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Słowo wstępne Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
Dość powszechnie materiały archiwalne kojarzone są przede
wszystkim z dokumentacją aktową w formie teczek zawierających
papierowe akta spraw. Tymczasem zasób archiwów to nie tylko
akta spraw, ale również innego rodzaju dokumentacja, w tym dokumentacja kartograficzna i geodezyjna. Choć stanowi ona zaledwie
trochę ponad 1,5% zasobu archiwów państwowych, trudno przecenić jej znaczenie dla poznania przeszłości poszczególnych miast
i regionów. Co więcej, niezwykłość dokumentacji kartograficznej
ogniskuje się w jej specyficznej ponadczasowej aktualności, związanej z odniesieniem do fizycznej przestrzeni, która mimo trwających przez stulecia zmian substancji architektonicznej, pozostaje
w swym najbardziej bazowym wymiarze relatywnie niezmienna.
Co więcej, dokumentacja kartograficzna, mimo pozornego odniesienia jedynie do ładu przestrzennego niesie ze sobą w rzeczywistości niezwykle bogatą informację dotyczącą życia społecznego,
gospodarczego czy politycznego. Odkrywanie tych wymiarów informacji zawartej w mapach i planach jest niezmiennie zadaniem
i wyzwaniem dla historyków i pasjonatów.
Niniejsza publikacja prezentująca dokumentację kartograficzną
Zamościa na przestrzeni wieków, bo od 1580 po 2018 r., stanowi
swoisty przewodnik nie tylko po przestrzeni Zamościa i okolic, ale

również po stuleciach trwania tego niezwykłego miasta – ideału.
Oparta została na bogatym materiale źródłowym, zgromadzonym
podczas szerokich kwerend, prowadzonych nie tylko w polskich
archiwach i bibliotekach, ale również w instytucjach dziedzictwa
w Bernie, Królewcu, Lwowie, Pradze, Sankt-Petersburgu, Sztokholmie i Wiedniu. Ta wybitna monografia naukowa nie tylko eksploruje i prezentuje bogactwo dokumentacji kartograficznej związanej
z Zamościem, ale stać się może inspiracją dla nowego spojrzenia na
historię miasta, które stało się wielokulturowym tyglem czerpiącym swoje bogactwo i potęgę różnorodności tworzących je kultur.
Zarówno profesjonalny warsztat naukowy, jak i bogactwo materiału źródłowego w połączeniu z kompetencjami Autorów są gwarancją wysokiej jakości publikacji i pozwalają sądzić, że stanie się ona
istotną pozycją w bibliotece dziejów Zamościa.
Publikacja ukazuje się 440 lat po dniu, w którym Jan Zamoyski,
podpisując umowę z architektem Bernardo Morando, faktycznie
utworzył Zamość. To bardzo dobra okazja do prześledzenia ewolucji, jakiej miasto podlegało przez kolejne stulecia. Dzięki wytrwałej i żmudnej pracy obu Autorów Wojciecha Przegona i Jakuba Żygawskiego Czytelnik otrzymuje doskonale udokumentowaną
podróż przez czas, a nade wszystko przez przestrzeń Zamościa.

dr Wojciech Woźniak

Słowo wstępne Prezydenta miasta Zamościa
Szanowni Państwo,
W roku jubileuszowym dla Polski, w rocznicę 100-lecia Niepodległości i w 440. rocznicę podpisania umowy między Janem Zamoyskim a architektem Bernardo Morando dotyczącej budowy miasta,
z przyjemnością rekomenduję Państwu wybitną monografię naukową Kartograficzne zamostiana autorstwa Wojciecha Przegona
i Jakuba Żygawskiego.
Opracowania kartograficzne różnego typu: mapy, plany czy projekty bardzo precyzyjnie dokumentują historię miejsca, w naszym
przypadku tak szczególnego miasta, jakim jest Zamość. Prezentują również kierunki rozwoju, zwłaszcza w zakresie kompozycji
urbanistyczno-architektonicznej czy planowania przestrzennego. Zamość ma szczęście do niezwykle barwnej i różnorodnej na

przestrzeni wieków historii, która świadczy także o dynamicznym
rozwoju i niebywałej dbałości włodarzy.
Nie było łatwo, jak sądzę, Autorom opracowania usystematyzować wiedzę dotyczącą zamojskiej kartografii, a jeszcze trudniej wybrać projekty znaczące i przełomowe dla rozwoju miasta.
Wielowątkowe badania, prowadzone skrupulatnie od 2001 roku,
zakończyły się zasłużonym sukcesem. Jestem przekonany, że Kartograficzne Zamostiana jest wydawnictwem nie tylko bardzo wartościowym pod względem analizy historycznej, ale może ono wskazać współczesne kierunki rozwoju. Dla zarządzających miastem to
ciekawy materiał do refleksji, aby potencjał funkcjonalny i kulturowy miejsca, jaki przed wiekami dostrzegł założyciel Ordynacji,
w sposób racjonalny rozwijać i przekazywać kolejnym pokoleniom.

Andrzej Wnuk

CZĘŚĆ

I

Przedmowa
Geodezję i kartografię zaliczamy do nauk technicznych. Jednakże niebezzasadnie mówimy o sztuce geodezyjnej i kartograficznej.
Historyczne źródła kartograficzne nie tylko zachowują walory dokładnościowe wykonanych pomiarów i sporządzonych map i planów, ale są dziełami sztuki ze względu na sposób wykonania. Nie
stanowią one li tylko materiału poznawczego, dotyczącego zagospodarowania przestrzeni, odnoszącego się do czasu powstania
mapy, co odnotowane jest w metryce dokumentu. Dla współczesnych planistów, urbanistów, architektów, architektów krajobrazu,
konserwatorów zabytków, geodetów i przedstawicieli wielu innych
zawodów, których działalność ma skutki przestrzenne, krajobrazowe, społeczne i gospodarcze, stanowią one inspirację dla konkretnych rozwiązań projektowych. Historyczne plany katastralne,
wojskowe zdjęcia topograficzne, współczesne mapy ewidencyjne
i przedmiotowe są nośnikami różnorodnych informacji o charakterze przestrzennym, gospodarczym, społecznym, środowiskowym,
krajobrazowym i kulturowym. Analiza opracowań kartograficznych powstałych w różnym czasie pozwala na określenie zmian
w przestrzeni. Są one zależne od poziomu ładu przestrzennego: urbanistyczno-architektonicznego związanego z kompozycją
przestrzeni; funkcjonalnego związanego z walorami użytkowymi;
estetycznego odzwierciedlającego urodę miejsca i przestrzeni oraz
ekologicznego, odnoszącego się do wartości środowiska naturalnego i społecznego, wynikającego z ukształtowanych powiązań międzyludzkich1.
Kartografia jest dyscypliną naukową oraz dziedziną działalności
praktycznej, zajmująca się opracowywaniem, produkcją i użytkowaniem map (…) Już od bardzo dawna człowiek sporządzał użyteczne dla siebie obrazy – mapy znanego mu obszaru, którego nie
mógł objąć wzrokiem2 (…) Nie wiemy, jak je wówczas nazywano –
bez wątpienia nie nazywano ich mapami, a wykonawców kartografami. Są to terminy znacznie późniejsze. Mappa to termin powstały
w średniowieczu, oznaczał wówczas kawałek płótna lub serwetkę.
Średniowieczne obrazy świata ilustrujące stan poznania globu
ziemskiego zwano mappae mundi. Termin karta pochodzi od łacińskiego słowa charta – kartka, list; na oznaczenie mapy zaczęto go
używać dopiero w XVII w. Obecnie jest on stosowany w większości
krajów europejskich (…) To właśnie „karta” dała początek „kartografii”, która początkowo – w połowie XIX w. – oznaczała badanie
dawnych map, będących szczególnymi dokumentami epoki, w której
powstały. Z czasem znaczenie terminu „kartografia” zostało rozszerzone i dzisiaj oznacza opracowanie i użytkowanie map. Używane
terminy, mapa i kartografia, mają zatem różny rodowód3. Kartografia jest obszerną dziedziną wiedzy o licznych powiązaniach
z innymi naukami. Nie opracowano dotychczas uniwersalnej definicji kartografii. Autorzy podręczników akademickich, publikacji
naukowych, leksykonów i encyklopedii proponują podziały kartografii na różne dyscypliny i działy. Generalnie należy stwierdzić,

że kartografia wymaga specjalizacji i wiedzy w pokrewnych obszarach badawczych. Dla zgłębienia zagadnień związanych z geodezją,
kartografią i takimi produktami geodezyjno-kartograficznymi, jakimi są mapy i plany, można polecić szereg najnowszych publikacji
z tego zakresu4.
Prezentowana monografia zapoznaje Czytelnika z kartograficznymi zamostianami czyli uporządkowanymi źródłami kartograficznymi powstałymi w latach 1580–2018. Pojawiają się tutaj
i mapy, ale przede wszystkim materiały kartograficzne zwane planami5. Plan historyczny jako dokument urzędowej inwentaryzacji
faktycznego stanu zagospodarowania stanowi jedno z najbardziej
wyczerpujących i wiarygodnych, wolnych od subiektywnego spojrzenia na epokę, źródeł wiadomości o stosunkach przyrodniczych,
gospodarczych, demograficznych, jak również kulturowych, społecznych i politycznych danego obszaru. Z tego też względu plany
te poszukiwane są przez każdego badacza przeszłości. Każdy zaś
badacz dostosowuje do swojej problematyki naukowej sposoby odczytywania i interpretacji zarówno treści, jak i formy planów6.
*

*

*

Serdecznie dziękujemy prof. Bonawenturze Maciejowi Pawlickiemu i prof. Ryszardowi Źróbkowi za wykonanie recenzji monografii.
Panu dr. Wojciechowi Woźniakowi, Naczelnemu Dyrektorowi
Archiwów Państwowych oraz Panu Andrzejowi Wnukowi, Prezydentowi miasta Zamość, dziękujemy za napisanie słowa wprowadzającego.
Dziękujemy za pomoc finansową: prof. Krzysztofowi Gawrońskiemu, Dziekanowi Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
UR w Krakowie; prof. Urszuli Litwin, Kierownikowi Katedry Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii UR w Krakowie; Zbigniewowi Tracichleb, Prezesowi Zarządu PKP LHS Sp. z o.o. w Zamościu; Andrzejowi Kudlickiemu, Dyrektorowi Biura Turystycznego
QUAND o. Zamość.

4 M. Lipiński, Jak powstaje mapa, Warszawa 1965; F. Osowski, F. Piątkowski, Elementy kartografii, Warszawa 1966; A. Jagielski, Geodezja I, Kraków 2002; S. Przewłocki, Geodezja dla kierunków niegeodezyjnych, Warszawa 2002; A. Jagielski,
Geodezja II, Kraków 2003; A. Łyszkowicz, Geodezja czyli sztuka mierzenia Ziemi,
Olsztyn 2006; A. Jagielski, Geodezja II – wydanie II zmodyfikowane, Kraków 2007;
Idem, Rysunki geodezyjne z elementami topografii i kartografii – wydanie I, Kraków
2008; Wprowadzenie do kartografii…; Geodezja, kartografia i geologia inżynierska:
teoria, przykłady, aplikacje, red. Z. Pasek, Kraków 2015;
5 W lokalnych pomiarach sytuacyjnych można fragment powierzchni Ziemi traktować
jako płaski, kiedy mieści się w kole o promieniu 15,6 km. Wtedy jego powierzchnia nie
przekracza 750 km2. W takich pomiarach możemy przyjąć, że krzywizna powierzchni Ziemi nie wpływa na wyniki pomiarów sytuacyjnych, gdzie ustalamy położenie
obiektów, a nie ich wysokości. Pomierzone obiekty środowiska czy też antropogeniczne przedstawiamy na płaszczyźnie w zmniejszeniu, czyli w skali, ale z pominięciem odwzorowania kartograficznego. Te cechy pomiaru pozwalają na odróżnienie
mapy od planu. Istotą różnicy nie jest wielkość zastosowanej skali, ale uwzględnienie
lub nie uwzględnienie odwzorowania.
6 M. Odlanicki-Poczobut, M. Milewski, Projekt schematu dla opracowania planów historycznych, „Przegląd Geodezyjny”, nr 5: 1958, s. 191–192.

1 W. Przegon, Geodezja rolna i architektura krajobrazu w kształtowaniu przestrzeni
rurystycznej: teoria, badania, aplikacje, Kraków 2016, s. 76–77.
2 Na terenie Iraku znaleziono tablicę glinianą, datowaną na 6 tysięcy lat, na której wyryto mapę dorzecza Tygrysu i Eufratu.
3 Wprowadzenie do kartografii i topografii, red. nauk. J. Pasławski, Wrocław 2006,
s. 11–12.
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z eksponatami kartograficznymi13, urzędy i instytucje14, kolekcje
prywatne. Historyczne źródła kartograficzne dotyczące Zamościa
przechowywane są także w archiwach i muzeach szwedzkich (Archiwum Wojennym w Sztokholmie), austriackich (Archiwum Wojenne w Wiedniu), ukraińskich (Centralne Państwowe Archiwum
Historyczne Ukrainy we Lwowie), rosyjskich (Rosyjskie Państwowe
Archiwum Wojenne w Moskwie, Rosyjskie Archiwum Historyczne w Sankt-Petersburgu, Rosyjskie Archiwum Obwodowe w Królewcu), czeskich (Archiwum Państwowe w Pradze), szwajcarskich
(Muzeum Miejskie w Bernie). Ilość map i planów jest bardzo duża.
Dlatego musiał pojawić się najtrudniejszy moment dla naukowca,
czyli selekcja materiału. Trwała ona do 2017 r., kiedy to na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie pracę doktorską przygotowywał Jakub Żygawski15.
Doceniając wiedzę kartograficzną i erudycję w wielu obszarach
wiedzy historycznej i współczesnej dotyczącej Zamościa, zaproponowałem doktorantowi Żygawskiemu wspólne zmierzenie się z tematem tak obszernym, ale niezmiernie potrzebnym i ze względów
naukowych, i aplikacyjnych.
Tak się składa, że w 2018 r. obchodzimy rocznicę stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Również w 2018 r. mija 440 lat,
kiedy to Jan Zamoyski 1 lipca 1578 r. podpisał z Bernardo Morandem umowę na budowę nowej siedziby rodowej, która niebawem
została rozszerzona o budowę prywatnego miasta16. Obie te rocznice stanowiły siłę mobilizacyjną, aby kartograficzne zamostiana
mogły ukazać się w 2018 r.
Obaj autorzy monografii są zamościanami. Cenią sobie bardzo
miejsce urodzenia, zamieszkania i dorastania w szczególnym mieście. Nie tylko dlatego, że Zamość został ukształtowany w myśl renesansowych wzorców miasta idealnego jako twórczej współpracy
Jana Zamoyskiego – fundatora i Bernarda Moranda – architekta
i budowniczego. Położenie Zamościa w centrum Rzeczypospolitej, na styku różnych kultur i tradycji, zaowocowało powstaniem
wyjątkowego w skali Europy modelu kultury. W jednym mieście
żyli wspólnie: Polacy, Ormianie, Żydzi sefardyjscy, Grecy, Anglicy,

Geneza niniejszej monografii naukowej w zakresie merytorycznym, a także technicznego opracowania, krystalizowała się w czasie przygotowywania rozprawy habilitacyjnej przez Wojciecha
Przegona oraz realizacji projektu badawczego7. Zasadniczy trzon
badań, analiz i rozważań oparty był na studiach historycznych
opracowań geodezyjno-kartograficznych. Wśród nich był Katalog
dawnych map wielkoskalowych Krakowa XVI–XIX w., opracowany
pod redakcją wybitnego geodety Michała Odlanickiego-Poczobutta8. Wtedy pojawiło się pytanie, czy Zamość nie zasługuje na podobne wydawnictwo w zbliżonej formie albumu, ale innej narracji
naukowej? Historia Zamościa zawarta jest w planie urbanistyczno-architektonicznym i w jego zachowanych budowlach cywilnych,
sakralnych i obiektach fortyfikacyjnych. Dzieje miasta arkad opisano w wielu już archiwalnych dokumentach, współczesnych rozprawach naukowych i popularnych przewodnikach i artykułach.
O mapach i planach Zamościa pisali przedstawiciele wielu dyscyplin naukowych: historycy, urbaniści, architekci, geografowie, historycy sztuki, archiwiści, geodeci, chcąc udowodnić dzięki nim
swoje tezy naukowe bądź to prezentując je po raz pierwszy. Dlatego
należy sądzić, że ze względu na wielką różnorodność map i planów
Zamościa, przejawiającą się w geodezyjno-kartograficznych metodach pomiarów, skali, treści, wykonaniu, czasie i celu powstania,
a następnie wykorzystania, opracowanie takie powinno nosić tytuł
Kartograficzne zamostiana.
W dniu 29 maja 2001 r. w czasie posiedzenia Sekcji Architectura Militaris Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Krakowskiego PAN wygłosiłem referat pod takim właśnie tytułem9. Wtedy
to, po raz pierwszy, użyto określenia kartograficzne zamostiana10.
Rozpocząłem systematyczne studia nad materiałami kartograficznymi związanymi tematycznie z Zamościem, Ordynacją Zamojską i Zamojszczyzną. Znajdują się one w instytucjach polskich,
jak: Archiwa Państwowe11, biblioteki12, muzea i wystawy stałe

7 W. Przegon, Zmiany użytkowania ziemi w procesie urbanizacji krajobrazu na przykładzie miasta Podgórza 1784–1915, Kraków 2004. Grant indywidualny, nt. Zmiany
użytkowania ziemi w procesie urbanizacji krajobrazu na przykładzie miasta Podgórza i Zamościa. XXIV konkurs KBN, nr projektu: 5T 12E 00124, Zespół KBN T
12E – Górnictwa, Geodezji i Transportu, Sekcja Geodezji i Miernictwa Górniczego,
zakres działania – geodezja i kartografia. Autor i wykonawca projektu W. Przegon:
25 marca 2003–24 marca 2004.
8 Katalog dawnych map wielkoskalowych Krakowa XVI–XIX w., red. M. Odlanicki-Poczobutt, Warszawa–Kraków 1981. Michał Odlanicki-Poczobutt (1910–2004),
geodeta, członek Polskiej Akademii Nauk, nauczyciel akademicki Akademii Górniczo-Hutniczej. Kierownik Katedry Urządzeń Rolnych, Katedry Geodezji, Instytutu
Geodezji Górniczej i Przemysłowej oraz Zakładu Informatyki Geodezyjno-Kartograficznej.
9 W. Przegon, Kartograficzne zamostiana, „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych O/PAN w Krakowie”, t. XLV/1, styczeń–czerwiec 2001 r., Kraków 2003,
s. 143–145.
10 O zasadności wprowadzenia do geodezyjno-kartograficznej literatury naukowej tego
określenia utwierdzili mnie profesorowie: Michał Odlanicki-Poczobutt, Jan Władysław Rączka, Irena Homola-Skąpska.
11 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie; Archiwum Narodowe w Krakowie;
Archiwum Państwowe w Lublinie; Archiwum Państwowe w Zamościu.
12 Zbiór kartograficzny Biblioteki Czartoryskich w Krakowie; Biblioteki Jagiellońskiej
w Krakowie; Biblioteki PAU – PAN w Krakowie.

13 Muzeum Zamojskie w Zamościu; Muzeum Czapskiego w Krakowie; Muzeum
Krzysztofory w Krakowie.
14 Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Lublinie Pracownia Terenowa w Zamościu; Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa
Powiatowego w Zamościu; Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Zamość; Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura
w Zamościu.
15 J. Żygawski, Zmiany struktury przestrzenno-funkcjonalnej centrum Zamościa na
podstawie opracowań kartograficznych. Kraków 2018. Promotor dr hab. inż. Wojciech Przegon, prof. UR; promotor pomocniczy dr inż. Bogumiła Kwoczyńska.
16 S. Herbst, Przeszłość Zamościa: gospodarka i kultura, [w:] Zamość i Zamojszczyzna
w dziejach i kulturze polskiej, red. K. Myśliński, Zamość 1969, s. 93–98 (94). Dodajmy,
że analiza korespondencji Jana Zamoyskiego z Maciejem Topornickim, podstarościm
zamechskim, pełnomocnikiem kanclerza do spraw budowy oraz Bernardem Morando, pozwala ustalić, że już 30 marca 1579 roku Zamoyski zakomunikował zamiar budowy nie tylko rezydencji, lecz również miasta. Konsekwencją tego był wybór miasta
pod inwestycje znacznie większą niźli sam zamek. Zob. List Macieja Topornickiego do
Jana Zamoyskiego, Zamch 2 IV 1579, [w:] Archiwum Jana Zamoyskiego, t. 1, Kraków
1904. Ogłoszenie dokumentu lokacyjnego miasta Zamościa nastąpiło w niedzielę
10 kwietnia 1580 r., w należącym do Zamoyskiego folwarku Jarosławiec. Zob. Przywilej lokacyjny Zamościa z 1580 roku, oprac. R. Szczygieł, red. A. Zdunek, Lublin
1980.
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Szkoci, Niemcy, Rusini, Włosi, Węgrzy, Holendrzy, Hiszpanie,
Turcy i Persowie. Sąsiadami byli więc: katolicy, ortodoksi, unici,
izraelici, protestanci i muzułmanie. Sądzimy, że właśnie te fakty,
zaistniałe już na początku kształtowania się „Państwa Zamojskiego”, obok założeń urbanistyczno-architektonicznych, świadczą
o wyjątkowości Zamościa.

to zwłaszcza terenów komunikacyjnych, mieszkalnictwa, użytków
rolnych, terenów przemysłowych i fortyfikacji. Decydującym w tej
kwestii dla obszaru centralnego Zamościa był okres dziewiętnastowiecznej modernizacji i rozbudowy twierdzy, w wyniku czego
zniszczono układ pierwotnych przedmieść, ustanawiając na ich
miejscu pozbawiony zabudowy obwód militarny. Zmiany przestrzenne niosły ze sobą kolejną sukcesję krajobrazu poprzez stopniowe wkraczanie zabudowy na tereny forteczne. Metodą opisową posłużono się do przedstawienia analizy wydarzeń dziejowych
Zamościa z uwzględnieniem warunków społeczno-gospodarczych
oraz przestrzennych.
Przyjęta metodyka19 badań oraz prezentacja źródłowych historycznych i współczesnych materiałów kartograficznych pozwoliła
postawić dwie tezy. Pierwsza: Historyczne opracowania kartograficzne stanowią podstawowe źródło dla współczesnego planowania Zamościa. Druga: Kartograficzne zamostiana można
zaliczyć, w skali ogólnopolskiej i europejskiej, do dziedzictwa
kulturowego w zakresie kartografii.

2. Cel, metody i tezy pracy
Celem naukowym publikacji było analityczne, krytyczne omówienie i zaprezentowanie kartograficznych zamostianów. Ukazanie bogactwa materiałów kartograficznych dotyczących: centrum
Starego Miasta, całego miasta w granicach administracyjnych, terenów przyległych do Zamościa oraz fragmentów obszaru Ordynacji Zamojskiej powinno uzasadniać tytuł publikacji. Dotychczas
w literaturze naukowej dotyczącej Zamościa podobnego tematu
o charakterze monografii naukowej nie podjęto17. Wyniki badań
i analiz materiałów kartograficznych mogą być wykorzystane do:
planowania przestrzennego Zamościa i zagospodarowania terenów przyległych, do opracowania mapy kierunków ochrony krajobrazu kulturowego miasta oraz terenów cennych pod względem
kulturowym i środowiskowym położonych w granicach powiatu
zamojskiego, a także do prac rewaloryzacyjno-konserwatorskich
zabytków miasta. Istnieje bowiem pilna potrzeba uporządkowania
urbanistycznego obszaru śródmieścia położonego poza obwodem
dziewiętnastowiecznych fortyfikacji twierdzy. Należy wiedzieć,
że centrum i śródmieście są to dwa niezależnie funkcjonujące
elementy urbanistyczne w przestrzeni Zamościa. Co należałoby
zrobić, aby powstał czytelny pod względem architektoniczno-krajobrazowym układ urbanistyczny? Przykładem takiej kompozycji
może być układ „sprzężony–zespolony”, jaki zaprojektowali Jan Zamoyski i Bernardo Morando w stosunku do rezydencji Zamoyskich
i miasta. Oczywiście, założenia planistyczne różniłyby się skalą
i treścią opracowań.
Zastosowana w pracy metoda18 opierała się na analizie dedukcyjnej i chronologiczno-porównawczej, przy wykorzystaniu technik opisowych oraz kartograficznych metod prezentacji zjawisk
przestrzennych. Zasadność przyjętej procedury badawczej znajduje odzwierciedlenie w poszczególnych rozdziałach pracy. Metodę dedukcyjną wykorzystano do analizy dawnych opracowań
kartograficznych. Zamość posiada bogaty zasób kartograficzny,
który w niniejszej pracy stanowił podstawowy materiał źródłowy
do prowadzenia badań. Analiza treści każdego z 85 wybranych
opracowań kartograficznych prowadziła do logicznych wniosków
dotyczących zasięgu przestrzennego centrum Zamościa. Do ukazania dynamiki przemian przestrzenno-funkcjonalnych w obrębie
centrum Zamościa wykorzystano metodę chronologiczno-porównawczą. W wyniku zmian krajobrazu następował zanik jednych
a wzrost znaczenia drugich form użytkowania ziemi. Dotyczyło

3. Zakres terytorialny i merytoryczny oraz układ pracy
Zakres terytorialny większości prezentowanych materiałów obejmuje obszar centralny Zamościa, w którego obrębie leży Stare Miasto
z pasem zewnętrznych urządzeń fortecznych. W ciągu analizowanego okresu granice centrum ulegały zmianom na skutek warunków
politycznych, ekonomicznych, społecznych i funkcjonalnych. Do
1. ćw. XIX w. centrum Zamościa znajdowało się w obrębie fortyfikacji. Obejmowało dwie główne osie kompozycyjne miasta: krótszą
północ – południe, łączącą trzy rynki, oraz dłuższą wschód – zachód,
biegnącą od zwartego miasta do założenia pałacowego. Do centrum
wliczały się również reprezentacyjne kamienice mieszczańskie, kwartały zabudowy, budowle sakralne i instytucjonalne oraz plac musztry,
oddzielający założenie pałacowe od miasta. Mimo niejednorodnego
charakteru zabudowy, zwłaszcza w zewnętrznych kwartałach, oraz
różnych typów funkcji, za centrum Zamościa uznaje się Stare Miasto w obrębie linii dziewiętnastowiecznych fortyfikacji20. Po kasacie twierdzy w 1866 r. centrum zamykało się w obrębie obrysu fortecznego, lecz stopniowo rozrosło się w kierunku wschodnim jako
rdzeń linearnego śródmieścia. Specyficzna struktura własnościowa
gruntów pofortecznych oraz brak prosperity obszaru staromiejskiego sprawiły utrudnienia prawidłowego rozwoju urbanistycznego Zamościa. Sytuacja zmieniła się dopiero pod koniec lat 30. XX wieku.
Współczesne centrum Zamościa zamyka się w zasięgu dziewiętnastowiecznej esplanady fortecznej21. Trzon śródmieścia tworzy natomiast
19 Za Encyklopedią Powszechną PWN, Warszawa 1985, wyd. 3, t. 3, s. 76: METODYKA,
metodol. w znaczeniu ogólnym – zespół wytycznych dotyczących sposobów postępowania, efektywnych ze względu na określony cel; w – metodologii nauk – używana niekiedy nazwa norm (przepisów) określających pewne swoiste dla danej nauki sposoby
postępowania.
20 Do Zamościa należały jeszcze rozmieszczone przy głównych traktach komunikacyjnych przedmieścia. Największe z nich: Przedmieście Lwowskie i Przedmieście Lubelskie oraz mniejsze: Nowy Świat zwany Przedmieściem Hrubieszowskim, później –
Żydowskim, Przedmieście Skierbieszowskie, Przedmieście Janowickie, Podgroble,
Sadowisko, Targowisko i Przedmieście Żdanowskie.
21 Przedstawiony w niniejszej pracy zasięg centrum Zamościa sprowadzono do zasięgu dziewiętnastowiecznej esplanady fortecznej, obejmującej pas zewnętrznych
urządzeń obronnych. Odzwierciedlało to maksymalny zasięg terytorialny najcenniejszego obszaru kulturowego, Starego Miasta, ukształtowany na przestrzeni dziejów przez różne czynniki. Celowo nie nawiązano do granicy pomocniczej jednostki

17 Za Encyklopedią Powszechną PWN, Warszawa 1985, wyd. 3, t. 3, s. 149: MONOGRAFIA, praca naukowa poświęcona jednemu zagadnieniu, działowi nauki, epoce,
postaci, omawia szczegółowo dany przedmiot, sumuje istniejącą o nim wiedzę.
18 W 1970 r. Jacek Pasławski napisał artykuł O kartograficznej metodzie badań
„Przegląd Geograficzny”, t. XLII: 1970, z. 4, s. 713–719. Wyróżnił dwa znaczenia
terminu „metoda kartograficzna”: jako prezentacja graficzna i jako sposób badania
zjawisk i procesów o charakterze przestrzennym. Autorzy niniejszej monografii podzielają to stanowisko.
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linearny układ między Starym Miastem a Nowym Miastem (dawną
Nową Osadą), którego kręgosłupem jest ulica Partyzantów oraz klinowate odgałęzienia odchodzące promieniście od Starego Miasta: na
północ, wzdłuż ul. Piłsudskiego, oraz na zachód, wzdłuż ul. Szczebrzeskiej22. Niejednorodny pod względem zagospodarowania obszar
jest odzwierciedleniem daleko idącej niekonsekwencji planistycznej,
marnującej potencjał funkcjonalny oraz kulturowy tego miejsca.
W pracy zamieszczono także opracowania kartograficzne, będące
rezultatem pomiarów geodezyjnych znacznie większych obszarów
niż miasto Zamość. Są to: wojskowe zdjęcia topograficzne, tereny
Ordynacji Zamojskiej ujęte w części opisowej i kartograficznej „katastru zamojskiego”, mapy chłopskich gruntów rolnych, folwarków
należących do ordynacji; gruntów oddanych włościanom za serwituty, plany sytuacyjno-wysokościowe miasta Zamościa, plany obiektów
użyteczności publicznej, jak plan „ogrodu inżynierskiego” pułkownika Roberta Nolte czy plan terenu zajętego na park miejski; miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego, poczynając od planu Jana
Zachwatowicza i Władysława Wieczorkiewicza z 1939 r., który był
planem prekursorskim także w skali kraju.
Zakres merytoryczny pracy wyznaczają poszczególne rozdziały. We wstępie przedstawiono genezę monografii. Myśl napisania książki o tytule kartograficzne zamostiana zrodziła się w 2001
roku. Ważnym powodem była też chęć wprowadzenia do literatury
geodezyjno-kartograficznej tego terminu. Wszelkie opracowania
kartograficzne, jak: mapy, plany i projekty były sporządzane w różnych celach. Wyjątkowo precyzyjnie dokumentują bogatą historię
miasta. Podobnie, w 1967 r., w literaturze geodezyjnej pojawił się
termin „kataster zamojski”, który znakomicie oddał istotę zagadnienia, łącząc instytucje katastru z konkretnym obszarem Ordynacji Zamojskiej. Od tegoż 2001 r. prowadzono wielowątkowe badania, zdając sobie sprawę z trudności przedstawienia w sposób
uporządkowany kartograficznych zamostianów.
Podano również informacje, które w większości prac naukowych
są konieczne i potrzebne. Krótko uzasadniono cel pracy, wyjaśniono metody badań, określono tezy pracy, podano zakres terytorialny i merytoryczny. Natomiast uwagi dotyczące układu pracy

mają wyjaśnić i ułatwić percepcję monografii. Układ „techniczny”
pracy (forma albumowa A3) wynika z chęci czytelnej prezentacji
materiałów kartograficznych w powiązaniu z narracją, która rozszerza wiedzę o poszczególnych opracowaniach. Dzięki nowoczesnej technologii druku nawet starsze materiały źródłowe powinny
być czytelne. W pracy zastosowano przypisy. Służą one do podania
cytowanej pozycji literatury oraz do zamieszczenia rozszerzonych
informacje, dygresji lub uwag polemicznych.
W rozdziale pierwszym starano się wykazać na konkretnych
przykładach, że polska kartografia przynależy do narodowego
dziedzictwa kulturowego. Znaczenie materiałów kartograficznych,
w przebogatym asortymencie wykonania, jest ważne w każdej
dziedzinie życia. Polskie mapy geologiczne i sozologiczne są prekursorskimi opracowaniami w skali światowej. Komplementarne
spojrzenie na te osiągnięcia powinno przyczynić się do poznania
oraz docenienia wartości kartograficznych zamostianów, które
również należą do dziedzictwa kulturowego.
Dokonano przeglądu publikacji dotyczących badań kartograficznych oraz systemów informacji przestrzennej. Wymieniono
i omówiono podstawowe i najnowsze pozycje o charakterze ogólnym i szczegółowym. Z uwagi na zakres treści, publikacje te można
podzielić na prace z zakresu historii kartografii i analizy dawnych
map, prace teoretyczno-praktyczne z dziedziny kartografii oraz
utylitarne prace dotyczące nowoczesnych technik wykonywania
map. Szczególnie najnowsze publikacje z zakresu: Systemu Informacji Geograficznej, technologii numerycznych, grafiki komputerowej, metod wizualizacji, fotogrametrycznych zdjęć lotniczych
itd. mówią o zasadach i możliwościach opracowywania map i planów struktury przestrzenno-funkcjonalnej miast.
Omówiono również wielotematyczną literaturę dotyczącą Zamościa, w tym kartograficzną. Prowadzenie badań urbanistyczno-architektonicznych, geodezyjno-kartograficznych, historycznych,
gospodarczych itd. wymaga zapoznania się pracami źródłowymi.
Wiele z nich ma zbieżne ukierunkowania badawcze w ujęciu tematycznym. Omówione pozycje dotyczą problematyki z zakresu: struktury przestrzenno-funkcjonalnej miasta; prac architektoniczno-konserwatorskich; rozwoju przedmieść Zamościa; przemian dziejowych oraz architektury założeń rezydencji Zamoyskich; rozwoju
fortyfikacji w okresie XVI–XVIII w. oraz z okresu dziewiętnastowiecznej przebudowy twierdzy; historii miasta; szkolnictwa akademickiego, średniego i niższego; życia mieszkańców; funkcji administracyjnej, gospodarczej, przemysłowej, wojskowej, sakralnej,
kulturalnej miasta, funkcjonowania Ordynacji Zamojskiej; dziedzictwa kulturowego itd.
W pracy podkreślono znaczenie czynników kreujących rozwój
Zamościa. Wyróżniono: czynnik warunków przyrodniczych (walory środowiska naturalnego); czynnik gospodarczy i społeczny;
czynnik warowności; czynnik komunikacji i czynnik obyczajowo-prawny oraz czynnik kompozycji urbanistycznej i architektonicznej, czyli planowania przestrzennego. W historii rozwoju miasta
wyróżniono dziesięć faz, co przedstawiono na wykresie. Zaistniałe
zmiany przestrzenne w strukturze miasta były zawsze zaznaczane
na planach i mapach powstałych w danej fazie rozwoju Zamościa.
W rozdziale drugim zawarto krótką charakterystykę materiałów źródłowych, które powstały w różnym okresie czasu. Ryciny
planów w formacie A4 zamieszczono w tekście poszczególnych
rozdziałów, natomiast plany w formacie A3 zamieszczono w drugiej części publikacji, zatytułowanej Opracowania kartograficzne.

urbanistycznej gminy Zamość – Osiedla Stare Miasto, które swoim zasięgiem obejmuje również tereny osiedla zabudowy jednorodzinnej Podgroble oraz Park Miejski
i działkę Ośrodka Sportu i Rekreacji, „przerywa” natomiast południowo-wschodni
odcinek dawnego pasa urządzeń obronnych, włączając je do dwóch sąsiednich jednostek administracyjnych, wprowadzając dysharmonię kulturową i funkcjonalną ze
Starym Miastem.
22 Trzon śródmieścia ograniczony jest od północy ul. Infułacką i Wyszyńskiego, od południa ciągiem ulic Żdanowska – Świętego Piątka oraz od wschodu ulicami: Młyńską,
Lwowską, Spadek, Hrubieszowską, Niepodległości i Gminną. W jej obrębie znajduje się zabudowa usługowa (urzędy, obiekty kultury, szkoły, obiekty handlowe i in.),
mieszkalna jedno- i wielorodzinna oraz tereny obsługi komunikacji (dworzec autobusowy, przystanek kolejowy Zamość Starówka z projektowanym centrum przesiadkowym). Głównym elementem kompozycji jest ul. Partyzantów, łącząca dwa układy
urbanistyczne – ogniska: Stare Miasto i Nowe Miasto (historyczna Nowa Osada).
Odgałęzienie północne śródmieścia położone po obu stronach ul. Piłsudskiego, ogranicza od zachodu Łabuńka, od północy ul. Wiejska i ul. Wojska Polskiego, od wschodu projektowana trasa łącząca ul. Namysłowskiego i ul. Prostą. W tej części śródmieścia znajdują się „generatory”: największa w Zamościu Galeria Handlowa „Twierdza”,
obiekty usługowe położone przy obu pierzejach ul. Piłsudskiego, Zamojski Szpital
Niepubliczny, cywilna część koszar, osiedla zabudowy wielorodzinnej (Kilińskiego,
Orzeszkowej, Wiejska). Odgałęzienie zachodnie śródmieścia znajduje się w klinie
między ul. Sadową, ul. Dzieci Zamojszczyzny a terenami kolejowymi i Łabuńką.
Obejmuje tereny zielone rekreacyjne (m.in. Park Miejski, ogród zoologiczny, Ośrodek Sportu i Rekreacji), komunikacyjne (stacja kolejowa) oraz zabudowy jednorodzinnej (Os. Podgroble). Głównymi ciągami komunikacyjnymi są ulice: Szczebrzeska,
Dzieci Zamojszczyzny i Podgroble.
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W rozdziale trzecim przedstawiono cztery opracowania, które
same stały się ważnymi źródłami dla przyszłych opracowań planistyczno-kartograficznych. Ich autorzy najpierw musieli przestudiować literaturę przedmiotu badań, historyczne materiały pisane,
geodezyjno-kartograficzne i ikonograficzne, aby zaproponować
nowe wizje i konkretne rozwiązania dla współczesnych potrzeb
związanych z zagospodarowaniem przestrzeni „miasta arkad”.
Plany Jana Zachwatowicza i Władysława Wieczorkiewicza z 1939
i 1946 r. oraz plan Kazimierza i Elżbiety Koterbów z 1994 r. zawierały nowoczesne metodologie badań planistycznych, dotyczące obszarów cennych pod względem historycznym, kulturowym, urbanistyczno-architektonicznym i krajobrazowym. W planie z 1994 r.
wykorzystano po raz pierwszy nowe technologie grafiki komputerowej na etapie studiów i koncepcji projektowych. Z kolei zespół
architektów z Politechniki Krakowskiej pod kierunkiem Zbigniewa
Myczkowskiego, w oparciu o zachowaną dokumentację z okresu
funkcjonowania dziewiętnastowiecznej Twierdzy Zamość, odtworzył fortyfikacje ziemne i obiekty militarne przedpola fortecznego.
Realizacja projektu jeszcze bardziej wydobyła z krajobrazu i „sylwety” miasta część renesansowych fortyfikacji typu nowowłoskiego, które według założeń Jana Zamoyskiego i projektów Bernarda
Moranda powstawały razem z budową Zamościa. Do zakończenia
procesu rewaloryzacji Starego Miasta pozostało niewiele prac.
Dotyczą one jednak monumentalnych budowli, jak: kościół Franciszkanów, gmach Akademii Zamojskiej i pałac Zamoyskich wraz
z otaczającą go przestrzenią. Przy kościele prace już się rozpoczęły.
Projekt prac rewaloryzacyjnych dotyczących Akademii jest opracowany. Pozostaje zatem opracowanie koncepcji odnowy pałacu
Zamoyskich wraz z uporządkowaniem terenu przyległego. Problem ten w pracy z 2007 r. przedstawił Wojciech Przegon24. Wiąże się on z kontrowersyjnym wyborem miejsca dla postawionego
w 2005 r. konnego pomnika Jana Zamoyskiego.
Układ „techniczny” pracy wynika z chęci czytelnej prezentacji
materiałów kartograficznych w powiązaniu z narracją, która rozszerza wiedzę o poszczególnych opracowaniach. Dzięki nowoczesnej technologii druku nawet starsze materiały źródłowe, powinny
być czytelne. Mapy i plany, których pomniejszenie nie przeszkodziło w zachowaniu ich treści i rysunku, zamieszczono w tekście
danego rozdziału. Spis map i planów podano w drugiej części pracy, z zaznaczeniem strony, na której występują.

