji na temat 
ukształtowania terenu. W stosunku do tradycyjnych metod, w nieporównywalnie krótkim 
czasie oraz z bardzo dużą precyzją pozwala na przeprowadzenie archeologicznego 
rozpoznania na rozległych terenach. Szczególnie istotne, z punktu widzenia potrzeb 
archeologii jest dokumentowanie zabytków znajdujących się na terenach zalesionych, 
pod koronami drzew i krzewów. Wiązki laserowe rejestrujące punkty na powierzchni 
gruntu z niewielką stratą przenikają bowiem przez szatę roślinną. Dzięki unikalnej 
właściwości skaningu lotniczego metoda ta, pomimo, że jest obecnie stosunkowo droga, 
stanowi idealne rozwiązanie dla przyszłych badań archeologicznych terenów wcześniej 
uznawanych za trudno dostępne, takie jak lasy (porastają ok. 30% powierzchni kraju) czy 
tereny podmokłe. Skanowanie laserowe z poziomu powierzchni terenu zostało 
zastosowane w trakcie przeprowadzonych nieinwazyjnych badań teledetekcyjnych 
kompleksu osadniczego w Żmijowiskach gm. Wilków9. Zestawienie wyników badań 
magnetycznych i geoelektrycznych z danymi uzyskanymi w wyników skanowania 
laserowego pozwoliło uzyskać zrekonstruowany obraz faz i charakteru zasiedlenia oraz 
zaobserwować procesy przekształcenia krajobrazu zespołu osadniczego w Żmijowiskach.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
9 Lisp., Wroniecki P., Teledetekcyjne rozpoznanie zespołu osadniczego w Żmijowiskach. Dokumentacja              
i opracowanie wyników badań nieinwazyjnych, mps w WUOZ Lublin, Kazimierz Dolny - Warszawa 2013. 
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Summary  
This paper presents a practical application of digital technologies for restoration activities in 

the field of archaeology. In 2009, in view of the impending completion of the first stage of AZP 
project (Archaeological Pictures of Poland) in Lublin province, where the provincial archival 
records of archaeological sites reached almost 40,000 KEZA cards (Archaeological Monuments 
Registration Card), which meant about 100,000 registered prehistoric and modern facts of 
settlement, the new program that would allow to combine all information from the AZP card with 
the site imagining on a digital map was sought. 

The endeavours of team of geographers from the Institute of Earth Sciences of UMCS proved 
to be very useful. When developing a research subject, they used traditional AZP materials to 
create a digital database of archaeological sites based on a modified MS Excel spreadsheet and a 
standard program of Geographic Information System (GIS). The systematic digitization of the AZP 
archaeological documentation has been conducted on the basis of the proposed method since 2009. 
As of the end of 2012, the conservation office in Lublin has a set of digital maps of more than 
12,000 archaeological sites. This base can be integrated with the necessary geo-data and generate 
the image of archaeological sites on the environmental, geological, land registry, and historical 
maps in any scales. There is also the possibility of conducting research analysis. First of all, 
however, the digital map of archaeological sites is a modern "tool" for historic preservation 
officers, which allows the integration with investment maps such as road maps, linear or 
construction of residential buildings and then an immediate identification of conflicts and threats to 
historic substance. These findings determine further action of an administrative order to actively 
exercise the conservator’s protection. Another practical application of digital technology in 
archaeological activities of conservation office in Lublin is the introduction of the program of 
documentation of objects with their own field form, using a satellite navigation system (GPS) and 
software (GIS). In 2012, the following settlements in the northern part of Lublin region were 
surveyed: Dokudów - the municipality of Biała Podlaska, Niewęgłosz - the municipality of 
Czemierniki and Horodyszcze - the municipality of Wisznice in the province of Lublin - ultimately 
providing the basis for correction of conservator’s protection limits of objects. Due to the high 
usefulness of digital technology in documentation of the land surface that allows the execution of 
precise mapping and registration through spatial analysis (GIS) of poorly legible or illegible sites 
with their own field form, these works should be continued. We should also mention the use of 
airborne laser scanning LIDAR for documentation of inaccessible forest areas in the Chodelka 
Valley, where, for example, an early medieval cemetery in Chodnik and settlement complex in 
Żmijowiska are located.  
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DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEJ GRUPY ROBOCZEJ 

DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ 
PRZECIWKO ZABYTKOM 

ORAZ ICH PRZECIWPOŻAROWEGO ZABEZPIECZENIA 
– W OCHRONIE ZABYTKÓW PRZED POŻAREM  

 
 

Dobra kultury, jakimi w rozumieniu Konwencji Haskiej są dobra ruchome i nie-
ruchome, posiadające wielką wagę dla dziedzictwa kulturalnego narodu, zarówno 
religijne jak i świeckie z zakresu architektury, sztuki, archeologii, a także miejsca, 
których zasadniczym przeznaczeniem jest przechowywanie lub wystawianie dóbr 
kulturalnych ruchomych, np. muzea, archiwa - stanowią materialne i duchowe 
świadectwo ciągłości losu narodu, jego dorobku myśli i pracy na przestrzeni pokoleń. 
Niestety, na skutek burzliwych wydarzeń w historii naszego państwa, jak również 
towarzyszących im przemian industrialnych oraz nieuniknionego i bezwzględnego 
oddziaływania sił przyrody, dobra kultury narodowej przez ostatnie stulecia ulegały 
ciągłym zniszczeniom i grabieżom. Stąd, tak ważne jest prowadzenie działań 
prewencyjnych, mających na celu zachowanie materialnych dóbr kultury, które zasługują 
na troskę równorzędną, z jaką państwo chroni swoich obywateli.  

Powołana w 2000 r. na terenie województwa lubelskiego - Wojewódzka Grupa 
Robocza ds. przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej przeciwko dobrom kultury 
oraz przeciwpożarowego zabezpieczenia zabytków, w skład której weszli przedsta-
wiciele:  
 Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, 
 Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, 
 Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Woje-

wódzkiego w Lublinie, 
 Diecezjalnych Konserwatorów Zabytków (archidiecezji lubelskiej, diecezji sando-

mierskiej, diecezji siedleckiej i diecezji zamojsko-lubaczowskiej),  
 Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który został koordynatorem 

działań Grupy, 
za zadanie nadrzędne do realizacji, przyjęła dokonywanie bezpośrednich wizytacji 
zabytków oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zaleceń wskazanych podczas 
oględzin, mających na celu usunięcie nieprawidłowości i poprawę stanu zabezpieczenia 
przeciwwłamaniowego i przeciwpożarowego obiektów. 

Łącznie przez okres od 2000 do końca 2012 r., w ramach działania WGR na terenie 
całego województwa lubelskiego przeprowadzono 1113 kontroli obiektów zabytkowych 
(sakralnych i świeckich), w tym odbyło się 563 rekontroli w celu sprawdzenia wykonania 
zaleceń pokontrolnych, mających na celu poprawę ochrony zabytków, zarówno przed 

                                                            
*W opracowaniu wykorzystano materiały zgromadzone w WUOZ w Lublinie, otrzymane z Komendy 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie i komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej 
województwa lubelskiego, Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i komend 
powiatowych Policji województwa lubelskiego, Prokuratury Rejonowej w Lublinie oraz przekazane przez 
właścicieli i administratorów obiektów. 
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destrukcyjnym działaniem sił natury, jak i człowieka. Polegających na wnikliwych 
oględzinach obiektów oraz ich otoczenia wraz ze wskazaniem słabo zabezpieczonych 
miejsc oraz wszelkich nieprawidłowości, mogących doprowadzić do ich zniszczenia i ut-
raty na zawsze.  

 
Niniejszy artykuł stanowi kontynuację zagadnienia opisywanego w poprzednich 

wydaniach „Wiadomości Konserwatorskich” (rocznik 2009, 2011 i 2012), poświęconego 
działalności Wojewódzkiej Grupy Roboczej w zakresie ochrony zabytków przed 
przestępczością oraz pożarem, rozwijając tematykę dotyczącą zagrożenia pożarowego. 
Celem opracowania jest ukazanie przyczyn zagrożenia i skutków jego zignorowania oraz 
przedstawienie dostępnych rozwiązań technicznych, które w przypadku pożaru mogą 
ocalić obiekt i jego wyposażenie. Analizując stan zabezpieczenia przeciwwłamaniowego 
i przeciwpożarowego obiektów zabytkowych występujących na terenie województwa 
lubelskiego, na podstawie spostrzeżeń i uwag Grupy, zebranych podczas jej wielo-
letniego funkcjonowania, stwierdzić można, iż stan ten w stosunku do sytuacji z początku 
obecnego wieku powoli, ale systematycznie poprawia się. Jednak - podobnie, jak w 
przypadku ochrony przed przestępczością - zabezpieczenie przeciwpożarowe ogromnej 
części obiektów zabytkowych, wciąż wymaga jeszcze uwagi, a co za tym idzie 
modernizacji i wzmocnienia. 

Pojęcie „zagrożenie pożarowe”, zarówno obiektów sakralnych, użyteczności 
publicznej, jak i wszelkiego innego rodzaju obiektów, obejmuje trzy podstawowe 
zagadnienia: 
 możliwość powstania pożaru na skutek przyczyn związanych z charakterem i spo-

sobem użytkowania obiektu, 
 możliwość rozprzestrzeniania się pożaru, 
 stan zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu1. 

 
Spośród czynników mających wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego budynków 

i ich użytkowników, wymienić należy: 
 brak lub niewłaściwe wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy oraz brak 

dokonywania okresowych przeglądów i konserwacji tego sprzętu,  
 brak lub niedostateczne zaopatrzenie w wodę do celów gaśniczych, 
 brak zapewnienia dojazdu dla samochodów pożarniczych lub utrudniony dojazd, 

spowodowany często parametrami zabytkowego ogrodzenia lub rosnącymi wokół 
obiektów drzewami (uniemożliwiającymi wjazd na teren objęty zagrożeniem), 

 zły stan elementów konstrukcyjnych, przyczyniający się do szybszego rozprze-
trzeniania się ognia, 

 brak zabezpieczenia środkami ogniochronnymi palnych elementów konstrukcyjnych, 
pokryć dachowych (gontów), elementów dekoracyjnych i wyposażenia wnętrza, 

 zły stan techniczny instalacji elektrycznych i grzewczych, spowodowany długo-
trwałym użytkowaniem,  

 wadliwe wykonanie nowych oraz remontowanych instalacji elektrycznych, 

                                                            
1Z. Bednarek, K. Maślanka, Analiza stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych drewnianych obiektów sakralnych 
zlokalizowanych na terenie Polski Południowej. Trzecie Międzynarodowe Sympozjum „Ochrona przeciw-
pożarowa zabytków”, Częstochowa 1999, s.16. 
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 przeciążenie instalacji, spowodowane podłączeniem zbyt dużej ilości odbiorników 
energii elektrycznej, 

 brak głównego wyłącznika prądu, 
 brak bieżącej konserwacji instalacji elektrycznych, potwierdzonej badaniami 

(pomiarami) instalacji, 
 użytkowanie niesprawnych urządzeń grzewczych, 
 brak zachowania bezpiecznych - wymaganych przepisami lub specyfikacjami 

technicznymi - zasad korzystania z urządzeń grzewczych lub pozostawianie ich bez 
nadzoru podczas pracy (w szczególności dmuchaw, piecyków elektrycznych itp.), 

 brak instalacji piorunochronnych, ich uszkodzenie lub nieprawidłowości w wyko-
naniu tych instalacji, 

 nieodpowiednie warunki ewakuacji, w tym brak odpowiedniej ilości i szerokości 
wyjść ewakuacyjnych, niedrożne drogi ewakuacyjne, brak oznakowania kierunków   
i wyjść, 

 brak wyposażenia obiektów w stałe urządzenia gaśnicze i instalację sygnalizacyjno-
alarmową lub brak połączenia jej poprzez system monitoringu pożarowego z jedno-
stką Państwowej Straży Pożarnej. 
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnę-

trznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz. U. Nr 109, poz. 719) część 
obiektów zabytkowych, zarówno świeckich, jak i sakralnych, została wyznaczona przez 
Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym 
Państwowej Straży Pożarnej - do obowiązkowego montażu stałych urządzeń gaśniczych 
lub systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, 
służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze do stacji 
odbiorczych sygnału alarmu pożaru w obiektach PSP. W wykazie muzeów i zabytków 
budowlanych wytypowanych do obowiązkowego wyposażenia w tego rodzaju instalację 
alarmową z terenu województwa lubelskiego figurują 44 obiekty, w tym 17 sakralnych    
i 27 świeckich - użyteczności publicznej, z czego nie podłączono 16 obiektów zabyt-
kowych, co stanowi 36% wszystkich umieszczonych w wykazie budynków z obszaru 
województwa. Spośród wyznaczonych obiektów, ogółem w urządzenia sygnalizacyjno-
alarmowe wyposażono 33 budynki zabytkowe, co stanowi 75% zobowiązanych.  

 
Wymienione powyżej czynniki mające wpływ na zagrożenia pożarowe są najczęściej 

występującymi przyczynami powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów we 
wszelkiego rodzaju obiektach, nie tylko zabytkowych. A wśród dominujących, wskazać 
należy:  
 wady urządzeń i instalacji elektrycznych, 
 wady urządzeń i instalacji grzewczych lub ich nieprawidłowe użytkowanie,   
 nieostrożność ludzi, na którą składa się m.in. zaprószenie ognia wskutek 

niedbalstwa, lekkomyślności lub nieświadomości przy obchodzeniu się z ogniem, 
materiałami łatwopalnymi lub przedmiotami, bądź urządzeniami mogącymi 
spowodować pożar,  

 wyładowania atmosferyczne przy braku instalacji piorunochronnych,  
 podpalenia umyślne. 
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Stąd też, połączenie biernych i czynnych środków ochrony przeciwpożarowej jest 
kluczem do ograniczenia poziomu zagrożenia pożarowego i uchronienia w dużym 
stopniu obiektu przed zniszczeniem przez ten potężny żywioł lub zminimalizowania jego 
skutków. Profilaktyka przeciwpożarowa jest zdecydowanie tańsza w porównaniu do 
ogromnych strat spowodowanych nieodwracalnym zniszczeniem bezcennych zabyt-
kowych obiektów oraz znajdujących się w nich dzieł sztuki i zabytkowych elementów 
wyposażenia wnętrza.  

Zabytkowe świątynie oraz muzea, to największa skarbnica najcenniejszych dóbr 
kultury, których zachowanie w należytym stanie ma wyjątkowe znaczenie ze względu na 
ich historyczne, kulturowe i artystyczne wartości. Wielką powinnością administratorów 
tych obiektów, a w szczególności obiektów sakralnych, jest zatem przekazanie spuścizny 
kulturowej przyszłym pokoleniom w nienaruszonym stanie. Jednak każdego roku z re-
jestru zabytków skreśla się obiekty bezpowrotnie utracone w wyniku pożaru. 

Na terenie województwa lubelskiego w ciągu ostatnich 13 lat odnotowano 
kilkanaście przypadków poważnych pożarów zabytków nieruchomych. Wśród nich pożar 
do jakiego doszło na terenie zespołu kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w 
Krzczonowie (pow. lubelski), objętego ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru 
zabytków. W dniu 22 VI. 2000 r., w godzinach porannych, spłonęła tam murowana 
dzwonnica, wzniesiona w 1892 r. Zniszczeniu uległa prawie w całości drewniana 
konstrukcja dachu, konstrukcja wsporcza dzwonów, drewniane schody i część stolarki 
(drzwi wejściowe prowadzące do klatki schodowej oraz okna w poziomie dzwonnicy), 
uszkodzone zostały tynki ścian zewnętrznych, malatura wnętrza dzwonnicy (w wyniku 
gaszenia pożaru) oraz pokrycie dachowe wykonane z płaskiej blachy stalowej 
ocynkowanej, ponadto zniszczone zostały wszystkie dzwony, które w wyniku działania 
wysokiej temperatury popękały (fot. 1-3). 

Znaczne straty spowodował również pożar tzw. „Wikarówki” przy kościele szpi-
talnym pw. Św. Ducha i św. Anny Matki NMP w Kazimierzu Dolnym (pow. puławski), 
mający miejsce w nocy z 9 na 10 stycznia 2005 r. Budynek, wzniesiony w XVIII w. - w 
części murowanej, a następnie w XIX w. rozbudowany o drewnianą część od strony 
wschodniej, objętą wspólnym dachem. Na skutek pożaru niemal doszczętnemu spaleniu 
uległ strop budynku i znaczna część więźby dachowej, a także stolarka okienna i drzwio-
wa, ponadto częściowemu zniszczeniu uległy również ściany budynku, pokrycie 
dachowe oraz wyposażenie wnętrza (meble i drewniane ławki) (fot. 4-5). Przyczyną 
powstania zdarzenia było podpalenie, jednak wobec niewykrycia sprawców przestępstwa 
- postępowanie zostało umorzone. 

W dniu 25 XI. 2006 r. miał miejsce pożar w cerkwi prawosławnej pw. Zaśnięcia 
Najświętszej Marii Panny w Hrubieszowie. Tuż przed godziną 17-tą zawiadomiono straż 
pożarną o dymie wydobywającym się z XIX-wiecznej cerkwi. Na szczęście, ogień nie 
był duży, płonął jedynie w głównej kopule i nie zdążył rozprzestrzenić się na resztę 
świątyni. Strażacy szybko opanowali pożar, nie dopuszczając by ten przedostał się na 
sąsiednie kopuły oraz do wnętrza cerkwi. W efekcie, spłonęła część środkowej 
drewnianej, krytej blachą kopuły, ale murowany budynek świątyni wzniesionej w 1875 r. 
- pozostał nietknięty. Powstanie pożaru miało związek z pracami remontowymi 
prowadzonymi w obrębie dachu obiektu, w czasie których iskrzenie przy cięciu blachy, 
spowodowało zapalenie się belek konstrukcji kopuły (fot. 6-7). Zabytkową świątynię 
uratowało szybkie zaalarmowanie straży pożarnej i sprawna akcja gaśnicza. 

Niewiele mniej szczęścia miał również budynek mieszkalny wchodzący w skład 
barokowego zespołu klasztornego oo. Bernardynów w Radecznicy (pow. zamojski), w 

 254



którym doszło do pożaru w dniu 20 XII. 2009 r. Ogień pojawił się na strychu - tuż przy 
przewodzie kominowym, opanował drewniany strop dodatkowo ocieplony słomą, 
następnie rozprzestrzeniał się na dach - w kierunku budynku głównego klasztoru. Dym 
zauważył podczas porannego nabożeństwa jeden z zakonników, ale prawdopodobnie 
ogień zaatakował już w nocy. Na szczęście nikomu z mieszkańców klasztoru nic się nie 
stało. Spaleniu uległo około 100 m2 stropu, ogień zniszczył znaczną część strychu, dzięki 
szybko podjętym działaniom gaśniczym (już po 3 minutach od czasu zaalarmowania), 
pożar nie zdołał rozwinąć się do dużych rozmiarów. Ze względu na specyfikę obiektu 
(podwójne, drewniane stropy wypełnione palnym ociepleniem i drewniana konstrukcja 
dachu), podczas akcji ratowniczej strażacy rozebrali część konstrukcji stropowej w celu 
sprawdzenia, czy ogień nie rozprzestrzenił się na dalszą część budynku. Podjęto także 
ewakuację mienia z zagrożonych pomieszczeń. Akcja gaśnicza trwała ponad 6 godzin, 
straty spowodowane pożarem, oszacowano na 80 tys. złotych. Przyczyną pożaru 
zabytkowego kompleksu klasztornego był nieszczelny przewód kominowy (fot. 8-10). 

Natomiast przykładem ogromnego strawienia przez ogień może być pochodząca       
z 1912 r., murowana cerkiew prawosławna pw. Matki Boskiej Kazańskiej w Suchawie 
(gm. Wyryki, pow. włodawski), ob. filialna kaplica rzym.-kat. parafii pw. Najświętszego 
Serca Jezusowego we Włodawie (obiekt figurujący w wojewódzkiej ewidencji zabyt-
ków), zniszczona w wyniku pożaru, do którego doszło w nocy z 11 na 12 lipca 2012 r.    
Z chwilą przybycia zastępów straży pożarnej, pożarem objęta była wieża dzwonnicy,      
a płomienie wydostawały się na zewnątrz dachu. Spaleniu uległa drewniana więźba 
dachowa z wieżyczkami, stropy, sklepienia, stolarka okienna i drzwiowa, kopuły, schody 
prowadzące na wieżę oraz palne wyposażenie wewnątrz kaplicy (fot. 11-16). Po 
wstępnych oględzinach, straty oszacowano na około 2 mln złotych. Przyczyną powstania 
pożaru było uderzenie pioruna. 

Pozostałe odnotowane przypadki pożarów w zabytkowych obiektach sakralnych, na 
przestrzeni ostatnich lat, należały do zdarzeń o małych rozmiarach, jak na przykład pożar 
sadzy w przewodach kominowych w klasztorze Paulinów w Leśnej Podlaskiej (pow. 
bialski) w dniu 1 IV. 2010 r.  

W latach 2000-2012, nie mniej pożarów odnotowano w zabytkowych obiektach 
świeckich.  

I tak, dnia 25 V. 2000 r. w drewnianym budynku dawnej oficyny dworskiej (pocho-
dzącej z 1 poł. XIX w.), mieszczącej obecnie Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli 
Okrzejskiej (gm. Krzywda, pow. łukowski), doszło do pożaru spowodowanego wadliwą 
instalacją elektryczną, podczas którego spaleniu uległo około 2 m2 ściany budynku oraz 
częściowo instalacja elektryczna. Pożar powstał w sieni budynku, w bezpośrednim 
sąsiedztwie tablicy rozdzielczej. Obiekt nie był wyposażony w instalację sygnalizacyjno-
alarmową, jednak dzięki szybkiemu zauważeniu pożaru i wezwaniu straży pożarnej, 
zdarzenie udało się opanować w zarodku, nie uległy zniszczeniu eksponaty muzealne, ani 
ekspozycje.  

W dniu 15 VI. 2000 r., późnym wieczorem, stwierdzono podpalenie zabytkowego 
budynku „Domku Aleksandryjskiego” (tzw. Żółtego lub Białego), wzniesionego ok. 1800 
roku, położonego na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Puławach. Całkowitemu 
zniszczeniu uległ dach budynku - drewniana konstrukcja więźby dachowej i ceramiczne 
dachówki, uszkodzeniu uległ drewniany strop - w wyniku miejscowych nadpaleń, 
drewniana obudowa klatki schodowej oraz częściowo stopnie schodów prowadzących na 
poddasze. W trakcie akcji gaśniczej na skutek działania wysokiej temperatury i wody 
zniszczeniu uległ gzyms wieńczący budynek, częściowo tynk na ścianach zewnętrznych  
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i wewnętrznych oraz na suficie, a także drewniane podłogi parteru. Przeciekająca przez 
strop woda gaśnicza spowodowała częściowe uszkodzenie rozety na stropie w sali 
okrągłej, a jego elementy drewniane uległy silnemu zawilgoceniu (fot. 17-18). Przyczyną 
pożaru było podpalenie. W toku postępowania ustalono dwóch nieletnich sprawców, 
którzy weszli do środka budynku, wyważając tylne drzwi (obiekt nie był użytkowany)     
i podłożyli ogień. Straty oszacowano na 150 tys. złotych.  

Z kolei dnia 5 VII. 2000 r. w Lublinie, miał miejsce pożar baraku łaźni i komór 
gazowych na terenie byłego obozu hitlerowskiego na Majdanku, podczas którego 
spaleniu uległy drewniane ściany i dach baraku. Przyczyną pożaru było pozostawienie 
zapalonej świeczki w otworze ściennym baraku przez jednego z uczestników wycieczki. 
Straty oszacowano na 20 tys. złotych. Podobnie, jak pozostałe obiekty i ten nie posiadał 
wówczas instalacji sygnalizacyjno-alarmowej (pomimo faktu, iż był wyznaczony przez 
Generalnego Konserwatora Zabytków do obowiązkowego posiadania systemu sygna-
lizacji pożarowej wraz z podłączeniem do sieci monitoringu pożarowego). 

Ponad rok później, w nocy z 27 na 28 VI. 2001 r. na terenie zespołu dworsko-
parkowego w miejscowości Zamieście (gm. Dorohusk, pow. chełmski), doszło do pożaru 
w pomieszczeniu na poddaszu budynku dworu, wzniesionego w l. 20. XX w. z kamienia 
wapiennego i cegły ceramicznej. Spaleniu uległ drewniany strop nad pomieszczeniem, w 
którym miał miejsce pożar, całkowicie wypaliła się podsufitka, w dużym stopniu 
zwęgliły się belki stropowe, częściowo nadpalona została stolarka okienna oraz drzwi 
wejściowe do pomieszczenia. W wyniku działania pożaru oraz akcji gaśniczej znisz-
czeniu uległy tynki. Przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej.  

Nad ranem, dnia 24 VII. 2004 r., prawdopodobnie w wyniku umyślnego podpalenia, 
powstał pożar w nieużytkowanym budynku XVIII-wiecznego murowanego dworu (d. 
szkoły podstawowej) w zespole dworsko-parkowym w Fajsławicach (pow. krasno-
stawski). Obiekt zabezpieczony był przed dostępem osób postronnych (poprzez zamu-
rowanie otworów okiennych w parterze budynku), jednak nie uchroniło to przed doko-
naniem włamania, na co wskazywały uszkodzenia w zamurowanym otworze okiennym. 
Zarzewie ognia powstało na strychu budynku (gdzie nagromadzone były materiały 
łatwopalne - makulatura, deski, trociny, pozostałe po byłym użytkowniku dworu), skąd 
rozprzestrzenił się, obejmując konstrukcję dachową (fot. 19-20). W celu przeprowadzenia 
sprawnej akcji gaśniczej, wycięto kilka otworów w poszyciu dachu wykonanym z blachy 
ocynkowanej. W skutek pożaru oraz prowadzonej akcji gaśniczej, zniszczeniu uległa 
znaczna część konstrukcji dachowej (spalona w ponad 65%), ponadto uszkodzone zostały 
tynki wewnętrzne, podłogi i drewniane stropy. Straty oszacowano na 15 tys. złotych. 

Znacznie większe szkody wyrządził pożar, do którego doszło w dniu 28 II. 2005 r. w 
drewnianym budynku dworu na terenie zespołu dworsko-parkowego w Siedliszczu (gm. 
Siedliszcze, pow. chełmski). Późnobarokowy dwór wzniesiony został w latach 1758-
1764, następnie w XIX i XX w. gruntownie remontowany i częściowo przebudowany. 
Pożar powstał w jednym z mieszkań w prawym skrzydle budynku. Wybuchł około 
godziny 13, pod nieobecność mieszkańców lokalu mieszkalnego i rozprzestrzenił się na 
poddasze oraz strych, na powierzchni ok. 100 m2 i kubaturze ok. 1100 m3. Zniszczeniu 
uległa zachodnia część budynku dworu w skład której wchodziło jedno mieszkanie i kot-
łownia. Spłonęły drewniane stropy i konstrukcja dachowa wraz z pokryciem wykonanym 
z blachy ocynkowanej. Ponadto, w wyniku prowadzonej akcji gaśniczej budynek w 
części, w której miał miejsce pożar został zalany wodą. Wstępny szacunek strat 
obliczono na 100 tys. złotych. Przyczyną pożaru była nieszczelność przewodu 
kominowego i wady urządzeń grzewczych na paliwo stałe.  
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W nocy z 30 na 31 VIII. 2005 r. doszło do próby podpalenia drewnianego budynku 
zabytkowej kuźni przy ul. Senatorskiej w Kazimierzu Dolnym (pow. puławski), 
pochodzącej z 1900 r. W wyniku zdarzenia, nadpaleniu uległy jedynie trzy deski do 
wysokości 43 cm od podłoża oraz przewód elektryczny znajdujący się przy ścianie 
budynku. Niestety, sprawców podpalenia nie ustalono. 

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie nie miało tyle szczęścia, w dniu 11 X. 2005 r., 
w wyniku podpalenia spłonęła część zabytkowej zabudowy skansenu: stodoła z 
Zagumnia, pochodząca z ok. 1870 r. i obora z Tarnogrodu, zbudowana na pocz. XX w. - 
oba budynki o konstrukcji drewnianej, węgłowej z bali i dachach krytych słomą z szarem 
z dranic, stanowiły część gospodarczą zagrody z Korytkowa Dużego w sektorze 
Roztocza. W 2006 r. budynki te, zostały zrekonstruowane. 

Blisko pięć lat później - w 2010 r. doszło do pożaru w trzech obiektach zabytkowych 
na terenie województwa lubelskiego. W dniu 14 IV. 2010 r. w godzinach porannych, 
stwierdzono pożar niewielkich rozmiarów w murowanym dworze wzniesionym ok. 1875 
roku, stanowiącym obecnie siedzibę Zespołu Szkół Rolniczych w Potoczku (gm. Potok 
Wielki, pow. janowski). W wyniku zwarcia, zapaleniu uległa instalacja elektryczna w 
pomieszczeniu nauczycielskim na piętrze. Dzięki szybkiej i prawidłowej reakcji admini-
stratora obiektu, polegającej na odłączeniu prądu w budynku oraz przeprowadzeniu 
ewakuacji ludzi, działania straży pożarnej ograniczyły się do oględzin pomieszczeń          
i strychu oraz częściowej rozbiórki boazerii. Straty oszacowano na kwotę 1 tys. złotych. 

Znacznie poważniejsze szkody wyrządził pożar, do którego doszło w nocy z 20 na 
21 IV. 2010 r. w kamienicy przy ul. Dominikańskiej 7 w Lublinie, datowanej na XV w. 
Unoszący się dym nad zabudowaniami Starego Miasta, zauważyli nad ranem policjanci 
patrolujący tę okolicę. Po przybyciu w rejon źródła dymu, stwierdzili palący się dach 
trzykondygnacyjnej kamienicy. W związku z czym, przystąpili do ewakuacji mieszkań-
ców kamienicy, z której wyprowadzono 53 osoby. Z uwagi na możliwość rozprzes-
trzenienia się ognia na kamienicę sąsiednią, przeprowadzono ewakuację również jej 
mieszkańców. Po przybyciu na miejsce jednostek Państwowej Straży Pożarnej, 
stwierdzono pożar otwarty dachu kamienicy. Ogień obejmował górną część klatki 
schodowej, strych oraz cały dach konstrukcji drewnianej, pokryty blachą płaską. Podczas 
gaszenia, zawaleniu uległa część klatki schodowej wraz z usytuowanym nad nią stropem, 
stąd też z powodu odcięcia wejścia na poddasze, dalszą akcję ratowniczą prowadzono     
z dachu budynku przyległego. W wyniku pożaru, spaleniu i zniszczeniu uległa więźba 
dachowa wraz z pokryciem dachu oraz część klatki schodowej o konstrukcji drewnianej. 
Dzięki szybkiej interwencji policji i sprawnym działaniom straży pożarnej, nikomu         
z mieszkańców kamienicy nic się nie stało, nie doszło też do rozprzestrzenienia się ognia 
na pobliskie budynki, tj. kamienicę przy ul. Dominikańskiej 5 oraz Bazylikę św. 
Stanisława i Klasztor oo. Dominikanów. Szkodę poniesioną wskutek pożaru oszacowano 
na kwotę 300 tys. złotych (fot. 21-24). W toku prowadzonego śledztwa nie ustalono 
jednoznacznie przyczyny pożaru zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu. 
Biegły z zakresu badań elektrotechnicznych i pożarnictwa wykluczył powstanie pożaru w 
wyniku niesprawności lub uszkodzenia instalacji grzewczej (węglowej) i instalacji 
elektrycznej, nie wykluczył natomiast celowego podpalenia, ani też nieumyślnego 
zaprószenia ognia. Wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa, śledztwo umorzono.  

Z kolei, w nocy z 9 na 10 VIII. 2010 r., doszło do ponownego pożaru na terenie 
Państwowego Muzeum na Majdanku. W jego następstwie, znacznemu spaleniu uległ 
barak dawnej kuchni obozowej (w dużym stopniu zrekonstruowany prawdopodobnie na 
przełomie lat 50. i 60., po pożarze w okresie funkcjonowania obozu w 1944 r.), o 
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powierzchni ok. 750 m2, służący do magazynowania mienia muzeum. Obiekt nie był 
udostępniany zwiedzającym, przechowywano w nim część obuwia więźniarskiego 
(ogółem ok. 10 tys. sztuk butów i podeszew z liczącej 280 tys. sztuk kolekcji). Pożar 
strawił 2/3 baraku i ok. 9 tys. sztuk butów (fot. 25-30). Decyzją Ministra Kultury              
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 I. 2012 r. barak d. kuchni obozowej został 
skreślony z rejestru zabytków woj. lubelskiego. Koszt odbudowy baraku oszacowano na 
ok. 1,2 mln złotych, nie sposób określić natomiast wielkości strat zniszczonych butów w 
wymiarze materialnym, ponieważ nie miały one wartości rynkowej, lecz wartość 
historyczną i emocjonalną. W toku śledztwa ustalono, iż przyczyną pożaru był 
samozapłon, do którego doszło wewnątrz budynku. Zgromadzone w środku baraku 
materiały budowlane, tj. papa z lepikiem, a na niej szkło z dawnych świetlików budynku 
- zapaliły się na skutek powstałego efektu skupienia światła słonecznego wpadającego 
przez szybę budynku i przechodzącego przez resztki świetlików na papę.  

Pół roku później, w dniu 24 II. 2011 r. w godzinach nocnych, wybuchł pożar w lo-
kalu mieszkalnym na piętrze dwukondygnacyjnego, drewnianego budynku dworca kole-
jowego w Minkowicach (gm. Mełgiew, pow. świdnicki), pochodzącego z 1 ćw. XX w., 
pełniącego funkcję dworcowo-mieszkalną. W wyniku zdarzenia, nadpalony został 
fragment ściany wewnętrznej, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pieca 
kaflowego i przewodu dymowego oraz częściowo strop budynku nad lokalem ze źródłem 
pożaru (fot. 31-33). Przyczyną pożaru była nieszczelność w przewodzie kominowym. 
Powstałe straty oszacowano na około 35 tys. złotych.  

 
Jak pokazują statystyki Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, rocznie na 

terenie kraju średnio dochodzi do ponad 160 tys. pożarów różnego rodzaju obiektów         
i obszarów, w tym niespełna 36 tys. dotyczy budynków (użyteczności publicznej, miesz-
kalnych, gospodarczych, produkcyjnych, inwentarskich). Zestawienie ilości pożarów w 
obiektach budowlanych wybranych grup, tj. kultu religijnego oraz muzeach, galeriach - 
bardzo często będących obiektami zabytkowymi lub gromadzącymi w swym wnętrzu 
dużą ilość ruchomych dóbr kultury - w latach od 2000 do 2012 ilustruje zamieszczona 
poniżej tabela.  

 
Tabela nr 1. Pożary w obiektach budowlanych w Polsce, w latach 2000-2012. 

Ilość pożarów Rok 
Ogółem Obiekty sakralne Obiekty muzealne 

2000 34873 178 9 
2001 33354 110 12 
2002 35594 142 8 
2003 36799 186 9 
2004 35058 137 10 
2005 36529 222 12 
2006 26322 175 20 
2007 35630 143 13 
2008 35982 103 10 
2009 36075 119 9 
2010 36390 105 10 
2011 36297 140 6 
2012 37586 133 15 

           Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl]. 
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Na terenie województwa lubelskiego, ochroną konserwatorską poprzez wpis do 
rejestru zabytków (wg stanu na dzień 31 XII. 2012 r.), objętych jest 3768 nieruchomych 
obiektów zabytkowych (w tym 768 obiektów sakralnych, 150 budynków użyteczności 
publicznej, 518 pałaców, dworów, willi i kamienic, 88 budynków przemysłowych) oraz 
21248 zabytków ruchomych, których przeważająca ilość znajduje się w obiektach 
sakralnych. Potencjalnie, każdy z nich narażony jest na to szczególnie niebezpieczne 
zdarzenie, jakim jest pożar, a straty jakie może wyrządzić w przypadku tego rodzaju 
obiektów, poza wymiarem materialnym, nierzadko mają też wymiar bezcenny z uwagi na 
wyjątkową wartość kulturową i historyczną dla dziedzictwa narodowego. A zatem 
chrońmy je jak najlepiej, bo zasługują na szczególną opiekę.  

Oczywistym jest, że całkowite wyeliminowanie wszystkich przyczyn powodujących 
powstawanie pożarów jest niemożliwe, niemniej jednak należy dążyć do zminimali-
zowania poziomu zagrożenia pożarowego. Z uwagi, iż pożar jest zjawiskiem wielowy-
miarowym, podawanie uniwersalnych rozwiązań mających na celu ograniczenie strat 
powstałych w jego wyniku jest niezwykle trudne, tym bardziej gdy zagadnienie to 
dotyczy obiektów zabytkowych - wymagających uwzględnienia specyficznych wymo-
gów, w tym zachowania estetyki i substancji zabytkowej chronionego dobra kultury. Stąd 
też, każdy tego rodzaju obiekt wymaga indywidualnej analizy sposobu zabezpieczenia 
przed pożarem. Spośród najczęściej podejmowanych działań technicznych i organiza-
cyjnych w tym zakresie, wymienić należy: 
 zabezpieczenie palnych elementów konstrukcyjnych środkami ogniochronnymi, 

zapewniającymi trudnozapalność drewna, 
 eksploatowanie urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją 

obsługi oraz zapewnienie ich bieżącej konserwacji, 
 zapewnienie badań okresowych instalacji i urządzeń elektrycznych oraz grzewczych, 
 zapewnienie właściwej ochrony odgromowej, 
 podział obiektu na strefy pożarowe, 
 zapewnienie bezpiecznych warunków ewakuacji ludzi i mienia, w tym oznakowanie 

obiektu znakami ewakuacyjnymi dróg i wyjść, utrzymanie drożności dróg 
ewakuacyjnych, 

 wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy, automatyczne instalacje 
wykrywania pożaru, w tym podłączone bezpośrednio do jednostki straży pożarnej. 

 
Optymalnym rozwiązaniem byłoby dodatkowo: 
 wyposażenie obiektu w stałe instalacje i urządzenia gaśnicze (najlepiej urządzenia 

mgłowe, przystosowane do gaszenia pożaru przy pomocy mgły wodnej z użyciem 
znacznie mniejszej ilości wody niż urządzenia wodne lub urządzenia gazowe, 
wykorzystujące jako środek gaśniczy gazy, czy też mieszaninę gazów obojętnych), 

 przeprowadzanie ćwiczeń na obiekcie w zakresie możliwości ewakuacji ludzi i mie-
nia oraz działań gaśniczo-ratowniczych.  
 
Chcąc zidentyfikować główne problemy - w zakresie zabezpieczenia przeciwpoża-

rowego - występujące w obiektach poddanych kontroli, wśród najczęściej powtarzają-
cych się i jednocześnie najpoważniejszych braków oraz nieprawidłowości stwierdzanych 
podczas kontroli Wojewódzkiej Grupy Roboczej w latach 2000-2012, wymienić należy: 
 brak instalacji alarmowych przeciwpożarowych,  
 brak instalacji odgromowych lub ich niewłaściwe zamontowanie, 
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 brak aktualnych badań technicznych instalacji elektrycznych i odgromowych, 
 niewłaściwe zabezpieczenie sieci, gniazd i przyłączy energii elektrycznej, 
 brak oznakowania wyłączników głównych prądu i zaworów odcięcia gazu, miejsc 

przechowywania sprzętu gaśniczego oraz dróg i wyjść ewakuacyjnych, 
 brak wystarczającej ilości gaśnic lub nieterminowa konserwacja i wymiana sprzętu 

gaśniczego, 
 brak instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem numerów 

telefonów alarmowych. 
 
W 2012 r. podczas oględzin 86 zabytków nieruchomych z obszaru województwa 

lubelskiego, w tym z terenu działania: 
 WUOZ w Lublinie: 28 obiektów, 
 Delegatury w Białej Podlaskiej: 20 obiektów, 
 Delegatury w Chełmie: 12 obiektów, 
 Delegatury w Zamościu: 26 obiektów, 
odnotowano następujący stan zabezpieczenia przeciwpożarowego:  
 
 

obecność  
systemu 
 
brak  
systemu 

 
 
 
 

 
 
 
 
1) wyposażenie w system sygnalizacji pożaru: 
 
 
 

2) wyposażenie w podręczny 
sprzęt gaśniczy 

 
 
 

 
prawidłowe 
 
brak 

3) oznakowanie miejsc 
przechowywania sprzętu 
gaśniczego 
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4) instrukcja postępowania na 
wypadek pożaru 

 
 

 
prawidłowe 
 
brak 

5) oznakowanie wyłącznika 
głównego prądu 

 
 

6) oznakowanie dróg i wyjść 
ewakuacyjnych 
 

 
 
prawidłowe 
 
brak 

7) drogi dojazdowe 
(nawierzchnia, szerokość itp.) 
 

