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ZAMOŚĆ

ZAMOŚĆ

Z

Z

Budowa Zamościa rozpoczęła się w 1580
roku na przestronnym miejscu nad rzeką Łabuńką. Przez kilkadziesiąt kolejnych lat uformowano
potężne mury obronne, które chroniły miejsce życia fundatora z rodziną w wyniosłym pałacu, jak
i mieszczan zajmujących domy wzdłuż regularnie
rozplanowanych ulic i trzech rynków: Wielkiego,
Solnego i Wodnego. Niemal od początku miasto zamieszkiwali ludzie różnych nacji i wyznań,
o czym wciąż przypominają zachowane – synagoga i cerkiew. Z kolei społeczność katolicka dysponowała i dysponuje kilkoma świątyniami, z których
na pierwszy plan wysuwa się zrekonstruowana
i odnowiona katedra.

The construction of Zamość began in 1580
on a spacious site on the Łabuńka River. Over
the next several dozen years, massive defensive
walls were formed to protect the place of life of
the founder and his family in the lofty palace,
as well as the townspeople who lived along the
regularly designed streets and three market
places: Great, Salt and Water. Almost from the
very beginning, the town was inhabited by people
of various nations and denominations, which is
still remembered by the surviving synagogue and
the Orthodox church. The Catholic community,
in turn, had and has several churches, of which
the reconstructed and renovated cathedral is the
most prominent.

Miasto idealne

The Ideal Town

amość jest w skali Polski wyjątkowym przedsięwzięciem urbanistycznym. Po pierwsze dlatego, że zrealizowano je według projektu architekta Bernardo Morando, który zmaterializował z dala
od swej ojczyzny włoską koncepcję miasta renesansowego, a po wtóre, że tak wiele efektów tych
prac w dobrym stanie przetrwało do obecnych
czasów. To spowodowało, że Zamość w 1992 roku
został wpisany na prestiżową listę Światowego
Dziedzictwa Kultury UNESCO obok szeregu najbardziej znanych zabytków naszej planety.
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amość is a unique urban project in Poland. Firstly,
because it was built according to the design of
the architect Bernardo Morando who materialized
the Italian concept of the Renaissance city far
away from his homeland, and secondly, because
so many effects of his work have survived in good
condition to the present day. As a result, in 1992
Zamość was added to the prestigious UNESCO
World Cultural Heritage list next to a number of the
most famous monuments of our planet.
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W czasach, kiedy wojny były czymś powszednim, obronność miasta miała kluczowe znaczenie. Zamojskie umocnienia wykonano tak solidnie,
że żaden wróg nie zdołał ich pokonać szturmem
bezpośrednim, mimo usilnych prób Kozaków
Chmielnickiego w 1648 roku, Szwedów w czasie
„Potopu”, czy bolszewików w 1920 roku. Zasadnicze prace fortyfikacyjne wykonane w latach 1586–
1638 skorygowano i unowocześniono w I połowie
XIX wieku pod kierunkiem francuskiego inżyniera
Jana Mallet-Malletskiego, kiedy to powstały raweliny, nadszańce, nowe bramy oraz rotunda, zlokalizowana pół kilometra na południe od głównej
twierdzy. Jednak wobec faktu wynalezienia dział
z lufami gwintowanymi, które z łatwością kruszyły ceglane mury, władające wówczas Zamościem
władze carskie zdecydowały w 1866 roku o likwidacji twierdzy. Dla ograniczonego wojskowymi rygorami miasta oznaczało to możliwość terytorialnego i ludnościowego rozwoju.

In the days when wars were commonplace,
the city’s defence capabilities were of paramount
importance. The fortifications in Zamość were
made so solidly that no enemy was able to defeat
them by direct assault, despite strenuous attempts
by the Khmelnytsky Cossacks in 1648, the Swedes
during the “Deluge”, or the Bolsheviks in 1920. The
main fortification works carried between 1586 and
1638 were corrected and modernized in the first
half of the 19th century under the supervision of
the French engineer Jan Mallet-Malletski when
ravelins, new gates and a rotunda, located half
a kilometre south of the main fortress were built.
However, due to the invention of guns with rifled
barrels, which could easily crush brick walls, the
tsarist authorities, ruling Zamość at that time,
decided to liquidate the fortress in 1866. For
the city limited by military regulations it meant
the possibility of territorial and populational
development.

Jeszcze w XX–leciu międzywojennym przeprowadzono niewielkie prace naprawcze zabytków
na Starym Mieście, jednak zakrojone na szerszą
skalę roboty konserwatorskie odbyły się dopiero
w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX
wieku. Najlepszy czas dla zamojskich zabytków
rozpoczął się w roku 2011, kiedy ze wsparciem

Even in the interwar period, minor restoration
work was carried out in the Old Town, however,
wider-scale restoration took place only in the
seventies and eighties of the 20th century. The best
time for the monuments in Zamość started in 2011
when, with the support of enormous funds from
the European Union, thorough restoration work

