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Fragment wspomnień mjr. Bronisława Malca ps. "Żegota" dziś prezesa ŚZŻA Koła 
Rejonowego w Suścu, uczestnika likwidacji obozu w  Błódku.

Następnego dnia spotkałem się z moim dowódcą komendantem Rejonu Susiec, kapitanem 
Marianem Wardą ps. "Polakowski" zameldowałem o całej sprawie, łącznie z propozycją 
wspólnego rozbicia obozu w Błudku. Komendant odpowiedział, że sprawę należy dobrze 
przemyśleć i zaplanować, wyznaczył dzień, miejsce i godzinę spotkania z moimi 
rozmówcami z obozu w Błudku. W obawie przed prowokacją, stwierdził, że musi jeszcze 
sam osobiście z nimi się spotkać, porozmawiać, dokładniej się zapoznać z warunkami 
i dopiero wówczas podejmie ostateczną decyzję. W dniu 26 marca 1945 roku a było to 
w niedzielę, na umówione spotkanie przyprowadziłem dwóch z pośród trzech moich 
rozmówców. Spotkanie, odbyło się w miejscowości Czarny Las (kolonia) pod wzgórzem, 
o nazwie Piekiełko, obok wioski Stanisławów, w odległości 9 km od obozu. Na spotkanie 
ze strony miejscowej struktury AK przybyli Komendant Marian Warda ps. 
"Polakowski", wraz z nim Komendant Rejonu Józefów Konrad Bartoszewski ps. 
"Wir". 
Była to godz. 9.oo rano, dzień był pogodny i słoneczny. Przybyli z obozu żołnierze 
przedstawili się naszym dowódcom, kim są i co tu robią i dlaczego chcą działać razem 
z nami, i rozbić obóz. Jednym z nich był Trepiet Piotr urodzony w 1907roku w stopniu ppor.
Rezerwy z miejscowość Oszmiana w woj. Wilno, drugi to Wincałowicz Józef ur. 
w 1905roku w stopniu sierżanta z miejscowość Nowa Wklejka woj. Wilno Następnie 
omówiono zaproponowany przez naszych dowódców plan rozbicia, obozu. Termin tej akcji 
wyznaczono na ten sam dzień na wieczór, to jest 26.03.1945r. 
W celach bezpieczeństwa zażądałem dodatkowego spotkania z nowopoznanymi żołnierzami
które wyznaczyłem na 20.oo Na spotkanie poszedłem z moim bratem Janem Malcem 
ps."Jawor". Pomimo, że był już przygotowany plan akcji, z natury byłem przezorny, nie 
dowierzając do końca.



 Dokładnie o godz. 20-stej stawili się żołnierze w wyznaczonym miejscu.

Było ich tyko dwóch, co wywołało nasze zdziwienie. Dalej razem z bratem, prowadziliśmy 
ich różnymi znanymi tylko nam drogami na docelowe miejsce spotkania. Było to miejsce 
nad rzeką Sopot usytuowane o w odległości 1300m od obozu w rezerwacie przyrody. Tu 
oczekiwali na nas nasi dowódcy ze swoimi ludźmi gotowymi do akcji. Nieoczekiwanie nasi 
nowi sojusznicy oznajmili nam, że wszystkich więźniów wyprowadzono z obozu pod ścisłą 
eskortą przed samym wieczorem i poprowadzono do stacji kolejowej Długi Kąt, skąd 
odjechali pociągiem. Z więźniami miał odjechać również prokurator. W obozie pozostali 
komendant Konowałow oficerowie, część podoficerów i wojsko w ilości około 160 do 170 
żołnierzy. Jak się okazało trzeci żołnierz, który był w dniu ślubu na wspólnym obiedzie 
zdradził, nazywał się Bogdan Markiewicz lub Mickiewicz. Służył w Informacji Wojskowej 
i on właśnie wyprowadzili więźniów z obozu na dwie godziny przed atakiem na obóz. W tej
nowej sytuacji plan uwolnienia więźniów musiał ulec zmianie. Nastąpiła narada 
z dowódcami.