Analizując działania Wojewódzkiej Grupy Roboczej na przestrzeni 13 lat, należy 
zauważyć, iż pomimo ciągłego monitorowania obiektów zabytkowych, stale stwierdzana 
jest duża ilość powtarzających się nieprawidłowości, przede wszystkim w zakresie 
przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, wyeliminowanie których w większości 
przypadków nie wymaga skomplikowanych działań inwestycyjnych, ani szczególnie 
dużych nakładów finansowych od właścicieli budynków, a jedynie potrzebna jest nale-
żyta troska i świadomość zagrożenia. Niemniej jednak, porównując stan zabezpieczenia 
w kontrolowanych obiektach zabytkowych, w pierwszych latach pracy Grupy i obecnie - 
uznać należy, że sytuacja w tym zakresie powoli, ale systematycznie ulega poprawie. 
Zauważyć można wyraźne starania właścicieli (administratorów) obiektów, zmierzające 
do poprawy (modernizacji i wzmocnienia) zabezpieczenia budynków przed pożarem        
i włamaniem:  
 coraz więcej budynków wyposażonych jest w nowy podręczny sprzęt gaśniczy, 
 wymieniane są przestarzałe skrzynki bezpiecznikowe i przyłącza energetyczne, 
 prowadzone są remonty obiektów, podczas których wymieniana jest stara instalacja 

elektryczna i odgromowa,  
 coraz częściej montowane są systemy sygnalizacji alarmowych i tylko brak środków 

finansowych sprawia, że nie ma ich w większej ilości obiektów. 
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Wojewódzka Grupa Robocza, poza czynnościami kontrolnymi, od lat opracowuje       
i rozpowszechnia materiały informacyjne (poradniki, broszury) poświęcone tematyce 
właściwego zabezpieczenia zabytków sakralnych. Prowadzi szkolenia (2009 - Lublin, 
2010 - Końskowola, Zamość, 2011 - Siedlce, 2012 - Lublin), skierowane głównie do 
administratorów zabytkowych obiektów sakralnych, dotyczące poprawnego sposobu 
zabezpieczenia obiektów przed pożarem i włamaniem, oraz instruktażu w zakresie 
prawidłowego opracowania planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego   
i sytuacji kryzysowych, a także informacji o obowiązujących przepisach dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony obiektów zabytkowych, wynikających z: 
 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji     

i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych, 

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 
Podejmowane przez Grupę działania wpisują się również w funkcjonujący od 2006 r. 
rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań pn. „Razem 
bezpieczniej”, w ramach którego, na zasadzie współpracy z innymi jednostkami, 
Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków realizuje zadania dotyczące „Ochrony 
dziedzictwa narodowego”. Między innymi dzięki działalności WGR w 2009 r. pozyskano 
fundusze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na montaż systemów 
alarmowych (pożaru i włamania), w sześciu drewnianych kościołach zlokalizowanych na 
terenie województwa lubelskiego, tj. w: 
 kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Borowicy, 
 kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Borowie,  
 kościele pw. Podniesienia Krzyża Świętego w Dłużniowie, 
 kościele pw. św. Stanisława Biskupa w Górecku Kościelnym,  
 kościele pw. św. Bazylego w Świerszczowie,  
 kościele pw. św. Tomasza Becketa Biskupa Męczennika w Targowisku. 

 
Wszelkie zagrożenia dla dóbr kultury, jakimi są: kataklizmy, wojny, grabieże, 

nadzwyczajne zagrożenia środowiska, powodzie, awarie techniczne, pożary i inne 
miejscowe zagrożenia, mogą spowodować nieodwracalne straty w dorobku narodowym, 
niezależnie od źródeł i przyczyn ich powstania. Jednak to właśnie zagrożenie pożarowe 
w obiektach zabytkowych jest zagrożeniem dominującym, które może wystąpić zarówno 
w czasie pokoju, jak i wojny, podczas zamieszek społecznych, aktów wandalizmu, czy 
kradzieży. Chcąc zmniejszyć jego skalę i zapewnić narodowym dobrom kultury 
właściwy poziom ochrony, potrzebne jest pełne zrozumienie zagrożenia i szerokie 
współdziałanie służb państwowych oraz przedstawicieli duchowieństwa. A przyjęte 
rozwiązania organizacyjne i techniczne, dotyczące zabezpieczenia obiektu świeckiego 
lub sakralnego oraz ratownictwa zgromadzonego w nim mienia, muszą mieć walor 
uniwersalności i być przydatne w pokonywaniu różnych stanów kryzysowych 
zagrażających dobrom kultury. 
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Summary 
Numerous thefts and fires of monuments were the reason for the establishment of the Central 
Operational Group for prevention of this type of occurrences in 1999. As a result of the decisions 
at the central level and following joint initiative of the Provincial Commander of the Police in 
Lublin, the Provincial Commander of the National Fire Service in Lublin and the Provincial 
Historic Preservation Officer in Lublin – the Provincial Operational Group for prevention of 
organized crime against cultural property and the fire protection of monuments within the area of 
the province of Lublin was established in 2000. The primary task of the Provincial Operational 
Group are direct visits to historical sites, as well as overseeing the implementation of the 
recommendations identified during the controls, aimed at the removal of non-regularities and 
improvement of the protection against theft and fire. 
Total number of inspections of historic buildings throughout the province of Lublin carried out by 
the POG in the period from 2000 till the end of 2012 amounts to 1113, including 563 re-
inspections. The inspections were carried out in secular and religious wooden objects as well as 
made of bricks, and focused on evaluation of their overall condition and environment, indicating 
poorly secured areas and any abnormalities that may lead to the destruction of the monument or its 
furnishings. 
Recent years show an improvement in the protection of historic buildings, but still a number of 
irregularities in this regard can be found. Major limitation is the lack of financial resources, 
especially in sacred objects. Nevertheless, we can see clearly the efforts of the owners 
(administrators) of objects, who try to properly secure the buildings against fire and burglary. 
A major contribution to the changes can be attributed to the Provincial Operational Group, 
continuously providing assistance, expertise and experience of qualified representatives of the 
relevant services and inspections, specializing in safety and security, which constantly promotes the 
information about the proper protection of sacred objects - in brochures and handbooks as well as 
during training and conferences addressed to the administrators of historic temples. 
The POG’s systematic efforts to improve the security bring positive results. Every year, the number 
of facilities equipped with modern security solutions and systems, including alarm systems - is 
increasing. During repair works, old and worn-out wiring, heating systems and lightning systems 
are replaced. We can clearly see the growing interest of owners of historic buildings in the 
appropriate methods of protection, resulting from increased risk awareness. 
 











Andrzej Kasiborski 
 
 

„PAŁAC SOBIESKICH” przy ul. Bernardyńskiej w Lublinie 
 
 

Przy ul. Bernardyńskiej 13 w Lublinie stoi w głębi posesji okazały gmach zwany 
pałacem Sobieskich. Odsunięty od ulicy poprzedzony jest dwiema symetrycznymi 
oficynami i dwiema kordegardami (il. 1, 2). Zajmuje całą szerokość działki, z bocznymi 
elewacjami przylegającymi do zabudowy na sąsiednich parcelach. Oficyny, niepołączone 
bezpośrednio z budynkiem usytuowane w bocznych granicach działki. Kordegardy 
wolnostojące na osi założenia zlokalizowane w granicy ulicy. 

Pałac założono na rzucie prostokąta z okrągłą wieżą pośrodku i z bramą przejazdową 
w skrajnej osi północnej. Dwutraktowy z wtórnymi podziałami ściankami działowymi.  
W wieży główna klatka schodowa z parteru na drugie piętro, druga - gospodarcza przez 
wszystkie kondygnacje. Bryła budynku trzykondygnacyjna, z podwyższoną częścią 
środkową o jedno piętro, ponad którą dwukondygnacyjna okrągła wieża zwieńczona jest 
gzymsem w formie krenelażu. Obiekt podpiwniczony z dodatkowym poziomem piwnic 
w obrębie wieży. Przekryty dachem dwuspadowym, z częścio użytkowym poddaszem 
(od zach.) doświetlonym lukarnami. Nad wieżą dach stożkowy, niewidoczny z poziomu 
terenu. 

Na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 1971 r. do rejestru 
zabytków wpisany został pałac Sobieskich przy ul. Dąbrowskiego 13 w Lublinie, wg 
tradycji wzniesiony w XVI w. przez wojewodę lubelskiego Marka Sobieskiego. Po 1939 
roku, przebudowany przez Dominika Boczarskiego na wiatrak, a następnie na młyn 
parowy. Rozbudowany i adaptowany dla celów mieszkalnych w latach 80. XIX stulecia - 
prostokątny, z cylindryczną wieżą w fasadzie, o opadających skarpowo murach od zach.  
i eklektycznej dekoracji zewnętrznej - jako przykład reprezentacyjnej rezydencji 
magnackiej, sięgającej epoki renesansu i stanowiącej jeden z ciekawszych elementów 
panoramy miasta. 

Historia budowlana miejsca (jak zauważono powyżej) sięga poł. XVI w., kiedy to 
wzniesiony został dwór przez Marka Sobieskiego - wojewodę lubelskiego. Odnotowano 
to w dziele J. Brauna „Civitates orbis terrarium” z 1617 r. i uwidoczniono w panoramie 
miasta Lublina z 1618 autorstwa A. Hogenberga (il. 3). Pierwotne założenie stanowił 
wieżowy dwór obronny, dwukondygnacyjny przekryty dachem czterospadowym 
zwieńczonym latarnią. Z boku dostawiono okrągłą basztę przekrytą kopułą. Od strony 
południowej przylegała parterowa budowla z dachem dwuspadowym, elewację 
południową wieńczył szczyt schodkowy ze sterczynami. 

Na podstawie zarejestrowanego widoku można wnioskować, że przedstawiony 
obiekt nie był jednorodną budowlą. Zapewne w pierwotnym założeniu funkcjonował      
w formie wieży mieszkalno - obronnej. Charakterystyczna dla ówczesnych czasów 
„siedziba pańska” była założona na planie prostokąta lub kwadratu. Do głównego 
korpusu przylegała (jak ma to miejsce w Jeżowie) okrągła baszta, która mogła pełnić 
funkcję obserwacyjną lub sakralną (kaplica). 

W kolejnej fazie, ale jeszcze w duchu architektury średniowiecznej dostawiono od 
południa prostokątny budynek z dachem dwuspadowym i schodkowym szczytem 
wieńczącym elewację. 
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Kolejne wzmianki historyczne wskazują, że około 1660 r. Jan III Sobieski ówczesny 
chorąży wielki koronny dokonuje przebudowy (lub buduje na nowo) dworu na pałac oraz 
tworzy folwark. W tym okresie remontuje trzy domy będące własnością rodziny 
Sobieskich. 

Zapewne fakt budowy nowego pałacu potwierdza zapis ilustracji z 1661 r., gdzie 
stwierdzono „Tam gdzie przedtem bywało domów kilka JMP Sobieyskiego z Migrodzie, 
teraz pałac, stajnia, folwarki domów 3 wystawione, JMP chorąży koronny occupat”. 

Plan de la ville et fauxbourgs de Lublin z 1716 r. autorstwa C.V. d Orkena (treść 
opisu w języku francuskim) rejestruje obrys działki oraz budynek, założony na planie 
wydłużonego prostokąta, usytuowanego równolegle do ob. ul. Bernardyńskiej (il. 4). 

Na rycinie z przedstawieniem Prawdziwego wizerunku postaci św. Antoniego - 
Lublin Vera Effigies Imaginis s. Antonii Thaumaturgi In Ecclesia Lublinensis Ord (ini)  
s. Minorum s. Francisci Obserwantui Miraculis Com (m) endata z 1774 r. wykonanej 
przez Jana Maszewskiego u stóp świętego, w schematycznym rysunku przedstawiono 
panoramę miasta od strony południowej (il. 5). Omawiany pałac prezentuje się jako 
budowla piętrowa kryta dachem dwuspadowym (z kalenicą na osi pn.-pd). Widoczna 
elewacja ogrodowa pięcioosiowa z bramą przejazdową na osi. W ścianie szczytowej od 
południa są także otwory okienne. 

Według planu Lublina sporządzonego przez Stanisława Jana Nepomucena Łąckiego 
z 1783 r. w wykładzie - czyli opisaniu mapy odnotowano obiekt jako własność 
Radziwiłłów. (il. 6) 

Pałac oznaczono jako prostokątne założenie z wydatnym ryzalitem środkowym 
akcentującym oś budynku. W końcu XVIII w. obiekt nie był użytkowany i popadł w 
ruinę. Stan budynku z pocz. XIX w. został zarejestrowany na obrazie pt. „Wjazd generała 
Zajączka do Lublina w 1826 r.” autorstwa Ph. Dombecka. (il. 7) Zachowała się jedynie 
struktura murowana obiektu w formie parterowego budynku z dwiema ścianami 
szczytowymi. Zupełnemu zniszczeniu uległ dach budynku.  

Zły stan pałacu Sobieskich (już) Radziwiłłów przedstawia nam rysunek budynku 
zawarty w przewodniku pt. „Obraz Miasta Lublina przez Seweryna Zenona Sierpiń-
skiego” z 1837 r. (il. 8). W opisie autor stwierdza: ruiny pałacu Radziwiłłów przy ul. 
Żmigród obok kościoła pro reformackiego na górze nad łąkami, wielki dom o bardzo 
dawnej fundacji. Radziwiłłowie nabyli go od Sobieskich, lat kilkadziesiąt stał pustką bez 
przekrycia. Przytacza jeszcze informację, że teraz adwokat Boczarski na jego murach 
młyn wielki buduje. 

Zmiana właściciela obiektu nastąpiła już ok.1804 r., kiedy to pałac został kupiony na 
publicznej licytacji przez Tomasza Trojackiego, który później podarował go Dominikowi 
Boczarskiemu. Przebudowa pałacu na młyn deptakowy i wiatrak ze skrzydłami 
ustawionymi poziomo nastąpiła w latach 1835-36. Od strony ulicy wzniesiono mur 
ogrodzeniowy, a teren splantowano. W latach 40. XX w. młyn nadbudowano. 

Kolejne zmiany własnościowe zanotowano ok. 1853 r., nieruchomość została zaku-
piona przez Witolda i Konstantego Brzezińskich, a budynek przebudowano i przekształ-
cono na młyn parowy. Na publicznej licytacji w 1884 r. cała nieruchomość wraz z za-
budową zostaje zakupiona przez Józefa Strachocińskiego. Za jego czasów nastąpiła 
przebudowa i rozbudowa całego zespołu wraz z pałacem. W oparciu o zachowaną do-
kumentację z epoki możemy określić architektoniczny układ pałacu. Obiekt w tym okresie 
był piętrowy, zwieńczony wydatnym gzymsem, zapewne (co najmniej) dwutraktowy. 
Elewacja dziesięcioosiowa z wejściem, zdobionym boniowanym obramieniem zwień-
czonym kluczem, prowadzącym do sieni. W niej mieściła się klatka schodowa na piętro, 
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na co może wskazywać mały otwór okienny. Nad gzymsem wieńczącym zarejestrowano 
fragmenty zniszczonego muru (w części środkowej i przy elewacji zachodniej). Można 
domniemywać, iż są to pozostałości po ścianie szczytowej i frontonie. Trzy przypory o 
różnych wysokościach wspierająca elewację od strony ogrodowej świadczą, że obiekt 
uległ technicznej destrukcji. 
Budynek główny przebudowano na cele mieszkalne, podwyższono o dwie kondygnacje   
i rozbudowano przez dodanie skrajnej części zapełniając całą szerokość działki. Z tego 
okresu pochodzą dwie zlokalizowane symetrycznie oficyny i kordegardy. Całości nadano 
wystrój eklektyczny. W tym stylu ozdobiono wieże na osi budynku. Tworząc gzyms 
wieńczący bogato zdobiony, nadwieszony łukiem ponad oknami w formie krenelażu. 
Autorem przebudowy był Marian Jarzyński budowniczy miejski. (il. 9) 

Po 1888 r. zespół był własnością Bronisławy Vetterowej, a od 1900 r. p. Brodowskiej. 
W 1927 r. pałac wraz z całą nieruchomością kupuje Tadeusz Karszo-Siedlewski.     

W okresie międzywojennym w pałacu mieści się Gimnazjum Żeńskie Heleny Czarnieckiej. 
Od 1941 r. nieruchomość zostaje przejęta pod zarząd Generalnego Gubernatorstwa. 

Na terenie zespołu znajdowały się zakłady: szewski, zegarmistrzowski, owocarnia, 
sklepy, a także szkoła niemiecka. Po wojnie w budynku mieściła się siedziba Komitetu 
Centralnego PPR. 

W początku lat 50. XX w. nieruchomość zostaje wywłaszczona i przejęta przez 
Prezydenta Miejskiej Rady Narodowej, następnie przekazana Kolei Państwowej DOKP 
w Lublinie. Po remoncie przeprowadzonym w latach 1959-63 pałac obejmuje w użyt-
kowanie Wieczorowa Szkoła Inżynierska, a obecnie Politechnika Lubelska. 

Omówiona powyżej historia pałacu, a także przytoczony materiał ikonograficzny 
wskazują na dowolną interpretację wielkości i formy pałacu. Raz jest przedstawiany jako 
budynek parterowy, jak ma to miejsce na obrazie wjazd gen. J. Zajączka do Lublina,      
w innym ujęciu, jak u S. Z. Sierpińskiego piętrowy. 

Podobne różnice występują w odniesieniu do rzutu budowli. Na planie miasta z 1716 
i 1802 r. pałac założony jest na planie prostokąta, a w opracowanym planie miasta przez 
Bieczyńskiego posiada wydatny od frontu ryzalit środkowy. Powyższe rozbieżności 
mogły być wyjaśnione na etapie badań architektonicznych. 

W 2006 r. Politechnika Lubelska w związku planowaną budową i rozbudową 
zespołu dawnego pałacu Sobieskich dla potrzeb kompleksu dydaktyczno-naukowego 
kierunku Architektura i Urbanistyka, wystąpiła do urzędu konserwatorskiego o wydanie 
wytycznych konserwatorskich dla planowanej inwestycji. Jednocześnie przedłożono 
wstępną „Koncepcję programowo-przestrzenną” adaptacji zabytkowego założenia.     
W trakcie postępowania administracyjnego z uwagi na fakt, iż zespół nie posiada od-
rębnego opracowania monograficznego z urzędu dokonano kwerendy w sprawie pałacu 
Sobieskich w Lublinie położnego przy ul. Bernardyńskiej.  

W ramach tych działań ujawniono m.in. pozwolenie z 1883 r. na przebudowę młyna 
i piekarni na budynek mieszkalny wraz z załączonym projektem autorstwa M. Jarzyń-
skiego, w skład którego wchodził: plan sytuacyjny, rzut poszczególnych kondygnacji        
i rysunki elewacji (wykonane na kalce technicznej). 

Po dokonaniu analizy koncepcji architektonicznej w kontekście dodatkowego rozpo-
znania materiałów z zasobu Archiwum Państwowego zostały przedstawione wstępne 
wytyczne konserwatorskie. 

Obok ogólnych zasad ochrony istniejącego założenia, które zachowało zasadniczy 
układ, formę i wystrój z okresu przebudowy, która miała miejsce w XIX w., wskazano 
także, iż z uwagi na historyczne znaczenie zespołu za priorytet należy przyjąć zacho-
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wanie układu i struktury architektonicznej (forma, gabaryt, zasadniczy układ konstrukcji  
i wnętrz, wystrój) poszczególnych budynków ze szczególnym uwzględnieniem naj-
starszego elementu zabudowy - pałacu dominującego w zespole zabudowy.  

W wytycznych wskazano, że z tego względu niezbędne jest poprzedzenie procesu 
projektowania następującymi pracami badawczymi: 
 wykonanie szczegółowej dokumentacji pomiarowej (inwentaryzacja architekto-

niczno-konserwatorska) wszystkich obiektów; 
 przeprowadzenie badań architektoniczno-konserwatorskich pałacu (ustalenie  

najwartościowszych struktur i faz rozbudowy obiektu oraz dekoracji wnętrz, 
kompozycji i kolorystyki elewacji) oraz sondażowych badań elewacji pozostałych 
budynków; 

 przeprowadzenie badań archeologicznych w strefie przewidywanych przekształceń 
otoczenia pałacu; 

 wykonanie ekspertyzy technicznej obecnego stanu zachowania obiektów wraz z oce-
ną wpływu zamierzonych przekształceń na ich strukturę. 
Zgodnie z powyższymi zaleceniami Politechnika Lubelska wystąpiła o wydanie 

pozwolenia na prowadzenie przez Marka M. Łukacza badań architektonicznych w Pałacu 
Sobieskich przy ul. Bernardyńskiej 13 w Lublinie w oparciu o program tych prac 
opracowany przez autora. Planowane prace miały być zrealizowane w lutym 2008 r. 

Z przeprowadzonych badań architektonicznych sporządzono dokumentację poba-
dawczą, która wypełniła wymogi formalne przewidywane dla tego typu opracowań. 
Elaborat składa się z części tekstowej, rysunkowej i ilustracyjnej. 

W części pierwszej autor opracowania M. Łukacz, dokonał rozpoznania historycz-
nego i analizy istniejącego budynku oraz przeprowadził analizę stratygraficzną odkrytych 
wątków murów. Wyodrębniono cztery grupy chronologiczne pozwalające na określenie 
bezwzględnej stratygrafii zabudowy, a zwłaszcza jej dwu dolnych kondygnacji. 
Do pierwszej z tych grup należy zaliczyć wątek muru z kamienia łamanego (tzw. opoki) 
układany „na dziko” bez warstw wyrównawczych na zaprawie wapienno-piaskowej        
w ciemno-szarym kolorze. Omawiany układ muru odkryto w poziomie fundamentów       
i przyziemiu (obecnie sutereny), w częściach elewacji i ściankach poprzecznych, (które 
pierwotnie można powiązać z budową dokonaną w 2 poł. XVII w., tj. przebudowa lub 
budowa pałacu przez Jana Sobieskiego). 
Drugą grupę chronologiczną wyznacza wtórnie użyty kamień łamany oraz cegła tzw. 
palcówka o różnym stopniu wypalenia, tzw. „wiśniówka” ze śladami okopcenia jak i zen-
drówka. Do zespojenia użyto zaprawy wapienno-piaskowej o barwie ugrowo-szarej. 
Układ cegieł w licowych przymurówkach ścian i ościeży okien, w suterenach wozów-
kowy. W wyższych partiach (w tym wieży) wątek zbliżony do kowadełkowego z prze-
wagą główek. Wątek tej grupy występuje w znacznym zakresie w obrębie ścian 
elewacyjnych i istniejących wewnętrznych ścian poprzecznych (dawne elewacje boczne 
pałacu na parterze i piętrze). Analogiczny układ muru odsłonięto na całej wysokości 
wieży. Powyższą strukturę murów należy powiązać z fazą budowy z pocz. XIX w., tj. 
przebudowy pałacu na młyn z wiatrakiem. 
Trzecią grupę chronologiczną wyznaczają wątki murów wykonane z cegły maszynowej 
na zaprawie wapienno-piaskowej, jasnoszarej o silnej strukturze wiązania. W strukturze 
murowanej sporadycznie użyto wtórnych cegieł rozbiórkowych. Wątek ten występuje na 
ścianach klatek schodowych we wnętrzu wieży dawnego wiatraka na wszystkich 
naziemnych kondygnacjach w ścianie wydzielającej trakty, w skrajnych częściach 
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korpusu pałacu. W tym układzie wzniesiono trzecie piętro oraz sklepienie piwnic. 
Wyodrębnione w tej fazie struktury murów możemy powiązać z okresem przebudowy     
i adaptacji obiektu po 1884 r. na cele mieszkalne i usługowe w oparciu o wspominany 
wcześniej projekt autorstwa budowniczego lubelskiego Mariana Jarzyńskiego. 
Do ostatniej grupy chronologicznej autor badań zaliczył mur ceglany na zaprawie 
cementowo-wapiennej. Wątki te występują w partiach zamurowań otworów, ściankach 
działowych, lokalnych przemurowań istniejących ścian konstrukcyjnych. Zapewne wątki 
te są efektem lokalnym prac adaptacyjnych i remontowych wykonanych w XX w. 

W świetle powyższych badań architektonicznych w kontekście zebranych materia-
łów archiwalnych i ikonograficznych można stwierdzić, że fragmenty najstarszych 
zachowanych struktur murów pałacu pochodzą z 2 poł. XVII w., kiedy to Jan III Sobieski 
wystawił nowy pałac w miejscu dawnego dworu obronnego z otaczającą go zabudową, 
który to zespół umieszczono na panoramie miasta A. Hogenberga. Zapewne wzniesione 
przez Marka Sobieskiego w XVI w. założenie nie nadawało się do adaptacji tak pod 
względem technicznym jak i funkcjonalnym. 

Zachowane części suteren i fundamentów w elewacjach frontowych oraz dwóch 
ścian poprzecznych (w centralnej części obiektu) wyznaczają narys pałacu na rzucie 
prostokąta o układzie trzech kwadratów. Środkowa część pałacu, a także jej wyższe 
kondygnacje uległy zniszczeniu. Przypuszczalnie ówczesny zły stan murów pałacu, który 
przedstawia obraz Wjazd Generała Józefa Zajączka, oraz rycina w przewodniku 
Seweryna Z. Sierpińskiego, nie nadawał się do wykorzystania w strukturze obiektu 
przemysłowego - jakim był młyn i wiatrak z poziomym układem śmigieł. 

Obecny wyraz architektoniczno-urbanistyczny zespołu został ukształtowany w latach 
1884-85 w oparciu o przywołany wcześniej projekt Mariana Jarzyńskiego. Przebudowa-
no budynek główny i zmieniono jego funkcję z przemysłowej na mieszkalną. Do wnętrza 
wieży dawnego wiatraka wstawiono dwie klatki schodowe: reprezentacyjną i gos-
podarczą przebijając na poszczególnych kondygnacjach przejścia do pomieszczeń 
adaptowanych na mieszkania. Wprowadzono nowe podziały wnętrz ścianami po-
przecznymi. Dobudowano od wschodu i zachodu do dawnych elewacji bocznych skrajne 
części obecnego budynku i na wszystkich kondygnacjach w ścianach bocznych 
prowadzące do dobudowanych pomieszczeń. W poziomie 3 piętra obudowano wieże 
tworząc tarasy. Elewacja frontowa otrzymała bogaty, eklektyczny wystrój rozbudowany 
zwłaszcza w górnych partiach wieży. 

W ramach kompleksowych działań inwestycyjnych wystawiono w bocznych grani-
cach działki piętrowe oficyny, zaś od frontu dwie kordegardy i ogrodzenie. 

Późniejsze prace budowlane prowadzone w wieku XX przez kolejnych właścicieli 
dla zmieniających się użytkowników nie wniosły większych przekształceń - 
wprowadzono głównie ścianki działowe, przebijano i zamurowywano otwory drzwiowe 
we wnętrzach związane z nowymi podziałami wnętrz, modernizowano instalacje. 

W ramach badań architektonicznych wykonano na elewacjach odkrywki badawcze w 
celu określenia wypraw tynkarskich i warstw malarskich w formie sondy stratygraficznej 
tzw. schodkowej. 

Na podstawie dokonanych odkrywek jak i analizy techncznych ubytków wypraw 
stwierdzono występowanie jednej warstwy tynkowej, nałożonej bezpośrednio na ceglany 
wątek murów, wykonanej z tynku wapiennego tzw. „rzymskiego” w kolorze kremowym. 
W tej samej technice i barwie wykonano elementy i detale architektoniczne. Powyższe 
wyprawy należy związać z realizacją inwestycji w 1884 r., tj. budową i adaptacją 
budynku na cele mieszkalne. 
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Kolejne nawarstwienia w postaci narzutki cementowej w kolorze szarym, jak 
obecnej barwy (żółtej) pokrywające warstwę szlichty pochodzą z XX w. i związane są    
z rutynowymi działaniami odnawiającymi obiekt. 

Na zakończenie niniejszego artykułu należy wspomnieć, że w związku z rosz-
czeniem spadkobierców do połowy nieruchomości przy ul. Bernardyńskiej, Politechnika 
Lubelska odstąpiła od realizacji projektu pt. „Wschodnie Innowacyjne Centrum 
Architektury” przenosząc lokalizację inwestycji na ulicę Nadbystrzycką w Lublinie w 
zespole budynków dydaktycznych uczelni. 
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Summary 
In the depths of the property at ul. Bernardyńska 13 in Lublin, there is an grand building called the 
Sobieski Family Palace. Located in a certain distance from the street, it is preceded by two 
symmetrical outbuildings and two guardhouses. Construction history associated with this place 
dates back to the mid-sixteenth century, when Marek Sobieski - governor of Lublin, built a manor 
house. It was noted in the work of J. Braun "Civitates orbis terrarium" in 1617 and depicted in the 
panoramic painting of the city of Lublin in 1618, by A. Hogenberg. Subsequent historical records 
indicate that about 1660, John III Sobieski, the then Warrant Officer of the Crown, redeveloped the 
manor house into the palace (or built it anew). 

In the late eighteenth century the building was been used and fell into ruin. The condition of the 
building from the early nineteenth century was registered on the picture "The entry of General 
Zajączek to Lublin in 1826" by Ph. Dombeck. Reconstruction of the palace into stamp mill and a 
windmill with wings set horizontally took place in the years 1835-1836. In the 40s of the twentieth 
century the mill gained superstructure. Due to the bankruptcy of the owners the property fell into ruin. 

At public auction in 1884, the entire property along with the buildings was purchased by Józef 
Strachociński. During his administration, the reconstruction and development of the entire complex 
took place, including the palace, according to the design of M. Jarzyński. The main building was 
converted to residential premises with two additional stories and extended by adding the extreme 
part which filled the entire width of the plot. The two symmetrically placed outbuildings and 
guardhouses were also built at that time. The entire complex was given the eclectic decor. 

The architectural research in the context of the collected archival materials and iconography has 
shown that fragments of the oldest brick structures from the second half of the seventeenth century, 
when John III Sobieski built a new palace in place of the manor house, are preserved in the part of 
the substructure of the front facade and two transverse walls. 
Probably the walls of the palace in bad condition ware not suitable for use in an industrial 
structure which was a mill with a windmill. The current form of the complex was formed in the 
period 1884 - 1885 based on abovementioned architectural design.  
 









Andrzej Kasiborski 
 
 

RENESANSOWY STROP W KAMIENICY PRZY UL. GRODZKIEJ 26 
W LUBLINIE 

 
 

Na temat drewnianych stropów na Starym Mieście w Lublinie ukazał się artykuł      
w 12 tomie Wiadomości Konserwatorskich pt.: Drewniane stropy na Starym Mieście      
w Lublinie - wybrane zagadnienia. Oceną i klasyfikacją objęto przekrycia wnętrz 
odsłonięte w ramach badań architektonicznych prowadzonych w PP PKZ O/Lublin          
- Pracownia Badań Architektoniczno-Konserwatorskich (tj. lat 70-90 XX w.) 
Wskazano także, iż wiele kamienic na Starym Mieście kryje jeszcze w swoich 
strukturach stropy drewniane z profilowanymi belkami i zapewne w trakcie kolejnych 
badań architektonicznych lub w ramach prac restauratorskich natrafimy na kolejne 
zabytkowe przekrycia wnętrz.  

Przykładem jest kamieniczka przy ul. Grodzkiej 26. Obiekt jest zlokalizowany     
w zwartej zabudowie zachodniej pierzei ulicy, która stanowiła najstarszy trakt miejski 
ukształtowany jeszcze przed lokacją miasta na prawie magdeburskim w 1317 r. Obecnie 
jest to budowla dwupiętrowa, podpiwniczona, przekryta dachem dwuspadowym z ka-
lenicą równoległą do ulicy. Układ wnętrz w zasadzie jednodzielny, trzytraktowy. 

Pierwotna zabudowa parceli była drewniana, jednak jak podają archiwalia z 1574 r. 
zaczyna być wznoszony budynek murowany, podpiwniczony, jednotraktowy, być może 
piętrowy. Kolejny etap rozbudowy następuje pomiędzy 1609-1621 rokiem, kiedy to 
ówczesny właściciel Sebastian Kiszka (szewc warszawski) dobudowuje dwa trakty z we-
wnętrzną klatką schodową w środkowej części. Na parterze wstawia ścianę wydzielającą 
wielką sień oraz nowe sklepienia.  

W tym okresie kamienica posiadała pierwsze piętro z wielką izbą w pierwszym 
trakcie, dwiema izdebkami na tyłach i obszerną klatką schodową w środku. Zapewne       
z tego okresu pochodzi przekrycie pomieszczenia frontowego. 

Do 1840 r. brak jest przekazów dotyczących prac remontowych. W opisie z tego 
roku wynika, że nad częścią frontową jest drugie piętro. Po pożarze i remoncie w 1863 r. 
trzecia kondygnacja obejmuje cały budynek. W oparciu o dotychczas posiadane 
materiały można stwierdzić, że układ przestrzenny wraz z wystrojem architektonicznym 
elewacji zachował się bez zmian do czasów obecnych. Podobnie przedstawia się 
problematyka związana z układem i wystrojem wnętrz, które zachowały się od XVII w. 
do czasów obecnych w zasadzie nie zmienionej formie. 

Z uwagi na planowany remont i prace restauratorskie kamienicy na zlecenie wła-
ściciela obiektu przeprowadzono prace przedprojektowe w zakresie badań konserwator-
skich i architektonicznych. 

W trakcie tych ostatnich odkryto nad pomieszczeniem frontowym pierwszego piętra 
(tzw. izby wielkiej) strop drewniany (modrzewiowy) z profilowanymi belkami.  
Jest to typ stropu gęstobelkowego z dwoma rzędami prostokątnych poprzeczek. 
Środkowa belka stropowa dekorowana trzema rozetami o różnym wzorze. Pułap 
wykonano z desek łączonych na wpust i pióro. Wspomniane wyżej poprzeczki o prze-
kroju prostokąta (bez dekoracji fazowej) nie pełnią funkcji maskownic styku desek, 
zostały wprowadzone jako element artystycznego rozczłonkowania pola deskowania 
pomiędzy belkami. Od strony powały konstrukcja stropu została usztywniona poprzecz-
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nymi beleczkami wpuszczanymi (na niewielką głębokość) w belki stropowe. Po usu-
nięciu podsufitki omówiony strop w ostatniej fazie funkcjonowania jako odkryte 
przekrycie wnętrza był bielony. Przy szczegółowych oględzinach stwierdzono niewielkie 
fragmenty materiału przymocowane gwoździkami oraz ślady (rzędy otworów) po 
mocowaniu tkaniny. Zapewne są to pozostałości po tapiseri (obiciu z tkaniny), którą 
pokryto strop. Szczątkowo zachowane fragmenty materiału nie pozwalają na jedno-
znaczne ustalenie przyczyn zastosowania tego pokrycia. Z jednej strony można by 
przyjąć, że zastosowany materiał stanowił element nowej dekoracji, z drugiej mogło to 
być zabezpieczenie techniczne spękanych belek stropowych. 

Prace konserwatorskie sensu stricte wykazały, iż pod pobiałą zachowała się 
pierwotna dekoracja malarska. Kolorystyka poszczególnych elementów stropu przed-
stawiała się następująco: 
 belki stropowe pomalowano w kolorze szaro-brązowym w ciemnej tonacji. Bruzdy 

tworzące profil jak i wgłębne ryty rozet pomalowano w tonacji ciemnoceglastej;  
 deski stropowe były dekorowane powtarzalnym motywem roślinnym w kolorach: 

zielonym, czerwonym i niebieskim na jasnokremowym tle; 
 analogicznie dekorowano poprzeczki stropowe; 
 profilowane murłaty były w kolorze belek stropowych bez podkreślenia kolorem 

wgłębnych profilowań. 
 
Analiza porównawcza pod względem formy, konstrukcji i kolorystyki odsłoniętego 

przekrycia wnętrza ze stropami odkrytymi w obrębie Starego Miasta Lublina pozwala na 
powiązanie go z remontem i rozbudową kamienicy przeprowadzonymi w pocz. XVII w. 

Badania konserwatorskie w obrębie ścian pomieszczenia wykazały występowanie co 
najmniej dwóch warstw malarskich. Z uwagi na fragmentaryczne występowanie malo-
wideł przede wszystkim w obrębie „otwartego” stropu belkowego trudno jest powiązać je 
z przekryciem. Nie stwierdzono (z uwagi na zniszczenia) występowania fryzu charak-
terystycznego dla reperezentacyjnych renesansowych wnętrz mieszczańskich. 

Konserwację stropu przeprowadziła w 2011 r. na zlecenie właściciela mgr 
Małgorzata Podgórska-Makal - dyplomowany konserwator dzieł sztuki, w oparciu o 
(swój) program prac konserwatorskich uzgodniony z WUOZ w Lublinie. 

Sumując należy stwierdzić, że powyższe odkrycie potwierdza wcześniej przyjęte 
założenie o istnieniu jeszcze wielu przekryć w staromiejskich budynkach. 
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Summary 
The tenement at ul. Grodzka 26 in Lublin as a brick building was built after 1574. At the beginning 
of the seventeenth century, it was extended by adding two compartments with the internal staircase. 
During this period the building had an original floor with the large room in the first compartment. 
Probably the decking of the front room comes from this period. 
Based on existing materials it can be concluded that the spatial layout and architectural design of 
the facade remained unchanged to the present day. The same applies to the layout and interior 
decoration that have been preserved since the seventeenth century, in virtually unchanged form. 
In the course of architectural research, the ceiling of wood (larch) with profiled beams was found 
over the front room of the first floor (the so-called grand room). 
This is the type of the slab ceiling with two rows of rectangular crosspieces. Central beam deco-
rated with three rosettes of a different design. The ceiling is made of wooden planks joined with 
tongue and groove. After removing the false ceiling, the ceiling in the last phase of functioning (as 
an open decking of the inside) was whitewashed. Detailed inspection revealed small pieces of 
fabric attached with nails and marks (rows of holes) of attaching the fabric. Perhaps these are the 
remains of the tapestries (upholstery fabric), which covered the ceiling. 
 
Restoration work in the strict sense has shown that the whitewash preserved original painted deco-
ration. Colours of individual elements of the floor were as follows: 
 
 floor beams painted in gray-brown in dark tones. The grooves forming a profile and engraved 

rosettes painted in dark-brick-red tones. 
 ceiling boards decorated with repeating floral motif in: green, red and blue on a light-cream 

coloured background  
 the ceiling cross-bars were decorated similarly, 
 the profiled rafter plates had the colour of floor beams without emphasizing the colour of 

engraved profiling 
 
The comparative analysis in terms of form, design and colour scheme of covering the exposed 
interior with the ceilings exposed in the Old City of Lublin allows to link it with the renovation and 
expansion of the building carried out in the early seventeenth century. 
 
Maintenance of the ceiling was carried out on the order of the owner by Mrs Małgorzata Podgór-
ska-Makal, MA - a qualified art conservator in 2011, based on her own program of conservation 
work agreed with WUOZ in Lublin. 
 