■

Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej w Zamościu

■

Revitalisation of the Zamość Rotunda in Zamość

ogromnych środków Unii Europejskiej rozpoczęto gruntowną renowację i częściową rekonstrukcję zaniedbanych lub nieistniejących fragmentów
umocnień. Zamość zyskał wtedy wygląd zbliżony
do tego sprzed setek lat. W ostatnim czasie remontu doczekał się też jeden z najbardziej oryginalnych
elementów obronnych twierdzy, a mianowicie rotunda, która podczas II wojny światowej wykorzystywana była jako hitlerowski obóz przejściowy,
gdzie śmierć poniosło około 8 tysięcy osób.
Wokół Starego Miasta rozciąga się nowoczesne i piękne miasto, najważniejsze w południowej
części Lubelszczyzny. Zamość jest coraz lepiej powiązany komunikacyjnie z resztą kraju, zwłaszcza
trasami samochodowymi, wśród których najważniejsza to prowadząca do Warszawy i na Ukrainę
droga krajowa Nr 17.
Wygodny dojazd jest nader ważny, gdyż istotnym elementem tutejszej gospodarki jest turystyka. Co roku tysiące ludzi odwiedzają piękne zabytkowe miasto, często łącząc przyjazd w te strony
z wizytą na Roztoczu, którego magnesem są długie wstęgi pól, tradycyjne wsie oraz ciekawe miejscowości pełne zabytków. Oba obiekty – magnacki Zamość i sielskie Roztocze świetnie uzupełniają
się nawzajem, skutecznie kusząc gości urozmaiconą ofertą wypoczynku.
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and partial reconstruction of neglected or nonexistent fragments of fortifications was carried
out. Then Zamość gained a similar appearance
to that from hundreds of years before. Recently,
one of the most original defensive elements of
the fortress has been renovated, i.e. the Rotunda,
which during World War II was used as a Nazi
transit camp, where about 8,000 people met their
death.
Around the Old Town, there is a modern and
beautiful city, the most important in the southern
part of the Lublin region. Zamość has increasingly
better transport links with the rest of the country,
especially car routes, among which the most
important is the trunk road No. 17 leading to
Warsaw and Ukraine.
Convenient access is very important as tourism
is a significant part of the local economy. Every
year, thousands of people visit this beautiful
historic town, often combining it with a visit to
the Roztocze region with its long ribbons of fields,
traditional villages and interesting places full of
monuments. Both the aristocratic city of Zamość
and the idyllic Roztocze region are a perfect
combination, effectively tempting guests with
a varied leisure offer.
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ROTUNDA

XIX-wieczna działobitnia

R

otunda jako działobitnia wybudowana w latach 1825-1831 według projektu generała
Jana Mallet-Malletskiego była częścią fortyfikacji
Zamościa. Wysunięta 500 metrów od fosy, miała
umacniać twierdzę od strony południowej. Zbudowana na planie koła o średnicy zewnętrznej 54
metry, składała się z 20 jednakowych, koncentrycznie ustawionych cel. Cele były otwarte na
dziedziniec arkadami dla wtaczania armat, posiadały kształt radialny.

Zamość 1823 rok, AGAD zbiór kartograficzny
6
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THE ROTUNDA

19th Century Cannon Outpost

T

he Rotunda as a cannon outpost built between
1825 and 1831 according to the design of
General John Mallet-Malletski was part of the
fortifications of Zamość. Located 500 meters
beyond the moat it was to strengthen the fortress
from the south. Built in a circular shape of 54
meters in external diameter, it consisted of 20
identical cells arranged in a concentric manner. The
radially shaped cells had arched exits open to the
courtyard for wheeling out cannons.

Zamość in 1823, AGAD collection of maps
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Zamość. Plan twierdzy z 1856 r. opublikowany w:
Stanisław Herbst, „Zamość”, Warszawa 1954
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Zamość. The fortress map of 1856 published in “Zamość”
by Stanisław Herbst, Warsaw 1954
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Rysunek inżyniera wojskowego Jana Pawła Lelewela
z 1830 r. wykonany w czasie budowy Rotundy

Drawing made by Jan Paweł Lelewel, military engineer,
during the construction of the Rotunda in 1830

ROTUNDA

THE ROTUNDA

Po likwidacji twierdzy

After the liquidation of the fortress

W

1866 roku car Rosji Aleksander II zdecydował
o likwidacji Twierdzy Zamość. Rotunda przestała pełnić funkcję działobitni. Po zamurowaniu
wnęk wewnętrznych wykorzystywano ją na skład
amunicji. Od tego czasu zaczęła funkcjonować
nazwa Rotundy jako prochowni. W dwudziestoleciu międzywojennym po odzyskaniu przez Polskę niepodległości stacjonujące w Zamościu pułki
(9. Pułk Piechoty Legionów i 3. Pułk Artylerii Lekkiej) składowały tutaj broń i amunicję.

Widok Rotundy z początku XX wieku
8
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n 1866, Alexander II, the Tsar of Russia, made
a decision on the liquidation of the Zamość
Fortress. The Rotunda ceased to function as
a cannon outpost. After walling up internal niches,
it was used as an ammunition depot. Since then,
the name of the Rotunda as a gunpowder magazine
started to be used. In the interwar period after
regaining independence by Poland, Zamość-based
regiments (9th Legions Infantry Regiment and 3rd
Light Artillery Regiment) stored their weapons and
ammunition here.