Zwrócono również uwagę, że w badaniach przestrzennych miast,
w tym badaniach historycznych Zamościa, istotną rolę odgrywają
materiały kartograficzne. Ich przewaga nad zapisami historycznymi
jest bezsporna, zwłaszcza z punktu widzenia niektórych zagadnień.
Mapa lub plan nie tylko inwentaryzuje liczne przedmioty i zjawiska,
lecz umożliwia wizualny odbiór ich wzajemnego usytuowania. Zadaniem „legendy” – klucza znaków jest objaśnienie i uzupełnienie
informacji wynikających z treści mapy23. Mapa dawna stanowi podstawowe narzędzie badań geograficzno-historycznych oraz służy
do rekonstrukcji przestrzeni geohistorycznej. W podpunkcie 7.3.
przypomniano podstawowe pozycje literatury, w których wymienia
się, opisuje i analizuje opracowania kartograficzne Zamościa.
Przedstawiono analizę opracowań planistycznych i geodezyjno-kartograficznych, poczynając od planu opracowanego w 1880 r.
przez architekta powiatu zamojskiego Władysława Siennickiego,
a kończąc na aktualnie obowiązującym planie z 2006 r. Są to plany i opracowania geodezyjno-kartograficzne o różnych tytułach,
jak: Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Zamościa;
Plan ogólny kierunkowo-etapowy miasta Zamościa; Szczegółowy
plan zagospodarowania Starego Miasta; Plany o nazwie: Dzielnica „Nowy Zamość”, Dzielnica „Nowe Miasto”, Dzielnica „Wschód”;
Projekt „Centrum Usług Ogólnomiejskich”; opracowania: Zamość –
Zamojski Zespół Zabytkowy oraz Miasto Zamość. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego itd.
Omówiono wybrane opracowania kartograficzne i geodezyjne
Zamościa powstałe w okresie od XVI do XXI wieku. Podzielono je
na okresy: przedrozbiorowy 1579–1771; militarny, kiedy Zamość
stał się potężną twierdzą Królestwa Polskiego: 1772–1866 oraz
okres miasta cywilnego, współczesnego: 1867–2018. Mapy i plany
powstałe w tych okresach zamieszczono w formacie A3 w drugiej
części pracy. Jako szczególne opracowania kartograficzne omówiono i zamieszczono w tekście: wojskowe zdjęcie topograficzne
„józefińskie” Zamościa i jego okolic; mapy i plany, tzw. „Katastru
zamojskiego” oraz mapy sporządzone w czasie prac geodezyjno-rolnych przez mierniczego zamojskiego Józefa Kolanowskiego.
Jako ostatnie omówiono prace planistyczne, projektowe i rysunkowe wykonane przez Jana Pawła Lelewela. Do niedawna był on mało
znanym fortyfikatorem Zamościa, ale odkrycie jego prac w zbiorach prywatnych oraz muzeach i archiwach Petersburga i Moskwy
udowodniło, że jego zasługi w rozbudowie twierdzy zamojskiej
w latach 1817–1826 są niezaprzeczalne.

24 W. Przegon, Pomnik Jana Zamojskiego w historycznej przestrzeni założenia pałacowego w Zamościu, „Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum”, T. 6 (4):
2007, s. 21–37.

23 A. Pawłowska, Plany i mapy Zamościa z XVII–XX wieku, [w:] Zamość miasto idealne, red. J. Kowalczyk, Lublin 1980, s. 243–278 (s. 243).
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Rozdział I. Dziedzictwo kulturowe polskiej kartografii
Od czerwca 2017 r. do stycznia 2018 r., w głównym gmachu Muzeum Narodowego w Krakowie, była prezentowana wystawa #DZIEDZICTWO. Termin wystawy wybrany został nieprzypadkowo.
W 2018 r. obchodzimy rocznicę stulecia odzyskania niepodległości,
i już od dawna dyskutujemy o naszej tożsamości narodowej. W intencji organizatorów wystawy postawienie znaku # hasztag, stosowanego w przestrzeni internetowej do oznaczenia treści istotnej
było zwrócenie uwagi na te elementy i wydarzenia naszej historii,
które wpisują się w proces tworzenia kultury polskiej. Na wystawie znalazły się obiekty ze zbiorów krakowskich, które z uwagi na
ich bogactwo i różnorodność w szczególny sposób definiują polską
tożsamość. Eksponaty podzielono na cztery kategorie: „geografia”,
„język”, „obywatele” i obyczaj”. W dziale „geografia” przedstawiono
cenne zabytki kartograficzne, poprzedzając je wstępem: Geograficzna lokalizacja ma dla definiowania dziedzictwa istotne znaczenie
zarówno ze względu na warunki naturalne, jak i relacje centrum –
peryferia oraz kontekst geopolityczny. Ponadto terytorium, a więc
tereny kontrolowane na przykład w ramach struktury państwa,
współistnieją z geografią wyobrażoną, czyli funkcjonującymi w zbiorowej wyobraźni miejscami, identyfikowanymi z własną kulturą.
Dla polskiej tożsamości kwestie geograficzne mają zasadnicze znaczenie, przede wszystkim ze względu na zmieniające się granice polityczne kraju, a także liczną polską emigrację. Mówią o tym mapy
Rzeczypospolitej, plany i widoki miast, regionów, miejsc ważnych
bitew, a także świadectwa pozostawione przez polskich artystów,
naukowców, podróżników i odkrywców. Polacy nigdy nie ograniczali swojej działalności do terenów uważanych za etnicznie polskie,
a gdyby nakreślić mapę miejsc, gdzie w różnym stopniu była obecna
kultura polska, musiałaby ona objąć cały świat. Dzięki zbiorom kartograficznym można nakreślić mapę polskiej obecności na różnych
kontynentach: podróże Pawła Edmunda Strzeleckiego po Australii
uwieńczone zdobyciem najwyższego szczytu kontynentu, któremu
nadano nazwę „Góra Kościuszki”; polskich zesłańców na Syberii;
kolej w Andach peruwiańskich zbudowana przez Ernesta Malinowskiego oraz polskich legionistów na Haiti1. Przedstawmy niektóre
eksponaty prezentowane na wystawie. Powiedzmy także o innych,
które wpisują się w sztukę kartograficzną, stanowią rozwój tej dziedziny wiedzy i na pewno należą do dziedzictwa kulturowego Polski.
W latach 50. XIX wieku Filipina Pełczyńska z Szymbarku wyhaftowała mapę Rzeczypospolitej w granicach przedrozbiorowych,
zaznaczając na niej takie szczegóły, jak granice województw, rzeki,
góry, a nawet koleje oraz gęstą sieć miast i miasteczek. O wyjątkowości tej pracy świadczy fakt, że haft ręczny wykonany został
ludzkimi włosami w dwóch kolorach. Używano ich zwykle w celu
podkreślenia zaangażowania uczuciowego w wykonywaną pracę.
W tym wypadku, utożsamiano się z losami Ojczyzny i nadzieją na
jej odrodzenie2.
Kolejne dwie ryciny prezentowane na wystawie w Muzeum
Narodowym Krakowa zostały wykonane na podstawie rysunków

saksończyka Johanna Gottfrieda Borlacha (1687–1768), geometry
i administratora żup krakowskich w latach 1717–1750, przedstawiają wielicką kopalnię po wprowadzeniu w niej nowych metod
zarządzania i wydobycia soli. Wykonano je w technice miedziorytu kolorowanego akwarelą na papierze. Pierwsza przedstawia Plan
wyrobisk górniczych poziomu I kopalni soli w Wieliczce, a druga
Kartę tytułową zbioru planów kopalni soli w Wieliczce3. Bez wątpienia, oba rysunki J.G. Borlacha powstały w celach gospodarczych. Jednocześnie popularyzowały wiedzę o Krakowie, Wieliczce i Polsce wśród cudzoziemców i podróżników odwiedzających
nasz kraj4. Podkreślmy, że już w 1638 r. Marcin German sporządził
mapy kopalni soli w Wieliczce, która jest nieprzerwanie czynna od
XIII wieku. Są to mapy o wysokiej wartości technicznej, wykazujące tylko ok. 15% błędu w porównaniu z wynikami obecnych pomiarów geodezyjnych5.
Wielkie zasługi dla kartografii geologiczno-górniczej położył Stanisław Staszic6. Studiował w Lipsku i Getyndze, a w Paryżu nauki
przyrodnicze w Collège de France. W 1782 r. uzyskał doktorat praw
i objął wykłady języka francuskiego na Akademii Zamojskiej. Prowadził badania przyrodnicze w województwie lubelskim (Zamojszczyzna i dawna ziemia chełmska), na Wołyniu i Podolu. W 1816 r. utworzył Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze, stając się prekursorem
spółdzielczości chłopskiej. W badaniach naukowych szczególną
uwagę poświęcił budowie geologicznej i bogactwom mineralnym
Karpat. W 1815 r. opublikował dzieło O ziemiorództwie Karpatów
i innych gór i równin Polski wraz z mapą geologiczną Polski i krajów ościennych. Jest to jedna z pierwszych na świecie i najstarsza
polska mapa geologiczna, prezentująca syntetycznie geologię ziem
polskich i krajów ościennych: od Bałtyku po Morze Czarne, od Kołobrzegu i Sudetów po Smoleńsk i Kijów [ryc. 1]. Mapa ukazuje też
najstarszą graficzną panoramę Tatr i Pienin, ujętą z Gorców, oraz
wizerunek górala w stroju regionalnym7. Stanisław Staszic odkrył
złoża węgla i zainicjował budowę kopalni w Dąbrowie Górniczej.
W 1969 r., z okazji 50-lecia istnienia, Akademia Górniczo-Hutnicza
wybrała na swojego patrona tego wybitnego naukowca8.
Drugą znamienitą postacią, związaną zawodowo z Akademią
Górniczo-Hutniczą, był Walery Goetel9 – twórca pojęcia sozolo3 Obie ryciny wydał Johann Esaias Nilson (1721–1788) w Augsburgu, ok. 1760
i 1766 roku. Katalogowe numery rycin 028 i 029, wystawa #DZIEDZICTWO, MNK.
4 Podróżnik francuski Marcel de Serres sporządził opis złóż i kopalni soli
w Wieliczce.
5 Osiągnięcia geodezji górniczej w przekroju historycznym możemy podziwiać na stałej wystawie prezentowanej w podziemiach kopalni soli w Wieliczce.
6 Stanisław Staszic (1755–1826): uczony, filozof, przyrodnik, działacz i pisarz polityczny, ksiądz. Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia. Jego
działalność wiązała się ściśle z Zamościem oraz Zamojszczyzną.
7 Atlas: O ziemorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski, Warszawa 1815. Katalogowy numer albumu 033, wystawa # DZIEDZICTWO, MNK.
8 W. Goetel, Stanisław Staszic ojciec geologii polskiej, „Przegląd Geologiczny” 1955,
z. 11, s. 506–511; Idem, Stanisław Staszic: na 50-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 1969, s. 57; Z. Wójcik, Stanisław Staszic: organizator nauki i gospodarki, Kraków 1999, s. 220.
9 Walery Goetel (1889–1972) – geolog, podróżnik, prof. AGH, badacz budowy geologicznej Tatr, współtwórca parków narodowych: Tatrzańskiego, Pienińskiego i Babiogórskiego. Twórca nauki „sozologii” [gr. sozo – chronię, ratuję; logos – słowo, nauka].
Zob. Encyklopedia Gazety Wyborczej, t. 5, Warszawa 2005, s. 668; ibidem, t. 17, Warszawa 2005, s. 261–262.

1 Wystawa #DZIEDZICTWO w Muzeum Narodowym w Krakowie (dalej: MNK),
wprowadzenie w kategorię Geografia. Przewodnik po wystawie.
2 U dołu mapy znajduje się napis: „z przesilenia wzroku, niedokończona robota, przez
pannę Filipinę Pełczyńską z Szymbarku w roku 1858”. Katalogowy numer mapy 014,
wystawa #DZIEDZICTWO w MNK.
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Rycina 1

Mapa geologiczna ziem polskich (1815)
S. Staszic, O Ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski, Warszawa 1815, tabl. D.

Rycina 3

Rycina 2

Plan sytuacyjny sporu o Morskie Oko (2012)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3r_o_Morskie_Oko#/media/
File:Sp%C3%B3r_o_Morskie_Oko.PNG

Mapa sozologiczna Polski (fragment) (ok. 2005)
M-34-41-B Piekoszów, Główny Geodeta Kraju, Rzeszów 2005.
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gii (1965). Sozologia jest nauką zajmującą się podstawami ochrony
przyrody i jej zasobów oraz zapewnieniem trwałości ich użytkowania. Badane są przyczyny i następstwa przemian zachodzących
w przyrodzie w wyniku działalności człowieka. Następnie proponuje się skuteczne sposoby zapobiegania ich negatywnym następstwom dla środowiska i społeczeństwa oraz wskazuje możliwości
ich łagodzenia. Sozologia jako nauka ściśle współpracuje z ekologią, geografią, geologią oraz sozotechniką czyli praktycznymi metodami ochrony biocenozy. Efektem końcowym badań i analiz są
mapy sozologiczne. Należy podkreślić, że sam termin sozologia,
jak i mapy sozologiczne nie są znane poza granicami Polski. Mapy
sozologiczne należą do zespołu map przyrodniczych, które dzielą
się na dwie podgrupy: mapy sozologiczne zagrożenia środowiska
i mapy sozologiczne ochrony środowiska. Do pierwszej podgrupy [ryc. 2] zaliczamy mapy: zanieczyszczenia wód powierzchniowych, zanieczyszczenia wód podziemnych, erozji i stepowienia
gleb, zanieczyszczeń drzewostanu, zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego, rozmieszczenia źródeł dewastacji środowiska
itp. Do drugiej podgrupy zaliczamy mapy: ochrony zasobów mineralnych, obszarów rekultywowanych rolniczo, walorów przyrodniczo-krajobrazowych, ochrony walorów przyrodniczych, czystego
powietrza, wód i ciszy itd.10
Polska kartografia odgrywała ważną rolę w dyplomacji i sporach
prawno-terytorialnych. Najstarszą pracą kartograficzną, o której
zachowały się wiadomości, jest mapa, jaką pełnomocnicy polscy,
dla udowodnienia słuszności swoich roszczeń, przedłożyli w 1421 r.
w Rzymie papieżowi Marcinowi V w czasie sporu Polski z Zakonem Krzyżackim. Mapę namalowaną na płótnie tak komentował
prokurator Zakonu Jan Tiergarda: ein gumolit tuch im gleichnisse
einer mappe mundi11. Oryginalna mapa musiała być wspaniale
wykonana, wielkiego formatu ze względu na przeznaczenie oraz
bardzo dokładna, skoro posługiwały się nią obie strony sporu. Jest
to pierwszy znany przypadek posługiwania się przez Polskę mapą
w sporze terytorialnym, wygranym przez Polaków12.
Inny przykład, kiedy to opracowanie kartograficzne przyczyniło
się między innymi do rozstrzygnięcia sporu prawno-terytorialnego, dotyczył Morskiego Oka i Doliny Rybiego Potoku. Spór pomiędzy
Węgrami a Galicją sięgał końca XVI wieku i został rozstrzygnięty
na rzecz Galicji dopiero 13 września 1902 r. Znaczną rolę w całej
sprawie odegrał hrabia Władysław Zamoyski, który w 1889 r. kupił
dobra zakopiańskie wraz z dawną własnością Homolacsów w Dolinie Rybiego Potoku. Spowodowało to nasilenie sporu o granicę
w rejonie Morskiego Oka. Różnica zdań doprowadziła do powołania przez władze austriackie i węgierskie Międzynarodowego Sądu
Rozjemczego w Grazu ds. ustalenia granicy w Tatrach. Ostateczną granicę przedstawia zamieszczony plan sytuacyjny13 [ryc. 3].

W tym miejscu należy wyrazić ubolewanie, że nasza kartografia,
z przyczyn politycznych, nie mogła odegrać żadnej roli, w ustaleniu granic Polski po II wojnie światowej.
Przedstawione niektóre osiągnięcia polskiej kartografii bez wątpienia pozwalają zaliczyć tego typu opracowania do dziedzictwa
kulturowego. Takich spektakularnych przykładów mówiących
o znaczeniu naszych opracowań kartograficznych jest więcej. Doskonały wykład w tym zakresie daje Bolesław Olszewicz w cyklu
publikacji obejmujących okres od XV do XIX wieku. Chronologicznie zestawia najważniejsze wydarzenia w dziejach polskiej kartografii14. Osobna praca Olszewicza dotyczyła polskiej kartografii
wojskowej15. Zacytujmy fragment dotyczący historii kartografii
wojskowej z czasów starożytnej Grecji i Rzymu oraz poglądu Jana
Zamoyskiego, którego Olszowicz (za Korzonem) zalicza do pisarzy
wojskowych: Kartografia wojskowa zaczęła rozwijać się systematycznie dopiero w czasach nowożytnych, gdyż zdano sobie sprawę,
jak ważne jest rozpoznanie terenu. Jednak potrzebę zastosowania
i użycia map do celów wojskowych rozumiano już w starożytności.
Twórcami naukowo pojętej kartografii są Grecy: Anaksymander,
Eratostenes, Hiparch. Mapy greckie nie zachowały się, ale można
przypuszczać, że były używane do celów wojskowych, gdyż historia
przekazała nam imiona dwóch mierników Aleksandra Wielkiego:
Betona i Diogonetesa. Rzymianie pojmowali kartografię inaczej niż
Grecy. Teorie geograficzne czy pomiary kuli ziemskiej ich nie interesowały. Rzymianie kładli nacisk na: poznawanie powierzchni
krajów, gór, rzek, a przede wszystkim dróg i odległości miejsc zamieszkałych oraz stosunków narodowościowych. Miernicy mieli
zadania czysto praktyczne. Armii rzymskiej towarzyszyli specjalni
„metatores”, którzy zajmowali się obieraniem i wymierzaniem miejsca na obóz oraz wytyczaniem i budową dróg. Spełniali więc funkcje
dzisiejszych inżynierów, a po części i topografów wojskowych16. Dalej Olszewicz cytuje Korzona: Trzeci z naszych pisarzy wojskowych
hetman Jan Zamoyski w „Radzie sprawy wojennej” również o mapach wspomina. Pisze on, że jeśli hetman nie ma koło siebie ludzi
wiadomych miejsc, niech się stara, aby miał prawdziwe, a nieomylne malowane cosmographiam, z których by mógł poznać położenie
tego tam kraju, góry, jeziora, przechody rzeki i miejsca, bądź ciasne,
bądź przestronne17. Należy być pewnym, że Jan Zamoyski, kanclerz
i hetman wielki koronny, człowiek o wyjątkowej erudycji, musiał
znać poglądy Greków i Rzymian dotyczące znaczenia map w sztuce
wojennej. Założyciel Zamościa oraz jego następcy do kartografii
wojskowej przywiązywali wielką wagę. Udowodnijmy zatem w następnych rozdziałach pracy, że i kartograficzne zamostiana w „tematyce” planów wojskowych należą do dziedzictwa kulturowego.
Do interesujących wniosków dotyczących polskiej kartografii
historycznej doszedł Eugeniusz Romer18, w trakcie badań zbiorów
kartograficznych znajdujących się w Royal Geographical Society

10 Podział map tematycznych na zespoły, grupy, podgrupy i przykładowe rodzaje map
została przedstawiona w książce: S. Przewłocki, Geodezja dla kierunków niegeodezyjnych, Warszawa 2002, s. 59–62, tablica 1.6.
11 B. Olszewicz, Kartografia polska XV i XVI wieku, „Polski Przegląd Kartograficzny”,
R. VIII: 1930, nr 31, s. 147–168 (s. 149). Tym artykułem Olszewicz rozpoczął zamierzony cykl prac dotyczących chronologicznego zestawienia najważniejszych wydarzeń w dziejach kartografii polskiej, począwszy od pierwszych informacji o mapach,
zasad posługiwania się nimi oraz kontekstu wydarzeń i okoliczności historycznych
w jakich powstawał.
12 Zob. szerzej: Idem, Polska kartografia wojskowa (zarys historyczny), Warszawa 1921, s. 6.
13 h t t p s : / / p l . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / S p % C 3 % B 3 r _ o _ M o r s k i e _ O k o # / m e d i a /
File:Sp%C3%B3r_o_Morskie_Oko.PNG (dostęp z 11 września 2017). Zob. także: O.
Balzer, O Morskie Oko. Wywód praw polskich przed sądem polubownym w Gradcu.
Z planem sytuacyjnym, Lwów 1906.

14 B. Olszewicz, Kartografia polska…, s. 147–168; Idem, Kartografia polska XVII
wieku, „Polski Przegląd Kartograficzny”, R. IX: 1931, nr 36, s. 109–138; Idem, Kartografia polska XVIII wieku (przegląd chronologiczno-bibliograficzny), „Polski Przegląd
Kartograficzny”, R. X: 1932, nr 38–39, s. 181–208; Idem, Kartografia polska XIX wieku (przegląd chronologiczno-bibliograficzny), t. I – Warszawa 1998, t. II – Warszawa
1998, t. III – Warszawa 1999.
15 Idem, Polska kartografia wojskowa…
16 Ibidem, s. 4.
17 T. Korzon, Dzieje wojen i wojskowości w Polsce, t. III, Kraków 1912, s. 54.
18 Eugeniusz Romer (1871–1954), geograf, twórca i pionier nowoczesnej kartografii
polskiej. W 1916 r. wydał Geograficzno-statystyczny atlas Polski, który odegrał ważną
rolę przy ustalaniu granic Polski po I wojnie światowej.
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w Londynie. W artykule19 pisał o mapach i albumach kartograficznych. Podzielił się także swoimi ocenami i spostrzeżeniami:
W zbiorach R.G.S., typowych dzieł należących do kategorii „Polonica” jest bardzo mało. Jest tam cenny egzemplarz atlasu Zannoniego, kilka egzemplarzy mapy Nordmana (Artaria) oraz album, pt.:
„Carte géographique et minéralogique de la route de Brest â Paris
et de Paris â Tobolsk en Siberie en 9 feuilles par Mr. L’ Abbe Chappe d’ Auterouche de l’ Ac. Roy. Des Sciences”. Na okładce tego dzieła znajduje się napis: „Carte Génerale. Le France, la Pologne et la
Russie”. Poza tą mapą są narysowane profile orograficzne, geologiczne i równie piękne, jak osobliwe szkice krajobrazowe ilustrują
całą trasę odbytej drogi, a plany i mapy szczegółowe różnych terenów mineralogicznych dopełniają tego obszaru, którym objęta jest
cała niemal Polska. Inne publikacje, które można zaliczyć do kategorii „Polonica”, to mapy przedstawiające przebieg granic Polski
przedrozbiorowej oraz nazwy polskich miejsc geograficznych. Dalej
Romer pisał: Kartografia niemiecka działała w kierunku popularyzacji niemieckich nazw polskich imion geograficznych, w którym to
kierunku szczególną rolę odegrała kartograficzna działalność augsburskiego domu Homannów. Drugi instytut kartograficzny działający na rzecz zatarcia politycznego i kulturalnego imienia polskiego
to byli dwaj holenderscy kartografowie Guillelmus i Joannes Bleuv.
Nawet atlas Zannoniego powstały z polskiej inicjatywy i za polskie
pieniądze dał się pod względem nomenklatury wziąć na lep niemieckiej propagandy. Romer wyraził opinie, że warto byłoby zbadać,
w jakiej mierze działanie obu wspomnianych kierunków kartograficznych nie przygotowało opinii europejskiej na upadek Polski,
względnie nie zmniejszyło wrażenia i wpływu, jaki upadek Polski
w opinii europejskiej wywołał. W kontekście tych historyczno-politycznych rozważań należy przypomnieć, że w czasie II wojny
światowej Wehrmacht, wojska niemieckiego agresora, szczególnie
sobie cenił zdobyczne polskie wojskowe mapy topograficzne w skali 1:25000. Były one doskonale opracowane pod względem kartometrycznym oraz technicznym. Natomiast po „zainstalowaniu” się
okupanta w miastach zaczęto korzystać z polskich map, zmieniając
nazwy rodzime na niemieckie.
Reasumując, podkreślmy, że polska kartografia od początku wiele wnosiła w rozwój tej dziedziny wiedzy w przekroju europejskim,
a nawet światowym. Mapy, plany, atlasy, albumy zawsze spełniały wszystkie wymogi technicznego opracowania, wyróżniając się
estetyką i przejrzystością rysunku. Dlatego słusznie organizatorzy
krakowskiej wystawy #DZIEDZICTWO polskie opracowania kartograficzne zaliczyli do dziedzictwa kulturowego. Udowodnijmy
w niniejszej pracy, że i kartograficzne zamostiana zasługują na to
miano.

Praca Mieczysława Sirko Zarys historii kartografii20 stanowi
podstawowe źródło do prowadzenia badań nad dawnymi mapami.
Autor nakreślił najważniejsze wydarzenia z dziejów kartografii,
pomiarów ziemi oraz odkryć geograficznych. Zamieścił również
sylwetki kartografów, wśród których nie zabrakło autorów dawnych planów Zamościa. Znaczną część literatury z zakresu kartografii historycznej stanowią publikacje poświęcone kartografii
miejskiej. Przede wszystkim należy wymienić Katalog dawnych
map wielkoskalowych Krakowa XVI–XIX wieku21 pod redakcją
naukową wspomnianego już Michała Odlanickiego-Poczobutta.
Jest to praca zawierająca 64 plany z okresu 1595/1596–1900, które
poddano szerokiej analizie merytorycznej. Pokreślono olbrzymią
wartość dawnych map oraz zwrócono uwagę na możliwość utylitarnego wykorzystania opracowań kartograficznych na potrzeby
aktualizacji mapy zasadniczej miasta22. W artykule z 1958 r. Michał
Odlanicki-Poczobutt wspólnie z Mieczysławem Milewskim23 rozpatrywali możliwość ustalenia schematu opracowywania planów
historycznych. Autorzy we wstępie podkreślili znaczenie dawnych
opracowań kartograficznych jako materiałów urzędowych, przedstawiających bezstronnie sposób zagospodarowania środowiska
przyrodniczego i antropogenicznego. Przedstawili również merytoryczną propozycję dokonywania analiz planów historycznych
z podziałem na część opisową i rysunkową.
Metodykę badań oraz oceny dawnych map ujął w swojej pracy
z 1984 r. Andrzej Konias24. Szerokie spektrum badawcze zastosowane przez autora ukazało różnorakie możliwości analizy źródłowych materiałów kartograficznych ze względu na zakres treści
oraz ich przeznaczenie. Pod względem badawczym autor podzielił
metody na dwie grupy: geograficzno-historyczne i kartograficzno-matematyczne. Interesująco przedstawił sposoby oceny dokładności dawnych opracowań kartograficznych. Praca Koniasa weszła do kanonu literatury i stanowi obecnie podstawowy materiał
źródłowy dla metodyki prowadzenia badań nad dawnymi mapami.
Kolejne prace dotyczące metodyki kartografii historycznej odnoszą się do konkretnych przykładów map. W 2009 r. Andrzej Konias
z Krzysztofem Strzeleckim dokonali analizy i oceny wybranych
najstarszych zachowanych planów Słupska jako wartościowych
materiałów badawczych przestrzeni tego miasta25. Interesujące
badania nad planem Lublina z 1716 r. przeprowadził w pracy naukowej Kamil Nieścioruk26, który podszedł do przedmiotu badań
20 M. Sirko, Zarys historii kartografii, Lublin 1999.
21 Katalog dawnych map wielkoskalowych Krakowa XVI–XIX wieku, red. nauk. M. Odlanicki-Poczobutt, Warszawa 1981.
22 Zob. także: A. Tomczak, Katalog dawnych map wielkoskalowych Krakowa z XVI–
XX wieku, Warszawa 1981: [recenzja], „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1983,
nr 28/2, s. 491–493.
23 M. Odlanicki-Poczobutt, M. Milewski, Projekt schematu dla opracowania
planów historycznych, „Przegląd Geodezyjny” 1958, nr 5, s. 191–192.
24 A. Konias, Metody oceny dokładności dawnych map, [w:] Teoretyczne i metodyczne problemy współczesnej kartografii, red. S. Gurba, ser. „Materiały Ogólnopolskich
Konferencji Kartograficznych” T. 10, Lublin 1984, s. 60–76.
25 A. Konias, K. Strzelecki, Przegląd planów miasta Słupska od XVIII do XX wieku
ze zbiorów Biblioteki Muzeum Pomorza Środkowego, „Słupskie Prace Geograficzne”
vol. 6, 2009, s. 145–166. Zob. także: Iidem, Dawne plany Słupska od XVIII do końca XIX wieku, [w:] Dawna kartografia miast, red. J. Ostrowski, P.E. Weszpiński, ser.
„Z Dziejów Kartografii” T. XV, Warszawa 2011, s. 299–314.
26 K. Nieścioruk, Metodyczne aspekty kartograficznej analizy i oceny dawnych planów
miast na przykładzie planu Lublina z 1716 roku C. d’Örkena, Lublin 2006. Zob. także:
Idem, Analiza i ocena XVIII-wiecznego planu Lublina jako przykład kompleksowych
badań dawnych materiałów kartograficznych, „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 39:
2007, nr 2, s. 146–158.

1. Przegląd publikacji dotyczących badań kartograficznych
oraz systemów informacji przestrzennej
Z uwagi na zakres treści można publikacje te podzielić na prace
z zakresu historii kartografii i analizy dawnych map, prace teoretyczno-praktyczne z dziedziny kartografii oraz utylitarne prace dotyczące nowoczesnych technik wykonywania map.

19 E. Romer, Zbiory kartograficzne Royal Geographical Society w Londynie, „Polski
Przegląd Kartograficzny”, R. IX: 1931, nr 33/34, s. 1–31.
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w sposób utylitarny, wykonując szereg analiz kartometrycznych
przy wykorzystaniu metod geograficzno-opisowych, oraz podjął
się kompleksowej oceny planu jako dzieła kartograficznego. W artykule z 2004 r.27 przedstawił w sposób syntetyczny metody badań
dokładności dawnych map ze względu na skalę, analizę odległości,
kierunków, współrzędnych geograficznych oraz powierzchni. Natomiast w publikacji z 2011 r.28 podkreślił rolę archiwalnych materiałów kartograficznych jako wartościowych źródeł informacji
o zmianach przestrzennych osadniczych jednostek rustykalnych.
Podobne analizy przeprowadził również w odniesieniu do rekonstrukcji przestrzeni dawnych wsi znajdujących się obecnie w strefie
zabudowy miejskiej Lublina29.
Zbliżone charakterem jest opracowanie Wojciecha Przegona
i Andrzeja Kędziory Plan zbiorowy dóbr Ordynacji Zamojskiej
z 1906 roku30. Autorzy przybliżyli zwięźle terminologię, tzw. „katastru zamojskiego”, który obowiązywał przy kartowaniu obszaru
Ordynacji Zamojskiej. Przedstawili również charakterystykę planu oraz dokonali jego merytorycznej oceny. Temat „katastru zamojskiego” kontynuował Kazimierz Tchórz, dokonując szerokiej
analizy przekształceń struktury własnościowej gruntów na terenie powiatu zamojskiego w latach 1918–194431. Praca geodetów
i mierniczych w okresie międzywojnia wynikała przede wszystkim
z konieczności likwidacji serwitutów, parcelacji majątków oraz powszechnie prowadzonej akcji scaleniowej gruntów po 1923 roku.
Szczegółowe badania nad planami i widokami miast z siedemnastowiecznego dzieła Civitates Orbis Terrarum prowadził Jarosław
Łuczyński32. Autor przeanalizował treść informacyjną, kompozycję oraz grafikę planów, zwracając uwagę na detale. Wśród opracowań polskich miast występujących w dziele znajdował się również
plan Zamościa.
Zasób kartograficzny z okresu I Rzeczypospolitej znajdujący się
w zbiorach Archiwum Narodowego w Krakowie stał się tematem
artykułu Janiny Stoksik33. Autorka opisała kilkadziesiąt planów
większych i mniejszych ośrodków miejskich, wspominając także
o planach Zamościa przechowywanych w krakowskim archiwum.
W opisach umieszczono istotne informacje dotyczące skali opracowania, jego krótki opis oraz zwięzłą charakterystykę.
Sposób wykorzystania dawnych map i planów przedstawiła w 2012 r. Ewa Krzyżanowska-Walaszczyk w artykule dotyczącym planowania przestrzennego miasta Pyzdry w Wielkopolsce.
W celu analizy zmian przestrzennych autorka zastosowała techniki

komputerowe umożliwiające nakładanie map dawnych na współczesne opracowania kartograficzne (ewidencyjne) z uwzględnieniem odwzorowań oraz elementów matematycznych. Krzyżanowska-Walaszczyk zwróciła uwagę na pozytywną rolę źródeł
kartograficznych przy badaniach zmian przestrzennych miast:
Badania dawnych map wielko- i średnioskalowych oraz ocena ich
wartości użytkowej jako źródła informacji o zmianach środowiska,
krajobrazu i stosunków wodnych są szczególnie ważne w retrospektywnych badaniach środowiska przyrodniczego i kulturowego do
wykorzystania w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym34.
Z kolei prace Szaflarskiego i Saliszczewa dotyczą zagadnień kartografii ogólnej35. Poza teoretycznym wprowadzeniem w problematykę wykonywania map znalazły się tam informacje praktyczne,
dotyczące kompozycji opracowań wielkoskalowych, metod prezentacji, doboru elementów treści w odniesieniu do przedstawianego zjawiska, a także elementów matematycznych oraz sposobów
przeprowadzania generalizacji. Należy podkreślić, że autorskie
opracowania kartograficzne Jakuba Żygawskiego zostały sporządzone w oparciu o podstawy teoretyczno-praktyczne kartografii
matematycznej. Pomocne w tym zakresie były także opracowania
Jana Różyckiego36 oraz Zygmunta Churskiego i Rajmunda Galona37, dotyczące odwzorowań i siatek kartograficznych oraz matematycznych zasad konstrukcji map. Na potrzeby analizy obszaru
centralnego Zamościa istotne było sporządzenie planów miasta
zgodnie z zasadami kartografii. Podejście praktyczne w tym względzie prezentowała książka Ryszarda Dorożyńskiego Zarys kartometrii – pomiary na mapie z 200638. Synteza autora sprowadzała
się do teoretycznego ukazania podstaw wykonywania pomiarów
na mapie oraz zasad kartometrii. Praktyczna część publikacji dotyczyła pomiarów liniowych, kątowych i powierzchniowych wraz
z zastosowaniem odpowiednich wzorów matematycznych. Zasady
prawidłowego konstruowania wykresów i diagramów przedstawiono w książce Lecha Ratajskiego z 1973 r., dotyczącej metodyki
kartografii społeczno-gospodarczej39.
Metodyczne podstawy opracowywania planów struktury funkcjonalnej miast przedstawili Mieczysław Sirko i Jerzy Hasiec40.
Autorzy kompleksowo spojrzeli na konstruowanie map struktury
funkcjonalnej od strony teoretycznej i metodycznej. Trudności
w sporządzaniu takich opracowań kartograficznych wynikają przede wszystkim z intensywności wykorzystania przestrzeni miejskiej
przez różnorodne działalności. Mapy prezentują przestrzenne rozmieszczenie funkcji oraz wzajemne związki między elementami
struktury funkcjonalnej miast. Sirko i Hasiec zauważyli, że do tej
pory nie określono jednoznacznie podstaw sporządzania tego rodzaju map. Zdaniem autorów, główne etapy wykonywania planów
struktury funkcjonalnej powinny obejmować:
1. delimitację funkcji charakterystycznych dla danego miasta;

27 Idem, Z metodyki badania dawnych map, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia”, sect. B, vol. LIX: 2004, s. 273–281.
28 Idem, Archiwalne materiały kartograficzne jako źródło informacji o przekształceniach przestrzeni dawnej strefy podmiejskiej, [w:] Dawna kartografia miast, red.
J. Ostrowski, P.E. Weszpiński, ser. „Z Dziejów Kartografii” T. XV, Warszawa 2011,
s. 445–453.
29 Idem, Archiwalne materiały kartograficzne źródłem do rekonstrukcji przestrzeni dawnych wsi w strefie zabudowy miejskiej, „Studia Geohistorica” nr 01, 2013, s. 39–47.
30 Plan zbiorowy dóbr Ordynacji Zamojskiej z 1906 roku, oprac. A. Kędziora, W. Przegon, Zamość 2005.
31 K. Tchórz, Przekształcenia struktury własnościowej gruntów na terenie powiatu
zamojskiego w latach 1918–1944, „Przegląd Geodezyjny” Rok LXXX: 2008, nr 3,
s. 8–14.
32 J. Łuczyński, Miasta Rzeczypospolitej na planach i widokach w Civitates Orbis Terrarum Georga Brauna i Franza Hoghenberga (rozważania nad treścią ikonograficzną), [w:] Dawna kartografia miast, red. J. Ostrowski, P.E. Weszpiński, ser. „Z Dziejów
Kartografii” T. XV, Warszawa 2011, s. 59–83.
33 J. Stoksik, Plany i widoki miast z okresu I Rzeczypospolitej w zasobie Archiwum
Państwowego w Krakowie i ich twórcy, [w:] Dawna kartografia miast, red. J. Ostrowski, P.E. Weszpiński, ser. „Z Dziejów Kartografii” T. XV, Warszawa 2011, s. 161–184.