 







Ewa Banasiewicz-Szykuła 
 
 

TOPÓR PÓŹNOŚREDNIOWIECZNY Z ŁABUŃ, POW. ZAMOJSKI 
 
 
Wiosną 2009 roku mieszkaniec Łabuń Stanisław Rozkres przekazał do opracowania 
znaleziony topór żelazny. Do znaleziska doszło podczas pogłębiania i powiększania 
koparką przydomowej sadzawki. Trudno określić, na jakiej głębokości w pokładzie torfu 
zalegał topór, nie mogła być jednak większa niż 1,5 m. Jak twierdzi znalazca w osadzie 
topora tkwiły jeszcze zbutwiałe resztki ułamanego, drewnianego toporzyska. Zabytek 
został poddany przez znalazcę mechanicznemu oczyszczeniu, jednak ogólny stan jego 
zachowania należy określić jako dobry. Wymiary zabytku: dł. całk. - 16,65 cm; szer. 
ostrza - 7,5 cm; najmn. szer. szyjki - 3,6 cm; szer. osady - 3,4 cm (max.), 2,4 cm (min.), 
wys. osady - 6,05 cm; śred. osady 2,5x4,2 cm; waga - 635 g. Jedna strona żeleźca posiada 
wybite znaki. Na szyjce, w owalnym wgłębionym polu znajduje się wybite stemplem 
wypukłe przedstawienie równoramiennego krzyża na półksiężycu oraz odbiegający od 
tego znaku ku brodzie rząd 6 punktów wykonanych puncą. Znalezisko zaewidencjo-
nowano jako stanowisko archeologiczne nr 40 w Łabuniach na obszarze AZP nr 90-89 
(nr stan. na obszarze 59). 
Topór z Łabuń mieści się w ramach stosowanych obecnie klasyfikacji broni obuchowej. 
A. Nadolski opracowując systematykę tego typu broni skupił się na toporach datowanych 
na X-XII w., nie rozdzielał ich na okazy bojowe i robocze (tzn. siekiery), wychodząc 
słusznie z założenia, że w walce używano jednych i drugich1. Za bojowe topory 
datowane na XIII-XV w. uważano egzemplarze wyróżniające się wielkością ostrza, 
wydłużoną brodą a także te, które posiadają znaki bite puncą na żeleźcu. Andrzej 
Nowakowski pisze, że toporami we wczesnym średniowieczu posługiwali się zarówno 
jeźdźcy jak i piesi, dopiero później broń ta stała się orężem plebejskiej piechoty2. 
Tłumaczy to łatwym dostępem do jej posiadania ze względu na cenę oraz brakiem 
potrzeby ćwiczenia specjalnych umiejętności związanych z używaniem topora w boju. 
Dodatkowym argumentem upowszechnienia topora była uniwersalność jego zasto-
sowania. Oprócz podstawowych walorów bojowych przydatny był do prac o charakterze 
„saperskim”, tj. wznoszenia umocnień, mostów. Prace te zazwyczaj wykonywała 
piechota. Według typologii M. Głoska topór z Łabuń można zaliczyć do podtypu VIII a 
grupującego okazy o wydzielonej osadzie w rzucie bocznym prostokątnej lub jak w 
omawianym egzemplarzu trapezowatej z wyraźnie zaznaczoną szyjką, z żeleźcem rów-
nym lub nieco przekraczającym długość osady i ze ściętą brodą3.Chronologię tego typu 
zabytków M. Głosek określa na XIII-XVI w. Wśród przedstawionych w katalogu przez 
M. Głoska toporów datowanych na XIV-XV w., można się dopatrzeć podobieństw do 
okazu z Łabuń i tak też go datować. Na uwagę zasługuje jednostronne zdobienie topora 
dwojakimi znakami wybitymi kowalską puncą: sześcioma okrągłymi wgłębieniami na 
żeleźcu oraz tzw. znakiem właściwym na szyjce o wyraźnej symbolice chrześcijańskiej 
przedstawiający krzyż na półksiężycu. Być może ma tu rację M. Głosek twierdząc, że nie 
każdy znak można interpretować jako kowalski. Indywidualne znaki kowalskie 

                                                            
1 A. Nadolski, Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI, i XII w., Łódź 1954, s.36-50. 
2 A. Nowakowski, Uzbrojenie średniowieczne w Polsce (na tle środkowoeuropejskim),Toruń 1991, s.70-74. 
3 M. Głosek, Późnośredniowieczna broń obuchowa w zbiorach polskich, Warszawa - Łódź 1996, s.33-54. 
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najczęściej wybijano na żeleźcach toporów. Inne, umieszczane na szyjach, mogły być 
znakami własności lub określać przynależność do grupy zbrojnych4. Do ciekawych 
wniosków doszli autorzy analizy bogato ornamentowanej dwustronnie na całej po-
wierzchni siekiery z Łucka5. Ornament na żeleźcach według autorów przedstawia 
zdwojony krzyż w formie płomienia na wzgórzu, w swojej hipotezie znalezisko postrze-
gają w kontekście historycznych wydarzeń związanych z miastem a odnoszących się do 
zjazdu europejskich monarchów w 1429 r. Zdobienie siekiery motywami o stylistyce 
chrześcijańskiej wskazują na wysoką godność właściciela6. Analogiczny do łabuńskiego 
topora, zabytek niedawno odkryty, znajduje się w zbiorach Muzeum Regionalnego w 
Tomaszowie Lubelskim (ryc. 4)7. Topór pochodzi z Puszczy Solskiej w powiecie biłgo-
rajskim znaleziony został niedaleko łąk zwanych „Byki”. Wymiary zabytku: dł. 21,1 cm; 
szer. ostrz. 10,8 cm; wys. osady 7,3 cm; waga 1350 g. Okaz ten posiada na szyjce znak 
przedstawiający krzyż na półksiężycu zamknięty we wgłębionym polu (o nieco tylko 
odmiennym kształcie niż w przypadku zabytku z Łabuń) oraz cztery kółka wybite puncą 
na żeleźcu. Jako przypadkowy można by uznać łuk dotykający do dolnego kółka, gdyby 
nie podobny znak na innym toporze - z Lublina (ryc.3)8. Topór z Lublina znaleziono 
podczas badań archeologicznych w świetle ulicy Lubartowskiej na wysokości Placu 
Łokietka. Okaz ten posiada różne znaki kowalskie po jednej stronne: na szyjce - 
prostokątne zagłębienie podzielone na sześć pól oraz na żeleźcu trzy koliste zagłębienia 
podzielone krzyżowo, przypominają „czterolistne koniczynki”, w dolnej partii żeleźca 
dwa koliste znaki połączone są łukiem. Zabytek odkryto w nowożytnym zasypisku fosy, 
datowany szeroko na XIV-XVII w. Stosunkowo liczne w ostatnich latach odkrycia broni 
także obuchowej z terenów okolic Roztocza9, świadczą niezbicie o funkcjonowaniu 
średniowiecznych dróg, wykorzystywanych także jako szlaki wypraw wojennych10. 
Znalezisko topora oraz wcześniej publikowanego miecza11 z Łabuń umieszczają tę 
miejscowość przy średniowiecznym trakcie biegnącym od książęcego Bełza przez 
Siemnice, Wożuczyn, Łabunie, Szczebrzeszyn ku Zawichostowi i Sandomierzowi12. 
 
 
 

                                                            
4 M. Głosek, op. cit. s.64. 
5 E. Birulina, J. Kuśnierz, Ornamentowana siekiera ze zbiorów wołyńskiego Muzeum Krajoznawczego w Łucku, 
Acta Militaria Mediaevalia III, Kraków - Sanok 2007, s.209-215. 
6 E. Birulina, J. Kuśnierz, op. cit., s.213. 
7 Dziękuje mgr Jolancie Bagińskiej za udostępnienie informacji o zbytku. 
8 G. Mączka, Dokumentacja z nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi związanymi z przebudową 
uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego na ulicy Lubartowskiej w Lublinie, Lublin 1997 (mps w arch. WUOZ w 
Lublinie). 
9 O. Ławrynowicz, P. Strzyż, Nowe zabytki broni obuchowej z okolic Roztocza, Archeologia Polski Środkowo-
wschodniej, t. VI, Lublin 2001, s.258-263; J. Kuśnierz, Znaleziska wczesnośredniowiecznych militariów w 
międzyrzeczu Wisły i Bugu jako militarne ślady konfliktów zbrojnych na pograniczu polsko-ruskim [w:] 
Pogranicze polsko-ruskie we wczesnym średniowieczu na Lubelszczyźnie, red. E. Banasiewicz-Szykuła, Lublin 
2009, s.139-166.  
10 J. Gurba, Roztocze w średniowieczu [w:] Archeologia Roztocza, red. E. Banasiewicz-Szykuła, Lublin 2005, 
s.119-126.  
11E. Banasiewicz, Z teki konserwatorskiej w województwie zamojskim, Archeologia Polski Środkowowschodniej 
t. I, Lublin 1996, s.285, ryc. 1a. 
12 A. Janeczek, Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV do pocz. XVII w., 
Warszawa 1993, mapa 9. 
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Summary 
In 2009, in a layer of peat, while deepening and enlarging the backyard pond, at the depths of up to 
1.5 m, an iron axe was discovered. Dimensions of the monument: overall length - 16.65 cm, blade 
width - 7.5 cm; he smallest width of the neck- 3.6 cm, width of the eye - 3.4 cm (max), 2.4 cm (min), 
height of the eye - 6.05 cm diameter of the eye 2.5 cm x 4.2 cm, weight – 635 g. On one side of the 
head, there are marks of two kinds: six circular holes and on the neck inside a recessed oval – the 
relief of the equilateral cross set on a crescent. The find has been registered as an archaeological 
site No. 40 in Łabunie in the AZP area No. 90-89 (site No. area 59). According to the typology of 
M. Głosek, the axe from Łabunie can be classified as subtype VIII a, and dates back to the 
fourteenth and fifteenth century. The relatively numerous discoveries of a blunt weapon from areas 
surrounding the Roztocze in recent years, prove irrefutably the existence of the medieval roads, 
used also as military expeditions routes. The axe and the sword found previously in Łabunie, place 
this town next to the medieval tract, running from Bełz through Siemnice, Wożuczyn, Łabunie, 
Szczebrzeszyn towards Zawichost and Sandomierz. 
 





Anna Frąckiewicz, Marzena Gałecka, Renata Sarzyńska-Janczak 
 
 

ZABYTKI NIERUCHOME OBJĘTE OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ  
POPRZEZ WPIS DO WOJEWÓDZKIEGO REJESTRU ZABYTKÓW „A”  

W 2012 R. 
 

 
Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał w 2012 r. osiem decyzji 

administracyjnych o wpisaniu do wojewódzkiego rejestru zabytków nieruchomych. 
Ubiegłoroczne wpisy do rejestru zabytków zostały dokonane w wyniku postępowań 
administracyjnych prowadzonych z urzędu. Łącznie zostało wpisanych do rejestru 11 
zabytków nieruchomych, tj.: 

 1 zespół sakralny, 
 8 dzieł architektury i budownictwa (w tym: 4 kaplice, 2 tzw. kapliczki-dzwonnice, 

1 dzwonnica, 1 kostnica), 
 3 cmentarze (w tym: 2 grzebalne, 1 wojenny). 

 
Informacja o dokonanych wpisach do rejestru zabytków została zgodnie z art. 6 ustawy   
z dn. 23 lipca 2012 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162/2003, 
poz. 1568 z późn. zm.) ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego 
(Obwieszczenie nr 1/2013 Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 
Lublinie z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie wykazów zabytków wpisanych do rejestru 
zabytków nieruchomych województwa lubelskiego i rejestru zabytków archeologicznych 
województwa lubelskiego - Dz. Urz. z 2013 poz. 535, dn. 5.02.2013). 
 
Zabytki wpisane do rejestru w 2012 r.:  
1.  Cmentarz prawosławny w Kaplonosach, gm. Wyryki, pow. włodawski (decyzja 

LWKZ z dn. 01.03.2012, znak: KD.5130.104.1.2012, nr rej. zab.: A/1615) został 
założony w poł. XIX w. jako unicki (na jednym z krzyży drewnianych wyryta 
została data: 1856 r.). W 1875 r., po likwidacji unickiego biskupstwa chełmskiego, 
cmentarz był użytkowany jako prawosławny i wymieniany jako należący do parafii 
prawosławnej w Lubieniu. W l. 80. XIX w. na terenie cmentarza została wzniesiona 
drewniana kaplica pw. św. Olgi. Po zakończeniu I wojny światowej cerkiew w Lu-
bieniu została przejęta przez Kościół Rzymskokatolicki, a następnie po 1937 r. 
została przeniesiona do Woli Korybutowej. Obecnie cmentarz jest własnością Parafii 
Prawosławnej pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie, gm. Wyryki.       
W l. 80. XX w. na cmentarzu zostały wykonane prace polegające na budowie nowej 
kaplicy, z wykorzystaniem materiału rozbiórkowego ze starej, remontowanej po 
1911 r. kaplicy św. Olgi. Na cmentarzu występują liczne mogiły ziemne z drew-
nianymi i metalowymi krzyżami oraz z nagrobkami z 1 poł. XX w. (głównie z lat 30. 
XX w.) i nieliczne nagrobki wykonane współcześnie (między innymi majora Jana 
Jawicza zm. w 1986 r., adiutanta gen. Kazimierza Sosnkowskiego).  
Położony poza wsią cmentarz stanowi przykład wiejskiego cmentarza, na którym 
nagrobki i krzyże skierowane są frontem w kierunku wschodu, zgodnie z tradycją 
kościołów obrządku wschodniego. Z uwagi na utrzymany charakter cmentarza oraz 
zachowanie licznych mogił z drewnianymi krzyżami oraz z nagrobkami z okresu 
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międzywojennego cmentarz stanowi ważny element krajobrazu kulturowego 
miejscowości.  

 
2.   Cmentarz prawosławny w Kosyniu, gm. Wola Uhruska, pow. włodawski (decyzja 

LWKZ z dn. 12.03.2012, znak: KD.5130.137.1.2012, nr rej. zab.: A/1614), został 
założony w poł. XIX w. jako unicki, przynależący do parafii w Kosyniu. W 1875 r., 
po likwidacji struktur kościoła unickiego na obszarze zaboru rosyjskiego, cmentarz 
był użytkowany jako prawosławny. Jednymi z ostatnich pochowanych na cmentarzu 
byli żołnierze radzieccy oraz osoby cywilne, które straciły życie wskutek represji 
okupanta niemieckiego. Po II wojnie światowej pochówki były dokonywanie 
sporadycznie. W 1946 r. w Kosyniu została erygowana parafia rzymskokatolicka, 
która objęła w posiadanie dawną cerkiew prawosławną i wyznaczyła w nowym 
miejscu cmentarz parafialny. W l. 50. XX w. z inicjatywy proboszcza kosyńskiej 
parafii rzymskokatolickiej cmentarz prawosławny został ogrodzony. Od 1993 r. 
cmentarz jest własnością Parafii Prawosławnej we Włodawie (dec. Wojewody 
Chełmskiego z dn. 11 stycznia 1993 r.). W 2008 r., od strony drogi, została zrealizo-
wana nowa brama na murowanych słupach.  
Na cmentarzu czytelne są liczne mogiły ziemne z krzyżami drewnianymi, m.in. 
krzyż z datą „1890” i napisem w języku rosyjskim - w tłumaczeniu na język polski: 
„Pokojem obdarz Panie duszę spoczywającego sługi Twego. Jan Kuźmicz 
6.08.1890.” Oprócz mogił występują nagrobki, wśród których najcenniejszymi pod 
względem artystycznym i historycznym są: cztery nagrobki z 2 poł. XIX w. o mu-
rowanych, otynkowanych postumentach - zwieńczone żeliwnymi, odlewanymi, 
krzyżami o bogatym programie ikonograficznym, kamienny krzyż na grobie człon-
ków rodziny Ostrowskich usytuowany w centrum cmentarza, wykonany po 1904 r., 
trzy kamienne nagrobki z l. 20. XX w. z sygnaturą warsztatu kamieniarskiego        
W. Piekarskiego w Chełmie, nagrobek wykonany w technice odlewu betonowego,   
o bogatej ornamentyce, wykonany po 1927 r.  
Położony poza wsią cmentarz stanowi przykład wiejskiego cmentarza, na którym 
nagrobki i krzyże skierowane są frontem w kierunku wschodu, zgodnie z tradycją 
kościołów obrządku wschodniego. Z uwagi na utrzymany charakter cmentarza oraz 
zachowanie licznych mogił, z których kilka posiada wartościowe pod względem 
historycznym i artystycznym nagrobki - cmentarz stanowi ważny element krajobrazu 
kulturowego miejscowości, w której znajduje się dawna cerkiew prawosławna.  

 
3.  Dzwonnica przy dawnej cerkwi - obecnie kościele filialnym rzym.-kat. pw. św. 

Jana Ewangelisty w Pławanicach, gm. Kamień, pow. chełmski (dec. LWKZ z dn. 
20.06.2012, znak: KD.5140.10.2.2012, nr rej. zab.: A/319) została zbudowana na    
d. cmentarzu cerkiewnym. Czytelnym śladem cmentarza, funkcjonującego zapewne 
od momentu wybudowania cerkwi (wzmiankowanej od XV w.) są dwie kamienne 
klasycystyczne płyty nagrobne, zlokalizowane po zachodniej stronie świątyni.  
Dzwonnicę wzniesiono pod koniec XIX w., gdy cerkiew należała do parafii prawo-
sławnej. Jest to budowla drewniana, konstrukcji słupowo-ramowej - we wnętrzu 
konstrukcja jest odsłonięta, na zewnątrz jest oszalowana w układzie poziomym. 
Część przyziemna dzwonnicy i górna kondygnacja, obie na rzucie kwadratu, są 
zróżnicowane gabarytami - uskoki nad przyziemiem osłonięte są daszkami 
pulpitowymi. Dzwonnica nakryta jest dachem czterospadowym, zwieńczonym iglicą 
i krzyżem (obecnie łacińskim). Dach jest kryty gontem, podobnie jak daszki 
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pomiędzy kondygnacjami, a krańce połaci dachu i daszków zdobione są profilowaną 
listwą drewnianą. W górnej kondygnacji, z każdej strony, znajdują się otwory 
głośnikowe zamknięte drewnianymi, dwuskrzydłowymi, drewnianymi żaluzjami. 
Przyziemie doświetlone jest od strony północnej i południowej parami otworów 
okiennych. Otwór wejściowy znajduje się w elewacji zachodniej. Budowla jest 
cennym przykładem architektury drewnianej o cechach ludowego budownictwa 
pogranicza wschodniego.  
  

4. Następujące zabytki: drewniana kaplica pw. św. Antoniego Padewskiego, 
murowana kaplica pw. św. Antoniego Padewskiego, dwie murowane „kapliczki-
dzwonnice”, w Płudach, gm. Radzyń Podlaski, pow. radzyński (dec. LWKZ z dn. 
19.06.2012, znak: KD.5140.18.4.2012, nr rej. zab.: A/1618) od początku swojego 
istnienia są związane z miejscowością Turów. Położenie kaplic na terenie lasu,        
w bezpośrednim sąsiedztwie miejscowości Turów, ich przynależność admini-
stracyjna do 1974 r., a także nieprzerwana przynależność do utworzonej w 1936 r. 
parafii rzymskokatolickiej w Turowie sprawiła, że w opracowaniach na temat historii 
tych obiektów, a także w świadomości mieszkańców są one kojarzone z miej-
scowością Turów, a nie z nazwą „Płudy”, pod którą nieruchomość została 
zarejestrowana w ewidencji gruntów. 
Powstanie kaplic jest trwale wpisane w historię regionu i wiąże się z dawnym 
miejscem kultu św. Antoniego Padewskiego, który miał się tutaj objawić okolicznym 
mieszkańcom. Związek kaplic z cyklicznymi uroczystościami i nabożeństwami ku 
czci świętego patrona spowodował, iż funkcjonują one w świadomości społeczności 
lokalnej jako miejsca docelowe tradycyjnego szlaku pątniczego i określane potocznie 
jako „Sanktuarium leśne” lub „Sanktuarium św. Antoniego”. Oprócz tradycyjnego 
miejsca kultu jest to również miejsce upamiętniające wydarzenia historyczne 
(powstania narodowe, walki o niepodległość i prześladowania miejscowej ludności). 
Najstarszym z zachowanych obiektów jest drewniana kaplica pw. św. Antoniego 
wzniesiona w 1 dekadzie XIX w., pierwotnie usytuowana w miejscu obecnej kaplicy 
murowanej. W czasie powstania listopadowego obok kaplicy zostali pochowani 
powstańcy polegli w czasie walk toczonych w okolicach Turowa (prawdopodobnie  
z polskiego korpusu i generała włoskiego dywizji Girolamo Ramorino). Następnie 
byli tutaj również pochowani powstańcy z 1863 r., którzy spoczęli w mogiłach 
ziemnych (nie zachowanych do dzisiaj). Tradycja przekazuje, że w kaplicy odby-
wały się również potajemne msze i śluby po likwidacji obrządku greckokatolickiego 
w 1875 r. W 1908 r. drewniana kaplica została przeniesiona w obecne miejsce, a w 
jej miejscu na terenie cmentarza powstańczego wzniesiono kaplicę murowaną wraz  
z dwoma murowanymi wolnostojącymi „kapliczkami - dzwonnicami”. Przed wznie-
sieniem nowej kaplicy dokonano ekshumacji pochowanych powstańców i umiesz-
czono ich szczątki w zbiorowej mogile przy kaplicy, na której ustawiono krzyż         
z datą „1831”. W 1925 r., w miejscu starego krzyża członkowie Koła Młodzieży 
Wiejskiej „Siew” i Stowarzyszenia Katolickiego w Turowie postawili kamienny 
nagrobek z napisem poświęconym powstańcom poległym w latach 1830-1831.       
W 1934 r. podczas uroczystości rocznicowych obok ww. nagrobka zasadzono dąb     
i lipę (istniejące do dzisiaj). Podczas II wojny światowej teren wokół kaplic pełnił 
funkcję miejscowego cmentarza - chowano tutaj pomordowanych i zmarłych miesz-
kańców. Było to również miejsce, w którym członkowie Armii Krajowej składali 
żołnierskie przysięgi.  

 288



Kaplica drewniana jest założona na planie kwadratu, jednoprzestrzenna, z zachowa-
ną wewnątrz dawną mensą ołtarzową. Stanowi przykład tradycyjnego typu kapliczek 
domowych rozpowszechnionego niegdyś na terenie Podlasia. 
Kaplica murowana i powstałe wraz z nią murowane „kapliczki - dzwonnice”, zaj-
mują centralne miejsce w historycznym założeniu. Murowana kaplica pw. św. 
Antoniego Padewskiego wzniesiona jest na rzucie prostokąta, z trójbocznie zam-
kniętym prezbiterium, przekryta dwuspadowym dachem, z trójkątnym szczytem 
zwieńczonym krzyżem. Czas powstania kaplicy wskazuje znajdująca się nad 
oculusem w szczycie data: „1908”. Neogotycki charakter kaplicy podkreślają: dwu-
uskokowe skarpy opinające budowlę, ostrołukowe okna z maswerkami o motywie 
rybich pęcherzy oraz utrzymana w tym stylu dekoracja architektoniczna budowli 
(ostrołukowa blenda w prezbiterium i analogicznie zwieńczona wnęka portalowa 
wejścia, pinakle w szczycie elewacji frontowej). Na uwagę zasługuje historyczna, 
drewniana stolarka okienna. Cechy neogotyckie kaplicy dopełnia istniejący we 
wnętrzu drewniany ołtarz św. Antoniego Padewskiego z 1 ćw. XX w., (sygnowany 
nazwiskiem: „A. Frechowicz w Radzyniu”. 
Dwie bliźniacze „kapliczki-dzwonnice” zlokalizowane są po obu stronach kaplicy    
z 1908 r. posiadają formę dwukondygnacjowych, w rzucie kwadratowych, wysokich 
słupów nakrytych daszkami brogowymi, z osadzonymi na nich krzyżami kowalskiej 
roboty. W dolnych kondygnacjach mieszczą się nisze przeznaczone na przedstawie-
nia kultowe, natomiast górne, przeprute arkadami, zostały przeznaczone na dzwony. 
W jednym z tych obiektów (od strony północnej) funkcjonuje dawna sygnaturka. 
Powstanie tych obiektów należałoby wiązać z istniejącym w Polsce w XVIII-XIX w. 
zwyczajem stawiania tego typu kapliczek na cmentarzach, zbiorowych mogiłach 
żołnierzy poległych w czasie bitew i ważnych szlakach pątniczych. 
 

5.  Cmentarz wojenny z 1915 r., w Pogorzelcu, gm. Sosnówka, pow. bialski (dec. 
LWKZ z dn. 26.09.2012, znak: KD.5140.24.5.2012, nr rej. zab.: A/1619) został 
założony w sierpniu 1915 r. przez Niemców, po bitwie stoczonej przez wojska 
niemieckie, austriackie i rosyjskie w okolicy wsi Grabówka i Dębów (w miejscu 
zwanym „Grabowa Góra”). Na cmentarzu są pochowani żołnierze wszystkich 
walczących stron - Niemcy, Austriacy, Rosjanie i żołnierze innych narodowości 
wcieleni do ww. armii. Według szacunkowych obliczeń na cmentarzu spoczywa ok. 
150-200 poległych. Zabytkowy cmentarz w Pogorzelcu posiada cechy charak-
terystyczne dla grobownictwa wojennego z okresu I wojny światowej. Został 
ulokowany w eksponowanym miejscu ułatwiającym jego odnalezienie - wśród pól, 
przy drodze wiejskiej (obecnie droga gminna). Posiada stałe elementy kompozycji 
cmentarza wojennego z 1914-1918, wykorzystującej proste i powtarzalne formy. 
Oparty jest na indywidualnym zamyśle nieznanego projektanta: symetryczny plan 
oparty na figurze geometrycznej (założony na planie prostokąta zbliżonego do 
kwadratu o wymiarach 28x24 m), otaczający wał ziemny (ok. 90 cm wys.), za 
pomocą którego cmentarz został wyodrębniony z otoczenia, reprezentacyjne wejście 
flankowane drzewami (obecnie dawną żelazną bramę zastępuje drewniana furtka), 
podkreśloną centralnymi akcentami główną oś kompozycyjną - wyznaczoną 
wejściem w przerwie wału od zachodu i niewielkim wybrzuszeniem w wale od 
wschodu (przeznaczonym najprawdopodobniej na krzyż lub inną formę ułamię-
tnienia poległych). Rozplanowanie cmentarza podkreślają symetrycznie usytuowane 
po obu stronach wyżej wymienionej osi mogiły ziemne - zachowane w różnym 
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stopniu czytelności. Według istniejącego opracowania: Cmentarze i mogiły wojenne 
z okresu 1914-1920 w województwie bialskopodlaskim. Cześć I. Cmentarze 
austriacko-niemieckie z lat 1914-1918, J. Sroka, 1990 r. - na całym polu grobowym 
znajduje się ok. 20 mogił indywidualnych i ok. 15 mogił zbiorowych. Na mogiłach 
brak jest krzyży oraz tablic upamiętniających miejsce i pochowane osoby. Według 
ww. opracowania - do roku 1944 na wszystkich grobach znajdowały się drewniane 
krzyże i nagrobki, natomiast w wejściu - żelazna brama. Oprawę obiektu stanowiły 
również drzewa (głównie brzozy), stanowiące przestrzenne dopełnienie symboliki 
cmentarza wojennego (obecnie zachowane trzy drzewa). Elementami współczesnymi 
na cmentarzu są: umieszczony w centrum cmentarza drewniany krzyż z napisem 
poświęconym poległym oraz ogrodzenie z drewnianych sztachet ustawione na 
szczycie otaczającego cmentarz wału. 

 
6.   Kaplica na cmentarzu parafialnym rzym.-kat. w Sernikach Kolonii, gm. Serniki, 

pow. lubartowski (dec. LWKZ z dn. 28.05.2012, znak: KD.5140.22.1.2012, nr rej. 
zab.: A/1617) została wzniesiona w 1855 r. z fundacji Grabowskich - właścicieli 
Sernik. Autorem projektu kaplicy był Franciszek Tour-nelle (1818-1880) - polski 
architekt i teoretyk architektury, reprezentant historyzmu, budowniczy powiatów 
kaliskiego i włocławskiego (w l. 1842-1858), a następnie budowniczy guberni 
warszawskiej Królestwa Polskiego (w l. 1859-1878). Z dzieł F. Tournelle - 
utrzymanych w stylu neogotyckim - należy wymienić m.in.: kościół ewangelicki, 
dzwonnicę na rogu ul. Brzeskiej i Tumskiej oraz nie-istniejącą Wielką Synagogę we 
Włocławku, kościoły w Krośniewicach i Mszczonowie, kościół pw. Podwyższenia 
Świętego Krzyża w Łodzi, więzienie śledcze w Kaliszu i opisywaną kaplicę w 
Sernikach Kolonii. Kaplica pierwotnie znajdowała się na osi bramy głównej 
cmentarza od strony zachodniej. Po powiększeniu terenu cmentarza na pocz. l. 80. 
XX w. i wykonaniu nowego dojazdu do cmentarza od strony wschodniej - kaplica 
została przeorientowana: wykonano nowe wejście w ścianie wschodniej budowli, 
zamurowano przejście pomiędzy nawą i kruchtą i przeniesiono ołtarz na zachodnią 
ścianę nawy. Zgodnie z napisem na tablicy kommemoratywnej wmurowanej w 
ścianę kruchty kaplica była „odnawiana” w 1908 r. i 1968 r. 
Opisywany zabytek został założony na rzucie prostokąta, z czworoboczną, węższą 
kruchtą. Dwuspadowe dachy pokrywa dachówka ceramiczna. Nad zachodnim, 
wyniesionym ponad kalenicę, szczytem korpusu umieszczona jest wysoka 
sygnaturka z przezroczem, kryta dwuspadowym daszkiem. Naroża nawy i kruchty 
flankują wąskie słupy, sięgające powyżej gzymsów kordonowych. Słupy flankujące 
nawę od strony zachodniej, (tj. dawne wejście do kaplicy) są zwieńczone figurami    
z piaskowca z ok. 1856 r., symbolizującymi Wiarę i Nadzieję (wg J. Żywickiego, 
Architektura neogotycka na Lubelszczyźnie, Lublin, 1998). Słupy flankujące obecne 
wejście po stronie wschodniej wieńczą ostrosłupowe sterczyny. Wejście do kruchty 
zaakcentowano ostrołukową arkadą i profilowanym glifem. Elewacje boczne nawy 
są komponowane z podziałem na dwie kondygnacje, z których dolna jest 
artykułowana prostokątnymi blendami, a górna - przepruta pięcioma wąskimi, 
ostrołukowymi otworami okiennymi. Okna ściany wschodniej (tj. dawnej ściany 
ołtarzowej) nawiązują do gotyckiego triforium. Cechy stylowe świątyni zostały 
wyraźnie zaakcentowane w wystroju elewacji poprzez zastosowanie elementów 
charakterystycznych dla neogotyku, a w szczególności poprzez wielokrotne użycie 
motywu ostrołuku (w obramieniu wejścia kruchty, przezroczu sygnaturki, wykrojach 
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i opaskach otworów okiennych, dekoracji słupów flankujących naroża budowli).    
Na uwagę zasługuje wnętrze nawy - dawniej skomunikowane z kruchtą poprzez 
ostrołukową arkadę (obecnie przemurowaną), przekryte pięcioprzęsłowym sklepie-
niem, wzorowanym na późnogotyckim sklepieniu kryształowym. Kruchta przekryta 
jest sklepieniem gwiaździstym. Według J. Żywickiego - autora badań neogotyku - 
użycie „gotyckich” sklepień odnotowano zaledwie w trzech budowlach Lubel-
szczyzny z tego okresu. Plastyka pseudokryształowego sklepienia w połączeniu        
z rytmem ostrołukowych w wykroju otworów okiennych, osadzonych w głębokich 
glifach, określa jednoznacznie stylowy wyraz wnętrza kaplicy. Ponadto zachował się 
murowany ołtarz z okresu budowy kaplicy, utrzymany w stylu neogotyckim. Jego 
retabulum, którego projekt przypisywany jest Franciszkowi Tournelle, zawiera 
charakterystyczne dla neogotyku motywy dekoracyjne. 
Pomimo dokonanej w l. 80. XX w. likwidacji pierwotnego układu komunikacyjnego 
we wnętrzu kaplicy obiekt zachował w pełni czytelne cechy stylowe, a zakres 
dokonanych zmian nie zdegradował jego wartości zabytkowych. Budowla zachowała 
historyczną substancję, formę i dekorację oraz jednolitość stylową.  

 
7.   Kostnica w Sobieszynie, gm. Ułęż, pow. rycki (dec. LWKZ z dn. 18.10.2012, znak: 

KD.5140.37.1.2012, nr rej. zab.: A/780) jest zlokalizowana w obrębie historycznego 
zespołu kościelnego, obejmującego kościół parafialny, plebanię oraz drzewostan „na 
terenie historycznego zagospodarowania współczesnego kościołowi i plebanii, w 
granicach administrowanej przez parafię działki”. Zespół został wpisany do rejestru 
zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie z dn. 
24.05.1979 r. W decyzji nie ujęto kostnicy - późniejszego chronologicznie, histo-
rycznego elementu założenia, położonego w obrębie ogrodzenia zespołu kościel-
nego. Czas powstania kostnicy można określić na okres pomiędzy 1889 r., tj. datą 
pozwolenia na poświęcenie nowego cmentarza przy kościele, a 1921 r. - w którym 
odnotowano istnienie kostnicy w opisie zabudowań parafii sporządzonym podczas 
wizytacji biskupiej. Budynek dawnej kostnicy (w dokumentach zwanej także 
„trupiarnią”) jest usytuowany w południowo-zachodniej części założenia kościel-
nego, w linii narożnika murowanego ogrodzenia. Jest to budynek wzniesiony na 
rzucie prostokąta, z cegły, obustronnie tynkowany, nakryty dachem dwuspadowym, 
ze szczytami wyniesionymi ponad poziom kalenicy. Wnętrze oświetlają okna w 
ścianach szczytowych - okulus po stronie południowej i otwór o półkolistym 
wykroju od frontu. Wejście umieszczone zostało w płytkim ryzalicie, w ścianie 
północnej. Prostą formę elewacji frontowej dekoruje profilowany gzyms wieńczący. 
W elementach architektury widoczne jest nawiązanie do neogotyckiego stylu 
kościoła. Na uwagę zasługują drewniane drzwi z ostrołukową dekoracją. Kostnica 
zachowała autentyczną strukturę i formę architektoniczną. Stanowi ona materialne 
świadectwo historycznego rozwoju założenia kościelnego w Sobieszynie i jego 
integralny element. Jest przykładem nielicznych już na terenie województwa 
lubelskiego, zachowanych w niezmienionej formie architektonicznej budowli peł-
niących funkcję kostnicy. 

 
8.   Kaplica grobowa Wesslów w Żyrzynie, gm. Żyrzyn, pow. puławski (dec. LWKZ  

z dn. 4.06.2012, znak: KD.5140.9.4.2012, nr rej. zab.: A/1616) jest usytuowana       
w sąsiedztwie kościoła parafialnego pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Żyrzynie. 
Została wzniesiona w 1851 r., o czym informuje napis na elewacji frontowej: 
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„GRÓB familijny Wesslów fundowany 1851 roku”. Znani są jej fundatorzy: Adam 
Wessel zm. 22 stycznia 1852 r. i Marianna z Grabowskich Wesslowa zm. 19 maja 
1855 r. Wesslowie i ich spadkobiercy - Siemiątkowscy, byli w posiadaniu dóbr 
żyrzyńskich od 1833 do 1944 r. W tym okresie kaplica pełniła funkcję rodzinnego 
grobowca.  
Kaplica reprezentuje typ jednoprzestrzennej budowli na rzucie prostokąta, o zwartej 
bryle nakrytej dwuspadowym dachem. Od południa do korpusu przylega niski, 
zadaszony przedsionek, kryjący schody wejściowe do krypty grobowej. Wejście do 
kaplicy, poprzedzone kamiennymi stopniami, znajduje się w elewacji północnej, 
drzwi są dwuskrzydłowe, z przeszklonym nadświetlem o ostrołukowym wykroju.  
Po obu stronach otworu wejściowego, w płytkich wnękach, umieszczone zostały 
epitafia fundatorów kaplicy. Elewacje boczne są dwuosiowe, przeprute ostro-
łukowymi otworami okiennymi. Dekoracja architektoniczna kaplicy skupia się na 
narożach budynku, opiętych pilastrami dekorowanymi płytkimi wnękami, ponad 
okapami dachu przechodzącymi na niskie wieżyczki, które wraz z osadzonymi        
w osiach ścian szczytowych wieżyczkami sygnaturkowymi nadają strzelistości bryle 
obiektu. W elewacjach bocznych, w partii cokołowej znajdują się niewielkie otwory 
wentylujące i doświetlające kryptę grobową, zaopatrzone w kute kraty z zadziorami.  
Wnętrze kaplicy nakryte jest sklepieniem kolebkowym z lunetami. Ściany wieńczy 
gzyms. Posadzka jest ułożona z czarno-białej terakoty. Na ścianie południowej znaj-
duje się eklektyczny ołtarz, a na ścianie wschodniej umieszczone są dwa epitafia: 
Jana Siemiątkowskiego (zm. w 1930 r.) i Mieczysława Wessla (zm. w 1905 r.). 
Pozostałe epitafia znajdują się w krypcie (zamykają głębokie nisze, w których w 
dwóch kondygnacjach umieszczone zostały pochówki), oraz na ścianach przy 
schodach wejściowych. Wnętrze krypty składa się z kolebkowo sklepionego 
pomieszczenia, wyniesionego o jeden stopień w stosunku do dwóch bocznych 
aneksów.  
Użycie form neogotyckich, prostota formy i dekoracji architektonicznej, sytuuje 
kaplicę Wesslów w rzędzie kilku jednoprzestrzennych, założonych na rzucie 
prostokąta, neogotyckich kaplic grobowych, wzniesionych na Lubelszczyźnie ok. 
poł. XIX w. O wyjątkowości zabytku decydują jego wartości historyczne: w kaplicy 
w Żyrzynie przez prawie sto lat dokonywane były pochówki członków rodziny 
Wesslów i ich spadkobierców, co poświadczają licznie zachowane epitafia.             
W otoczeniu kaplicy znajdują się murowane relikty starego kościoła (z budowli tej 
zostało przeniesione i wmurowane w zewnętrzną ścianę kaplicy Wesslów kamienne 
epitafium Ignacego Łapczyńskiego, (zm. w 1800 r.). W bezpośrednim sąsiedztwie 
kaplicy znajduje się płyta nagrobna, świadcząca o funkcjonowaniu na tym terenie 
cmentarza.  
Podkreślić należy, że zabytek pełni ważną rolę w krajobrazie miejscowości - stanowi 
element rozległego zespołu sakralnego, składającego się m.in. z kościoła parafial-
nego z dzwonnicą i ogrodzeniem, budynków parafialnych oraz zieleni kompo-
nowanej w obrębie nieruchomości parafialnej.  
 
 
 
 
 
 

 292



 293 

Summary 
Provincial Historic Preservation Officer in Lublin issued eight decision on inclusion in the 
provincial register of immovable monuments in 2012. Within the framework of administrative 
proceedings regarding the above mentioned entries, individual objects were assessed in terms of 
historical, artistic and antique values. This made it possible to supplement the knowledge of the 
monuments of the Lublin region and their documentation and legal protection of valuable 
monuments in the region, the preservation of which is in the public interest by reason of their 
historical and artistic value. A total of 11 immovable monuments were entered in the register: 
 
1) Kaplonosy, municipality Wyryki, district of Włodawa - Orthodox cemetery, 
2) Kosyń, municipality Wola Uhruska, district of Włodawa - Orthodox cemetery, 
3) Pławanice, municipality Kamień, district of Chełm - bell tower at the former the Orthodox 

Church - now a Roman Catholic succursal church dedicated. St. John the Evangelist 
4) Płudy (previously Turów), municipality Radzyń Podlaski, district of Radzyń - wooden chapel 

dedicated to St. Anthony of Padua, a brick chapel dedicated to St. Anthony of Padua, two 
brick "shrines-bell towers" (located on both sides of the brick chapel dedicated to St. Anthony 
of Padua), 

5) Pogorzelec, municipality Sosnówka, district of Bialsk - military cemetery dated back to 1915, 
6) Serniki Kolonia, municipality Serniki, district of Lubartów - chapel at Roman Catholic parish 

cemetery,  
7) Sobieszyn, municipality Ułęż, district of Ryki - ossuary, located within the historic church 

complex, 
8) Żyrzyn, municipality Żyrzyn, district of Puławy - Wessel family burial chapel, 

 
Except for the above, in 2012, the proceedings were initiated for entry into the register of 
monuments of the parish Roman Catholic Church dedicated to Our Lady Queen of Poland in 
Żulin, located in the village Zagrody, Rejowiec municipality, district of Chełm. The decision of 
PHPR in Lublin on the registration, however, was not released until 2013. 

 
 
 
 
 
 









Halina Landecka 
 
 

MIEJSKA SŁUŻBA KONSERWATORSKA W LUBLINIE 
 

 
W roku 2013 mija 95 lat od daty wydania pierwszego aktu prawnego o opiece nad 

zabytkami i 10 lat od aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.).  
Dekret Rady Regencyjnej z 31 października 1918 roku stał się podstawą organizacji 
urzędów państwowej służby konserwatorskiej, utworzenia odpowiednich struktur w po-
szczególnych okręgach na terenie kraju i powołania konserwatorów zabytków. 
Od tego czasu, począwszy od Jerzego Siennickiego, który rozpoczął swoją misję w mar-
cu 1919 r., do chwili obecnej, funkcję konserwatora jako przedstawiciela struktur pań-
stwowych na terenie województwa lubelskiego pełniło 16 osób1. Byli to: Wacław Husar-
ski, Henryk Łagowski, Ksawery Piwocki, Józef Dutkiewicz, Zygmunt Knothe, Janusz 
Powidzki, Henryk Gawarecki, Mieczysław Kurzątkowski, Maria Podraza (p.o. wkz), 
Przemysław Maliszewski, Tadeusz Zielniewicz, Alicja Kurzątkowska (p.o. wkz), Maciej 
Paschke, Michał Trzewik (p.o. wkz) i aktualnie sprawująca urząd Halina Landecka2. 
W miastach o szczególnym znaczeniu uprawnienia służby konserwatorskiej powierzano 
dodatkowo lokalnym przedstawicielom. Na podstawie upoważnień nadanych przez 
Ministra Sztuki i Kultury prace w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą nadzorował w l. 20. 
XX w. Jan Witkiewicz-Koszczyc, a w okresie powojennym Karol Siciński (1947-58)       
i Jerzy Żurawski (1972-93) jako Dyrektor Muzeum Kazimierza Dolnego (później 
Muzeum Nadwiślańskiego). W następnych latach funkcje Konserwatora Okręgowego w 
Kazimierzu Dolnym sprawował Roman Zwierzchowski (1993-94), a następnie Waldemar 
Odorowski (1995-96).  
W okresie przedwojennym ciałem opiniodawczym władz miasta Lublina w sprawach 
dotyczących zabytków była powołana w 1935 r. Rada Artystyczna Miasta Lublina, w 
skład której wszedł także Ksawery Piwocki - ówczesny konserwator zabytków Okręgu 
Lubelskiego3. 
W 1971 roku, w Lublinie, w strukturach samorządowych (Wydziale Kultury Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej) ustanowione zostało stanowisko Miejskiego Konserwatora 
Zabytków. Do końca 1990 r. funkcję tę pełniła historyk sztuki - Jadwiga Janiukowa, 
realizując ustawowe obowiązki powierzone przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
Po tej dacie władze miasta nie powołały samorządowej komórki organizacyjnej do spraw 
konserwatorskich, w związku z czym Wojewódzki Konserwator Zabytków, w kiero-
wanych przez niego strukturach Wojewódzkiego Oddziału Państwowej Służby Ochrony 
Zabytków powierzył obowiązki zajęcia się zabytkami Lublina Markowi Stasiakowi 
(1991-96). 

