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przestrzennego i budynku administracyjnego 
wykonał „Miastqprojekt” z Lublina (inż Zofia 
Haman z zespołem). Oddział Warszawski PKZ 
przeprowadził dezynfekcję materiałów archi
walnych, a Zakład PKZ z Lublina wykonał 
konserwację ruiny. Ekspozycja i elementy ka
mieniarskie są dziełem Pracowni Sztuk Plas
tycznych w Lublinie (autorzy: Lucjan Ocias — 
oprawa plastyczna, Zygmunt Mańkowski i Jó
zef W nuk — scenariusz). Większość prac po-! 
rządkowych, prace drogowe i instalacje wyko
nane zostały przez Miejskie Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej n r 1 
i 2 w Zamościu. Wykonawcą budynku admini
stracyjnego było Miejskie Przedsiębiorstwo 
Remontowo-Budowlane w Zamościu. K onser
wację elementów drewnianych przeprowadzi! 
art.-kons. Wojciech Kurpik z Muzeum Budow
nictwa Ludowego w Sanoku.

mgr Bogusław Staroń 
Wojewódzki Konserwator Zabytków  
Wydział Kultury WRJN 
Lublin

TRAVAUX DE CONSERVATION DE LA ROTONDE DE ZAMOŚĆ

Au cours des années 1825—'1831 a été construite à Za
mość une redoute en pierre de forme circulaire dite 
la „Rotonde”, dans laquelle pendant l ’occupation, 
les 'hitlériens ont organisé un camp d’extermination.

La „Rotonde” constitue actuellement, l ’un des lieux  
de l ’exterm ination les plus fidèlement conservés et 
possède par ce fait une importance essentielle en tant 
que document des crimes hitlériens.

Pendant les années 1966—1967, des travaux de conser
vation, d’aménagement organisationnel et plastique 
ont été effectués. Tous furent exécutés de façon à ce 
que la „Rotonde” soit représentée comme monument
-m ausolée où seraient exposés tous les éléments au
thentiques. Le programme des travaux contenait l ’or
ganisation d’une exposition lim itée aux informations 
fondamentales sur l ’histoire de cet objectif, présentant 
les objets authentiques, témoins des fonctions de la 
„Rotonde” pendant les années d’occupation hitlérienne.

Un bâtiment administratif fut élevé, une voie d’ac
cès, un parking, de nombreuses plaques commémora
tives en pierre. Lors des travaux susmentionnés on 
s’est basé sur le principe que tous les détails exécutés 
à nouveau ne pourraient être stylisés.

Les grandes portes d’accès, les murs de la „Rotonde” 
ainsi que l ’enceinte du lieu des condamnations, ont 
subis les interventions des conservateurs. Les portes 
non-protégées depuis plusieurs années révélaient une 
forte moisissure qui fut éliminée au moyen de l ’Antox. 
On a immunisé également contre l ’humidité avec du 
Xylamit, les endroits les plus menacés et on a endur
ci le bois. Aux emplacements où l ’endurcissement du 
bois s ’avérait insuffisant on a appliqué une réhausse. 
Des inscriptions furent apposées sur les grandes por
tes d’accès. La partie détruite par les bombes a été 
conservée en forme de ruine durable.

STANISŁAW MICHALCZUK

RENOWACJA ZAMOJSKIEGO RATUSZA

W końcu 1968 r. zakończone zostały prace re
montowo-konserwatorskie w zamojskim ratu 
szu (il. 1). Przygotowania do nich trw ały od 
1959 r. i ,początkowo ograniczały się do instala
cji centralnego ogrzewania, wymiany pokrycia 
dachowego, remontu wieży i odgrzybienia dol
nych kondygnacji budynku. Właściwy, gene
ralny program robót został ustalony dopiero 
w 1963 r., po zleceniu opracowania pełnej do
kumentacji projektowo-kosztorysowej na re
mont kapitalny ratusza Pracowniom Konser
wacji Zabytków. Pierwszym etapem przygoto
wywanej przez Oddział Warszawski PKZ do
kumentacji było studium naukowo-historyczne
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Ratusz w Zamościu Z. Baranowskiej. Inwenta
ryzację pomiarowo-rysunkową oraz projekty 
architektoniczne i branżowe instalacyjne wy
konała Pracownia Projektowa „W -l” tegoż 
oddziału pod kierunkiem inż. Tadeusza Ma- 
karskiego — głównego projektanta, przy współ
pracy inżynierów: Z. Kropisza, J. Jamiołkow
skiej, A. Hołocińskiego, A. Janczaka i T. Waf- 
flarda (obliczenia statyczne’ i projekty kon
strukcyjne), R. Krępskiego (instalacje central
nego ogrzewania i wodno-kanalizacyjne), T. 
Biewza (instalacje elektryczne, radiowe i tele
foniczne) i H. Siudera (badania architekto
niczne).