34 E. Krzyżanowska-Walaszczyk, Pyzdry – dawne mapy w planowaniu przestrzennym, „Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego” T. 3: 2012, s. 120–136
(s. 133).
35 J. Szaflarski, Zarys kartografii, Warszawa 1965; K.A. Saliszczew, Kartografia
ogólna, Warszawa 1998.
36 J. Różycki, Kartografia matematyczna, Warszawa 1973.
37 Z. Churski, R. Galon, Siatki kartograficzne, Toruń 1996.
38 R. Dorożyński, Zarys kartografii – pomiary na mapie, Toruń 2006.
39 L. Ratajski, Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej, Warszawa 1973.
40 M. Sirko, J. Hasiec, Metodyczne podstawy opracowywania planów struktury funkcjonalnej miast, „Czasopismo Geograficzne” T. LXXI: 2000, nr 2, s. 209–222.
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2. określenie zasięgu występowania danej funkcji w oparciu o granice działek granicę faktycznego użytkowania terenu lub granice
umowne;
3. ustalenie liczby funkcji występujących w obrębie jednego urządzenia;
4. wybór skali mapy;
5. przeprowadzenie badań terenowych oraz aktualizacja danych
w oparciu o materiały źródłowe.
Przy opracowywaniu planów struktury przestrzenno-funkcjonalnej można korzystać z materiałów fotogrametrycznych: zdjęć
lotniczych i ortofotomap. Zasady prawidłowego interpretowania
zdjęć lotniczych przedstawili Andrzej Ciołkosz, Jerzy Miszalski
i Jan R. Olędzki. Na podstawie różnych elementów środowiska
geograficznego wskazali na celowość używania zdjęć lotniczych
w badaniach obszarów zurbanizowanych, w tym również dokonywania ich analizy funkcjonalnej: Badania (…) nad funkcjonalnym
zróżnicowaniem poszczególnych obszarów miasta wykazały, że optymalne wyniki przy tego typu pracach można uzyskać, stosując
zdjęcia lotnicze. Informacje uzyskane ze zdjęć lotniczych i dane ze
spisu ludności umożliwiają wykonanie map stopnia wykorzystania
terenu, rozkładu gęstości zaludnienia, gęstości domów, sieci ulic,
lokalizacji zakładów pracy na badanym obszarze. Uzupełniając
te dane informacjami o sytuacji komunikacyjnej, można otrzymać
dość wierny obraz miasta nie tylko zewnętrzny, ale oddający również całą jego złożoną strukturę społeczno-gospodarczą41.
Problem doboru odpowiedniej metody kartograficznej prezentacji dynamiki zjawisk był tematem prac Mirosława W. Meksuły42. Autor przedstawił w nich tradycyjne metody kartograficzne
prezentowania dynamiki za pomocą map statycznych oraz nowoczesne rozwiązania w postaci map animowanych. Najprostszym
rozwiązaniem wydają się serie map opracowywane jako mapy: porównawcze, nakładkowe lub mapy dwustronne. Mapy pojedyncze
i bilansowe były odpowiednie do syntetycznego przedstawienia
trendu badanego zjawiska.
Rozpowszechnienie technik komputerowych oraz systemów
informacji geograficznej (GIS) zmieniło aktualne podejście do
procesu tworzenia mapy. Książka Menno-Jana Kraaka i Ferjana
Ormelinga rozpatruje kartografię jako naukę o prawach wizualizacji danych przestrzennych, natomiast mapy jako narzędzie
analizy przestrzennej. Autorzy zwrócili uwagę na progres bieżącej kartografii, łączącej tradycyjne formy wizualnej prezentacji
danych z nowoczesnymi osiągnięciami GIS oraz kartografii komputerowej: Wizualizację, rozumianą jako graficzna prezentacja
pojęciowego modelu zjawiska, można, wykorzystując GIS, stosować
w trzech różnych sytuacjach. Po pierwsze, we wstępnej ocenie istotnych cech przestrzennego rozkładu badanego zjawiska – do określenia charakteru danych oraz ich przydatności do ukazania rozkładu
przestrzennego. Po drugie, w trakcie analizy zjawisk, czyli przeprowadzania operacji na danych. Wykorzystując analizę przestrzenną,
np. nakładanie, można łączyć różne typy zbiorów danych, aby określać związki przestrzenne między różnymi zjawiskami. Po trzecie,
wizualizacja jest stosowana do przedstawiania wyników analizy,

czyli do przekazywania informacji przestrzennej. Wyniki analiz
przestrzennych powinny być przedstawiane w formie poprawnie
opracowanych map, łatwo zrozumiałych dla odbiorców43.
Autorzy skupili się na praktycznym wykorzystaniu systemów
geoinformatycznych jako narzędzi wizualizacji danych za pomocą
map elektronicznych. Wskazali etapy konstrukcji takich map oraz
możliwości ich wykorzystania jako wielowarstwowych nośników
różnorodnych informacji.
Szerokie kompendium na temat systemów informacji geograficznej opracowali w 2004 r. Paul A. Longley, Michael F. Goodchild,
David G. Maguire i David W. Rhind44. Na wstępie przybliżyli historię i rozwój systemów geoinformatycznych oraz ich zastosowanie.
Zwrócili również uwagę na właściwości danych przestrzennych
rozumianych jako sposób prezentacji środowiska przyrodniczego.
Ważną część publikacji stanowiły techniczne strony przetwarzania
danych przestrzennych oraz analiza polegająca na ich zobrazowaniu i modelowaniu. Końcową części studium autorzy poświęcili
utylitarnemu wykorzystywaniu GIS w gospodarce, zarządzaniu
danymi oraz ich wykorzystaniu w gospodarce i polityce.
Ukazanie obszarów zastosowań GIS znalazło się w książce Dariusza Gotliba, Adama Iwaniaka i Roberta Olszewskiego45. Autorzy
zwrócili uwagę na wysoką użyteczność systemów geoinformatycznych, szeroko wykorzystywanych w różnych instytucjach gospodarczych i politycznych oraz w mediach. Wprowadzenia w tematykę systemów informacji geograficznej oraz teorii GIS podjęli
się Leszek Litwin i Grzegorz Myrda w książce Systemy Informacji
Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP,
SIT, LIS. Autorzy wyjaśnili podstawowe pojęcia związane z systemami informacji geograficznej oraz w oparciu o istniejące definicje
określili GIS jako system, zwykle informatyczny, który służy do zarządzania, w jak najszerszym tego słowa znaczeniu, danymi o otaczającej nas przestrzeni. Pojęcie zarządzania jest tutaj rozumiane
jako zespół czynności służących zarówno do wprowadzania danych
do systemu, jak i analizy tych danych oraz wyprowadzania danych
w postaci przetworzonej do formy zależnej od celu, jaki chcemy
osiągnąć. Zazwyczaj z informatycznego punktu widzenia podstawą
GIS jest baza danych przestrzennych, wyposażona w procedury pozwalające na prezentację tych danych w odpowiednim kontekście,
w postaci zarówno graficznej (obraz), jak i tabelarycznej (atrybuty
poszczególnych elementów obrazu)46.
Istotą pracy Litwina i Myrdy było przedstawienie danych przestrzennych, sposobów ich pozyskiwania, tworzenia baz metadanych, a także wykorzystanie praktyczne wiedzy w oprogramowaniu
oraz systemach informacyjnych. Przystępny i zwięzły przewodnik
po GIS opracował w 1997 r. wspomniany wyżej Grzegorz Myrda47,
który wyjaśnił podstawowe pojęcia i ogólne zasady funkcjonowania systemów geoinformacyjnych. Ważną część pracy stanowiły
praktyczne informacje na temat tworzenia cyfrowych map wektorowych i rastrowych oraz przykłady ich wykorzystania. Spojrzenie od strony praktycznej na GIS, jako funkcjonalnego narzędzia
pomocnego w badaniach geografii urbanistycznej, zaprezentowała
43 M.-J. Kraak, F. Ormeling, Kartografia: wizualizacja danych przestrzennych, Warszawa 1998, s. 11–12.
44 P.A. Longley i in., GIS. Teoria i praktyka, Warszawa 2006.
45 D. Gotlib i in., GIS. Obszary zastosowań, Warszawa 2007.
46 L. Litwin, G. Myrda, Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS, Gliwice 2005, s. 16.
47 G. Myrda, GIS czyli mapa w komputerze, Gliwice 1997.

41 A. Ciołkosz, J. Miszalski, J.R. Olędzki, Interpretacja zdjęć lotniczych, Warszawa 1999, s. 391.
42 M.W. Meksuła, Problemy kartograficznej prezentacji zjawisk dynamicznych na
przykładzie map ludnościowych, Lublin 1999, mps.; Idem, The Role of Animation in
the Cartographic Relay, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin –
Polonia”, sect. B, vol. LVIII: 2003, s. 205–212.
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2. Przegląd publikacji dotyczących Zamościa

Iwona Jażdżewska48. Oprócz wyjaśnienia podstawowych pojęć
i zastosowań GIS w urbanistyce, autorka podkreśliła wysoką użyteczność narzędzi systemów geoinformatycznych w analizach
społeczno-ekonomicznych i przestrzennych miast. Zwróciła również uwagę na korzystanie z narzędzi GIS w interdyscyplinarnych
badaniach morfologii miast, podając przykłady takich zastosowań
w Polsce. Praktycznym przewodnikiem po oprogramowaniu z rodziny GIS jest książka Bartłomieja Czyżkowskiego z 2006 r.49 Opisano w niej obsługę ArcView, aktualnie znanego jako ArcGIS, który
stanowi obecnie jeden z najbardziej popularnych komercyjnych
programów do tworzenia map cyfrowych. Autor zaprezentował
tworzenie map poligonowych oraz trójwymiarowych. Interesującą rodzinę oprogramowania Quantum GIS przedstawił Bartłomiej
Iwańczak50, podając praktyczne informacje użytkowe niezbędne
dla samodzielnego tworzenia map.
Część materiałów źródłowych poświęcona jest wizualizacji przestrzennej, nowoczesnym technologiom oraz technikom przetwarzania danych geoprzestrzennych. Niektóre prace dotyczą zagadnienia wizualizacji danych przestrzennych na podstawie lotniczego
skaningu laserowego LiDAR oraz konstrukcji trójwymiarowych
modeli obszarów zurbanizowanych oraz numerycznych modeli
pokrycia terenu51. Duże znaczenie utylitarne mają prace Bogusławy Kwoczyńskiej oraz Sławomira Mikruta. Kwoczyńska prowadziła badania dotyczące wykorzystania fotogrametrii do sporządzania map tematycznych oraz nowoczesnych technologii pomiarów
powierzchni ziemi na potrzeby tworzenia cyfrowych modeli terenów52. Prace Mikruta dotyczyły fotogrametrii i teledetekcji, trójwymiarowego modelowania krajobrazu i budynków na podstawie
danych przestrzennych oraz skaningu laserowego53.

Literatura dotycząca Zamościa, w tym kartograficzna, jest wielotematyczna. Prowadzenie badań urbanistyczno-architektonicznych, geodezyjno-kartograficznych, historycznych, gospodarczych
i wielu innych wymaga zapoznania się pracami źródłowymi. Wiele
z nich ma zbieżne ukierunkowania badawcze. Na przykład prace
Stanisława Herbsta54 oraz Wojciecha Przegona55 posiadają charakter utylitarnych kompendiów traktujących problematykę badawczą
w skali „makro” – w odniesieniu do całego miasta. Nie powstały
dotąd prace podejmujące charakterystykę przestrzenno-funkcjonalną centrum Zamościa w ujęciu dynamicznym. Problematyka
analityczna struktury przestrzenno-funkcjonalnej Zamościa była
wcześniej podnoszona w odniesieniu do konkretnych okresów historycznych i nie odgrywała roli nadrzędnej w badaniach. Część
publikacji charakteryzowała pod tym względem obszar całego miasta. Poruszano w sposób ogólny dynamikę zmian przestrzennych
i strukturalnych Zamościa w początkowej fazie jego organizacji
oraz rozbudowy przypadającej na XVII stulecie56. Badano również
dynamiczny charakter funkcjonalny i społeczno-gospodarczy miasta w czasach zaborów oraz dominacji funkcji wojskowej w okresie
1772–186657. Powstała również publikacja opisująca przekrojowo
funkcje Zamościa w okresie I wojny światowej58.
Szereg publikacji stanowiło podstawowe źródło badań Zamościa pod kątem problematyki architektoniczno-planistycznej,
w których podkreślano istotę idealnego planu miasta powstałego
na „surowym korzeniu” zgodnie z obowiązującymi zasadami matematycznymi i estetycznymi. Niebagatelny wpływ na całokształt
projektu urbanistycznego mieli architekci i budowniczowie, autorzy monumentalnych budowli o silnej wymowie ideologicznej.
Wyjaśniano w nich zależności między lokalizacją obiektów a towarzyszącą im symboliką wyrażającą się nadaniem odpowiednich
proporcji architektonicznych oraz form estetycznych59.

48 I. Jażdżewska, Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w geografii urbanistycznej, [w:] Geografia urbanistyczna, red. S. Liszewski, Warszawa 2012,
s. 379–390.
49 B. Czyżkowski, Praktyczny przewodnik po GIS. ArcView 3.3, Warszawa 2006.
50 B. Iwańczak, Quantum GIS. Tworzenie i analiza map, Gliwice 2013.
51 U. Myga-Piątek, J. Nita, The Computer Analysis of Geoenvironmental Changes of
Będzin Town on Historical Maps, [w:] Geographical Information Systems – Interdisciplinary aspects, red. M. Gajos, U. Myga-Piątek, Sosnowiec–Zagrzeb 2003, s. 343–360;
J. Nita, U. Myga-Piątek, Przykład zastosowania technik komputerowych do waloryzacji i ochrony krajobrazów Wyżyny Częstochowskiej, „Przegląd Geograficzny”
T. 77: 2005, z. 3, s. 303–319; M. Leszczyńska, Modelowanie kartograficzne wykorzystujące paradygmat deklaratywno-obiektowy na przykładzie zagrożonych marginalizacją społeczną i gospodarczą obszarów wiejskich, ser. Rozprawy i monografie,
T. 190, Olsztyn 2013; B. Medyńska-Gulij, Kartografia. Zasady i zastosowanie geowizualizacji, Warszawa 2015.
52 B. Kwoczyńska, Przydatność ortofotografii cyfrowej jako osnowy metrycznej dla
opracowań tematycznych, „Zeszyty Naukowe AR w Krakowie”, Z. 38, Kraków 1999,
s. 251–256; Eadem, Numeryczny Model Terenu jako źródło danych w prowadzeniu
prac projektowych oraz metody jego wizualizacji, „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” vol. 15, Kraków 2004, s. 139–144; Eadem, Zastosowanie zdjęć
lotniczych do tworzenia modelu 3D miasta na przykładzie Miechowa, „Archiwum
Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” vol. 20, Kraków 2009, s. 237–246; Eadem,
Błędy NMT i NMPT wynikające z automatycznej klasyfikacji chmury punktów pochodzącej z lotniczego skaningu laserowego przy zastosowaniu oprogramowania TerraScan,
„Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, PAN Oddział Kraków, nr 2/II/2013,
s. 17–30.
53 Fotogrametria i skaning laserowy w modelowaniu 3D, red. S. Mikrut, E. Głowienka,
wyd. 1, Rzeszów 2015; R. Tokarczyk, S. Mikrut, P. Kohut, J. Kolecki, Przegląd
metod teksturowania modeli 3D obiektów uzyskanych na drodze laserowego skanowania naziemnego i technik fotogrametrycznych, „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” Vol. 24, Kraków 2012, s. 367–381; S. Mikrut, U. Dużyńska,
Próba rekonstrukcji nieistniejących obiektów architektonicznych na wybranym przykładzie, „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” Vol. 20, Kraków 2009,
s. 285–294.

54 Jedną z pierwszych prac w formie zwięzłego kompendium dziejów Zamościa pod
kątem jego rozwoju urbanistycznego opracował Stanisław Herbst. Jego publikacja
stanowi jedną z kluczowych monografii miasta sporządzonych na kanwie badań prowadzonych w latach 30. XX w. nad twierdzą zamojską wspólnie z Janem Zachwatowiczem. Zob. S. Herbst, Zamość, Warszawa 1954.
55 Wojciech Przegon podjął się analizy zmian przestrzennych Zamościa w oparciu
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autorskie badania z zakresu użytkowania ziemi. Zob. W. Przegon, Zamość Światowym Dziedzictwem Kultury, Kraków 1995; Idem, Krajobrazy XIX-wiecznego Zamościa w akwarelach i rysunkach Jana Pawła Lelewela, Kraków 1997; Idem. Zieleń
ciągów komunikacyjnych Zamościa, Kraków 1998; Idem, Zmiany użytkowania ziemi
w procesie urbanizacji krajobrazu na przykładzie miasta Podgórza 1784–1915, Kraków 2004; Idem, Zmiany użytkowania ziemi na przykładzie miasta Pogórza i Zamościa w świetle materiałów kartograficznych, Kraków 2011.
56 W. Koziński, Proces inwestycyjny w Zamościu w XVI wieku, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” T. XXV: 1980, z. 2, s. 97–107; R. Szczygieł, Zamość w czasach staropolskich, [w:] Czterysta lat Zamościa, red. J. Kowalczyk, Wrocław 1983,
s. 95–116.
57 Olbrzymi wkład w badania tego okresu wnosi niepublikowana praca Bogumiły
Sawy, Zamość 1772–1866, Zamość 2007, mps.
58 P.J. Zieliński, Zamość w latach 1914–1918. Renesans Miasta, Krasnystaw 2009.
59 J.A. Miłobędzki, Ze studiów nad urbanistyką Zamościa, „Biuletyn Historii Sztuki”
R. XV: 1953, s. 68–87; J. Kowalczyk, Architekci Zamoyskich w XVIII wieku, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, T. 4: 1959, z. 3/4, s. 211–233; Idem, O wzajemnych
relacjach planu miasta Zamościa i kolegiaty zamojskiej, „Biuletyn Historii Sztuki”
R. XXIV: 1962, nr 3/4, s. 432–438; Idem, Ideologiczne aspekty urbanistyki Zamościa, [w:] Zamość i Zamojszczyzna w dziejach i kulturze, red. K. Myśliński, Zamość
1969, s. 135–141; K. Dumała, O architekturze Zamościa przed dziewiętnastowieczną przebudową, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” T. XVI: 1971, z. 1, s. 3–22;
J. Kowalczyk, Architektura Zamościa w okresie rokoka, [w:] Zamość miasto idealne, red. Idem, Lublin 1980, s. 121–141; B. Sroczyńska, Rozplanowanie i zabudowa
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Kolejna grupa opracowań rozpatrywała przemiany przestrzenne przedmieść Zamościa60 lub ich fragmentów61. Pojawiały się tam
dodatkowe informacje dotyczące sposobu zagospodarowania wybranych obszarów miasta oraz istotne wiadomości historyczne.
Natomiast podstawę ogólnej wiedzy o Zamościu stanowiły prace
kompendialne. Starsze publikacje w formie maszynopisów62 powstały w oparciu o materiały źródłowe, które nie zachowały się do
obecnych czasów63, lecz okazały się szczególnie cennym źródłem
informacji o mieście. Równie przydatne okazały się opracowywane
na podstawie materiałów źródłowych informatory i przewodniki
po Zamościu. Zawarto w nich ogólną wiedzę dotyczącą dziejów
miasta, zabytkowych budowli i fortyfikacji, układu urbanistycznego Starego Miasta64. Uzupełnieniem były publikacje o ludziach
uczestniczących w planowaniu i realizacji Zamościa, w których
zawarto informacje na temat funkcji obiektów oraz lokalizacji inwestycji65.
Ważną grupę materiałów źródłowych stanowiła literatura dotycząca zagadnień kartograficznych. Tematy prac obejmowały historię kartografii i miernictwa66, metodykę badań map dawnych67,
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analizę poprawności kartometrycznej opracowań w oparciu o pomiary matematyczne68 oraz kartograficzne metody prezentacji zjawisk69. Może ona stanowić kluczowe źródło do opracowania planów i map Zamościa. Z kolei prace geograficzne poruszały kwestie
związane z osadnictwem oraz strukturą przestrzenno-funkcjonalną miast70, a także mówiły o zakresie badawczym geografii historycznej71.
W kwestii rozpatrywania obszaru centralnego Zamościa oraz
uwydatnienia jego wiodących funkcji niezwykle pomocna może
być literatura z pogranicza urbanistyki i gospodarki przestrzennej.
Objaśniono w niej podstawowe pojęcia oraz zasady funkcjonowania organizmów miejskich w ujęciu przestrzenno-funkcjonalnym72.
Publikacje z dziedziny architektury i sztuki oraz architektury krajobrazu wnosiły informacje dotyczące stylów architektonicznych,
elementów budynków i fortyfikacji oraz wyjaśniały specjalistyczne
pojęcia73.
Studia z dziedziny historii przedstawiały naukową syntezę obszaru badań74. Wiele publikacji nakreślało tło historyczne analizowanej grupy funkcyjnej w ujęciu regionalnym, odnosząc się bezpośrednio do sytuacji Zamościa w danym okresie dziejowym75.
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Idem, Dole i niedole inżyniera Andrea dell’Aqua w służbie Tomasza Zamoyskiego,
[w:] Konserwatorska Teka Zamojska: Problematyka konserwatorska fortyfikacji nowożytnych. Materiały z sesji naukowej w Zamościu w dniach 18–20 maja 1983, red.
E. Kowalczykowa, Warszawa–Zamość 1987, s. 19–24.
B. Sroczyńska, Rozwój przestrzenny przedmieść Zamościa w latach 1580–1939,
[w:] Konserwatorska Teka Zamojska: Zamość w XIX stuleciu, red. B. Pokorska, Warszawa – Zamość 1986, s. 48–129; B. Sawa, Zamojskie Przedmieście Lubelskie, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2000, nr 1–2, s. 77–87.
M. Matuszewska, Miniony czas ulicy Browarnej w Zamościu, Zamość 1996.
Opisanie statystyczno-historyczne dóbr Ordynacyi Zamoyskiey przez Mikołaja
Stworzyńskiego archiwistę 1834 roku. Kopia rękopisu Nr 1815. Biblioteka Narodowa w Warszawie, Biblioteka Ordynacji Zamojskiej, Plik 513, N 13 (mps. w bibliotece Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu);
Biblioteka PAN w Krakowie, rękopis 2372/1, ksiądz J.A. Wadowski, Kościoły diecezji chełmskiej [1907], T. IV, dekanat Zamość; Opracowanie rękopisu M. Potockiego
„Zamość i jego instytucje pod względem oświaty, religii i dziejów krajowych”, oprac.
B. Sroczyńska, Zamość 1980, mps.
Były to m.in. akta z Archiwum Ordynacji Zamojskiej i Biblioteki Ordynacji Zamojskiej, których zasoby nie przetrwały II wojny światowej.
M.M. Pieszko, Zamość gród kanclerski-hetmański, Zamość 1928; Idem, Przewodnik po Zamościu i okolicy, Zamość 1934; A. Tarnawski, Działalność gospodarcza
Jana Zamoyskiego, kanclerza i hetmana wielkiego koronnego (1572–1605), Lwów
1935; R. Orłowski, Między obowiązkiem obywatelskim a interesem własnym, Lublin 1974; J. Kowalczyk, Zamość. Przewodnik, Warszawa 1977; A.A. Witusik,
Młodość Tomasza Zamoyskiego, Lublin 1977; A. Kędziora, Architektura i budownictwo Zamościa, Zamość 1990; J. Niedźwiedź, Leksykon historyczny miejscowości
dawnego województwa zamojskiego, seria: „Biblioteka Lubelszczyzny”, Zamość 2003;
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szczebrzeski XIV–XVIII w., Warszawa 1975; W. Ćwik, J. Reder, Lubelszczyzna. Dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów administracyjnych i ustroju władz, Lublin 1977;
P.P. Gach, Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska 1773–
1914, Lublin 1984; M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa
w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986; M. Zahajkiewicz, Diecezja lubelska.
Informator historyczny i administracyjny, Lublin 1985; J. Kowalczyk, Architektura
sakralna między Wisłą a Bugiem w okresie późnego baroku, [w:] Dzieje Lubelszczyzny
T. VI: Między Wschodem a Zachodem, cz. III: Kultura artystyczna, red. T. Chrzanowski, Lublin 1992, s. 37–139; I. Rolska-Boruch, Siedziby szlacheckie i magnackie na
ziemiach zwanych Lubelszczyzną 1500–1700, Lublin 1999; J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2006; J. Skarbek, Województwo lubelskie w powstaniu
listopadowym 1830–1831, część I, Lublin 2011.
75 L. Dembowski, Moje wspomnienia, Petersburg 1898; T.P., Początek wielkiej wojny
w Zamościu (Z pamiętnika ucznia gimnazjalnego), „Kronika Powiatu Zamojskiego”,
R. 1, Nr 16, 30 września 1918, s. 57–59; A. Cichowicz, Zdobycie Zamościa w roku
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Analiza funkcji administracyjnej obejmowała różne formy działalności administracji publicznej w zależności od okresu, w jakim
Zamość się znajdował. Miasto pełniło rolę ośrodka administracji
o złożonej strukturze ukształtowanej wieloczynnikowo. W okresie staropolskim prywatny Zamość był stolicą Ordynacji Zamojskiej i siedzibą władz latyfundium. Podczas zaboru austriackiego
miasto awansowało do rangi stolicy cyrkułu, wskutek czego pojawiła się nieobecna dotąd kategoria urzędników państwowych. Po
1809 r. centrum Zamościa przeobrażono w silną twierdzę, usuwając na przedmieścia wszelkie formy działalności cywilnej. Dopiero
od 1866 r. Stare Miasto stało się ponownie centrum administracji

cywilnej. Z powodu ciasnej zabudowy niektóre instytucje lokowano poza obwodem fortyfikacji, w ramach rozwijającego się śródmieścia. Pomimo dużego urozmaicenia funkcja administracyjna
doczekała się jedynie zarysu dziejów76. Niewiele było również publikacji charakteryzujących poszczególne obiekty, w których mieściły się urzędy oraz inne instytucje organów władz. Kilka opracowań
dotyczyło organizacji i działalności struktur władz miejskich77,
zarządu Ordynacji Zamojskiej78, funkcjonowania administracji sądowniczej – zwłaszcza Trybunału Zamojskiego79, administratury
kościelnej80 oraz innych instytucji81. Niektóre publikacje analizowały temat funkcjonującej w okresie staropolskim odrębnej administracji uprzywilejowanych mniejszości narodowych.
Oddzielne opracowania poświęcono pałacowi będącemu w pierwszych dwóch wiekach rezydencją ordynatów, a zarazem siedzibą zarządu Ordynacji Zamojskiej. Tematem przewodnim były przemiany
dziejowe82 i analiza architektoniczna83 założenia rezydencjonalnego
oraz planowane modernizacje wynikające z obowiązujących tendencji w architekturze i sztuce84. Za najbardziej charakterystyczny spośród obiektów administracji w centrum Zamościa uchodzi ratusz.
Gmach doczekał się jedynie dwóch publikacji poruszających problematykę architektoniczną85.
Decydujący wpływ na centrum Zamościa miała twierdza oraz
funkcja wojskowa. Na temat zamojskiej fortalicji powstała duża
liczba opracowań. Szczególne miejsce w tym temacie zajmowała monografia twierdzy Zamość, opisująca rozwój fortyfikacji
i urządzeń obronnych w poszczególnych okresach dziejowych,
stanowiąca fundament dla późniejszych prac studialnych nad tą
problematyką86. Pojawiły się również szczegółowe opracowania
dotyczące dziejów pierwotnych fortyfikacji w kontekście badań archeologicznych oraz materiałów źródłowych87.
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W układzie obronnym Zamościa szczególne miejsce przypadło bramom. Należały do najbardziej charakterystycznych budowli
twierdzy i jednocześnie najciekawszych tego typu obiektów w Rzeczypospolitej. Zamojskie bramy stały się tematem szczegółowych
badań dotyczących dziejów powstania, architektury, pełnionej
funkcji, a także ważnej symboliki, jaką otrzymały w odniesieniu
do planu miasta88. Odrębne publikacje poświęcono arsenałowi
będącemu budowlą forteczną, pełniącą również funkcję wystawienniczo-muzealną dla trofeów zgromadzonych przez hetmanów
podczas wypraw wojennych89. Obszerną monografię poświęcono
garnizonowi zamojskiemu. Własnych analiz doczekały się również kompleksy zabudowy wojskowej zrealizowane na początku
XX wieku: koszary na Przedmieściu Lubelskim i koszary kozackie
na Plantach90. Tematyka garnizonu zamojskiego pojawiała się na
łamach publikacji charakteryzujących prywatne wojska ordynackie91. Okres dziewiętnastowiecznej przebudowy twierdzy charakteryzowano w odrębnych opracowaniach, kładąc nacisk na
prace inwestycyjne w obrębie fortyfikacji, realizację nowych dzieł
obronnych, przejmowanie gmachów cywilnych na potrzeby wojska oraz ustanawianie obszarów zmilitaryzowanych w miejscu dotychczasowej zabudowy cywilnej92. Zwracano uwagę na sylwetki

88

89
90
91

92

inżynierów i budowniczych realizujących często nowatorskie pomysły sztuki wojennej93. Dzięki szeroko zakrojonej modernizacji
nastąpił wzrost znaczenia twierdzy zamojskiej w systemie obronnym Królestwa Polskiego oraz zachodnich rubieży Cesarstwa Rosyjskiego94. Oprócz nowoczesnych fortyfikacji twierdza w XIX
stuleciu zyskała ponurą sławę najcięższego więzienia w zaborze
rosyjskim. Powstałe na ten temat publikacje naświetlały charakterystykę panujących warunków oraz przedstawiały sylwetki najbardziej znanych skazańców95.
Istotne dla Zamościa funkcje gospodarcze doczekały się w literaturze jedynie pobieżnego omówienia. Część publikacji poruszała problematykę funkcji handlowej i usług. Przedstawiono w nich
działalności kupiecką w wymianie międzynarodowej i lokalnej
w poszczególnych okresach. Analizując sytuację w czasach staropolskich, zwracano uwagę na handel dalekosiężny, który stanowił
fundament potęgi gospodarczej miasta96. Zajmowano się także
działalnością mniejszości narodowościowych na polu wymiany towarowej97. Znacznie uboższa była literatura odnosząca się do funkcji komunikacyjnej. Dostępne publikacje dotyczyły sieci ulic w obrębie Starego Miasta98 oraz traktu z Warszawy do Lwowa99. Lukę
w tematyce uzupełnił wydany w 2015 r. leksykon zawierający charakterystykę geograficzno-historyczną oraz techniczną sieci ulicznej Zamościa100. Dodatkowe informacje wniosły publikacje na temat kolei normalno- i wąskotorowej101 oraz szans umożliwiających
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rozwój miasta jako ważnego węzła komunikacyjnego102. Dla sfery
zamojskiego rzemiosła w czasach staropolskich powstało wyczerpujące opracowanie, przedstawiające jego dzieje oraz szczegółowy
podział branżowy103.
Funkcja przemysłowa w obrębie centrum pojawiła się po 1866
roku. W okresie staropolskim nie występowały tam uciążliwe
działalności produkcyjne, poza manufakturami rzemieślniczymi
niekwalifikującymi się pod przemysł. Po zniesieniu fortecy wokół
dawnej twierdzy powstawały niewielkie zakłady produkcyjne lekkich gałęzi przemysłu, natomiast większe wytwórnie lokowano na
przedmieściach. Poza zbiorowymi publikacjami dotyczącymi dziejów miasta sytuacji zamojskiego przemysłu poświęcono niewiele
uwagi. Jedyne opracowanie porusza tę tematykę w odniesieniu do
powiatu zamojskiego przełomu XIX i XX stulecia. Zamość potraktowano tam pobieżnie, podając jedynie podstawowe dane o ważniejszych wytwórniach104. Jedna publikacja dotyczyła przemysłu
meblarskiego w okresie międzywojnia105.
Znacznie lepiej opisano w literaturze funkcje usługowe. Duża
liczba publikacji dotyczy obsługi szkolnictwa i nauki, co miało
związek z działającą w latach 1594–1758 Akademią Zamojską.
Wiele prac poruszało tematykę dziejów uczelni, jej struktury organizacyjnej, kadry naukowej i studiującej w niej młodzieży106. Przebadano również gmach Akademii – jeden z bardziej oryginalnych
obiektów w centrum Zamościa107. Dużo uwagi poświęcono także
jednostkom powiązanym funkcjonalnie z uczelnią: miasteczku
akademickiemu, drukarni i bibliotece108. Tematem części publikacji było szkolnictwo średnie i niższe w Zamościu. Reprezentowały
je m.in. powstałe w miejsce Akademii pod koniec XVIII w. Liceum
Królewskie z Gimnazjum oraz szkoły niższego stopnia109. Kolejne

opracowania analizowały sytuacje szkół państwowych stopnia
niższego i wyższego, uruchomionych po kasacie twierdzy w 1866
roku. Tworzyły one podstawę sfery edukacyjnej Zamościa w czasach współczesnych110.
Charakterystyka funkcji obsługi kultury i sztuki w okresie staropolskim opierała się na opracowaniach poświęconych działalności pierwszych ordynatów111. Ich aktywność na polu kultury sprowadzała się do organizacji prywatnych spektakli teatralnych oraz
uroczystości. Zwrócono uwagę na projekt przeniesienia z Wiednia
do Zamościa przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego biblioteki,
do czego nie doszło z powodu wybuchu konfliktu między Austrią
a Francją112. Zajmowano się również piśmiennictwem naukowym,
realizowanym w ramach działalności Zamojskiego Towarzystwa
Ekonomicznego przez wykładowców Liceum Królewskiego, zastępującego zniesioną przez Austriaków Akademię Zamojską113.
W okresie dominacji funkcji wojskowej życie kulturalne Zamościa skupiało się wokół garnizonu. Wydarzeniom tym poświęcono
publikację o teatrach prowincjonalnych w dziewiętnastowiecznej
Polsce114. Kolejne opracowania dotyczyły działań kulturalnych po
kasacie twierdzy, kiedy inicjatywy leżały w gestii władz samorządowych, instytucji, organizacji oraz społeczeństwa115.
Bogata literatura dotycząca funkcji sakralnej umożliwia przeprowadzenie analizy poszczególnych obiektów kultu religijnego
oraz działalności religijnej. Warto zaznaczyć, że nie wszystkie
zamojskie świątynie doczekały się własnych monografii. Wartościową monografię otrzymała kolegiata, obecna katedra, będąca
głównym rzymskokatolickim kościołem Zamościa i Ordynacji
Zamojskiej116. Opisano w nim dzieje kościoła wraz z analizą arGimnazjum i Liceum w Zamościu, wstępem poprzedził B. Szyszka, „Archiwariusz
Zamojski” 2010, s. 89–110.
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chitektoniczną, symboliczną i ideologiczną gmachu oraz charakterystyką jego wyposażenia. Inne prace dotyczące kolegiaty poruszały problematykę zagospodarowania wnętrza świątyni117 oraz
zajmowały się pozostałymi budowlami powiązanymi funkcjonalnie z kolegiatą118. Monografii doczekał się franciszkański kościół
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny119. Wcześniejsze
opracowania dotyczyły analizy architektury120 kościoła oraz rekonstrukcji elementów jego wyposażenia121. Zamojskie świątynie
innych wyznań były również tematem wielu publikacji. Wyróżnia
się w tym względzie nieistniejący obecnie ormiański kościół pw.
Wniebowzięcia Bogarodzicy Marii Panny, który doczekał się rzetelnego opracowania dziejów w oparciu o materiały źródłowe oraz
analizy architektury wykazującej cechy typowe dla świątyń bliskowschodnich122. Dużo miejsca w literaturze poświęcono synagodze
staromiejskiej należącej do najbardziej wartościowych świątyń żydowskich w Europie123. W przeciwieństwie do synagogi pobieżnie
opracowano cerkiew greckokatolicką pw. św. Mikołaja. W pracach
skupiono się na warunkach życia unitów, działalności cerkwi na
arenie wielokulturowej społeczności Zamościa z uwypukleniem
synodu zamojskiego z 1720 r. oraz późniejszych dziejach świątyni: osadzeniu bazylianów, przekazaniu cerkwi prawosławnym i jej
rekoncyliacji w okresie międzywojnia na kościół rzymskokatolicki
pw. św. Stanisława Kostki zarządzany przez redemptorystów124.
Poza budowlami sakralnymi przy funkcji sakralnej umieszczono
również nekropolie. Najważniejsze cmentarze posiadały odrębne
opracowania125. Powstała również publikacja charakteryzująca lokalizacje dawnych cmentarzy w oparciu o kartograficzne opracowania źródłowe126.