                                                            
1 według opracowania PSOZ w Lublinie z okazji 75-lecia służb konserwatorskich: M. Trzewik, Początki myśli 
konserwatorskiej i 75-lecie zorganizowanej działalności służb konserwatorskich na Lubelszczyźnie - rys 
historyczny [w:] Lubelszczyzna nr 1/96, ROSiOŚK Lublin; 
2 niektórzy konserwatorzy pełnili swe funkcje dwukrotnie (z przerwami). Należy także wyjaśnić, że od roku 
1999 województwo lubelskie objęło swym zasięgiem tereny województw chełmskiego, bialskopodlaskiego       
i zamojskiego, gdzie działały niezależne urzędy konserwatorskie (które zostały przekształcone po roku 1996 w 
delegatury urzędu WKZ w Lublinie). 
3 H. Danczowska, Rada Artystyczna Miasta Lublina 1935-1939, wyd. aut. Lublin, 2001. 
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Pomimo podejmowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków inicjatyw 
kontynuowania tradycji funkcjonowania Miejskiego Konserwatora Zabytków - w ramach 
lokalnych delegatur urzędu państwowej służby ochrony zabytków lub w ramach urzędów 
miejskich Lublina, Zamościa i Kazimierza Dolnego - nie doszło do ich realizacji. 
Spotkanie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Wojewody Lubelskiego, 
Prezydentów Miast Lublina i Zamościa oraz Burmistrza Kazimierza Dolnego w marcu 
2007 roku, na którym omówiono założenia funkcjonowania samorządowej służby 
konserwatorskiej, zaowocowało jedynie wstępną deklaracją jej przywrócenia w Lublinie.  
Prezydent Adam Wasilewski powołał Marka Stasiaka na pełnomocnika do spraw 
organizacji biura MKZ i po długich przygotowaniach, w połowie roku 2009, ogłoszony 
został konkurs na stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków.  
W wyniku rozpatrzenia zgłoszeń czterech kandydatów funkcję MKZ powierzono 
Maciejowi Paschke. 
Przez kolejne trzy lata nie doszło jednak do sfinalizowania przejęcia przez MKZ 
kompetencji decyzyjnych. Konkretne kroki podjął dopiero w roku 2012 Prezydent 
Lublina Krzysztof Żuk, dokonując zmiany na stanowisku Miejskiego Konserwatora          
i podpisując w dniu 30 marca 2012 roku porozumienie pomiędzy Wojewodą Lubelskim, 
a Gminą Lublin o przejęciu części zadań z zakresu właściwości Wojewody Lubelskiego 
dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 
Od dnia 1 kwietnia 2012 aktualnie pełniący funkcję Miejskiego Konserwatora Zabytków 
- Hubert Mącik wykonuje zadania należące do kompetencji wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków - w zakresie określonym porozumieniem - na obszarze wpisanego do 
wojewódzkiego rejestru zabytków zespołu urbanistycznego miasta Lublina. 
Według danych będących w posiadaniu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w 
Lublinie4, obecnie obowiązują 62 tego typu porozumienia w 15 województwach, z czego 
najwięcej podpisano ich w województwie śląskim (14) i pomorskim (12). Część z nich 
zawarto już w roku 2003, część znacznie później lub wcale, w niektórych 
województwach porozumienia zawarte są z gminami, w innych z powiatami. Wszystko 
wynika, jak twierdzą analitycy, z lokalnych uwarunkowań. 
Decydującymi czynnikami jest wola samorządów, zakres powierzanych kompetencji,      
a także ustalenia finansowe. W większości koszty związane z wykonywaniem 
obowiązków konserwatorów wojewódzkich ponoszą w całości samorządy, ale w 
niektórych przypadkach znaczące nakłady musi jednak ponosić strona powierzająca. 
Niestety nie ma kompleksowych uregulowań w tym zakresie w skali kraju - zarówno co 
do dopuszczalnego zakresu przekazywanych kompetencji ustawowych, wymaganych 
struktur, jak i warunków porozumień.  
Trwa także dyskusja naukowa o konieczności przywrócenia klasyfikacji zabytków, co 
mogłoby pomóc w uporządkowaniu zasad ochrony zabytków, systemu dotowania prac 
przy zabytkach z funduszy publicznych, stworzeniu podziału kompetencji między służby 
konserwatorskie państwowe i samorządowe.Po niemal stu latach od pierwszych regulacji 
prawnych system ochrony zabytków wymaga ponownej analizy, z uwzględnieniem 
zachodzących zmian politycznych, społecznych i prawnych. 

                                                            
4 Organizacja i finansowanie służb ochrony zabytków w Polsce - mps, materiał informacyjny opracowany przez 
Departament Ochrony Zabytków MKiDN na posiedzenie wyjazdowej Komisji Kultury i Środków Przekazu 
Sejmu RP, Lublin, 25,26 kwietnia 2013 r. oraz System ochrony zabytków w Polsce – analiza, diagnoza, 
propozycje, praca zbiorowa pod red. B.Szmygina, PKN ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, 
Politechnika Lubelska, Lublin-Warszawa 2011 
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Istotne jest wyciągnięcie wniosków z ostatniego dziesięciolecia, w którym znacząco 
rozszerzony został system działania służb konserwatorskich, w którym zadania 
państwowe w wielu aspektach przejęły samorządy lokalne coraz bardziej świadome 
odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe. 
 

POROZUMIENIE 140/2012 
 
zawarte w dniu 30 marca 2012 r. w Lublinie, pomiędzy: 
Wojewodą Lubelskim - Jolantą Szołno-Koguc, 
a Gminą Lublin, reprezentowaną przez: 
Prezydenta Miasta Lublin - Krzysztofa Żuka, 
 
treści następującej 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. nr 31, poz. 206, z późn. zm.) art. 96 ust. 2 ustawy       
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 
1568, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 347/XVII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 19 
stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu właściwości 
Wojewody Lubelskiego dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami - strony 
porozumienia ustalają co następuje: 

§ 1 

1. Wojewoda Lubelski - na wniosek Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków - powierza, a Gmina Lublin przyjmuje do wykonania prowadzenie 
spraw z zakresu właściwości Wojewody Lubelskiego, realizowanych przez 
Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotyczących ochrony i 
opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin: 
1) zespół urbanistyczny Starego Miasta i Śródmieścia miasta Lublin w gra-

nicach wyznaczonych decyzjami o wpisie do rejestru zabytków pod 
numerem rejestru A/153, za wyjątkiem nieruchomości wymienionych w 
załączniku nr 1 do niniejszego porozumienia; zespół urbanistyczny 
składający się z dawnego cmentarza żydowskiego, Białkowskiej Góry z te-
renami przyległymi - w granicach określonych w decyzji o wpisie do 
rejestru zabytków pod numerem A/353, za wyjątkiem nieruchomości 
wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego porozumienia; 

2) Plac Litewski w granicach określonych w decyzji o wpisie do rejestru 
zabytków pod nr A/588, za wyjątkiem nieruchomości wymienionych w 
załączniku nr 1 do niniejszego porozumienia; 

3) Ogród Saski w granicach określonych w decyzji o wpisie do rejestru 
zabytków pod nr A/847; 

4) obszary objęte ochroną konserwatorską w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego, albo w decyzjach o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego, decyzjach o warunkach zabudowy, decyzjach 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzjach o ustaleniu 
lokalizacji linii kolejowej lub decyzjach o zezwoleniu na realizację 
inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego - zgodnie z art. 7 pkt 4 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 
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5) zabytki umieszczone w gminnej ewidencji zabytków, za wyjątkiem 
nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego 
porozumienia. Do czasu założenia gminnej ewidencji zabytków, zabytki 
znajdujące się w wykazach, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 18 
marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 75, poz. 474), 
za wyjątkiem nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1 do niniej-
szego porozumienia. 

2. Powierzeniu nie podlegają sprawy dotyczące ochrony i opieki nad zabytkami rucho-
mymi i archeologicznymi. 

§ 2 

W ramach spraw powierzonych porozumieniem, do zakresu działania Gminy Lublin 
należy: 
1. Realizacja następujących zadań określonych w przepisach ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami: 
1) przedstawianie, na podstawie art. 27 ustawy, w formie pisemnej zaleceń 

konserwatorskich, określających sposób korzystania z zabytku, jego 
zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres 
dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku; 

2) wydawanie pozwoleń, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 8 - 11 
ustawy w sprawach dotyczących historycznych układów urbanistycznych 
wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem zawartym w § 1 ust. 2; 

3) uzależnianie, na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy, wydania pozwolenia na 
podejmowanie niektórych działań, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 9, 
11 ustawy od przeprowadzenia - na koszt wnioskodawcy - niezbędnych 
badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych; 

4) wydawanie, na podstawie art. 43 pkt 1, 2, 4 ustawy - decyzji o wstrzymaniu 
wykonanych bez pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i wa-
runków określonych w pozwoleniu - prac konserwatorskich, restaura-
torskich, badań konserwatorskich lub architektonicznych oraz robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub w jego otoczeniu, a 
także innych działań, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 8, 10 i 11 ustawy; 

5) wydawanie decyzji po wstrzymaniu działań określonych w art. 43 pkt 1, 2, 
4 ustawy w zakresie i trybie uregulowanym w art. 44 ustawy; 

6) wydawanie pozwoleń na wznowienie wstrzymanych badań, prac, robót lub 
innych działań przy zabytku po wykonaniu obowiązku, o którym mowa w 
art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy, zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy; 

7) wydawanie decyzji określonych w art. 45 ust. 1 ustawy; 
8) wydawanie decyzji określonych w art. 46 ust. 1 ustawy i występowanie do 

Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisanie obiektu 
do rejestru zabytków; 

9) wznawianie postępowań w sprawach wydanych pozwoleń z art. 36 ust.1 pkt 
1, 3, 4, 8-11 ustawy, a następnie orzekanie o zmianie lub cofnięciu tych 
pozwoleń w przypadku wystąpienia podstaw z art. 47 ustawy; 

10) kierowanie odpowiednio - do Policji, prokuratury albo sądu zawiadomienia 
o popełnieniu przestępstwa z art. 108 ustawy lub wykroczenia z art. 111 
oraz art. 113-118 ustawy. 
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2. Realizacja zadań określonych w art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717, z późn. 
zm.) w odniesieniu do obiektów i obszarów określonych w § 1 niniejszego 
porozumienia. 

3. Realizacja zadań określonych w art. 9 ust. 3 pkt 4; art. 39 ust. 1 i 3; art. 67 ust. 3 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 
1623, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690, z późn. zm.). 

4. Realizacja zadań określonych w art. 83 ust. 2; art. 84 ust. 2, 4, 5; art. 85; art. 86; 
art. 87 ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
z 2009 r. nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), w tym wydawanie decyzji. 

§ 3 

1. Gmina Lublin oświadcza, że posiada w swojej strukturze organizacyjnej 
wyspecjalizowaną komórkę zajmującą się sprawami ochrony zabytków i opieki 
nad zabytkami kierowaną przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, zatru-
dnionego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

2. Zadania powierzone porozumieniem, w tym wydawanie decyzji i postanowień -
realizowane są przez Prezydenta Miasta Lublin, z upoważnienia którego działa 
Miejski Konserwator Zabytków. 

3. Organem odwoławczym w sprawach określonych w § 2 jest Minister Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. 

4. Egzemplarze decyzji i postanowień wydanych na podstawie porozumienia 
przekazuje się do wiadomości Lubelskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi 
Zabytków. 

5. Miejski Konserwator Zbytków gromadzi dokumentację wytworzoną i pozyskaną 
w związku z wykonywaniem powierzonych czynności i archiwizuje ją zgodnie     
z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym     
i archiwach (Dz. U. z 2011 r. nr 123, poz. 698, z późn. zm.). 

6. Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków umożliwia Miejskiemu 
Konserwatorowi Zabytków korzystanie z archiwaliów i zbiorów bibliotecznych 
pozostających w zasobie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie 
na zasadach określonych w Regulaminie udostępniania i korzystania z zasobów 
dokumentacyjnych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie, 
stanowiącym załącznik nr 2 do porozumienia. 

§ 4 

1. Na realizację powierzonych zadań Wojewoda Lubelski przyznaje Gminie Lublin 
w 2012 roku kwotę 39 750 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset 
pięćdziesiąt złotych), płatną zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków 
złożonym przez Urząd Miasta Lublin w terminie 30 dni po ogłoszeniu ustawy 
budżetowej na 2012 r., którego wzór stanowi załącznik nr 3 do porozumienia.      
W 2012 r. harmonogram realizacji wydatków uwzględnia okres kwiecień -
grudzień. 
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2. Kwoty dotacji celowej na realizację powierzonych zadań w kolejnych latach 
zostaną ustalone w odrębnych aneksach do niniejszego porozumienia, zawartych 
każdorazowo na dany rok. 

§ 5 
 

1. Kontrolę nad prawidłowym wykonywaniem powierzonych porozumieniem zadań 
w imieniu Wojewody Lubelskiego sprawuje Lubelski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków. 

2. Kontroli dokonuje Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków lub upoważnieni 
przez niego pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie. 

3. Kontrole mogą być planowane (z odpowiednio wcześniejszym powiadomieniem)  
i doraźne (w ramach skarg na realizację zadań powierzonych porozumieniem) - 
bez zachowania odpowiedniego terminu wcześniejszego powiadomienia. 

4. W przypadku kontroli planowanych, Lubelski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem postępowania kontrolnego 
powiadamia pisemnie Miejskiego Konserwatora Zabytków o przedmiocie, zakre-
sie i terminie kontroli. 

5. W ramach wykonywania kontroli, Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków 
lub działający z jego upoważnienia pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Lublinie mają prawo wglądu do akt spraw załatwianych na podstawie 
porozumienia. Miejski Konserwator Zabytków zapewnia kontrolującym warunki 
niezbędne do przeprowadzenia kontroli, w szczególności niezwłocznie 
przedstawia żądane dokumenty i materiały, oraz udziela ustnych lub pisemnych 
wyjaśnień. 

6. Zasady sporządzania dokumentów z kontroli: 
1) z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden 

egzemplarz doręcza Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków; 
2) protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku 

kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn 
ich powstania oraz ewentualnie osób za nie odpowiedzialnych; 

3) przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 14 dni od daty jego 
otrzymania Miejski Konserwator Zabytków ma prawo zgłoszenia na piśmie 
umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli; 

4) protokół podpisuje kontrolujący oraz Miejski Konserwator Zabytków lub 
upoważniona przez niego osoba; 

5) w razie odmowy podpisania protokołu przez Miejskiego Konserwatora 
Zabytków lub upoważnioną przez niego osobę, kontrolujący czyni o tym 
wzmiankę w protokole, a kontrolowany w ciągu 7 dni przedstawia na 
piśmie wyjaśnienia dotyczące przyczyn odmowy podpisania protokołu 
kontroli; 

6) odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do wydania zaleceń 
pokontrolnych. 

7. Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków może, w razie potrzeby, wydać 
zalecenia pokontrolne i wyznaczyć tryb oraz termin ich wykonania. 

§ 6 

Miejski Konserwator Zabytków składa Lubelskiemu Wojewódzkiemu Konser-
watorowi Zabytków roczne pisemne sprawozdania z realizacji zadań powierzonych 
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porozumieniem w terminach: sprawozdania statystyczne dla potrzeb Lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Lublinie i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - do 31 
stycznia roku następnego po rozliczeniowym, sprawozdania merytoryczne - do 31 marca 
roku następnego po rozliczeniowym. 

§ 7 

W zakresie właściwości Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
pozostają postępowania administracyjne wszczęte i nie zakończone ostateczną decyzją 
lub postanowieniem przed dniem wejścia w życie niniejszego porozumienia. 

§  8 

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 
2. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za sześcio-

miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem. 
3. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień porozumienia lub 

nienależytego wykonywania określonych w nim obowiązków, druga strona ma 
prawo rozwiązać porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia przez 
oświadczenie złożone na piśmie. 

§ 9 

1. W przypadku rozwiązania porozumienia w trybie określonym w § 8 dokumentacja 
zgromadzona przez Miejskiego Konserwatora Zabytków dotycząca spraw 
wynikających z porozumienia zostanie przekazana Lubelskiemu Wojewódzkiemu 
Konserwatorowi Zabytków w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia 
rozwiązania porozumienia. 

2. W przypadku rozwiązania porozumienia w trybie określonym w § 8 w zakresie 
właściwości Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozostają 
postępowania wszczęte i nie zakończone ostateczną decyzją lub postanowieniem 
przed dniem rozwiązania. 

§ 10 

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 11 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 12 

Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach - po 
dwa dla każdej ze stron. 

§ 13 

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego. 
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Załącznik nr 1. do Porozumienia między Wojewodą Lubelskim a Gminą Lublin w 
sprawie powierzenia Gminie Lublin prowadzenia spraw z zakresu właściwości 
Wojewody Lubelskiego, dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami z terenu 
Gminy Lublin. 
 

Wykaz zabytków i obszarów z terenów objętych wpisami do rejestru pozostających w 
kompetencji Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie 

L.p. Adres 
wg tabeli MKZ 

Nr w 
rejestrze 
zabytków 

Przedmiot wpisu 
do rejestru zabytków 

 
Działki 

1. Archidiakońska 1a, 
1b (ob. adres: 
Archidiakońska 1)  

A/595 Zabudowa działki w grani-
cach posesji: dwie kamienice, 
oficyna.  

Działka nr 89 - wpis 
indywidualny. 

2.  Archidiakońska 3 A/526 Kamienica w granicach dział-
ki. 

Działka nr 90 - wpis 
indywidualny. 

3. Archidiakońska 4 A/1022 Kamienica na działce, w gra-
nicach parceli. 

Działka nr 78 - wpis 
indywidualny. 

4.  Archidiakońska 5 A/102 Kamienica „Mały Ratuszek”, 
posesja obejmująca działkę 
wraz ze znajdującymi się na 
niej fragmentami murów 
obronnych. 

Działka nr 91 - wpis 
indywidualny. 

5. Archidiakońska 6, 6a 
 

A/1047 Kamienica, dwie oficyny, w 
granicach wg zał. graficznym 
do decyzji. 

Działka nr 79/2 - wpis 
indywidualny; 
działka nr 79/1 - wpis 
indywidualny (cz. dział-
ki) i wpis urbanistyczny 
(pozostała cz. działki). 

6. Archidiakońska 7 A/104 Budynek Schroniska dla Nau-
czycielek, otoczenie budynku, 
tj. działka, wraz ze znajdu-
jącymi się na niej fragmen-
tami murów obronnych. 

Działka nr 92/3 - wpis 
indywidualny. 

7.  I Armii WP 5 A/1053 Kamienica z dwiema oficy-
nami wraz z działką. 

Działka nr 65/2 - wpis 
indywidualny. 

8.  Bernardyńska 3  A/624 Pałac Parysów w granicach 
działki. 

Działka nr 68 - wpis 
indywidualny. 

9.  Bernardyńska 12 A/1056 Kamienica z dwoma ryzali-
tami od frontu i oficyną bocz-
ną od podwórza ul. Bernar-
dyńskiej, wraz z działką.  

Działka nr 8 - wpis 
indywidualny. 

10. Bernardyńska 13 A/489 Pałac Sobieskich Działka nr 2 - wpis 
urbanistyczny. 

11. Bernardyńska 14  A/774 Gmach dawnej Szkoły Hand-
lowej im. A. i J. Vetterów, w 
granicach ścian zewn. 

Działka nr 18/2 - wpis 
urbanistyczny. 

12. Bernardyńska 15  A/507 d. zespół klasztorny reforma-
tów w granicach ścian zew-
nętrznych obiektów, obejmu-
jący: kościół, klasztor. 

Działka nr 3 - wpis 
urbanistyczny. 
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13. Bramowa 1,  
Jezuicka 1-3, 
Jezuicka 5-7  
 

A/146 Część dawnych fortyfikacji 
miasta obejmująca: bramę 
miejską zwaną Bramą Krako-
wską, basztę przy Trybunal-
skiej 7, oraz relikty murów 
miejskich między tą basztą a 
Bramą Krakowską 

Działka nr 20 - wpis 
indywidualny; działki nr 
119/1 119/2, 126/4 - 
wpis urbanistyczny. 

14.  Chopina 6 A/497 Gmach d. Banku Rolnego w 
granicach posesji, wraz z 
ogrodzeniem  
(Latarnie skreślone z rejestru 
w 2001 r.) 

Działka nr 37/6 - wpis 
indywidualny. 
 

15.  Chopina 11 A/1100 Kamienica w granicach ścian 
zewnętrznych 

Działka nr 28 - wpis 
urbanistyczny. 

16. Chopina 15  A/1071 Kamienica wraz z działką Działka nr 26 - wpis 
indywidualny. 

17.  Dolna Panny Marii 3  A/625 Dawny pałac Tarłów w grani-
cach zadrzewionej posesji 

Działka nr 17/2 - wpis 
indywidualny. 

18.  Dolna Panny Marii 4/ 
Bernardyńska 5 

A/221 Zespół klasztorny pobernar-
dyński obejmujący: kościół, 
klasztor, drzewostan w ob-
rębie cmentarza kościelnego 
oraz murowane ogrodzenie 
posesji kościelnej 

Działka nr 40/2 - wpis 
urbanistyczny. 

19.  Dominikańska 5 A/870 Kamienica Działka nr 97 - wpis 
urbanistyczny. 

20. Dominikańska 7 A/538 Kamienica w granicach po-
sesji 

Działka nr 96 - wpis 
indywidualny. 

21. Ewangelicka 1, 
Krakowskie 
Przedmieście 45  

A/229 Kościół ewangelicko-augs-
burski pw. Św. Trójcy, pleba-
nia, dawny cmentarz grze-
balny wraz z nagrobkami i 
drzewostanem 

Działki nr 78/2, 78/3 - 
wpis indywidualny, 
działka nr 77 - wpis 
urbanistyczny. 

22.  Furmańska 2 A/1021 Kamienica w granicach dział-
ki 

Działka nr 18/2 - wpis 
indywidualny. 

23.  Grodzka  A/222 Dawna brama miejska zwana 
Bramą Grodzką 

Działki nr 45/1, 69, 140 - 
wpis urbanistyczny. 

24.  Grodzka 2/Rybna 1 A/1027 Kamienica w granicach dział-
ki 

Działka nr 66/1 - wpis 
indywidualny. 

25.  Grodzka 3 A/518 Kamienica wraz z oficyną 
boczną w granicach posesji 

Działka nr 81 - wpis 
indywidualny. 

26.  Grodzka 5, 5a, 5b A/503 Kamienica przy ul. Grodzkiej 
5 w granicach działki, obej-
mująca dwa domy: kamienicę 
Grodzka 5a i kamienicę 
Grodzka 5b 

Działka nr 80 - wpis 
indywidualny. 

27. Grodzka 7 A/631 Zabudowa działki w grani-
cach posesji, obejmująca: 
dwie kamienice, oficynę bo-
czną, oficynę tylną  

Działka nr 79/1 - wpis 
indywidualny. 

28.  
 

Grodzka 8 A/666 Kamienica w granicach par-
celi 

Działka nr 63 - wpis 
indywidualny. 
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29.  Grodzka 9, 11, 
Archidiakońska 9 

A/27 Pozostałość zabudowy zwią-
zana z dawną farą - kościołem 
św. Michała, obejmująca: 
fundamenty kościoła, tzw. 
dom mansjonarski, kamienica 
będąca dawną plebanią. 

Działki nr: 74, 75/1, 
76/3, 76/4, 67 (ulica), -
77 (ulica) - wpis 
urbanistyczny. 

30. Grodzka 10 A/552 Kamienica w granicach po-
sesji. 

Działka nr 60 - wpis 
indywidualny. 

31.  Grodzka 12 A/619 Kamienica w granicach po-
sesji. 

Działka nr 59 - wpis 
indywidualny. 

32. Grodzka 13 A/289 Kamienica Działka nr 73/1 - wpis 
urbanistyczny. 

33. Grodzka 14 A/501 Kamienica w granicach dział-
ki. 

Działka nr 58 - wpis 
indywidualny. 

34. Grodzka 15 A/511 Kamienica w granicach po-
sesji. 

Działka nr 72/3 - wpis 
indywidualny. 

35. Grodzka 16/ 
Ku Farze 1 

A/648 Zabudowa posesji obejmują-
ca: kamienice Grodzka 16A i 
Grodzka 16B, oficynę od ul. 
Ku Farze, dwie oficyny 
boczne. 

Działka nr 54 - wpis 
urbanistyczny. 

36.  Grodzka 17 A/519 Kamienica w granicach par-
celi. 

Działka nr 71/3 - wpis 
indywidualny. 

37.  Grodzka 18 A/965 Kamienica w granicach par-
celi. 

Działka nr 53/1 - wpis 
indywidualny. 

38.  Grodzka 19 A/520 Kamienica w granicach ścian 
zewnętrznych. 

Działka nr 70/3 - wpis 
urbanistyczny. 

39.  Grodzka 20  A/521 Nieruchomość - działka oraz 
położona na tej nierucho-
mości kamienica 
(- zgodnie ze zmianą decyzji 
dokonaną na podstawie dec. 
wydanej w 2010 r.) 

Działka nr 52/2 - wpis 
indywidualny. 

40.  Grodzka 21 A/966 Kamienica w granicach par-
celi. 

Działka nr 69 - wpis 
indywidualny. 

41.  Grodzka 22 A/647 Kamienica w granicach po-
sesji. 

Działka nr 51 - wpis 
indywidualny. 

42.  Grodzka 23 A/959 Kamienica w granicach par-
celi. 

Działka nr 68 - wpis 
indywidualny. 

43. Grodzka 24 A/995 Kamienica, w granicach par-
celi. 

Działka nr 50/1 - wpis 
indywidualny. 

44.  Grodzka 26 A/513 Kamienica w obrębie działki 
budowlanej. 

Działka nr 49/5 - wpis 
indywidualny. 

45. Grodzka 28 A/522 Kamienica z oficyną boczną, 
w granicach parceli. 

Działka nr 48 - wpis 
indywidualny 

46.  Grodzka 30 A/523 Kamienica (obejmująca 2 ka-
mienice) w granicach posesji. 

Działka nr 47 - wpis 
indywidualny. 

47.  Grodzka 32 i 34 
(dawniej 32) 

A/460 Kamienica, łącznie z nie-
zabudowanym terenem na 
tyłach działki w granicach 
parceli. 

Działki nr 141, 142 - 
wpis indywidualny. 

 306



48.  Grodzka 36 (d. 34) A/485 Kamienica z niezabudowa-
nym terenem na tyłach kamie-
nicy w granicach działki. 

Działka nr 143 - wpis 
indywidualny. 

49.  Grodzka 36a, 
Kowalska 17, 
Kowalska 19 

A/645 Zabudowa działki obejmu-
jąca: kamienicę Grodzka 36 
(ob. Grodzka 36a) z alkie-
rzami (ob. Grodzka 36a i 
Kowalska 19), kamienicę -
Kowalska 17. 

Działki nr 43, 44, 45/2 - 
wpis urbanistyczny. 
 

50. Jezuicka 17 A/622 Kamienica wraz z oficyną 
tylną w granicach posesji. 

Działki nr 134/1 i 134/2 - 
wpis indywidualny. 

51.  Jezuicka 18 A/224 Budynek Starego Teatru Działka nr 99 - wpis 
urbanistyczny. 

52. Jezuicka 19 A/239 Kamienica wraz z oficynami 
należącymi do tej nierucho-
mości. 

Działka nr 135/1 - wpis 
urbanistyczny. 

53.  Jezuicka 21 A/646 Kamienica w granicach po-
sesji 

Działka nr 136/1 - wpis 
indywidualny. 

54. Kalinowszczyzna 3 A/266 Zespół poklasztorny obejmu-
jący d. kościół pw. NPM 
Anielskiej i dawny klasztor 
franciszkański. 

Działka nr 10 - wpis 
urbanistyczny. 

55. Kalinowszczyzna 13 A/1095 Dwór Wincentego Pola  Działka nr 7 - wpis  
urbanistyczny. 

56. Kalinowszczyzna 19 A/598 Dom w granicach posesji Działka nr 12 - wpis 
indywidualny. 

57. Kapucyńska 6 A/1044 Kamienica z oficyną, w grani-
cach parceli. 

Działka nr 50 - wpis 
indywidualny. 

58. Karmelicka 3  A/1052 Kamienica z trzema oficyna-
mi, wraz z działką. 

Działka nr 19 - wpis 
indywidualny. 

59. Kołłątaja 2 A/1010 Kamienica w granicach ścian 
zewnętrznych. 

Działka nr 51/2 - wpis 
urbanistyczny. 

60.  Kołłątaja 4 A/1015 Kamienica w granicach ścian 
zewnętrznych. 

Działka nr 53/2 - wpis 
indywidualny pod nr 
A/1028 (Kołłątaja 6). 

61. Kołłątaja 6 A/1028 Kamienica z oficyną, w gra-
nicach działki. 

Działki nr 53/1, 53/2, 
53/3 - wpis 
indywidualny. 

62. Kowalska 5 A/877 Kamienica z oficyną boczną Działka nr 37 - wpis 
urbanistyczny. 

63. Kowalska 7 A/877 Kamienica  Działka nr 38 - wpis 
urbanistyczny. 

64. Kowalska 9 A/912 Kamienica, w granicach par-
celi 

Działka nr 39 - wpis 
indywidualny. 

65. Kowalska 13 A/905 Kamienica Działka nr 41 - wpis 
urbanistyczny. 

66. Krakowskie 
Przedmieście 1 

A/228 Kościół pw. Św. Ducha Działka nr 45 - wpis 
urbanistyczny. 

67. Krakowskie 
Przedmieście 2 

A/617 Kamienica w granicach dział-
ki, z oficyną w podwórzu. 

Działka nr 73 - wpis 
indywidualny. 
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68. Krakowskie 
Przedmieście 4/ 
Kozia 3  

A/596 Kamienica z oficynkami bo-
czną i tylną, w granicach 
działki. 

Działka nr 72 - wpis 
indywidualny. 

69. Krakowskie 
Przedmieście 5/ 
Zielona 2 

A/621 Dawna kamienica Bractwa 
św. Trójcy wraz z oficynami 
boczną i tylną założona wokół 
dziedzińca. 

Działka nr 40 - wpis 
urbanistyczny. 

70. Krakowskie 
Przedmieście 6/ 
Kozia 5 

A/599 Kamienica z oficynami bocz-
nymi, w granicach posesji. 

Działka nr 71 - wpis 
indywidualny. 

71. Krakowskie 
Przedmieście 7/ 
Zielona 4 

A/574 Kamienica w granicach po-
sesji. 

Działka nr 39 - wpis 
indywidualny. 

72. Krakowskie 
Przedmieście 8/ 
Bernardyńska 2 

A/551 Kamienica granicach działki, 
wraz z dwoma oficynami. 

Działka nr 70 - wpis 
indywidualny. 

73. Krakowskie 
Przedmieście 9/ 
Zielona 6 

A/524 Kamienica w granicach po-
sesji. 

Działka nr 38 - wpis 
indywidualny. 

74. Krakowskie 
Przedmieście 10/ 
Przechodnia 2 

A/530 Zabudowa posesji obejmująca 
dwie kamienice łączące się 
gankami z oficyną tylną.  

Działka nr 67 - wpis 
urbanistyczny. 

75. Krakowskie 
Przedmieście 11 

A/620 Kamienica w granicach po-
sesji. 

Działka nr 37 - wpis 
indywidualny. 

76. Krakowskie 
Przedmieście 12/ 
Przechodnia 1 

A/632 Kamienica w granicach dział-
ki. 

Działka nr 65 - wpis 
indywidualny. 

77. Krakowskie 
Przedmieście 13/ 
Zielona 10 

A/1051 Nieruchomość złożona z ka-
mienicy frontowej, tylnej i 
dwóch oficyn, wraz z działką. 

Działka nr 36 - wpis 
indywidualny. 

78. Krakowskie 
Przedmieście 15 

A/597 Kamienica w granicach pose-
sji. 

Działki nr 35/1 i 35/2 - 
wpis indywidualny.  

79. Krakowskie 
Przedmieście 17 

A/591 Kamienica wraz z 1-trakową 
oficyną boczną, w granicach 
posesji. 

Działka nr 34 - wpis 
indywidualny. 

80. Krakowskie 
Przedmieście 19 

A/515 Kamienica wraz z oficynami 
bocznymi w granicach działki 

Działki nr 33/1, 33/2 - 
wpis indywidualny. 

81. Krakowskie 
Przedmieście 20/ 
Wróblewskiego 1 

A/1058 Kamienica z oficyną i nad-
wieszonym łącznikiem, wraz 
z działką.  

Działka nr 60 - wpis 
indywidualny. 

82. Krakowskie 
Przedmieście 21 

A/665 Kamienica z dwiema oficyna-
mi bocznymi w granicach 
posesji. 

Działka nr 32 - wpis 
indywidualny. 
 

83. Krakowskie 
Przedmieście 24 

A/532 Kamienica wraz z oficyną 
boczną i łącznikiem, w 
granicach działki 

Działka nr 58 - wpis 
indywidualny. 

84. Krakowskie 
Przedmieście 25/ 
Staszica 1 

A/280 Kamienica wraz z działką Działka nr 30 - wpis 
indywidualny. 

85. Krakowskie 
Przedmieście 29 

A/502 Hotel „Europa” w granicach 
ścian zewnętrznych. 

Działka nr 9 - wpis 
urbanistyczny. 
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86. Krakowskie 
Przedmieście 32 

A/512 Zabudowa działki obejmują-
ca: kamienicę frontową, ofi-
cyny boczną, oficynę tylną, 
przybudówkę. 

Działka nr 54 - wpis 
urbanistyczny. 

87. Krakowskie 
Przedmieście 34 

A/575 Kamienica wraz z trzema ofi-
cynami, w granicach parceli 

Działka nr 53 - wpis 
indywidualny. 

88. Krakowskie 
Przedmieście 36 

A/634 Kamienica wraz z z łączącą 
się gankami oficyną boczną, 
w granicach działki. 

Działka nr 52 - wpis 
indywidualny. 

89. Krakowskie 
Przedmieście 37/  
3-go Maja 2 

A/996 Budynek Narodowego Banku 
Polskiego, oficyna frontowa, 
oficyna podwórzowa, w gra-
nicach działki. 

Działki nr 70/1, 70/3, 
70/4 - wpis 
indywidualny. 

90. Krakowskie 
Przedmieście 38/ 
Kapucyńska 2 

A/1050 Nieruchomość złożona z 
dwóch kamienic i dwóch 
oficyn wraz z działką 

Działka nr 48 - wpis 
indywidualny. 

91. Krakowskie 
Przedmieście 42-44 

A/498 Zespół klasztorny oo. Kapu-
cynów obejmujący kościół, 
przylegającą od wsch. kapli-
cę, klasztor, ogrodzenie wraz 
z drzewostanem w jego 
obrębie. 

Działki nr 61/1, 61/2 - 
wpis urbanistyczny. 

92. Krakowskie 
Przedmieście 43 

A/553 Gmach d. Towarzystwa Kre-
dytowego Ziemskiego, w gra-
nicach ścian zewnętrznych. 

Działka nr 75 - wpis 
urbanistyczny. 

93. Krakowskie 
Przedmieście 47 

A/629 Kamienica z oficyną, w grani-
cach działki. 

Działka nr 99/7 - wpis 
indywidualny. 
 

94. Krakowskie 
Przedmieście 49 

A/1054 Kamienica z dwiema oficyna-
mi, wraz z działkami. 

Działki nr 98/2, 98/3 - 
wpis indywidualny. 

95. Krakowskie 
Przedmieście 51 

A/1103 Kamienica z oficyną boczną  
i podwórzową, w granicach 
murów zewnętrznych budyn-
ków. 

Działka nr 97 - wpis 
urbanistyczny. 

96. Krakowskie 
Przedmieście 55 

A/1025 Kamienica z oficyną, w grani-
cach parceli. 

Działka nr 91 - wpis 
indywidualny. 

97. Krakowskie 
Przedmieście 56/ 
Kołłątaja 1 

A/1065 Nieruchomość obejmująca 
budynek d. Kasy Przemy-
słowców Lubelskich wraz z 
działką 

Działka nr 47 - wpis 
indywidualny. 

98. Krakowskie 
Przedmieście 57 

A/1041 Kamienica, w granicach par-
celi. 

Działka nr 45 - wpis 
indywidualny. 

99. Krakowskie 
Przedmieście 58 

A/1024 Kamienica z dwiema oficyna-
mi, w granicach parceli. 

Działka nr 46 - wpis 
indywidualny. 

100. Krakowskie 
Przedmieście 59 

A/988 Kamienica w granicach dział-
ki. 

Działka nr 44/1 - wpis 
indywidualny. 

101. Krakowskie 
Przedmieście 62 

A/506 Budynek d. Resursy Kupiec-
kiej, w granicach ścian zew-
nętrznych. 

Działka nr 44/1 - wpis 
urbanistyczny. 

102. Krakowskie 
Przedmieście 68/ 
Chopina 2 

A/1077 Kamienica wraz z działką. Działka nr 30 - wpis 
indywidualny. 
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103. Krakowskie 
Przedmieście 
70/Chopina 1 

A/1063 Kamienica z oficyną, w grani-
cach wg zał. graficznego do 
decyzji. 

Działka nr 10 - wpis 
indywidualny. 

104. Krakowskie 
Przedmieście 76 

A/13 Budynek Sądu Rejonowego, 
w obrębie murów zewnę-
trznych.  

Działka nr 3 - wpis 
urbanistyczny. 

105. Krakowskie 
Przedmieście 78 

A/517 Kamienica, w granicach ścian 
zewnętrznych. 

Działka nr 2/1 - wpis 
urbanistyczny. 

106. Królewska 4 A/1085 Kamienica, oficyna pd. piw-
nice pod ulicą, wraz z działką. 

Działka nr 124 - wpis 
indywidualny. 

107.  Królewska 5 A/1045 Kamienica z oficyną i pod-
ziemnymi korytarzami, wraz 
ze strefą ochrony konserwa-
torskiej. 

Działka nr 6 - wpis 
indywidualny. 

108. Królewska 9, 
Bernardyńska 14a 

A/265 Zespół klasztorny obejmujący 
kościół ob. oo. Jezuitów oraz 
dawny klasztor.  

Działki nr 10 i nr 18/1 - 
wpis urbanistyczny 

109.  Królewska 10, 
Jezuicka 9, 11, 13, 15 

A/245 Zespół pojezuicki obejmujący 
d. kościół jezuicki, ob. kated-
ralny, budynek d. szkół 
jezuickich, d. furtę jezuicką 
przekształconą w bramę zw. 
Trynitarską, kamienicę. 

Działki nr 128, 131,  
132, 133 - wpis 
urbanistyczny. 

110. Królewska 11 A/494 Pałac tzw. biskupi, z wew-
nętrznym dziedzińcem. 

Działka nr 11 - wpis 
urbanistyczny. 

111. Królewska 13 A/275 Budynek d. pałacu Jabłono-
wskich-Sapiechów zw. Pała-
cem ordynackim. 

Działka nr 12/2 - wpis 
urbanistyczny. 

112. Królewska 15 A/1089 Kamienica w granicach mu-
rów zewnętrznych, w grani-
cach oznaczonych na zał. gra-
ficznym do decyzji. 

Działka nr 13 - wpis 
urbanistyczny. 

113. Królewska 17 A/495 Pałac tzw. Pociejowski Działka nr 14 - wpis 
urbanistyczny. 

114. Pl. Litewski 2 A/225 Dawny pałac Czartoryskich 
wraz z otoczeniem w grani-
cach ulic Dymitrowa (ob. 
Radziwiłłowska) i Staszica. 

Działka nr 5 - wpis 
indywidualny. 

115. Pl. Litewski 3 A/480 Pałac Komisji Województwa 
Lubelskiego zw. Radziwił-
łowskim wraz z oficyną skar-
bową od strony zachodniej. 

Działka nr 3/1 - wpis 
urbanistyczny. 

116. Pl. Litewski 5 A/504 Gmach dawnego Rządu Gu-
bernialnego Lubelskiego w 
granicach ścian zewnętrznych 

Działka nr 3/1 - wpis 
urbanistyczny. 

117.  Lubartowska 1/ 
Szambelańska 2 

A/1098 Kamienica w granicach mu-
rów zewnętrznych. 

Działka nr 19 - wpis 
urbanistyczny. 

118. Lubartowska 3/ 
Szambelańska 4 

A/1060 Kamienica w granicach dział-
ki. 

Działka nr 18 - wpis 
indywidualny. 

119. Lubartowska 9 A/533 Kamienica w granicach dział-
ki. 

Działka nr 15 - wpis 
indywidualny. 
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120. Lubartowska 11 A/1082 Kamienica w granicach ścian 
zewnętrznych. 

Działka nr 14 - wpis 
urbanistyczny. 

121. Lubartowska 14 A/1061 Kamienica z dwiema oficy-
nami pn. i pd., wraz z działką 

Działka nr 60 - wpis 
indywidualny. 

122. Lubartowska 16 A/529 Kamienica wraz z dwiema 
oficynami bocznymi, w grani-
cach parceli. 

Działka nr 59/2 - wpis 
indywidualny. 

123. Lubartowska 19/ 
Noworybna 1 

A/1048 Kamienica wraz z działką.  Działka nr 9 - wpis 
indywidualny. 

124. Lubartowska 23 A/534 Kamienica w granicach par-
celi. 

Działka nr 6/1 - wpis 
indywidualny. 

125. Lubartowska 27/ 
Kowalska 2 

A/537 Kamienica w granicach ścian 
zewnętrznych. 

Działka nr 13 - wpis 
urbanistyczny. 

126. Lubartowska 29 A/644 Kamienica w granicach dział-
ki, trzy oficyny boczne łączą-
ce się gankiem z budynkiem 
głównym. 

Działka nr 12 - wpis 
indywidualny. 

127. Pl. Łokietka 1 A/230 Budynek Nowego Ratusza Działka nr 44 - wpis 
urbanistyczny. 

128. 3 Maja 4 A/274 Budynek dawnej komisji 
obwodowej. 