View of the Rotunda, the beginning of the 20th century
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ROTUNDA w okresie okupacji

THE ROTUNDA during the

niemieckiej: więzienie, obóz
przejściowy, miejsce rozstrzeliwań

German occupation: prison, transit
camp, place of executions by firing
squad

R

D

otunda w czasie II wojny światowej (19401944) została zajęta przez zamojską placówkę Gestapo (Gefangenen – Durchgangslager Sipo)
i spełniała funkcję więzienia śledczego, obozu
przejściowego a przede wszystkim miejsca rozstrzeliwań ludności polskiej. Pierwszego masowego mordu Niemcy dokonali 8 lipca 1940 roku, rozstrzeliwując 40 osób przywiezionych z więzienia
w Zamościu. Ostatnie egzekucje miały miejsce 20
i 21 lipca 1944 roku. Rozstrzelano wówczas 150
osób.

Grażyna Kierszniewska,
ur. 25 IX 1924 roku,
rozstrzelana 8 VII 1940 roku
w Rotundzie
Grażyna Kierszniewska,
born on 25 September
1924, was executed in the
Rotunda on 8 August 1940

Danuta Sztarejko, ur. 8 IX
1923 roku, rozstrzelana 8
VII 1940 roku w Rotundzie
Danuta Sztarejko, born on
8 September 1923, was
executed in the Rotunda on
8 July 1940

uring World War II (1940-1944) The Rotunda
was taken over by the Zamość Gestapo
precinct (Gefangenen – Durchgangslager Sipo)
and served as a remand prison, transit camp
and, above all, a place of executions of the Polish
population. The first mass murder was committed
by the Germans on 8 July 1940 by executing 40
people brought from the prison in Zamość. The
last executions took place on 20 and 21 July 1944,
when 150 people were executed.

Michał Wazowski, burmistrz
Zamościa w latach 19321941, ur. 19 IX 1882 roku,
aresztowany 21 V 1941
roku, rozstrzelany 8 VIII
1941 roku w Rotundzie
wraz z synem Andrzejem
Michał Wazowski, the
Mayor of Zamość between
1932 and 1941, born on
19 September 1882, was
arrested on 21 May 1941
and executed together
with his son Andrzej in the
Rotunda on 8 August 1941

Ks. Antoni Gomółka,
kapelan harcerzy, kapitan
WP, rozstrzelany 16 VIII
1942 roku w Rotundzie
Rev. Antoni Gomółka,
chaplain of scouts, captain
of the Polish Army, was
executed in Rotunda on 16
August 1942

R

S

Na bramie wejściowej do Rotundy w 1940
roku widniał napis w języku polskim i niemieckim
„Tymczasowy obóz internowanych przez policję
ze względu na bezpieczeństwo publiczne”. W lipcu
1944 roku pozostał tylko napis w języku niemieckim: „Gefangenen – Durchgangslager Sicherheitspol” (Jeniecki Obóz Przejściowy Policji Bezpieczeństwa) poniżej „Beschlagnahmt im Einvernehmen mit der Ortskommandr Zamosc” (Obiekt zajęty w porozumieniu z komendanturą w Zamościu).

In 1940, on the entrance gate to the Rotunda,
there was an inscription in Polish and German:
“Temporary camp for the interned by the police
for reasons of public safety”. In July 1944, only
the German version remained: “Gefangenen
– Durchgangslager Sicherheitspol” (Transit
Camp for Security Police Prisoners) and below
“Beschlagnahmt im Einvernehmen mit der
Ortskommandr Zamość” (The building was taken
over in agreement with the Zamość Commandant
Headquarters).

otunda nie figurowała w żadnym wykazie administracyjnym. Brak niemieckiej dokumentacji
i świadków powoduje, że ukazanie dokładnej historii tego miejsca zagłady jest niezwykle trudne.
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ince The Rotunda was not on any administrative
list, it is extremely difficult to show the exact
history of this extermination site due to the lack of
German documentation and witnesses.
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Brama Rotundy z oryginalnym napisem niemieckim
z czasów II wojny światowej

Obwieszczenie o wyrokach śmierci, tzw. afisze śmierci
(ukazywały się w języku polskim i niemieckim)

Rotunda Gate with the original German inscription
from World War II

Announcement on death sentences, the so-called death
posters (issued in Polish and German)

Obwieszczenie o wyrokach śmierci, tzw. afisze śmierci (ukazywały się w języku polskim i niemieckim)
Announcement of death sentences, the so-called death posters (issued in Polish and German)
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Wykop w miejscu palenia ofiar.
Excavation at the place where the victims were burnt.
„W roku 1945 w czasie wykonywania fundamentu pod urnę
na prochy (w środku dziedzińca) stwierdziłem, że ziemia
w tym miejscu była przesycona do głębokości około 1,5 metra
tłuszczem ludzkim o niesamowitej woni”. Zeznanie Adama
Klimka przed prokuratorem Sądu Okręgowego w Zamościu.
“In 1945, during the construction of the foundation for the
funeral urn (in the middle of the courtyard) found that the earth
at this point was supersaturated to the depth of about
1.5 meters with human fat of an amazing scent”.
The testimony of Adam Klimek before the prosecutor
of the Regional Court in Zamość.

Zwłoki ekshumowane z grobu zbiorowego w Rotundzie,
1944 r.
Corpses exhumed from the mass grave in Rotunda, 1944

P

I

Paląc ofiary, Niemcy próbowali zatrzeć ślady
swoich zbrodni. Na stosie płonęły ciała wydobyte z mogił położonych poza murem Rotundy,
a także z grobów zbiorowych z terenu Zamojszczyzny. Między innymi w dniach 13-16 lipca 1944
roku przywożono i palono zwłoki ekshumowane
z cmentarza żydowskiego w Szczebrzeszynie.