1. Zamość, ratusz, stan  
po konserwacji
1. Zamość, Hôtel de V il
le, état après la con
servation

Prace wykonawcze, rozpoczęte w jesieni 
1963 r., prowadziło Miejskie Przedsiębiorstwo 
Remontowo-Budowlane w Zamościu, które do
konało rdbót rozbiórkowych i całkowicie wyko
nało instalacje centralnego ogrzewania, wod
no-kanalizacyjne i inne. Od r. 1966 prace bu- 
dowlanodmnserwatorskie powierzono Oddzia
łowi Warszawskiemu PKZ, a od jesieni 1967 r. 
przejął 'je, jako główny wykonawca, nowo po
wstały Zakład (od 1968 <r. Oddział Lubelski), 
który zakończył to wielkie przedsięwzięcie 
konserwatorskie i budowlane. Prace te wyko
nano w oparciu o fundusze uzyskane dzięki 
staraniom inwestora — Wydział Budżetowo- 
Gospodarczy PMRN w Zamościu. Złożyły się 
na nie kwoty przekazane przez SFOS, Minis
terstwo K ultury i Sztuki za pośrednictwem

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lu
blinie oraz miejscowe Prezydium MRN.

Program prac renowacyjnych objął przede 
wszystkim wnętrza budynku, który jeszcze w 
r. 1937, głównie dzięki inicjatywie inż. Tadeu
sza Zaremby — ówczesnego architekta m iej
skiego, otrzymał XVII-wieczny wystrój częś
ciowo zrekonstruowany a częściowo odkryty 
spod tynków, zniszczony w pierwszej połowie 
XIX w. przez J. Mallet-Malletskiego. Zasadni
czym kierunkiem działania była potrzeba do
stosowania wielokrotnie przebudowywanych 
i od dziesiątków -lat zaniedbanych wnętrz ra tu 
sza do współczesnych potrzeb siedziby władz 
miejskich. Konieczne więc było wprowadzenie 
centralnego ogrzewania, wodociągu i kanali-
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zacji oraz innych instalacji, urządzenie repre
zentacyjnych gabinetów urzędujących człon
ków Prezydium i pomieszczeń Urzędu Stanu 
Cywilnego, sal posiedzeń i lokali biurowych nie
których wydziałów. Nowa adaptacja w nętrz 
ratuszowych była zatem okazją do zlikwido
wania przeróbek Malletskiego, który przebu
dował ratusz na budynek więzienny, oraz póź
niejszych naleciałości. Rozebrano antresolę 
zajmującą górną część dolnej kondygnacji, 
klatkę schodową i wszystkie prowizoryczne 
ścianki działowe. Poszczególnym wnętrzom 
przywrócono pierwotne kształty, wydobywając 
autentyczne elementy zabytkowej architektu
ry i dekoracji. Zakres podjętych prac był zatem 
bardzo szeroki. Oprócz zabiegów budowlano- 
konserwatorskich, jak odgrzybienie zawilgoco
nych murów, wymiana wszystkich stropów 
drewnianych na żelbetowe, wymiana stolarki 
oraz tynków zewnętrznych i wewnętrznych, 
dokonano szeregu rekonstrukcji polegających 
w głównej mierze na przywróceniu pierw ot
nych form podcieniom. Wprowadzono nowe 
rozwiązanie klatki schodowej i nową .architek
turę niektórych wnętrz.

Efekt tych prac i adaptacji jest różny w po
szczególnych częściach budynku. Bardzo ko
rzystnie rozwiązano centralne ogrzewanie, lo
kalizując kotłownię w piwnicach kamienicy 
przy ul. Ormiańskiej 26 (muzeum), co pozwoliło 
uniknąć budowy komina ponad dachem ra tu 
sza i urządzania składu opału w jego piwni
cach i na dziedzińcu. Praktycznie i wygodnie 
rozwiązano komunikację wewnętrzną dzięki 
nowej klatce schodowej, umożliwiającej przej
ście od parteru — wejście pod pomostem scho
dów zewnętrznych — na pierwsze i drugie pię
tro. Przy takim rozwiązaniu wejście główne ze 
schodów zewnętrznych może być traktowane 
jako paradne. Układ i rozmieszczenie pomiesz
czeń biur i urzędów wydaje się również prze
myślane i wygodne. Nowością dla zamojskiego 
Rynku stało się okazałe arkadowe przejście pod 
pomostem całkowicie zrekonstruowanych scho
dów zewnętrznych, zmieniające dotychczasową 
komunikację pieszą przed fasadą ratusza. W 
tym celu zlikwidowano garaże — pozostałość 
po XVIII-wiecznym odwachu. Niedoskonałe —