Działka nr 69 - wpis 
urbanistyczny. 

129. 3 Maja 18 A/1031 Kamienica z oficynami, w 
granicach parceli. 

Działka nr 43 - wpis 
indywidualny. 

130. 3 Maja 22 A/1109 Kamienica z oficyną pn., w 
granicach murów zewnę-
trznych budynków. 

Działka nr 41/2 - wpis 
urbanistyczny. 

131. Misjonarska 12 A/928 Kamienica, w granicach ścian 
zewnętrznych 

Działka nr 67/1 - wpis 
urbanistyczny. 

132. Misjonarska 22 A/527 Dom w granicach ścian zew-
nętrznych, wraz z dobudówką 
od północy. 

Działka nr 8 - wpis 
urbanistyczny. 

133. Narutowicza 4 A/459 Zespół architektoniczny zło-
żony z 2 oficyn popijarskich 
połączonych gmachem d. Lu-
belskiego Związku Pracy 
Kulturalnej, dziedziniec wo-
kół którego zostały zlokali-
zowane oraz ogród na tyłach 
założenia. 

Działka nr 16 - wpis 
indywidualny 
(cz.działki) i wpis urba-
nistyczny (pozostała cz. 
działki). 

134. Narutowicza 6-10 A/248 Zespół pobrygidkowski obej-
mujący: kościół pobrygidko-
wski, budynek po północnej 
stronie kościoła, klasztor, ob-
szar dawnego ogrodu zakon-
nego wraz z murem obron-
nym opasującym teren d. 
klasztoru, tzw. basztę wodną 

Działka nr 14/1 - wpis 
indywidualny,  
działka nr 15/1 - wpis 
urbanistyczny. 

135. Narutowicza 12 A/508 Gmach d. Szkoły Wojewódz-
kiej Lubelskiej 

Działka nr 13 - wpis 
urbanistyczny. 

136. Narutowicza 13 A/1081 Kamienica z dwiema oficy-
nami bocznymi wsch. i zach., 
w granicach wg zał. graf. 

Działka nr 51 - wpis 
indywidualny. 
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137. Narutowicza 14 A/1078 Kamienica w granicach wg 
zał. graficznego 

Działka nr 11 - wpis 
urbanistyczny. 

138. Narutowicza 17 A/263 Budynek teatru Działka nr 71 - wpis 
urbanistyczny. 

139. Narutowicza 19 
 

A/1033 Kamienica, w granicach par-
celi 

Działka nr 79 - wpis 
indywidualny. 

140. Narutowicza 22 A/1040 Kamienica, w granicach par-
celi 

Działka nr 2 - wpis 
indywidualny. 

141. Narutowicza 34  Kamienica, ogrodzenie neo-
barokowe w podwórzu 
(altana neogotycka skreślona 
z rejestru w 2001 r.) 

Działki nr 117/1, 117/2 - 
wpis urbanistyczny. 

142. Ogrodowa 6 A/881 Willa Działka nr 32 - wpis 
urbanistyczny. 

143. Olejna 3 A/525 Kamienica, w granicach ścian 
zewnętrznych, połączona 
galeriami komunikacyjnymi z 
kamienicą Rynek 2. 

Działka nr 26 - wpis 
urbanistyczny. 

144. Olejna 7 A/1094 Kamienica wraz z działką.  Działka nr 31 - wpis 
indywidualny. 

145. Olejna 11/ 
Noworybna 3 

A/550 Kamienica, w granicach par-
celi. 

Działka nr 34 - wpis 
indywidualny 

146. Orla 7 A/1036 Kamienica, w granicach par-
celi. 

Działka nr 60 - wpis 
indywidualny. 

147. Peowiaków 10 A/1067 Kamienica z dwiema oficy-
nami, wraz z działką. 

Działka nr 75 - wpis 
indywidualny 

148. Peowiaków 12 A/535 Zespół klasztorny powizytko-
wski składający się z d. koś-
cioła, klasztoru z trzema 
wewnętrznymi dziedzińcami, 
domku kapelana, kapliczki z 
figurą Chrystusa Frasobli-
wego, drzewostanu w grani-
cach opisanych w decyzji 
oraz wskazanych w decyzji o 
zmianie decyzji. 

Działki nr 43/11, 43/4, 
43/5, 43/6, 43/7 - wpis 
indywidualny,  
działka nr 73 - wpis 
urbanistyczny. 

149. Podwale 3 A/1055 Budynek mieszkalny wraz z 
działką. 

Działka nr 44 - wpis 
indywidualny. 

150. Podwale 15  A/258 Zespół dawnych zabudowań 
szpitalnych obejmujący koś-
ciół pw. św. Wojciecha i 
dawny szpital św. Łazarza. 

Działka nr 49 - wpis 
urbanistyczny. 

151. Radziwiłłowska 13 
(d. 11) 

A/509 Dawny pałac Lubomirskich w 
granicach parceli 
(Ogrodzenie skreślono z 
rejestru w 2006 r.). 

Działki nr: 22/1, 21/2, 
22/3, 22/4 - wpis 
indywidualny; 
działki nr: 4/1, 68/1 - 
wpis indywidualny (cz. 
działek) i wpis urbani-
styczny (pozostałe części 
działek). 

152. Rybna 3 A/618 Kamienica Bractwa Różańco-
wego, w granicach działki. 

Działka nr 65 - wpis 
indywidualny. 
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153. Rybna 4 A/976 Kamienica w granicach par-
celi. 

Działka nr 32 - wpis 
indywidualny. 

154. Rybna 5 A/990 Kamienica w granicach dział-
ki. 

Działka nr 62 - wpis 
indywidualny. 

155. Rybna 7 A/514 Kamienica w granicach par-
celi. 

Działka nr 61 - wpis 
indywidualny. 

156. Rybna 9 
 

A/993 Kamienica w granicach dział-
ki. 

Działka n 56 - wpis 
indywidualny. 

157. Rybna 10 
 
 

A/536 Zespół klasztorny potrynitar-
ski, zw. pałacem Pawęczko-
wskiego, w granicach ścian 
zewnętrznych. 

Działka nr 5/1 - wpis 
urbanistyczny. 

158. Rybna 12 A/1090 Kamienica, w granicach mu-
rów zewnętrznych. 

Działka nr 4 - wpis 
urbanistyczny. 

159. Rynek 1 A/223 Budynek Starego Ratusza zw. 
Trybunałem. 

Działka nr 108 - wpis 
urbanistyczny. 

160. Rynek 2 A/264 Kamienica zw. S. Klonowaci. Działka nr 26 - wpis 
urbanistyczny.  

161. Rynek 3 A/510 Kamienica w granicach par-
celi. 

Działka nr 27 - wpis 
indywidualny. 

162. Rynek 4 A/488 Kamienica, na działce. Działka nr 28 - wpis 
urbanistyczny. 

163. Rynek 5/Rybna 2 A/493 Kamienica narożna. Działka nr 29 - wpis 
urbanistyczny. 

164. Rynek 6 
 

A/272 Kamienica zw. Chociszewski. Działka nr 82 - wpis 
urbanistyczny. 

165. Rynek 7 A/492 Kamienica  Działka nr 83 - wpis 
urbanistyczny. 

166. Rynek 8 A/267 Kamienica zw. Lubomelskich 
wraz z piwnicą zw. winiarnią. 

Działka nr 84 - wpis 
urbanistyczny. 

167. Rynek 9 A/271 Kamienica Działka nr 102 - wpis 
urbanistyczny. 

168. Rynek 10 A/496 Kamienica  Działka nr 103 - wpis 
urbanistyczny. 

169. Rynek 11 A/270 Kamienica  Działka nr 104/1 - wpis 
urbanistyczny. 

170. Rynek 12 A/247 Kamienica zw. Sobieskich, w 
granicach parceli. 

Działka nr 105 - wpis 
indywidualny. 

171. Rynek 14 A/269 Kamienica  Działka nr 111 - wpis 
urbanistyczny. 

172. Rynek 15 A/490 Kamienica Działka nr 111 - wpis 
urbanistyczny. 

173. Rynek 16 A/630 Kamienica w granicach po-
sesji. 

Działka nr 113 - wpis 
indywidualny. 

174 Rynek 17 A/491 Kamienica  Działka nr 114/2 - wpis 
urbanistyczny. 

175. Rynek 18 A/481 Kamienica i powierzchnia 
działki w granicach dawnej 
parceli. 

Działka dz. nr 115 - wpis 
indywidualny. 
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176. Sądowa 10 A/1049 Kamienica wraz z najbliż-
szym otoczeniem w granicach 
działki 

Działka nr 21 - wpis 
indywidualny. 

177. Staszica 3 A/236 Budynek d. pałacu Potockich 
wraz z oficynami i założe-
niem dziedzińca. 

Działka nr 21 - wpis 
urbanistyczny. 

178. Staszica 7/ 
Karmelicka 2 

A/1096 Kamienica z oficyną, wraz z 
działką.  

Działka nr 16 - wpis 
indywidualny. 

179. Staszica 11 A/1117 Szpital dla dzieci im. Verte-
rów, metalowe ogrodzenie 
przed elewacją frontową 
budynku. 

Działka nr 14 - wpis 
urbanistyczny. 

180. Staszica 14-16 
(ob. adres:  
Staszica 16, 16a) 

A/240 Zespół poklasztorny składa-
jący się z kościół pw. Niepo-
kalanego Poczęcia NMP, 
drzewostan w granicach ogro-
dzenia cmentarza kościelne-
go, klasztoru.  

Działki nr 40, 41/2 - 
wpis urbanistyczny. 

181. Świętoduska 10 A/623 Kamienica wraz z dwiema 
oficynami bocznymi w grani-
cach posesji. 

Działka nr 24/3 - wpis 
indywidualny. 

182. Świętoduska 14, 16 
 

A/259 Zespól klasztorny obejmujący 
kościół pw. św. Józefa, 
klasztor, drzewostan na tere-
nie klasztornym i mur ogra-
dzający posesję klasztorną 
wraz z bramami, dawny dom 
Kapelana w granicach ścian 
zewnętrznych. 

Działka nr 13 - wpis 
urbanistyczny. 

183. Wesoła 8 A/592 Dom, w granicach parceli Działka nr 56 - wpis 
indywidualny. 

184. Prymasa  
S.Wyszyńskiego 2 

A/463 Zespół zabytkowy obejmują-
cy pałac biskupi, pałac konsy-
storski, kaplicę na styku obu 
pałaców, drzewostan w grani-
cach posesji, murowane ogro-
dzenie. 

Działka nr 42/4 - wpis 
urbanistyczny. 

185. Prymasa 
S.Wyszyńskiego 3 

A/531 Dawny pałac Wrońskich w 
granicach parceli. 

Działka nr 23 - wpis 
indywidualny. 

186. Prymasa 
S.Wyszyńskiego 6 

A/256 Zespół pomisjonarski obej-
mujący d. kościół misjonarski 
pw. Przemienienia Pańskiego, 
otaczający go drzewostan w 
granicach cmentarza kościel-
nego, ogrodzenie z bramami, 
d. klasztor misjonarzy, mur 
ograniczający całą posesję od 
ul. Buczka (ob. Wyszyń-
skiego) i Szymonowica (ob. 
Misjonarska). 

Działka nr 65 - wpis 
urbanistyczny. 
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187. Zamkowa 9 A/161 Zespół zamkowy obejmujący 
kaplicę pw. św. Trójcy, wieżę 
na dziedzińcu zamkowym, 
dawne więzienie, basztę i 
fragmenty muru obwodowego 
dawnego zamku na półno-
cnym stoku wzgórza oraz całe 
wzgórze z zielenią, drzewo-
stanem, ulicami, alejkami i 
schodami. 

Działki nr 42/1, 45/2 - 
wpis indywidualny; 
działka nr 41 - wpis 
indywidualny (część 
działki) i wpis urbanisty-
czny (pozostała część 
działki). 

188. Zamojska  A/956 Most na rzece Bystrzycy 
łączący ul. Buczka (ob. 
Prymasa S. Wyszyńskiego) z 
rondem komunikacyjnym (wg 
opisu w decyzji). 

Działka nr 15/3 - wpis 
urbanistyczny. 

189. Zielona 3 A/238 Kościół pw. św. Jozafata (d. 
cerkiew grecka). 

Działka nr 25 - wpis 
urbanistyczny. 

190. Złota 2 A/278 Kamienica Działka nr 85 - wpis 
urbanistyczny. 

191. Złota 3 A/505 Kamienica w granicach 
parceli. 

Działka nr 101 - wpis 
indywidualny. 

192. Złota 4 A/989 Kamienica wraz z murem 
ogrodzeniowym w granicach 
działki. 

Działka nr 86 - wpis 
indywidualny. 

193. Złota 5 A/554 Kamienica w granicach dział-
ki, wraz z oficyną od ul. 
Dominikańskiej. 

Działka nr 100 - wpis 
indywidualny. 

194. Złota 6 A/279 Kamienica w granicach pose-
sji, obejmująca: kamienicę 
narożną, budowlę XIX-wiecz-
ną przylegającą od północy, 
oficynę boczną z bramą. 

Działka nr 87 - wpis 
indywidualny. 

195. Złota 9 A/244 Zespół klasztorny dominikań-
ski składający się z kościoła 
pw. św. Stanisława i klasztoru

Działki nr 94/4 i 94/5 - 
wpis urbanistyczny. 

196. Żmigród 10 A/991 Dom w granicach działki. Działka nr 30/1 - wpis 
indywidualny. 

 
UWAGI: 
Zastosowane w w/w wykazie określenie działek oznaczają: 

 „wpis indywidualny” - działka położona na terenie układu urbanistycznego jest 
jednocześnie objęta indywidualną decyzją o wpisie do rejestru zabytków, 

  „wpis urbanistyczny” – działka położona na terenie układu urbanistycznego nie 
jest objęta indywidualną decyzją o wpisie do rejestru zabytków, ale na jej 
terenie zlokalizowane są obiekty wpisane indywidualnie. 

 
Pozostawia się w ramach kompetencji Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Lublinie całe nieruchomości oznaczone jako działki geodezyjne, jeśli 
wpisem do rejestru zabytków objęte są tylko ich części (np. część terenu albo budynek na 
działce). 
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Summary 
In 2013, it has been 95 yearsfrom thedate of the first legalact relating to the care of monumentsand 
10 yearsfromthe Lawof 23 July 2003 on the protection and conservationof monuments, which is 
currently in force. 
 
The decreeof the Regency Councilof 31 October 1918, became the basis forthe organization ofthe 
stateoffices ofconservationservices, the establishment of appropriate structuresinvarious districtsin 
the countryand theappointment ofhistoric preservation officers. Incities with aspecial interest, 
conservationpowers were entrustedto local representatives. 
 
In 1971, in Lublin, a City Historic Preservation Officer was appointed in the administration oflocal 
government. By the end of1990 this function was performed by an art historian - Jadwiga 
Janiukowa, who was carrying outstatutoryduties assignedby theProvincial HPO. 
 
Despite initiativesofthe Provincial Preservation Officer to continuethe tradition ofthe operation 
ofthe City Historic Preservation Officer - within thelocaldelegationsof stateauthoritypreservationof 
monuments service oras part of themunicipal officesin Lublin, Zamość and Kazimierz Dolny - they 
were notimplemented. 
 
Specific action had not been taken until theyear 2012, when Krzysztof Żuk, the Mayor of Lublin, 
appointed Mr. Hubert Mącik as the City Historic Preservation Officer. Performing this function 
since 1 April 2012, Hubert Mącik handled taskswithin the remit of provincial HPO - to the extent 
covered by anagreement-in the area of urban complexof Lublin registered in the provincial register 
of monuments. 
 
According to the statistics, there are 62such agreementsin15provinces currently in force. 
There is nocomprehensivelegislationin this areain the country–in terms of the acceptable 
rangestatutory powers,the requiredstructures and provisions ofthe agreements. 
After nearlya hundred yearssince the firstregulations were introduced, the system forthe protection 
of monumentsrequiresre-examination, taking into account ongoingpolitical, social and legal 
changes.  
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Dariusz Kopciowski 
 
 

REMONT MOSTU NA RZECE BYSTRZYCY W LUBLINIE 
 

 
Historia powstania 

Położenie Lublina na szlaku handlowym z Rusi w kierunku Wielkopolski1 
wymagało organizacji przepraw przez rzeki. Najważniejszy przejazd mostowy znajdował 
się na Kalinowszczyźnie, gdzie za mostem następowało rozwidlenie traktów na Ruś         
i Litwę. Najstarszą udokumentowaną lokalizację mostu lubelskiego na Tatarach, 
wskazuje plan d ̕Orxera z 1716 roku. W 2 poł. XVIII wieku wybudowano most nad 
Bystrzycą, w miejscu tożsamym z jego obecną lokalizacją, przy trakcie na Krasnystaw, 
Zamość i Ruś. Źródła podają, że była to konstrukcja drewniana powstała w 1881 roku     
z funduszy drogowych w wysokości 14 917 rubli 18 kopiejek2. W 1908 r. magistrat 
lubelski powołał komisję, która wraz z komisją gubernialną3 dokonała oględzin mostu     
i stwierdziła, że z powodu destrukcji drewnianej konstrukcji grozi on zawaleniem. 
Komisja zdecydowała też o zleceniu opracowania koncepcji mostu inż. Marianowi 
Lutosławskiemu z Warszawy4, autorowi projektu żelazno-betonowego mostu, który 
powstał na przedmieściu Kalinowszczyzna w 1908 r. „Żeby nie przerywać komunikacji, 
postanowiono zbudować most prowizoryczny, do czego miał być użyty materiał po-
wstały z rozbiórki mostu na Kalinowszczyźnie i dotychczasowego mostu”5. W kwietniu 
1909 roku komisja miejska pod przewodnictwem prezydenta Lublina Schregera 
wizytowała postępy przy budowie mostu i debatowała nad dokupieniem dodatkowych 
gruntów w celu rozszerzenia wjazdu na nowo zbudowany most od strony dworca 
kolejowego6. W dniu 14 maja przeprowadzono próby wytrzymałości mostu, polegające 
na obciążeniu go tysiąc-pudowym7 walcem parowym i zmierzeniu ugięcia belek mosto-
wych. Most powstał w okresie początków „żelbetnictwa w technologii wynalezionej        
i stosowanej przez francuskiego inżyniera François Hennebique’a. O technologii 
Hennebique’a można mówić w kontekście jego dwóch patentów: na pomosty belkowo-
płytowe oparte na słupach oraz na pale żelbetowe wbijane. Oba patenty zostały 

 
1 Władysław Jagiełło ustanowił trakt handlowy z Rusi do Wielkopolski przez Hrubieszów, Krasnystaw, Lublin, 
Zawichost i Radom. 
2 Nowy most, Ziemia Lubelska, nr 192/1908.  
3 Gubernia lubelska - jednostka administracyjna Królestwa Polskiego, a następnie (po upadku powstania 
styczniowego i faktycznej likwidacji Królestwa Polskiego oraz włączeniu jego ziem do Cesarstwa Rosyjskiego) 
Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego. Powstała w 1837, w wyniku przekształcenia województwa 
lubelskiego. Obszar guberni, której stolicą był Lublin, był identyczny z obszarem dawnego województwa.      
Na mocy ukazu Mikołaja I z 1837 roku dokonano przemianowania województw na gubernie. Komisje 
Wojewódzkie zostały przemianowane na Rządy Gubernialne, a prezesi Komisji Wojewódzkich na 
gubernatorów cywilnych. Miało to dostosować podział administracyjny kraju do obowiązującego w Cesarstwie. 
4 Nowy most, Ziemia Lubelska, nr 192/1908. 
5 W. Koziejowski, Lublin - most na rzece Bystrzycy. Badania historyczne i koncepcja architektoniczna 
rekonstrukcji wystroju z wytycznymi konserwatorskimi, mps w archiwum WUOZ w Lublinie, Lublin 1989, s.14. 
6 Ibidem, s.15. Budowa mostu przebiegała w czterech etapach: 1/ do 19 lipca 1908 r. - kiedy wykonano drogę 
objazdową i zakończono organizację placu budowy, rozpoczęto wznoszenie przyczółków, 2/ do 27 września 
1908 r. - gdy zakończono wbijanie pali i wybudowano jeden z przyczółków, 3/ do 8 grudnia 1908 r., 4/ do 16 
marca 1909 r. - kiedy oddano most do użytku. 
7 Pud - rosyjska jednostka wagowa, 1 pud = 16,38 kg  



 

zastosowane w lubelskich mostach”8. Most w kierunku podłużnym jest pięcionawową 
żelbetową konstrukcją ramową (system Hennebique ́a). Dźwigary główne i płyta 
pomostowa stanowią pięcioprzęsłowy układ ciągły, połączony w sposób monolityczny    
z podporami w postaci słupów (stężonych poprzecznie układem zastrzałów), posado-
wionych na palach żelbetowych. Dźwigary pomostu stanowiące rygle ram wpuszczone są 
wspornikowo za przyczółki na długości ok. 1,50 m. W przekroju poprzecznym znajduje 
się 5 belek (rygli). „Przęsła zostały stężone poprzecznie monolitycznymi żebrami            
o przekroju 15x20 cm w rozstawie 2,67 m. Pomost wykonany w postaci monolitycznej 
płyty żelbetowej o grubości 21 cm (w roku 1975 została wykonana pod jezdnią 
dodatkowa żelbetowa płyta wzmacniająca, grubości 10 cm - nie zespolona z płytą 
pomostową i nieciągła pod podporami pośrednimi”9. Most ma długość 41,75 m, 
szerokość przęsła wynosi 16,44 m, rozstaw dźwigarów głównych wynosi 3,50 m, 
najmniejsza odległość od spodu konstrukcji do dna rzeki wynosi 4,90 m, rozpiętość 
pozioma pod mostem - 38 m10. Neogotyckie, betonowe balustrady mostu (z ozdobnymi 
szyszkami), a także obeliski i wieńczące je latarnie - wykonano wg projektu Jana 
Heuricha młodszego11, który wzorował się na motywach balustrad kościoła St. Severin w 
Paryżu12. Początkowo przejazd mostowy wyłożono klinkierem, a w 1916/1917 roku 
zastąpiono go kostką dębową13. Na cokołach obelisków umieszczono dwie żeliwne 
tabliczki z napisem w języku polskim i rosyjskim o treści - „Most żelazno-betonowy 
systemu Hennebique zbudowany przez inżyniera M. Lutosławskiego, Warszawa, 
Boduena 1”. 
 
Zmiany wyglądu i wyłączenie z użytkowania 
Intensywne użytkowanie mostu powiązane z brakiem należytej opieki, spowodowały 
zapewne, że już w latach 30. XX wieku wykruszeniu uległy „szyszki” na filarkach 
balustrad14, a następnie rozbiórce uległy - wspomniane wyżej - obeliski z latarniami15. 
Kolejne przekształcenia wiązały się z zamianą dębowej kostki użytej do wyłożenia 
przejazdu mostowego - na klinkier16. Zapewne w latach 60. XX w. jedna z żeliwnych 
tabliczek fundacyjnych została przeniesiona do Muzeum Historii Lublina w Bramie 
Krakowskiej. Postępująca destrukcja techniczna mostu wiązała się w latach 80. XX w.    
z zastępowaniem neogotyckich przęseł balustrady - murem z cegły, wprowadzeniem 
nowej asfaltowej nawierzchni , ustawieniem betonowych donic z kwiatami. Niemniej 
jednak pomimo prób wzmocnienia płyty mostu nową warstwą żelbetową (jeszcze w roku 
1975, co dało możliwość dopuszczenia do ruchu na okres 3 lat), most wyłączono z ruchu 

                                                            
8 S. Karaś, H. Landecka, Mosty Lutosławskiego, 
 www.inzynierbudownictwa.pl/biznes, inwestycje, artykul_mosty_lutoslawskiego, 2762. 
9 Projekt wykonawczy remontu mostu i przebudowy dojazdów dla remontu zabytkowego mostu na rzece 
Bystrzycy zlokalizowanego na przedłużeniu ul. Zamojskiej w Lublinie, BPP „PROMOST”, mps w arch. WUOZ 
w Lublinie, Wrocław, X 2009, s. 20-21. 
10 Ibidem, s. 21. 
11 wśród innych realizacji Heuricha wymienić można m.in.: wnętrze gotyckiego kościoła w Krakinowie na 
Żmudzi, wiadukty i dojazd do mostu Poniatowskiego w Warszawie, projekt i szczegóły architektoniczne do 
projektów dworców kolejowych Cz. Domaniewskiego w Łodzi i Kaliszu, projekt pięciu plafonów w pałacu 
Zamoyskich w Kozłówce, kaplicę w Kozłówce, Bank Towarzystw Spółdzielczych w Warszawie. 
12 W. Koziejowski, op. cit., s.16. 
13 Ibidem, s.17. 
14 w 1989 r. istniały jeszcze dwie, a w momencie podjęcia remontu nie było już żadnej. 
15 K. Gerłowska, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Most na rzece Bystrzycy, mps         
w arch. WUOZ w Lublinie. 
16 W. Koziejowski, op. cit., s.18. 
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kołowego w 1986 r., co było wynikiem wskazań ekspertyzy autorstwa Jerzego Teligi, 
Kazimierza Szulborskiego i Stefana Pyraka, gdzie we wnioskach końcowych zapisano17: 
„Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych badań mostu pod obciążeniem próbnym 
oraz wyniki sprawdzających obliczeń statycznych można dopuścić most do dalszego 
użytkowania, lecz wyłącznie dla ruchu pieszego. Warunkiem dopuszczenia jest pilne 
wyremontowanie mostu i przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich. 
Obciążenie dopuszczalne tłumem nie może przekroczyć 4, 00 kN/m²”. W ekspertyzie 
wskazano również konieczny do wykonania zakres prac, który miał się sprowadzać do 
m.in.: usunięcia wtórnej nawierzchni, oczyszczenia powierzchni betonowej płyty nośnej  
i jej zaimpregnowania, ułożenia dolnej warstwy izolacji z trzech warstw tkaniny szklanej, 
ułożenia górnej warstwy izolacji z papy asfaltowej i folii aluminiowej, ułożenia warstwy 
ochronnej i warstwy ścieralnej, oczyszczenia elementów konstrukcji z wykwitów i „sta-
laktytów”, odkucia skorodowanego betonu i oczyszczenia zardzewiałego zbrojenia, 
naprawy uszkodzeń, naprawienia balustrad18. W grudniu 1987 roku most wpisano do 
rejestru zabytków woj. lubelskiego pod nr A/956 na mocy decyzji znak: 
KL.IV.5349/39/87, co miało podkreślić jego wagę jako ważnego elementu współ-
kształtującego historię rozwoju przestrzennego Lublina, a także wskazać na potrzebę 
podjęcia koniecznych prac konserwatorsko-restauratorskich. W uzasadnieniu tego 
orzeczenia zapisano m.in., że „(…) stanowi on jedną z pierwszych realizacji mostu          
o konstrukcji żelbetowej na terenie południowo-wschodniej Polski. Jest cennym 
zabytkiem budownictwa inżynieryjnego świadczącego o rozwoju i osiągnięciach myśli 
technicznej w Polsce w początkach XX wieku”. Ratowaniu mostu miała służyć opra-
cowana w 1989 roku przez W. Koziejowskiego - dokumentacja pt.: „Badania historyczne 
i koncepcja architektoniczna rekonstrukcji wystroju z wytycznymi konserwatorskimi”, 
gdzie jej autor wskazał m.in., iż należy opracować projekt techniczny rekonstrukcji 
obelisków flankujących wjazdy na most, zrekonstruować brakujące elementy neo-
gotyckich balustrad wraz z szyszkami, a także listwy metalowe nakrywające balustrady, 
wykonać kopie tablic fundacyjnych, uporządkować najbliższe otoczenie mostu. 
 
Prace konserwatorsko-restauratorskie i roboty budowlane przeprowadzone w XXI 
wieku 
Pomimo jednoznacznych wskazań zawartych w wyżej wymienionych opracowaniach, 
skuteczne starania dotyczące remontu mostu władze miejskie podjęły dopiero w końcu 
pierwszej dekady XXI wieku. Początkowo na zlecenie Wydziału Dróg i Mostów Urzędu 
Miasta Lublin powstała „Ekspertyza techniczna zabytkowego mostu na rzece Bystrzycy 
lokalizowanego na przedłużeniu ul. Zamojskiej w Lublinie” autorstwa inż. Edmunda 
Budki z zespołem, która po niezbędnych uzupełnieniach na bazie opinii i wytycznych 
służb konserwatorskich19, posłużyła do opracowania „Projektu budowlanego remontu 
zabytkowego mostu na rzece Bystrzycy zlokalizowanego na przedłużeniu ul. Zamojskiej 
w Lublinie”, opracowanego przez Biuro Projektowo-Badawcze „PROMOST” z Wrocła-
wia (inż. E. Budka, arch. S. Zalewski, inż. T. Grzeszczak, inż. T. Wybraniec, inż. A. 

                                                            
17 Trwałe zabezpieczenia zabytkowego mostu n. Bystrzycą w Lublinie, Cz. I Ekspertyza dotycząca stanu 
technicznego mostu przez rzekę Bystrzycę w ciągu ul. Buczka w Lublinie, Cz. II zabezpieczenie konstrukcji 
mostu n. Bystrzycą oraz wytyczne konserwatorskie, mps w arch. WUOZ w Lublinie. 
18 Ibidem, s.62. 
19 W opiniowaniu ekspertyzy wykorzystano uwagi sporządzone przez Lucjana Gazdę i Sławomira Karasia         
z Katedry Dróg i Mostów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, w aktach WUOZ      
w Lublinie. 
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Kantek), „Programu prac konserwatorskich elementów dekoracyjnych mostu na rzece 
Bystrzycy w Lublinie” (autor konserwator dzieł sztuki P. Wanat przy współpracy z arch. 
S. Zalewskim) oraz „Projektu wykonawczego oświetlenia mostu i dojazdów dla remon-
towanego zabytkowego mostu na rzece Bystrzycy zlokalizowanego na przedłużeniu ul. 
Zamojskiej w Lublinie”, wykonanego przez Biuro Projektowo-Badawcze „PROMOST”  
z Wrocławia (autorzy: inż. E. Budka, inż. T. Wybraniec, inż. E. Wożniak). Powyższe 
dokumentacje były podstawą do wydania pozwoleń: konserwatorskiego i budowlanego20. 
Podkreślić w tym miejscu trzeba, że w ekspertyzie tej wskazano, iż „(…) uwzględniając 
aktualny stan obiektu, potrzebę zahamowania procesów destrukcyjnych (…), ze względu 
na przekroczenie nośności przekrojów podporowych rusztu na ścinanie oraz prze-
kroczenie naprężeń rozciągających w prętach zbrojeniowych płyty pomostu - obiekt nie 
może być użytkowany jako kładka dla pieszych z możliwością przejazdu pojazdu 
służbowego”. W porównaniu do roku 1986 nastąpiło dalsze pogorszenie stanu zachowa-
nia mostu, powodujące całkowity brak możliwości jego użytkowania. W ekspertyzie        
i projekcie wykonawczym remontu stwierdzono także uszkodzenia mostu m.in. w 
postaci: nieszczelnej izolacji płyty pomostowej lub jej całkowitego braku (żelbetowa 
płyta wykonana w 1975 roku była dodatkowym balastem dociążającym istniejącą 
konstrukcję), osadów wyługowanego wodorotlenku wapnia i chlorków (wykwity soli) 
oraz rdzawych zacieków na elementach ustroju nośnego, odprysków i odspojeń otuliny 
betonowej oraz zarysowań wzdłuż korodujących prętów zbrojeniowych na elementach 
ustroju nośnego, spękań i zarysowań wieżyc przy przyczółkach, braku odpowiednich 
spadków oraz zdeformowania nawierzchni bitumicznej, podwieszenia wtórnej in-
frastruktury pod mostem, złego stanu i braków elementów dekoracji architektonicznej, 
zniszczenia - w wyniku rozmycia - umocnienia koryta rzeki. Bardziej szczegółowych 
informacji dotyczących stanu zachowania dekoracji architektonicznej mostu dostarcza 
”Program prac konserwatorskich”, gdzie możemy przeczytać, iż „(…) balustradę 
wykonano z prefabrykowanych elementów ze zbrojonego betonu, wykonanych w 
technice odlewu w formach. Przęsła balustrady złożono z elementów dekoracyjnych w 
formie gotyckich maswerków i prawdopodobnie in situ wykonano z zaprawy betonowej 
podstawę, nakrywę oraz słupki balustrady. Na powierzchni elementów betonowych nie 
stwierdzono występowania śladów powłok malarskich (…)”. Zapisano również, że 
„zachowane elementy balustrad są w złym stanie technicznym. Zniszczenia te spowo-
dowane są długotrwałym oddziaływaniem czynników korozyjnych wywołanych czyn-
nikami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi. Na powierzchni słupków i maswer-
kowych płycin występują liczne uszkodzenia mechaniczne: spękania, ubytki oraz 
deformacje profilowania, a także ubytki, przebarwienia i zabrudzenia powierzchni. 
Długotrwałe zawilgacanie zaprawy betonowej doprowadziło do wypłukiwania spoiwa, 
osłabienia wytrzymałości mechanicznej zaprawy, zwiększenia porowatości powierzchni  
i korozji zbrojeń, które korodując spowodowały rozsadzenie otuliny betonowej. 
Stwierdzono lokalne odsłonięcia prętów zbrojeniowych”. Autorzy programu stwierdzili 
ponadto znaczne zawilgocenie, które doprowadziło do porastania powierzchni betonu 
przez kolonie mikroorganizmów (glony i porosty)”21. Opisane wyżej okoliczności 

                                                            
20 Pozwolenie konserwatorskie znak: IN/4010/Lu-145/5341/09 z dnia 28. XII 2009 r., zmienione decyzją znak: 
IN/457/Lu-95/1718/11 z dnia 27.IV 2011 r. oraz decyzją znak: IN.5142.54.1.2011 z dnia 15 lipca 2011 r., 
pozwolenie budowlane nr 20/735/2010, znak: AB.ID.II.7353.1-37/2010 z dnia 6 lipca 2010 r. 
21 Program prac konserwatorskich elementów dekoracyjnych mostu na rzece Bystrzycy w Lublinie (autor 
konserwator dzieł sztuki P. Wanat przy współpracy z arch. S. Zalewskim), mps w arch. WUOZ w Lublinie, 
Wrocław X 2009, s.1-2. 
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wskazujące na zły stan zachowania mostu, były podstawą do podjęcia wiosną 2011 roku 
prac konserwatorsko-restauratorskich i robót budowlanych. W ramach realizacji inwes-
tycji wykonano m.in. następujące roboty budowlane: 
 
 dokonano rozbiórki istniejącej nawierzchni bitumicznej na jezdni i chodnikach oraz 

płyty wzmacniającej (wykonanej w roku 1975), 

 wzmocniono dźwigary główne, z jednoczesnym wykonaniem iniekcji sklejającej 
(przywracającej integralność) konstrukcji, 

 dokonano naprawy betonowych elementów ustroju nośnego i pierwotnej płyty 
pomostowej (w ramach wzmocnienia konstrukcji wykonano nową monolityczną 
płytę żelbetową, zespoloną z istniejącą konstrukcją za pomocą łączników zespala-
jących. Wykonano także hydroizolację pod nową nawierzchnię), 

 wykonano powierzchniową naprawę żelbetowych podpór (m.in. poprzez usunięcie 
skorodowanego betonu, oczyszczenie odkrytego zbrojenia), z jednoczesnym położe-
niem elastycznych powłok przeciwwilgociowych oraz powłok antykarbonaty-
zacyjnych, 

 odseparowano „skrzydełka” od konstrukcji przyczółka i dokonano napraw powierz-
chniowych,  

 zdemontowano i przełożono wtórną infrastrukturę pod konstrukcją mostu,  

 naprawiono i zabezpieczono włazy do komór w przyczółkach, 

 uporządkowano układ drogowy od strony ul. Zamojskiej, 

 wymieniono metalowe balustrady na dojazdach do mostu, na nowe wykonane ze 
stali o przekroju kwadratu (nawiązujące do formy balustrad historycznych), 

 wykonano system odwodnieniowy, z odprowadzeniem wód opadowych do kanali-
zacji deszczowej, 

 przebudowano podziemną infrastrukturę techniczną, związaną z porządkowaniem 
układu drogowego od strony ul. Zamojskiej, 

 uzupełniono ubytki gruntu pod mostem, oczyszczono teren i przeprowadzono jego 
reprofilację, 

 wykonano regulację koryta rzeki na szerokości mostu oraz 40 m poniżej i powyżej 
mostu. Umocniono narzutem kamiennym dno rzeki, a na skarpach koryta oraz na 
terenie międzywala i fragmentów wałów wykonano materace gabionowe. 

 
Równie ważną częścią inwestycji były prace konserwatorskie związane z naprawą    

i odtworzeniem przęseł neogotyckich balustrad. Jak zauważono wyżej nie zachowały się 
one w całości, a te zachowane znajdowały się w większości w katastrofalnym stanie, stąd 
zaszła potrzeba ich demontażu i szczegółowej oceny technicznej. Z dziesięciu przęseł po 
obu stronach mostu (na jedno przęsło przypada 10 maswerkowych modułów) udało się 
zachować w oryginale i poddać konserwacji trzy22. Całą resztę z uwagi na daleko 
                                                            
22 Prace konserwatorskie przy zachowanych elementach dekoracji architektonicznej wykonanej z betonu, 
sprowadzały się do wstępnego oczyszczenia, wykonania stratygrafii warstw na powierzchni, właściwego 
oczyszczenia (mycie wodą, doczyszczanie metodami fizykochemicznymi, doczyszczanie ręczne metodami 
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posuniętą destrukcję metalowego zbrojenia i betonu, odtworzono wiernie (metodą 
odlewu)23 na podstawie zachowanych oryginałów. Różnica pomiędzy maswerkami 
zachowanymi i rekonstruowanymi, widoczna jest w opracowaniu lica. Oryginał jest 
chropowaty na skutek wieloletniego działania czynników atmosferycznych, a elementy 
rekonstruowane mają gładką powierzchnię - odpowiadającą sposobowi opracowania       
z 1909 roku. Destrukty maswerków, które nie kwalifikowały się do konserwacji 
umieszczono w wykopach przy przyczółkach mostowych - od strony ul. Zamojskiej i Al. 
Piłsudskiego. Należy w tym miejscu podnieść, że wskazane wyżej maswerki były w 
oryginalnej formie rozprofilowane od strony wnętrza mostu i płaskie od strony 
zewnętrznej. W takiej też formie zostały zrekonstruowane. Szyszki wieńczące pierwotnie 
słupki dzielące przęsła balustrad, zostały odtworzone na podstawie oryginału 
przechowywanego w magazynie firmy DrogMost Lubelski Spółka z o.o. Zostały one 
zespolone z istniejącą konstrukcją za pomocą wypuszczonych łączników, osadzonych na 
zaprawie kotwiącej w otworach wywierconych w istniejącej konstrukcji. Osobnym 
problemem powiązanym z konserwacją i rekonstrukcją balustrad była kwestia wykonania 
żeliwnych okuć przekrywających pierwotnie żelbetowe pochwyty balustrad. W przeci-
wieństwie do szyszek nie zachowały się w oryginale jak i na przekazach ikono-
graficznych. Stąd wykonano je - kierując się względami trwałości - ze stali malowanej w 
szarym kolorze. 

W ramach prac konserwatorskich wykonano także rekonstrukcję czterech obelisków, 
flankujących wjazd na most. Projekt ich odtworzenia oparty został na archiwalnych 
dokumentacjach (w tym przywołanym wyżej opracowaniu W. Koziejowskiego) i licznej 
ikonografii. Obeliski podobnie jak odtwarzane maswerki wykonano metodą odlewu, lecz 
bezpośrednio na placu budowy. Obeliski te podobnie jak historyczne - są puste we 
wnętrzu. Pokryto je (podobnie jak pozostałe elementy dekoracyjne) - elastyczną powłoką 
przeciwwilgociową, antykarbonatyzacyjną i malarską. Na obeliskach zamontowano 
stylizowane oprawy oświetleniowe, wzorowane na historycznych. 

Wykonano także (metodą odlewu, do którego posłużył oryginał przechowywany     
w Muzeum Historii Miasta Lublina w Bramie Krakowskiej) i zamontowano - w his-
torycznych miejscach lokalizacji (na cokołach dwóch obelisków) - dwie tablice 
fundacyjne o wymiarach 33x11 cm. Nawierzchnię przejazdu mostowego - ze względów 
czysto praktycznych, w tym trwałości rozwiązań - wyłożono płytkami klinkierowymi. 
Całości wykonanych robót dopełnia oświetlenie mostu, zarówno balustrad jak i kon-
strukcji wsporczej. Obecnie celowym byłoby dodanie kolejnych źródeł światła, tak by 
metodą zalewową objąć również zewnętrzne części balustrad.  