By burning their victims, the Germans tried to
cover up the traces of their crimes. Bodies taken
from the graves located outside the Rotunda wall,
as well as from the mass graves in the Zamość
region, were burning at the stake. From 13 July
to 16 July 1944, the bodies exhumed and brought
from the Jewish cemetery in Szczebrzeszyn were
burnt, among others.

oczątkowo, kiedy liczba osób rozstrzelanych
nie była duża, egzekucji dokonywano wewnątrz Rotundy i tutaj zakopywano ciała. Później
w miarę nasilania się akcji eksterminacyjnej wobec Polaków dziedziniec Rotundy okazał się „zbyt
mały”, dlatego Niemcy swoje ofiary zaczęli grzebać
w dołach poza murami. Tam też odbywały się egzekucje. Wiosną 1944 roku przybyło do Zamościa
specjalne niemieckie komando policyjne wyszkolone w prowadzeniu egzekucji i spopielaniu zwłok.
Przebywało ono stale na terenie Rotundy. Od maja
1944 roku stos ze szczątkami ludzkimi płonął
dzień i noc.

Palenie zwłok odbywało się na środku dziedzińca. Nad dołem o średnicy 3,5 metra i głębokości 0,5 m układano szczapy drewna i ciała ludzkie.
Stos oblewano smołą i podpalano. Popiół z ciał
ludzkich Niemcy wsypywali do dołów po ekshumacji lub wrzucali do rzeki po lewej stronie od bramy wejściowej.
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nitially, when the number of executed people
was not large, executions were performed inside
The Rotunda and the bodies were buried there.
Later, as the extermination action against Poles
intensified, the Rotunda courtyard turned out to
be “too small”, so the Germans began to bury their
victims in pits outside the walls. Executions also
took place there. In the spring of 1944, a special
German police commando, trained in carrying
out executions and incinerating bodies, arrived in
Zamość. It was constantly located in the Rotunda.
From May 1944, a pile of human remains was
burning day and night.

The burning of bodies took place in the middle
of the courtyard. Logs of wood and human bodies
were placed over a pit of 3.5 meters in diameter
and 0.5 meter in depth. The pile was then covered
with tar and burnt. The ashes from human bodies
were scattered into the exhumation pits or into the
river on the left side of the entrance gate.
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S

zacuje się, że w Rotundzie zginęło od sześciu
do ośmiu tysięcy ludności polskiej. Za zbrodnie
te nikt nie został osądzony. Rotunda Zamojska jest
symbolem tragedii mieszkańców Zamościa i Zamojszczyzny w okresie II wojny światowej.

Rotunda w czasie II wojny światowej

ROTUNDA

The Rotunda during World War II

The end of July 1944

P

o pośpiesznym odejściu Niemców z Zamościa
mieszkańcy miasta pielgrzymowali do Rotundy
– miejsca uświęconego krwią tysięcy ludzi. Przybywała także ludność z wysiedlonych terenów,
w nadziei, że uda się odnaleźć ciała bliskich.
Mimo, że Niemcy skrzętnie zacierali ślady
zbrodni, widok po ich odejściu był przerażający:
rozkopane masowe mogiły, niepogrzebane zwłoki. W powietrzu unosił się zapach nadpalonych ciał
ludzkich.

■

t is estimated that from six to eight thousand
Polish people were executed in the Rotunda.
No one was tried for those crimes. The Zamość
Rotunda is a symbol of the tragedy of the
inhabitants of Zamość and the Zamość region
during the Second World War.

THE ROTUNDA

Koniec lipca 1944 roku
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A

fter the hurried retreat of the Germans
from Zamość, the city’s inhabitants made
pilgrimages to the Rotunda – a place hallowed by
the blood of thousands of people. There were also
people from the resettlement areas in the hope of
finding the bodies of their loved ones.
Despite the fact that the Germans had
thoroughly covered up the evidence of their
crimes, the sight after their retreat was horrifying:
unearthed mass graves, unburied bodies. The
stench of partially burnt human bodies lingered in
the air.
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26 lipca 1944 r. – po ucieczce Niemców

Feliksa Szala przy zwłokach męża i syna, 1944 r.

26 July 1944 – after the retreat of the Germans

Feliksa Szala at the bodies of her husband and son, 1944

Uroczystości patriotyczno-religijne, 28 lipca 1944 r.
Patriotic and religious celebrations, 28 July 1944
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Mauzoleum
Ludności Zamojszczyzny

Mausoleum of the People
of the Zamość Region

W

lipcu 1944 roku po ucieczce Niemców z Zamościa zorganizowała się grupa osób chcących udokumentować przerażającą spuściznę po
okupacji niemieckiej, a jednocześnie oddać hołd
i cześć pomordowanym. Zebranie organizacyjne, na którym powołano Stowarzyszenie pod
nazwą Komitet Budowy Pomnika-Mauzoleum
„Rotunda” miało miejsce 27 sierpnia 1944 roku.
Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej w Zamościu
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I

n July 1944, after the Germans had retreated from
Zamość, a group of people organized themselves
to document the terrible legacy of the German
occupation and, at the same time, to pay tribute
to the murdered. Organizational meeting on which
the Association was established under the name of
the “Rotunda” Monument-Mausoleum Founding
Committee took place on 27 August 1944.
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Zdjęcie członków Komitetu Budowy Mauzoleum „Rotunda”

Fragment ekspozycji w Rotundzie: „Przedmioty martyrologii
Ziemi Zamojskiej w czasie okupacji niemieckiej”, 1950 r.