Publikacje dotyczące ochrony zdrowia i opieki społecznej wniosły wiele cennych wiadomości z okresu staropolskiego. Dużo
miejsca poświęcono opiece społecznej na terenie Ordynacji Zamojskiej – szpitalom i powiązanym z nimi placówkom takim jak
przytułki i łaźnie127. Osobne monografie powstały dla dawnych
i współczesnych szpitali128 oraz aptek. Poruszono w nich zasady
funkcjonowania placówek, lecznictwa oraz wyposażenia lokali129.
Charakterystykę funkcji mieszkalnej oraz ludności przedstawiono w wielu publikacjach analizujących dzieje miasta w oparciu o materiały źródłowe. Część opracowań poświęcono wyłącznie
problemowi zabudowy miasta. Cenną publikacją dla okresu budowy i organizacji Zamościa było opracowanie pierwszego spisu
lustracyjnego miasta z 1591 roku130. Przytoczono układ stanu zabudowy poszczególnych ulic z nazwiskami właścicieli parcel oraz
rozmieszczenie głównych budowli stanowiących punkty orientacyjne w topografii miasta. Kolejne opracowania analizowały proces inwestycyjny w początkowej fazie organizacji Zamościa131.
Powstały również prace poświęcone zabudowie staromiejskiej.
Zwracano w nich uwagę na architekturę i rozplanowanie kamienic
rynkowych132. Dużą wartość informacyjną miała monografia poświęcona kamienicom mieszczańskim, w której odnoszono się do
czerpania wzorców urbanistycznych z miast włoskich133. Problematyką układu zabudowy dziewiętnastowiecznego centrum zajmowano się pobieżnie134. W ostatnich latach powstała seria publikacji wnikliwie charakteryzujących porządek zabudowy Zamościa
w obrębie murów wraz z budynkami użyteczności publicznej oraz
obowiązującymi nazwami ulic135.
Część prac poświęcono mieszkańcom miasta, ich życiu codziennemu oraz zwyczajom. Szczególne miejsce zajmowały materiały dotyczące mniejszości narodowych tworzących w obrębie
Zamościa enklawy wyróżniające się pod względem kulturowo-społecznym od innych kwartałów miejskich136. Kilka publikacji
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odnosiło się do okresu miasta cywilnego i nowo powstającej zabudowy w obrębie Starego Miasta. W tym względzie wyróżniały
się zwłaszcza interesujące projekty kamienic czynszowych oraz
budynków rezydencjalnych i usługowych137. Zabrakło literatury
traktującej bezpośrednio o funkcji reprezentacyjnej – jednej z najbardziej widocznych funkcji centrum Zamościa w okresie staropolskim. Do tej grupy należały konkretne urządzenia oraz przestrzenie miejskie: rynki, place i ulice, które nie były dotąd przedmiotem
badań. Istniejąca literatura była skromna i poruszała problematykę w sposób pobieżny. Podkreślono w niej funkcjonowanie przestrzeni ceremonialnej w czasach „hetmańskich”138, przekrojowo
nakreślono zakres przemian przestrzennych Rynku Wodnego139
oraz zaprezentowano na podstawie materiałów źródłowych prace
renowacyjne Starego Miasta w okresie dwudziestolecia międzywojennego140. Tematem kilku publikacji były rezydencje i dworki na
obrzeżach twierdzy lub na przedmieściach. Przedstawiono dzieje
poszczególnych budowli, cechy ich rozplanowania i architektury
oraz znaczenie w okresie funkcjonowania141. Przeprowadzenie
analizy w obrębie funkcji rekreacyjnej umożliwiły publikacje poświęcone konkretnym urządzeniom. Najwięcej informacji wniosły
prace naświetlające przemiany urządzeń zieleni miejskiej Zamościa, powstałej na przełomie XIX i XX stulecia. Przeanalizowano
projekty ogrodów, zieleńców i dzieje parku miejskiego, początki
ogrodu zoologicznego oraz zieleń występującą wzdłuż ciągów komunikacyjnych142.

planowania przestrzennego. Czynniki te mogą działać jednocześnie, bądź w pewnych grupach, a działanie to w poszczególnych
miastach i w różnych czasach jest niejednolite. Dlatego różne układy sił działających na tak złożony organizm, jakim jest miasto, powodują jego różnorakie kształtowanie się w konstrukcji i formie143.
Przykłady, dowodzące słuszności powyższych twierdzeń, zawarte
są w licznych publikacjach dotyczących problematyki historii urbanistyki i geografii osadnictwa. Autorzy omawiają w nich powstawanie i rozwój miast w różnych epokach, poczynając od miast
antycznych, przez miasta średniowieczna, renesansu i baroku, aż
do miast dziewiętnastowiecznych i współczesnych144. Czynniki te
mogą działać indywidualnie z różnym nasileniem lub grupowo,
tworząc wyraźne segmenty. Uzależnione jest to od typu miasta,
jego charakteru oraz okresu historycznego, w którym miasto powstało145. Aktualnie omawia się czynniki rozwojowe Zamościa poprzez wyróżnione fazy rozwoju urbanistycznego [ryc. 4]146.
Faza pierwsza obejmowała okres od XV w. do połowy XVI w.,
gdy w Skokówce istniało fortalitium Zamoyskich. Za wydarzenie
kończące ten okres i rozpoczynające fazę drugą przyjęto 1542 rok,
kiedy to w Skokówce 19 marca urodził się Jan Zamoyski, przyszły
kanclerz i hetman wielki koronny, fundator Zamościa.
Faza druga to okres błyskotliwej kariery Jana Zamoyskiego, poprzedzonej wszechstronnymi studiami, które ukształtowały jego
osobowość jako przyszłego trybuna ludu, męża stanu i mecenasa
kultury. Mając ugruntowaną pozycję polityczną i coraz większe
ambicje, 1 lipca 1578 r. we Lwowie Jan Zamoyski podpisał kontrakt
z architektem Bernardo Morando na odbudowę siedziby rodowej, zameczku w Skokówce. Nowa rezydencja, budowana z cegły
i kamienia, założona na rzucie prostokąta, miała charakter obronny, z czterema bastionami w narożach. Do budowy przystąpiono
wiosną 1579 roku. Równocześnie prowadzono prace przy budowie
fundamentów zamku i murów obronnych oraz usypywaniu grobli
w kierunku Szczebrzeszyna. W tym czasie fundator podjął decyzję
o wzniesieniu ufortyfikowanego miasta i na początku października 1579 r. polecił, aby Morando przysłał do Wilna, gdzie wówczas
kanclerz przebywał, „malowanie rozmieszczenia placu na miasteczko”. W końcu 1579 r. i w pierwszych miesiącach 1580 r. zostały
zakończone ustalenia prawne niezbędne w realizacji zamysłu Jana
Zamoyskiego. W ich wyniku 11 lutego 1580 r. król Stefan Batory
wydał mandat do poddanych starostwa zamechskiego, zalecający
im pomoc w budowie „domu” kanclerza, który zajęty służbą ojczyźnie zaniedbał swój stary dom147. Te dwie fazy należy zaliczyć
do okresu przedinicjalnego budowy miasta i twierdzy.

3. Czynniki rozwojowe miasta Zamościa
Poznając historię miast powstałych w różnych epokach rozwoju cywilizacyjnego można wyróżnić sześć czynników oddziałujących na ich rozwój. Są to: czynnik warunków przyrodniczych
(walory środowiska naturalnego); czynnik gospodarczy i społeczny; czynnik warowności; czynnik komunikacji i czynnik obyczajowo-prawny. Ponad nimi stoi i równocześnie działa szósty
czynnik – kompozycji urbanistycznej i architektonicznej, czyli
137 B. Sawa-Sroczyńska, Diamenty z archiwum, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny”
1988, nr 4, s. 47–51; Eadem, Diamenty z archiwum [II], „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 1988, z. 4, s. 47–51; Eadem, Diamenty z archiwum (VI), „Zamojski Kwartalnik
Kulturalny” 1989, nr 2, s. 21–26; B. Sawa, Centralka, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2007, nr 4, s. 28–32.
138 J.A. Chrościcki, Przestrzeń ceremonialna w Zamościu. Wjazd i akt zaprzysiężenia
przez ordynata praw ordynacji, [w:] Między Padwą a Zamościem, red. M. i W. Boberscy, M. Morka, H. Samsonowicz, Warszawa 1993, s. 31–45.
139 B. Sawa-Sroczyńska, Diamenty z archiwum III, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 1989, nr 1, s. 28–33.
140 Odnowienie Rynku zamojskiego w świetle prawdy. Wyciąg z protokołu Nr 57 Rady
Miejskiej m. Zamościa w dniu 4 lutego 1939 r. w sali Rady Miejskiej w Ratuszu, „Teka
Zamojska” 1939, nr 1–3, s. 46–50; S. Misieczko-Rudnik, Prace konserwatorskie
w Zamościu w latach 1918–1939, Warszawa 1979.
141 I. Kutyłowska, Podmiejska rezydencja Zamoyskich na Zamczysku w Zamościu,
[w:] Prace i materiały zamojskie, t. II: „Archeologia”, red. E. Banasiewicz, Zamość
1989, s. 178–190; B. Sawa, Gdzież ten zameczek w Skokówce i pałacyk na Krasnymbrzegu?, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2002, nr 1–2, s. 68–75; E. Lorentz,
Nieznany plan posiadłości inżyniera wojskowego Roberta von Nolte na przedpolu
twierdzy Zamość, „Archiwariusz Zamojski” 2005, s. 65–71; E. Prusicka-Kołcon,
Lokalizacja rodowej siedziby Zamoyskich na Skokówce w świetle planów i map z 2 poł.
XVIII i pocz. XIX w., „Archiwariusz Zamojski” 2009, s. 25–38.
142 B. Sroczyńska, Zamojskie skwery, ogrody i parki w XIX i XX wieku, [w:] Konserwatorska Teka Zamojska: Zamość w XIX stuleciu, red. B. Pokorska, Warszawa–Zamość
1986, s. 32–47; W. Przegon, Zieleń ciągów…; B. Sawa, Dzieje zamojskiego parku,
„Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2004, nr 1–2, s. 89–99; J. Sołodzińska, Zamojskie zoo w retrospektywie, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2011, nr 1, s. 7–10.

143 T. Tołwiński, Urbanistyka, t. 1: Budowa miasta w przeszłości, Warszawa 1947;
s. 17, 34.
144 J. Ptaśnik, Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce, Kraków 1934; T. Tołwiński, op. cit., Idem, Urbanistyka, t. 2: Budowa miasta współczesnego, Warszawa 1948;
W. Ostrowski, Materiały do historii budowy miast, Warszawa 1955; T. Wróbel, Zarys historii budowy miast, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1971.
M. Kiełczewska-Zaleska, op. cit.; K. Dumała, Przemiany przestrzenne miast
i rozwój osiedli przemysłowych w Królestwie Polskim w latach 1831–1869, Wrocław–
Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974; W. Ostrowski, Urbanistyka współczesna, Warszawa 1975; M. Bogucka, H. Samsonowicz, op. cit.; P.T. Szafer, Współczesna
architektura polska, Warszawa 1988; W. Przegon, Zmiany użytkowania ziemi…
145 T. Tołwiński, Urbanistyka, t. 1…, s. 17–30, 34.
146 W oparciu o badania Wojciecha Przegona sporządzono charakterystykę poszczególnych faz rozwoju Zamościa. Zobacz więcej: W. Przegon, Zmiany użytkowania ziemi…, s. 448–459.
147 Studium historyczno-urbanistyczne terenów pofortecznych dawnej Twierdzy Zamość,
etap I. Opracowanie zbiorowe, Zamojskie Pracownie Konserwacji Zabytków „REHABIT” Sp. z o.o., Zamość, grudzień 1998, maszynopis w zbiorach W. Przegona, s. 4.
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Rycina 4

Układ urbanistyczny Zamościa (wg W. Przegona) (2018)
Oprac. W. Przegon, rys. B. Ostrągowska, J. Żygawski. Zob. szerzej: W. Przegon, Zmiany użytkowania ziemi w procesie urbanizacji na przykładzie miasta Podgórza 1784–1915,
Kraków 2004, s. 448–449.

Faza trzecia obejmowała okres 25 lat i ściśle odpowiadała pierwszemu etapowi budowy miasta. Datami skrajnymi są: 10 kwietnia
1580 r., kiedy to w Jarosławcu Jan Zamoyski podpisał akt lokacji
miasta Nowe Zamoście, potwierdzony przywilejem królewskim
z 12 czerwca 1580 r., oraz 3 czerwca 1605 r. – data śmierci fundatora. W 1591 r. lustracja miasta potwierdziła istnienie 217 domów
i 26 placów niezabudowanych148. Maciej Pawlicki pisał: Równocześnie z przeprowadzoną parcelacją i budową pierwszych domów
wzniesiono zamek, arsenał i pierwsze ziemne obwarowania, wały,
fosy, jako pierwszoplanowe obiekty służące bezpieczeństwu miasta.
Układ i rozplanowanie zabudowy Zamościa wyraźnie uwypukliło
przyszły charakter i funkcje poszczególnych stref osadnictwa miejskiego149.
Faza czwarta przypadała na XVII w. (lata 1605–1699), kiedy
nastąpił wszechstronny rozwój Zamościa jako wielofunkcyjnego
ośrodka i stolicy Ordynacji Zamojskiej. Miasto otrzymało wspaniałą sylwetę, a mieszczanie prowadzili ożywioną działalność gospodarczą. Funkcjonowała trzecia w Rzeczypospolitej Akademia
Zamojska, po Akademii Krakowskiej i Wileńskiej, awansując Zamość do rangi miast uniwersyteckich. W czasie wojny z Kozakami,

Tatarami (Bohdan Chmielnicki, 1648) i Szwedami (Karol X Gustaw, 1656) Zamość okazał się niezdobytą twierdzą. Ale przeludnienie Zamościa stało się przyczyną zagrożenia pożarowego. Wielkie pożary w 1658 i 1672 r. zdynamizowały ruch budowlany, gdyż
wzmacniano fortyfikacje oraz zaczęto wznosić solidnie murowane
kamienice. W latach 1689–1690 po raz pierwszy, przebudowano
pałac Zamoyskich. Okres intensywnych prac budowlanych miał
istotny wpływ na ostateczny kształt Zamościa końca XVII wieku.
Na kanwie morandowskiego planu powstała struktura żywo rozwijającego się miasta. Pewne przekształcenia szesnastowiecznego założenia łączyły się z likwidacją części już zrealizowanych budowli
i zmianą niektórych fragmentów układu przestrzennego. Ten etap
rozwoju założenia miejskiego bywa nazywany okresem pierwszej
przebudowy układu Zamościa150. Wszystkie czynniki rozwojowe
miasta miały wtedy tendencję wzrostową, a niektóre osiągnęły
apogeum rozwoju.
Faza piąta obejmowała lata 1700–1772. W czasach wielkiej wojny północnej (1700–1721) Zamość niezbyt ucierpiał od działań
wojennych, poza spaleniem przedmieść w 1703 roku. Uciążliwe
150 A. Piątek, Zamość, [w:] Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce: odbudowa
i konserwacja, red. W. Zin, t. I: Miasta historyczne, red. W. Kalinowski, Warszawa
1986, s. 615–628 (s. 618).

148 B. Horodyski, Najstarsza lustracja…, s. 201.
149 M. Pawlicki, Kamienice mieszczańskie…, s. 26–27.
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były jednak ciągłe kontrybucje nakładane przez wojska szwedzkie
i saskie. W 1715 r. twierdza zamojska została zdobyta podstępem
i utraciła reputację niezdobytej fortecy. Po opuszczeniu twierdzy
przez Sasów po 1718 r. nastąpiła druga przebudowa układu miejskiego, w wyniku której Zamość osiągnął pełnię kompozycji trójwymiarowej. Centrum miasta rozciągnęło się na obszar twierdzy,
którą otaczały rozwinięte i odbudowane przedmieścia. Podejmowano kolejne prace budowlane, a głównym dziełem była przebudowa renesansowego pałacu na rezydencję barokową. Andrzej Piątek
charakteryzował ten okres następująco: Rozwój miasta w XVIII w. –
kiedy to renesansowo-barokowy Zamość osiągnął pełnię kompozycji
trójwymiarowej – nazwano okresem drugiej przebudowy układu.
Był to bowiem wciąż jeszcze harmonijny, twórczy rozwój pierwotnej
koncepcji151.
Faza szósta przypadała na lata 1772–1809. W wyniku I rozbioru
Rzeczypospolitej miasto znalazło się w granicach królestwa Galicji
i Lodomerii monarchii habsburskiej. Pod koniec czerwca 1772 r.
twierdza zamojska przeszła w ręce austriackie. Zamość stanowił
obiekt swoistego kondominium władz rządowych i właściciela miasta – ordynata. W okresie tym skończył się udział miasta w wielkiej
międzynarodowej wymianie handlowej, a zasięg oddziaływania
gospodarczego i politycznego Zamościa ograniczył się do obszaru
Ordynacji. Za najważniejszą należy uznać rolę miasta jako stolicy
latyfundium. Likwidacja Akademii Zamojskiej w 1784 r. była tylko
jedną z oznak upadku splendoru miasta152.
Faza siódma rozpoczęła się w 1809 r., kiedy to zdobycie miasta
przez wojska Księstwa Warszawskiego dało początek modernizacji
twierdzy. Przez 57 lat dominowała funkcja militarna. Za szczytowy
okres zmodernizowanej twierdzy, już w czasach Królestwa Kongresowego, przyjmuje się lata 1833–1866. Życie cywilne przeniosło
się na przedmieście Nowa Osada. Wystrój architektoniczny miasta oraz układ komunikacyjny uległy wtedy daleko idącym zmianom153. Należy podkreślić, że w 1821 r. doszło do ważnego wydarzenia w historii Zamościa. Ordynat Stanisław Kostka Zamoyski
wymienił miasto na dobra państwowe Królestwa Kongresowego.
Rezydencję ordynata przeniesiono do Klemensowa, a administrację Ordynacji do Zwierzyńca. Zamość stracił status miasta prywatnego i przeszedł do kategorii miast rządowych.
Faza ósma to lata 1866–1925. W 1866 r. decyzją carskich władz
wojskowych zlikwidowano twierdzę Zamość. Wysadzono w powietrze część murowanych kurtyn i zrzucono wały do fos154. Likwidacja
twierdzy, z jednej strony, otwierała możliwości dla miasta w pełni
cywilnego, z drugiej jednak miasto traciło na znaczeniu jako centrum wojskowe, gospodarcze i polityczne. Lata 1866–1918 to długi
okres przejściowy, w którym dominował klimat stagnacji155. Dopiero w 1925 r. powstała rada miejska, która opracowała program rozwoju miasta156.
Fakt powstania rady miasta można przyjąć za początek dziewiątej fazy rozwoju Zamościa. Szczęśliwemu losowi należy zawdzięczać to, że historyczne centrum miasta nie uległo zniszczeniu podczas II wojny światowej. W latach 70. XX w. trwały prace

rewaloryzacyjne Starego Miasta, związane z jubileuszem czterechsetlecia założenia miasta (1580–1980). Odnowiono niektóre kwartały zabudowy Starego Miasta i fragment fortyfikacji bastionu VII
oraz kurtyny przy Nowej Bramie Lubelskiej. Pierwotny charakter
i styl przywrócono kamienicom mieszczańskim w Rynku Wielkim
i na przyległych ulicach. Rewaloryzacja nie objęła jednak znaczących fragmentów układu urbanistycznego, takich jak Rynek Solny i Wodny, oraz monumentalnych budowli: pałacu Zamoyskich,
gmachu byłej Akademii Zamojskiej i kościoła Franciszkanów. W latach 1975–1998 Zamość był miastem wojewódzkim, co wiązało się
z jego dynamicznym rozwojem. Z dniem 1 stycznia 1999 r. utracił
status miasta wojewódzkiego i jako miasto na prawach powiatu pozostaje w granicach województwa lubelskiego. Degradacja administracyjna Zamościa wpłynęła na spowolnienie procesu społeczno-gospodarczego. Jednak geopolityczne położenie Zamojszczyzny
w granicach Unii Europejskiej stwarza szczególne możliwości rozwoju miasta i całego regionu zamojskiego157.
Za początek dziesiątej, aktualnej fazy rozwoju Zamościa, należy
przyjąć 1992 r., a nie datę utraty statusu miasta wojewódzkiego158.
14 grudnia 1992 r. Zamość został wpisany na Listę Światowego
Dziedzictwa Kultury UNESCO159. Decyzję o wpisie uzasadniono
następująco: W Europie centralnej Zamość jest jedynym przykładem miasta renesansowego, które nie doznało żadnych zmian od
swojego powstania. Jest również jedynym przykładem realizacji założeń idei renesansu miasta prywatnego. Unikatowe dzieło człowieka w dziedzinie urbanistyki wywarło wpływ na rozwój architektury
i zagospodarowania przestrzeni w Polsce i całej Europie Środkowej. Walory artystyczne, urbanistyczne i architektoniczne starówki
zamojskiej mogą być porównywane z walorami niektórych miast
włoskiego Renesansu, ale żadne z nich nie było zrealizowane z takim rozmachem160. Dwa lata później, 8 września 1994 r., ukazało
się Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej161 w sprawie uznania Zamościa za pomnik historii162 [ryc. 5]. W latach 90.
XX w. nastąpił kolejny etap intensywnych prac konserwatorskich.
Rozpoczęto prace przy rewitalizacji kościoła pw. św. Katarzyny
oraz dawnego kościoła klasztornego Franciszkanów i Reformatów,
gdzie prace zewnętrzne ukończono w 1998 r. Przeprowadzono
157 W. Przegon, Zamoscsky region a integracje s Evropskou unii, „Pozemkove upravy”
2002, nr 41, Ministerstvo Zemedelstvi CR, s. 19–20.
158 W czasie Sympozjum UNESCO, które obywało się w Warszawie, Zamościu i Krakowie we wrześniu 1994 r. , ówczesny prezydent Zamościa Marek Ciastoch zaakcentował wydarzenie wpisania w 1992 r. Starego Miasta w Zamościu na Listę światowego
Dziedzictwa Kultury UNESCO, jako impuls wprowadzający Zamość i jego mieszkańców w nową fazę rozwoju. Za drugi istotny moment, decydujący o wytyczeniu
kierunku rozwoju miasta, uznał ukończenie w 1994 r. Miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Zamościa. Zob. Idem, Zamość…, Kraków
1995, s. 61.
159 W 1993 r. w marokańskim Fezie zorganizowano konferencje, której rezultatem było
powołanie Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa Kultury. Kartę organizacji
podpisało wówczas 81 miast, w tym trzy z Polski: Kraków, Warszawa i Zamość, które
już wcześniej wpisano na listę UNESCO. W dniach 15–16 września 1994 r. w Zamościu odbyło się sympozjum Ochrona i zarządzanie miastami wpisanymi i typowanymi
na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO w środkowo-wschodniej Europie.
Podczas sympozjum zrodziła się myśl napisania książki (W. Przegon, Zamość…).
W dniu 7 września 2017 r. odbyła się w Zamościu konferencja, nt. Ochrona i promocja miasta Zamość inwestycją w Dziedzictwo Narodowe, 25 lat na liście Światowego
Dziedzictwa UNESCO.
160 Zob. Uzasadnienie wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie.
161 Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej był wtedy Lech Wałęsa.
162 Tekst zarządzenia w: Monitor Polski Nr 50 z 1994 r., poz. 426 wraz z załącznikiem
mapowym.

151 Ibidem, s. 618.
152 W. Przegon, Zamość…, s. 30.
153 Ibidem, s. 31–36, ryc. 9., 10., 11.; Idem, Krajobrazy….
154 S. Herbst, Zamość…, s. 32; B. Sawa-Sroczyńska, Likwidacja zamojskiej twierdzy…, s. 195–196.
155 W. Przegon, Zamość…, s. 36–37, rys. 13.
156 M. Pawlicki, Kamienice…., s. 31.
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Rycina 5

Zamość – historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań XIX wieku, 1:8000 (1994)
Wydawnictwo GEA Warszawa. Zob. „Monitor Polski” 1994, nr 50, poz. 426, s. 667.
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także remont konserwatorski fasady Nowej Bramy Lwowskiej.
W 2004 r. rozpoczęła się rewitalizacja Starego Miasta, przy finan
sowym wsparciu Unii Europejskiej. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007–2013 zrealizowano remont konserwatorski i rekonstrukcję bryły Katedry
Zamojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w jej otoczeniu.
Utworzono także Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie bastionu III i Arsenału oraz wykonano rewitalizację pierścienia umocnień obronnych twierdzy. Do kolejnych wielkich zadań rewaloryzacyjno-konserwatorskich należy odnowa: pałacu Zamoyskich
wraz z rekompozycją otoczenia, byłego gmachu Akademii Zamojskiej, kościoła Franciszkanów, placu Stefanidesa oraz niektórych
ulic i kamienic. Należy sądzić, że takie czynniki rozwojowe miasta,
jak: gospodarczo-społeczne, komunikacyjne, obyczajowo-prawne
i twórcze powinny mieć stałą tendencje wzrostową. Pawlicki pisał:
Problem powiązania spuścizny urbanistycznej i architektonicznej
z potrzebami rozwoju nowoczesnego miasta jest szczególnie ważny
dla określenia współczesnych warunków jego rozwoju163.
Władze Zamościa powinny pamiętać, że wpis na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO nie jest dany raz na zawsze.
Poszczególny obiekt albo cały zespół urbanistyczny może zostać
skreślony, jeżeli utraci wyjątkowe wartości kulturowe. Niebezpieczeństwem jest sporządzanie nieprofesjonalnych planów zagospodarowania przestrzennego, które niejednokrotnie wprowadzają
pseudonowoczesne rozwiązania w otoczeniu budowli, jak miało to
miejsce w przypadku katedry w Kolonii w Niemczech czy centrum
Wiednia w Austrii. Polskie prawo sankcjonuje istnienie trzech stanów planistycznych, co jest błędem w sztuce planowania. Jedynym
dokumentem powinien być plan miejscowy zagospodarowania
przestrzennego164.
Konkludując, należy stwierdzić: czynnik warunków naturalnych
zadecydował, że Bernardo Morando w planie „rysowania miasta”
dostosował zarys renesansowych fortyfikacji do topografii i hydrografii terenu. Czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego miał tendencję wzrostową w okresie, kiedy Zamość był miastem prywatnym i pozostawał w rękach Zamoyskich. Czynnik obronności był
bardzo ważny aż do 1866 r., kiedy miasto przestało być twierdzą.
Z jednej strony, hamował rozwój przestrzenny miasta, przez wyznaczone rewersy demolacyjne, ale z drugiej strony dodatnio wpływał na rozwój gospodarczy, gdyż usługi, rzemiosło, budownictwo
fortyfikacyjne było niezbędne dla celów militarnych. Rola czynnika komunikacji była bardzo ważna w aktywizacji gospodarczej,
w rozwoju istniejących szlaków komunikacyjnych i handlu. Obszary rozległych dóbr Ordynacji Zamojskiej musiały być dobrze skomunikowane. Czynniki obyczajowo-prawny i twórczy największą
rolę odgrywały w całym okresie kształtowania architektury miasta oraz w okresie rozwoju gospodarczego Państwa Zamojskiego
z licznymi miastami i wsiami. Opierając się na powyższych fazach
dziejowych oraz determinacji czynników rozwoju, można uwypuklić specyficzne funkcje Zamościa ogniskujące wiele różnorodnych
interesów społecznych. Hierarchizacja poszczególnych funkcji zależała od ich znaczenia. W związku z tym podstawowa rola miastotwórcza przypadła funkcjom: administracyjno-politycznym, handlowym, przemysłowym, kulturalno-oświatowym i usługowym.

W początkowej fazie rozwoju miasta mogła działać inna funkcja
od tej, która decydowała o jego późniejszym rozwoju. Następowanie po sobie kolejnych funkcji jest zjawiskiem sukcesji, które
występuje w wielu większych i starszych ośrodkach165. W okresie
dynamicznego rozkwitu miasta, przypadającego na wiek XVII, dominowały funkcje gospodarcze i usługowe. Zamość był ważnym
ośrodkiem handlowym i usługowym, miastem akademickim oraz
stolicą Ordynacji Zamojskiej. Od początku XIX w. w centrum dominowała funkcja militarna, która przyczyniła się na blisko 60 lat
do zubożenia działalności cywilnych. Po kasacie twierdzy w 1866 r.,
zwłaszcza od trzeciej dekady XX w., Zamość zaczął rozwijać się
jako ośrodek usługowo-administracyjny dla subregionu zwanego
Zamojszczyzną. Dzięki ustalonemu pierwotnie podziałowi funkcjonalnemu obszar centralny Zamościa posiadał z góry określone
możliwości rozwoju, warunkowane ustalonymi w planie zasięgami
użytkowania ziemi. Wyznaczono granice stref zabudowy, ciągów
komunikacyjnych, placów oraz terenów zieleni. Mimo odbudowy
tkanki miejskiej po siedemnasto- i osiemnastowiecznych pożarach,
zachowano pierwotną strukturę zagospodarowania przestrzennego. Jedynie w okresie dziewiętnastowiecznej rozbudowy twierdzy
skorygowano liniowe ciągi komunikacyjne, które przetrwały do
czasów obecnych, wyznaczając konstrukcje układów przestrzennych współczesnych przedmieść166.
Podkreślmy, że w każdej fazie rozwoju urbanistyczno-architektonicznego miasta oraz rozwoju gospodarczego Ordynacji powstawały różnego rodzaju materiały geodezyjno-kartograficzne, planistyczne, ikonograficzne, fotograficzne, rysunkowe, malarskie itp.

4. Charakterystyka kartograficznych
materiałów źródłowych
Podstawowy kartograficzny materiał źródłowy stanowią dawne
opracowania. Spośród ogromnego, wielotematycznego zbioru wybrano 110 map i planów, z których 25 zamieszczono w tekście
poszczególnych rozdziałów, a 85 map i planów zamieszczono
w drugiej części pracy. Większość zaprezentowanych opracowań
kartograficznych powstało w przedziale od XVII do XX wieku.
Wśród nich przeważają wielkoskalowe mapy miejskie (plany)
o określonej tematyce, przedstawiające dzisiejsze centrum Zamościa (twierdzę), zabudowę, sieć komunikacyjną i wodną, niekiedy również formy użytkowania terenów. Mniejszą grupę tworzą
opracowania planistyczne, powstałe w ciągu XX w., przedstawiające stan istniejący bądź kierunki rozwoju i zagospodarowania
przestrzennego miasta. Pozostałą część stanowią mapy przeglądowe, wykonane w mniejszej skali, ukazujące fizjografię Zamościa i okolic oraz jego układ urbanistyczny wraz z funkcjonującymi
przedmieściami. Wybór kartograficznych materiałów źródłowych
przeprowadzono w oparciu o zakres treści. Pomocne okazały się
funkcjonujące w literaturze spisy map i planów Zamościa167 oraz

165 M. Kiełczewska-Zaleska, op. cit., s. 111; W. Przegon, Zmiany użytkowania ziemi… (w świetle materiałów kartograficznych)…, s. 165–166.
166 W. Przegon, Zmiany użytkowania ziemi…, s. 169.
167 Wykazy opracowań kartograficznych Zamościa znajdują się w następujących pracach: S. Herbst, J. Zachwatowicz, op. cit., s. 131–134; A. Pawłowska, Plany
i mapy Zamościa z XVII–XX wieku, [w:] Zamość miasto idealne, red. J. Kowalczyk,
Lublin 1980, s. 243–278.

163 M. Pawlicki, Kamienice…, s. 31.
164 Zob. szerzej: W. Przegon, Geodezja rolna i architektura krajobrazu w kształtowaniu
przestrzeni rurystycznej: teoria, badania, aplikacje, Kraków 2016, s. 21–25.
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publikacje uzupełniające168. Przedstawiono w nich zasób kartograficzny przechowywany w krajowych i zagranicznych archiwach,
muzeach, instytucjach kultury oraz prywatnych kolekcjach. W części opisowej pracy fragmenty planów Zamościa posłużyły jako
ikonograficzne uzupełnienie treści. W drugiej części publikacji
zamieszczono także autorskie plany Zamościa, sporządzone przez
Jakuba Żygawskiego. Powstały one w oparciu o treść kartograficznych materiałów źródłowych169.

ny przestrzenne obszaru Zamościa a także terenów przyległych,
w poszczególnych przedziałach czasowych172.
W badaniach przestrzennych miast istotną rolę odgrywają materiały kartograficzne. Ich przewaga nad zapisami historycznymi jest
bezsporna, zwłaszcza z punktu widzenia niektórych zagadnień.
Mapa lub plan nie tylko inwentaryzuje liczne przedmioty i zjawiska, lecz umożliwia wizualny odbiór ich wzajemnego usytuowania.
Zadaniem „legendy” – klucza znaków jest objaśnienie i uzupełnienie informacji wynikających z treści mapy173. Mapa dawna stanowi
podstawowe narzędzie badań geograficzno-historycznych oraz służy do rekonstrukcji przestrzeni geohistorycznej174. Dlatego wykorzystanie źródłowych opracowań kartograficznych, w tym również
geodezyjnych i planistycznych, do badania rozwoju przestrzenno-funkcjonalnego obszaru Zamościa jest w pełni uzasadnione. Możemy dokonać rekonstrukcji krajobrazu kulturowego w oparciu
o plany miasta, a także obserwować zasięg i dynamikę zjawiska175.
Mapy są dużo wygodniejsze do prowadzenia badań przestrzennych
niż różnorakie środki statystyczne, takie jak: tabele, wykresy, diagramy i schematy176. Opisowa charakterystyka przemian struktury
przestrzenno-funkcjonalnej Zamościa może stać się czytelniejsza
dzięki analizie planów przedstawiających objęty badaniem obszar
miasta w różnych poziomach czasowych. Umożliwia to wizualne
ukazanie zmian zjawiska w sposób pośredni177. Jednak posługiwanie się dawnymi mapami wymaga odpowiedniego przygotowania
merytorycznego oraz wiedzy na temat zniekształceń i odwzorowań178. Wielu badaczy wykorzystujących dawne mapy, nie posiadając przy tym odpowiedniego doświadczenia, korzysta z nich
bezkrytycznie179. Równie istotne jest zaznajomienie się z tłem historycznym danej mapy oraz przeanalizowanie okoliczności i celu
jej powstania. Przestrzeganie tych zasad pozwala osiągnąć wiarygodne rezultaty badawcze180.

5. Znaczenie map i planów w badaniach
historycznych Zamościa
Badania prowadzone nad strukturą przestrzenno-funkcjonalną
Zamościa powinny opierać się przede wszystkim na materiałach
kartograficznych, mapach170 i planach171. Umożliwiają one poznanie rzeczywistości geograficznej w czasach ich powstania, a także
wizualną analizę struktury przestrzennej miasta wraz z jego tkanką urbanistyczną. Bogata i bardzo różnorodna treść opracowań
kartograficznych, przedstawiona za pomocą umownych symboli
i sygnatur, wnosi wiele dodatkowych informacji o stanie miasta
w danym okresie. Solidne oparcie badawcze na materiałach kartograficznych pozwala wizualnie prześledzić historyczne przemia168 J. Kazimierski, D. Warecka, Katalog planów miast w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, cz. I, Warszawa 1953, dodatek do „Prac Instytutu Architektury i Urbanistyki”, z. 3, seria: „Ilustrowany Katalog Źródeł Kartograficznych do
Historii Budowy Miast Polskich”, z. II; W. Trzebiński, T.P. Szafer, Katalog planów
miast polskich w zbiorach Niemieckiej Biblioteki Państwowej w Berlinie, cz. I, Warszawa 1957, dodatek do „Kwartalnika Architektury i Urbanistyki” 1957, z. 3–4, seria:
„Ilustrowany Katalog Źródeł Kartograficznych do Historii Budowy Miast Polskich”,
z. IV; A. Liczbiński, B. Ufnalewski, Katalog planów miast polskich w zbiorach
Zakładu Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1962, Zakład Historii Architektury i Urbanistyki PAN, seria: „Ilustrowany Katalog Źródeł Kartograficznych do Historii Budowy Miast Polskich”, z. VI; A. Pawłowska-Wielgus, Inwentarz materiałów kartograficznych Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca
1786–1941, Warszawa 1971; Plany miast w polskich archiwach państwowych, oprac.
M. Lewandowska, M. Stelmach pod kier. A. Tomczaka, Warszawa 1996; J.
Żygawski, Plany Zamościa w zbiorach Archiwum Państwowego w Zamościu, „Archiwariusz Zamojski” 2006, s. 85–96; Idem, Struktura przestrzenna Zamościa na
podstawie planów miasta z XIX i XX wieku, „Archiwariusz Zamojski” 2010, s. 15–36;
Idem, Zamojski arkusz pruskiej mapy sekcyjnej z początku XIX w. w Archiwum Państwowym w Zamościu, „Archiwariusz Zamojski” 2011, s. 61–70.
169 Drugą cześć pracy zatytułowano „Opracowania kartograficzne”.
170 Mapa geograficzna to zmniejszony, uogólniony, matematycznie określony
(umowny) obraz powierzchni ziemi lub jej części na płaszczyźnie, przedstawiający
stan i powiązania różnorodnych zjawisk przyrodniczych i społecznych, wybieranych
i charakteryzowanych odpowiednio do każdej konkretnej mapy. Pod względem geometrycznym mapa jest prostopadłym rzutem równoległym na zdefiniowaną poziomą
powierzchnię odniesienia w zmniejszeniu określonym skalą. Poprawnie wykonana
mapa stanowi niezastąpione narzędzie służące do zapisywania, obliczania, prezentowania, analizy i w ogóle do zrozumienia przestrzennych zależności zachodzących
między obiektami. Jej podstawową funkcją jest przedstawienie rzeczy niemożliwych
do ogarnięcia wzrokiem. Zob. J. Szaflarski, op. cit., s. 8; A. Robinson i in., Podstawy kartografii, Warszawa 1988, s. 10, 13–14; J. Flis, Słownik szkolny. Terminy
geograficzne, Warszawa 1994, s. 99; K.A. Saliszczew, op. cit, s. 17; B. Medyńska-Gulij, Kartografia i geowizualizacja, Warszawa 2012, s. 24.
171 Plan (miasta) lub mapa wielkoskalowa (miasta) to mapa niewielkiego obszaru, np. miasta lub jego fragmentu, przedstawiająca budynki, szlaki komunikacyjne
i widoczne w terenie linie graniczne, wykonana bez konieczności uwzględnienia kulistości ziemi, przy pomocy poziomego rzutowania punktów terenu na płaszczyznę.
Plany wykonuje się w dużych skalach, zazwyczaj do wartości 1:25000. Obecnie coraz
częściej do sporządzania planów uwzględnia się kulistość ziemi z powodu rozwoju
i zastosowania technologii związanych z GIS i GPS. Zob. J. Szaflarski, op. cit.,
s. 10; A. Robinson i in., op. cit., s. 25; J. Flis, op. cit., s. 127; W. Żyszkowska
i in., Kartografia tematyczna, Warszawa 2012, s. 210–211; B. Medyńska-Gulij,
op. cit., s. 26.