 Zapadła decyzja - rozbicia obozu i schwytania oprawców. Natychmiast przystąpiono do 
działania. Rozstawiono posterunki, zamknięto drogi prowadzące do obozu z wiosek: 
Hamerni, Nowin i Oseredka. Wówczas podeszliśmy pod obóz i otoczyliśmy go szczelnie. 
Zdjęliśmy wszystkie posterunki obozowe, nasi nowi towarzysze przekazali nam hasło na tę 
noc. 
W związku z tym zdjęcie wartowników i zdobycie obozu nie sprawiło nam żadnej 
trudności. Każdy z nas otrzymał szczegółowy rozkaz od naszych dowódców. Mnie 
powierzono zaatakowanie gajówki, rozbrojenie i pojmanie kwaterujących tam żołnierzy. 
Baraki z wojskiem zaatakował dowódca 4 kompanii z Majdanuu Sopockiego Kusiak Antoni
ps. "Bystry" wraz ze swoimi podkomendnym, i dowódcami egami: Darda Janem ps. 
"Grom", Frolikiem Zygmuntem ps. "Huk", Makuchem Janem ps. "Żbik" oraz ludźmi z ich 
kompanii. Po otoczeniu gajówki przez moich żołnierzy, zastukałem do drzwi i wezwałem 
znajdujących się wewnątrz oficerów do poddania się i wyjścia na zewnątrz. W jednej chwili
odezwały się wewnątrz pojedyncze strzały z pistoletu. W odpowiedzi powtórzyłem 
wezwanie do poddania, gdy to nie odniosło skutku, wówczas z naszej strony padły serie 
z broni maszynowej. Strzały wewnątrz ucichły otworzyły się drzwi na zewnątrz zaczęli 
wychodzić pojedynczo, z podniesionymi rękoma, oficerowie. Jak się okazało jeden z nich 
został śmiertelnie trafiony przypadkową kulą, i pozostał martwy na łóżku zabitym był 
młody porucznik z Lublina.

 Natomiast w tym czasie " Polakowski" i "Wir" zajęli się komendantem obozu, Wołodią 
Konowałem którego już nasi chłopcy wyprowadzili na zewnątrz z mieszkania, wraz z jego 
małżonką oraz z aktami zgonów pomordowanych więźniów. Ja po zakończeniu swojego 
zadania dołączyłem do naszych dowódców i zameldowałem o przebiegu akcji przy 
zdobywaniu gajówki. Zaraz kolega "Bystry" również dołączył ze swoimi chłopcami 
i rozbrojonym wojskiem i zameldował o zakończeniu akcji i rozbrojeniu wojska. 
W tym czasie, gdy już cała akcja została zakończona, z jednego z naszych posterunków 
przyprowadzono oficera, który jechał furmanką od strony Hamerni w stronę obozu. 
Zatrzymanego przyprowadzono do dowódców. Jak się okazało był nim prokurator Żyd. 
Załadował więźniów do wagonu towarowego dołączając wagon do pociągu osobowego. 
Więźniowie z częścią wojska odjechali ze stacji Długi Kąt do Poniatowej. 



Prokurator wracał ze stacji do obozu nic nie przeczuwając, że obóz został już zdobyty, 
wydawał się całkowicie zaskoczony tym że wpadł w nasze ręce. Zdrajca Bogdan 
Markiewicz nie ostrzegł kolegi prokuratora widocznie go nie lubił.
 Baraki, w których mieszkali więźniowie i wojsko, zostały spalone. Oprawcy zostali prawie 
wszyscy ujęci, oprócz tych, którzy odjechali z więźniami. W obozie tylko sześciu 
zwolenników Konowałowi próbowało się bronić, wszyscy zginęli. 