Photo of the members of “The Rotunda” MonumentMausoleum Founding Committee.

A fragment of the exhibition in the Rotunda: “Objects of the
Zamość Region Martyrdom during the German Occupation”,
1950

Komitet miał za zadanie między innymi opracować
projekt Pomnika Mauzoleum „Rotunda”, prowadzić
nadzór nad wykonywanymi pracami, pomagać
w pracach ekshumacyjnych, protokołować wyniki
oględzin i zeznania świadków, gromadzić materiał
rzeczowy i źródłowy.

The task of the Committee was to develop
a design for the “Rotunda” MonumentMausoleum, supervise the work carried out,
assist in the exhumation work, record the results
of inspections and testimonies of witnesses, and
collect objects and source material.

Komitet współpracował z Sądem Okręgowym
w Zamościu, a wyniki prac wysyłał do Międzynarodowego Trybunału w Norymberdze i do Komisji
Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce.

The Committee cooperated with the Regional
Court in Zamość, and sent the results of its work
to the International Tribunal in Nuremberg and to
the Commission for the Investigation of German
Crimes in Poland.

Cegiełka na budowę cmentarza Rotunda
Donation for the construction of the Rotunda cemetery

Afisz Komitetu Budowy Mauzoleum „Rotunda”, 1944 r.
Poster of “The Rotunda” Monument-Mausoleum Founding
Committee , 1944
14
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Mauzoleum Ludności Zamojszczyzny
– współcześnie

M

auzoleum „Rotunda” jest miejscem uroczystości patriotycznych i religijnych z okazji
świąt państwowych i kościelnych.

THE ROTUNDA

Mausoleum of the Population
of the Zamość Region – today
Prymas Polski ks. kardynał Józef Glemp, ks. infułat Jacek
Żórawski, ks. biskup Jan Śrutwa w Rotundzie Zamojskiej,
1994 r.
Cardinal Józef Glemp, the primate of Poland, Jacek Żórawski,
prelate, Jan Śrutwa, bishop in the Rotunda Zamojska,1994

ROTUNDA

T

he “Rotunda” Mausoleum is a place of patriotic
and religious celebrations on the occasion of
public and church holidays.

THE ROTUNDA

Cele

Cells

CELA I – Ruiny celi zbombardowanej we wrześniu 1939 roku. Miejsce egzekucji dokonywanej
przez Niemców na ludności polskiej.

CELL I – The ruins of the cell bombed in
September 1939. The place of execution carried
out by the Germans on the Polish population.

CELA II – Cela informacyjna, w której przedstawiono obiekt Rotundy jako dziewiętnastowiecznej budowli – działobitni, następnie prochowni
oraz historię Rotundy w czasie II wojny światowej,
podczas której pełniła funkcję więzienia, obozu
przejściowego a także była miejscem masowych
rozstrzeliwań.

CELL II – The information cell presenting the
Rotunda as a 19th century building: a cannon
outpost, then a gunpowder magazine and during
World War II, a prison, transit camp and also
a place of mass executions.

CELA III – Cela Wołyniaków. Powstała w 1992
roku z inicjatywy Stowarzyszenia Upamiętnienia
Polaków Pomordowanych na Wołyniu w latach
1939-1946.
CELA IV – Cela Więźniów Politycznych Zamojszczyzny.
CELA V – Cela pamięci Prawników i Sędziów.
CELA VI – Cela Sybiraków (dawniej Nieznanego
Więźnia Politycznego).
CELA VII – Cela Stowarzyszenia Kupców Polskich.
CELA VIII – Cela Harcerzy.
CELA IX – Cela Konzentrationslager Lublin potocznie zwana – Więźniów Majdanka.
CELA X – Cela Księży i Duchowieństwa.
Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej w Zamościu
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CELL III – The Cell of the Poles of Volhynia. The
opening took place in 1992 on the initiative of the
Association for the Commemoration of the Poles
Murdered in Volhynia between 1939 and 1946.
CELL IV – The Cell of Political Prisoners of the
Zamość region.
CELL V – The Cell of Lawyers and Judges.
CELL VI – The Cell of the Siberians (formerly of
the Unknown Political Prisoner).
CELL VII – The Cell of the Association of Polish
Merchants.
CELL VIII – The Cell of Scouts.
CELL IX – Konzentrationslager Lublin, commonly
known as the Cell of Majdanek Prisoners.
CELL X – The Cell of Priests and Clergy.

Revitalisation of the Zamość Rotunda in Zamość
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CELA XI – Cela więźniów Konzentrationslager
Auschwitz.

CELL XI – The Cell of the Prisoners of
Konzentrationslager Auschwitz.

CELA XII – Cela Pocztowców.

CELL XII – The Cell of Postal Workers.

CELA XIII – Cela Nauczycieli.

CELL XIII – The Cell of Teachers.

CELA XIV – Cela Partyzantów.