Warto w tym miejscu dodać, że podczas remontu mostu (pomimo w miarę szcze-
gółowego określenia robót w projekcie budowlanym i programie prac konserwatorskich), 
konieczne były wielokrotne spotkania wszystkich zainteresowanych uczestników procesu 
inwestycyjnego. Powodem były pojawiające się nieoczekiwane nowe okoliczności, 
opisane np. w jednym z przypadków w następujący sposób: „(…) na podstawie oględzin 
obiektu stwierdzono, że pręty zbrojenia dolnego dźwigarów głównych nie są rozpięte 

                                                                                                                                                    
mechanicznymi), usunięcia wtórnych napraw/uzupełnień, odsolenia i dezynfekcji, wzmocnienia osłabionej 
konstrukcji, iniekcji spękań i szczelin, oczyszczenia zbrojenia z korozji i zabezpieczenia antykorozyjnego, 
gruntowanie podłoża, uzupełnienie ubytków, scalenie kolorystyczne z oryginałem, pokrycie warstwą preparatu 
antygraffiti. 
23 Odlewy wykonano przy pomocy formy silikonowej z płaszczem. Prace konserwatorskie oraz związane z re-
konstrukcją maswerków, szyszek i obelisków - prowadził dyplomowany konserwator dzieł sztuki Piotr 
Mądrach. 
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klinami stalowymi o trzon belki głównej, w związku z powyższym istnieje obniżenie 
nośności ustroju nośnego. Według wyjaśnień Kierownika Budowy kliny zostały 
skradzione …”, a także potrzeba koordynacji robót budowlanych i prac konserwatorskich 
związanych np. z doborem kolorystyki, układem oświetlenia mostu i doborem źródeł 
światła, miejsca ulokowania „gruzu z historycznych maswerków” czy korekt rozwiązań 
konstrukcyjnych w związku z brakiem możliwości oceny stanu zachowania całości 
konstrukcji w trakcie projektowania.  

 
W kwietniu 2013 r. opisana wyżej inwestycja została wyróżniona (wniosek złożył 

Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków) w ogólnopolskim konkursie „Zabytek 
zadbany”. Wyróżnienie przyznano w kategorii „Architektura przemysłowa i dziedzictwo 
techniki” za: „rzetelność w wykonaniu badań i wykorzystaniu ich przy realizacji prac 
przy moście na Bystrzycy w Lublinie - przeprowadzonych z zachowaniem historycznego 
materiału i formy”. Most leżący na granicy czterech dzielnic: Śródmieścia, Bronowic, 
Kośminka i Za cukrownią, stał się od 2013 r. miejscem organizacji przedsięwzięcia pt. 
„Most Kultury” związanego z organizacją koncertów muzycznych, warsztatów, m.in. 
rękodzielniczych, kulinarnych, fotograficznych i zajęć sportowych.  
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Summary 
Bridge on the Bystrzyca river in Lublin, was entered under the No. A/956 in the register of 
monuments of province of Lublin by decision No.: KL.IV.5349/39/87 of December 31, 1987, and its 
immediate vicinity is protected as part of the urban system of the Lublin downtown entered in the 
register of monuments of province of Lublin under No. A/153. 
The bridge was built at the turn of the 1908-1909, according to the design by the engineer Marian 
Lutosławski, in neo-Gothic architectural style, modelled on the balustrade of St. Severin church in 
Paris, designed by architect J. Heurich. It is one of the first implementations of the reinforced 
concrete bridge in the south-eastern Poland and is a valuable monument of the civil engineering, 
which testifies the development and achievements of technical thought in Poland in the early 
twentieth century. 
The development of the construction design for the repair of the bridge was preceded by 
conservation guidelines and the technical expertise - which properly oriented design work and 
defined the technical condition of the bridge. In conclusions of the above expertise the following 
was stated, “inter alia,: taking into account the current condition of the object, the need to halt 
destructive processes (...), that due to the excess shear strain of the supporting sections of the grid 
and excess tensile stresses in the reinforcement bars in the concrete slab - the object must not be 
used as a pedestrian bridge with the possibility of passing by an official vehicle”. This document 
clearly indicated the need for construction works that could restore the lost load capacity and 
historical design of monument.  
During the preparation of design documentation and during the administrative procedure for 
conservator’s permit - the matter was consulted with the scientific staff of the Technical University 
of Lublin. Their comments were considered by the designers who introduced adjustments in the 
design documentation or by way of clarification of doubts. Conservation and construction work at 
the bridge carried out in 2010-2012 included: reconstruction of four Neo-Gothic pylons at the 
corners, maintenance and reconstruction of damaged and missing parts of tracery spans (elements 
were destroyed and buried in the ground at the head of the bridge on the side of ul. Zamojska), new 
clinker surface, illumination, structural reinforcement. 
The said construction design by BPB "Promost", in a clear and understandable manner described 
the investment intention and allows to evaluate how the proposed solution will interfere with the 
historic structure of the bridge. Implementation of the above works carried out under the constant 
supervision of conservation services has led to the restoration of the monument’s former glory. 
This was appreciated the General Inspector of Monuments who in 2013, awarded the project in the 
national contest “Well-maintained Monument”. 









Paweł Wira 
 
 

SENSACYJNE ODKRYCIE W CHEŁMIE. TABLICE Z POMNIKA  
POLEGŁYCH BOHATERÓW 7 PP LEGIONÓW1 

 
 

W pierwszych dnia września 2012 roku do chełmskiej Delegatury Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków w Chełmie wpłynęło zawiadomienie Zastępcy Komendanta 
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej 
w Chełmie o odnalezieniu podczas prac ziemnych na terenie koszar jednostki dwóch 
granitowych tablic, pochodzących najprawdopodobniej z nieistniejącego Pomnika 
Poległych Bohaterów 7 Pułku Piechoty Legionów. W celu zweryfikowania znaleziska, 
pracownicy urzędu konserwatorskiego dokonali oględzin odkrytych tablic. Wizji 
dokonano za zgodą i w obecności gen. bryg. SG Jarosława Frączyka, Komendanta NOSG 
w Chełmie. Wstępne oględziny znaleziska potwierdziły, że odnalezione przypadkowo 
tablice pochodzą z wzniesionego w okresie II Rzeczypospolitej monumentu. Był to już 
drugi przypadek natrafienia na pozostałości tego pomnika. Po raz pierwszy jego 
fragmenty odkryto w 1988 roku. 

W myśl przepisów art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków      
i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) kto, w trakcie prowadzenia 
robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypusz-
czenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:  
1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;  
2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego 

odkrycia;  
3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabyt-

ków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).  
Ustawodawca określił ponadto, że niedopełnienie obowiązku niezwłocznego powiado-
mienia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków o odkryciu w trakcie prowa-
dzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypusz-
czenie, iż jest on zabytkiem, a także nie wstrzymanie wszelkich robót mogących 
uszkodzić lub zniszczyć znaleziony przedmiot i nie zabezpieczenie, przy użyciu dostęp-
nych środków, tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia jest wykroczeniem i podlega 
karze grzywny (art. 115 cytowanej ustawy). 

W okresie II Rzeczypospolitej w Chełmie stacjonowały dwa pułki Wojska Polskiego. 
Były to; 7 Pułk Piechoty Legionów i 2 Pułk Artylerii Ciężkiej im. Hetmana Jana 
Zamoyskiego. Jednostki te rozlokowane były w dawnych koszarach rosyjskich pułków 
piechoty - 65 Moskiewskiego i 66 Butyrskiego przy ul. Lubelskiej. 

7 Pułk Piechoty Legionów sformowany został w garnizonach Polskiej Siły Zbrojnej  
w Zegrzu i Ostrowi Mazowieckiej w dniu 1 maja 1918 r., jako 1 Pułk Piechoty. Po 

                                                            
1 Dziękuję p. Barbarze Kubisiak, p. Kazimierzowi Kawiakowi i p. Piotrowi Prystupie z Chełma za pomoc        
w odnalezieniu świadków okoliczności zniszczenia pomnika.  
Dziękuję również p. Krystynie Mart, Dyrektor Muzeum Ziemi Chełmskiej im Wiktora Ambroziewicza              
i p. Beacie Mojskiej-Zając, Kierowniczce Działu Historii, za życzliwe potraktowanie mojej prośby i wyrażenie 
zgody na publikację historycznej fotografii pomnika ze zbiorów muzeum. 
Dziękuję p. Marzenie Gałeckiej za wskazanie planu lokalizacji pomnika (z zasobów Archiwum Państwowego   
w Lublinie). 
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przemianowaniu w pierwszych dniach lutego 1919 r. na 7 pp Leg., skierowany został pod 
koniec tego miesiąca do Chełma. Miasto stało się jego garnizonem macierzystym do 
wybuchu II wojny światowej. W latach 1919-1920 żołnierze pułku brali udział w wal-
kach o południową i wschodnią granicę odrodzonej Polski. Pułk okrył się chwałą i bo-
haterstwem w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. W czasie walk zdobył: 15 dział,   
1 samolot, 1 pociąg pancerny, około 120 karabinów maszynowych, wiele taborów i in-
nego sprzętu wojennego. Ponadto wziął do niewoli ok. 4000 jeńców. Za wybitne zasługi 
bojowe 47 żołnierzom i oficerom nadano Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti 
Militari, a 460 nadano Krzyż Walecznych - w tym 28 czterokrotnie, 69 dwukrotnie.        
O męstwie i odwadze żołnierzy i oficerów 7 pp Leg., najdobitniej świadczyły słowa gen. 
bryg. Leona Berbeckiego, dowódcy 3 Dywizji Piechoty Legionów, który odchodząc na 
wyższe stanowisko, w rozkazie pożegnalnym z dnia 3 października 1921 r. napisał: 
„Żegnam gwardję dywizji - 7 pułk piechoty legjonów, ten, co pod Chyrowem, Fragą, nad 
Berezyną, pod Brześciem, w wypadzie na Żabinkę, pod Brzostowicą znosił całe nie-
przyjacielskie dywizje, który poszczególnemi bataljonami trwał w pierwszych miesiącach 
walk niepodległości Polski na wszystkich rubieżach Ojczyzny i ofiarnie ich bronił”2. 

W dniu 24 września 1933 r. w 15 rocznicę utworzenia 7 pp Leg. odsłonięto na terenie 
koszar jednostki przy ul. Lubelskiej w Chełmie monumentalny pomnik, poświęcony 
poległym oficerom i żołnierzom pułku3. Uroczystość miała szczególnie podniosły 
charakter, niemający analogii w historii miasta. Obchody święta pułkowego, którego 
kulminacyjnym elementem było odsłonięcie pomnika, zaplanowane zostały na dwa dni. 
Rozpoczęły się w sobotę, 23 września, w kościele rzymskokatolickim pw. Narodzenia 
NMP na Górze Chełmskiej mszą św. za poległych żołnierzy pułku. Wieczorem miał 
miejsce uroczysty przemarsz wojsk ulicami miasta4. 

Główne obchody zaplanowano na dzień następny. W uroczystości wzięli udział 
dostojni goście, a mieszkańcy Chełma wyjątkowo licznie stawili się w tej podniosłej 
chwili. Najwyższe władze państwowe i wojskowe reprezentowali m.in.: prof. Ignacy 
Mościcki, Prezydent RP; gen. bryg. Felicjan Sławoj-Składkowski, wiceminister spraw 
wojskowych i Szef Administracji Armii - delegat marsz. Józefa Piłsudskiego; gen. bryg. 
Mieczysław Ryś-Trojanowski, dowódca Okręgu Korpusu Nr IX w Brześciu nad Bugiem; 
gen. bryg. Jerzy Dobrodzicki, dowódca Okręgu Korpusu II Lublin; dr Józef Rożniecki, 
wojewoda lubelski5. 

Uroczystościom odsłonięcia pomnika poświęcony był cały numer lokalnego tygod-
nika „Kronika Nadbużańska” z dnia 24 września 1933 r.6 Przybliżał on czytelnikom 
postać Prezydenta RP, zawierał listę poległych i zmarłych z ran, wykaz odznaczonych 
Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virituti Militari oraz podawał liczbę odznaczo-
nych Krzyżem Walecznych żołnierzy 7 pp Leg.7 Prezentował również fotografię makiety 
pomnika, program uroczystości, dwie odezwy do obywateli miasta - Powiatowego 
Komitetu przyjęcia Pana Prezydenta Rzeczypospolitej w Chełmie i Zarządu Miejskiego 

                                                            
2 F. Markiewicz, Zarys historii wojennej 7-go Pułku Piechoty Legjonów, Warszawa 1928, s.5-32, 37-38. 
3 Karta ewidencyjna miejsca pamięci, oprac. Czesław Kiełboń, 1988, w arch.WUOZ w Lublinie, Delegatura    
w Chełmie; Kazimierz Czernicki, Chełm przeszłość i pamiątki, Chełm 1936, s.93. 
4 „Kronika Nadbużańska”, nr 20, 24.09.1933, s.6. 
5 15-lecie istnienia 7 pp Legjonów, „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, nr 268, 27.09.1933, s.1. Krótką 
informacje uzupełniają dwa zdjęcia - pomnika, momentu powitania Prezydenta RP oraz przedstawicieli władz 
państwowych i wojskowych. 
6 „Kronika Nadbużańska”, nr 20, 24.09.1933, s.1-6. 
7 Wykazy były przedrukiem z: F. Markiewicz, op. cit., s.34-38. 
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oraz opis Chełma, podkreślający rozwój miasta w okresie II Rzeczypospolitej. 
Relację z przebiegu uroczystości przedstawiono szczegółowo w kolejnym numerze 

„Kroniki Nadbużańskiej”8. Zaczęły się one przed koszarami 7 pp Leg., gdzie na ul. 
Lubelskiej ustawiona została brama triumfalna z dwóch semaforów kolejowych i brama 
„miejska”, imitująca średniowieczne mury Chełma. Przy niej, Prezydenta RP powitali 
przedstawiciele władz lokalnych i wszystkich warstw społeczeństwa. Wzdłuż ulicy 
ustawił się szpaler kilkunastu tysięcy Chełmian, w tym delegatów ponad 80 organizacji 
społecznych i reprezentantów szkół9. Po przejściu zaproszonych gości na teren koszar, 
Prezydent Ignacy Mościcki przyjął raport wojskowy i rozpoczęła się msza św. polowa 
celebrowana przez ks. Jana Pajkerta, dziekana wojskowego z Lublina. Po nabożeństwie 
odbyło się wręczenie odznak pułkowych Prezydentowi RP oraz wojskowym i osobom 
cywilnym zasłużonym dla pułku. Moment odsłonięcia pomnika poprzedziło wystąpienie 
płk. Stanisława Dąbka, dowódcy 7 pp Leg. Po apelu poległych nastąpiło odsłonięcie 
pomnika. Przed złożeniem wieńców na stopniach monumentu, okolicznościowe prze-
mówienia wygłosili: wojewoda lubelski i Felicjan Lechnicki, poseł, właściciel dóbr 
ziemskich Święcica i Srebrzyszcze. Uroczystości rocznicowe trwały do późnych godzin 
nocnych, a zakończyły się balem podoficerskim w kinie „Ton”. 

Wspomniana relacja prasowa z uroczystości zawierała szczegółowy opis pomnika. 
Autor reportażu tak przedstawił czytelnikom monument: „Jest to potężny, gruby, o 7-
metrowej wysokości blok z szarego granitu. W górnej części znajdują się futurystycznie 
przedstawione postacie żołnierzy w marszu, żołnierza walczącego i umierającego. Po obu 
stronach płaskorzeźb, na każdym z czterech boków, znajduje się po dwie tablice z ta-
kiegoż szarego, lecz oszlifowanego granitu, na którym wyryto wszystkie nazwiska 
poległych. Niżej, u podstawy, wykute są nazwy miejscowości, pod któremi pułk staczał 
krwawe boje: Dżwina, Oświeja, Targowica, Beresteczko, Brześć nad Bugiem, Żabinka, 
Kublicze, Berezyna, Bubny, Chyrów, Niżniów, Denysów, Brzeżany, Brzostowica Wielka. 
Góra pomnika zakończona jest po czterech stronach płaskorzeźbionemi ornamentami, 
mającemi wyobrażać orły, wzbijające się w górę. Projekt wykonał najzdolniejszy 
podobno uczeń warszawskiej Akademji Sztuk Pięknych młodziutki rzeźbiarz Franciszek 
Masiak. Roboty kamieniarskie przeprowadzała firma Józefa Karbowiaka z Warszawy”10. 

Przywołany cytat, jest jedynym znanym, tak szczegółowym opisem pomnika, spo-
rządzonym z autopsji. Zachowane fotografie monumentu11 potwierdzają w pełni, że dzie-
ło można zaliczyć do wybitnych przykładów polskiej sztuki rzeźbiarskiej okresu między-
wojennego. Zaprojektowany w obowiązującym wówczas nurcie modernistycznym, 

                                                            
8 „Kronika Nadbużańska”, nr 21, 01.10.1933, s.1-6. 
9 W zasobie Chełmskiej Biblioteki Cyfrowej znajduje się „Plan sytuacyjny rozmieszczenia poszczególnych 
jednostek wojskowych, instytucji i stowarzyszeń podczas odsłonięcia Pomnika Poległych Żołnierzy 7 Pułku 
Piechoty Legionów w wojnach o granice w latach 1918-1920 w dniu 24 września 1933 r. w Chełmie” - 
http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:cyfrowa.chbp.chelm.pl:3271. Plan wskazuje dokładną lokalizację pomnika - w 
północnej części placu koszarowego, na wprost budynku dowództwa pułku; W zbiorach Archiwum 
Państwowego w Lublinie przechowywany jest „Plan orientacyjny pomnika wzniesionego ku czci poległych 
żołnierzy 7pp Legionów w Chełmie”, aut. W. Wach, w skali 1:5000. Usytuowanie monumentu potwierdzają 
dodatkowo fotografie z jego odsłonięcia i z uroczystości pułkowych w la, 1934 (?),UWL. V. Wydz. Kon.-Bud., 
sygn.3229. Na planie niewłaściwe nazwanie koszar 2 pac - koszarami 3 pac. Usytuowanie monumentu 
potwierdzają dodatkowo fotografie z jego odsłonięcia i z uroczystości pułkowych w latach późniejszych.. 
10 Przyjazd p. prezydenta I. Mościckiego [w:] „Kronika Nadbużańska”, nr 10, 16.07.1933, s.2, - koszt budowy 
pomnika szacowano na około 18000 zł. 
11 Bogaty zbiór fotografii znajduje się w zbiorach Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza       
w Chełmie. Fotografie monumentu zarchiwizowane są ponadto w zasobie Narodowego Archiwum Cyfrowego - 
http://www.nac.gov.pl. 
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charakteryzował się bardzo dobrze dobranymi proporcjami poszczególnych elementów 
konstrukcji i dopracowanymi szczegółami wystroju plastycznego monumentu. Autorowi 
pomnika w sposób wyjątkowo harmonijny udało się połączyć jego wzniosłe przesłanie    
z walorami artystycznymi dzieła. Patrząc z perspektywy czasu, Pomnik Poległych 
Bohaterów 7 pp Leg. można uznać za najciekawszy z wszystkich chełmskich pomników 
wzniesionych w XX w. i w pierwszym dziesięcioleciu wieku następnego. Można 
przypuszczać, że rangą artystyczną mógł mu tylko dorównać niezrealizowany pomnik 
marszałka Józefa Piłsudskiego, który miał stanąć przed Gmachem Dyrekcji PKP na Pl. 
Niepodległości, w miejscu gdzie obecnie znajduje się Pomnik Papieża Jana Pawła II. 

Powierzenie opracowania projektu pomnika Franciszkowi Masiakowi, studentowi 
ASP w Warszawie nie było przypadkowe. Mimo młodego wieku (ur. się w 1906 r.), już 
w pierwszych latach studiów, dał się poznać jako utalentowany artysta. Po uzyskaniu     
w 1938 r. dyplomu w pracowni rzeźby prof. Tadeusza Breyera, został asystentem na 
uczelni. Po II wojnie światowej powrócił na krótko do ASP, a następnie kontynuował      
z powodzeniem karierę indywidualną. Był laureatem wielu nagród w kraju i za granicą. 
W jego twórczości dominowała rzeźba monumentalna o tematyce patriotycznej i marty-
rologicznej. Zmarł w 1993 r.12 

Odnalezione we wrześniu 2012 roku dwie kamienne tablice odsłonięte zostały 
podczas prac ziemnych związanych z modernizacją budynku nr 107 Komendy NOSG 
przy ul. Trubakowskiej w Chełmie. Znajdowały się one pod cienką warstwą ziemi. 
Miejsce ich ukrycia zlokalizowane było w obrębie dawnych koszar 2 pac., graniczących z 
terenem byłych koszar 7 pp Leg. Miejsce odkrycia oraz późniejsza analiza inskrypcji 
jednoznacznie potwierdziły, że były to fragmenty nieistniejącego Pomnika Poległych 
Bohaterów 7 Pułku Piechoty Legionów. 

Okazane w trakcie oględzin tablice wykonane zostały z szarego granitu. Zachowały 
się w stanie dobrym. Niewielkie, mechaniczne ubytki kamienia stwierdzono wyłącznie na 
krawędziach obu płyt. Inskrypcje tablic stanowiły wykazy żołnierzy i oficerów 7 pp Leg., 
pisane charakterystyczną modernistyczną czcionką o wysokości 4 cm. Tablice miały 
wymiary: tablica „a”/167,5x68x9 cm - 28 nazwisk - od „Jankowski M.” do st. sierż. 
Królikowski G.”; tablica „b”/ 167,5x58x11 cm - 28 nazwisk - od „Lipiński F.” do „kpt. 
Monasterski”. 

Ostatecznym potwierdzeniem, że odnalezione tablice są fragmentem nieistniejącego 
pomnika było porównanie wyszczególnionych na płytach nazwisk z listą poległych          
i zmarłych z ran 15 oficerów i 275 szeregowych 7 pp Leg., zamieszczoną w publikacji 
Ferdynanda Markiewicza z 1928 r.13 Większość nazwisk wykutych w kamieniu odpowia-
dała przedwojennemu wykazowi. Stwierdzono jednak niewielkie różnice w pisowni 
nazwisk lub umieszczenie na tablicach dodatkowych osób. Zauważone rozbieżności 
dotyczyły:  
 tablica „a”/ Beliński (tablica)/Betliński (wykaz z 1928), Lesiakowski/brak w wyka-

zie, Kwawczyński/brak w wykazie, Kolata/brak w wykazie, Walczak/Walczuk, 
Kuśmierowski/Kuśmirowski, Mazurek W./Mazurek Jan; 

 tablica „b”/ F(?) rons/brak w wykazie, Woliński/brak w wykazie, 
Więckowski/brak w wykazie, Michałowski/brak w wykazie, Rojewski S./brak w 
wykazie, Relikowski/brak w wykazie, Sidor/brak w wykazie, Wysztland/brak w wykazie, 

                                                            
12 P. Freus, F. Masiak, http://www.culture.pl/baza-sztuki-pelna-tresc/...; W. Sokołowski, F. Masiak (1906-
1993), Rozmowa z J. Masiakiem, http://www.trwanie.com/franciszek-masiak-1906-1993.html. 
13 F. Markiewicz, op. cit., s.34-37. 
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Skowroński/brak w wykazie. 
Wskazane różnice, a w szczególności wymienienie na tablicach pomnika dodatko-

wych osób - w tym m.in. płk. Mieczysława Prus-Więckowskiego, dowódcy 7 pp Leg., 
który popełnił samobójstwo w maju 1926 r.14 - wskazują, że na pomniku upamiętniono 
również żołnierzy i oficerów zmarłych po wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r., w tym 
najprawdopodobniej poległych podczas przewrotu majowego 1926 r. Pełna lista osób 
wyszczególnionych na pomniku pozostaje nieznana, ale jest z pewnością dłuższa, niż 
podana w opracowaniu F. Markiewicza z 1928 r. 

Odnalezione płyty zostały przeniesione i wyeksponowane czasowo w pobliżu nowo 
wzniesionego na terenie koszar NOSG Pomnika Bohaterów Polskich Służb Granicznych. 
Podczas uroczystości odsłonięcia obelisku w dniu 28 września 2012 r. tablice zaprezento-
wano zaproszonym gościom i uczestnikom uroczystości. Ze zrozumiałych względów, 
odkrycie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem zgromadzonych. Po uroczysto-
ściach tablice przekazano do Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza    
w Chełmie, gdzie zostały wyeksponowane na dziedzińcu placówki przy ul. Lubelskiej 57, 
razem z innymi fragmentami pomnika odkrytymi w 1988 r. 

Pomnik przetrwał w niezmienionym kształcie do wybuchu II wojny światowej. W je-
go otoczeniu w okresie II Rzeczypospolitej odbywały się coroczne uroczystości pułkowe. 
Monument był wyrazem hołdu złożonego przez Chełmian poległym bohaterom, a jego 
obecność była ważnym elementem wychowania patriotycznego kolejnych roczników 
rekrutów wcielanych do służby w 7 pp Leg. 

Dnia 25 września 1939 r. do Chełma wkroczyła Armia Czerwona. Dwa tygodnie 
później miasto i koszary zostały zajęte przez oddziały niemieckie. Okupacja niemiecka 
zakończyła się 22 lipca 1944 r. z chwilą wkroczenia do Chełma wojsk radzieckich i pol-
skich. W dawnych koszarach 7 pp Leg. rozlokowało się Wojsko Polskie, a obiekty 2 pac 
zajęły Wojska Ochrony Pogranicza. Nastała inna rzeczywistość, pojawili się nieznani 
wcześniej bohaterowie, których pamięć zaczęto utrwalać w nowych pomnikach. 
Wspomnienie o poległych żołnierzach i oficerach 7 pp Leg. okryła mgła niepamięci. 

Pomnik Poległych Bohaterów 7 Pułku Piechoty Legionów znikł z terenu koszar w 
nieznanych szerszemu ogółowi okolicznościach. Najbardziej rozpowszechnioną oficjalną 
wersją tego zdarzenia było rozebranie pomnika przez Niemców w czasie II wojny świa-
towej15. Wprawdzie wśród najstarszych mieszkańców miasta nadal żywa była pamięć     
o uroczystości odsłonięcia monumentu, ale wraz z naturalnym ubywaniem świadków 
tego wydarzenia, zacierało się również wspomnienie o jego późniejszych losach. 

W ostatnich dniach października 1988 roku do działu historycznego Muzeum 
Okręgowego w Chełmie trafiły odnalezione na terenie koszar przy ul. Lubelskiej 
fragmenty monumentu16. Wprawdzie zwiedzający placówkę muzealną mogli bez 
przeszkód obejrzeć ocalałe fragmenty pomnika, to na godne wyeksponowanie musiały 

                                                            
14 Pogrzeb śp. pułk. Mieczysława Prus-Więckowskiego dowódcy Garnizonu i 7 p.p. Leg. w Chełmie, „Zwierciadło”, 
nr 27, 22.05.1926, s.3-4; W. A. Kozłowski, Majowa tragedia, „Super Tydzień Chełmski”, nr 24, 2006, s.21. 
15 Z. Gardziński, O pomniku 7 Pułku Piechoty Legionów, [w:] „Tygodnik Chełmski”, nr 47, 19.11.1988, s.7: 
„przypuszczalnie w okresie okupacji pomnik został rozebrany”; J. S. Wojciechowski, Chełmianie szukają pomnika 
7 pp leg.[w:] „Sztandar Ludu”, nr 282, 03-04.12.1988, s.12: „W czasie wojny pomnik został prawdopodobnie 
rozebrany”; Z. Lubaszewski, Pomniki i tablice pamiątkowe Chełma, Chełm, 2009, s.32-34: „po zajęciu koszar 
przez oddziały niemieckie lub w pierwszych latach po zakończeniu wojny pomnik został rozebrany”; A. Rybak, 
Dzieje ziemi chełmskiej. Kalendarium, Chełm 1998, s. 155: „(...) został zniszczony w czasie II wojny światowej 
przez Niemców”. Okoliczności zniszczenia pomnika nie podaje: Karta ewidencyjna miejsca pamięci, op. cit. 
16 Z. Gardziński, op. cit., s. 7. 
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czekać aż... 21 lat. Dopiero dnia 11 listopada 2009 r. w Święto Niepodległości miała 
miejsce uroczystość odsłonięcia ocalałych fragmentów Pomnika Poległych Bohaterów    
7 Pułku Piechoty Legionów w bardziej eksponowanym miejscu - na ścianie budynku 
Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza przy ul. Lubelskiej 5717. 

Odnalezienie w 1988 r. pozostałości pomnika rozbudziło dyskusję o okolicznościach 
jego zniszczenia. Oficjalne wzmianki w prasie i publikacjach książkowych18 mieszały się 
z ustnymi relacjami świadków, którzy jednoznacznie twierdzili, że pomnik przetrwał      
w stanie nieuszkodzonym okres II wojny światowej i podzielił los Pomnika Niepo-
dległości na Pl. Dr. Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie, rozebranego po 1944 r.19 
Poczynione wówczas ustalenia nie przyniosły jednak jednoznacznej odpowiedzi. Dopiero 
po odkryciu w 2012 r. kolejnych fragmentów monumentu, udało się pozyskać nowe 
relacje świadków, które potwierdziły jednoznacznie, że pomnik zniszczony został po II 
wojnie światowej20. Można przypuszczać, że główną przyczyną usunięcia pomnika z te-
renu koszar był fakt, że upamiętniał on poległych w walkach z wrogą Armią Czerwoną, 
która w powojennej sytuacji historyczno-politycznej stała się armią sojuszniczą. 

W 2014 r. Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza planuje otwarcie 
wystawy, poświęconej dorobkowi rzeźbiarskiemu Franciszka Masiaka. Będzie to 
pierwsza okazja przybliżenia mieszkańcom Chełma prac autora Pomnika Poległych 
Bohaterów 7 pp Leg. Być może, wystawa ta, będzie impulsem do wznowienia 
poszukiwań pozostałych fragmentów pomnika, tym bardziej, że znane jest przybliżone 
miejsce ich ukrycia, a dowództwo Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej im. 27 
WDAK w Chełmie wyraziło wstępnie zgodę na przeprowadzenie przez archeologów 
badań nieinwazyjnych na terenie koszar jednostki. Można mieć również nadzieję, że      
w trakcie kwerendy archiwalnej do wystawy, odkryte zostaną nieznane dotychczas 
dokumenty, obrazujące historię monumentu. 
 
Summary 
On 24 September 1933, the Monument to the Fallen Heroes of the 7th Infantry Regiment of Legion 
was unveiled in Chełm. The monument was designed by Francis Masiak, a student of the Academy 
of Fine Arts in Warsaw. Monument was destroyed at the end of World War II. In 1988 and 2012, its 
fragments were accidentally discovered. 
The paper presents the circumstances of the creation of the monument and its subsequent fate as 
well as facts relating to discovery and exposure of the surviving fragments of the monument. 
 

 
17 91. rocznica Odzyskania Niepodległości. Program obchodów zamieszczony na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Chełm - http://www.chelm.pl; Jacek Barczyński, Muzealnicy wyeksponowali pozostałości żołnierskiego 
pomnika [w:] „Dziennik Wschodni”, 12.11.2009 (wydanie internetowe), http://www.dziennikwschodni.pl. 
18 Patrz przypis 13. W wielu publikacjach poświęconych historii miasta w XX w. pomijano okoliczności 
zniszczenia pomnika. 
19 Pomnik Niepodległości - właściwie Pomnik Poległych za Ojczyznę, upamiętnia 15 mieszkańców Chełma, 
którzy zginęli w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Wg Zbigniew Lubaszewski, Pomniki i tablice pamiątkowe 
Chełma, Chełm 2009, s.10 - „Po wybuchu II wojny światowej i wkroczeniu oddziałów niemieckich, obelisk 
został zdewastowany przez miejscowych Ukraińców. Resztki pomnika zostały usunięte przez władze 
komunistyczne w latach pięćdziesiątych”. 
20 Relacje: W. Lewandowskiej, W. Prystupy i Z. Urbanowskiego - w posiadaniu autora. W. Lewandowska 
określiła datę zniszczenia pomnika jako: „Po zajęciu w lipcu 1944 r. koszar przez Wojsko Polskie”. W. Prystupa 
uściślił datę rozbiórki pomnika na okres od połowy 1945 r. do 1957 r. wg Z. Urbanowskiego była to 2. poł. lat 
40. Autor artykułu podjął próbę dotarcia do emerytowanych oficerów Ludowego Wojska Polskiego, którzy 
służyli na terenie koszar przy ul. Lubelskiej w okresie PRL-u. Natrafił jednak na „zmowę milczenia” w sprawie 
wyjaśnienia okoliczności zniszczenia pomnika. 





Barbara Stolarz 
 
 

HISTORYCZNE ZNACZENIE SYGNATUR I NAPISÓW UMIESZCZANYCH 
NA OBIEKTACH ZABYTKOWYCH NA PRZYKŁADZIE WYPOSAŻENIA  

KOŚCIOŁA FARNEGO I FILIALNEGO W KAZIMIERZU DOLNYM 
  
 
Bez wątpienia każdy z nas wie, jak ważne są autorskie podpisy oraz opisy dla 
wytwarzanych na co dzień rzeczy. Każdy człowiek wykonuje chociażby zdjęcia, które 
bez dodatkowego opisu, po latach trudno jest nazwać, przypisać im datę, nie mówiąc      
o bardziej szczegółowych informacjach. W historii sztuki autorskie podpisy i dodatkowe 
dane stanowią bezcenne źródło informacji o dziełach artystycznych, a dzieło sygnowane  
i datowane uzyskuje również wyższą wartość materialną. Problematykę w tym zakresie 
spróbuję przeanalizować na konkretnych przykładach. Pragnę skoncentrować się na 
wymiarze historycznym i artystycznym przekazu bezpośredniego, tj. podpisów i napisów 
na zabytkowych obiektach, stanowiących wyposażenie kościoła farnego pw. św. Jana 
Chrzciciela i św. Bartłomieja Ap. i kościoła filialnego pw. św. Anny w Kazimierzu 
Dolnym. Dane te zostały odnalezione lub potwierdzone w trakcie przeprowadzonych     
w latach 2010-2012 kompleksowych prac konserwatorskich w ramach realizowanego 
projektu finansowanego z funduszy unijnych. W obu obiektach konserwacji poddano 
większość wyposażenia ruchomego i całość wystroju malarsko-architektonicznego.  
 
Fara 
Wszystkie zabytki wyposażenia poddane zabiegom konserwatorskim zostały zdemonto-
wane i przewiezione do pracowni konserwatorskich. Demontaż obiektów pozwolił na ich 
pełne rozpoznanie, przebadanie oraz „rozczytanie” pod kątem historycznym, jak i arty-
stycznym, co pozwoliło na potwierdzenie danych archiwalnych lub ich uzupełnienie. 
Nieocenione informacje zebrał na podstawie analizy dokumentów archiwalnych historyk 
sztuki Kazimierz Parfianowicz. Niestety większość zebranych przez badacza materia- 
łów nie została dotychczas opublikowana lecz jego osobisty udział w pracach komisji 
pozwolił na uszczegółowienie wiedzy o zabytkowych dziełach sztuki kazimierskich 
kościołów.  
Ważne informacje znaleziono w przypadku ołtarza z kaplicy Górskich. (fot. 1) Kaplica 
fundacji rodziny Górskich uzyskała wezwanie Najświętszej Marii Panny oraz św. 
Stanisława Bp i św. Wawrzyńca Męczennika, wzniesiona w l. 1625-29 i oddana poś-
piesznie w roku 1628 wraz „z ołtarzem niemalowanym y z obrazem Panny N/ajświetszej/ 
staroświeckim”1. Konsekracja kaplicy nastąpiła w roku 1631, więc powstanie ołtarza 
należało domniemanie datować na te lata. W karcie ewidencyjnej zabytku ruchomego 
opracowanej dla ołtarza w roku 1974 przez mgr Cezarego Kocota pojawił się zapis w 
rubryce czas powstania wiek XVII2. Na doprecyzowanie datowania pozwoliło odkrycie 
napisu na odwrocie ołtarza na belkowaniu o treści „… tam imaginem/ pinxit Michael 

                                                            
1 Informacje i cytaty podawane na podstawie danych zawartych w Dokumentacji powykonawczej konserwacji 
ołtarza Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w kościele farnym pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja 
Apostoła w Kazimierzu Dolnym woj. lubelskie aut. mgr Jerzego Kowalskiego, Kraków 2012, mps w archiwum 
WUOZ w Lublinie, str. bez numeracji.  
2 Karta ewidencyjna zabytku ruchomego w zbiorach WUOZ w Lublinie, nr 2000. 
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Vron/kowicz Origine Praemysliensis/ et totuus opus/Anno Dni 1636/Die 24 7bris”3. (fot. 
2) Sam obiekt dostarczył informacji o czasie powstania i autorze jego dekoracji ma-
larskiej. Fakty te potwierdził K. Parfianowicz, który dotarł do zapisów w księgach 
parafialnych odnoszących się do osoby Michała Wronkowicza, malarza pochodzącego    
z Przemyśla, który zamieszkał w Kazimierzu i zawarł małżeństwo. Data 1636 jeszcze raz 
pojawiła się na obrazie z predelli ołtarzowej z przedstawieniem „Pokłonu trzech króli”. 
Dane te pozwoliły uściślić datowanie ołtarza na 1636 rok i przypisać autorstwo jego 
wystroju malarskiego Wronkowiczowi. Zgadzałoby się to z wcześniejszymi danymi o 
konsekracji kaplicy, która w roku 1628 posiadała nie malowany ołtarz, tak więc 
powstawanie wystroju malarskiego ołtarza trwało do roku 1636. 
Kolejna informacja dotycząca zmian w ołtarzu dotyczy XIX w. i znaleziona została na 
odwrocie bramek ołtarzowych. Zamieszczony został tekst: „Ten ołtarz odnowili Pryn-
cypał K.W. Medzelewski i subiekt Teobald Kułaszyński, rok 1899 lipca 18”4. (fot. 3, 4) 
Napis potwierdza wymianę niektórych elementów drewnianych (zapewne zniszczonych), 
co widoczne było od odwrocia oraz przemalowanie ołtarza na kolor czarny ze złoce-
niami, co potwierdziły badania stratygraficzne warstw malarskich. Ufundowany został 
również nowy obraz tytularny z przedstawieniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy    
w ozdobnej ramie, którego autorstwo potwierdza napis: „Giovanni Burkhardt dipinse 
Roma 1899” (fot. 5, 6), a autentyczność i zgodność przedstawienia dołączony certyfikat 
wydany przez Redemptorystów w Rzymie oraz informacja o poświęceniu obrazu przez 
papieża Leona XIII (fot. 7). Podczas obecnej konserwacji do wnęki ołtarzowej 
przywrócono wcześniejsze przedstawienie „Matki Bokiej z Dzieciątkiem”, obraz który 
wg tradycji został zabrany ze zniszczonego kościoła w pobliskim Skowieszynku i po 
przeróbkach umieszczony właśnie w ołtarzu kaplicy Górskich5. Wspomniane XIX-
wieczne przedstawienie Matki Boskiej ustawiono na mensie (fot. 8). Z wnęki ołtarza 
odjęto dodatkowy (wtórnie umieszczony prawdopodobnie dla wypełnienia wnęki) obraz 
z przedstawieniem „Św. Teresy z Avilla”, który został zawieszony na ścianie kaplicy. 
(fot. 9) In situ pozostał oryginalny obraz z predelli, autorstwa Wronkowicza, z przed-
stawieniem „Pokłonu Trzech Króli”. (fot. 10, 11)  
Na jednym z przytęczowych ołtarzy bocznych pw. św. Wojciecha (wezwanie przyjęte 
od oryginalnej predelli z przedstawieniem świętego, potem zmienione na Przemienienia 
Pańskiego zgodnie z wymienionym obrazem, a następnie na Ukrzyżowania zgodnie z ko-
lejnym zamienionym obrazem tytularnym) (fot. 12), znalezione zostały informacje 
pozwalające ustalić domniemane autorstwo obrazu ze zwieńczenia z przedstawieniem 
„Św. Barbary”. Obraz posiadał wymiary inne niż światło wnęki ołtarzowej, w której był 
umieszczony. W wyniku rozpoznania stwierdzono na stanie kościoła obecność innego 
przedstawienia „Św. Barbary”, które odpowiadało wymiarom wnęki. Na odwrociu 
dodatkowego obrazu znaleziono napis: „S. Barbara Panna i Menczenniczka za panowania 
Geleryusza w Heliopolis około roku 306. Pinxit J. Bernasiewicz anno 1873 (…) 
Lubliniensis”6. Liternictwo i tekst okazały się podobne do innego napisu na odwrocie 
dotychczasowego obrazu ołtarzowego, który brzmiał: „S. Barbara P.M. w r. 306 i mało 

                                                            
3 Dokumentacja powykonawcza …, dz. cyt. 
4 Dokumentacja powykonawcza konserwacji ołtarza Matki Boskiej Nieustającej Pomocy … dz. cyt. 
5 J.w. 
6 Dokumentacja powykonawcza konserwacji serii obrazów „Rozesłanie Apostołów” w kościele farnym pw. św. 
Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym, woj. lubelskie, aut. mgr Jerzego 
Kowalskiego, Kraków 2012, mps w arch. WUOZ w Lublinie, strony bez numeracji.  
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czytelne Heliopolis”7. Na podstawie porównania napisów ustalono, że oba obrazy są 
autorstwem Józefa Bernasiewicza, malarza, podobno również konserwatora, którego 
życiorys jak i twórczość nie są znane. Wiadomo jedynie, że w l. 1874-1875 związany był 
z ASP w Krakowie8. Nazwisko to przewijało się również w odniesieniu do innych 
kościelnych obrazów na terenie Lubelszczyzny jak np. Milejów czy lubelscy domi-
nikanie. Bardzo podobny w sposobie pisania tekst znaleziono na odwrociu kolejnego 
obrazu Św. Kajetan z kościoła farnego: „S. Kajetan (…) założyciel Zgr. Kleryków 
regularnych zwanych Teatynami w roku 1547”9. Z tych informacji wynikałoby, że 
Bernasiewicz namalował trzy obrazy dla kościoła kazimierskiego, w tym dwa przed-
stawiające Św. Barbarę (fot. 13). Autoryzowany przez Bernasiewicza obraz po pracach 
konserwatorskich został umieszczony w zwieńczeniu ołtarza (fot. 14), a drugie przed-
stawienie „Św. Barbary” oraz przedstawienie „Św. Kajetana” zostały zaprezentowane na 
nowo utworzonej ekspozycji na chórze muzycznym. (fot. 15)  
 