Po zakończeniu akcji przeprowadzono śledztwo w stosunku do komendanta i prokuratora 
obozu został wydany wyrok skazujący ich na karę śmierci. Po odczytaniu wyroku przez 
dowództwo AK, komendant obozu NKWD 24 letni Wołodia Konowałow rzucił się do 
prokuratora obozu i wykrzyknął: "Ty iwreju ja przez tiebia ginu". Małżonkę komendanta 
obozu i wojsko z ochrony obozu puszczono wolno z ostrzeżeniem iż w przyszłości zostaną 
przyłapani na współpracy z nowym okupantem będą surowo osądzeni. Po zakończeniu akcji
partyzanci wraz ze swoimi dowódcami wyruszyło z nami do lasu nazywanym "Kalina" 
który znajduje się między wioskami Hamernia, Nowinami, Długim Kątem i Majdanem 
Sopockim. Gdy zaczęło świtać i nastawał dzień, razem z bratem odłączyliśmy się od grupy 
i pozostając w swojej wiosce. Po zakończonej akcji likwidacji karnego obozu pracy dla 
żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego władze komunistyczne już nie próbowały 
stworzyć na Ziemi Zamojskiej nowego gułagu.

                           ORDYNACJA ZAMOJSKA i inne ordynacje w POLSCE

Ordynacja rodowa, powiernictwo rodowe, fideikomis familijny (łac. fidei commissum – 
w wiarygodne ręce oddaje) – rządzący się swoimi własnymi prawami dotyczącymi 
dziedziczenia majątek ziemski, posiadający swój własny statut (akt fundacyjny), 
zapobiegający rozdrobnieniu dóbr.Ordynacją zarządzał fideikomisarz (powiernik 
fideikomisu), który nie był właścicielem majątku, lecz jego powiernikiem, a więc nie mógł 
nim swobodnie dysponować. Z reguły fideikomisarzem był najstarszy syn. Pozostałe 
rodzeństwo (dzieci właściciela-powiernika) nie dysponowały dobrami ziemskimi. 
Otrzymywało jedynie posag (córki) oraz odpowiednie wykształcenie (synowie). 
Wykształcenie i szlacheckie pochodzenie umożliwiało ubieganie się o państwowe lub 
wojskowe stanowiska. Na starość rodzeństwo mogło powrócić i przebywać w dobrach 
fideikomisu (swoista rodzinna emerytura).

Fideikomisy familijne zaczęły powstawać w okresie późnego średniowiecza. Bezpośrednią 
przyczyną ich rozwoju była tendencja do przeciwdziałania rozdrobnieniu fortun 
arystokratycznych i do utrzymania splendoru rodu. Instytucja ta po raz pierwszy pojawiła 
się w rządzonej przez Habsburgów Hiszpanii, gdzie nazywana była mayorazgo. Tam też 
wydano pierwsze regulacje prawne dotyczące tworzenia fideikomisów (Leyes de Toro 
1505). Od XVII w. ordynacje rodowe (fideikomisy) rozpowszechniły się w reszcie Europy. 
W XVIII i XIX w. były bardzo popularną formą powiernictw rodzinnych w Niemczech, 
Austrii i Rosji. W Prusach Wschodnich był to częsty sposób zapobiegania rozdrobnieniu 
dużych majątków ziemskich. W 1919 w Niemczech było około 1300 fideikomisów. 
Przykładem fideikomisu był Friedrichstein hrabiów Dönhoff (od 1859). Po zniesieniu 
fideikomisów wiele majątków zostało rozparcelowanych.

W I Rzeczypospolitej fideikomisy przyjęły się w XVI w., ale miały charakter wyjątkowy, 
gdyż godziły w ustrój państwa. Ordynacje tworzono dla ugruntowania znaczenia rodów 
magnackich, z których najbardziej znani są Zamoyscy i Radziwiłłowie. 
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Statut ordynacji rodowej proponowany był najczęściej przez właściciela-fundatora i 
wymagał zatwierdzenia przez Sejm. Ordynacja nie mogła być sprzedana, darowana ani 
podzielona między kilku spadkobierców, lecz zawsze przechodziła w drodze dziedziczenia 
w całości na określoną osobę, z reguły na najstarszego syna. Kobiety nie mogły być 
ordynatami. Ordynat był obowiązany w razie potrzeby utrzymywać członków swojej 
najbliższej rodziny. Nie miał prawa uszczuplać majątku, a w razie niewypełniania 
obowiązków statutowych mógł zostać pozbawiony powiernictwa na rzecz następcy lub 
rodziny.