CELL XIV – The Cell of Partisans.

CELA XV – Cela Spółdzielców.

CELL XV – The Cell of the Cooperative Members.

CELA XVI – Cela Pamięci Żydów Zamojskich,
ofiar Holokaustu.

CELL XVI – The Cell of the Zamość Jews, victims
of the Holocaust.

CELA XVII, XVIII – Zamość i Zamojszczyzna w latach 1939-1944.

CELL XVII, XVIII – The Cells of Zamość and the
Zamość region between 1939 and 1944.

CELA XIX – Cela poświęcona Dzieciom Zamojszczyzny.

CELL XIX – The Cell of the Children of the Zamość
region.

CELA XX – Cela Armii Krajowej.

CELL XX – The Cell of the Home Army.

ROTUNDA

THE ROTUNDA

Cmentarz wojenny

War Cemetery

C

mentarz – położony na zboczach szerokiej grobli wzdłuż alei prowadzącej do Rotundy oraz
dookoła jej murów podzielony został na kwatery.
1. KWATERA ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO.
Spoczywają tu żołnierze Wojska Polskiego polegli
w walkach z Niemcami w 1939 roku na polach bitewnych Zamojszczyzny. Ekshumacje prowadzone
były w latach 1951-1958.

2. KWATERA ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ.
W kwaterze pochowani zostali żołnierze z pierwszego samodzielnego oddziału leśnego porucznika Piotra Złomańca ps. „Podlaski”, polegli w bitwie
z Niemcami pod Lasowcami 4 lutego 1943 roku.
Tu spoczywają także żołnierze AK z kompanii
Franciszka Bednarskiego ps. „Reneta” i Mieczysława Szejny ps. „Skała”, polegli w walce z oddziałami Ukraińskiej Powstańczej Armii – Ukraińskiej
Samoobrony Narodowej (UPA-USN), wspieranej
przez jednostki SS-Galizien w kwietniu i czerwcu
1944 roku w walkach pod Posadowem i Rzeczycą.
3. KWATERA OFIAR ZBRODNI NIEMIECKICH POPEŁNIONYCH NA LUDNOŚCI POLSKIEJ.
W kwaterze usytuowanej wokół korony Rotundy
spoczywają w 487 zbiorowych mogiłach osoby
zamordowane w Rotundzie i na terenie Zamościa.
Większość ofiar pozostaje bezimienna. Prace eks16
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T

he cemetery, located on the slope of a wide
embankment along an avenue leading to the
Rotunda and around its walls, has been divided
into the following sections:
1. THE SOLDIERS OF THE POLISH ARMY.
Here are the graves of the soldiers of the Polish
Army killed in the battles with the Germans on
the battlefields of the Zamość region in 1939. The
exhumations were carried out between 1951 and
1958.

2. THE HOME ARMY SOLDIERS.
This is the site of the graves of the soldiers of the
first independent partisan unit of Lieutenant Piotr
Złomaniec, pseudonym “Podlaski” who lost their
lives in the battle with the Germans near Lasowce
on 4 February 1943. This is also the site of the
graves of the Home Army soldiers of the company
of Franciszek Bednarski, pseudonym “Reneta”, and
Mieczysław Szejn, pseudonym “Skała”, who died in
the battle against the units of the Ukrainian Insurgent
Army – Ukrainian National Self-Defence (UPA-USN),
supported by SS-Galizien units in April and June 1944
in the battles near Posadów and Rzeczyca.
3. THE VICTIMS OF GERMAN CRIMES ON THE
POLISH POPULATION.
People murdered in the Rotunda and in Zamość are
buried in 487 mass graves in the section situated
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Plan cmentarza wojennego przy Rotundzie / Plan of the War Cemetery at the Rotunda
Fosa / Moat

5

7

5
7

3

1

11

5

Droga Męczenników Rotundy / The Rotunda Martyrs’ Route

2

8
4

7

8

8
10
8

6

9

Fosa / Moat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Miejsce rozstrzeliwań
Ruiny celi zbombardowanej we wrześniu 1939 r.
Miejsce palenia zwłok
Miejsce wysypywania prochów ludzkich
Kwatery żołnierzy Armii Polskiej, poległych we wrześniu 1939 r. na Zamojszczyźnie
Kwatery żołnierzy Armii Krajowej, którzy zginęli w latach 1943-1944 na Zamojszczyźnie
Kwatery, w których spoczywają ludzie zamordowani w czasie II wojny światowej na terenie Rotundy
Kwatery żołnierzy Armii Czerwonej i partyzantów radzieckich, którzy zginęli na Zamojszczyźnie podczas II wojny światowej
Kwatery ludności żydowskiej pomordowanej na Zamojszczyźnie
Pomnik generała Siergieja Ogurcowa
Brama Rotundy z oryginalnym niemieckim napisem z czasów II wojny światowej