6. Mapy i plany Zamościa w literaturze przedmiotu badań
Próba usystematyzowania źródeł kartograficznych Zamościa podjęta została w fachowej literaturze dość wcześnie. Stanisław Herbst
i Jan Zachwatowicz w 1936 r. opracowali pierwszy katalog181 planów miasta, który obejmował 43 opracowania z lat 1618–1880.
172 Zob. J. Szymański, op. cit., s. 201–202; S. Mielnik, op. cit., s. 4.
173 A. Pawłowska, Plany i mapy…, s. 243.
174 S. Mielnik, op. cit., s. 5.
175 Zob. szerzej: J. Szymański, op. cit., s. 207–220.
176 E. Arnberger, Thematische Kartographie, Westermann Verlag, Braunschweig 1977,
za: M. Meksuła, Problemy kartograficznej prezentacji…, s. 27.
177 Zob. M. Meksuła, Problemy kartograficznej prezentacji…, s. 27–29.
178 Szersze informacje na temat odwzorowań kartograficznych oraz ich uwzględnieniu
przy badaniu map współczesnych i dawnych można znaleźć w publikacjach: J. Różycki, op. cit.; I. Gajderowicz, Odwzorowania kartograficzne. Podstawy, Olsztyn
2009.
179 Problem ten dotyczy prac historyków i regionalistów wykazujących często w swoich
badaniach brak merytorycznego i metodycznego przygotowania do analizy opracowań kartograficznych, dających bezkrytycznie wiarę dawnym mapom. Zaniechanie
badań kartometryczności lub nieznajomość rodzaju odwzorowania kartograficznego
skutkuje zazwyczaj błędnym lokalizowaniem obiektów zabudowy bądź elementów
liniowych, np. sieci dróg, linii murów obronnych, granic nieruchomości itp. Zdarza
się również, że kartografowie, badając dawne mapy w oderwaniu od historycznego
tła, bez odpowiedniej analizy okoliczności i celu ich sporządzenia, dochodzą do błędnych wniosków.
180 Zob. J. Szymański, op. cit., s. 202; K. Nieścioruk, Analiza i ocena…, s. 146.
181 Jako aneks w formie chronologicznego spisu planów i map Zamościa. Zob. S. Herbst,
J. Zachwatowicz, op. cit., s. 131–134.
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Przechowywane one były w archiwach krajowych i zagranicznych,
bibliotekach lub wchodziły w skład prywatnych kolekcji182.
Kolejne publikacje zawierające kilkanaście planów Zamościa ukazały się po II wojnie światowej. W zeszytach II (1953)183,
IV (1957)184 i VI (1962)185 Ilustrowanego Katalogu Źródeł Kartograficznych do Historii Budowy Miast Polskich zaprezentowano
opracowania kartograficzne pochodzące ze zbiorów Archiwum
Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Niemieckiej Biblioteki Państwowej w Berlinie oraz Zakładu Architektury Polskiej Politechniki
Warszawskiej. W wydawnictwie Biblioteki Muzealnictwa i Ochrony Zabytków opublikowano dwa plany z XVIII w. i XIX w. znajdujące się w zbiorach Biblioteki im. Czartoryskich w Krakowie186 oraz
plan z 1823 r. z akt Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych187,
przechowywanych w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie188.
W popularyzacji naukowej zasobów kartograficznych Zamościa
istotną rolę odegrały dwie publikacje. Wydany w 1971 r. Inwentarz
materiałów kartograficznych Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze
Zwierzyńca 1786–1941189 zawierał mapy jednostkowe i sytuacyjne obszaru latyfundium Zamoyskich, stanowiące zasób Archiwum
Państwowego w Lublinie190. W zbiorze liczącym 2241 map znalazło
się osiem nigdzie wcześniej nieuwzględnionych planów Zamościa.
Z okazji jubileuszu czterechsetlecia lokacji miasta w 1980 r. ukazała się publikacja Plany i mapy Zamościa z XVII–XX wieku191,
której część stanowił Katalog planów i map Zamościa192, będący
dotąd najobszerniejszym inwentarzem zamojskiego zasobu kartograficznego. Wśród 94 uwzględnionych planów i map znalazły
się zarówno opracowania kartograficzne wcześniej opisywane, jak
i dotąd nieznane, pochodzące z zasobów krajowych i zagranicznych archiwów, muzeów, bibliotek oraz urzędów193. Kwestia źródeł

kartograficznych Zamościa poruszana była także w różnotematycznych wydawnictwach. Jednym z nich był obszerny katalog194
planów miast stanowiących zasób polskich archiwów państwowych, w którym wymieniono szesnaście rękopiśmiennych opracowań kartograficznych Zamościa. Najczęściej jednak kartograficzne
materiały źródłowe Zamościa pojawiały się w regionalnych publikacjach z dziedziny historii, geografii, zagospodarowania przestrzennego i urbanistyki. Wśród autorów znaczących prac można
wymienić m.in. Stanisława Herbsta195, Jerzego Adama Miłobędzkiego196, Bonawenturę Macieja Pawlickiego197, Teresę Zarębską198,
Jana Zachwatowicza199, Bogumiłę Sawę200, Wojciecha Przegona201
i innych202.
194 Plany miast w polskich archiwach… (plany Zamościa przedstawiono na stronach
442–443).
195 S. Herbst, Zamość…
196 J.A. Miłobędzki, Ze studiów…, s. 68–87.
197 W wielu pracach dotyczących urbanistyki i architektury Zamościa Bonawentura Maciej Pawlicki odwołuje się do tak zwanego Widoku Brauna wydanego w 1617 roku.
Szczegółowa metodyczna analiza samego widoku została przedstawiona w publikacji:
B.M. Pawlicki, Związki geometryczne XVII-wiecznych widoków miast z ich rzeczywistym rozplanowaniem, „Teka Konserwatorska Urbanistyki i Architektury”, T. VII:
1973, s. 161–174. Szerokim spektrum różnotematycznych opracowań kartograficznych dotyczących Zamościa autor posłużył się w pracy: Idem, Kamienice mieszczańskie…, s. 32–58, 73–94,
198 T. Zarębska, Zamość…
199 J. Zachwatowicz, O projekcie planu zagospodarowania przestrzennego Zamościa
z 1939 r. (wspomnienie), [w:] Zamość miasto idealne, red. J. Kowalczyk, Lublin 1980,
s. 169–176.
200 Bogumiła Sawa, publikująca również jako B. Sroczyńska, B. Sawa-Sroczyńska, jest
autorką wielu prac dotyczących przeszłości Zamościa z zakresu historii, architektury i kultury materialnej. Tematykę kartograficzną poruszała m.in. w następujących
opracowaniach i publikacjach: Studium historyczno-urbanistyczne przedmieść Zamościa. Opracowanie na zlecenie Wydziału Gospodarki Terenowej Urzędu Miasta
w Zamościu, praca zbiorowa, oprac. B. Sroczyńska, J. Szponar, Zamość 1984;
B. Sroczyńska, Rozwój przestrzenny przedmieść…; B. Sawa-Sroczyńska, Diamenty z archiwum, cz. VI…; B. Sawa, Gdzież ten zameczek…; Eadem, Zamość
1772–1866…; Eadem, Widok Zamościa Brauna… cz. 1…; Eadem, Widok Zamościa
Brauna… cz. 2…; Eadem, Nieznany plan Zamościa z czasów oblężenia w 1813 roku,
„Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2013, nr 4, s. 14–16.
201 Prace, w których poruszane były opracowania kartograficzne dotyczące Zamościa,
to: W. Przegon, Zamość…; Idem, Zieleń ciągów komunikacyjnych…; Idem, Pomnik
Jana Zamojskiego w historycznej przestrzeni założenia pałacowego w Zamościu, „Acta
Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum” 2007, nr 6 (4), s. 21–37; Idem,
Zmiany użytkowania ziemi…
202 Różnotematyczne plany Zamościa przedstawiano m.in. w następujących publikacjach (wg porządku chronologicznego): B. Horodyski, Najstarsza lustracja…;
J. Dzieciątkowski, Kierunki rozwoju Zamościa – stolicy województwa, [w:] Zamość miasto idealne, red. J. Kowalczyk, Lublin 1980, s. 225–241; Z. Kramarz, Zamość w trzydziestoleciu powojennym (1945–1975), [w:] Zamość miasto idealne, red.
J. Kowalczyk, Lublin 1980, s. 179–223; A. Kąsinowski, Fortyfikacje Zamościa…;
E. Lorentz, Kościół i klasztor ojców franciszkanów w Zamościu, Niepokalanów
1995; Eadem, Nieznany plan…; J. Żygawski, Plany Zamościa…; Idem, M. Sirko, op. cit.; E. Prusicka-Kołcon, op. cit.,; J. Żygawski, Struktura przestrzenna…;
Idem, Zamojski arkusz…; Idem, Lokalizacja dawnych…; Idem, Niezrealizowane projekty śródmieścia Zamościa w XIX i XX wieku na podstawie archiwalnych opracowań
kartograficznych i planistycznych, „Teka Konserwatorska Architektury i Urbanistyki”
T. XLIII: 2015, s. 135–155; E. Lorentz, Dziedzictwo Franciszkanów…

182 J. Żygawski, M. Sirko, Okoliczności powstania planów i map Zamościa od XVII do
XX wieku oraz sylwetki ich autorów, „Polski Przegląd Kartograficzny”, T. 38: 2006, nr 3,
s. 233–245 (s. 233).
183 J. Kazimierski, D. Warecka, op. cit.
184 W. Trzebiński, T.P. Szafer, op. cit.
185 A. Liczbiński, B. Ufnalewski, op. cit.
186 Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria: A, T. 8, Katalog rysunków architektonicznych ze zbiorów Czartoryskich w Muzeum Narodowym w Krakowie, Warszawa 1973, Aneks II – oprac. D. Stachnal-Talanda, Rysunki architektoniczne (…) ze
zbiorów kartograficznych Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, s. 190, poz. 153 i 154,
za: A. Pawłowska, op. cit., s. 256.
187 M. Łodyńska-Kosińska, Katalog rysunków architektonicznych z akt Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Warszawa 1974, T. 9, s. 388, poz. 1280, seria: „Biblioteka
Muzealnictwa i Ochrony Zabytków”. Szerzej o planie w: A. Pawłowska, op. cit.,
s. 254, 269.
188 A. Pawłowska, op. cit., s. 243.
189 A. Pawłowska-Wielgus, op. cit.
190 W momencie wydania publikacji było to Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie.
191 A. Pawłowska, op. cit., s. 243–278.
192 Ibidem, s. 258–278.
193 J. Żygawski, M. Sirko, op. cit., s. 234.
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1. Opracowania planistyczne i geodezyjno-kartograficzne
Zamościa: 1880–2006 r.

śródmieściu w układzie linearnym, rozciągniętym w kierunku
wschodnim. Stare Miasto miało pełnić rolę prestiżowego centrum z usługami nieuciążliwymi oraz administracją. Postulowano odtworzenie narysu fortyfikacji z bastionami oraz otoczenie
dawnej twierdzy pasem zieleni urządzonej, nawiązującej do pasa
zewnętrznych urządzeń obronnych. Poza obszarem staromiejskim
lokalizowano funkcje bardziej uciążliwe, związane z komunikacją,
handlem oraz intensywną zabudową.
Powojenny plan regulacyjny z 1946 r. opracowany ponownie
przez Zachwatowicza i Wieczorkiewicza był rewizją planu z 1939
roku. Plan zatwierdzono do realizacji w 1949 r., zachowując koncepcję rozwoju śródmieścia, jednak dostosowując pozostałe założenia do nowej sytuacji polityczno-gospodarczej kraju. Położono
nacisk na przemysł jako główny czynnik miastotwórczy, poprawę
warunków komunikacyjnych i mieszkaniowych oraz postulowano awans Zamościa na ponadregionalny ośrodek kulturotwórczy.
Wobec zabytkowego centrum nie zakładano większych ewolucji, dopuszczając możliwość realizacji zabudowy przemysłowej
o niskiej intensywności. Ciekawym rozwiązaniem była lokalizacja
ogrodu zoologiczno-botanicznego na obszarze dawnego pasa pofortecznego wokół Starego Miasta (Planty).
Na skutek zmian programowych rozwoju miasta, w 1955 r. sporządzono nowy Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego
Zamościa5 autorstwa Aleksandra Kirowa i Barbary Lubcińskiej.
W myśl założeń Zamość miał już pełnić funkcję stolicy nowego
województwa6 oraz stać się centrum produkcyjno-usługowym,
z uwzględnieniem nowych gałęzi przemysłu kluczowego. Stare Miasto sprowadzono do roli zespołu zabytkowego i centrum
turystycznego z pełną infrastrukturą oraz lokalnymi funkcjami
usługowymi, administracją miejską i mieszkalnictwem o niskiej
intensywności. Duży nacisk położono na rewitalizację obszaru staromiejskiego7 oraz Nowego Rynku w oparciu o opracowane w 1953 r. studia8. Ciężar usług ogólnomiejskich spadł na dużą
dzielnicę mieszkalno-usługową we wschodniej części miasta, pełniącą funkcję nowoczesnego śródmieścia z odrębnym centrum.
W 1960 r. powstał Plan ogólny kierunkowo-etapowy miasta Zamościa, sporządzony przez zespół lubelskich architektów pod kierunkiem Heleny Kuncewicz, Jerzego Sożyńskiego, Konstantego Chomicz-Bara i Jerzego Dumnickiego9. Opracowanie zaprezentowano

Do interesujących, podstawowych opracowań planistycznych
i geodezyjno-kartograficznych można zaliczyć te, które powstały w okresie dwudziestolecia międzywojennego i później. W sposób syntetyczny prezentowały one etapy rozbudowy i planowania
miasta przed wybuchem II wojny światowej oraz w okresie Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej1. Na archiwalnych planach regulacyjnych miasta z lat 1880–1992 przedstawiono koncepcje realizacji
i kierunki rozwoju śródmieścia jako ośrodka centralnego Zamościa.
Najstarszym opracowaniem był Plan istniejącego usytuowania powiatowego miasta Zamościa Lubelskiej Guberni ze wskazaniem planowanej regulacji i powiększenia w 1880 roku2, sporządzony przez
architekta powiatu zamojskiego Władysława Siennickiego. Projektowano rozwój śródmieścia na terenach pasa obwodu fortyfikacji
ziemnych twierdzy. Jego osnowę stanowić miała sieć drogowa oparta na głównych traktach wychodzących w kierunku Lublina, Szczebrzeszyna i Tomaszowa. Śródmieście miało odciążyć funkcjonalnie
i przestrzennie obszar staromiejski oraz stanowić jego uzupełnienie.
Planu nie zrealizowano z uwagi na strukturę własnościową gruntów
pofortecznych, których właścicielem były władze wojskowe.
W 1939 r. Jan Zachwatowicz i Władysław Wieczorkiewicz opracowali Projekt planu zabudowania. Był to pierwszy kompleksowy
plan regulacyjny Zamościa, w którym uwypuklono problematykę
konserwatorską Starego Miasta oraz wyodrębniono zabytkowe
centrum jako najcenniejszy obszar kulturowy podlegający specjalnej ochronie3. Z tego względu było to dzieło pionierskie, traktujące
indywidualnie zabytkowy układ staromiejski, względem którego
opracowywano kierunki planowania otaczającej go przestrzeni
miejskiej. Sporządzono studium do planu ogólnego oraz 15 planów – plansz wykonanych na podkładzie 1:10000, będących poszczególnymi elementami studiów i koncepcjami układu4. Plan
nakreślał główne kierunki rozwoju oraz zmodernizowany względem poprzednich założeń program użytkowy, opierający się na
1 J. Zachwatowicz, O projekcie planu zagospodarowania przestrzennego Zamościa
z 1939 r. (wspomnienie), [w:] Zamość miasto idealne, red. J. Kowalczyk, Lublin 1980,
s. 169–177; Z. Kramarz, Zamość w trzydziestoleciu powojennym (1945–1975), [w:]
Zamość miasto idealne, red. J. Kowalczyk, Lublin 1980, s. 179–223; J. Dzieciątkowski, Kierunki rozwoju Zamościa – stolicy województwa, [w:] Zamość miasto
idealne, red. J. Kowalczyk, Lublin 1980, s. 225–242.
2 Plan znajdował się w Archiwum Wydziału Planowania Przestrzennego, Urbanistyki,
Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu. Zaginął
po 1998 r. – prawdopodobnie może znajdować się w instytucjach zajmujących się
ochroną zabytków lub planowaniem przestrzennym.
3 B.M. Pawlicki, Kamienice mieszczańskie Zamościa, Kraków 1999, s. 73.
4 Do czasów obecnych zachowało się jedenaście plansz: I – Granice (1:10000), II – Zabytki (1:4000), III – Rzeźba terenu (1:10000), IV – Gęstość zaludnienia (1:10000), V –
Rozmieszczenie terenów zabudowanych (1:10000), VI – Własności (1:10000), VII –
Stan zadrzewienia, bruki (1:10000), VIII – Sieć przewodów elektrycznych (1:10000),
IX – Kanalizacja (1:10000), X – Klasyfikacja gruntów wg cen (1:10000), XI – Studium
w skali (1:300000) [zaginiona], XII – Mały region (1:100000) [zaginiona], XIII – Studium (1:25000) [zaginiona], XIV – Komunikacja, wykres obciążenia dróg, opis techniczny (1:10000) [zaginiona], XV – Szkicowy projekt planu zabudowania (1:10000).
Ocalałe fragmenty opracowania znajdują się w Archiwum Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie Delegatura w Zamościu, natomiast pojedyncze plansze w Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu oraz
w Archiwum Państwowym w Zamościu.

5 Zob. Archiwum Państwowe w Zamościu, Biuro Planowania Przestrzennego w Zamościu, spis zd.-odb. nr 5, poz. 59.
6 Według koncepcji w skład województwa miały wejść powiaty: zamojski, biłgorajski,
hrubieszowski, krasnostawski i tomaszowski z województwa lubelskiego oraz powiaty: lubaczowski i niżański z województwa rzeszowskiego. Zob. B.M. Pawlicki,
Kamienice mieszczańskie Zamościa, Kraków 1999, s. 78.
7 Prace renowacyjne sprowadzały się do odtworzenia pierwotnego stanu ulic i placów
na Starym Mieście, rekonstrukcji obwarowań, uporządkowania bloków zabudowy
poprzez wyburzenie przybudówek, obniżenia kamienic powyżej 3 kondygnacji oraz
odsunięcie linii kolejowej poza obrys fortyfikacji. W obrębie Nowej Osady planowano odtworzenie kalenicowej zabudowy wokół Nowego Rynku.
8 Opracowania studium podjął się znany urbanista Jerzy Adam Miłobędzki. Zob.
J.A. Miłobędzki, Studium historyczno-urbanistyczne do planu zagospodarowania
przestrzennego miasta, Warszawa 1953, rkps., za: B.M. Pawlicki, Kamienice mieszczańskie…, s. 78, przyp. 160.
9 Archiwum Państwowe w Zamościu, Biuro Planowania Przestrzennego w Zamościu,
spis zd.-odb. nr 1, poz. 240.

35

Wojciech Przegon, Jakub Żygawski – Kartograficzne zamostiana

na seminarium urbanistycznym, które odbyło się w Zamościu
w dniach 20–25 czerwca 1960 roku. Założenia planu zatwierdzono
w roku 1963. Względem poprzedniego planu Zamość degradowano do pozycji głównego ośrodka administracyjnego, gospodarczego i kulturowego regionu, obejmującego cztery powiaty: zamojski, biłgorajski, hrubieszowski i tomaszowski. Filarem miasta była
dzielnica Nowe Miasto, która odciążała funkcjonalnie obszar staromiejski, wydobywając jego walory kulturowo-krajobrazowe. Oba
założenia wzajemnie się uzupełniały i jako śródmieście stanowiły
całość pod względem funkcjonalno-programowym, co było nawiązaniem do wcześniejszych planów.
Następstwem nowych warunków zabudowy Zamościa był Szczegółowy plan zagospodarowania Starego Miasta, który wykonał
w 1963 r. zespół architektoniczny pod kierunkiem Zofii Haman10.
Zatwierdzony w 1969 r. plan obejmował zasięgiem obszar odpowiadający dzisiejszemu centrum11. Zadaniem opracowania było
uporządkowanie obszaru Starego Miasta wraz z jego otoczeniem
pod względem komunikacji, usług i zieleni. W pierwszym zarysie
dokonano klasyfikacji ulic staromiejskich, dzieląc je według przeznaczenia użytkowego, wytyczono węzły komunikacyjne, obwodnicę południową oraz przetrasowano linię kolejową z plateau bastionu I. Podzielono bloki zabudowy staromiejskiej pod względem
rozmieszczenia i charakteru funkcji. Zaprojektowano pierścień
urządzonej zieleni okalającej Stare Miasto oraz zieleń towarzyszącą, wypełniającą przestrzenie pobliskich osiedli. Mimo znacznego
zaawansowania prac nad planem nie objęto nim etapu rewaloryzacji obszaru staromiejskiego.
Również w 1969 r. zatwierdzono Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego12, opracowywany w latach 1964–
1968 przez zespół architektów pod kierunkiem Stanisława Króla
z Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej w Lublinie. W planie
zawarto propozycje rozwoju perspektywistycznego miasta do
1985 r., dlatego stanowił on podstawę działalności inwestycyjnej
w kolejnych latach13. Wyjściowo przedstawiono stan istniejący
zabudowy, funkcji oraz infrastruktury Zamościa. W koncepcji
perspektywistycznej „1985” nadal preferowano rozwój śródmieścia w kierunku wschodnim, lokalizując główny rdzeń funkcjonalny na obszarze między dzisiejszymi ulicami Orlicz-Dreszera,
Partyzantów, Odrodzenia i Wyszyńskiego. Podkreślano zależność między ośrodkiem staromiejskim a nowym centrum. Wprowadzano również w strefie otuliny obydwu ośrodków intensywną
zabudowę wielorodzinną, ulokowaną linearnie wzdłuż głównych
ciągów komunikacyjnych.
W oparciu o plany regulacyjne Zamościa z lat 50. i 60. powstały
dwa projekty realizacji nowoczesnej dzielnicy usługowo-mieszkalnej, mającej pełnić funkcję rdzenia śródmieścia. Pierwszy
z planów o nazwie Dzielnica Nowy Zamość14 został opracowany
w 1967 r. przez zespół pod kierunkiem mgr. inż. Jana Adamczyka z Przedsiębiorstwa Projektowania Budownictwa Miejskiego

„Miastoprojekt” Oddział w Lublinie. Jednostkę ulokowano we
wschodniej części miasta, wzdłuż osi ul. Partyzantów i ul. Lwowskiej. Poza mieszkalnictwem średniokondygnacyjnym miały tu się
koncentrować główne usługi miejskie związane z administracją,
handlem, kulturą i ochroną zdrowia. Realizację planowano ukończyć etapowo do 2001 roku. W przeciwieństwie do poprzednich
koncepcji, dzielnica miała pełnić nadrzędną funkcję w stosunku
do Starego Miasta, skupiającego jedynie funkcje kulturowe i turystyczne. Jednostka wyróżniała się ciekawymi rozwiązaniami architektonicznymi, nowym układem komunikacyjnym, wykorzystującym funkcjonujące ciągi drogowe oraz liniowymi układami
zieleni urządzonej, oddzielającej poszczególne osiedla i zespoły
funkcjonalne.
Drugi z projektów sporządzony również w 1967 r. nosił nazwę
Dzielnica Nowe Miasto lub Dzielnica „Wschód”15. Jego autorem
był inż. arch. Mieczysław Turski z Krakowskiego Biura Projektów Budownictwa Ogólnego w Krakowie, natomiast inwestorem
Okręgowa Dyrekcja Inwestycji Miejskich w Zamościu. Realizację
zlecono Przedsiębiorstwu Państwowemu „Miastoprojekt” Oddział w Lublinie. Projektowana jednostka pełniła w przestrzeni
Zamościa rolę ogniwa łączącego tradycje architektoniczne z przyszłościową rozbudową w aspekcie programowym i przestrzennym. Czerpała jednocześnie wzorce urbanistyczno-funkcjonalne
ze Starego Miasta oraz odciążała je pod względem komunikacyjnym i funkcyjnym. Sylweta nowego zespołu miała stanowić tło
oraz zostać wizualnie podporządkowana obszarowi renesansowego miasta – twierdzy. Stare Miasto pozostawało fundamentalną częścią śródmieścia w układzie linearnym leżącym po obu
stronach ul. Partyzantów. W aspekcie praktycznym „Nowe Miasto” miało skupiać wszystkie funkcje centralne, które nie mogły
się zmieścić w obszarze staromiejskim. W związku z planami
ulokowania w Zamościu ważnych czynników miastotwórczych:
ośrodka wojewódzkiego (administracja) oraz dużych zakładów
chemicznych (przemysł), w obrębie jednostki miały znajdować
się tereny mieszkaniowe. „Nowe Miasto” przewidziano docelowo
dla ok. 48000 mieszkańców.
W 1969 r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zamościu
zaakceptowało projekt Centrum Usług Ogólnomiejskich16 (CUO),
opracowany przez zespół pod kierunkiem architekta Jacka Jedynaka
z Biura Projektów Budownictwa „War–Cent” w Warszawie, nagrodzony przez Towarzystwo Urbanistów Polskich w 1969 roku. Podstawą urbanistyczną CUO było rozwinięcie koncepcji przestrzennej
Starego Miasta na obszar budownictwa modernistycznego. W projekcie wyraźne nawiązano do blokowego schematu zabudowy staromiejskiej, co było zgodne z konceptami obowiązujących wówczas
stylów architektonicznych. Akcentowano idee socrealizmu dzięki
wyraźnemu skojarzeniu układu urbanistycznego z idealnym miastem renesansowym – „morandowskim” Zamościem. Centrum
miasta stanowił zespół dwuogniskowy, składający się ze Starego
Miasta oraz „Nowego Centrum”. Celem takiego założenia była równomierna koncentracja funkcji centrotwórczych, charakterystycznych dla każdego ośrodka. Zespół staromiejski przejmował program wyspecjalizowanych usług, natomiast CUO koncentrowało
wyższego rzędu usługi zaspokajające potrzeby nie tylko mieszkańców miasta, ale również regionu. Sercem „Nowego Centrum” był

10 Ibidem, poz. 297–300, spis zd.-odb. nr 5, poz. 62–66.
11 Obszar Starego Miasta wraz z pasem zewnętrznych urządzeń fortecznych, Rotundą, parkiem miejskim, terenem Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz z zabudową Osiedli
Planty i Podgroble.
12 Archiwum Państwowe w Zamościu, Biuro Planowania Przestrzennego w Zamościu,
spis zd.-odb. nr 1, poz. 241–258.
13 Z. Kramarz, Zamość w trzydziestoleciu powojennym (1945–1975), [w:] Zamość
miasto idealne, red. J. Kowalczyk, Lublin 1980, s. 179–223 (s. 183).
14 Archiwum Państwowe w Zamościu, Biuro Planowania Przestrzennego w Zamościu,
spis zd.-odb. nr 1, poz. 313, spis zd.-odb. nr 2, poz. 13–17.

15 Ibidem, spis zd.-odb. nr 2, poz. 7, 11, 23–35, 37, 38.
16 Ibidem, spis zdawczo-odbiorczy nr 1, poz. 302–329.
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plac centralny – odpowiednik Rynku Wielkiego – gdzie krzyżowały
się główne komunikacyjne ciągi piesze oraz znajdowały się usługi
gwarantujące ożywienie „forum” w różnych porach. Plac centralny łączył się z dwoma mniejszymi placami (odpowiedniki Rynków:
Solnego i Wodnego) za pomocą ciągów pieszych o dominującej
funkcji handlowej. W obrębie każdego z nich ulokowano funkcje
związane z administracją, kulturą, handlem i turystyką. W rejonie
ul. Partyzantów wytyczono plac zebrań, pełniący na co dzień funkcję parkingu. Bloki zabudowy skonstruowano na modularnej siatce
o boku 12 m, z możliwością dowolnego kształtowania funkcji bez
naruszania zasad koncepcji i kompozycji.
W latach 1976–1978 powstawał miejscowy plan szczegółowy
zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji Starego Miasta
autorstwa mgr. inż. arch. Andrzeja Piątka i mgr. inż. arch. Janusza Macha z Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków Oddział w Rzeszowie. Opracowanie o tytule Zamość – Zamojski Zespół Zabytkowy17 było następstwem Uchwały
nr 139/74 Rady Ministrów z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie odnowienia Starego Miasta w Zamościu i stało się podstawą prowadzonych na szeroką skalę prac renowacyjnych. Obszar centralny
rozpatrywano w analogicznych granicach, jak w przypadku planu
autorstwa Zofii Haman z 1963 roku. Określono zasięg stref bezpośredniej ochrony konserwatorskiej oraz ochrony ekspozycji
zespołu zabytkowego, rozpatrując pod względem przestrzennym
ustalony w poprzednich planach obszar centrum. Wprowadzono
porządek funkcjonalny w obrębie bloków zabudowy Starego Miasta jako niezbędny warunek prawidłowo przeprowadzonej rewitalizacji. Uregulowano również system komunikacyjny, wytyczono
osie widokowe obszaru staromiejskiego oraz uregulowano obrys
urządzeń fortyfikacyjnych wokół twierdzy.
Kolejny plan regulacyjny zaprezentowano w czerwcu 1981 r.
i uchwalono w listopadzie 1983 roku. Był to Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zamościa18, sporządzony w latach
1975–1981 przez zespół autorski pod kierunkiem mgr. inż. arch.
Tadeusza Rajskiego z Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Zamościu. Opracowanie odnosiło się do miasta Zamość, którego obszar powiększono o tereny należące do gminy Zamość. Plan objął więc postulowane granice miasta19, z perspektywą
roku 1990. Sporządzono modelowe warianty rozwoju Zamościa –
koncentryczny (preferowany) i pasmowy (alternatywny). W centrum położono główny nacisk na likwidację kolizji komunikacyjnych włącznie ze średnicową linią kolejową20 oraz rozwój obszaru

koncentrującego funkcje ogólnomiejskie. Jednym z preferowanych
kierunków rozwoju miasta była realizacja dwuogniskowego CUO,
obejmującego Stare Miasto i położone w opozycji nowoczesne
centrum dyspozycyjno-usługowego szczebla wojewódzkiego, powiązanego urbanistycznie z układem staromiejskim. Głównym
atutem takiego rozwiązania była poprawa atrakcyjności miasta
względem innych ośrodków wojewódzkich oraz systematyzacja
i koncentracja usług.
Zatwierdzony w 1994 r. kolejny plan regulacyjny dostosowywał
kierunki planowania przestrzennego do nowej sytuacji politycznej
i rynkowej po 1989 roku. Opracowanie o tytule Miejscowy plan
ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamościa sporządził w latach 1992–1994 zespół pod kierunkiem mgr inż. arch.
Kazimierza i Elżbiety Koterbów z Biura Rozwoju Krakowa21. Ustalono dwie możliwości rozwoju Zamościa: jako miasta zdekoncentrowanego – zachowującego enklawy krajobrazu przyrodniczego
(doliny rzek) i potrzebującego dodatkowych terenów pod realizację zespołów zabudowy mieszkalnej, oraz jako miasta skoncentrowanego – wykorzystującego realnie istniejące rezerwy terenów22.
Porzucono koncepcję realizacji CUO, natomiast usługi różnego
stopnia koncentrowano na Starym Mieście oraz liniowo wzdłuż
głównych arterii komunikacyjnych: ul. Partyzantów i ul. Piłsudskiego. Duży nacisk położono na ochronę krajobrazu kulturowego
obszaru staromiejskiego oraz rozszerzenie ochrony konserwatorskiej poza obręb twierdzy. Plan ten okazał się także szczególny pod
względem zastosowanych rozwiązań. W ramach projektu opracowano serię sześciu planów pod kierunkiem arch. Andrzeja Cygnarowskiego, przedstawiających zmiany przestrzenno-funkcjonalne
i komunikacyjne Zamościa od końca XVIII do końca XX wieku.
Treść poszczególnych map w formie nakładek odniesiono do planu Zamościa z 1994 roku. Było to opracowanie pionierskie nie tylko ze względu na zastosowanie takiej formy wizualizacji, co na wykorzystanie możliwości komputera i oprogramowania graficznego
do sporządzenia opracowań kartograficznych. Serię map wraz
z uwagami do planu miejscowego opublikował również w swojej
pracy Wojciech Przegon w 1995 roku23.
W 1999 r. powstało opracowanie Miasto Zamość. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, sporządzone przez Pracownię Projektową Dorota Sachajko w Gdańsku24.
Studium opracował zespół pod kierunkiem mgr inż. arch. Marii
Wandy Bogusławskiej. Dokument analizował silne i słabe strony
Zamościa po utracie przez miasto statusu stolicy województwa.
Obszar centralny rozpatrywano dwuelementowo. Pierwszym ogniwem było podlegające ochronie kulturowej Stare Miasto, przedstawiane również jako „strefa prestiżu miejskiego”. Drugi element
tworzyło śródmieście obejmujące Planty, ciąg ulicy Partyzantów
z układem urbanistycznym Nowego Miasta (Nowa Osada) wraz

17 Ibidem, spis zdawczo-odbiorczy nr 2, poz. 41–46, spis zdawczo-odbiorczy nr 5,
poz. 74, 75.
18 Archiwum Państwowe w Zamościu, Biuro Planowania Przestrzennego w Zamościu, spis zdawczo-odbiorczy nr 1, poz. 265–270, spis zdawczo-odbiorczy nr 5, poz.
777–783.
19 Założono powiększenie granic Zamościa z 3030 ha do 5398 ha. W obręb miasta
włączano tereny leżące po wschodniej i północnej stronie, co było zgodne z preferowanymi kierunkami rozwoju zabudowy (północ, wschód, zachód). Zamość podzielono na 11 funkcjonalnych jednostek strukturalnych – dzielnic: I – Śródmieście
(usługowo-mieszkaniowa), II – Przedmieście Lubelskie (mieszkaniowo-usługowa),
III – Dzielnica Przemysłowa Wschodnia (przemysłowa), IV – Nowe Miasto Północ
(mieszkaniowo-usługowa), V – Nowe Miasto Południe (mieszkaniowo-usługowa),
VI – Kalinowice (mieszkaniowa), VII – Nad Łabuńką (rekreacyjna), VIII – Dzielnica
Przemysłowa Zachodnia (przemysłowa), IX – Hanki Sawickiej (wielofunkcyjna), X –
Bortatycze (wielofunkcyjno-przemysłowa), XI – Majdan (mieszkalno-rolnicza).
20 W związku z budową w latach 1976–1979 magistrali Linia Hutniczo-Siarkowa
(LHS – linia nr 65 Hrubieszów granica państwa – Sławków Płd.) oraz szeroko zakrojonymi pracami rewitalizacyjnymi Starego Miasta postulowano likwidację średnicowej linii kolejowej przebiegającej przez Zamość (linia nr 72 Zawada – Hrubieszów)

21
22
23
24
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i wyprowadzenie ruchu kolejowego na północną obwodnicę (linia nr 83 Zawada –
Jarosławiec) przebiegającą równolegle z LHS.
Archiwum Państwowe w Zamościu, Biuro Planowania Przestrzennego w Zamościu, spis zdawczo-odbiorczy nr 1, poz. 265–270, spis zdawczo-odbiorczy nr 5, poz.
777–783.
Zob. ryc. 22 i 23.
W. Przegon, Zamość Światowym Dziedzictwem Kultury, Kraków 1995. Zob. ryc.
21A–D, 22–24.
Miasto Zamość. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Faza II, oprac. M.W. Bogusławska i in., Gdańsk 1998, mps.; Miasto Zamość. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Faza II,
oprac. M.W. Bogusławska i in., Gdańsk–Zamość 1999, mps.
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z dworcem autobusowym oraz ciąg ul. Piłsudskiego. Dla tych stref
preferowano nasycenie usługami ogólnomiejskimi i regionalnymi.
Aktualny plan regulacyjny powstawał w latach 2004–2005 i został uchwalony w 2006 roku jako Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zamościa. Został sporządzony przez
zespół architektoniczny pod kierunkiem mgr. inż. arch. Janusza
Korzenia z Jeleniogórskiego Biura Planowania i Projektowania
Sp. z o.o. w Jeleniej Górze25. Przewartościowano skalę planowania
miasta w stosunku do wcześniejszych opracowań oraz istniejącego tempa rozwoju Zamościa. Obszar centralny rozpatrywano pod
kątem ochrony strefowej Starego Miasta oraz kontynuacji szeroko
zakrojonych prac rewitalizacyjnych oraz rekonstrukcyjnych obrysu dziewiętnastowiecznych fortyfikacji. Wskazano kompleksowe
układy terenów usługowych na terenie miasta, pomijając celowość
realizacji obszaru usług ogólnomiejskich w obrębie śródmieścia
oraz regulację architektoniczno-funkcjonalną jego zabudowy.
Zamość z powodu bogatej przeszłości może poszczycić się bogatym zasobem kartograficznym. Pierwsze znane opracowania
kartograficzne powstawały wraz z miastem, jednak różny był stopień intensywności ich sporządzania. Najwięcej planów Zamościa
powstało w okresie zaboru austriackiego 1772–1809 oraz funkcjonowania dziewiętnastowiecznej twierdzy. Rozbudowa urządzeń
militarnych wymagała każdorazowo wykonywania pomiarów
i sporządzania map. Natomiast nie są znane plany dokumentujące
początkowy etap budowy i rozwoju miasta z końca XVI i niemal
całego XVII stulecia. Podobnie ubogo wygląda okres po kasacie
twierdzy, kiedy nie powstawały opracowania przedstawiające zasięg i zabudowę cywilnego Zamościa. Warto tu zwrócić uwagę na
nadal niedoceniane opracowania pomiarowe fragmentów miasta,
stanowiące załączniki dokumentacji sądowej i hipotecznej. Są
one wartościowe nie tylko z uwagi na dokładność pomiarów lub
jakość rysunku technicznego, co ze względu na przedstawianie
wielu niezbadanych lub nieznanych obszarów Zamościa, które nie
były dotąd poddawane analizom przestrzennym lub historycznym.
Z powodu dużej ilości wykorzystanych na potrzeby niniejszej pracy opracowań kartograficznych Zamościa, dokonano ich merytorycznej analizy w drugiej części pracy.
Powyższe prace planistyczne stały się dla Jakuba Żygawskiego
inspiracją do podjęcia badań w tym zakresie. W 2004 r. w ramach
pracy dyplomowej Plan funkcjonalny Zamościa sporządzono przy
użyciu programu CorelDraw serię map w skali 1:25000, przedstawiających rozwój przestrzenno-funkcjonalny Zamościa w analogicznym okresie. W stosunku do opracowań A. Cygnarowskiego
sporządzono dwie dodatkowe mapy przedstawiające okres funkcjonowania Zamościa jako ośrodka powiatowego (1944–1975)
i wojewódzkiego (1975–1998). W formie odrębnej i aktywnej warstwy na każdym z planów znajdował się szkic zawierający aktualne
granice miasta oraz ulice stanowiące współczesną sieć odniesienia.
W 2013 r. Joanna Żółkiewska w ramach pracy dyplomowej26 wykonała trójwymiarowy model ratusza w Zamościu na podstawie
pomiarów laserowych LiDAR. Była to pierwsza, jak dotąd znana
i udana próba przedstawienia modelu wybranej budowli Zamościa za pomocą oprogramowania typu CAD. Warto również wspomnieć o ciekawej inicjatywie, zaaranżowanej przez Konrada Malca

w 2017 r., polegającej na tworzeniu trójwymiarowych modeli budowli Zamościa za pomocą skaningu laserowego. Projekt o nazwie „Palmyra” jest obecnie rozwijany przy współpracy chętnych
użytkowników i ma na celu tworzenie trójwymiarowych modeli
zabytków oraz innych wartościowych budowli. Szczegóły projektu przedstawiono na stronie http://projektopedia.blog.pl/projekt-palmyra/.
Na potrzeby prowadzenia badań planistyczno-geodezyjnych
można także korzystać z urzędowych opracowań geodezyjnych
i topograficznych. Dla serii planów funkcjonalnych Zamościa podstawę stanowiła mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:2000
i 1:500027, powstała z pomniejszenia fotograficznego28 mapy zasadniczej z 1956 r., zaktualizowanej w 1965 r. przez Wojewódzkie
Przedsiębiorstwa Geodezyjne Gospodarki Komunalnej w Lublinie
i w Białymstoku. Wieloarkuszowe opracowanie geodezyjno-kartograficzne przedstawiało Zamość w pełnych granicach administracyjnych oraz podział własnościowy i typologiczny gruntów, co było
istotne dla określenia zasięgu użytków terenowych w badanym
okresie. Przedstawiono również podział zabudowy na murowaną
i niemurowaną, liczbę kondygnacji, rodzaj użytkowania (budynek
mieszkalny, gospodarczy, przemysłowy itp.) oraz inne oznaczenia
typowe dla opracowań geodezyjnych. Ważnym źródłem była mapa
topograficzna 1:10000 Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii,
sporządzana jako opracowanie tajne w układzie „1965” i wydana
przez Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
w Warszawie w 1988 roku. Zamość w pełnych granicach administracyjnych przedstawiono na czterech arkuszach29. Elementy
treści obejmowały aktualną sieć zabudowy, ciągi komunikacyjne oraz podział użytkowy terenów. Nowszą mapę topograficzną
w skali 1:10000 Głównego Geodety Kraju, sporządzono w układzie „1992”. Arkusze na których przedstawiono Zamość30, zostały
wydane w 2002 r. przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Lublinie. Zakres treści mapy obejmował podział
funkcjonalny terenów oraz budynków z wyróżnieniem obiektów
mieszkalnych, gospodarczych, usługowych i przemysłowo-magazynowych.
Konkludując powyższe rozważania, można stwierdzić, że są pozycje literatury, w których starano się skodyfikować opracowania
kartograficzne, przyjmując za punkt odniesienia chronologię ich
powstania lub zakres tematyczny. Istnieje również bogaty zbiór
opracowań planistycznych i geodezyjno-kartograficznych. Można
powiedzieć, że materiały te pokazują ciągłość planowania zawsze
w odniesieniu do Starego Miasta, jak i całego organizmu miejskiego. Każdy, kto chciałby zmierzyć się z jakimkolwiek tematem
dotyczącym tak fascynującego miasta, jakim jest Zamość, ma do
dyspozycji opracowania kartograficzne w przekroju historyczno-tematycznym.

