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Muzeum Historyczne Inspektoratu Zamojskiego AK im. 
Stanisława Prusa ps. „Adam” w Bondyrzu znajduje się 
na parterze oraz piętrze murowanego, wolnostojącego, 
jednopiętrowego budynku murowanego, usytuowanego 
na działce obok fabryki mebli. 

W roku 1972, były żołnierz AK Jan Sitek, zorganizował Muzeum Bondyrza –
Fabryki i Regionu Zamojszczyzny lat 1939-1944. Otwarcia Muzeum dokonał 
w dniu 5 maja 1972 roku Zastępca Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu 
Meblarskiego w Poznaniu mgr inż. Andrzej Stępniakowski – pochodzący z 
hrubieszowskiego były łącznik Oddziału Batalionów Chłopskich Stanisława 
Basaja ps. „Ryś”.

Jan Sitek stworzył to Muzeum z myślą o młodzieży. Z myślą o przyszłych 
pokoleniach, które po nas przyjdą. Aby pamiętali o tym, że każda piędź Ziemi 
Zamojskiej, zroszona jest krwią żołnierza września i żołnierza – partyzanta 
Armii Krajowej. Że zapisała się Złotą Kartą w męczeńskich dziejach Naszego 
Narodu.

Muzeum miało dość dużą frekwencję, jak na swoje położenie i warunki. W 
latach 1972-1978 muzeum odwiedzały liczne wycieczki i grupy zagraniczne: z 
ZSRR, Niemiec, Holandii, Bułgarii, Szwecji, Francji, Szwajcarii, Włoch, Irlandii, 
Wielkiej Brytanii, USA i Kanady. 

Ich obecność i pozytywne odczucia oraz podziw, dokumentują wpisy w 
Kronikach Muzeum. Muzeum licznie zwiedzali również byli żołnierze AK i BCH, 
a między innymi: kpt „Podkowa”, kpt „Norbert”, kpt „Dolina”, kpt „Ciąg” i wielu 
innych, oraz wielu żołnierzy AK. Według zapisów w kronikach muzeum, w roku 
1973 zwiedziły je 43 zorganizowane grupy tj. 1021 osób, w tym 625 osób 
stanowiła młodzież szkolna, oraz 5 wycieczek 51 osób z ZSRR. Niemała ilość 
osób zwiedzała muzeum również indywidualnie. Dla każdej zorganizowanej 
grupy, wygłaszana była prelekcja na temat wojny i okupacji Zamojszczyzny 
1939-1944, w tym roli, jaką odgrywała w niej Armia Krajowa i jej bohaterskich 
walk w obronie Ziemi Zamojskiej. 

Muzeum funkcjonowało do 5 sierpnia 1978 r., kiedy na polecenie władz 
partyjnych PZPR zostało zamknięte, ponieważ jak zaznaczono: „nie spełniało 
swojego zadania wychowawczego, szczególnie wśród młodzieży”- to jest nie 
krzewiło ideologii komunistycznej, natomiast gloryfikowało Armię Krajową i 
Polskie Państwo Podziemne. 

Po pięcioletnich staraniach, dopiero w dniu 9 października 1983 roku Muzeum 
zostało ponownie otwarte, dzięki staraniom i pomocy Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie, 
a w szczególności Zastępcy Dyrektora MWP płk dr. Kazimierza Satory byłego 
partyzanta z Polesia i Wołynia, historyka, autora wielu artykułów i książek, 
Nazwę Muzeum zmieniono na: „Muzeum Lat Walki i Okupacji Zamojszczyzny 
1939-1944”.

W latach 1984-1989 muzeum cieszyło się dużym zainteresowaniem. W roku 
1984 zwiedziło je 131 zorganizowanych grup – 3425 osób, w tym 2325 osób 
stanowiła młodzież szkolna. Ponadto 15 wycieczek – 99 osób z ZSRR, 
Niemiec, USA, Szwecji. Podobna frekwencja była w następnych latach. 
W roku 1990 Jan Sitek postanowił przekazać muzeum tym, kogo ono 
dotychczas godnie reprezentowało, to jest Światowemu Związkowi Żołnierzy 
Armii Krajowej. Spotkało się to z dużym zrozumieniem i przyjaznym stosunkiem 
Prezesa Zarządu Okręgu. 

Na podstawie aktu notarialnego, prawnym właścicielem części 3/4 ogólnej 
powierzchni użytkowej budynku jest Światowy Związek Żołnierzy Armii 
Krajowej Okręg Zamość.

Muzeum otrzymało nazwę: „Muzeum Historyczne Inspektoratu Zamojskiego 
Armii Krajowej im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu.

Społecznym Kustoszem Muzeum mianowany został z dniem 9 stycznia 1991 r. 
twórca Muzeum i dotychczasowy jego społeczny kustosz Jan Sitek. 



Muzeum gromadzi i eksponuje militaria na podstawie Zaświadczenia nr L.dz.AZ-1243/79 wydanego dnia 
19.12.1979 r. przez Naczelnika Wydziału Ogólnego KW MO w Zamościu. Zaświadczenie wydano na podstawie 
Protokołu L.dz.AZ-Pf.1243/79 sporządzonego w dniu 17.12.1979 r., dotyczącego kontroli stanu zabezpieczenia 
technicznego pomieszczeń Muzeum w Bondyrzu.