Ordynacje rodowe utworzone za I Rzeczypospolitej przetrwały jej upadek i w XIX wieku 
funkcjonowały we wszystkich trzech zaborach. Władze zaborcze pozwoliły również 
tworzyć nowe ordynacje. Powstawały one według prawa obowiązującego w danym 
państwie i zwykle musiały być zatwierdzone przez panującego. Z czasem w ramach represji
zaborcy tworzyli tzw. donacje, zorganizowane na wzór ordynacji, ale przeznaczone 
wyłącznie dla zasłużonych urzędników i ziemian niemieckich i rosyjskich. Tworzono je na 
ziemiach polskich z dóbr państwowych i skonfiskowanych majątków prywatnych. 
Dziedziczenie w nich odbywało się na zasadzie majoratu, co miało zabezpieczyć je przed 
rozdrobnieniem i powrotem w ręce polskiego ziemiaństwa. II Rzeczpospolita już w 1919 
zniosła donacje i przejęła te majątki na własność państwa.

We Francji ordynacje rodowe zniósł Kodeks Napoleona z 1807 roku.

W 1918 w następstwie upadku Cesarstwa Rosyjskiego i postanowień Traktatu ryskiego 
przestały istnieć ordynacje, które znalazły się na terytorium Związku Radzieckiego. 
Przetrwały natomiast te, które znalazły się na terytorium Polski, Litwy i Łotwy. Reformy 
rolne w tych krajach znacznie uszczupliły stan posiadania i uprzywilejowanie tych 
majątków. Zakazano też tworzenia nowych ordynacji.

Ostateczny kres ordynacji rodowych nadszedł w latach trzydziestych i czterdziestych XX 
wieku. Ustawa z dnia 13 lipca 1939 roku nakreśliła ramy prawne znoszenia ordynacji[1]. 
Zgodnie z postanowieniem ustawy ordynacje miały być stopniowo znoszone – albo na 
wniosek ordynata albo na wniosek wojewody, nawet bez zgody ordynata. Postępowanie 
przeprowadzano przed sądem. Zgodnie z ustawą z chwilą orzeczenia likwidacji ordynacji, 
właścicielem wszystkich dóbr stawał się jej ostatni ordynat – jego bezpośredniemu 
potencjalnemu sukcesorowi przysługiwało odszkodowanie wysokości 1/5 majątku 
ordynacji. Prawa innych osób wygaszano bez odszkodowania. Na likwidację ordynacji 
założonych przed 1795 rokiem aktami ustawodawczymi Państwa Polskiego (a więc nie 
śląskich) albo takich związanych z dobrami kulturalnymi albo których powierzchnia lasów 
przekraczała 2500 hektarów wymagano zgody Rady Ministrów. Ze względu na wybuch II 
wojny światowej postanowienia ustawy nie zdążyły być wykorzystane w praktyce.Na 
przełomie 1939 i 1940 roku, gdy wschodnie tereny Polski stały się częścią Związku 
Radzieckiego, wszystkie znajdujące się tam latyfundia upaństwowiono. Ordynacje na 
pozostałych ziemiach polskich istniały do 1944. Uległy rozwiązaniu na podstawie dekretu o 
reformie rolnej, choć wcielanie go w życie trwało do 1945 roku.

W Niemczech i Austrii ustawowo zniesiono fideikomisy ustawą z 1938 roku. Zgodnie z 
prawem ordynacje wygasały z dn. 1 stycznia 1939 roku, ale pozwolono ówczesnym 
ordynatom na zachowanie dożywotnich praw, regulując sprawy spadkowe po ich śmierci. 