2. Zamość, ratusz, filar podcieni od strony ul. Solnej  
w trakcie zdejmowania X lX -w ie czn y ch  przemurowań  
w r. 1967
2. Zamość, Hôtel de Ville, pilier des portiques du côté 
de la rue Solna lors du découvrement des arcades bou
chées au cours du X IX e  s., en 1967

3. Zamość, ratusz, fragment oryginalnych ty n kó w  
zewnętrznych  sprzed roku 1639 na wschodniej ele
wacji wieży, odkry ty  w  przejściu między dużą salą 
posiedzeń na II  piętrze i wieżą
3. Zamość, Hôtel de Ville, fragment de crépis originaux  
extérieurs datant d ’avant 1639 sur l’élévation du côté 
Est de la tour, découvert dans le passage entre la 
grande salle des débats au I I e étage et la tour
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podyktowane względami użytkowymi — pozo
stało rozwiązanie podcieni, gdzie urządzono ka
wiarnię i klub. Oczyszczone z XIX-wiecznych 
zamurowań arkadowe otwory zamknięto duży
mi taflami szkła oprawionego w żelazne ramy. 
Ma to korzystny wpływ na kształt bryły archi
tektonicznej ratusza, ale nie przywraca pod
cieniom ich pierwotnej funkcji i w dalszym 
ciągu uniemożliwia obejście całego Rynku 
podcieniowym korytarzem. Na całkowite otwar
cie przygotowanych w ten sposób podcieni 
wypada jeszcze poczekać. Nie było również 
warunków na przywrócenie dawnych podzia
łów architektonicznych i boniowania zachowa
nych pod tynkiem na elewacjach zewnętrznych 
oficyny dobudowanej do ratusza przez Mallets- 
kiego, pozostać bowiem musiały okna górnej 
kondygnacji, przecinające łuki ślepych arkad. 
Najbardziej niewłaściwie postąpiono z wnę
trzem wieży przechowującym do chwili remon
tu najwięcej autentycznych reliktów starego 
drewnianego wystroju, które zastąpiono beto
nowymi podestami i schodami.

Tak generalny charakter prac renowacyjnych 
był ókazją do przeprowadzenia badań architek
tonicznych, ujawniających wiele szczegółów 
ukrytych w murach zabytkowej budowli. Wy
konywał je H. Siuder w okresie intensywnie 
prowadzonych robót budowlanych. Z braku 
możliwości wykonawczych nie zostały przeba
dane najniższe partie budynku — fundamenty 
i wszystkie piwnice. Badania posunęły jednak 
w bardzo dużym stopniu naszą wiedzę o ratu 
szu i przyczyniły się do wyeksponowania wielu 
istotnych i cennych reliktów XVI- i XVII- 
wiecznych. Dowiodły, że przebudowa tego 
obiektu w latach 1639—1651 była bardzo grun
towna. Z ratusza morandowskiego pozostała 
jedynie wieża, niewielkie fragm enty przyle
gającego do niej parteru  z podcieniami oraz 
partie najniższe koipusu budowli. Wyniki tych 
badań są przedmiotem szczegółowego opraco
wania H. Siudera.

Najciekawsze odkrycia zostały w znacznym 
stopniu wyeksponowane: fragment arkady
morandowskich podcieni (ił. 2), schodki w 
grubości muru między dużą salą posiedzeń na 
drugim piętrze i wieżą z pokazaniem oryginal-

4. Zamość, ratusz, zachowany fragment sztukaterii  
z  ok. pol. X V II  w. odkry ty  na sklepieniu podcieni od 
strony ulicy Solnej.  S tan przed zabezpieczeniem  
w  1968 r.
4. Zamość, Hôtel de Ville, fragment conservé de l’or
nem en t en stuc d ’environ la moitié du  X V IIe  s;, décou
vert sur la voûte des arcades du côté de la rue Solna. 
Etat avant la préservation, en  1968
5. Zamość, ratusz, fragm ent obramienia kamiennego  
w  oknie I piętra elewacji frontowej, stan z r. 1968
5. Zamość, Hôtel de Ville, fragment de 1'encadrement 
en pierre de la fenêtre du 1er étage de l’élévation  
frontale, état de 1968

W szystkie zdjęcia wykonał A. Hunicz
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nych, niegdyś zewnętrznych tynków wieży 
(il. 3), otwór okienny na pierwszym piętrze od 
strony ul. Ormiańskiej, dekoracja sztukateryjna 
na sklepieniach podcieni od strony ul. Solnej 
(il. 4), kamienne obramienia okien pierwszego 
piętra w elewacji frontowej (il. 5), piwnica.