Muzeum posiada ogółem około 750 zdjęć, dokumentów i eksponatów, w tym wiele bardzo cennych, 
o dużej wartości materialnej i muzealnej. Wszystkie w/w muzealia są odpowiednio zabezpieczone, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

Eksponaty zgromadzone w Muzeum



Spośród eksponatów należy wymienić:  

- kompletny Wojskowy Ołtarz Polowy z 1939 r. ze skrzynią, torbą skórzaną kapelana, 
oraz ornatem i stułą, stanowiący bezcenny zabytek i unikalny eksponat muzealny 
w skali krajowej,
- ponad 500 sztuk zdjęć, map i plakatów, 
- 48 sztuk dokumentów, prasy konspiracyjnej, wydawnictw okupacyjnych, 
- 4 kompletne mundury, 
- hełmy, manierki, chlebaki, strzemiona, ostrogi, maski przeciwgazowe, nożyce do cięcia 
drutów i inne, 
- broń palną, w tym czołg i działo (eksponowane na zewnątrz budynku), moździerz, 5 ciężkich 
karabinów maszynowych, lekkie karabiny maszynowe, ręczne karabiny maszynowe, karabin 
przeciwpancerny UR, karabin automatyczny, karabiny, pistolety maszynowe, pistolety 
i rewolwery,
- części broni palnej, lufy w tym lufa polskiej armaty przeciwlotniczej Bofors wzór 37 ST 1939 
i lufa do polskiego przeciwpancernego UR wz. 35, 
- skrzynki i taśmy amunicyjne, zapasowe magazynki, pociski artyleryjskie (skorupy bez 
materiałów wybuchowych) oraz zasobniki i segment zasobnika zrzutowego,
- opaski, orzełki, odznaczenia i inne. W tym 3 opaski AK i BCH, orzełki polskie w tym 
2 produkcji konspiracyjnej AK, jedno odznaczenie – kwadrat z literą P, noszony przez Polaków 
wywiezionych na przymusowe roboty do Niemiec.
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Kompletny Wojskowy Ołtarz Polowy z 1939 r. ze skrzynią, torbą skórzaną 

kapelana, oraz ornatem i stułą, stanowiący bezcenny zabytek i unikalny 

eksponat muzealny w skali krajowej.



































MUZEUM
W TRAKCIE 
REMONTU



Mając na uwadze fakt, iż należące do ŚZŻAK O/Z Muzeum

Historyczne Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa

„Adama” w Bondyrzu jest miejscem wyjątkowym o cennych

walorach muzealnych i historycznych, ważnym regionalnym

ośrodkiem pielęgnującym pamięć narodową, Prezydium Zarządu

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, w

dniu 24 lipca 2017 r., podjęło uchwałę o przeprowadzeniu remontu

Muzeum, podjęciu działań na rzecz zabezpieczenia, konserwacji i

możliwie najskuteczniejszego wyeksponowania muzealnych

zbiorów.

W ramach prac remontowo–konserwatorskich budynku 

muzeum wykonano następujące prace: 



- ogrodzono część terenu muzeum 
- ścięto przeszkadzające drzewa i krzewy
- utwardzono część gruntu grysem
- wyburzono cementowe schody i podest na 
zewnątrz przy budynku 
- wykonano ocieplenie budynku styropianem oraz 
malowanie ścian
- pomalowano kraty okienne
- zamurowano 2 otwory okienne 
- wymieniono 14 okien
- zabudowano 4 otwory drzwiowe pomiędzy 
pomieszczeniami na pierwszym piętrze
- wstawiono drzwi wewnątrz budynku
- odnowiono parapety
- wygospodarowano pomieszczenie pod toaletę 
(zamurowano wejście z zewnątrz, dobudowano 
wejście wewnątrz budynku, położono terakotę i 
glazurę, wyposażenie sanitarne, wymieniono i 
wstawiono  drzwi) 
- usunięto parkiet z płyty wiórowej w dwóch 
pomieszczeniach na pierwszym piętrze
- wyrównano posadzki masą wyrównującą

- położono terakotę na parterze budynku oraz  
w dwóch pomieszczeniach na piętrze i klatce 
schodowej
- wycyklinowano i polakierowano parkiet 
o pow. 100m2

- poszerzono i podwyższono barierki na klatce 
schodowej
- wykonano zabudowę sufitów dostosowaną do 
aranżacji oświetlenia muzeum
- odświeżono boazerię
- wyrównano ściany gładzią gipsową i pomalowano
- doprowadzono instalację wodną i kanalizacyjną
- wymieniono instalację elektryczną i stare 
oświetlenie na nowoczesne oświetlenie led
- wykonano przyłącze gazowe 
- wykonano instalację centralnego ogrzewania 
zasilaną gazem 
- wykonano remont i konserwację instalacji 
alarmowej przeciwpożarowej oraz 
antywłamaniowej
- umieszczono tablicę z nazwą muzeum 
na ścianie budynku



Wykonano również prace takie jak m.in.:

- spis, inwentaryzację, spakowanie i zabezpieczenie muzealiów

- kosztorysy

- zakupy materiałów

- dostarczanie materiałów wykorzystywanych do remontu

- konsultacje dot. sposobu i koncepcji prowadzenia remontu

- projekty instalacji elektrycznej, gazowej

- pisma i zgłoszenia do instytucji nadzorujących

- nadzorowanie i koordynowanie robót remontowych

- podjęto działania w celu pozyskania pieniędzy na remont







































































MUZEUM DZISIAJ

































Prace do wykonania:

- opaska odwadniająca,

- ogrodzenie od strony ośrodka zdrowia,

- wybudowanie chodnika,

- wyrównanie terenu, posianie trawy,

- wykonanie nowych regałów gablot i podestów na 

eksponaty (muzealia) oraz foto-ram na zbiory fotograficzne, 

kiosk multimedialny.



Więcej informacji:
www.akzamosc.pl/muzeum



DZIĘKUJEMY