Jeszcze w 2007 ciągnęły się sprawy spadkowe niektórych z nich, choć ordynacje jako takie 
już nie istnieją.
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W Anglii i Walii tamtejsze ordynacje tzw. 'fee tails’ zostały zniesione w 1925 roku. W 
Szkocji wszystkie ordynacje zniesiono razem z resztkami feudalizmu w 2000 roku, a w 
Irlandii formalnie i natychmiastowo w 2009 roku.

W Szwecji ordynacje istniały do 1963 roku, gdy przegłosowano ich wygaszanie z dn. 1 
stycznia 1964 wraz ze śmiercią ówczesnych ordynatów. Było ich wtedy około 200 w całym 
kraju. Zgodnie z ustawą rząd Szwecji pozwolił na dalsze istnienie pięciu ordynacji, ze 
względu na ich szczególne znaczenie historyczne. W 2006 roku ciągle istniało ponadto 19 
innych ordynacji.

Formy ordynacji

• seniorat – zasada dziedziczenia ordynacji przez najstarszego członka rodu, bez 
względu na stopień pokrewieństwa ze zmarłym.

• majorat – zasada przewidująca dziedziczenie ordynacji przez najstarszego syna lub 
najbliższego krewnego w przypadku braku potomków zmarłego.

• minorat – zasada przewidująca dziedziczenie ordynacji przez młodszego syna 
zmarłego.

• primogenitura – zasada dziedziczenia ordynacji przez pierworodnego syna zmarłego.
• sekundogenitura – zasada dziedziczenia ordynacji przez drugiego, młodszego syna 

zmarłego.

Ordynacje rodowe w I Rzeczypospolitej i sowiecka  reforma  rolna 

Ordynacja Zamojska Zamoyskich – założona w 1589 przez Jana Sariusza 
Zamoyskiego  ( Sariusz  od  Syriusza  to imię  greckie  )  w 1665 po śmierci Jana 
Sobiepana Zamoyskiego przedmiot procesów spadkowych i sporów między rodami: 
Zamoyskich, Wiśniowieckich i Koniecpolskich, w 1674 decyzją Sejmu przekazana 
Marcinowi Zamoyskiemu, zlikwidowana w 1944 w wyniku reformy rolnej

NAZWA  ZAMOŚĆ  

Nazwa  wywodzi się od  --za  mostem--, był jakiś  most  rzeczny  za  którym powstawały 
pierwsze  osady a  potem  powstało  nazwisko  rodowe  Zamojski.

Od południowego wschodu w kierunku północnym przez Zamość przepływa będąca 
dopływem Wieprza rzeka Łabuńka. Do niej, jeszcze w obrębie miasta, wpada płynąca od 
południowego zachodu Topornica. Płynący od wschodu wzdłuż północnej granicy Czarny 
Potok łączy się z Łabuńką już poza miastem.Koniec  Zamościa  o ile  nie zostały 
sfałszowane  dokumenty  historyczne Zamojskich:

Kahał zamojski powstał w 1588 r., gdy Jan Zamoyski wyraził zgodę na osiedlanie się 
Żydów w obrębie miasta. Początkowo osiedlali się Żydzi sefardyjscy z Włoch, Hiszpanii, 
Portugalii i Turcji. W XVII w. dołączyli do nich Żydzi aszkenazyjscy i wkrótce zdobyli w 
mieście przewagę liczebną. W 1684 r. przywilej Jana Zamoyskiego dla gminy żydowskiej 
jeszcze raz potwierdził Marcin Zamoyski.Na przełomie XVIII i XIX w. silne wpływy miał 
tutaj nurt oświecenia żydowskiego – Haskala. W końcu XIX w. zaczął rozprzestrzeniać się 
chasydyzm. W Zamościu istniała synagoga, 2 domy modlitwy oraz szpital żydowski.W roku
1827 r. mieszkało tu 2874 Żydów, w 1921 r. – 9383 (49,3% ludności miasta).
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W Zamościu żył i tworzył poeta Salomon Ettinger (1799-1855), pisarz Icchak Lejb Perec 
(1852-1915), urodziła się też przyszła rewolucjonistka Róża Luksemburg (1870-
1919).Przed wojną ukazywało się czasopismo Zamoscer Sztyme.Tuż przed wybuchem 
wojny mieszkało w Zamościu około 12 000 Żydów. W październiku 1939 r. Niemcy 
powołali Judenrat, a wiosną 1941 r. utworzyli getto. Od kwietnia do września 1942 r. około 
4 tys. osób wywieźli do obozu zagłady w Bełżcu. W październiku 1942 r. na miejscu 
rozstrzelali 500 osób, pozostałe 4 tys. poprzez punkt etapowy w Izbicy wywieźli także do 
Bełżca. Przewożonych Żydów zamykano w nieogrzewanych, towarowych wagonach, z 
reguły nie dawano im jeść i pić, a w czasie mrozów często polewano wodą. Bywało, że 
przejazd kilkudziesięciu kilometrów zajmował 3 dni, a transportowane osoby przybywały 
już martwe.