27 Archiwum Państwowe w Zamościu, Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Lublinie Zakład Terenowy w Zamościu, spis nr 51–3/75, poz. 249 (1:2000 –
39 matryc na folii), 463 (1:5000 – 8 plansz na blasze).
28 Pomniejszenie fotograficzne wykonało w 1966 r. Warszawskie Przedsiębiorstwo
Geodezyjne w Warszawie.
29 Mapa topograficzna Polski, 1:10000. Arkusze: 146.443 (Zamość Pn.), 146.444 (Sitno),
156.221 (Zamość Pd.), 156.222 (Jarosławiec). Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
Warszawa: PPGK, 1988.
30 Mapa topograficzna Polski, 1:10000. Arkusze: M-34-47-C-b-4 (Sitaniec), M-34-47-Cd-2
(Zamość-Zach.), M-34-47-C-d-4 (Mokre), M-34-47-D-a-4 (Zamość), M-34-47-D-c-3
(Zamość Pd.). Główny Geodeta Kraju. Lublin: OPGK, 2002.

25 J. Korzeń, Zamość na nowo planowany, „Urbanista” 2005, nr 11 (35), s. 17–23.
26 J. Żółkiewska, Opracowanie modelu 3D Ratusza w Zamościu na podstawie danych lidarowych, Kraków 2013.

38

Rozdział II. Stan wiedzy o kartografii Zamościa

2. Wybrane opracowania kartograficzne i geodezyjne
Zamościa: XVI–XXI w.

nad przeszłością Zamościa bezsprzecznie zasługuje na takie wyróżnienie. Plany i mapy zebrano w porządku chronologicznym
zgodnie z zastosowaną periodyzacją. Wyjątkowo w kilku przypadkach, z uwagi na brak pewnej daty sporządzenia, odstąpiono od tej
zasady, kierując się tematyką opracowań kartograficznych oraz ich
przeznaczeniem.

Badacze przeprowadzający analizę historycznych przemian przestrzenno-funkcjonalnych centrum Zamościa powinni przeanalizować co najmniej 70 źródeł kartograficznych i geodezyjnych,
dawnych map, planów i szczegółowych opracowań pomiarowych
sporządzonych między XVII a XX wiekiem. O takim wyborze decyduje przede wszystkim ich szeroki zakres treści, przedstawiający
użytkowanie terenów i obiektów, podział własnościowy oraz warunki topograficzne i elementy środowiska przyrodniczego. W niektórych przypadkach opracowania kartograficzne mogą okazać się
jedynym materiałem źródłowym potwierdzającym funkcjonowanie konkretnych urządzeń, budynków lub przebieg ciągów komunikacyjnych w danym okresie. Interesujące są osiemnastowieczne
plany przedstawiające w sposób dokładny twierdzę z pierwotnymi
przedmieściami wraz z ich strukturą przestrzenną, siecią komunikacyjną oraz elementami fizjograficznymi.
Drugą przyczyną analizy opracowań kartograficznych Zamościa
był zamiar udowodnienia przydatności, jako materiałów pomocniczych, w badaniach urbanistycznych. Dotychczas niewiele planów
i map znalazło się w literaturze przedmiotu badań. Opracowania
kartograficzne, które umieszczano na łamach artykułów i prac
publicystycznych, powtarzały się w kolejnych publikacjach31. Z pozostałych planów Zamościa, przedstawionych w niniejszej monografii, kilkanaście było wykorzystywanych jako załączniki w publikacjach, natomiast inne zostały przedstawiane po raz pierwszy.
Opracowania kartograficzne Zamościa nie były dotąd poddawane szerszej merytorycznej analizie. Należało koniecznie wypełnić
tę lukę, ponieważ w obecnych czasach z uwagi na popularyzację
technik elektronicznej reprodukcji znacząco poprawiła się dostępność do źródeł kartograficznych przechowywanych w krajowych
i zagranicznych archiwach, bibliotekach oraz muzeach. W drugiej
części pracy zamieszczono wybrane materiały kartograficzne
wraz z ich charakterystyką.
Źródłowe opracowania kartograficzne Zamościa ze względu na
okres powstania można podzielić na trzy zasadnicze grupy:
• Opracowania z okresu staropolskiego 1579–1771, przedstawiające strukturę idealnego miasta-twierdzy.
• Opracowania z okresu militarnego 1772–1866, dokumentujące
przeważnie prace obszaru fortecznego, sporządzone w związku
z wydarzeniami wojennymi i modernizacją twierdzy.
• Opracowania z okresu miasta cywilnego 1867–1980, przedstawiające rozwój Zamościa cywilnego po kasacie fortecy oraz
miasta współczesnego.
Celem było usystematyzowanie i zwięzłe scharakteryzowanie
kartograficznych materiałów źródłowych wykorzystanych w niniejszej pracy32. Istotna rola opracowań kartograficznych w badaniach

3. Okres przedrozbiorowy: 1579–1771
Okres ten był stosunkowo ubogi w opracowania kartograficzne. Nie
zachowało się wiele informacji źródłowych potwierdzających wykonywanie pomiarów miasta lub kartowania jego obszaru. Należy
domyślać się, że plany Zamościa sporządzano już w trakcie budowy miasta, rozbudowy ważniejszych obiektów, a przede wszystkim
fortyfikacji. Na potrzeby pracy wybrano z tej grupy 9 opracowań
kartograficznych, wśród których znajduje się schematyczny plan
Rynku Wielkiego, widok aksonometryczny Zamościa, powstały na
jego kanwie plan miasta oraz cztery kartometryczne opracowania
miasta w obrysie fortyfikacji33. Poszczególne plany różnią się pod
względem techniki wykonania, zakresu treści oraz przeznaczenia.
Sporządzano je w różnorodnej formie:
• jako artystyczne lub graficzne przedstawienie aksonometryczne
planowanego bądź już zrealizowanego miasta;
• jako centralny rzut powstały na podstawie aksonometrycznego
przedstawienia miasta;
• jako kartometryczny pomiar miasta lub obrysu fortyfikacji,
sporządzony w celach militarnych zgodnie z zasadami matematycznymi.
Brakuje wiadomości o liczbie planów i map okolic Zamościa
z okresu przedrozbiorowego. Katalogi źródłowe34 wymieniają jedynie kilka znanych powszechnie pozycji. Uważa się, że nie przetrwało do dzisiejszych czasów tak zwane „malowanie” Bernarda Moranda z okresu budowy Zamościa, będące najstarszym, koncepcyjnym
planem miasta datowanym na rok 1579. O wykonaniu takiego pomiaru poświadczała korespondencja między kanclerzem Janem
Zamoyskim a jego pełnomocnikiem w sprawach budowy miasta,
podstarościm zamechskim Maciejem Topornickim35. Pewne jest,
że przy pracach pomiarowych budującego się miasta, przedmieść
czy modernizowanych fortyfikacji musiały powstawać kartograficzne opracowania lub nawet najprostsze rzuty, pozwalające rozeznać się w przestrzennym układzie osiedli36. Najprawdopodobniej
33 Zob. Część II, ryc. 28–36.
34 Zob. S. Herbst, J. Zachwatowicz, Twierdza Zamość, ser. „Architectura Militaris” T. I, Warszawa 1936, s. 131; A. Pawłowska, Plany i mapy Zamościa z XVII–
XX wieku, [w:] Zamość miasto idealne, red. J. Kowalczyk, Lublin 1980, s. 243–278
(s. 246–247).
35 Świadczy o tym zdanie: niech mi malowanie rosmierzenia placzu na miasteczko posle Bernardo (…). Zob. Archiwum Jana Zamoyskiego, hetmana i kanclerza wielkiego
koronnego, T. I, Warszawa 1904, s. 367: List Zamoyskiego do Macieja Topornickiego.
Wilno, 3 października 1579 r.; Zob. T. Zarębska, Zamość – miasto idealne i jego realizacja, [w:] Zamość miasto idealne, red. J. Kowalczyk, Lublin 1980, s. 7–77 (s. 51–52);
B. Sawa, Widok Zamościa Brauna z 1617 r. domniemaną kopią „malowania” Moranda z 1579 r. cz. 1, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2009, nr 2, s. 6–13 (s. 6).
36 Należy jednak pamiętać, że na przełomie XVI i XVII w. sporządzanie opracowań
kartograficznych miast nie było tak powszechne, jak na przełomie XVII i XVIII w., co
wynikało przede wszystkim z poziomu rozwoju kartografii i pomiarów terenowych.
Spowodowane to było postępem technik wojennych i oblężniczych, co przedkładało
się na kartowanie twierdz i fortyfikacji. Zob. szerzej: J. Naronowicz-Naroński,
Kartografia. O delineacyjach miejsc różnych i czynieniu map geographice, oprac.
T.M. Nowak, ser. „Źródła”, red. K. Filipow, Białystok 2002.

31 Przykładem stale wykorzystywanych opracowań kartograficznych Zamościa są: tzw.
Widok Brauna będący siedemnastowiecznym sztychem umieszczonym w dziele
G. Brauna i F. Hogenberga, Plan de la Forteresse de Zamosc z 2 poł. XVII w., zamojski arkusz opracowania Karte des Königreichs Galizien und Lodomerien z lat 1779–
1783, Situazionsskizze der Stadt Zamość samt Lubliner Vorstadt und Nowa Osada
z ok. 1916 roku.
32 W aneksie znalazły się plany Zamościa, których tematyka i zakres treści posiadały
ścisły związek z analizowaną problematyką. Do celów ikonograficznych w niniejszej
pracy korzystano również z odrysów, planów miasta, map topograficznych i kartograficznych opracowań seryjnych, które z uwagi na poglądowość i mniejszą utylitarność nie zostały załączone do aneksu.
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jednak nie zachowały się one do naszych czasów zubożając pod
względem źródłowym ten ciekawy okres rozplanowywania i rozwoju pierwotnej substancji urbanistycznej Zamościa.

Archiwum w Moskwie znajduje się wielki zespół kilkuset rysunków architektonicznych twierdzy Zamość, nieznanych dotąd polskim historykom wojskowości. Rysunki twierdzy Zamość pochodzą z lat 1813–1890, a więc z okresu po zdobyciu twierdzy przez
wojsko rosyjskie, z czasów Królestwa Kongresowego i z okresu
międzypowstaniowego, aż do likwidacji twierdzy rozpoczętej
w 1866 roku. Są to rysunki inwentaryzacyjne i projekty planów
całej fortalicji oraz poszczególnych dzieł obronnych i obiektów
architektury cywilnej, świeckich i sakralnych, adaptowanych na
cele wojskowe. Dzięki tym rysunkom i planom można prześledzić
etapy modernizacji twierdzy w XIX w. oraz proces jej likwidacji42.

4. Okres militarny: 1772–1866
Był to czas wielu ważnych wydarzeń w historii Zamościa37, w którym dominującą rolę odegrała funkcja wojskowa. Okres ten wyraźnie rzutował na strukturę tkanki urbanistycznej miasta i z tego
powodu obfitował w różnorodne opracowania kartograficzne. Od
końca XVIII w. mapy i plany sporządzano w oparciu o dokładne
pomiary matematyczne, przy zachowaniu zasad kartometryczności. Wykonywaniem opracowań kartograficznych zajmowali
się doświadczeni inżynierowie wojskowi. W Europie po wojnie
siedmioletniej (1756–1763) wzrosło znaczenie materiałów kartograficznych jako opracowań niezbędnych do planowania taktyki i prowadzenia działań wojennych w terenie. Przekazanie prac
kartograficznych w ręce władz wojskowych nadało kartografii oficjalnej specyficzny charakter, ponieważ odtąd, jako poświęcona
przeważnie celom wojskowym, a nie gospodarczym, rozwijała się
głównie w kierunku produkcji map topograficznych i szczegółowych planów38.
Na potrzeby pracy wybrano 48 kartograficznych opracowań39
sporządzonych w analizowanym okresie. Plany powstawały w różnej skali i oddawały różny poziom szczegółowości. Zasadniczo
przedstawiano twierdzę w obrysie bastionowym, rzadziej pełny
zasięg miasta z przebudowanymi przedmieściami. Cenny materiał
źródłowy stanowiły osiemnastowieczne austriackie plany, ukazujące w sposób szczegółowy pierwotną zabudowę miasta i przedmieść wraz z siecią komunikacyjną. W czasach obecnych stanowią
one wartościowy i jedyny materiał historiograficzno-kartograficzny,
ukazujący strukturę urbanistyczną pierwotnych zamojskich Przedmieść: Lwowskiego, Lubelskiego, Skierbieszowskiego, Podgrobla
i Sadowiska. Osiedla te zniesiono w trakcie modernizacji twierdzy,
przeprowadzonej w latach 1809–1837.
Plany Zamościa sporządzone w XIX stuleciu przez wojskowych
kartografów, topografów, geometrów i mierniczych dokumentowały etapy inwestycji wojskowych, modernizacji fortyfikacji oraz
relokację przedmieść40. Opracowania z tego okresu powstawały
z dużą częstotliwością, dokumentując zmiany w obrębie miasta. Po
upadku powstania listopadowego ich liczba wyraźnie zmalała z powodu zmiany przeznaczenia twierdzy zamojskiej41. Należy podkreślić, że w Centralnym Państwowym Wojskowo-Historycznym

5. Okres miasta cywilnego – współczesnego: 1867–2018
Dekretem carskim z 21 listopada/6 grudnia 1866 r.43 nastąpiła kasata twierdzy. Od tego momentu Zamość mógł się rozwijać bez
przeszkód jako miasto cywilne. Powstały nowe możliwości organizacji życia administracyjnego i społecznego. Zamość tracił jednak znaczenie centrum wojskowego, gospodarczego i politycznego
w tej części Królestwa Polskiego. Sytuacja dla rozwoju miasta była
korzystna, ponieważ zniesiono ograniczenia przestrzenne i budowlane na większości jego obszaru. Pod koniec XIX w. istniały wyraźne trudności z zagospodarowaniem przestrzeni miejskiej, związane
ze skomplikowaną strukturą własnościową gruntów należących
do okolicznych wsi, folwarków i kolonii, które rozbijały jednolitą
strukturę Zamościa. Największy problem dla prawidłowego rozwoju miasta stanowiły grunty poforteczne wokół Starego Miasta, które
użytkowało wojsko i cerkiew prawosławna. Proces zabudowywania
dawnych obwodów strategicznych wokół zniesionej twierdzy przybrał na sile dopiero po przeprowadzeniu regulacji miasta w 1875
roku. Inwestycje budowlane sukcesywnie realizowano wzdłuż
głównych ulic: Lwowskiego Wyjazdu (ul. Lwowska) i Lubelskiego
Wyjazdu (ul. Lubelska, ul. Marszałka Piłsudskiego), bez charakterystycznej dla tego okresu zabudowy zwartej44. Grunty poforteczne
odstąpiono władzom cywilnym dopiero pod koniec 1938 roku.
Do wybuchu II wojny światowej powstawały plany całego miasta
lub jego części. Ich treść przeważnie dotyczyła struktury własnościowej gruntów pofortecznych bądź regulacji zabudowy i granic
administracyjnych. W dwudziestoleciu międzywojennym powstały pierwsze opracowania geodezyjne o przeznaczeniu ewidencyjnym, wykorzystywane również do planowania przestrzennego
Zamościa. Po wojnie nastąpił dynamiczny rozwój miasta w wyniku inwestycji przemysłowych, budownictwa mieszkalnego i sfery
komunikacyjnej. Kolejne plany regulacyjne wprowadzały odważne
projekty przestrzenne porządkujące obszar śródmieścia. W 1975 r.
Zamość stał się stolicą województwa, w wyniku czego zmienił się
sposób planowania jego rozwoju.
Z analizowanego okresu przedstawiono 28 opracowań kartograficznych45. Są to mapy topograficzne, opracowania geodezyjne

37 Najważniejszymi wydarzeniami były: okres zaboru austriackiego (1772–1809), epizod Księstwa Warszawskiego (1809–1815), zabór rosyjski (1815–1918) cechujący się
największą dynamiką zmian, w obrębie których należy wymienić gruntowną modernizację twierdzy Zamość (1809–1813 i 1817–1837), okres powstania listopadowego
(1830–1831) oraz kasację fortecy (1866).
38 J. Szaflarski, Zarys kartografii, Warszawa 1965, s. 103.
39 Zob. Część II, poz. 8–42.
40 J. Żygawski, M. Sirko, Okoliczności powstania planów i map Zamościa od XVII
do XX wieku oraz sylwetki ich autorów, „Polski Przegląd Kartograficzny”, T. 38: 2006,
nr 3, s. 233–245 (s. 238).
41 A. Pawłowska, op. cit., s. 248. W okresie 1832–1865 prace przy modernizacji
fortecy były na ukończeniu. Twierdza stała się ciężkim więzieniem warownym.
Wykonywano niewielkie inwestycje, najczęściej w obrębie zewnętrznych urządzeń
obronnych. Nie było potrzeby szczegółowego kartowania obszaru twierdzy i przedmieść, stąd przypuszczalnie rzadsza częstotliwość wykonywania opracowań kartograficznych.

42 Niniejsze informacje podano za: J. Kowalczyk, Rysunki architektoniczne twierdzy
Zamość w archiwum moskiewskim, „Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych
PAN O/Kraków”, t. XXXIII/I, styczeń–czerwiec 1994 r., Kraków 1995, s. 142–210.
43 Kalendarz według starego (juliańskiego) i nowego (gregoriańskiego) porządku. Porządek juliański obowiązywał w zaborze rosyjskim.
44 A. Kędziora, Dawna architektura i budownictwo Zamościa, Zamość 1990, s. 20;
W. Przegon, op. cit., s. 36.
45 Zob. Część II, ryc. 85–112.
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i fotogrametryczne oraz plany regulacyjne, prezentujące strukturę
własnościową gruntów i planowany rozwój miasta.

elementy fizjograficzne i antropogeniczne. Zaznaczone są tam
tereny rolne z wyraźnym rozróżnieniem gruntów ornych i użytków zielonych; obszary wodne o powierzchni znacznie większej
niż Zamość z przedmieściami. Uderza mała powierzchnia terenów
zalesionych w okolicy miasta. Natomiast małe enklawy drzew dowodzą, że były one wprowadzane i nasadzane celowo. Sieć komunikacyjna wykorzystuje ukształtowanie terenu. Opisano tylko drogę pocztową prowadzącą Przedmieściem Lubelskim w kierunku
Warszawy (Post Strassen nach Warschau). Do miasta można było
wjechać przez Bramę Lwowską i Szczebrzeską. Grobla szczebrzeszyńska była istotnym elementem w komunikacyjnych i strategicznych uwarunkowaniach lokalizacji Zamościa. Mapa całkowicie potwierdza źródłowe przekazy dotyczące układu osadniczego
z drugiej połowy XVIII wieku. Topografowie i mierniczy austriaccy wiernie odwzorowali usytuowanie miasta w terenie, a także
jego przedmieść od strony północnej i wschodniej oraz Sadowiska
i Podgrobla od zachodu. Naniesiono także okoliczne wsie: Żdanów,
Wólkę, Chyżą (Irza) i Janowice oraz folwarki. Należy podkreślić, że
treść mapy tego pierwszego, wojskowego zdjęcia topograficznego
okolic Zamościa pozwoliła udowodnić, że Jan Paweł Lelewel na
dalekim planie swojego rysunku – akwareli, z lat 1818–1819 Naprawa bastionu czwartego naszkicował zarys folwarku Janowice49.
Wojskowe zdjęcie topograficzne „józefińskie” Zamościa i jego
okolic bez wątpienia można zaliczyć do dziedzictwa kulturowego
polskiej kartografii. Podkreślmy, że kartograficzne polonica znajdują się nie tylko w Kriegsarchiv, ale i w innych archiwach wiedeńskich, jak: Instytut Wojskowo-Geograficzny, Wojskowy Komitet Techniczny, Towarzystwo Geograficzne, Albertinum, zbiory
Hauslaba, Biblioteka Uniwersytecka i Akademii Umiejętności,
Instytut Geograficzny Uniwersytetu. Po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu przez Polskę niepodległości, dr Lubomir Sawicki został przez Krakowską Sekcję Rewindykacyjną Biura Prac
Kongresowych w 1919 r. wysłany do Wiednia, celem zebrania podstaw do przyszłych kroków dyplomatycznych dla uzyskania należnych i pożądanych zbiorów naukowych. W Kriegsarchiv trafił
na olbrzymi zbiór map Polski o wyjątkowym znaczeniu dla celów
naukowych, który dotychczas był prawie zupełnie nieznany. Archiwum to istniało od 1711 r. i sztab generalny austriacki gromadził wszystko, co w Polsce od połowy XVIII w. wydano z dziedziny kartografii. Sawicki dotarł do 1500 map ziem polskich, w tym
około 600 map rękopiśmiennych. Były to mapy wykonane jeszcze
przed pierwszym rozbiorem w 1772 roku. Liczbę tę należy uzupełnić o kolejne 1000 map obrazujących częściowo nasze ziemie
w granicach państw zaborczych. W sumie jest to 2500 map. Rezultat swoich badań Lubomir Sawicki przedstawił w publikacji50.
Spisu map dokonał w podziale na 4 kategorie. W każdej z nich są
mapy dotyczące Zamościa i wszystkie zostały wymienione jako
mapy rękopiśmienne51.

6. Wojskowe zdjęcie topograficzne „józefińskie” Zamościa
i jego okolic
W Archiwum Wojennym w Wiedniu (Kriegsarchiv Wien), w formie oryginalnych barwnych rękopisów przechowywane są mapy
opracowane na podstawie wojskowych zdjęć topograficznych Galicji46. Szczególnie interesujące dla Zamościa jest pierwsze wojskowe zdjęcie topograficzne, zwane „józefińskim”47. Zdjęcie „józefińskie” wykonało Kwatermistrzostwo Sztabu Generalnego Armii
Austriackiej pod kierunkiem ppłk. Fryderyka von Miega w latach 1779–1783. Rezultatem prac było 413 arkuszy mapy w skali
1:28000. Pojedynczy arkusz o wymiarach 24 × 16 cali wiedeńskich
(632 × 421 mm) obejmował obszar 220 km2. Mapa była wykonana
bezpośrednio w terenie na podstawie wcześniej założonej triangulacji Josepha Liesganiga i osnowy graficznej. Szczegóły kartowano
za pomocą metody stolikowej. Wartością mapy jest szczegółowość,
wiarygodność i kompletność treści związana z jej przeznaczeniem.
Odnosi się to przede wszystkim do sieci rzecznej i osadnictwa. Rzeźbę terenu przedstawiono metoda kreskową, podkreślając spadki
i nachylenia szczególnie w obszarach górzystych, bez podania wysokości wzniesień terenowych. Dokładność mapy jest dość dobra, jak
na owe czasy, zwłaszcza dla obszarów płaskich ok. 90 m, dla obszarów górzystych SA nieco większe, 100–160 m. Mapa nadaje się
do oszacowań zmian powierzchni zalesionych, zmian sieci rzecznej,
zbiorników wodnych, zmian przestrzennych układów osadniczych
miast i wsi48.
Rycina 6 przedstawia układ sekcyjny 413 arkuszy mapy powstałej w wyniku pierwszego „józefińskiego” zdjęcia topograficznego.
Zamość i jego okolice, obejmujące w sumie 220 km2 powierzchni, znajdują się na sekcji 203. Natomiast rycina 7 jest fragmentem
tejże sekcji w skali oryginału 1:28000. Na mapie przedstawiono
46 Od drugiej połowy XVIII wieku do końca XIX wieku na terenach byłych zaborów
austriackich zwanych Galicją i Galicją Zachodnią wojskowi kartografowie austriaccy
wykonali szereg zdjęć topograficznych. Obecnie mogą być one wykorzystane w badaniach zmian różnych elementów przestrzeni jako naukowe dokumenty zawierające informacje o stanie środowiska przyrodniczego i gospodarczego w czasie ich
powstania. Dnia 22 listopada 1996 r., podczas posiedzenia naukowego Sekcji Architektury i Planowania Wsi przy Komisji Urbanistyki i Architektury PAN O/Kraków,
dr Andrzej Konias wygłosił referat, nt. Możliwości wykorzystania kartografii topograficznej Galicji (kartografia austriacka) w badaniach zmian środowiska. Skrót referatu opublikowano w „Sprawozdaniach z Posiedzeń Komisji Naukowych” PAN O/
Kraków, t. XL/2, lipiec – grudzień 1996, Kraków 1997, s. 95–97. Zob. także: W. Bukowski, A. Janeczek, Mapa józefińska Galicji (1779–1783) w przededniu edycji.
Przedmiot i założenia programu wydawniczego, „Studia Geohistorica”, nr 01.2013,
s. 91–112; Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783, t. 8, część A i B,
Sekcje 160–162, 180–182, 202–205, 226–229, 251–255, 283–283, wyd. A. Janeczek,
Warszawa 2015.
47 Większa część ziem habsburskich była skartowana za panowania cesarzowej Marii
Teresy. Jednakże nazwę przyjęto od imienia cesarza Józefa II, który w 1785 r. wydał
rozporządzenie przeprowadzenia pierwszego pomiaru katastralnego.
48 Przytoczono tu wyniki badań Andrzeja Koniasa, który dokładnie analizował kartometryczność wszystkich rodzajów map powstałych w wyniku zdjęć topograficznych.
Można wymienić jeszcze: zdjęcie topograficzne i mapę Galicji Zachodniej wykonane
w latach 1801–1804 pod kierunkiem płk. Antoniego Mayera von Hedensfelda (zdjęcie nie obejmuje Zamościa); zdjęcie topograficzne „franciszkowskie” i mapa Galicji
wykonana w latach 1860–1862 (to drugie zdjęcie topograficzne także nie obejmuje
Zamościa); trzecie wojskowe zdjęcie topograficzne Galicji wykonano w latach 1875–
1876, już w skali metrycznej 1:25000 z poziomicami wyrażonymi w metrach (Aufnahme – Sektionen 1:25000 i mapa specjalna, tzw. Spezialkarte w skali 1:75000).

49 Zob. W. Przegon, Krajobrazy XIX-wiecznego Zamościa w akwarelach i rysunkach
Jana Pawła Lelewela, Kraków 1997, s. 41, plan 3, ryc. 6.
50 L. Sawicki, Przyczynki do bibliografii kartograficznej ziem polskich wydawane przez
dr-a Ludomira Sawickiego: I – Spis map Archiwum Wojennego w Wiedniu odnoszących się do ziem polskich, Warszawa 1920.
51 W kategorii „powiaty ziem polskich” jest: Karte des Zamoscier Kreises 1: 28800, 1780,
36 k., rys., z kopią, MS. – B XIa95. W kategorii „okolice” są dwie mapy: Herrmann, Position lines Russischen Corps Und einiger Polnischen Brigaden zunachst der Zamościer
Kreisgrenze nebst dem Vorgang vom 3. Juni 1794, 1 k. rys., 2 egz., MS. – H 3393 oraz
Reinlander, Detailbeschreibung von Zamość, 1855, 1 oleata i 1 zesz. Pisma, MS. – K IX
197. W kategorii „miasta” są trzy plany: Derichs, Plan der befestigten Stadt Zamość,
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7. „Kataster Zamojski”

Jego osiągnięcia zawodowe, działalność społeczną oraz osobowość
przedstawił w książce Wojciech Przegon58. Wiedza geodezyjna Józefa Kolanowskiego była wszechstronna. Potwierdzają to liczne
prace geodezyjne, których opis, czas wykonania i zakres opracowania jest przytaczany w dokumentach znajdujących się w teczce osobowej mierniczego59. Wymieńmy prace, które wykonywał
po zdaniu egzaminu na mierniczego przysięgłego w dniu 4 maja
1928 r. przed Państwową Komisją Egzaminacyjną we Lwowie.
Były to: zakładanie poligonów, pomiary triangulacyjne, pomiary
tachymetryczne, pomiary niwelacyjne, pomiary z wykorzystaniem
stolika mierniczego, sporządzanie i kreślenie pierworysów, parcelacje i likwidacje wspólnot, likwidacja serwitutów i regulacja spraw
serwitutowych, obliczanie powierzchni działek i obrębów, ogólne
pomiary majątków, parcelacje majątków pocerkiewnych, prace
związane z komasacją, a także parcelacją majątków, klasyfikacja
gruntów, układanie rejestrów pomiarowo-scaleniowych, scalenia
gruntów rolnych, scalenia gruntów z regulacją osiedli, planowanie
zwartych osiedli i projekty zagospodarowania gruntów rolnych,
ustalenia stanu posiadania i projekty ekwiwalentów zamiennych,
likwidacja szachownicy w lasach państwowych i chłopskich, rewizje kameralne operatów pomiarowych, podziały i rozgraniczenia
nieruchomości, prace polowe i kameralne związane z osadnictwem
żołnierskim na Wołyniu, pomiary miasta Szczebrzeszyna – wykonywanie planów sytuacyjno-wysokościowych, graficzne wykończenie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamościa
opracowanego przez prof. Jana Zachwatowicza i Władysława Wieczorkiewicza, sporządzenie podkładów geodezyjnych pod rozbudowę zakładów przemysłowych w Zamościu wraz z doprowadzeniem bocznic kolejowych, opracowanie projektu i wyznaczenie
w terenie 103 działek budowlanych na terenie Zamczyska w Zamościu. Najbardziej rozbudowanym organizacyjnie i technicznie
zabiegiem urządzeniowo rolnym jest scalenie gruntów. Taki zabieg
w latach 1946–1948 wykonał Józef Kolanowski we wsi Sitno oraz
części gruntów kolonii Rozdoły – Las, położonych w powiecie
zamojskim60. Wartość merytoryczna takich opracowań nie może
być kwestionowana co do treści i formy. Do tego dochodzą walory
estetyczne, które w przypadku prac inż. Józefa Kolanowskiego były
wyjątkowe. Uzasadnione zatem jest twierdzenie, że mierniczy był
mistrzem sztuki geodezyjnej.
Plan zbiorowy dóbr Ordynacji Zamojskiej z 1906 r. jest planem
sytuacyjnym61. W odczytaniu konfiguracji terenu pomocna jest
sieć hydrograficzna. Wartość planu tkwi w szczegółowym odzwierciedleniu struktury użytkowania i władania gruntami. Zawiera także szereg elementów mówiących o walorach środowiska
naturalnego i kulturowego człowieka. Specjaliści różnych dyscyplin naukowych i grup zawodowych, jak: geodeci rolni, leśnicy,
planiści, geografowie osadnictwa, architekci krajobrazu, historycy
gospodarki, inżynierowie środowiska itd. mają doskonały materiał
porównawczy do analizy zmian stosunków własnościowych, form

W literaturze przedmiotu badań funkcjonuje termin „kataster
zamojski”52. Określa się nim zbiór geodezyjno-kartograficzny,
obejmujący swym zasięgiem obszar byłej Ordynacji Zamojskiej53.
Kataster został opracowany w latach 1875–1906 dla potrzeb ówczesnej Kancelarii Ordynacji Zamojskiej z siedzibą w Zwierzyńcu,
staraniem i na zlecenie XIV ordynata Tomasza Franciszka Zamoyskiego (1832–1889). Prace były kontynuowane za życia jego syna,
XV ordynata, Maurycego Klemensa Zamoyskiego (1871–1939).
Przy opracowaniu wzorowano się na zasadach technicznych i organizacyjnych katastru austriackiego i pruskiego. Mapy opracowano w skalach 1:4000 i 1:5000. W latach 1875–1906 wykonano
mapy gruntów Ordynacji w podstawowej skali 1:5000, w jednolitym układzie współrzędnych, z wykorzystaniem sieci triangulacyjnej Tennera54. Dla całej Ordynacji założono 654 kwadratowe
sekcje map w skali 1:5000 o wymiarach boku 518,4 mm, co odpowiadało 2592 m w terenie. Powierzchnię gruntów obliczano graficznie z mapy.
O „katastrze zamojskim” pisał między innymi Kazimierz
Tchórz55. Przedstawił analizę przekształceń struktury własnościowej gruntów na terenie powiatu zamojskiego w latach 1918–194456.
Mapy katastru zamojskiego były aktualizowane przez Biuro Pomiarowe Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyńcu. Dzięki temu mogły być
w okresie dwudziestolecia międzywojennego wykorzystane przez
geodetów i mierniczych w pracach geodezyjnych dotyczących przede wszystkim: likwidacji serwitutów na gruntach tabelowych i ordynackich, parcelacji majątków w ramach ustaw o reformie rolnej
z 1920 i 1925 r., scaleniach gruntów na podstawie ustawy z 1923 r.57
oraz parcelacji majątków kościelnych pounickich i pocerkiewnych.
Ryciny 8–11 przedstawiają przykładowe mapy wykonane w ramach tych czterech asortymentów prac geodezyjnych.
Wybitnym geodetą z zakresu wykonywania prac urządzeniowo
rolnych na Zamojszczyźnie był Józef Kolanowski (1900–1987).