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Place of executions by firing squad
Ruins of the cell bombed in September 1939
Place of burning of dead bodies
Place of dumping human ashes
Section of the Polish Army soldiers killed in the Zamość region in September 1939
Section of the Home Army soldiers killed in the Zamość region between 1943 and 1944
Section of the people murdered in the Rotunda during World War II
Section of the Red Army soldiers and Soviet partisans killed in the Zamość region during World War II
Section of the Jewish population murdered in the Zamość region
Monument commemorating General Sergei Ogurtsov
The Rotunda gate with the original German inscription from World War II

humacyjne prowadzone były w latach 1944-1948
pod nadzorem specjalnie powołanej Komisji Sądowo-Lekarskiej.
4. KWATERA ŻOŁNIERZY ARMII CZERWONEJ.
Wśród osób pochowanych znajdują się mogiły:
partyzantów radzieckich z oddziału „Miszki Tatara” (Michała Atamanowa), radzieckich jeńców wojennych z obozów jenieckich z Zamościa, żołnierzy
Armii Czerwonej poległych na Zamojszczyźnie
w walkach w lipcu 1944 roku.
5. KWATERA OFIAR ZBRODNI NIEMIECKICH POPEŁNIONYCH NA LUDNOŚCI ŻYDOWSKIEJ.
W kwaterze pochowano szczątki 450 osób ekshumowanych w 1958 roku z miejsc kaźni ludności
żydowskiej w Szczebrzeszynie, Obroczy, Szewni,
Nieliszu, Deszkowicach, Sułowie, Krasnobrodzie
i Zwierzyńcu. Również na terenie Rotundy rozstrzelano 20 listopada 1942 roku około 200 Żydów.
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around the crown of the Rotunda. Most of the
victims remain nameless. The exhumation work
was carried out between 1944 and 1948 under
the supervision of a specially appointed Judicial
and Medical Commission.
4. THE RED ARMY SOLDIERS.
Among the buried there are graves of Soviet
partisans from the unit of “Miszka Tatar” (Michał
Atamanov), Soviet prisoners of war from POW
camps in Zamość, the Red Army soldiers killed in the
battles in the Zamość region in July 1944.
5. VICTIMS OF THE GERMAN CRIMES COMMITTED
ON THE JEWISH POPULATION.
This section is the last resting place of 450 people
exhumed in 1958 from the places of execution of
the Jewish population in Szczebrzeszyn, Obrocz,
Szewnia Nielisz, Deszkowice, Sułów, Krasnobród
and Zwierzyniec. Approximately 200 Jews were also
shot in the Rotunda on 20 November 1942.