Ratusz, dzięki dokonanym pracom, uzyskał 
więc nie tylko nową szatę wnętrza i nowoczes

ne wyposażenie użytkowe, ale uzewnętrznił 
również swą bogatą przeszłość, wnosząc tym 
samym ukryte dotąd wartości budowlano-ar- 
tystyczne w oryginalny zespół urbanistyczno- 
architektoniczny Zamościa.

dr Stanisław Michalczuk 
Pracownie Konserwacji Zabytków  
Lublin

RESTAURATION DE L’HÔTEL DE VILLE DE ZAMOŚĆ

Les travaux de réfection et de conservation de l ’Hôtel 
de Ville, entrepris dans les années 1963—1968, vien
nent d’être achevés. La rénovation du bâtiment histo
rique, érigé au cours des XVI et XVII s., restauré vers 
la moitié du XVII s. et remanié dans la première moi
tié du XIX s., avait pour but de lui redonner son ca
ractère primaire ainsi que d’adapter le siège des auto
rités municipales aux besoins actuels. On a recon
struit en partie le rez-de-chaussée, découvrant les 
arcades des portiques, bouchées au XIX s., on dégagea 
les intérieurs des transformations postérieures et on

réaménagea d’une façon moderne quelques intérieurs 
représentatifs. La réfection capitale a mis en relief 
de nombreuses découvertes architecturales qui ont jeté 
un nouveau jour sur maints secrets de l ’époque fleuri
ssante de cet objectif. L'Hôtel de Ville a retrouvé son 
ancienne splendeur; dans les années à venir d’autres 
bâtiments du vieux Zamość subiront l ’intervention des 
rénovateurs et conservateurs. Les travaux seront exé
cutés par l ’Entreprise d’Etat des Ateliers de Conserva
tion des Monuments Historiques.

MICHAŁ BARANOWSKI

WSTĘPNE PRACE KONSERWATORSKIE W DAWNEJ BÓŻNICY W ZAMOŚCIU

W ramach trwającej od kilku lat restauracji 
i renowacji zespołu miejskiego starego Zamoś
cia, zostały przeprowadzone wstępne prace 
konserwatorskie w tamtejszej bóżnicy, stano
wiącej integralną część zabytkowego zespołu.

Późnorenesansowa (początek XVII w.), prze
budowana w baroku, jest typową 'budowlą tego 
okresu. Zbudowana jest z cegły, na zaprawie 
wapienno-piaskowej. Przeprowadzone badania 
wykazały, że skład zaprawy i wyprawy wa
pienno-piaskowej użytych przy budowie bóż
nicy jest typowy dla tzw. „cementu romań
skiego” (wapno +  piasek z dodatkami wiążą
cymi hydraulicznie).

Pierwotny budynek stanowiła sala modlitw, 
w późniejszym okresie zostały dobudowane ba- 
bińce (pomieszczenia do modlitw dla kobiet) 
od strony południowej i północnej. Budynek 
główny i babińce okalała attyka, której tylko 
dolna część, tj. ścianka nad gzymsem, ocalała
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do naszych czasów. Cały grzebień attyki poza 
drobnymi śladami nie istnieje. Na tej właśnie 
ściance attyki, nad gzymsem głównym, wokół 
całego budynku biegł metrowej szerokości fryz 
geometryczny, malowany w XVII w., techniką 
al fresco. Jako barwnika użyto, poza wapnem, 
sproszkowanego węgla drzewnego. Fryz zacho
wał się w większych fragmentach od strony 
północnej, w niewielkich od południowej. Pod 
gzymsem igłównym odkryto także niewielki 
fragment fryzu renesansowego, o motywach 
roślinnych, szerokości 50 cm. Jest on malowany 
bardzo ciekawą, niespotykaną dotąd techniką 
al fresco, a mianowicie z dodatkiem gipsu.

Na ścianie północnej, nad babińcem, zachowały 
się także fragmenty oryginalnego malarstwa 
(ornament roślinny), odkryte spod kilku warstw 
pobiał. Jakkolwiek niewielkie, można stwier
dzić na ich podstawie, że są dziełem wysokiej 
klasy artysty. Także na niektórych poibiałach 
zachowane są fragmenty późniejszych malowi-