              Jan Zamojski  i herb  zwany jako  Jelita  poprawnie Celtyta / Galita  
             więcej o  tym  herbach  w Ziemiaństwie  Herbach  i Walce  Klas 
                                       

Biografia  Jana Zamojskiego  wyraźnie prozachodnia wydaje się  być sfałszowana, gdyż w  
wieku  XVI  istniały  wielkie sławne i znakomite akademie w  Polsce  w tym Akademia  
Jagiellońska  i tam  przede wszystkim wysyłano  synów  szlacheckich po  nauki a 
dodatkowo  podróżowali oni po  Europie. Takie fałszowanie  żródeł  miało na celu  
podważanie wizerunku  szlachty  polskiej  jako  wynarodowianej , kosmopolitycznej i nie 
posiadającej  umysłowych  horyzontów, po które  rzekomo   jeździli za  granicę  , co nie 
było  prawdą. 
''Jan  Zamoyski  urodził  się  19  marca  1542  roku  (dziś  472  rocznica)  na  zamku
Zamoyskich  w  Skokówce, o kilka  kilometrów  od  miejsca, gdzie 38  lat  później założył
Zamość.  Jego ojciec to kasztelan chełmski Stanisław a matka Anna z Herbutów Zamoyscy.
Jan wychowywany według najlepszych polskich wzorów   został wysłany przez światłego
ojca na studia do Paryża, Strasburga a następnie na najsłynniejszy wówczas Uniwersytet w
Europie, czyli do Padwy. 
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Tam młody Jan własnoręcznie zapisał się na Wydział Prawa, gdzie został wyróżniającym się
studentem,  a  dostąpił  także  zaszczytnej  godności  rektora.  Po  powrocie  z  zagranicznych
studiów zrobił  fenomenalną  karierę  w  Rzeczypospolitej,  zostając  najpierw  trybunem
szlacheckim,  kanclerzem a następnie hetmanem wielkim koronnym, to pierwsza osoba w
historii, która połączyła w jednym ręku te dwie  funkcje...''

http://przewodnikzamosc.pl/?tag=palac-zamoyskich-zamosc

Jak  można się domyślać było zupełnie na odwrót.  Fałszerstwa  te  pochodzą   głównie z 
wieku XIX – ego.

                              Jan Mateyko   ''Zamojski  pod  Byczyną   ''

W listopadzie 1587 doszło do bitwy pod Rabsztynem, gdzie wojska  Jana Zamoyskiego  z
pomocą Marka  Sobieskiego  pokonały  Arcyksięcia  Maksymilina,  którego  zamiarem
było zdobycie  Kraków.  Następnie  Habsburg  schronił  się  poza  granicami  Polski  na
Opolszczyźnie, nie  spodziewając  się  ataku  Zamoyskiego.  Jednakże  srogo  się  przeliczył,
Hetman  uzyskał  pełnomocnictwo  sejmu  i  ruszył  na  południe.  Podczas  samej  bitwy
Zamoyski nie uderzył w środek skoncentrowanych sił austriackich, czego spodziewał się
Maksymilian,  planując  zamknięcie  polskiego  wojska  w  okrążeniu.  Hetman  zaskoczył
Arcyksięcia   wykorzystując  szyk  skośny –  w  swoim  manewrze  naśladował  wielkiego
wodza tebańskiego Epaminondasa, który w IV w. p.n.e. zadał klęskę niezwyciężonym do
tej pory Spartanom....  ale nie tyle  naśladował , ale  kontynuował świetne spartańskie
tradycje  Rzeczpospolitej. 