Ciekawy przekaz o znaczeniu historycznym znaleziono w przypadku cyklu obrazów 
ilustrujących ewangeliczne rozesłanie Apostołów, rozpoczynający się sceną Rozesłania 
- Chrystus z czterema Apostołami i kolejne podwójne przedstawienia Świętych z atry-
butami, ukazane w bardzo ciekawych kompozycjach. Cykl obrazów początkowo był 
eksponowany we wnętrzu kościelnym, natomiast w 2 poł. XX w. z uwagi na zły stan 
zachowania obrazy zdjęto ze ścian i umieszczono w pomieszczeniu magazynowym przy 
wejściu na chór kościelny. Podjęte prace konserwatorskie pozwoliły ustalić, że rokokowe 
obrazy, przypisywane autorstwu Paschalisa Wołosa10 poddawane były zabiegom kon-
serwatorskim w XIX w., o czym świadczą użyte do podklejenia podłoża obrazów gazety 
z lat 1878-79, w tym jak można odczytać z czasopisma „Bluszcz”11. (fot. 16, 17, 18) 
Obrazy po wykonanych pracach konserwatorsko-restauratorskich pokazano na wspom-
nianej ekspozycji na chórze muzycznym. 
Oprócz sygnatur i napisów umieszczanych bezpośrednio na pojedynczych zabytkach 
sztuki, zachowane zostały również napisy na samym obiekcie architektonicznym. 
Autorstwo i datowanie zakończenia odbudowy kościoła farnego po pożarze z 1561 r. 
znalazło potwierdzenie w dwóch miejscach wnętrza kościelnego. Oba napisy były 
dotychczas niedostępne. Data „1613” umieszczona w dekoracji kartuszowej za ołtarzem 
głównym jest w dalszym ciągu niewidoczna bezpośrednio. (fot. 19). Natomiast tekst: 
„Jacobus Balin Italus Murarius Lublinen Faciebat A: D: 1613”,umieszczony na ścianie 
pod gzymsem, a powyżej prawego ołtarza przytęczowego, został obecnie wyeks-
ponowany spod późniejszych przemalowań. (fot. 20) Od pocz. XX w. przywołany tekst 
eksponowany był na tablicy umieszczonej pod chórem. Podczas obecnej konserwacji 
zdecydowano o jego ekspozycji in situ, gdyż stanowi czytelny przekaz historii kościoła. 
Ostatnim przekazem bezpośrednim odnowionym i wyeksponowanym jest napis: „1825 
Restau …” widniejący nad kamiennym obramieniem okiennym na zewnątrz kościoła, 
który upamiętnia datę jednej z kolejnych restauracji kościoła. (fot. 21)    
 
 

                                                            
7 J.w. 
8 Słownik Artystów Polskich, pr. zbiorowa, t. 1, s.139. 
9 Dokumentacja powykonawcza konserwacji serii obrazów … dz. cyt. 
10 Dokumentacja powykonawcza konserwacji serii obrazów … dz. cyt.  
11 J.w. 
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Kościół filialny 
W kościołe pw. św. Anny również zdemontowano elementy wyposażenia poddawane 
zabiegom konserwatorskim w ramach projektu, a były to ołtarz główny i prawy ołtarz 
przytęczowy z obrazem Św. Barbary. Obecny budynek kościoła został wybudowany na 
miejscu starszego drewnianego, związanego z sąsiednim budynkiem dawnego szpitala. 
Budowa kościoła zakończyła się w roku 1670. Fakt ten potwierdza umieszczona na belce 
tęczowej data, która wraz z sentencją z Ewangelii, zostały uczytelnione w trakcie prac 
konserwatorskich. (fot. 22, 23)  
Ciekawych informacji dostarcza ołtarz główny kościoła filialnego. (fot. 23) W swej 
formie oraz w poziomie wykonawstwa budził szereg wątpliwości. Odnaleziona w trakcie 
prac data „1686 Iunij” (fot. 25), jak wskazują autorzy konserwacji12 prawdopodobnie 
odnosi się do czasu zmontowania ołtarza w kościele. Przeprowadzona przez kon-
serwatorów analiza stylistyczna, a zwłaszcza nierówny poziom artystyczny w wyko-
nawstwie zdają się potwierdzać, że ołtarz mógł przechodzić skomplikowane koleje losu. 
Prawdopodobnie zamówiony był wraz z podjęciem prac budowlanych kościoła, ale nie 
został zmontowany przed lub bezpośrednio po jego konsekracji. Sam obraz tytularny       
z przedstawieniem „Św. Anny Samotrzeć” nawiązuje do przedstawienia z ołtarza 
kościoła filialnego w Końskowoli, którego autorem jest Stanisław Szczerbic13. Być może 
właśnie ołtarz końskowolski stanowił wzór, gdyż powstał wcześniej. Z analizy stylis-
tycznej wynika, że ołtarz kazimierski jest zróżnicowany, malarstwo i ornamentyka są 
manierystyczne, natomiast sama architektura ma charakter barokowy14, to również 
potwierdzałoby rozciągnięcie w czasie jego powstania i udział różnych warsztatów w je-
go wykonaniu. Ponadto brak wyraźnych przeróbek materiałowych i montażowych wska-
zuje na ustawienie w kościele w jednym okresie, jako kompilacja różnych stylistycznie 
części. Rozciągnięcie w czasie powstania ołtarza mogą potwierdzać wydarzenia histo-
ryczne (wojny) oraz zła kondycja finansowa fundatorów. Według rozpoznania późniejsze 
są; lewe skrzydło ołtarza, nadbudowa ku górze oraz obraz Boga Ojca15. Na odwrocie 
jednej z desek zachował się rysunek głowy kobiecej oraz ornamentu dekoracyjnego  
(fot. 26, 27), których przeniesienia brak bezpośrednio na obiekcie. (fot. 28) Jedna data 
umieszczona na obiekcie stała się przyczynkiem do różnorodnych analiz stylistyczno-
historycznych w przypadku tego ołtarza. 
Brak bezpośrednich napisów na obiekcie, ale z kolei przekaz historyczny i podjęte prace 
konserwatorskie przy wyposażeniu kościoła św. Anny przyczyniły się do podjęcia 
bardziej radykalnych działań w przypadku ołtarza św. Barbary, który w ostatnich 
wiekach znajdował się po stronie prawej kościoła, pełniąc funkcję ołtarza przytęczowego. 
Stylistyka ołtarza, jak również fakt usunięcia prawego uszaka w celu wpasowania w 
przestrzeń ściany sugerują, że ołtarz był wtórnie umieszczony w kościele. Najwięcej 
informacji archiwalnych na temat ołtarza pochodzi od Kazimierza Parfianowicza, który 
wskazał, że ołtarz boczny św. Barbary z uwagi na postacie namalowanych świętych 

                                                            
12 Dokumentacja powykonawcza konserwacji ołtarza głównego św. Anny w kościele filialnym św. Anny  i Trójcy 
Świętej w Kazimierzu Dolnym woj. lubelskie, aut. mgr Jerzego Kowalskiego, Kraków 2012, mps w archiwum 
WUOZ w Lublinie, strony bez numeracji.  
13 Dokumentacja powykonawcza konserwacji ołtarza głównego św. Anny …, dz.cyt. 
14 J.w. 
15 J.w. 
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pochodzi z fary kazimierskiej16. Dodatkowo wskazuje na dokumenty stanowiące zlecenie 
z 1754 r. dla malarza puławskiego Piotra Sobańskiego na „wyzłocenie i odmalowanie 
ołtarza św. Kajetana i św. Barbary z kaplicy Borkowskich kościoła farnego”17. W kaplicy 
Borkowskich do naszych czasów nie zachował się ołtarz architektoniczny, natomiast na 
jednej ze ścian kaplicy w pocz. XX w. znajdował się ołtarz malowany stanowiący oprawę 
dla krucyfiksu z dwoma rzeźbami po bokach. Ołtarz w 2 poł. XX w. został zamalowany   
i pozostały jedynie rzeźby. Wobec tego zdecydowano o przeniesieniu ołtarza św. Barbary 
do kościoła farnego. Po konserwacji ołtarz został ustawiony na ścianie wschodniej 
kaplicy Borkowskich. (fot. 29)  
 
Można stwierdzić, że sygnatury, napisy, dodatkowe informacje umieszczone na obiekcie 
lub o obiekcie sztuki stanowią źródło bezcennych informacji pozwalających ustalić 
autorstwo, datowanie obiektu, a także przyczynić się do głębszych analiz stylistycznych 
lub w szerszym kontekście historycznych. Na pozyskanie takich danych pozwalają 
głównie w przypadku zabytków podjęte prace konserwatorskie, stwarzające możliwość 
dotarcia do zakamarków obiektu. Właśnie kompleksowa konserwacja połączona z de-
montażem i badaniami chemicznymi zabytku, daje szansę na znalezienie odpowiedzi na 
większość zadanych pytań. Konserwacja pozwala na odszukanie wszystkich ukrytych na 
obiekcie informacji, a także na potwierdzenie lub uszczegółowienie przekazów 
archiwalnych. W przypadku realizacji prac w obu kościołach diecezjalnych Kazimierza 
Dolnego udział konserwatorów dzieł sztuki jako uczestników procesów oraz udział 
bezpośredni lub pośredni badacza archiwaliów, pozwolił na bieżące korekty danych o au-
torstwie, o datowaniu a także o historii większości zabytków. Po raz kolejny potwierdziła 
się zasada, że konserwacja jest działaniem interdyscyplinarnym, którego znaczenie jest 
nieocenione, pomimo wyceny samych czynności manualnych. 
  
Summary 
In the history of art, the authors' signatures and additional data are an invaluable source of 
information about works of art. The masterpiece, which is signed and dated also has higher 
material value. 
The paper presents issues in this area, based on analysis of specific examples, such as the parish 
church dedicated to St. John the Baptist and the St. Bartholomew the Apostle and the succursal 
church dedicated to St. Anna in Kazimierz Dolny. 
The issue focuses on the historical and artistic significance of direct information such as signatures 
and inscriptions on ancient objects, found in both objects. 
The data was found or confirmed during comprehensive conservation works conducted in 2010-
2012 under the project financed from EU funds 
The subject of conservation in both objects were the majority of movable furnishings and entire 
painting and architectural design, where a number of inscriptions, historical information and 
signatures were found, that allowed to clarify dating or information on history and authorship of 
monuments. These are very important historical and artistic sources of information.  
 

 
16 Informacje podane w dokumentacji powykonawczej konserwacji ołtarza bocznego św. Barbary w kościele 
filialnym św. Anny i Trójcy Świętej w Kazimierzu Dolnym woj. lubelskie aut. mgr Jerzego Kowalskiego, 
Kraków 2012, mps w archiwum WUOZ Lublin, s.5.  
17 J.w. s.5.  















Alicja Wiśniewska 
 
 

OPIEKA NAD ZABYTKAMI POZOSTAJĄCYMI W ZARZĄDZIE 
 NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W LUBLINIE 

 
 
Obiekty w zarządzie ZNK w Lublinie wpisane indywidualnie do rejestru zabytków woj. 
lubelskiego to ponad 20 budynków, z których większość jest własnością gminy, pozo-
stałe znajdują się w rękach prywatnych, wspólnot lub stanowią własność mieszaną 
(gminy Miasta Lublin i innych podmiotów).  
Część zabytkowego zasobu zarządzanego przez ZNK stanowią kamienice, należące do 
zabudowy staromiejskiej, w tym najcenniejsze i najstarsze, których historia sięga XV w., 
usytuowane przy Rynku, ul. Grodzkiej i Jezuickiej. Niektóre z nich poddano rewalo-
ryzacji w latach 80. XX w., przeprowadzonej przez PP PKZ O/Lublin. Przeprowadzony 
wówczas kompleksowy zakres działań przedprojektowych, tj. opracowanie inwentary-
zacji architektoniczno-konserwatorskich, dokumentacji naukowo-historycznych oraz badań 
archeologicznych, architektonicznych, badań warstw malarskich i tynków stanowiło 
gwarancję właściwego rozpoznania zabytków. Wyniki badań uwzględniono w projektach 
remontów, w ramach których przywrócono historyczny układ wnętrz i charakter pomiesz-
czeń wraz z konserwacją odkrytych dekoracji malarskich i detalu architektonicznego. 
W ten sposób odrestaurowano m.in. kamienice przy ul. Grodzkiej 3, 5 i 5a - z izbami      
o zachowanych belkowych stropach i z renesansową polichromią na ścianach. Właściwie 
dobrani użytkownicy (m.in. BWA, Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, Galeria 
„Labirynt” Apteka - muzeum, zarządy ZPAP, SARP, TUP) oraz bieżąca dbałość zarząd-
cy (remonty elewacji, wymiana stolarki okiennej, zapewnienie szczelności dachów itd.) 
pozwoliły na utrzymanie tych obiektów w zadowalającym stanie.  
Obecnie kamienice te wymagają przeprowadzenia bieżących remontów oraz dokonania 
oceny stanu historycznej dekoracji wnętrz - jako podstawy określenia zakresu niezbęd-
nych zabiegów zabezpieczających i konserwatorskich. 
 
Opracowanie kompleksowych projektów rewaloryzacji na podstawie pełnej dokumenta-
cji przedprojektowej, z uwzględnieniem wniosków wynikających z ekspertyz stanu 
technicznego - winno stanowić podstawę remontów pozostałych kamienic - w tym naj-
cenniejszych obiektów zarządzanych przez ZNK, nie posiadających dotąd właściwego 
rozpoznania w obrębie Starego Miasta: przy ul. Archidiakońskiej 3, Jezuickiej 17, 
Jezuickiej 21, Rybnej 3, Rybnej 12, Rynku 11, a także d. pałacu Pociejów przy ul. 
Królewskiej 17 oraz „Czerwonej Karczmy” przy ul. Turystycznej 2.  
Niestety, mamy tu do czynienia z wieloletnimi zaniedbaniami w zakresie braku właści-
wej polityki mieszkaniowej, nieuregulowanego stanu własności, niedostatecznych 
środków finansowych na niezbędny zakres remontów. Z tych powodów stanu żadnego    
z ww. obiektów - w tym stanowiących własność gminy - nie można uznać za bardzo 
dobry. Żaden z nich nie został poddany kompleksowej rewaloryzacji w okresie co 
najmniej ostatnich 30 lat. Wymienione nieprawidłowości, wynikające z samorządowej 
polityki mieszkaniowej, są niezależne od ZNK, jednakże w sposób zasadniczy ograni-
czają jego działania jako zarządcy.  
W ramach niezwykle szczupłego budżetu zarządca dba w pierwszej kolejności o za-
bezpieczenie szczelności dachów budynków, właściwego systemu odprowadzenia wód 
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opadowych, sprawność instalacji. Wykonano remonty kilku elewacji, klatek schodowych, 
wzmocnienia fundamentów, wymieniana jest stolarka okienna i drzwiowa.  
Zasadniczy problem stanowi brak mieszkań komunalnych i socjalnych dla lokatorów 
kamienic, których należy przekwaterować w przypadku kompleksowych prac remonto-
wych oraz przeznaczanie minimalnych (i wciąż malejących) kwot z budżetu miasta na 
prowadzenie remontów. Bez zmiany podejścia do gospodarowania zasobem lokalowym 
w zabytkach - żadne wysiłki ZNK nie zdołają w sposób zasadniczy poprawić stanu 
technicznego obiektów, którymi zarządza ani zapewnić lokatorom dobrych warunków 
bytowych. 
Sposób wynajmu lokali komunalnych reguluje Uchwała Nr 462/XXI/2012 Rady Miasta 
Lublin z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w 
skład mieszkaniowego zasobu Miasta Lublin, w oparciu o którą Wydział Spraw Mieszka-
niowych Urzędu Miasta w dalszym ciągu przeznacza pustostany w obiektach zabytkowych 
na lokale socjalne lub mieszkania komunalne - bez porozumienia z LWKZ, a także ZNK. 
Nie jest przy tym brana pod uwagę konieczność przywracania lokalom wtórnie 
podzielonym i nadmiernie eksploatowanym ich pierwotnej dyspozycji oraz podwyższenia 
ich standardu. Umożliwiłoby to wynajmowanie mieszkań wg zasady czynszu wolnego 
lub ich adaptację na lokale użytkowe - z przywróceniem charakteru historycznych wnętrz 
poprzez ekspozycję zachowanej dekoracji malarskiej, sztukatorskiej, rzeźbiarskiej, belko-
wych stropów.  
Rewaloryzacja zabytków, świadczących o bogatej przeszłości lubelskiego mieszczań-
stwa, powinna być podstawą dla budowania obecnego wizerunku naszego miasta. Wiele 
kamienic różnej własności (najczęściej prywatnej) zostało wyremontowanych i adapto-
wanych na nowe cele. Kamienice zachwycają odrestaurowanymi elewacjami, stylowymi 
wnętrzami i kameralnymi podwórzami. Trwają remonty kolejnych zabytków. 
W przypadku konieczności wykonania w szerszym zakresie remontów w obiektach o nie-
ustalonej własności konieczne jest ustanowienie kuratora - co utrudnia i przedłuża tok 
postępowania. W tym trybie - przy ścisłej współpracy ZNK z urzędem konserwatorskim 
w l. 2004-2005 udało się przeprowadzić w kamienicy przy Rynku 11 remont elewacji - z 
odtworzeniem sgraffitowej dekoracji fasady, a także remont wnętrza parteru (zajmowa-
nego prze filię biblioteki im. H. Łopacińskiego) - z konserwacją renesansowego portalu.  
Przeprowadzone prace nie tylko poprawiły w znacznym stopniu stan techniczny 
kamienicy, ale również podkreśliły jego zabytkowe walory, wpływając na poprawę 
estetyki Rynku. Kamienica nie została poddana kompleksowym badaniom, jednakże 
sondaże potwierdziły obecność polichromii ściennych, prawdopodobnie znajdują się tu 
historyczne belkowe stropy i elementy kamieniarki. W związku z tym dalsze remonty 
w kamienicy - po sukcesywnym zwalnianiu lokali - powinny służyć kolejnym etapom 
przywracania jej historycznych wartości.  
Niestety, kolejne posunięcia Wydziału Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta przepro-
wadzone bez konsultacji z LWKZ - doprowadziły do przekształcenia reprezentacyjnych 
pomieszczeń I piętra w mieszkanie „chronione”. Przeprowadzona adaptacja (związana 
m.in. z wykonaniem sufitów podwieszanych, dodatkowych ścianek działowych) zabloko-
wała przywrócenie historycznego charakteru wnętrz. W 2012 r. do WUOZ wpłynął 
wniosek w sprawie przystosowania dalszych pomieszczeń I piętra tej kamienicy na 
poszerzenie mieszkania „chronionego”. Jako alternatywę podano wykorzystanie tych 
pomieszczeń na lokal socjalny dla rodziny 12-osobowej (!) lub komunalny - dla 6 osób. 
Wniosek ten - jako utrwalający niekorzystne dla zabytku zmiany - został negatywnie 
zaopiniowany przez urząd konserwatorski. Prowadzone przez ZNK od roku 2005 starania 
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dotyczące regulacji stanu prawnego nieruchomości nie zostały zakończone do końca 
2012 roku.  
Podobne trudności, spowodowane nieustalonym stanem własności występują w przy-
padku nieruchomości przy ul. Jezuickiej 21. Kamienicę zbudowano z wykorzystaniem 
średniowiecznych murów miejskich i prawdopodobnie furty miejskiej o nierozpoznanych 
poprzez badania architektoniczne fazach zabudowy. W roku 2012 prowadzono remont 
klatki schodowej i elewacji kamienicy. Rozpoczęty remont lokalu nr 8 na 2 piętrze został 
przerwany - ze względu na odkrycie w nim stropu belkowego, co wymusza konieczność 
zmiany i rozszerzenia zakresu robót, ograniczonego w projekcie remontu do niewielkich 
prac adaptacyjnych w lokalu.  
Nieustalony stan własności nieruchomości przy ul. Jezuickiej 21 spowodował brak zgody 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rozbiórkę oficyny kamienicy - pozba-
wionej wartości architektonicznych, wyłączonej z użytkowania i znajdującej się w złym 
stanie technicznym. W związku z tym - przy wyremontowanej kamienicy i odresta-
urowanym dziedzińcu zespołu klasztornego oo. Dominikanów pozostaje podstemplowana 
drewnianą konstrukcją ruina, przeznaczona w przyszłości do remontu i modernizacji. 
 
Z przedstawionego wyżej stanu płyną wnioski odnośnie działań przy zabytkach, pozo-
stających w zarządzie ZNK - w tym w zasobie gminy. W pierwszym rzędzie niezbędna 
jest regulacja stanu prawnego nieruchomości. Ponadto należy przeprowadzić analizę 
sposobu użytkowania zabytków i podjąć działania w celu jego zmiany poprzez 
opracowanie długoterminowej strategii gospodarki zabytkami w drodze wspólnych 
ustaleń Urzędu Miasta, LWKZ i ZNK (z wprowadzeniem korekt do uchwały Rady 
Miasta regulującej gospodarkę zasobem komunalnym). Zasadą winno stać się prze-
kształcenie mieszkań socjalnych w lokale o wyższym standardzie (mieszkania i lokale 
użytkowe) i przywrócenie kamienicom reprezentacyjnego charakteru. Konieczne jest 
planowanie i realizacja kompleksowych remontów z przywracaniem dawnej dyspozycji 
pomieszczeń i konserwacją wystroju (z uwzględnieniem prowadzenia badań przedpro-
jektowych, opracowania inwentaryzacji, ekspertyz itd.). Niezbędne jest przy tym znaczne 
zwiększenie środków finansowych na przeprowadzenie kompleksowych robót budowla-
nych i prac konserwatorskich w zabytkach. 
W pełni uzasadnione jest przywrócenie „Czerwonej Karczmie”, usytuowanej kiedyś przy 
rogatkach miejskich, funkcji hotelowo-gastronomicznej.  
W uzasadnionych przypadkach należy rozważyć zbycie obiektów zabytkowych na rzecz 
podmiotów gwarantujących przeprowadzenie remontów w niezbędnym zakresie oraz 
eksploatację zabytków zapewniającą właściwe utrzymanie.  
Współpraca ZNK z urzędem konserwatorskim układa się pomyślnie - zarządca respektuje 
zalecenia w zakresie ochrony zabytków, w wyniku roboczych konsultacji ustalany jest 
zakres prac remontowych mających na celu zarówno poprawę stanu technicznego 
obiektów (prowadzoną etapowo, przy zachowaniu wartości architektonicznych) jak i po-
prawę warunków życia mieszkańców.  
Jednakże bez wskazanych powyżej zmian - nie będzie możliwa szybka rewaloryzacja 
stanu zabytków zarządzanych przez ZNK, a tym samym poprawa wizerunku lubelskiego 
Starego Miasta.  
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Summary 
There are over 20 monuments under the control of Municipal Property Administration in Lublin 
entered individually in the register of monuments of the province of Lublin, most of which is owned 
by the municipality, the rest are in the private hands, some belong to the communities or represent 
mixed ownership model (City of Lublin and other municipalities). 
Some historic objects administered by ZNK are old town houses, including the most valuable and 
oldest ones, dating back to the fifteenth century, located at the Market Square, ul. Grodzka and 
Jezuicka. 
Cooperation of ZNK with the conservation office is going well - the manager respects the 
recommendations WUOZ concerning the protection of monuments, as a result of the consultation 
work the scope of renovation work is determined, in order to improve the technical condition of the 
objects (conducted in stages, while preserving the values of architecture) as well as to improve the 
living conditions of the inhabitants. 
From the analysis of the activities of the owners (including the Municipality of City of Lublin) and 
ZNK - the conclusions about the necessary changes in real estate management can be drawn. In the 
first place it is necessary to regulate their legal status. In addition, an overview of the purpose of 
the monuments shall be carried out and actions to change that purpose by developing a long-term 
administration strategy of the monuments shall be undertaken - through common agreements 
between the Municipal Office [Urząd Miasta], LWKZ and ZNK (including adjustments to the 
resolution of the City Council governing municipal resource management). Transformation of 
social housing into the premises of a higher standard (apartments and commercial premises) and 
restoration of the representative character of historic tenements - should become a rule. It is 
necessary to plan and implement a comprehensive renovation of the premises including restoration 
of their former functions and interior design (including the pre-design research, development of 
inventory, expertise, etc.). This requires a substantial increase in funds for the renovation and 
modernization of monuments. 
In well-founded cases, the sale of the historical objects to the entities ensuring their restoration to 
the necessary extent and operation of the monuments providing proper maintenance. 
Without the above changes - restoration of the monuments under the control of ZNK and 
improvement of the image of Lublin Old Town will not possible in the near future. 
 
 





Grażyna Żurawicka  
 
 

KATEDRA ZAMOJSKA - „IDEALNA ARCHITEKTURA” W „MIEŚCIE  
IDEALNYM” - ZAGADNIENIA KONSERWATORSKIE 

 
 

Katedra (d. kolegiata) jest pod względem programowym niezwykle istotnym ele-
mentem w rozplanowaniu przestrzennym i kompozycyjnym Zamościa. W latach 1578-
1579 w planach Jana Zamoyskiego narodził się zamysł budowy własnej rezydencji, który 
następnie rozwinął się w koncepcję założenia miasta. Kanclerz Jan Zamoyski i Bernardo 
Morando tworząc wstępny program przestrzenny układu ulic wraz trzema rynkami, 
parcelacji bloków i narysu obwarowań, wyznaczyli lokalizację najważniejszych budowli: 
rezydencji i kościoła. Podstawę prawną miasta1 tworzyły trzy dokumenty: tzw. mandat 
króla Stefana Batorego do poddanych starostwa zamechskiego z 11 lutego 1580 roku, 
aby pomogli kanclerzowi w budowie domu; dokument lokacji miasta z 10 kwietnia 1580 
roku wystawiony przez Jana Zamoyskiego oraz przywilej króla Stefana Batorego dla 
Zamościa z 12 czerwca 1580 r.  

Twórcy podjęli się trudnego zadania jakim było założenie prywatnego miasta - 
twierdzy „na surowym korzeniu” (in cruda radice), miasta pięknego i dogodnego dla 
mieszkańców.  

Zamość - „miasto idealne” reprezentuje układ urbanistyczny zrealizowany przez 
Bernardo Morando w zgodności z XVI-wiecznymi traktatami projektowania nowożyt-
nych miast. W okresie budowy Zamościa znane były m.in. traktaty Antonio Averlino 
Filarete, Francesco di Giorgio Martiniego, Pietra Cataneo. Autorzy XVI-wiecznych teorii 
urbanistycznych poszukiwali takich metod planowania miasta, aby powstał organizm 
miejski doskonały programowo i przestrzennie, racjonalny i piękny, spełniający wymaga-
nia nowożytnego człowieka. W projektowaniu Zamościa Morando wykorzystał wskaza-
nia traktatu P. Cataneo, który jako pierwszy podręcznik włoski zawierał dokładne 
schematy zakładania i budowania miasta. Cataneo pisał: „miasto jest najważniejszą budo-
wlą jako miejsce pobytu ludzi i skupisko wszystkich innych ważnych budynków; 
najistotniejsze w całej architekturze poza obwodem murów są dobre podziały i projekt 
ulic, placów, terenów wzdłuż fortyfikacji i wszelkich innych przestrzeni i obszarów 
wewnątrz miasta”2.  
Według zaleceń teoretyków projektowanie i budowa miasta idealnego wymagała działań 
kilkuetapowych. Dla uzyskania doskonałości należało „szkicowo związać jego koncepcję 
(congetto) z terenem, potem wykonać projekt ogólny (disegno in di grosso), a dopiero     
w trzeciej fazie projektować szczegóły (disegno proporzionato), widoki perspektywiczne 
lub modele zespołu (disegno rilevato, modello)”3. 

Plan Zamościa pod względem funkcjonalnym był znakomicie skonstruowany. Zgod-
nie z wymogami najnowszych zasad architektury militarnej wyznaczał zarys zewnętrzny 
miasta z dostosowaniem do ukształtowania terenu. Warunki terenowe Zamościa nie 
pozwalały na zastosowanie symetrycznej formy, więc Morando wyznaczył zarys zew-

                                                            
1 J. Kowalczyk, Kolegiata w Zamościu, PWN Warszawa 1968, s.15-25. 
2 T. Zarębska, Zamość - miasto idealne i jego realizacja. Studia z dziejów rozwoju przestrzennego i architektury 
pod red. J. Kowalczyka, Wyd. Lubelskie, 1980, s.21.  
3 Ibidem, s.8-9. 
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nętrzny na niesymetrycznym sześcioboku. Tym, badacze twierdzy zamojskiej Stanisław 
Herbst i Jan Zachwatowicz, wyjaśniają pewne odstępstwa od teoretycznych narysów, np. 
załamanie osi układu przed bramą pałacową4. 

Dzięki wnikliwej i wielopłaszczyznowej pracy wielu badaczy m.in. Stanisława Herb-
sta, Jana Zachwatowicza, Adama Miłobędzkiego, prof. Jerzego Kowalczyka, Teresy Zaręb-
skiej wiedza o zasadach kształtowania Zamościa została wzbogacona w stopniu umożli-
wiającym poznanie pierwotnego układu urbanistycznego w aspekcie „miasta idealnego”. 

Na podstawie badań A.J. Miłobędzkiego5 odtworzona została metoda rozplanowania 
miasta polegająca na zastosowaniu przez Moranda wielkiej siatki sznurowej i małej siatki 
prętowej. Na siatce sznurowej skonstruowany został rynek wielki i dwa pomocnicze, 
kolegiata i pałac. Wewnątrz siatki sznurowej wymiary elementów miasta związane były  
z miarą prętową (jeden sznur o dł. 45,467 m dzielił się na 10 prętów, dł. 1 pręta ok. 
4,5467), wielkość i wielokrotność prętów pojawia się w szerokościach ulic, wymiarów 
placów, bloków i działek. Przeprowadzona analiza wykazała, że Morando opierając się 
na ścisłej symetrii z największą precyzją rozmierzył główne osie miasta i od nich 
rozpoczęto realizację miasta, a pewne zauważalne odchylenia od tej metody związane 
były z nierównościami terenu. Architekt zastosował siatkę sznurową również w sto-
sunku do dwóch najważniejszych budynków miasta: kolegiaty i pałacu. Punkt skrzyżo-
wania siatki wypada na osi głównej kolegiaty, na styku pierwszego i drugiego przęsła, 
drugi punkt występuje w środku głównego budynku pałacu.  

Według prof. Kowalczyka plan Zamościa posiada antropomorficzny układ kompo-
zycji, w którym miasto to człowiek. Kręgosłupem jest oś podłużna kierująca do rezydencji 
jako głowy organizmu. Kolegiata i akademia to płuca, rynek główny - to żołądek, rynki 
małe - to nerki. Bastiony - jakby ręce i nogi służące do obrony. Przykładem 
antropomorficznych teorii miast, jest m.in. plan XVI-wiecznego teoretyka Francesco      
di Giorgio Martini6.  

Proces powstawania całego miasta od ogólnej kompozycji przestrzennej do rozwiązań 
szczegółowych zamknął się w okresie dwudziestu dwóch lat działalności Moranda.    
W pierwszych, w l. 1578-1586 architekt sporządził plan miasta, wybudował pałac i dwie 
oficyny, następnie arsenał i bramę Lubelską oraz rozpoczął prace przy fortyfikacjach. 
Następnie w 1587 roku przystąpiono do budowy kolegiaty, w 1591 r. ratusza miejskiego       
i dalszych prac przy fortyfikacjach. W ostatnim etapie trwającym do śmierci Moranda    
w 1600 (lub w 1601 r.) ukończono główne prace przy kolegiacie, wzniesiono bramę 
Lwowską oraz kontynuowano dalsze prace przy fortyfikacjach7.  

Kolegiata zlokalizowana została pośrodku kwadratowej parceli na południe od 
głównej osi miasta, w jednakowej odległości od pałacu i środka wielkiego rynku. Jak 
wykazała analiza A. J. Miłobędzkiego przecięcie sznurowych linii planu miasta pokrywa 
się z podłużną i poprzeczną osią kościoła, co świadczy o ścisłym powiązaniu budowli     
z planem miasta. Podłużna oś kościoła przebiega ulicą Żeromskiego do Rynku Wodnego 
(d. Szczebrzeską), zamykając perspektywę apsydialnym prezbiterium i wyniosłym szczy-
tem wsch., a poprzeczna oś łączy kolegiatę z akademią, powiązane ze sobą programowo   
i organizacyjnie. W ten sposób utworzona linia kolegiata-akademia oddzielała miasto od 

                                                            
4 St. Herbst, J. Zachwatowicz, Twierdza Zamość, Warszawa 1936, s.11-13. 
5 A. J. Miłobędzki, Ze studiów nad urbanistyką Zamościa, BHS, XV 1953, nr 3 /4. 
6 J. Kowalczyk, O wzajemnych relacjach planu miasta Zamościa i kolegiaty zamojskiej, BHS R.XXIV, 1962, nr 
3/4 s. 436. 
7 J. Kowalczyk, Kolegiata w Zamościu, PWN Warszawa 1968, s.26-27.  
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rezydencji. Obecne usytuowanie gmachu akademii jest późniejsze i odbiega od pierwo-
tnej, symetrycznej kompozycji. Wzniesiony z fundacji Katarzyny z Ostrogskich 
Zamoyskiej i jej syna Jana Sobiepana (III ordynata) w l. 1639-1648 został przesunięty 
bliżej miasta. Analizy badawcze prof. J. Kowalczyka8 potwierdziły ścisłe zależności 
pomiędzy proporcjami świątyni i całego założenia urbanistycznego miasta. „Kolegiata 
nawiązuje również swymi rozmiarami do modułu miasta, bowiem jej długość równa 150 
stopom ściśle odpowiada właśnie 1 sznurowi lub 10 prętom. Jeśli przyjmiemy za rozmiary 
miasta przestrzeń zamkniętą fortyfikacjami, wówczas podłużna oś miasta liczy 15 sznurów, 
a poprzeczna oś biegnąca przez rynki - 9,5 sznura. Wynika stąd, że wielkość kolegiaty była 
15-krotnie mniejsza od rozmiarów miasta.” Organiczność świątyni i Zamościa przejawia 
się w tym, że osie kolegiaty nakładają się na osie miasta, co potwierdza niniejsze 
zestawienie: korpus kościoła - miasto; prezbiterium - rezydencja, poprzeczne ulice - 
poprzeczne osie przęseł, nawy z kaplicami - podłużne ciągi ulic, rynek wielki - nawa 
główna, rynek solny i wodny - środek naw bocznych9. Zaplanowanie kolegiaty w idea-
lnym planie Zamościa na granicy rezydencji i miasta jest zgodne z teorią urbanistyki XV 
i XVI-wiecznej. Przez urbanistyczną zależność między rezydencją a świątynią pod-
kreślano „zgodność i jedność świeckiego władcy z Kościołem”10. 

Otoczenie Kolegiaty tworzył „plac broni” dwukrotnie większy od Rynku Wielkiego, 
którego zamknięciem były Brama Lubelska Stara i Brama Szczebrzeska. Pełnił funkcję 
reprezentacyjną, służył defiladom i uroczystym wjazdom do miasta, a wjeżdżających do 
miasta „witały” budowle wielkie i dostojne otaczające plac: pałac, akademia i kolegiata.  
Znaczenie świątyni i ścisłe zależności z kompozycją miasta uwidocznione jest w nie-
których elementach. Główna oś kompozycyjna wspólna dla Rynku Wielkiego i założenia 
pałacowego przecina się z osią poprzeczną w obecnej ulicy Akademickiej, wyznacza 
boczne wejście do świątyni i jej środek, nad nią umieszczono wieżyczkę na sygnaturkę. 
Wschodnia granica kwadratowego korpusu kolegiaty pokrywa się z linią zabudowy 
północnej pierzei placu. Oś główna Katedry wprowadzająca wiernych przez portal w 
obudowie łuku triumfalnego pokrywa się z przebiegiem ulicy Żeromskiego tworząc od 
strony Rynku Wodnego malowniczą dominantę nad zabudową mieszczańską.  

W studiach historycznych, urbanistycznych i analizach formalno-porównawczych 
sporządzonych w związku z pracami badawczymi Katedry, ich autor mgr inż. arch. 
Andrzej Cygnarowski11 zwrócił uwagę, że podstawowymi figurami kształtowania struk-
tury miasta i obiektów są kwadrat oraz koło, stosowane przez Morando z wyjątkową kon-
sekwencją zarówno w rozwiązaniach urbanistycznych jak i architektonicznych. W formie 
kwadratu Morando zakomponował Rynek Wielki i osie kompozycyjne, w połowie odle-
głości pomiędzy osią poprzeczną kolegiaty a osią korpusu ustawiono bramę zamkową 
wraz z murem i narożnymi bastejami. W systemie kwadratów mieści się dawny cmentarz 
Kolegiaty, po przesunięciu muru zachodniego cmentarza w stronę fasady uzyskujemy 
kwadrat, którego przekątne pokrywają się ze środkiem świątyni na osi poprzecznej. 
Korpus Kolegiaty jest kwadratem, a zakreślone koło z przecięcia osi głównej i osi 
poprzecznej dochodzi do narożników korpusu po stronie zachodniej oraz do czoła prez-
biterium. Elewacje zostały zakomponowane w oparciu o kwadraty. Dolną kondygnację 

                                                            
8 Ibidem, s.103.  
9 Ibidem, s.106-107.  
10 Ibidem, s.164. 
11 A. Cygnarowski, U. Fidecka, Badania architektoniczne elewacji Katedry w Zamościu, Kraków, grudzień 
2007, archiwum WUOZ w Lublinie, Delegatura Zamość. 

 353 



fasady tworzą trzy kwadraty, środkowy z wejściem, górną tworzy kwadrat o takich 
samych wymiarach, a w obrysie trzeciego kwadratu mieści się szczyt fasady. Ponieważ 
korpus jest na rzucie kwadratu, więc obrys bocznego widoku kościoła do wysokości 
zwieńczeń nad szczytami jest kwadratem, a bryłę kościoła da się wpisać w sześcian. 
Boczne elewacje zakomponowane zostały na dwóch kwadratach. Analogicznie ukształ-
towane zostały przez Morando elementy wystroju, np. łuk triumfalny opiera się na 
kwadracie, portal główny na dwóch kwadratach.  

Katedra Zamojska, (d. kolegiata), dzieło wspólne architekta Bernarda Moranda i het-
mana Jana Zamoyskiego wzniesiona została w l. 1587-1598, jako główny i najważniejszy 
kościół Ordynacji i „miasta idealnego”. Uroczystość ogłoszenia aktu fundacyjnego i ery-
gowania Parafii Kolegiackiej i Akademii odbyła się 5 lipca 1600 r., a konsekracja nastąpiła 
w dniu 18 września 1637 roku12. Kolegiacie nadano wezwanie Zmartwychwstania 
Pańskiego i Jego świadka - św. Tomasza Apostoła. Świątynia miała być wotum wdzięczno-
ści za zwycięskie bitwy, którym przewodził Hetman w obronie Rzeczypospolitej (żadnej z 
nich nie przegrał, a zwycięstwa odnosił przeważnie w niedzielę - dzień Zmartwychwstania 
Pańskiego). Świątynia, od początku pomyślana jako kolegiata z dziekanem - infułatem na 
czele, miała stanowić jakby autonomiczny ośrodek władzy kościelnej na terenie ordynacji 
do walki o unię kościelną, likwidację ognisk innowierstwa i schizmy na tym terenie. 
Kapituła zaś była materialnym oparciem dla profesorów Akademii Zamojskiej, która miała 
szerzyć oświatę na Rusi. Papież Klemens VIII, 5 grudnia 1594 roku (pięć lat wcześniej jako 
legat papieski, kardynał Hipolit Aldobrandini, odwiedzał Zamość), na prośbę ordynata Jana 
Zamoyskiego, zatwierdził przywileje Kolegiaty i ustanowił przy niej Kapitułę Zamojską,    
a wcześniej - 29 października 1594 - Akademię (trzecią w Polsce wyższą uczelnię). 
Założyciel miasta i fundator Kolegiaty sprowadził dla świątyni relikwie św. Tomasza 
Apostoła - patrona rodu, miasta i kościoła - oraz najcenniejszą relikwię: rąbek szaty (Velum 
peplum) Najświętszej Maryi Panny z kościoła św. Anastazji w Rzymie (dokument Kurii 
Rzymskiej potwierdzający jej pochodzenie, z 20 stycznia 1595 roku, zachowany do dziś). 
Konsekracja kolegiaty nastąpiła w dniu 18 października 1637 r.  

Kościół ten w „państwie zamojskim” pełnił podobną rolę, jaką pełniła Katedra na 
Wawelu w całym państwie polskim, dodając splendoru stolicy ordynacji, upamiętniając 
na wieczne czasy imię rodu fundatorów. To w nim kolejni ordynaci składali przysięgę 
odbieraną przez infułata, tu byli uroczyście witani po długiej nieobecności, w jego 
kryptach spoczywają ich prochy. Po prawie czterystu latach, 25 marca 1992 rok, spełniły 
się oczekiwania Kanclerza Koronnego Jana Zamoyskiego i Kolegiata w Zamościu została 
podniesiona do godności Katedry nowopowstałej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. 