52
53

54
55

56
57

1:7400, 1775, 1 k. rys., MS. – Gik 159; Plan de Zamość, 1:3600, 1 k. rys., MS. – Gik 160
oraz Cross, Plan der Festung Zamość, 1:7960 (przed 1827), 1 k. rys., MS. – Gik 161.
W kategorii „rękopisy wojskowe” jest: Schleifung der Festungswerke bei Zamość, 1808,
1 ark. pisma, MS. – K IX 196–1.
Nazwę „kataster zamojski” wprowadzili do literatury geodezyjnej inżynierowie Andrzej
Kiszczak z Lublina i Adolf Wróbel z Zamościa, pisząc pracę dyplomową u prof. Walerego Fedorowskiego, w WSI przy Politechnice Warszawskiej w latach 1965–1967.
Ordynacja została utworzona przez Jana Zamoyskiego w 1589 roku z podstawowego
trzonu swych posiadłości. Statuty Ordynacji zostały zarejestrowane w Sądzie Trybunału Koronnego Lubelskiego w 1589 r. i potwierdzone mocą Konstytucji Sejmu Walnego w Warszawie w 1590 r. Powierzchnia Ordynacji wynosiła 3710 km2, a w jej skład
wchodziło 6 miast, 149 wsi, które utworzyły 10 tzw. kluczy. W 1944 r. powierzchnia
Ordynacji wynosiła 4152.2 ha. W wyniku reformy rolnej najpierw upaństwowiono lub
rozdano chłopom grunty orne. Natomiast z chwilą upaństwowienia lasów, na przełomie
1944/45 r., Ordynacja Zamojska, de facto przestała istnieć. Ze względów ideologicznych
i politycznych przestał istnieć majątek, z którym związane były losy 16 pokoleń Zamoyskich. Zob. szerzej: M. Kozaczka, Ordynacja Zamojska 1919–1945, Lublin 2003.
Instrukcja dla wypracowania planu uregulowania służebności w Ordynacji Zamojskiej, Warszawa 1909.
Mgr inż. Kazimierz Tchórz przez wiele lat pracował w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Zamościu. Jego wiedza
dotycząca zasobu archiwalnego a także z zakresu wykonywanych w powiecie zamojskim i całym województwie lubelskim oraz zamojskim była ogromna.
K. Tchórz, Przekształcenia struktury własnościowej gruntów na terenie powiatu zamojskiego w latach 1918–1944, „Przegląd Geodezyjny”, Rok LXXX: 2008, nr 3, s. 8–14.
31 lipca 1923 r. Sejm Rzeczypospolitej przyjął ustawę o scaleniu gruntów (Dz. U.
nr 21, poz. 144 z późn. zm.). Zob. szerzej: K. Tchórz, Scalenia gruntów na terenie powiatu zamojskiego na tle uwarunkowań historycznych, „Przegląd Geodezyjny”,
R. LXXXI: 2009, nr 9, s. 15–19.

58 W. Przegon, Józef Kolanowski – mierniczy zamojski: wspomnienie, Kraków 2011.
59 Teczka akt osobowych inż. Józefa Kolanowskiego, zawierająca około 100 kart, znajduje się w zbiorach archiwalnych Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Zamościu.
60 Zob. szerzej: W. Przegon, Józef Kolanowski…, s. 72, ryc. 1e, s. 73, ryc. 1f. Materiały
z przeprowadzonego scalenia wsi Sitno, znajdują się w zbiorach archiwum zakładowego Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Zamościu.
61 A. Kędziora, W. Przegon, Plan zbiorowy dóbr Ordynacji Zamojskiej z 1906 roku,
Zamość 2005.
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użytkowania ziemi, lesistości, procesów osadniczych, sieci komunikacyjnej i hydrograficznej obszaru, który obejmuje plan. Informacje zawarte w treści opracowania kartograficznego mogą służyć
ogólnym koncepcjom rewitalizacji niektórych fragmentów krajobrazu kulturowego. Natomiast turyści penetrujący tereny Zamojszczyzny w takich miejscowościach letniskowych, jak Zwierzyniec,
Józefów, Krasnobród, Susiec czy Szczebrzeszyn, mogą przekonać
się, w jakim stopniu uległ przekształceniu stan zagospodarowania
krajobrazu w ciągu ostatnich 110 lat. Plan zbiorowy dóbr Ordynacyi Zamojskiej… z 1906 roku przechowywany jest w Archiwum
Państwowym w Zamościu62. Spełnia on wszelkie dobra kultury
materialnej, reprezentowanej przez sztukę mierniczą i geodezyjną. Rycina 12 przedstawia zasięg systemów katastralnych okresu
zaborów w Polsce. Rycina 13A przedstawia kartę tytułową Planu,
a rycina 13B jedną z jego sekcji.
Analizując historyczne i współczesne materiały kartograficzne, w tym katastralne, należy zwrócić uwagę na toponomastykę,
czyli nazewnictwo elementów topograficznych, fizjograficznych,
gospodarczych, przyrodniczych, antropogenicznych, kulturowych
i innych, umieszczanych na mapach i planach. Toponomastyka
wyjaśnia wiele zagadnień związanych z pierwotnym środowiskiem
naturalnym, początkowym zajmowaniem i użytkowaniem terenu
przez ludność czyli genezą osadnictwa, aż do momentu utrwalenia i powszechnego stosowania nazw miejscowych. Konieczność
orientacji w terenie narzuciła potrzebę nadawania nazw, także otaczającym człowieka charakterystycznym formom przestrzennym,
poczynając od masywów górskich, poprzez rzeki, skały, źródła,
lasy, polany do pojedynczych okazałych drzew czy głazów. W taki
sposób krajobraz był rozpoznawany, określany i usystematyzowany. Nazwy miejscowe pochodzą nieraz z okresu najwcześniejszego
pojawienia się człowieka. Przechodzą one swoistą transformację
i utrwalenie w zależności od migracji ludności, języka i sposobów
organizacji przestrzeni. Istnieją różne źródła pochodzenia nazw.
Między innymi są to nazwy typowo środowiskowe, bardzo pomocne w analizie krajobrazu; patronimiczne, czyli odojcowskie lub od
wykonywanego zawodu; nazwy gospodarcze; nazwy organizacji
i obiektów obronnych; nazwy orientacyjne oraz nazwy nieznanego
pochodzenia. Widzimy więc, jak różne mogą być potrzeby i metody nadawania nazw. Liczne określenia toponimiczne występują
także na mapach i planach Zamościa. Wiemy, że jednym z głównych czynników rozwojowych miasta był czynnik obronności. Dlatego na wszelkiego rodzaju planach fortyfikacyjnych pojawiają się
liczne nazwy związane z obiektami militarnymi. Wiemy także, że
Zamość został rozplanowany i zbudowany na tzw. „surowym korzeniu” (in cruda radice). Był to obszar o skomplikowanym układzie hydrograficznym, który należało odpowiednio uregulować,
aby woda w czasie najazdu wroga broniła miasta, a w czasie pokoju
służyła jego mieszkańcom. Od początku też należało opracować
i zrealizować racjonalny układ komunikacyjny. Dlatego na planach przedstawiających położenie Zamościa jest dużo nazw związanych z hydrografią i komunikacją63. Na Planie zbiorowym dóbr
Ordynacyi Zamojskiej… z 1906 r. nazewnictwo związane jest przede wszystkim ze strukturami władania i użytkowania gruntami,

elementami środowiska naturalnego oraz krajobrazu kulturowego. O strukturze władania danego obszaru świadczą na przykład
następujące określenia: grunty włościan wsi Biszczy, grunta wsi
Potoka Górnego i poduchowne, folwark Rybnica i grunty wsi Suśca i Skwarek. Swoje nazwy własne posiadały fragmenty użytków
gruntowych. Na przykład Jenda, łąka Potoka Górnego. Nazwa Komanowa góra jest nazwą patronimiczną. Natomiast nazwy młyn
Pasieczna czy cegielnia to nazwy obiektów gospodarczych64.

8. Prace planistyczne, projektowe i rysunkowe
Jana Pawła Lelewela
Autorami wielu źródłowych opracowań kartograficznych Zamościa byli wykształceni oficerowie, wojskowi inżynierowie i mierniczy
związani z garnizonem fortecznym. Ich sylwetki często wiązały się
bezpośrednio z ważnymi wydarzeniami w dziejach miasta, zwłaszcza w okresie funkcjonowania zmodernizowanej twierdzy, wywierając wpływ na całokształt przemian funkcjonalno-przestrzennych
obszaru centralnego Zamościa. Jednym z nich był oficer Korpusu
Inżynierów Królestwa Polskiego, delegowany do prac w zamojskiej twierdzy w latach 1817–1826, Jan Paweł Lelewel65. Do czasów nam współczesnych zachowały się oryginalne projekty i szkice
techniczne budowli wojskowych – fortyfikacyjnych i cywilnych –
hydrotechnicznych, a także akwarel i rysunków66. Już w 1817 r.
narysował plan twierdzy zamojskiej według nowej koncepcji komendanta twierdzy, generała brygady Jana Chrzciciela Mallet-Malletskiego de Grandville, którego był adiutantem67. Lelewel projektował i nadzorował budowę wielu obiektów twierdzy zamojskiej.
Jest autorem Nowej Bramy Lwowskiej i Nowej Bramy Lubelskiej.
Postępy prac fortyfikacyjnych dokumentował rysunkami i akwarelami, które są artystycznym przekazem ówczesnych krajobrazów
i obiektów architektury militarnej Zamościa. Z pobytu Lelewela
w zamojskiej twierdzy zachowała się notatka w której podał wykaz
i zakres prac, w jakich brał udział68. Wiedzę o rozlicznych talentach
Jana Pawła Lelewela, jako inżyniera i artysty wzbogacają jego dwa
rysunki akwarelowe z przedstawieniami twierdzy zamojskiej z lat
1821 i 182469, które znajdują się w Państwowym Muzeum Sankt
Petersburga70. Rycina 14 przedstawia rysunek z 1821 r. odkryty
64 A. Kędziora, W. Przegon, op. cit., s. 19.
65 Zob. szerzej: W. Przegon, Krajobrazy…. O pracy zawodowej Jana Pawła Lelewela w Zamościu pisali również: A. Czołowski, Zapomniany fortyfikator Zamościa,
„Teka Zamojska”, R. I (IV): 1938, s. 153–158; J. Kowalczyk, Zamojskie rysunki
Jana Pawła Lelewela w Petersburgu, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny”, 2006, nr 1–2,
s. 4–8;
66 Dokonania Jana Pawła Lelewela można podzielić na dwie grupy: prace zawodowe
i artystyczne, a bardziej szczegółowo, na opracowania pisemne, plany kartograficzne,
architektoniczne i projekty techniczne oraz prace litograficzne, akwarele i rysunki.
67 S. Herbst, J. Zachwatowicz, op. cit., s. 132–133; A. Pawłowska, op. cit., s. 246,
266, 278.
68 W. Przegon, Notatka Jana Pawła Lelewela, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 1999,
nr 3–4, s. 84–87.
69 Dzieło Jana Pawła Lelewela przedstawiające plan Zamościa oraz widoki budowli fortecznych opisano w części II niniejszej pracy, ryc. 81A-B.
70 Historię odkrycia rysunków autorstwa Jana Pawła Lelewela opisuje prof. J. Kowalczyk w artykule: Zamojskie rysunki…, s. 5–8. W artykule zamieszczono rysunek
z 1824 r. z dokładnym opisem. Prof. Kowalczyk w 1992 r. sprowadził do Polski z Archiwum Historyczno-Wojskowego w Moskwie ponad 200 unikatowych rysunków,
dotyczących zamojskiej twierdzy w XIX w., na podstawie których dokonano rekonstrukcji kilku obiektów zabytkowych w Zamościu. Zob. K. Czubara, Odkrywca Zamościa, „Tygodnik Zamojski” z 15 marca 2006 r.

62 Archiwum Państwowe w Zamościu, Akta hipoteczne Ordynacji Zamojskiej i dóbr
wydzielonych z Ordynacji, spis zd.-odb. z 1992 r., poz. 1.
63 Zob. W. Przegon, Zamość Światowym Dziedzictwem…; Idem, Krajobrazy
XIX-wiecznego Zamościa w akwarelach i rysunkach Jana Pawła Lelewela, Kraków
1997; Idem, Zieleń ciągów komunikacyjnych Zamościa, Kraków, 1998.
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w Państwowym Muzeum w Petersburgu. Natomiast ryciny 15–19
przedstawiają rysunki i akwarele, na których J.P. Lelewel uwiecznił obiekty, scenki rodzajowe i krajobrazy zamojskiej twierdzy71.
Właśnie te materiały ikonograficzne posłużyły między innymi
architektom z Politechniki Krakowskiej do opracowania projektu
rekonstrukcji przedpola twierdzy zamojskiej72.
71 Dokładny opis prac przedstawił W. Przegon, Krajobrazy…, s. 31–40, ryc. 6–11.
72 Zob. rozdział III. 3 niniejszej pracy.

Rycina 6

Rycina 7

Summarischer Rapports-Plan Deren Gallicischen Mappirungs-Arbeiten Erklärung
(1779–1783)
Österreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, B IXa 390.

Originalaufnahme des Königreichs des Galizien und Lodomerien / Karte des
Königreichs Galizien und Lodomerien – fragment sekcji 203 (1779–1783)
Österreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, B IXa 390.
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Rycina 8

Pierworys podziału ekwiwalentu zaserwituwego wsi części wsi Stary Zamość tzw.
Poduchowny w gminie Stary Zamość, powiecie Zamojskim województwie Lubelskim
położonego, 1:5000 (1931)
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego Zamościu.

Rycina 9

Plan gruntów rozparcelowanej części folwarku prywatnego Latyczyn z Dóbr Ordynacji
Zamojskiej w gminie Radecznica powiecie Zamojskim województwie Lubelskim, 1:5000 (1930)
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego
w Zamościu.
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Rycina 10

Plan rozparcelowanych gr.[untów] pounickich Kosobudy w gminie Zwierzyniec,
powiecie zamojskim województwie lubelskim położonych, 1:5000 (odrys, 1939)
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego
w Zamościu.

Rycina 11

Plan gruntów wsi Stabrów w gminie Nowa Osada, powiecie zamojskim
województwie lubelskim położonych. Sekcja: A, 1:4000 (1942)
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego
w Zamościu.
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Rycina 12

Rycina 13B

Zasięg systemów katastralnych w okresie zaborów na terenie Polski (2003)
Polski kataster wczoraj, dziś i jutro. Katalog, II Międzynarodowy Kongres Katastralny
Stowarzyszenia Geodetów Polskich, 19–21 września 2003 r., Kraków.

Plan Zbiorowy Dóbr Ordynacyi Zamoyskiej położonej w Guberni Lubelskiej powiat:
Zamojskim, Biłgorajskim, Janowskim, Tomaszowskim, w części Krasnystawskim
i Hrubieszowskim – fragment, 1:40000 (1906)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Akta hipoteczne Ordynacji Zamojskiej i dóbr
wydzielonych z Ordynacji, spis zdawczo-odbiorczy z 1992 r., poz. 1.

Rycina 13A

Rycina 14

Plan Zbiorowy Dóbr Ordynacyi Zamoyskiej położonej w Guberni Lubelskiej powiat:
Zamojskim, Biłgorajskim, Janowskim, Tomaszowskim, w części Krasnystawskim
i Hrubieszowskim – tytuł (1906)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Akta hipoteczne Ordynacji Zamojskiej i dóbr
wydzielonych z Ordynacji, spis zdawczo-odbiorczy z 1992 r., poz. 1.

Wjazd do Zamościa traktem szczebrzeszyńskim, mal. J.P. Lelewel (1821)
Państwowe Muzeum Sankt Petersburga, sygn. VIII-A-910r.
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Rycina 15

Naprawa bastionu czwartego, mal. J.P. Lelewel (ok. 1818)
Fot. H. Szkutnik. Zob. W. Przegon, Krajobrazy XIX-wiecznego Zamościa
w akwarelach i rysunkach Jana Pawła Lelewela, Kraków 1997, s. 31, ryc. 6.

Rycina 16

Wjazd do miasta przez Starą Bramę Lubelską, rys. J.P. Lelewel (ok. 1818–1819)
Fot. H. Szkutnik. Zob. W. Przegon, Krajobrazy XIX-wiecznego Zamościa
w akwarelach i rysunkach Jana Pawła Lelewela, Kraków 1997, s. 32, ryc. 7.
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Rycina 17

Wizja Rotundy, rys. J.P. Lelewel (ok. 1824–1825)
Fot. H. Szkutnik. Zob. W. Przegon, Krajobrazy XIX-wiecznego Zamościa
w akwarelach i rysunkach Jana Pawła Lelewela, Kraków 1997, s. 33–34, ryc. 8.

Rycina 19

Wjazd do miasta przez Bramę Szczebrzeską, rys. J.P. Lelewel (ok. 1825)
Fot. H. Szkutnik. Zob. W. Przegon, Krajobrazy XIX-wiecznego Zamościa
w akwarelach i rysunkach Jana Pawła Lelewela, Kraków 1997, s. 36–38, ryc. 10.

Rycina 18

Plac ćwiczeń, mal. J.P. Lelewel (ok. 1825–1826)
Fot. H. Szkutnik. Zob. W. Przegon, Krajobrazy XIX-wiecznego Zamościa
w akwarelach i rysunkach Jana Pawła Lelewela, Kraków 1997, s. 35–36, ryc. 9.

Rozdział III. Potrzeba aktualizacji wiedzy o planach i studiach
kartograficznych Zamościa
Efektem geodezyjnych prac pomiarowych są opracowania kartograficzne w postaci map lub planów1. Aktualne podkłady geodezyjne służą dla projektowania planistycznego, urbanistycznego,
urządzeniowo-rolnego, architektonicznego, krajobrazowo-architektonicznego itd. Z chwilą powstania takich opracowań przyjmują one wartość źródłowego dokumentu historycznego. W każdym
przypadku wykonywania nowych opracowań kartograficzno-planistycznych należy przeprowadzać dokładną kwerendę materiałów źródłowych. Dotyczy to także Zamościa, który wyróżnia
się walorami historyczno-kulturowymi i wymaga permanentnej
ochrony konserwatorskiej. Podajmy przykładowo cztery projekty,
których opracowanie wymagało dogłębnych studiów literaturowych i kartograficznych.

rangi zamojskiego zespołu zabytkowego przez władze konserwatorskie, które w 1936 r. uznały Stare Miasto w Zamościu za
kompleks zabytkowy, a poszczególne obiekty za składniki całości
o wyjątkowym znaczeniu historycznym. Dlatego też Stare Miasto
w Zamościu, jako jeden z najlepiej zachowanych przykładów renesansowego ufortyfikowanego miasta w całej środkowej Europie,
zostało wpisane 3 lipca 1939 r. do rejestru zabytków5. W tej „prestiżowej” sytuacji dla określenia roli Starego Miasta w zespole rozwijającego się organizmu miejskiego potrzebny był plan zagospodarowania przestrzennego. W wyniku przetargu, który wygrał Jan
Zachwatowicz wraz z kolegą architektem-urbanistą Władysławem
Wieczorkiewiczem, dnia 14 lutego 1938 r. została podpisana umowa, a już 23 czerwca 1939 r. Szkicowy projekt planu zabudowania został zatwierdzony przez Radę Miejską6. Jan Zachwatowicz
w swoim wspomnieniowym artykule z 1980 r., pisał m.in. opracowanie projektu w tak krótkim czasie umożliwiły uprzednie studia,
znajomość terenu, warunków gospodarki miasta oraz przemyślanej
uprzednio koncepcji jego przestrzennego rozwoju (…) Plan składał
się z piętnastu plansz. Zostały one sporządzone na podkładach
geodezyjnych, które powstały w wyniku pomiarów prowadzonych
w latach 1921–1923 i uzupełnianych w 1934, 1937 i 1939 roku.
Plan geodezyjny był sporządzony w skali 1:1000. Z niego zrobiono
zmniejszenia w skali 1:10000 dla planu ogólnego i w skali 1:4000
dla zabytkowego śródmieścia7. Należy podkreślić, że na planszy II
(skala 1:4000) oznaczono obiekty zabytkowe oraz naniesiono granice zabytkowego obszaru miasta, ustaloną wspólnie z konserwatorem województwa lubelskiego Józefem Dutkiewiczem8. Ukazanie historycznego zespołu miejskiego jako całości było pierwszym
przykładem oznaczenia obszaru ochrony konserwatorskiej. Przewidywano także renowację zabytkowego obszaru miasta. Zachwatowicz pisał, że takie rozwiązanie nie było wówczas znane jako
pojęcie i metoda. Nawet w Karcie Weneckiej z 1964 r. zagadnienie
to nie zostało należycie ujęte i skodyfikowane9. Równie interesująca była plansza X, mająca wówczas znaczenie dla polityki zagospodarowania terenu. Informowała o cenach gruntu, które wahały
się od 50 gr do 21 zł za metr kwadratowy10. Ostatnia XV plansza
stanowiła syntezę projektu planu ogólnego Zamościa. Realizację

1. Szkicowy projekt planu zabudowania Zamościa z 1939 r.
W 1933 r. do Zamościa przyjechał adiunkt Jan Zachwatowicz
z grupą studentów z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, aby przeprowadzić inwentaryzację kilku kamienic. Troskliwa
opieka władz miasta nad grupą studentów oraz wspaniała atmosfera pracy spowodowała, że przyszły profesor postanowił podjąć
studia nad dziejami miasta2. Poznawanie miasta z autopsji, studia
archiwalnych materiałów pisanych i kartograficznych, pomiary
inwentaryzacyjne nie tylko kamienic, ale wielu zabytków Zamościa, w tym budowli fortecznych zaowocowały rozprawą doktorską
pod tytułem Twierdza Zamość. Praca ta stała się jednocześnie
podstawą monografii twierdzy napisanej wspólnie z historykiem
Stanisławem Herbstem pod takim samym tytułem. Książka ukazała się w 1936 r. w serii „Architectura Militaris”. Była to pierwsza
monografia historyczna dziejów architektury militarnej w Polsce i do chwili obecnej jest czołową publikację źródłową do historii miasta i jego fortyfikacji. Zapoczątkowała właściwą ocenę
wartości fortyfikacji zamojskich i wszelkie później formułowane
opinie, postulaty badawcze i konserwatorskie mają w niej swoje
źródła3. Plany kartograficzne Zamościa zostały po raz pierwszy
skatalogowane przez autorów książki i część została opublikowana
w monografii. Zestawienie obejmuje 43 pozycje, w tym trzy plany
z XVII w., z których dwa są kopiami widoku miasta zamieszczonego w dziele Georga Brauna Civitates orbis terrarum4. Publikacja
Twierdzy Zamość, która stanowiła kompendium badań historyka
Herbsta i architekta Zachwatowicza, zapoczątkowała nowe spojrzenie na zagadnienie historii Zamościa i jego zabytków. W praktyce, monografia zamojskiej twierdzy miała wpływ na docenienie

5 W. Przegon, Planowanie Zamościa, cz. I, „Przegląd Geodezyjny” 2007, nr 1, s. 12–19
(s. 12).
6 Z. Kramarz, Zamość w trzydziestoleciu powojennym (1945–1975), [w:] Zamość
miasto idealne, red. J. Kowalczyk, Lublin 1980, s. 179–223 (s. 179). Opracowanie
kompleksowych planów zabudowy miasta wyceniono na sumę 17 tys. 700 zł. Ich założenia przewidywały wzrost liczby ludności miasta do 60 tys., budowę oczyszczalni
ścieków oraz centralnego zbiornika wodnego. Niniejsze informacje podano za notatką Zamość 1939 – budżet i inwestycje zamieszczoną w „Tygodniku Zamojskim” z dnia
26 sierpnia 2009 r., s. 13.
7 J. Zachwatowicz, O projekcie planu zagospodarowania przestrzennego Zamościa
z 1939 r. (wspomnienie), [w:] Zamość miasto idealne, red. J. Kowalczyk, Lublin 1980,
s. 169–176 (s. 170–171).
8 Józef Dutkiewicz w 1938 r. użył jakże trafnego określenia Zamościa „miasto arkad”.
9 J. Zachwatowicz, op. cit., s. 171.
10 W. Przegon: muszę zauważyć, że o ile znam z autopsji ostatnie plany zagospodarowania przestrzennego Zamościa, to autorzy żadnego z nich nie sporządzali studium
informującego o cenach gruntu w wydzielanych strefach funkcjonalnych, w których
muszą zachodzić zmiany w formach użytkowania ziemi oraz proces przenoszenia
prawa własności. O potrzebie wykonania takiej analizy wiedzieli autorzy planu Zamościa z 1939 roku.

1 Obowiązującym obecnie terminem jest „mapa”. Autorzy używają jednak w tekście
równolegle, zwłaszcza przy powoływaniu się na oryginalne tytuły, pojęcia „plan”, odpowiadającego tradycyjnej nazwie zabytku kartograficznego. Zob. Katalog dawnych
map wielkoskalowych Krakowa XVI–XIX wieku, red. M. Odlanicki-Poczobutt, Warszawa–Kraków 1981, s. 11, przyp. 1.
2 J. Zachwatowicz, O projekcie planu zagospodarowania przestrzennego Zamościa
z 1939 r.: wspomnienie, [w:] Zamość miasto idealne, red. J. Kowalczyk, Lublin 1980,
s. 169–177 (s. 169–170). Studia te prowadził przede wszystkim Stanisław Herbst.
3 Studium historyczno-urbanistyczne terenów pofortecznych dawnej Twierdzy Zamość:
etap I, Zamość 1998, s. 22.
4 Ibidem, s. 37.
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Szkicowego projektu planu zabudowania Zamościa z 1939 r. uniemożliwiła druga wojna światowa, jednakże już w lipcu 1946 r. ten
sam zespół autorski przekształcił „szkicowy projekt” w „plan miejscowy”. Należy zauważyć, że w okresie gospodarki socjalistycznej
problem spraw własnościowych przestał istnieć, a w planie przedwojennym jawił się jako jeden z głównych, gdyż wymagał dłuższego odpowiedzialnego procesu komasacji i wywłaszczania terenów.
Dokonano więc korekt układu komunikacyjnego i zachowano wiodące koncepcje planu przedwojennego. Projektowano zabudowę
o ograniczonej skali (1–3 kondygnacje) dla dzielnic wschodnich
oraz zabudowę jednorodzinną dla dzielnic północnych. Bez zabudowy pozostawiono obszar przedpola Starego Miasta, aż do ulicy
Obwodowej.
Plan przestrzenny Zamościa Jana Zachwatowicza i Władysława
Wieczorkiewicza z 1939 r. i jego rozszerzoną wersję z 1946 r. należy
zaliczyć do prekursorskiego, profesjonalnego opracowania planistycznego, dotyczącego całego obszaru administracyjnego miasta
oraz historycznego centrum. Do postawienia takiej tezy upoważnia nas znajomość metody powstawania planu, która opierała
się na wieloletnich studiach historycznych materiałów pisanych,
kartograficznych i ikonograficznych, własnych badaniach terenowych i doskonałym poznaniu topografii miasta, analizie ówczesnej
sytuacji społeczno-gospodarczej Zamościa i jego infrastruktury,
a także współpracy z urzędem miejskim, organizacjami samorządowymi i konserwatorem wojewódzkim w Lublinie. Plan został
opracowany na aktualnych podkładach geodezyjnych, mapach
sytuacyjno-wysokościowych. Zachwatowicz i Wieczorkiewicz planem Zamościa zapoczątkowali i zaproponowali filozofię planowania przestrzennego w skali kraju. Podali parę rozwiązań, nieznanych jeszcze w Europe, zwracając szczególną uwagę na historyczne
centrum. Jan Zachwatowicz jako pierwszy docenił znaczenie fortyfikacji z okresu Królestwa Polskiego na równi z fortyfikacjami
renesansowymi. Miasto traktował jako kompleks urbanistyczny,
dowodząc, że jedynie takie podejście umożliwia dostrzeżenie jego
wyjątkowości. Zaletą „współczesnego planowania” Zamościa jest
to, że opracowuje się plany i dla Starego Miasta i dla miasta w granicach administracyjnych11 tak, jak to zrobili autorzy planu z 1939
roku. Poszczególne zachowane plansze planu Zachwatowicza
i Wieczorkiewicza przedstawiają ryciny: 20A–I. Plansza piętnasta,
stanowiąca syntezę założeń opracowania oraz jej pochodna – plan
regulacyjny z 1946 r. – zostały przedstawione w części II niniejszej
pracy12.

Spowodowało to objęcie Starego Miasta, ochroną konwencji
w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej w Paryżu dnia 16 grudnia 1972 r. przez Konferencję
Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania,
Nauki i Kultury UNESCO. Fakt ten, jak również wpisanie miasta
na Listę Pomników Historii przez Prezydenta Rzeczypospolitej13
stworzyły nowe uwarunkowania w zakresie ochrony konserwatorskiej. W związku z tym nowy plan zagospodarowania Zamościa,
powinien uwzględniać te wymagania. Szczególną uwagę należało
zwrócić na:
• ochronę krajobrazu kulturowego z wyznaczeniem stref ochronny konserwatorskiej;
• wyznaczyć obszary, które powinny w pierwszej kolejności zostać poddane pracom rewaloryzacyjnym
• określić strefy funkcjonalne Starego Miasta.
Również należało postawić diagnozę rozwoju społeczno-gospodarczego i urbanistyczno-architektonicznego dla całego organizmu
miejskiego w granicach administracyjnych. Przetarg na opracowanie planu wygrał zespół architektów z Biura Rozwoju Krakowa,
którym kierowali Kazimierz i Elżbieta Koterbowie. Miejscowy Plan
Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zamościa został zatwierdzony Uchwałą Nr LN/428/94 Rady Miejskiej Zamościa z dn. 31 stycznia 1994 roku14. Rysunek planu dla całego miasta
sporządzono w skali 1:2000, natomiast dla Starego Miasta również
w skali 1:500. Plan opracowano, kierując się zasadami zawartymi
w Ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym z lipca 1994 r. Pewne novum stanowiło szerokie zastosowanie grafiki komputerowej
w tworzeniu poszczególnych studiów15. Na etapie historycznych
analiz przestrzenno-urbanistycznego rozwoju Zamościa autorskie
opracowanie wykonał architekt Andrzej Cygnarowski. Kolorowe
mapy znakomicie ilustrują koncepcje urbanistycznego rozwoju
miasta, poczynając od 1809 r. Istotną cechą było zaznaczenie w tle
współczesnego układu komunikacyjnego miasta. Analiz i symulacji dokonano w odniesieniu do kolejnych etapów przebudowy
i modernizacji urządzeń fortyfikacyjnych16. Poszczególne mapy
przedstawiają: miasto wraz z przedmieściami do 1809 r. [ryc. 21A];
miasto i okolice w okresie przejściowym modernizacji twierdzy:
1809–1833 r. [ryc. 21B] oraz miasto i okolice w okresie funkcjonowania zmodernizowanej twierdzy: 1833–1866 [ryc. 21C]. Natomiast na ryc. 21D przedstawiono miasto po likwidacji twierdzy
w okresie 1866–1918. Wykonanie takiego „studium kartograficznego” byłoby niemożliwe bez zapoznania się ze źródłowymi materiałami. Architekci napisali: Plany archiwalne stanowiące podstawowy materiał wyjściowy dla analiz mają pochodzenie polskie,
rosyjskie i austriackie. Ich jakość i dokładność oraz cel, dla którego
zostały sporządzone, są zróżnicowane. W efekcie, analiza poszcze-

2. Miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego miasta Zamościa z 1994 r.
Staromiejski Zespół Zabytkowy w Zamościu został wpisany na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 14 grudnia 1992 roku.

13 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. w sprawie
uznania za pomnik historii [M.P. z 1994 r., Nr 50, poz. 418].
14 K. Koterba, E. Koterba i in., Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zamościa, t. 1, Kraków 1993; t. 2, Kraków 1994. Tom pierwszy
zatytułowano Ocena stanu istniejącego i możliwości rozwoju miasta Zamościa oraz
tom drugi Założenia do planu. Plan obejmował obszar administracyjny Zamościa
o powierzchni 3048 ha, w tym historycznego centrum o powierzchni 61,17 ha. Plan
obowiązywał do 31 grudnia 2003 roku.
15 Wojciech Przegon w książce Zamość Światowym Dziedzictwem Kultury, Kraków
1995 r., zamieścił 12 opracowań graficznych z tego planu. Skomentował również ich
treść.
16 W miejscu tym należałoby przyjąć tezę, że dla i w historii Zamościa najważniejsza
była funkcja militarna. Rozwój i historia Zamościa przebiegały pod znakiem Marsa.
Funkcja militarna została w wielu opracowaniach doskonale opisana.

11 Po II wojnie światowej powstało szereg planów zagospodarowania przestrzennego
miasta Zamościa, które w kolejności chronologicznej zostały wymienione w niniejszej publikacji. Przedział czasowy i zakres tematyczny planów był różny, co wynikało już z tytułu opracowania (np. plan perspektywiczny, miejscowy plan ogólny,
miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego, studium rozwoju
Zamościa w kierunku rewaloryzacji itd.). Każdy plan składał się z części tekstowej
i graficznej. W skalach większych (1:200; 1:500; 1:1000) opracowywano Stare Miasto, a w skalach mniejszych (1:2000; 1:5000; 1:10000) obszar Zamościa w granicach
administracyjnych.
12 Zob. część II, ryc. 101 i 103.
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3. Koncepcja architektoniczno-krajobrazowa
zagospodarowania dziewiętnastowiecznych terenów
fortecznych

gólnych źródeł daje często odmienne odwzorowanie tego samego elementu. Na przedstawionych rysunkach starano się ograniczyć ingerencje w ujawniające się niedokładności i ich rozbieżności17. Należy
podkreślić, że autorzy planu po raz pierwszy wykorzystali technikę
grafiki komputerowej, do analizy historycznych map i planów na
tle współczesnego „rozplanowania” miasta. Studia kartograficzne, penetracja i szczegółowe poznanie obszaru opracowania oraz
analiza aktualnych ówcześnie problemów miasta w aspekcie jego
najistotniejszych atutów i barier rozwojowych zdecydowały o potrzebie opracowania wariantowych scenariuszy rozwoju struktury
przestrzenno-funkcjonalnej miasta. Scenariusz pierwszy, Model
dekoncentracji – „zdrowe miasto” przedstawia ryc. 22. Scenariusz
drugi, Model miasta skoncentrowanego – „realna przebudowa”
przedstawia ryc. 23. W obu scenariuszach uwzględniono historyczną kontynuację budowy struktury miejskiej z jej promienisto-koncentrycznym układem drogowym. Obszar historycznego centrum pozostał jako rzeczywisty ośrodek układu funkcjonalnego
miasta. Natomiast dla zrównoważenia zaproponowano powstanie
drugiego w hierarchii centrum w jednostce Nowe Miasto z podkreśleniem znaczenia rynku18. Rada Miasta przyjęła do realizacji
drugi wariant planu, czyli Model miasta skoncentrowanego „realnej
przebudowy. Model miasta skoncentrowanego miał zapewnić lepsze warunki funkcjonowania miasta, miał być tańszy w eksploatacji i realizacji. Na pewno zaś nie był łatwiejszy w fazie projektowej
oraz wymagał żelaznej konsekwencji w realizacji. Z perspektywy
czasu należy ocenić, że władzom miasta zabrakło właśnie konsekwencji w realizacji przyjętej wersji planu „realnej przebudowy”19.
Plan ten obowiązywał do 31 grudnia 2003 roku.
Konkludując, należy stwierdzić, że autorzy planu od początku
zwrócili uwagę na problem zachowania i wyeksponowania wartości historycznych oraz przestrzennych i szczegółowo opracowali strukturę stref ochrony konserwatorskiej. Analiza źródłowych
materiałów kartograficznych, archeologiczno-architektonicznych,
opracowań historycznych wskazała na potrzebę rozszerzenia
działań konserwatorskich na układy przestrzenne poza obrysem
twierdzy20. W obszarach tych wszelkie działania urbanistyczno-architektoniczne powinny być podporządkowane wymogom konserwatorskim. Propozycje te były nowe w stosunku do planu poprzedniego z 1983 r. Zespół architektów z Krakowskiego Biura Rozwoju
Krakowa zaproponował nową metodologię opracowania planu dotyczącego Zamościa. Podkreślmy, że autorzy planu z 1994 r. dokonali najbardziej racjonalnego i właściwego podziału miasta na uzasadnione historycznie jednostki urbanistyczne [ryc. 24]21.