Wielką sławą tego dnia okrył się przyszły hetman Stanisław  Żółkiewski zdobywając  
cesarski sztandar. Rycerz został jednak ciężko ranny w nogę i już do końca życia utykał. 
Zamoyski czuwając nad przebiegiem bitwy, nawet na chwilę nie stracił zimnej krwi. O 
ostatecznym zwycięstwie zdecydowała szybka i przygniatająca  szarża niezwyciężonej 
husarii, do niewoli  wzięto  wielu  Austriaków  oraz  samego Arcyksięcia. W wyniku tej 
wojennej batalii po całej Europie rozeszła się sława hetmana Zamoyskiego – Zwycięzcy 
wielkich Habsburgów. Przez pewien czas Pan na Zamościu mimo że królem nie został (a 
szkoda  ) stał się nawet potężniejszy od samego monarchy Zygmunta Wazy. Tymczasem  
wielki strateg Jan Zamoyski patrzył dalej w przyszłość, zamierzając odnieść jeszcze 
większe polityczne korzyści  z bitwy pod Byczyną. Postanowił uwięzić Maksymiliana i 
przywiózł go do  właśnie powstającego, od 8 lat nowego miasta –  Zamościa, aby pokazać 
mu miasto i zaprosić na zwiedzanie z przewodnikiem …

ARKADY ZAMOJSKIE

W swym Mieście Arkad obchodził się z księciem bardzo łagodnie, gościł go w pałacu, a
nawet  zaprzyjaźnił  i  wybrał  na  Ojca  chrzestnego  swojej  córki  i  Gryzeldy
Batorówny.  Podczas karnawału w pałacu 1588 roku urządzono bal na którym gościł także
potomek cesarskiego rodu i niedoszły pretendent do korony polskiej. Jednak po pewnym
czasie  Maksymilian  zaplanował  ucieczkę  o  czym  dowiedział  się  kanclerz.  Od  tego
momentu  skończyło  się  przyjacielskie  traktowanie  wielkiego  więźnia.  Arcyksiążę  został
uwięziony w o wiele surowszych warunkach, na zamku w Krasnymstawie. Aby upamiętnić
to  wydarzenie  pod  koniec  życia  Jana  Zamoyskiego Brama  Lubelska,  przez  którą
wprowadzony  został  Maksymilian  do  Zamościa  została  zamurowana  i  jej  stan  nie
zmienił się przez wieki ( z krótką przerwą) aż do dnia dzisiejszego.  Po otrzymaniu przez

 Zamoyskiego obietnicy od Habsburga o zarzeknięciu się praw do polskiej korony i tytułu
króla  hetman  wypuścił  swojego  więźnia.  Niestety  obietnica  nie  została  dotrzymana,
arcyksiążę  zaraz  po  przekroczeniu  granicy  używał  tytułu  króla.  Na  to
wiarołomne oświadczenie  Zamoyski wypowiedział publicznie następujące słowa : „nie ma
żadnej drogi do tego królestwa Austriakom, [a]  jeśli (on) umrze, mogą kazać zrobić most
z jego kości, inną bowiem drogą nie dostaną się do Polski” .

Arkada (łac. arcus - łuk) – element architektoniczny składający się z dwóch podpór 
(kolumn, słupów lub filarów), które zostały połączone u góry łukiem.

Arkada występuje w architekturze zarówno pojedynczo, jak i najczęściej w rzędzie tworząc 
istotny składnik budowli. Arkada znana jest od czasów starożytnego Rzymu, stosowana 
głównie w akweduktach, krużgankach, loggiach. 