Revitalisation of the Zamość Rotunda in Zamość
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Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej
biekt Rotundy znajdujący się przy ul. Męczenników Rotundy w Zamościu został poddany rewitalizacji. Z uwagi na zły stan techniczny obiektu zostały wykonane prace
konserwatorskie w ramach projektu współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Celem prac było powstrzymanie destrukcji obiektu i czynników niszczących, poprawa stanu technicznego oraz możliwie wierne utrzymanie pierwotnego wyglądu. Zamontowano
podjazdy umożliwiające zwiedzanie obiektu przez osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi. Do obiektu doprowadzono
Internet, wykonano oświetlenie cel, monitoring wewnętrzny
i zewnętrzny oraz zamontowano infomaty do wyświetlania
prezentacji multimedialnych.
Rewitalizacja Rotundy obejmowała roboty budowlane
w branżach budowlano-konstrukcyjnej i elektrycznej oraz
prace konserwatorskie.
W trakcie realizacji inwestycji prowadzone były roboty
budowlane dotyczące przebudowy skarpy ziemnej dachu,
przebudowy korony murów, wykonania izolacji dachu z odprowadzeniem wód opadowych gromadzących się na poziomie dachu, wymiany i naprawy stolarki okiennej i drzwiowej
z remontem konserwatorskim, wykonania instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
Prace konstrukcyjne i izolacyjne zostały podzielone na
dwa etapy mające na celu usunięcie z nasypu ziemnego
z korony murów zanieczyszczeń organicznych. Powierzchnie
pokryte wyrytymi napisami i inskrypcjami potraktowano ze
szczególnym pietyzmem, tak by nie spowodować ich zatarcia. Usunięto cementowe i zbyt wysokie spoiny oraz mniej
estetyczne uzupełnienia ceglane. Przeprowadzono odsolenie murów flankujących bramę. Przemurowano obruszone
i uszkodzone cegły, odpowiednią zaprawą dobraną w sposób
zbliżony do fugowania oryginalnego. Korona murów flankujących bramę oraz relikty zburzonej celi zostały oczyszczone
oraz wykonano impregnację wzmacniającą.
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Revitalisation of the Zamość Rotunda
he Rotunda located on Męczenników Rotundy Street in
Zamość has been revitalized. Due to the poor technical
condition of the place, the restoration work was carried out
as part of a project co-financed by the European Regional
Development Fund under the Regional Operational Program
of the Lublin Province from 2014 to 2020.
The aim of the work was to stop the deterioration of
the building and destructive factors, improve its technical
condition and maintain its original appearance as faithfully as
possible. Ramps were installed to make the place accessible
for persons with disabilities and reduced mobility. The Internet
was provided, lighting of the cells was added, CCTV and
external monitoring system as well as mounted information
stands for the display of multimedia presentations were
installed.
The revitalisation of the Rotunda included building work
in the construction and electrical area in addition to the
restoration work.
The construction work included the reconstruction of the
earthen slope of the roof and the wall tops, roof insulation
and the installation of the drainage system of rainwater
accumulating at the roof level, replacement and repair of
window and door joinery and their restoration, electrical and
teletechnical installations.
The construction and insulation work was divided into
two stages aimed at removing organic contaminants from
the earthen slope of the wall tops. The surfaces covered with
carved inscriptions were treated with special care so as not
to obliterate them. The cement and excessively high joints as
well as less aesthetic brick restorations were removed. The
walls fortifying the gate were desalinated. The broken and
damaged bricks were rebuilt with appropriate mortar selected
in a manner similar to the original grout. The tops of the walls
fortifying the gate and the relics of the demolished cell were
cleaned and damp-proofing work was carried out.
The internal walls were protected with the preparations
of high biostatic and bacterial effectiveness. The structural
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Mury wewnętrzne zostały zabezpieczone preparatami
o dużej efektywności biostatycznej i bakteriobójczej. Przeprowadzono sklejenie i spięcie pęknięć konstrukcyjnych w glifach
okien. Usunięto nieestetyczne spoiny, obmurowania tablic
i epitafiów oraz metalowe, skorodowane i rozsadzające cegły
kotwy i haki. Niesprawne systemy odwadniające zastąpiono
nowymi rozwiązaniami, które skutecznie odprowadzają wodę
oraz zapobiegają zamakaniu obiektu.
Odbudowano ściany korony murów zewnętrznych z zachowaniem wszystkich pierwotnych parametrów, tj. zastosowaniem cegły o wymiarach historycznych, zachowaniem
kolorystyki materiału, oraz utrzymaniem pierwotnego kształtu murów. Przebudowano i odtworzono mur zewnętrzny
z zachowaniem pierwotnych grubości spoin i kolorów zaprawy. Pojedyncze ubytki zostały uzupełnione nowymi cegłami
o wymiarach historycznych.
Roboty rozbiórkowe dachu zostały zrealizowane w trzech
etapach. Swoim zakresem obejmowały oczyszczenie nasypu dachu z roślinności, aż do poziomu sklepień nad celami.
Wykonano roboty rozbiórkowe elementów kamiennych pierścieni obwodowych oraz ścian korony muru. Ściany korony
murów zostały zabezpieczone ściankami żelbetowymi oraz
zamontowano system izolacji przeciwwodnych wraz z systemem drenażowym. Ukształtowano nasyp ziemny oraz obsiano go trawą.
Od strony dziedzińca znajduje się 18 otworów drzwiowych. Wszystkie ościeżnice i skrzydła drzwiowe zostały poddane renowacji i zabezpieczeniom konserwatorskim. Pozostałe cele zamknięto zewnętrznym przeszkleniem.
W otworach cel zamontowano kraty stalowe, poddano je
oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnemu. Brakujące
kraty zostały przygotowane jako kute.
W 19 celach zostały zainstalowane okna wentylacyjne.
W ramach projektu wymieniono istniejące ramy drewniane
z siatkami o ujednoliconej konstrukcji wypełnienia.
Przeprowadzono remont posadzki celi historycznej nr II.
Po uporządkowaniu i wyrównaniu powierzchni wykonano posadzkę wykończoną klinkierem.
Wykonano prace naprawcze konstrukcji krzyża. Gruntownej naprawie zostały poddane ramiona krzyża.
Schody prowadzące na koronę ziemnego dachu oraz pozostałe elementy wykonane z piaskowca poddano czyszczeniu oraz zabezpieczono przed wnikaniem wody.
W ramach inwestycji została również przeprowadzona
renowacja bramy prowadzącej do Rotundy. Uszkodzone elementy wzmocniono żywicą epoksydową. Zaimpregnowano
bramę przed korozją mikrobiologiczną. Poprawiono podparcie
skrzydeł bramy.
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cracks in the window splays were glued and clipped together.
The unsightly joints, stone frames of plaques and epitaphs
as well as metal, corroded and brick-breaking anchors and
hooks were removed. Defective drainage systems were
replaced with new solutions that effectively drained water
and prevented the building from getting wet.
The external wall tops were rebuilt in accordance with
all the original parameters, i.e. the use of brick of historical
dimensions, retaining the colour of the material and the
original shape of the walls. The external wall was rebuilt and
reconstructed with the original thickness of the joints and the
colours of the mortar. Single holes were filled with new bricks
of historical dimensions.
The roof demolition works were carried out in three
stages. Their scope included cleaning the roof top from
vegetation down to the level of the cell vaults. The demolition
works included stone elements of the perimeter rings and
the top walls. The top walls were protected with reinforced
concrete walls and both waterproofing and drainage systems
were installed. An earthen roof was formed and grassed over.
There are 18 door openings from the courtyard side. All
door frames and leaves were renovated and protected. The
external exits of the remaining cells were fully glazed.
Steel grates, cleaned and rust-proof, were installed in the
cell openings. The missing gratings were made of wrought
iron.
Ventilation windows were installed in 19 cells. As part of
the project, the existing wooden frames were replaced with
screens of a uniform structure.
The floor of the historic Cell II was renovated. After the
surface was cleaned and levelled, the floor was finished with
clinker.
Necessary repairs were done to the structure of the cross,
while its arms were repaired extensively.
The stairs leading to the top walls of the earthen roof
and other elements made of sandstone were cleaned and
protected against water penetration.
As part of the project, the gate leading to the Rotunda was
also renovated. The damaged elements were reinforced with
epoxy resin. The gate was impregnated against microbiological
corrosion. The support of the gate leaves was improved.
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Egzemplarz bezpłatny
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