Szczególne wartości architektoniczne, artystyczne i historyczne dawnej Kolegiaty 
spowodowały, że już w 1920 r., jako pierwszy obiekt w Zamościu, została uznana za 
zabytek. 12 czerwca 1956 roku wydano decyzję o uznaniu kościoła kolegiackiego za 
zabytek, wraz z wystrojem wnętrza, dzwonnicą i otoczeniem w granicach cmentarza 
kościelnego. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie 31 marca 1967 roku wpisał 
do rejestru zabytków województwa lubelskiego Zespół Kościoła Kolegiackiego 
obejmujący: kościół wraz z wyposażeniem w zabytki ruchome, dzwonnicę, budynek 
Infułatki, dom wikariuszy, cmentarz kościelny w granicach ogrodzenia.  

Funkcjonowanie kolegiaty w formie „morandowskiej” trwało prawie dwieście lat, od 
1637 do 1824 roku. Wówczas na rozkaz władz rosyjskich, które w 1813 r. na ponad 100 
lat zajęły Zamość, rozpoczęto zaplanowaną przebudowę kościoła.  

                                                            
12 J. Kowalczyk, Kolegiata w Zamościu, PWN Warszawa 1968.  

 354



W latach 1824-182613 na rozkaz i pod osobistym nadzorem cara Aleksandra I oraz 
wielkiego Księcia Konstantego dokonano przekształceń Kolegiaty: usunięto z elewacji 
godła i herby Zamoyskich, zmieniono bryłę, obniżono dachy, rozebrano manierystyczne 
szczyty nad fasadą frontową i nad tęczą, wykruszono dłutem wszelkie sentencje i napisy, 
które wyszły spod ręki Jana Zamoyskiego. Wykonano nowe szczyty: zachodni jako trój-
schodkowy, wschodni - z przyczółkiem trójkątnym. W elewacjach zmieniono porządek 
architektoniczny z doryckiego na toskański, skuto we fryzach tryglify i metopy z pano-
pliami, gładkie lica ścian pocięto rowkami imitując bonie, w nadprożach okiennych skuto 
ciosowe zwieńczenia w formie dwóch spiętych ślimacznic. Wykruszono międzyokienny 
gzyms kordonowy obiegający dookoła budowlę, który tworzył belkowanie „małego 
porządku”. W fasadzie zachodniej usunięto monogram maryjny, herby Zamoyskich, pół-
szczyty obrysowane wolutami zastąpiono formą trójschodkową. Zlikwidowano łuk 
triumfalny wejścia głównego, zmieniono elementy portali. Ogrodzenie drewniane z mu-
rowanymi słupami, na których ustawiono rzeźby świętych wymieniono na kratę laną z 
żelaza o motywach lanc z grotami. W 1828 r. obniżono i nasadzono na wieżę dzwonnicy 
hełm bez ażurowej latarni i zwieńczenia. Przekształcenia rosyjskie objęły również wnę-
trze katedry. Rozebrano kamienne wachlarzowe schody na chór i wstawiono schody 
metalowe z żelaza lanego. Ołtarze przemalowano w kolorze „kamiennym”, ściany koś-
cioła pokryto wapienną pobiałą zasłaniając dekoracje malarskie, wymieniono ławki, 
usunięto dawne stalle. Dekoracje sklepienne zachowano, usunięto tylko znaki herbowe 
Zamoyskich z kartuszy na sklepieniach nawy głównej i bocznych. W wyniku tak 
programowo zaplanowanej przebudowy nastąpiła degradacja morandowskich walorów 
architektonicznych Zamojskiej Kolegiaty.  

Pierwsze działania naprawcze dla zagrożonej świątyni podejmowane były już od poł. 
XIX w. W 1842 r. przeprowadzono remont dachu, a w l. 1857 -1858 podjęto generalny 
remont całego kościoła. Zmieniono konstrukcję dachową podwyższając ją o półtora 
łokcia nad nawą główną. Prawdopodobnie podwyższono szczyty: na wsch. ustawiono 
wówczas statuę MB Loretańskiej z dwoma aniołami, na zach. umieszczono glob z kieli-
chem. Nad dachem nawy głównej wystawiono wieżyczkę na sygnaturkę. W następnych  
l. 1867-1871 ordynat Tomasz Stanisław Zamoyski przeprowadził gruntowną restaurację 
kaplicy Ordynackiej, pod kierunkiem architekta Bolesława Pawła Podczaszyńskiego z 
Warszawy. Na pocz. XX w. kontynuowano prace restauratorskie polegające na remoncie 
konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego, uzupełnianiu tynków, malowaniu ścian, 
stawianiu nowych sygnaturek, a także wymieniano i uzupełniano wyposażenie oraz 
prowadzono prace remontowe w kryptach kościoła. Począwszy od 1949 r. rozpoczęto 
proces stopniowego przywracania jej historycznych form. W l. 1949-1951 pod kierun-
kiem prof. Jana Zachwatowicza oraz arch. Adama Klimka wykonano restaurację detali 
kamiennych we wnętrzu, na elewacjach uzupełniono tynki oraz odsłonięto spod wtórnych 
nawarstwień pierwotne elementy wystroju kamiennego. W l. 1989-1991, pod kierunkiem 
prof. Jerzego Kowalczyka i arch. Tadeusza Michalaka przeprowadzono prace przy 
rekonstrukcji szczytu zachodniego. Postulat przywrócenia wyglądu Kolegiaty sprzed 
przebudowy w latach 20. XIX w., był stawiany przez komisje konserwatorskie z lat 1989 
i 1991 gdy opracowywano projekt i prowadzono prace odtworzenia historycznej formy 
szczytu elewacji zachodniej. Podkreślano konieczność wykonania szczegółowych badań 
całego obiektu, których wyniki będą jednym z decydujących kryteriów kształtowania 
wyglądu kościoła.  

                                                            
13 Ibidem. 
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Ostatnim etapem prac przywracających historyczną formę kolegiaty morandowskiej, 
jej wymowy symbolicznej i programowej był remont konserwatorski wraz z rekon-
strukcją bryły i zagospodarowaniem otoczenia zrealizowanym w l. 2010-201214.  

W procesie badawczym przed sporządzeniem projektu remontu konserwatorskiego 
Katedry15 uznano, że najważniejsze wartości, stanowiące podstawę dla wniosków i po-
dejmowanych decyzji, to autentyzm oraz formy architektoniczne i dekoracje nadane 
świątyni w pierwszej fazie jej istnienia.  

Przyjęte w projekcie budowlanym remontu16 rozwiązania architektoniczno-
przestrzenne obejmowały:  

Bryła - odtworzenie historycznego wyglądu z wysokimi dachami nad nawami, 
niezależnym zadaszeniem nad kaplicami przyprezbiterialnymi z wykonaniem pokrycia 
dachu z dachówki ceramicznej. Przywrócenie wieżyczki na sygnaturkę usytuowanej na 
osi poprzecznej kościoła, tj. nad portalami bocznymi, zaprojektowaną na rzucie kwadratu 
nawiązując do epoki i wskazań, jakie zawiera sztych Brauna z XVII wieku. 

Elewacja zachodnia - na podstawie zachowanych przerysów z 1809 roku oraz 
rysunku rekonstrukcyjnego bryły Katedry wykonanego w 1921 r. przez arch. Kranza 
wprowadzono korektę do trójkątnego zwieńczenia, zmiany formy wolut pionowych i 
leżących, wprowadzono sterczynki i skośną listwę w półszczytach. Odtworzono łuk 
triumfalny, którego kompozycja opracowana przez Bernarda Moranda została potwier-
dzona w badaniach architektonicznych i studiach ikonograficznych. 

Elewacje boczne - w partiach dolnej kondygnacji prace polegały na konserwacji        
i odsłanianiu kamiennych elementów dawnego wystroju. Zachowane są boniowania 
wprowadzone w XIX wieku, jako element rustykalny połączony w sposób manierys-
tyczny z porządkiem doryckim występował w sztuce XVI w. i w traktatach renesanso-
wych. Dorycka dekoracja dolnych partii elewacji jest skromniejsza od sposobu 
opracowania wnętrza. W górnych kondygnacjach wykonano w tynku arkady rozpięte 
między wolutami, wykonano profile i detale belkowania obiegającego kościół wokół 
stosując tynk ciągniony oraz elementy sztukatorskie (konsole i rozety) poniżej kamien-
nego gzymsu. W nawiązaniu do zachowanych śladów oraz zgromadzonego materiału 
porównawczego, ikonograficznego (renesansowe wzorniki) formę belkowania górnej 
kondygnacji opracowano z dostosowaniem do porządku jońskiego z gzymsem wykona-
nym z kamienia, a fryz i architraw w tynku i technice sztukatorskiej na wątku ceglanym.  

Elewacja wschodnia - odtworzono historyczną formę szczytu wschodniego według 
przekazów ikonograficznych analogicznie do zachodniego.  

Okna - wszystkie okna wymagają interwencji, w prezbiterium okna z piaskowaną 
dekoracją wymagają uzupełnień i wyposażenia w skrzydło zewnętrzne z zestawem 
dwóch szyb dla poprawy warunków bezpieczeństwa. Pozostałe okna zostały wymienione 
i zgodnie z zapisem archiwalnym wypełnione gomółkami. Dla przywrócenia właściwych 

                                                            
14 W latach 2010-2012 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 zrealizowano „Remont konserwatorski  
i rekonstrukcję historycznej bryły Katedry w Zamościu wraz z zagospodarowaniem terenu w jej otoczeniu”, 
prace uzyskały wsparcie finansowe Województwa Lubelskiego, LWKZ, Miasta Zamość. 
15 Katedra w Zamościu. Studium architektoniczno-konserwatorskie odtworzenia historycznej bryły i wyglądu 
zewnętrznego Katedry w Zamościu wraz z zagospodarowaniem terenu w jej otoczeniu, autor mgr inż. arch.      
A. Cygnarowski przy współpracy mgr inż. arch. A. Kozioł mgr inż. arch. M. Łukacza i konsultacji prof.            
J. Kowalczyka, Kraków, 2006 archiwum WUOZ w Lublinie, Delegatura Zamość.  
16 Projekt budowlany remontu konserwatorskiego i rekonstrukcji Katedry w Zamościu, oprac. przez mgr inż 
arch. A. Cygnarowskiego, mgr inż arch. S. Ćwierza, Zamość 2008, archiwum WUOZ w Lublinie, Delegatura 
Zamość. 
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walorów manierystycznego operowania światłem we wnętrzu świątyni odsłonięto zamu-
rowany w ścianie zachodniej powyżej chóru muzycznego okulus.  

Ściany fundamentowe i cokół - w oparciu o wyniki badań geologicznych i konstruk-
cyjnych, z uwagi charakter gruntów i ich wrażliwość na działanie wody przyjęto do 
realizacji wykonanie napraw, przemurowań i uzupełnień ścian fundamentowych oraz 
wykonanie pionowych i poziomych hydroizolacji.  

Istotnym problemem było „zatopienie” cokołu w podniesionym poziomie użytko-
wym terenu dawnego cmentarza, który pierwotnie był niższy i opadał w stronę Bramy 
Szczebrzeskiej, a kościół sprawiał wrażenie ustawionego wyżej. Obniżenie terenu wokół 
Katedry i przy budynku Infułatki umożliwiło wyeksponowanie historycznych proporcji 
kamiennego cokołu, z jednoczesnym odsłonięciem najpiękniejszego w Zamościu portalu 
Infułatki. Wykonanie remontu ogrodzenia, nowej nawierzchni z kostki granitowej, płyt 
porfirowych i granitowych poprawiło walory estetyczne otoczenia Katedry.  

W trakcie prac remontowych przy konstrukcji dachowej w 2010 r. odkryto 30 ka-
miennych elementów wmontowanych w górny gzyms na elewacji zachodniej pełniących 
funkcję modylionów odznaczających się bogatymi zdobieniami motywów roślinnych, 
liści akantu utrzymanych w stylistyce analogicznej do kroksztynów z gzymsu wewnętrz-
nego w Katedry. Elementy zostały wtórnie użyte jako materiał „budowlany” do wykona-
nia gzymsu wieńczącego i wbudowany tylną ścianką. Analiza formy i stylistyki moty-
wów dekoracyjnych, zaprawy i materiału, wskazuje na pochodzenie z okresu budowy 
Katedry - wszystkie zamontowane modyliony posiadają „oryginalne” uszkodzenia tzn. 
pochodzące z okresu przed zamontowaniem w obecne miejsce, różnią się opracowaniem 
detalu i wymiarami. W ocenie konserwatora dzieł sztuki, na powierzchni modylionów nie 
występują ślady starzenia kamienia pod wpływem warunków atmosferycznych oraz ślady 
tynków i warstw malarskich z elewacji. Stanowi to dowód potwierdzający, że elementy 
nie były wbudowane w belkowanie elewacji. Odkrycie kamiennych elementów modylio-
nów spowodowało konieczność wprowadzenia korekty w zakresie formy gzymsu wień-
czącego. W oparciu o teoretyczne podstawy włoskich traktatów Serlia, Vignoli oraz po 
dokonaniu analiz ikonograficznych przygotowane zostały przez autora prac badawczych 
mgr inż. arch. A. Cygnarowskiego propozycje projektowe, z których komisja konserwa-
torska z udziałem prof. Jerzego Kowalczyka zatwierdziła wariant polegający na utrzyma-
niu głównych wymiarów w podziale belkowania (architraw, fryz, gzyms), z wykorzysta-
niem elementów modylionów przekształconych w gzyms i powtórnie zamontowanych17.  

Istotnym i trudnym problemem konserwatorskim było dokonanie rozstrzygnięć         
i podjęcie decyzji odnośnie do wystroju środkowej partii fasady Katedry. W efekcie 
nadzorów badawczych prowadzonych przez Urszulę Fidecką i Andrzeja Cygnarowskiego 
uzasadnione stało się dokonanie korekty rozwiązań dla elewacji zachodniej. Wyniki 
badań pozwoliły na stwierdzenie, że zakres ingerencji w historyczną substancję lica 
ściany, jaki miał miejsce zarówno w XIX, jak i w XX wieku, zniszczył bezpowrotnie 
relikty opracowania fasady sprzed XIX w. W nadzorach badawczych zadokumentowano 
nieliczne ślady wcześniejszych reliktów: trzy fazy okulusa z XIX w., ślady XVIII-
wiecznej fazy w podłużnej płycinie, płyciny arkadowe poniżej poziomu okulusa znajdu-
jące się na osiach dwóch nisz łuku triumfalnego.  

                                                            
17 Protokół komisji konserwatorskiej z dnia 2 września 2010 r., z udziałem LWKZ dr inż. arch. H. Landeckiej, 
prof. J. Kowalczyka, proboszcza parafii ks. prałata Cz. Grzyba, ks. M. Dobosza Konserwatora Diecezjalnego, 
autorów projektu, wykonawcy prac, konserwatora dzieł sztuki oraz przedstawicieli WUOZ Delegatura w 
Zamościu. 
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Nie sposób kompleksowo i jednoznacznie ustalić wcześniejszy wygląd kościoła, 
ponieważ do dyspozycji badaczy były skromne ślady z różnych faz budowy. Wiedza na 
temat wykończenia elewacji w czasie budowy Kolegiaty (1 faza) - zdobyta w czasie 
pełnienia nadzorów na pozostałych elewacjach wskazywała, że opracowanie morandow-
skiej górnej kondygnacji musiało być skromne. Prace wykończeniowe trwały długo lub 
wręcz nie zostały zakończone zgodnie z projektem Moranda. Porównując bogaty i kon-
sekwentny układ dekoracji wnętrza Katedry oraz opracowanie dolnych partii elewacji 
trudno zakładać, że Morando nie zaprojektował górnego poziomu fasady równie staran-
nie i konsekwentnie, w programowym powiązaniu z pozostałymi elementami. Biorąc pod 
uwagę wyniki analizy formalno-porównawczej (m.in. poprzez analogię do rozwiązań 
zastosowanych w fasadzie kościoła bernardynów we Lwowie) oraz badań architekto-
nicznych, komisja konserwatorska przyjęła do realizacji wersję z trzema płycinami 
arkadowymi o głębokości 6 cm ze wskazaniem obniżenia parapetu nisz arkadowych do 
uzyskania proporcji nisz około dwóch kwadratów18. 

Realizacja prac w dolnej kondygnacji fasady Katedry przyniosła nowe odkrycia, 
które uwarunkowały dalsze postępowanie konserwatorskie przy rekonstrukcji łuku trium-
falnego. Odsłonięto kamienne fragmenty wyznaczające zakres dawnego łuku triumfal-
nego (węzły po obu stronach obecnego portalu, ostatni cios profilowanego cokołu 
obwodowego oraz negatyw główki aniołka uskrzydlonego) oraz cztery elementy kamien-
ne, których sposób obróbki wskazuje na fakt, że są to fragmenty kolumn wtórnie 
wbudowane licem do muru. Komisja konserwatorska po zapoznaniu się z wynikami 
badań ustaliła, że z odsłoniętych i znajdujących się w dobrym stanie technicznym 
elementów kolumn zostaną zrekonstruowane z koniecznym uzupełnieniem w partiach 
odciętych boków trzony półkolumn łuku triumfalnego i zamontowane wg realizowanego 
projektu budowlano-wykonawczego. Na podstawie analogicznych motywów rzeźbiar-
skich zachowanych w portalu Infułatki i kamienic przyrynkowych wykonano rekonstrukcję 
główek lwów i uskrzydlonych aniołków umieszczonych w przestrzeni łuku triumfalnego.  

Efektem zrealizowanych prac remontu konserwatorskiego Katedry jest przywrócenie 
w przestrzeni zamojskiego Starego Miasta bryły obiektu w formie z czasów budowy 
miasta i pierwszych dziesięcioleci jego funkcjonowania. Obiekt zaprojektowany przez 
Morando to jedność wzajemnie przenikających się rozwiązań zastosowanych na 
elewacjach i wewnątrz kościoła i konsekwentnie zrealizowana budowa pod względem 
formy architektonicznej i programu ideowego.  

Traktatowe rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne tak widoczne w Zamościu  
i morandowskiej Katedrze to czynniki determinujące postępowanie konserwatorskie w 
skali Starego Miasta oraz poszczególnych obiektów. Nadrzędnym celem działań powinna 
być poprawa wizerunku miasta i przywrócenie historycznej kompozycji poprzez 
likwidację wtórnych form zniekształcających obraz „miasta idealnego”.  
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Cygnarowski, mgr Urszula Fidecka, Kraków grudzień 2007 r., archiwum WUOZ w Lublinie, 
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Summary 
The cathedral (the former collegiate) is a very important element in the spatial and compositional 
layout of Zamość. In the years 1578-1579 the Chancellor decided to build his residence, and later 
on he developed the concept to establish the city. The Chancellor Jan Zamoyski and Bernardo 
Morando, when creating the preliminary spatial plan, made the decision on the layout of streets 
along with three markets, allotment of blocks and an outline of fortifications, and determined the 
location of the most important buildings: the residence and the church. Zamość - "an ideal city" - 
represents the urban system implemented by the artist Bernardo Morando, in accordance with the 
sixteenth-century treaties on modern urban design. There were many treaties that were popular 
during the construction of Zamość, including the treaties by Antonio Averlino Filarete, Francesco 
di Giorgio Martini, Pietro Cataneo. The authors of the sixteenth-century urban theories sought 
such methods of city planning, that would enable the creation a spatially and functionally perfect 
urban organism, rational and beautiful, meeting the requirements of the modern citizen. When 
developing the design of Zamość, Morando applied directions set out in the P. Cataneo’s treaty, 
which was the first Italian textbook containing detailed diagrams for creation and building of the 
city. Planning the collegiate within the ideal plan of Zamość on the border of the city and the 
residence, is consistent with the city planning theory of fifteenth and sixteenth century. The urban 
relationship between the residence and the sanctuary emphasized the "consistency and unity of the 
secular ruler with the Church”. 
In the years 1824-1826 at the behest and under the personal supervision of Tsar Alexander I and 
the great Duke Constantine the collegiate was rebuilt: the emblems and Zamoyski Family coats of 
arms were removed from the facade, the structure was changed, the roofs were lowered, Mannerist 
gable ends on the front façade and over the rood screen were demolished, all sentences and 
inscriptions made by Jan Zamoyski were removed with a chisel. New gables were built: on the west 
side as the three-step, on the east side with a triangular pediment. The Doric architectural order of 
facades was changed into Tuscan, the triglyphs and metopes with panoplies in friezes were 
removed, smooth wall fronts were cut into grooves imitating the rustication, cut stone finials in the 
form of two tied scrolls in window heads were removed. The cordon cornice between windows 
placed around the building, which represented the "small order" entablature was removed. The 
Marian monogram in the west facade was removed, Zamoyski family emblems, volute gables were 
replaced with three-step form. Triumphal arch of the main entrance was removed and elements of 
portals were changed. The final stage of the work to restore the historical form of the collegiate by 
Mornado, its symbolic and functional significance was the repair and restoration - including 
historical reconstruction - of the mass of the building and development of surrounding areas, was 
completed between 2010-2012. The result of the conservation works at the Cathedral is the 
restoration of the mass of the building in the old town of Zamość in the form dating back to the time 
of the creation of the city and the first decades of its functioning, the image of the sanctuary as 
designed by Bernardo Morando. 
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KALENDARIUM WYDARZEŃ - ROK 2012 
 
 
5 stycznia - spotkanie WKZ z Prezydentami Lublina - Krzysztofem Żukiem i Stanisła-
wem Kalinowskim w sprawie przekazania części kompetencji Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków samorządowemu konserwatorowi zabytków; 

11 stycznia - Rudno, spotkanie Kierownika Delegatury z radą parafialną w sprawie 
remontu kościoła; 

13 stycznia - Biała Podlaska, Starostwo Bialskie - udział w spotkaniu „Dobre bo 
bialskie” - nagroda dla ks. Marka Kota za translokację kościoła ze Stanina do Pratulina; 

17 stycznia - spotkanie WKZ z Wojewodą Lubelskim na temat porozumienia z Prezy-
dentem Lublina w sprawie przekazania części kompetencji konserwatorskich; 

19 stycznia - narada kierownictwa WUOZ; 

26 stycznia - Biała Podlaska, spotkanie w sprawie prac w zespole kościoła św. Anny; 
- Końskowola, uroczyste zakończenie projektu „Konserwacja i remont Fary w Końskowoli 
- zabytku o istotnym znaczeniu dla Regionu Lubelskiego” współfinansowanego ze środków 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. 
lubelskiego na lata 2007-13); 

9 lutego - Janów Podlaski, spotkanie z przedstawicielami „Klubu miłośników Janowa 
Podlaskiego” w sprawie ochrony zabytków; 

10 lutego - uzgodnienie montażu epitafium Arcybiskupa Józefa Życińskiego w Katedrze 
lubelskiej, w I rocznicę śmierci Metropolity; 

16 lutego - Radzyń Podlaski, udział w sesji Rady Powiatu Radzyń Podlaski w sprawie 
zagospodarowania pałacu Potockich; 

21 lutego - spotkanie WKZ z Prezydentem Lublina w sprawie porozumienia i współ-
pracy z Miejskim Konserwatorem Zabytków; 

22 lutego - Biała Podlaska, spotkanie z prezesem firmy Arche w sprawie projektowanych 
prac rewaloryzacyjnych i budowlanych na zamku w Janowie Lubelskim; 

24 lutego - spotkanie z Burmistrzem Miasta Łęczna w sprawie zagospodarowania 
zabytków; 

27 lutego - Białka k. Radzynia Podlaskiego, oględziny dworu wnioskowanego do 
nagrody Laur Konserwatorski 2012; 

1 marca - Kraków, komisja konserwatorska z udziałem ekspertów w sprawie obrazu MB 
z dzieciątkiem z kościoła parafialnego w Kraśniku; 
- Biała Podlaska, spotkanie z przedstawicielami „Caritas” w sprawie prac konserwa-
torskich i rewaloryzacji zespołu poszpitalnego; 

2 marca - Zamość, Krasnystaw - oględziny zabytków wnioskowanych do nagrody Laur 
Konserwatorski 2012; 



5 marca - Lublin, Wierzchowiska - oględziny zabytków wnioskowanych do nagrody 
Laur Konserwatorski 2012; 

7 marca - Lublin, spotkanie z prezesem Rady Forum Kultury Przestrzeni w sprawie 
ochrony krajobrazu kulturowego miasta;  
- Zamość, komisja w sprawie prac w obrębie kurtyny VI, Bastionu VI i fortyfikacji; 

9 marca - Lublin, udział w posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-
Architektonicznej na temat uwarunkowań przebiegu rurociągu naftowego Brody- Płock; 

11 marca - uroczyste otwarcie Teatru Starego w Lublinie po zakończeniu prac restau-
ratorskich. Udział Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z małżonką, posłów, 
przedstawicieli władz rządowych, samorządowych, kościelnych, środowisk kultury w 
inauguracyjnym przedstawieniu (recital flamenco „Luz de guia” - Jose Fernando Torres   
i Tomatino Sexteto) i zwiedzaniu Teatru; 

15 marca - Biała Podlaska, udział w pracach grupy roboczej nad monografią „Dzieje 
Białej Podlaskiej” 
- Krasnystaw, udział w pracach Powiatowej Komisji Urbanistycznej dot. studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krasnegostawu; 
- spotkanie WKZ z Arcybiskupem Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Ablem 
w sprawie prac prowadzonych w cerkwiach w Holi i Horostycie; 

16 marca - spotkanie z Prezydentem Zamościa w sprawie Muzeum Broni na terenie 
twierdzy; 

19 marca - Romanów, udział w obchodach Roku Kraszewskiego; 

22-23 marca - Warszawa, Zamek - udział w ogólnopolskiej konferencji „Szansa dla 
zabytków 2012”; 

26-28 marca - Kraków, konwent konserwatorów wojewódzkich, udział w Europejskiej 
Giełdzie Informacji Renowacyjnej EGIR 2012; 

29 marca - posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w z sprawie Muzeum 
Broni w obrębie Twierdzy Zamość i projektowanego budynku usługowego przy ul. 
Peowiaków 13 w Lublinie; 
- Lublin, Zamek - udział w konferencji „Badania archeologiczne w Polsce środkowo-
wschodniej w 2012 roku”; 

30 marca - Lublin, podpisanie porozumienia pomiędzy Wojewodą Lubelskim - Jolantą 
Szołno-Koguc, a Prezydentem Miasta Lublin Krzysztofem Żukiem w sprawie powie-
rzenia Gminie Lublin niektórych kompetencji ustawowych wojewódzkiego konserwatora 
zabytków; 
- Chełm - spotkanie z v-ce Prezydentem Józefem Górnym w sprawie lokalizacji 
wielkokubaturowych obiektów w strefie ochrony konserwatorskiej; 

4 kwietnia - Lublin, spotkanie z Wójtem Gminy Urzędów w sprawie rewaloryzacji Rynku; 

5 kwietnia - Kozłówka, posiedzenie Rady Muzeum Zamoyskich; 

12 kwietnia - Lublin, spotkanie z Arcybiskupem Metropolitą Lubelskim Stanisławem 
Budzikiem w sprawie ochrony zabytków sakralnych; 
- udział w posiedzeniu Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa; 

13 kwietnia - Lublin, posiedzenie Rady Muzeum Wsi Lubelskiej; 
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16 kwietnia - Lublin, spotkanie ze Starostą Łęczyńskim w sprawie remontu i adaptacji 
szpitala w Jaszczowie; 

17 kwietnia - komisja konserwatorska w sprawie odkrycia murów miejskich w obrębie 
dziedzińca przylegającego do klasztoru oo. dominikanów w Lublinie; 

18 kwietnia - Stargard Szczeciński - obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony 
Zabytków; 

20 kwietnia - Biała Podlaska, udział w komisji w sprawie remontu dworców kolejowych 
PKP w Białej Podlaskiej i Międzyrzecu Podlaskim; 

24 kwietnia - Zwierzyniec, spotkanie z Burmistrzem Miasta i Gminy w związku z reali-
zacją prac przy odtworzeniu zabytkowego układu Zwierzyńczyka; 

26 kwietnia - Lublin, Teatr Stary, gala wręczenie nagród w konkursie Laur Konserwator-
ski 2012 właścicielom zabytków: dworu w Białce k. Radzynia Podlaskiego, kościoła w 
Bukowinie, kościoła parafialnego pw św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie, 
Teatru Starego w Lublinie, zespołu dworsko-parkowego w Wierzchowiskach; 
- Zamość, komisja ustaleń w sprawie prac remontowo-konserwatorskich w Katedrze 
Zamojskiej; 

8 maja - Chełm, spotkanie z władzami miasta w sprawie zagrożonych zabytkowych 
murów w dawnym zespole seminarium unickiego; 

9 maja - Romanów, zakończenie prac remontowych i rewaloryzacyjnych w zespole 
dworsko-parkowym; 
- Zamość, komisja konserwatorska w sprawie prac remontowo-konserwatorskich w 
obrębie Bastionu I Twierdzy; 

10 maja - Zamość, udział w spotkaniu w ramach wizyty studyjnej przedstawicieli 
Komisji ds. rewaloryzacji Cytadeli w Irbilu (pn. Irak) z omówieniem problemów i wy-
mianą doświadczeń dotyczących wykorzystania dla celów turystycznych zabytków 
wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO; 

11 maja - Kraków, komisja ustaleń dot. detali i formy łuku triumfalnego w zachodniej 
elewacji katedry zamojskiej; 

16 maja - spotkanie z prezydentem miasta w sprawie uznania za „Pomnik Historii”  
zabytkowej kopalni kredy w Chełmie; 

17 maja - komisja z udziałem projektantów i konsultanta w sprawie prac na Zamku        
w Kazimierzu Dolnym; 

18 maja - Biała Podlaska, udział w spotkaniu z prezydentem miasta w sprawie prac  
remontowych i rewaloryzacyjnych w zespole zamkowym w Białej Podlaskiej; 

24 maja - Warszawa, spotkanie WKZ z Generalnym Konserwatorem Zabytków Piotrem 
Żuchowskim; 
- udział w konferencji naukowej podsumowującej dotychczasowy stan badań byłego 
hitlerowskiego Obozu Zagłady w Sobiborze; 

25 maja - Biała Podlaska, udział w pracach Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej; 

30 maja - Lublin, spotkanie z prezydentem miasta Lublin w sprawie współpracy WKZ    
i MKZ; 
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1 czerwca - Czemierniki, spotkanie w Urzędzie Gminy w sprawie sposobu użytkowania 
zespołu pałacowego; 

4 czerwca - Pratulin, spotkanie w sprawie zagospodarowania otoczenia drewnianego 
kościoła translokowanego ze Stanina; 

6 czerwca - Lublin, uroczystości 20-lecia Państwowej Straży Pożarnej, 
- udział w konferencji z udziałem Marszałka woj. lubelskiego; „Założenia aktualizacji 
strategii województwa lubelskiego na lata 2006-2020”; 

12 czerwca - Lublin, posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa; 
- Sobibór, spotkanie w sprawie planowanego zakresu badań archeologicznych na terenie 
Obozu Zagłady; 

13 czerwca - Biała Podlaska, Urząd Miasta spotkanie w sprawie remontu siedziby 
Muzeum Południowego Podlasia; 

14 czerwca - spotkanie z Burmistrzem Kazimierza Dolnego w sprawie budowy nowej 
szkoły w miejscu zniszczonej pożarem; 
- Janów Podlaski, spotkanie w sprawie badań przedinwestycyjnych w zespole zam-
kowym; 
- udział w pracach Komisji Urbanistycznej Białej Podlaskiej dot. programu zagospo-
darowania zespołu szpitalnego; 

16 czerwca - Krasnystaw, uroczyste oddanie do użytku po pracach konserwatorskich 
„Karmelu Bibilijnego” i Stacji Drogi Krzyżowej w kościele pw. św. Franciszka w 
Krasnymstawie; 

19 czerwca - posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków na temat budowy 
hotelu w zespole pałacowo-parkowym w Niezdowie oraz budowy pałacu i adaptacji 
oficyn w zespole pobiskupim w Janowie Podlaskim;  

20 czerwca - Puławy, IUNG Państwowy Instytut Badawczy - uroczystości jubileuszowe  
i sesja „150-lecie nauk rolniczych w Puławach”; 

9 lipca - narada kierownictwa WUOZ i komisja w sprawie przyznania dotacji z budżetu 
WKZ na refundację kosztów na prace przy zabytkach wykonane przez właścicieli; 

10 lipca - Lublin, spotkanie z dyrektorem Archiwum Państwowego w sprawie zbiorów 
dokumentacji konserwatorskich; 

11 lipca - Sandomierz, konwent wojewódzkich konserwatorów zabytków, spotkanie       
z Ministrem Piotrem Żuchowskim Generalnym Konserwatorem Zabytków i Dyrekcją 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa; 

12 lipca - Suchawa, gm. Włodawa - pożar d. cerkwi prawosławnej; 

17 lipca - Frampol, komisja w sprawie projektu zagospodarowania rynku; 

23 lipca - Chełm, rozpoczęcie III sezonu badań wykopaliskowych w zespole 
rezydencjonalno-sakralnym na Górce Chełmskiej; 

2 sierpnia - komisja konserwatorska dot. wyników badań konserwatorskich i architekto-
nicznych w kościele pobrygidkowskim pw. Matki Boskiej Zwycięskiej w Lublinie; 

2 sierpnia - Chełm, spotkanie z wiceprezydentem Chełma Stanisławem Mościckim, prof. 
Andrzejem Buko i ambasadorem Ukrainy w Polsce Markijanem Malskym w sprawie 
polsko-ukraińskich badań na Górze Katedralnej w Chełmie; 
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10-12 sierpnia - Halicz, udział Kierownika Delegatury w wyjeździe naukowym zorga-
nizowanym przez UM Chełm w związku z badaniami zespołu rezydencjonalnego księcia 
Daniela w Chełmie; 

12 sierpnia - posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków na temat: odkrycia 
reliktów stajni w obrębie Twierdzy Zamość, rekonstrukcji Bastionu III, formy przekrycia 
prezbiterium Fary Kazimierskiej, zwycięskiej pracy konkursowej dot. rewaloryzacji 
Placu Litewskiego, lokalizacji Term Kazimierskich w Kazimierzu Dolnym; 

22 sierpnia - Zamość, komisja ustaleń w sprawie rozwiązania łuku triumfalnego w fasa-
dzie katedry; 

31 sierpnia - Zamość, komisja odbioru prac remontowych przy dachu nawy bocznej 
katedry; 

5-7 września - Trzebiny, konferencja archeologiczna z udziałem inspektorów WUOZ; 

7 września - Zamość, Gala Jubileuszowa z okazji 20-lecia wpisu Zamościa na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO; 

11 września - spotkanie z Prezydentem Białej Podlaskiej w sprawie prac rewalo-
ryzacyjnych w zespole zamkowym; 

13-15 września - Kraków, udział w ogólnopolskiej konferencji ICOMOS „Zamki w 
ruinie, zasady postępowania konserwatorskiego”; 

19-21 września - Lublin, udział WKZ w IV Kongresie Urbanistów Polskich 
„Odpowiedzialni za miasto”; 

23 września - Kazimierz Dolny, Fara, referat z-cy WKZ na sesji poświeconej 
zakończeniu prac przy projekcie „Kościoły Powiśla”; 

24 września - Radzyń Podlaski, spotkanie z władzami miasta w sprawie zagospoda-
rowania zespołu pałacowo-parkowego; 

27 września - Biała Podlaska, spotkanie z „Kołem Bielczan”, referat o zabytkach miasta; 

28 września - Lublin, posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków na temat 
projektu hotelu w zespole pałacowo-parkowym w Niezdowie i rewaloryzacji Bastionu III 
w Zamościu; 
- Lublin, spotkanie z udziałem Prezydenta Miasta podsumowujące realizację projektu 
„Rewaloryzacja Starego Miasta w Lublinie”; 

1 października - Zamość, spotkanie WKZ z Prezydentem Zamościa w sprawie 
przygotowania promocyjnego wydawnictwa na temat zabytków miasta; 

8 października - Lublin, komisja konserwatorska dot. prac konserwatorskich wystroju   
w kościele św. Mikołaja i Św. Ducha; 

7 października - Gardzienice, komisja konserwatorska w sprawie wyników badań 
założenia zamkowego; 

9 października - Radzyń Podlaski, spotkanie z pracownikami Lasów Państwowych       
w sprawie zabytków archeologicznych; 

10-12 października - Zamość, Szczebrzeszyn - konwent Wojewódzkich Konserwatorów 
Zabytków połączony z prezentacją prac konserwatorskich w katedrze zamojskiej i Twier-
dzy Zamość; 
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17 października - Chełm, udział w spotkaniu z władzami miasta dotyczącymi grobo-
wnictwa wojennego;  

17-18 października - Warszawa, udział w konferencji organizowanej przez SARP - 
„Między ortodoksją, a kreacją”; 

19 października - udział WKZ w szkoleniowym wyjeździe do tajnej siedziby Wojewody 
Lubelskiego przygotowanej na czas wyjątkowego zagrożenia bezpieczeństwa państwa; 

22 października - Lublin, Teatr Osterwy, sympozjum związane z zakończeniem 
realizacji projektu „Renowacja pobrygidkowskiego zespołu klasztornego”, referat z-cy 
WKZ; 

1-2 listopada - udział w kwestach na cmentarzach w Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie; 

5 listopada - Hrubieszów, spotkanie ze Starostą Hrubieszowskim w sprawie ochrony 
zabytków; 

6 listopada - Sandomierz, udział WKZ w posiedzeniu Rady Programowej Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa i spotkaniu z min. Piotrem Żuchowskim - Generalnym 
Konserwatorem Zabytków; 
- Terespol, spotkanie z regionalistami w sprawie rewaloryzacji pomników historycznych; 

7 listopada - Lublin, udział WKZ w pracy regionalnego zespołu konsultantów na temat 
„Program bezpieczeństwa powodziowego dorzecza Wisły Środkowej”; 
- Udrycze - komisja odbioru w związku z zakończeniem prac remontowych w dworze; 

8 listopada - spotkanie WKZ z przedstawicielami Departamentu Ochrony Zabytków 
MKiDN w sprawie orzecznictwa; 
- Lublin, uroczyste zakończenie prac w zespole kamienicy Krakowskie Przedmieście 34, 
otwarcie salonu H&M; 

9 listopada - Lublin, sesja naukowa „Klasztor w sercu miasta - dzieje i skarby lubelskich 
dominikanów” i uroczyste otwarcie stałej ekspozycji muzealnej w salach klasztoru; 

13 listopada - spotkanie WKZ z v-ce prezydentem Lublina w sprawie zagospodarowania 
lokali komunalnych w kamienicach staromiejskich; 

16 listopada - Zamość, komisja konserwatorska w sprawie odbioru prac przy ołtarzu 
bocznym i łuku triumfalnym w fasadzie katedry; 

18 listopada - Zamość, uroczystości zakończenia prac konserwatorskich i restau-
ratorskich w Katedrze Zamojskiej powiązane z 375 rocznicą poświecenia katedry, 25-
leciem utworzenia Muzeum Sakralnego Katedry Zamojskiej. Seminarium naukowe 
„Remont konserwatorski i rekonstrukcja historycznej bryły katedry w Zamościu wraz      
z zagospodarowaniem terenu i jej otoczenia”; 

20 listopada - Janów Podlaski, komisja w sprawie sposobu zabezpieczenia i zagospo-
darowania fortyfikacji zamkowych; 

26 listopada - spotkanie WKZ z członkiem zarządu województwa Tomaszem Pękalskim 
w sprawie wydawnictwa promującego rejestrowe zabytki Lubelszczyzny; 

27 listopada - Kraków, komisja z udziałem władz miasta Zamościa, ekspertów z WA 
Politechniki Krakowskiej w sprawie rozwiązań projektowych Bastionu III; 
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28-30 listopada - Kalwaria Zebrzydowska, udział w spotkaniu dot. okresowego sprawoz-
dania z monitoringu miejsc Światowego Dziedzictwa UNESCO; 
- Tomaszów Lubelski, udział w uroczystościach 50-lecia powstania Muzeum Regio-
nalnego im. dr Janusza Petera; 

4 grudnia - Warszawa, uroczystość wręczenia prof. Krzysztofowi Pawłowskiemu 
nagrody GKZ i ICOMOS im. prof. Jana Zachwatowicza za wybitne osiągnięcia w 
dziedzinie badań i ochrony zabytków; 

5 grudnia - komisja z udziałem eksperta w sprawie wymogu WKZ pokrycia dachu 
kaplicy zamkowej Św. Trójcy w Lublinie dachówką ceramiczną i braku zgody na 
proponowaną przez Muzeum Lubelskie blachę cynkowo-tytanową;  

13 grudnia - Maziarnia Strzelecka, spotkanie RDOŚ i grupy roboczej w sprawie ochrony 
obszarów „Natura 2000”; 

17 grudnia - udział WKZ w uroczystości otwarcia lotniska AIRPORT LUBLIN w 
Świdniku; 

18 grudnia - Krasnystaw, udział w sesji naukowej „Heraldyk Kasper Niemiecki SJ i jego 
związki z Krasnymstawem” zorganizowanej przez Muzeum Regionalne w Krasnymstawie; 

21 grudnia - Krasnystaw, zamknięcie konkursu na „Koncepcję zagospodarowania 
kwartału ograniczonego ul. Mostową, Czystą, Kościuszki i Zamkową w Krasnymstawie” 
( wpłynęły 23 prace); 

28 grudnia - Kazimierz Dolny, uroczyste podsumowanie realizacji projektu konserwacji 
i remontu zespołu zabudowy kościoła św. Anny i d. szpitala. 
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