Ciągi ślepych arkad stanowią czasem główny element fryzów (tzw. fryz arkadkowy) lub 
attyk.

Podcień, podcienie podsienie – pomieszczenia w dolnej części budynków, otwarte na 
zewnątrz, ograniczone słupkami lub filarami wzdłuż lica muru, nieprzekraczające dwóch 
kondygnacji. Podcienia stosuje się ze względu na przestrzenne ukształtowanie budowli oraz 
ze względów użytkowych.

Usytuowane wzdłuż jednej, głównej elewacji lub obiegające budynek, czasem zajmujące 
tylko naroże (w chatach). Przykryte sklepieniem, najczęściej krzyżowym. W kamienicach 
miejskich stosowane dla usprawnienia ruchu (poszerzenie chodnika), lokowano w nich 
wejścia do kramów kupieckich. 
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Przypomina krużganek, lecz w odróżnieniu od niego jest równy z licem ściany (krużganek 
jest formą dostawioną do lica).

                                           

                                               RATUSZ  ZAMOJSKI Z   ARKADAMI  

TWIERDZA  ZAMOŚĆ 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kru%C5%BCganek






                                              Pomnik  Jana  hetmana Zamojskiego   



Rynek zamojski

            SKĄD SIĘ  WZIĄŁ W ZAMOŚCIU  PIORUN ZEUSA  JOWISZA   



                                    Renesansowa synagoga  w  Zamościu  



 

                                                      SYNAGOGA W ZAMOŚCIU

Podczas gdy w XV stuleciu we Włoszech architektura renesansu szeroko się 
rozpowszechniła, na północ od Alp panował nadal styl gotycki. Dopiero w pierwszych 
latach XVI wieku dzięki mecenatowi władców takich jak Franciszkowi I we Francji i 
Zygmuntowi I w Polsce italscy  czyli rzymscy   architekci przybyli do krajów Europy 
Zachodniej i Środkowej. Dzieła nowej architektury obejmowały jednak przede wszystkim 
detale i niewielkie budowle, orientujące się głównie na architekturę Lombardii i Wenecji.

Wraz z szerzeniem się idei greckiego humanizmu i przesunięciem się ciężaru 
zainteresowania człowieka na to co świeckie wyraźnie wzrasta zapotrzebowanie na 
budownictwo świeckie. Mimo budowanej nadal znacznej liczby nowych kościołów 
powstaje coraz więcej budynków służących zaspokojeniu potrzeb człowieka na ziemi. 
Szybko wzrasta ilość budowanych pałaców, podmiejskich rezydencji, budynków 
użyteczności publicznej.Budynki cechuje zwartość planu, prostota, czytelność i harmonia 
bryły wyraźnie opartej na ziemi (budynki przestają sprawiać wrażenie odrywania się i 
wznoszenia ku górze). To związanie budowli z ziemią podkreśla kompozycja, w której 
przeważają linie poziome. Rytm płaszczyźnie nadają linie schodów, gzymsów, balustrad, 
które (oglądane z większej odległości) sprawiają wrażenie lekko wygiętych łuków. 
Dekoracja płaszczyzn zostaje podporządkowana układom konstrukcyjnym. Powrót do detali
oraz form stosowanych w architekturze klasycznej nie był jej ślepym naśladowaniem. 
Architekci korzystali także z osiągnięć swoich poprzedników jakimi byli budowniczowie 
średniowiecza. Odchodzi się od ostro zarysowanych, gotyckich łuków, które zastępuje się 
formami półkolistymi. Tak zarysowane łuki odnajdziemy w sklepieniach, arkadach, 
portykach, a nawet, w początkowej fazie renesansu w obramowaniach okien. Strzeliste 
wieże kościołów zastępują kopuły, a mury obronne nowy i nieco niższy rodzaj umocnień w 
formie nasypów ziemnych. Architekci dużo uwagi poświęcają kompozycji swoich dzieł i 
ich współgraniu z otoczeniem.
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