Wielkie „zadanie planistyczne” dla Zamościa wykonali architekci
z Politechniki Krakowskiej22. W 2006 r. opracowali Studium kształtowania terenów pofortecznych ze szczególnym uwzględnieniem zieleni a w 2007 r. wykonali Koncepcję architektoniczno-krajobrazową
zagospodarowania terenów pofortyfikacyjnych frontu południowego
Twierdzy Zamość, obejmującego układ budowli kubaturowych oraz
ziemnych dzieł obronnych, z kształtowaniem wnętrz krajobrazowych, komunikacji pieszej i dojazdowej, zieleni i małej architektury. We wstępie do Studium… autorzy napisali, że opracowanie jest
uszczegółowieniem, „suplementem” do Ogólnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Zamościa23, dla bardzo specyficznego terenu, jakim jest obszar poforteczny. Opracowanie to można
traktować jako koncepcje wyjściową dla odcinkowych projektów
i działań realizacyjnych. Natomiast potrzeba całościowego potraktowania zasobu zieleni i fortyfikacji Zamościa jest szansą dla miasta i regionu, szczególnie w świetle faktu, że Zamość jest wpisany
na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Należy
podkreślić, że zespół projektantów przeprowadził bardzo szczegółowe badania materiałów źródłowych z zakresu historii rozwoju
fortyfikacji Zamościa. Z pierwszego okresu, kiedy to największe
w Polsce renesansowe miasto, zbudowane od podstaw w XVI w.,
jednocześnie było pierwszym, posiadającym fortyfikacje bastionowe wykonane według zasad szkoły nowowłoskiej. Potem pojawiły
się dzieła obronne fortyfikacji ziemnych wychodzące na przedpole
twierdzy, które w okresie 1809–1866 ciągle były modernizowane.
Kulminacyjny punkt rozwoju twierdzy przedstawia plan z 1854
roku [ryc. 82]. W 1866 r. nastąpiła likwidacja twierdzy, gdyż nastąpił spadek znaczenia systemu obronnego Zamościa, czego głównym
powodem był rozwój sztuki wojennej XIX stulecia. Plany fortyfikacji były analizowane pod kątem różnych form i terenów zieleni. Natomiast w okresie dwudziestolecia międzywojennego i po II wojnie światowej spoiwem harmonii urbanistyczno-architektonicznej
miasta stała się sieć komunikacyjna, a integralnym elementem
technicznym budowy układów komunikacyjnych stacjonarnych
i liniowych była zieleń. Powstają różne jej formy i ukształtowanie24. Bogate źródło informacji w przedmiocie badań „fortyfikacje – zieleń” stanowiła literatura25 oraz dokumentacja ikonograficzna i fotograficzna. Należy podkreślić, że koncepcja projektowa
22 Wykonano w Instytucie Architektury Krajobrazu w Zakładzie Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, pod
kierunkiem dr hab. inż. arch. Zbigniewa Myczkowskiego, prof. PK.
23 Chodzi o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zamościa
z 2006 r. opracowany w Jeleniogórskim Biurze Planowania i Projektowania pod kierunkiem urbanisty-architekta Janusza Korzenia, dla bardzo specyficznego terenu,
jakim jest obszar poforteczny. Studium jest także koncepcją wyjściową dla odcinkowych projektów i działań realizacyjnych.
24 Zob. szerzej: W. Przegon, Zieleń ciągów komunikacyjnych Zamościa, Kraków 1998.
25 J. Bogdanowski, Warownie i zieleń twierdzy Kraków, Kraków 1979; Idem, Problemy rewaloryzacji fortyfikacji, [w:] Konserwatorska Teka Zamojska: Problematyka
konserwatorska fortyfikacji nowożytnych. Materiały z sesji naukowej w Zamościu
w dniach 26–27 listopada 1981. Część II, red. B. Pokorska, Warszawa–Zamość 1984,
s. 65–85; Idem, Krajobraz warowny XIX/XX w. Dzieje i rewaloryzacja. Skrypt dla
studentów Wyższych Szkół Technicznych, Kraków 1993; Idem, Zielony Kraków, [w:]
Kraków przed stu laty, Kraków 1998, s. 23–41; W. Przegon, Krajobrazy XIX-wiecznego Zamościa w akwarelach i rysunkach Jana Pawła Lelewela, Kraków 1997; Idem,
Zieleń ciągów…

17 K. Koterba, E. Koterba i in., op. cit., t. 1, s. 18.
18 Najważniejsze propozycje przedstawione w obu „scenariuszach” zostały opisane:
W. Przegon, Zamość Światowym Dziedzictwem…, s. 66–68; Idem, Planowanie…
cz. I…, s. 15–16.
19 O niekonsekwencjach w realizacji wytycznych planu pisze: W. Przegon, Planowanie… cz. I…, s. 17–18.
20 Chodzi o tereny wchodzące w skład jednostek urbanistycznych Nowe Miasto
i Przedmieście Lwowskie, zabytkowe układy przestrzenne Majdanu i Janowic, obszary o wysokich wartościach krajobrazowych położone w jednostce urbanistycznej
Zamczysko oraz główne osie widokowe panoram Zespołu Starego Miasta.
21 Na rycinie 24 widzimy wydzielonych XII jednostek urbanistycznych. Natomiast
autorzy planu następnego z 2006 r. dokonali podziału miasta na 18 jednostek,
w których wydzielono jeszcze w sumie 31 obszarów strukturalnych. Niestety było
to założenie błędne, gdyż rozdrobnione struktury, tworząc chaos przestrzenny, dają
możliwość nadinterpretacji w trakcie prac projektowo-realizacyjnych. Zob. szerzej:
W. Przegon, Planowanie Zamościa cz. II, „Przegląd Geodezyjny” 2007, nr 2, s. 12–17
(s. 15–16, tab.).
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architektów z Politechniki Krakowskiej została udanie zrealizowana w terenie. Zwiedzając „hetmański gród”, można porównać treść
(ryc. 110A–C zamieszczone w II części pracy) z odtworzonym
i zagospodarowanym przedpolem Twierdzy Zamość. Bez wątpienia Zamość stał się jeszcze większą atrakcją dla turystów, nie tylko
tych zainteresowanych historią fortyfikacji i wojskowości. Przypomnijmy, że w latach 70. XX w. prof. Janusz Bogdanowski koncepcję
współczesnego systemu zieleni Krakowa oparł na dziewiętnastowiecznych założeniach fortyfikacyjnych. Natomiast prof. Andrzej
Bohm w latach 90. XX w. koncepcję systemu zieleni Krakowa oparł
na sieci hydrograficznej miasta. W obu tych projektach szczególną rolę wyznaczono już istniejącym obszarom zieleni. Pełnią one
rozliczne funkcje: hydrologiczno-retencyjną, przeciwerozyjną, klimatyczną, filtracyjno-higieniczną, biologiczną, zdrowotną, techniczną, gospodarczą, społeczno-wychowawczą i estetyczną, które
zazwyczaj się wspomagają i uzupełniają26.

W historycznych i współczesnych przestrzeniach miast ciągle powstają nowe inwestycje o charakterze powierzchniowym, liniowym
i punktowym. Wydawać by się mogło, że budowle typu powierzchniowego, źle prowadzone, najbardziej szpecą krajobraz. Dowodem
na to są różnego typu centra handlowe. Jednakże również obiekty
punktowe źle wkomponowane w strukturę przestrzeni miejskiej
mogą wywołać szereg negatywnych skutków. Szczególnie jest to
widoczne w przestrzeniach zamkniętych, o wybitnych walorach
krajobrazu historycznego. Takim przykładem niezbyt przemyślanego wyboru miejsca lokalizacji jest pomnik konny Jana Zamoyskiego, autorstwa Mariana Koniecznego27. 25 czerwca 2005 r. przed
dawnym pałacem Zamoyskich stanął pomnik z brązu o wysokości
6,13 m, ważący około 5 ton. Pomnik stoi na żelbetowym cokole
obłożonym piaskowcem, dlatego wysokość całej budowli wynosi
11,5 m. W pracy z 2007 r. Wojciech Przegon starał się wykazać, że
wybór miejsca jego lokalizacji został dokonany przypadkowo, bez
przeprowadzenia starannych badań historycznych, planistyczno-architektonicznych i ikonograficznych28. Natomiast w artykule
z 2000 r. opisał zmiany przestrzenne otoczenia pałacu Zamoyskich
w przekroju historycznym29. Czy przed wyborem miejsca posadowienia nikt nie przewidział, że całe założenie pałacowo-ogrodowe
będzie rewitalizowane i wtedy pomnik powinien być integralnym
składnikiem tej przestrzeni? Jak widać na ryc. 25 monument nie
stoi ani na osi pałacu, ani na osi miasta. Dodatkowo „wyrzucono”

go przed dziedziniec honorowy, którego zasięg przestrzenny ukazano na rycinach 26 i 27.
Działania rewitalizacyjne, w tym przede wszystkim rewaloryzacyjne, podnoszą walory estetyczne i funkcjonalne kształtowanej
przestrzeni. W przypadku podjęcia prac rewitalizacji otoczenia
byłego pałacu Zamoyskich, a także przywrócenia okazałej formy
samemu obiektowi istotne jest zachowanie równowagi między
autentycznością pałacu a modernizacją przestrzeni, w której powinny pojawić się historyczne akcenty, jak fontanna i ogrodzenie
oraz ogrody po północnej i południowej stronie pałacu. Materiał
kartograficzny i ikonograficzny, a od końca XIX w. także fotograficzny, który przedstawia pałac i zagospodarowanie terenu wokół
niego, jest ogromny. Przypomnijmy, że zieleń wiązała się najpierw
z założeniem pałacowym, a następnie z miastem. Estetycznym
otoczeniem zamku, a potem pałacu interesowali się kolejni ordynaci. Już do dworu Jana Zamoyskiego należało trzech ogrodników.
Pierwszy ordynat był zafascynowany kulturą i sztuką renesansu,
dlatego ogród przy zamku urządzono według wzorów włoskich,
a projektantem i wykonawcą fontanny do tegoż ogrodu miał być
rzeźbiarz i architekt Santi Gucci30. Na Planie i widoku Zamościa
z 1704 r., przedstawiono usytuowanie i kształt ogrodu31. Data planu potwierdza, że jeszcze w sto lat po śmierci założyciela miasta
ogród był utrzymywany i pielęgnowany. Ogród zamkowy znajdował się wewnątrz wałów miejskich, zajmował dużą przestrzeń na
północ od dziedzińca i składał się z sześciu kwater, otoczonych
budynkami oraz podwójną aleją drzew, biegnących wzdłuż kurtyn fortecznych. Gerard Ciołek, pisząc o ogrodach renesansowych
XVI wieku, zaliczył go do typu ogrodów zamkowych, świeckich,
szachownicowych32. W latach 1744–1745 zamek został przekształcony w pałac. Władysław Tatarkiewicz pisał: Rozebrano otaczający
go mur obwodowy i symetrycznie po bokach dobudowano pawilony
i oficyny, które na miejscu dawnego zamkniętego dziedzińca wytworzyły otwartą cour d’honneur. Stare mury dawnego zameczku,
stanowiące teraz środkowy korpus gmachu, otrzymały styl nowej
epoki: styl barokowy w jego ostatniej rokokowej postaci i saskiej odmianie (…) Pałac z mansardowym dachem i facjatą, z rokokowymi
rzeźbami zdobiącymi fasadę i bramę wjazdową, wyglądał tak, jak
większość osiemnastowiecznych pałaców warszawskich (…) Sądząc
z rysunku z 1802 r., będącego po części co prawda tylko rekonstrukcją, był on raczej typowy i efektowny niż artystyczny i wytwornej
roboty33. Ryc. 26 przedstawia widok pałacu po przebudowie w połowie XVIII wieku. Natomiast na ryc. 27 widzimy, że jednocześnie
z przebudową rezydencji przemianom uległ ogród pałacowy. Stało
się to z inicjatywy i według projektu Tomasza Antoniego Zamoyskiego34. Kolejną przebudowę pałacu planował Stanisław Kostka

26 W. Przegon, Zmiany użytkowania ziemi w procesie urbanizacji krajobrazu na przykładzie miasta Podgórza: 1784–1915, Kraków 2004, s. 327–331, ryc. 149, ryc. 150.
27 Prof. Marian Konieczny, rzeźbiarz z „naturalistycznej” szkoły Xawerego Dunikowskiego. Autor monumentalnych pomników: warszawskiej Nike, Marii Curie-Skłodowskiej przed UMCS w Lublinie, Jana Matejki w Warszawie, emira Abdelkadera
w Algierze (pomnik konny), i wielu innych. Według sygnatury na rzeźbie również
jego syn Filip jest współautorem pomnika.
28 W. Przegon, Pomnik Jana Zamojskiego w historycznej przestrzeni założenia pałacowego w Zamościu, „Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum” 2007,
nr 6 (4), s. 21–37. W pracy podaje między innymi wykaz takich materiałów w porządku chronologicznym ich powstania, s. 30–31.
29 W. Przegon, Użytkowanie ziemi otoczenia pałacu Zamoyskich w Zamościu, [w:]
Materiały V konferencji naukowej na temat „Roślinność miast historycznych – ogrody
i parki o strukturalnym znaczeniu dla układów urbanistycznych”. Kalwaria Zebrzydowska, 6 listopada 1998 r., Kraków 2000, s. 55–64.

30 O tym projekcie może świadczyć list florenczyka do Jana Zamoyskiego, pisany
z Książa z datą 7 lutego 1591 roku. Zob. S. Tomkowicz, Ordynaci Zamoyscy i sztuka, „Teka Zamojska”, R. III: 1920, nr 4, s. 49–54. Santi Gucci pracował głównie na
zlecenie króla Stefana Batorego przy pałacu w Łobzowie. Używał terminu mularza
JKMi. Jan Zamoyski przyjaźnił się z królem Stefanem Batorym, któremu zawdzięczał wszystkie zaszczyty kanclerza i hetmana wielkiego koronnego. Zob. S. Łoza,
Słownik architektów i budowniczych Polaków oraz cudzoziemców w Polsce pracujących, Warszawa 1930.
31 A. Czołowski, Plan i widok Zamościa z r. 1704, W: Szymon Szymonowicz i jego
czasy, red. S. Łempicki, Zamość 1929, s. 194–200.
32 G. Ciołek, Ogrody polskie, Warszawa 1978, s. 37.
33 W. Tatarkiewicz, Turniej klasyków w Zamościu, „Arkady” R. III: 1937, nr 6,
s. 287–298 (s. 288–290).
34 Tomasz Antoni Zamoyski (ok. 1715–1751), VII ordynat w latach 1735–1751. Autor
pierwszego w piśmiennictwie polskim traktatu o ogrodach. Zob. szerzej: J. Kowalczyk,
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Zamoyski35. Do konkursu stanęły dwa trzyosobowe zespoły architektów. Architekci polscy: Jakub Hempel, Piotr Aigner i Henryk
Ittar oraz architekci francuscy: Charles Percier, Pierre François
Fontanie i Alexander Dufour36. Wszyscy oni opracowali projekty
przebudowy, a nawet wręcz budowy nowego pałacu. Warto podkreślić, że znakomici francuscy architekci, którzy w 1803 r. opracowali projekt założeń pałacowo-ogrodowych, nie przewidywali parterów kwiatowych czy układów zieleni wysokiej przed frontonem
pałacu. Warunki polityczne pokrzyżowały Stanisławowi Kostce
Zamoyskiemu plany budowy nowej rezydencji. W 1821 r. musiał
zamienić Zamość z rządem Królestwa Polskiego na inne dobra.
Od tego czasu okupacyjne władze rosyjskie przebudowywały budowle Zamościa zgodnie z obowiązującą modą, przysposabiając
miasto do roli głównej twierdzy Królestwa Kongresowego. Wtedy
to pałac otrzymał prosty wystrój architektoniczny, który posiada
do dziś. W 1884 r. przed pałacem Zamoyskich, na dawnym dziedzińcu honorowym i placu musztry, za sprawą komendanta garnizonu rosyjskiego gen. Andrianowa założono park – ogród typu
angielskiego, który stał się reprezentacyjnym miejscem „spotkań
na powietrzu”37. Upadek ogrodu Andrianowskiego przypada na
lata 1919–1926, kiedy to wytyczono i urządzono park miejski według projektu inż. Waleriana Kronenberga. W 1929 r. teren przed
pałacem został urządzony na nowo. Większość drzew wycięto
i wytyczono parter kwiatowy, który otwierał szeroką perspektywę
na osi pałacu. W głównym budynku pałacowym znalazł siedzibę
Sąd Okręgowy w Zamościu. W 1940 r. Niemcy rozebrali żelazny
parkan otaczający pałac. Do czerwca 2004 r. na placu przedpałacowym rosło 40 drzew, w tym kilka pomnikowych kasztanowców
i klonów, rzadka lipa srebrzysta i brzoza omszana38. W czerwcu
tegoż roku wycięto kilkanaście okazów drzew, przygotowując
miejsce pod pomnik. Z tego krótkiego opisu widać, jak zmieniał
się wystrój architektoniczny pałacu, a także w jaki sposób zagospodarowywano przestrzeń wokół niego. Rozpoczęcie rewitalizacji przewidziane jest na lata 2019–2020. Co architekci i architekci
krajobrazu „wybiorą z historii” i jakie współczesne rozwiązania
zaproponują, będziemy mogli przekonać się z autopsji za kilka lat.
Do analiz studyjnych i wizualizacji projektanci mogą wykorzystać
wiele materiałów źródłowych, w tym kartograficznych. Czy pomnik konny Jana Zamoyskiego będzie trzeba przenosić?

potencjału kreatywnego czyli Indeksu Miasta Kreatywnego. Zdaniem Landry’ego jest on niezbędnym warunkiem w nowoczesnym
rozwoju miast. Dzięki zgromadzonym danym i ich interpretacji,
miasto może stworzyć przemyślaną politykę rozwoju i maksymalnie wykorzystać swój potencjał. Natomiast uzyskane wyniki pozwalają porównywać podobne do siebie ośrodki miejskie i wymieniać dobre praktyki w tych dziedzinach, które nie są wystarczająco
rozwinięte. Indeks Miasta Kreatywnego jest oceną subiektywną,
jak i obiektywną, i właśnie to odróżnia go od innych metod oceny
miast. Uwzględnia kwestie, które zazwyczaj nie pojawiają się w innych ocenach. Podejście holistyczne zapewnia spojrzenie na miasto jako na całość, z wielu perspektyw. Łączy aspekty gospodarcze,
społeczne i kulturalne. Pozwala zrozumieć, w jaki sposób przepisy
i zachęty ze strony instytucji stwarzają miastu warunki do „myślenia, planowania i działania z wyobraźnią”. Według Landry’ego, to
mieszkańcy miast powinni mieć coraz większe możliwości wyboru, gdzie i jak chcą żyć. Należy przy tym zwracać uwagę na otoczenie fizyczne, nastrój i atmosferę, ponieważ środowisko łączy
w sobie „twardą” i „miękką” infrastrukturę. Kreatywnym środowiskiem może stać się pokój, biuro, budynek, kompleks budynków,
odnowiony magazyn, kampus, ulica, obszar, dzielnica, a czasem
całe miasto. Dlatego właśnie tak istotne znaczenie ma strategiczny
rozwój, który podejmuje dany ośrodek miejski, a właściwie jego
mieszkańcy w dialogu z władzą. Tak nakreślony program badania
Indeksu Miast Kreatywnych prowadzony jest przez duże miasta
a nawet metropolie miejskie, jak: Helsinki, Mannheim, San Sebastian, Sewilla i Tajpej. Aktualnie do grona miast, które realizują
program badania Indeksu Miast Kreatywnych, dołączył Kraków39.
Jesteśmy przekonani, że miasta o wiele mniejsze powinny prowadzić podobne badania i porównywać się z innymi ośrodkami
miejskimi. W Zamościu przez 440 lat istnienia nagromadził się
wyjątkowy potencjał, który powinien być wykorzystany do dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturowego. Położenie
w Europie Środkowo-Wschodniej stanowi dodatkowy impuls do
przemyślanych działań.
W 1930 r. Zygmunt Nowakowski na łamach „Ilustrowanego
Kuriera Codziennego” napisał: Jedyne chyba miasto w Polsce tak
jednolite tak wyjątkowo utrzymane w stylu. Jest to kawałek Włoch,
np. Padwy żywcem wywieziony przez Zamoyskiego, który miał fantazję dzisiejszych amerykańskich multimiliarderów. Tylko w ten
sposób mógł wśród bagien, łąk i lasów zakwitnąć niespodziewanie taki śliczny kawałek renesansu. Natomiast jeden z najwybitniejszych historyków prof. Aleksander Gieysztor napisał: Zamość
jest jednym z najpiękniejszych miast, jakie widziałem. Znakomicie zachowany renesans domów i jednolitość zabudowania nadaje
bardzo szczególny charakter miastu40. Zacytujmy jeszcze prof. Andrzeja Kadłuczkę, który w wystąpieniu przygotowanym na Sympozjum UNESCO w 1994 r. mówił: Alfredo Barbacci, znany autorytet w dziedzinie ochrony zabytków, napisał kiedyś, że są na
świecie miejsca, których naruszenie jest zbrodnią. Pisząc to, myślał
o Wenecji i Canal Grande, gdzie zwłaszcza po drugiej wojnie światowej, podjęto próbę aktywizacji miasta poprzez realizację nowych

5. Kreatywny Zamość
Profesor Charles Landry jest światowym autorytetem w dziedzinie wykorzystania wyobraźni i kreatywności miejskiej. Jest
twórcą pojęcia miasta kreatywnego oraz narzędzia pomiaru

35
36

37

38

Architektura Zamościa w okresie rokoka, [w:] Zamość miasto idealne, red. J. Kowalczyk, Lublin 1980, s. 121–144 (s. 122–123).
Stanisław Kostka Zamoyski (1775–1856), XII ordynat (1801–1831).
O tym jedynym w swoim rodzaju konkursie architektów pisał w znakomitym eseju
Władysław Tatarkiewicz, op. cit. Architekci francuscy byli wówczas pierwszymi architektami świata, twórcami stylu cesarstwa, jedynymi wykonawcami zamierzeń artystycznych Napoleona.
Na cześć jego twórcy nazwano go ogrodem Andrianowskim. O urządzeniu ogrodu
i wyposażeniu w małą architekturę. Zob. szerzej: B. Sroczyńska, Zamojskie skwery,
ogrody i parki w XIX i XX wieku, [w:] Konserwatorska Teka Zamojska: Zamość w XIX
stuleciu, red. B. Pokorska, Warszawa–Zamość 1986, s. 32–46; A. Kędziora, Zamość
w starej pocztówce, Zamość 1992, s. 15.
W 1987 r. za pomnikowy uznano klon pospolity (rozdwojony, wys. ok. 30 m) i gruszę
polną (obwód 3,1 m) rosnące przed pałacem.

39 Zob. więcej o pojęciu miasta kreatywnego oraz Indeksu Miast Kreatywnych w: M. Zalewski, Zmierzmy kreatywny puls Krakowa oraz Miasta muszą sprzyjać kreatywności,
„Kraków.pl”, nr 15 (205), 27 września 2017, s. 6–9.
40 B. Szyszka, Zamość, europejskie miasto kultury, Zamość 2010, s. 30.
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inwestycji, w tym między innymi autorstwa Wrighta41 i Le Corbusiera42. Towarzyszyły im liczne głosy sprzeciwu i krytyki, w których
podnoszono niezdolność współczesnej architektury do stworzenia
harmonijnej kompozycji z formami historycznymi43. Wprowadzanie nowej infrastruktury do zabytkowych zespołów jest wciąż dyskutowane zwłaszcza w miastach o wielkich wartościach historycznych. Dlatego też problem ten powinien jawić się zawsze bardzo
ostro władzom miasta przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji
o wznoszeniu nowych elementów w zabytkową strukturę Zespołu
Starego Miasta44.

 zeczypospolitej, na styku ziem polskich i ruskich. Współistnienie
R
elementów różnych kultur: białoruskiej, litewskiej, ormiańskiej,
polskiej, ruskiej, tatarskiej, ukraińskiej, żydowskiej zaowocowało powstaniem wyjątkowego w skali Europy modelu kultury. Ale
w czym przejawia się właściwie ta „idealność” miasta? Czy tylko
w układzie urbanistycznym, w architekturze budowli i w detalu architektonicznym? Wydawać by się mogło, że to wszystko w okresie
XVI–XVIII w. było zamknięte w granicach fortyfikacji typu nowowłoskiego, a potem w XIX wieku w granicach fortyfikacji ziemnych
przedpola twierdzy. Ale wizja fundatora miasta Jana Zamoyskiego,
i znamienitego architekta Bernardo Morando sięgała głębiej, dalej. Ze wszech miar idea miasta była elastyczna. W perspektywie
widziano jego wszechstronny rozwój społeczno-gospodarczy oraz
urbanistyczno-architektoniczny. Morando zmarł w 1600 r., a Zamoyski w 1605 roku. Następcy ordynata i kolejni architekci jakże
udanie kontynuowali rozpoczęte dzieło. Było to miasto wielonarodowościowe, wielokulturowe, tolerancyjne dla mieszkańców,
przyjazne dla kupców i gości, doceniające znaczenie nauki, rozwijające infrastrukturę komunikacyjną, rozwijające instytucje kulturalne, rozwijające własną gospodarkę rolno-leśną z jednoczesną
ochroną środowiska na dużym obszarze Ordynacji. To wszystko
było zaprogramowane. To wszystko nadal powinno być rozwijane
w nowych uwarunkowaniach społecznego rozwoju i międzynarodowych powiązaniach ekonomiczno-turystycznych.
Poznanie bogactwa treści i formy kartograficznych zamostianów
pozwala stwierdzić, że konstrukcja współczesnych opracowań
planistycznych dotyczących Zamościa powinna opierać się na głębokich studiach historyczno-urbanistycznych, znajomości problemów społeczno-gospodarczych, rzetelnej ocenie walorów ekologiczno-krajobrazowych, osobistej penetracji terenu oraz poznaniu
założeń poprzednich planów. Planiści powinni dokonywać konfrontacji tego, co zawarto w poprzednich opracowaniach, z tym, co
zrealizowano w terenie. W przypadku „planowania współczesnego
Krakowa” skala tych rozbieżności jest porażająca. Tego na pewno
nie życzymy naszemu miastu.
Reasumując, należy stwierdzić, że Zamość jest miastem szczególnym. Skupia w sobie różnorodną tematykę badawczą, poczynając od zagadnień urbanistyczno-architektoniczno-konserwatorskich, poprzez planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
gospodarkę i ekonomikę, zagadnienia socjologiczne i antropologiczne, krajobraz kulturowy i jego ochronę, zieleń i komunikację, dzieła fortyfikacyjne, wydarzenia o znaczeniu regionalnym,
ogólnopolskim i międzynarodowym itd. Tak bogata historia miasta była i jest jedną z przyczyn powstawania wielotematycznych
materiałów kartograficznych. Należy wyrazić przekonanie, że
niniejsza monografia porządkuje i pokazuje bogactwo kartograficznych zamostianów, które można zaliczyć do dziedzictwa kulturowego polskiej kartografii. Historyczne źródłowe
materiały kartograficzne powinny być przydatne w planowaniu
współczesnych struktur miasta i obszarów przyległych. Autorzy
niniejszej monografii sądzą, że badania i analizy literatury
przedmiotu badań, a także zaprezentowane i omówione materiały źródłowe udowodniły tezy pracy. Jednakże ostateczną
ocenę należy pozostawić Czytelnikom.

Podsumowanie
Zamość określany jest w literaturze pięknej oraz specjalistycznej
w dziedzinie urbanistyki i architektury jako: „perła Renesansu”,
„Padwa północy”, „gród hetmański”, „miasto arkad”, miasto idealne”. Są to określenia absolutnie trafne. Andrzej Kędziora w pracy Dawna architektura i budownictwo Zamościa starał się podać
kompendium pozycji bibliograficznych dotyczących Hetmańskiego Grodu, zaznaczając, że „ogranicza się do najistotniejszych publikacji zwartych i artykułów w czasopismach, przede wszystkim
naukowych, z pominięciem obszernej publicystyki prasowej”45.
Liczba ta w 1990 roku wynosiła 266, a obecnie w 2018 r. zapewne przekroczyła 300 pozycji. Wiele rozpraw naukowych poświęcili
Zamościowi tak znamienici historycy, architekci, urbaniści i historycy sztuki, jak: Janusz Tazbir, Stanisław Herbst, Jan Zachwatowicz, Wiktor Zin, Andrzej Kadłuczka, Bonawentura Maciej
Pawlicki, Szymon Zajczyk, Adam J. Miłobędzki, Jerzy Szablowski, Wojciech Kalinowski, Ryszard Szczygieł, Bogumiła Sawa, Jerzy Kowalczyk, Teresa Zarębska46. We wszystkich opracowaniach
przewija się myśl wiodąca – idealne miasto czasów Odrodzenia.
Pojęcie miasta idealnego wywodzi się z kręgu kultury włoskiej,
której ideały humanistyczne promieniowały, dzięki takim ludziom jak Jan Zamoyski, także na nasze ziemie. Jednak Zamość to
nie tylko przetransponowanie i zaszczepienie w Polsce włoskich
teorii urbanistycznych47. Miasto powstało w centrum dawnej
41 Frank Lloyd Wright (1869–1959). Architekt amerykański, jeden z twórców architektury XX w. Wyznawał własną filozofie artystyczną, której wyrazem była koncepcja
tzw. architektury organicznej, polegająca na jak najściślejszym zespoleniu budowli
z otaczającą przyroda przy maksymalnym uwzględnieniu potrzeb człowieka.
42 Le Corbusier (Charles Edouard Jeanneret 1887–1965). Francuski architekt, urbanista, teoretyk architektury, malarz i rzeźbiarz, pochodzenia szwajcarskiego. Jeden
z najwybitniejszych twórców i teoretyków nowoczesnej architektury. W zakresie
planowania miast postulował funkcjonalne rozmieszczenie rejonów przeznaczonych
do pracy, mieszkania i wypoczynku, różnicując typy zabudowań w zależności od programu urbanistycznego. Brał udział w sformułowaniu w 1943 r. Karty Ateńskiej.
43 A. Kadłuczka, Architektoniczne „reguły gry” w przestrzeni historycznych centrów miejskich. Referat na Sympozjum UNESCO, Warszawa–Zamość–Kraków, 14–18.09.1994,
maszynopis.
44 J. Hereta, Zamość. Zamiast zielonego rynku luksusowe apartamenty. Nowe ze starym, „Tygodnik Zamojski”, nr 12 (1945) z dn. 22–28 III 2017 r., s. 12; W. Przegon,
Być albo nie być „apartamentowca”?, maszynopis przesłany do redakcji „Tygodnika
Zamojskiego” w marcu 2017 r.
45 A. Kędziora, Dawna architektura i budownictwo Zamościa, Zamość 1990, s. 9.
46 Patrz bibliografia.
47 Na przykład fortyfikacje zamojskie jako pierwsze w Polsce stanowiły realizację nowowłoskiego systemu według najnowszych wzorów Castriotta. Natomiast rozwiązania architektoniczne w Kolegiacie Zamojskiej nie mają odpowiednika w architekturze włoskiej. Zob. W. Przegon, Zamość Światowym Dziedzictwem…, s. 13.
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Rycina 20A

Rycina 20C

Plan zagospodarowania przestrzennego Zamościa (1939)
plansza 1: Granice, 1:10000.
Wyk. J. Zachwatowicz, W. Wieczorkiewicz. Archiwum Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu.

Plan zagospodarowania przestrzennego Zamościa (1939)
plansza 3: Rzeźba terenu, 1:10000.
Wyk. J. Zachwatowicz, W. Wieczorkiewicz. Archiwum Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu.

Rycina 20B

Rycina 20D

Plan zagospodarowania przestrzennego Zamościa (1939)
plansza 2: Zabytki, 1:4000.
Wyk. J. Zachwatowicz, W. Wieczorkiewicz. Archiwum Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu.

Plan zagospodarowania przestrzennego Zamościa (1939)
plansza 4: Gęstość zaludnienia, 1:10000.
Wyk. J. Zachwatowicz, W. Wieczorkiewicz. Archiwum Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu.
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Rycina 20E

Rycina 20G

Plan zagospodarowania przestrzennego Zamościa (1939)
plansza 5: Rozmieszczenie terenów zabudowanych, 1:10000.
Wyk. J. Zachwatowicz, W. Wieczorkiewicz. Archiwum Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu.

Plan zagospodarowania przestrzennego Zamościa (1939)
plansza 7: Stan zadrzewienia – bruki, 1:10000.
Wyk. J. Zachwatowicz, W. Wieczorkiewicz. Archiwum Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu.

Rycina 20F

Rycina 20H

Plan zagospodarowania przestrzennego Zamościa (1939)
plansza 6: Własności, 1:10000.
Wyk. J. Zachwatowicz, W. Wieczorkiewicz. Archiwum Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu.

Plan zagospodarowania przestrzennego Zamościa (1939)
plansza 8: Sieć przewodów elektrycznych, 1:10000. Wyk. J. Zachwatowicz,
W. Wieczorkiewicz. Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie
Delegatura w Zamościu.
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Rycina 20I

Rycina 21B

Plan zagospodarowania przestrzennego Zamościa (1939)
plansza 10: Klasyfikacja terenów wg cen, 1:10000.
Wyk. J. Zachwatowicz, W. Wieczorkiewicz. Archiwum Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu.

Analiza przestrzenno-urbanistycznego rozwoju Zamościa (1994)
Miasto i okolice w okresie przejściowym modernizacji twierdzy (1809–1866);
Oprac. arch. A. Cygnarowski, K. i E. Koterba. Zob. W. Przegon, Zamość Światowym
Dziedzictwem Kultury, Kraków 1995, ryc. 8–11.

Rycina 21A

Rycina 21C

Analiza przestrzenno-urbanistycznego rozwoju Zamościa (1994)
Miasto Zamość wraz z przedmieściami do 1809 r.;
Oprac. arch. A. Cygnarowski, K. i E. Koterba. Zob. W. Przegon, Zamość Światowym
Dziedzictwem Kultury, Kraków 1995, ryc. 8–11.

Analiza przestrzenno-urbanistycznego rozwoju Zamościa (1994)
Miasto i okolice w okresie funkcjonowania zmodernizowanej twierdzy (od ok. 1833 do
1866);
Oprac. arch. A. Cygnarowski, K. i E. Koterba. Zob. W. Przegon, Zamość Światowym
Dziedzictwem Kultury, Kraków 1995, ryc. 8–11.
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Rycina 23

Rycina 21D

Model miasta skoncentrowanego – „Realnej przebudowy” – scenariusz II (1994)
Oprac. arch. K. i E. Koterba. Zob. W. Przegon, Zamość Światowym Dziedzictwem
Kultury, Kraków 1995, ryc. 20.

Analiza przestrzenno-urbanistycznego rozwoju Zamościa (1994)
Miasto po likwidacji twierdzy – okres 1866–1918.
Oprac. arch. A. Cygnarowski, K. i E. Koterba. Zob. W. Przegon, Zamość Światowym
Dziedzictwem Kultury, Kraków 1995, ryc. 8–11.

Rycina 24

Rycina 22

Podział Zamościa na jednostki urbanistyczne (1994)
Oprac. arch. K. i E. Koterba. Zob. W. Przegon, Zamość Światowym Dziedzictwem
Kultury, Kraków 1995, ryc. 20.

Model dekoncentracji – „Zdrowe miasto” – scenariusz I (1994)
Oprac. arch. K. i E. Koterba. Zob. W. Przegon, Zamość Światowym Dziedzictwem
Kultury, Kraków 1995, ryc. 19.
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Rycina 25

Rycina 27

Miejsce lokalizacji pomnika Jana Zamoyskiego w przedpałacowej przestrzeni (2007)
Fragment mapy sytuacyjnej Zamościa 1:1500. Zob. W. Przegon, Pomnik Jana
Zamojskiego w historycznej przestrzeni założenia pałacowego w Zamościu, „Acta
Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum”, T. 6 (4): 2007, s. 21–37 (s. 29, ryc. 2).

Rys Pałacu Zamoyskiego Ogulny Podług swoiego Rozkładu odrysowany Dnia
26 czerwca 1801 Roku (1801)
Zob. W. Tatarkiewicz, Turniej klasyków w Zamościu, „Arkady”, czerwiec 1937,
s. 287–298 (s. 287).

Rycina 26

Widok Pałacu Ordynackiego w mieście Zamościu po restauracji onego przez Tomasza
Ordynata Zamoyskiego W-wodę Lubelskiego (1802)
Zob. W. Tatarkiewicz, Turniej klasyków w Zamościu, „Arkady”, czerwiec 1937,
s. 287–298 (s. 287).
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CZĘŚĆ

II

Opracowania kartograficzne
Ryc. 28. Plan rynku w Zamościu (ok. 1603–1604)
Schematyczny plan Rynku Wielkiego uchodzi obecnie za
najstarsze kartograficzne opracowanie Zamościa o ustalonym datowaniu na okres 1603–16041. Jednobarwny rękopis w języku łacińskim sporządził nieznany autor przy użyciu piórka na
kartonie o wymiarach 36,9 cm × 33,4 cm. Na arkuszu nie zaznaczono skali, która odpowiada rzeczywistemu pomniejszeniu 1:690.
Względem przedstawionych czterech pierzei rynkowych opisano
główne strony świata2. Na awersie arkusza umieszczono spis nazwisk pięciu mieszczan pochodzenia greckiego, będących właścicielami nieruchomości rynkowych3.
Istotą planu jest uproszczone przedstawienie Rynku Wielkiego
(określony jako Il Foro) i wybiegających z placu ulic4 na tle podziałów własnościowych przyległych parceli. Ważną cechą niniejszego
opracowania jest również treść zawierająca nazwiska właścicieli
placów w obrębie poszczególnych pierzei rynkowych. W obrębie
konkretnych bloków zabudowy przeważali Ormianie i Grecy.
Pomimo ubogiej treści plan Rynku Wielkiego stanowi cenny
materiał źródłowy do badań najstarszych dziejów Zamościa. Pozwala bowiem na poznanie pierwotnej struktury własnościowej
zabudowy powstającej wokół właściwego centrum miasta, jakim
był bez wątpienia główny plac.

lub jednobarwny6 o wymiarach 46,0 cm × 35,0 cm. Rytownikiem
był F. de Vit Amstelodami. Widok został zorientowany w kierunku
południowym. Arkusz otrzymał ramkę oraz bogaty opis pozaramkowy, w skład którego wszedł również rozbudowany tytuł opracowania7 oraz legenda z objaśnieniem sygnatur literowych8. Skala
opracowania odpowiada pomniejszemu ok. 1:12000. Sztych posłużył za wzorzec dla kolejnych opracowań kartograficznych Zamościa z XVII wieku9.
Widok Brauna stanowi najbardziej znany materiał ikonograficzny, przedstawiający domniemany wygląd dawnego Zamościa.
W XVII i XVIII wieku był wielokrotnie powielany. Jedna z kopii
[ryc. 29C] powstała w 1728 r. i została udostępniona za pozwoleniem w dziele A. Leida przez Pierre’a vander Aa10. W obecnych
czasach wykorzystuje się go do promocji miasta, powiela w reprodukcjach, wydawnictwach popularnonaukowych, kartach i znaczkach pocztowych oraz monetach.
Sztych uwidaczniający aksonometrię ukośnokątną z uwzględnieniem perspektywy kawalerskiej uważany jest za pierwszy znany
widok w ikonografii miasta z zaznaczeniem ulic, placów, działek,
budowli monumentalnych i obwarowań, ukazujących ponadto trzeci wymiar11. Sylwetę Zamościa przedstawiono z kierunku
północnego. Miasto otacza fosa i zalew od południa oraz koncentryczny układ fortyfikacji z ośmioma bastionami. Do trzech bram
miejskich prowadzą trakty, przy których występuje skromna zabudowa przedmieść12. Od północnego wschodu uwzględniono podmiejską zabudowę Przedmieścia Lubelskiego bądź Janowickiego,
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Ryc. 29A–C. Zamoscium. Nova Poloniae civitas
á magnifico eius regni Cancellario á fundamentis
extructa – tzw. Widok Brauna (ok. 1603?, wyd. 1618)
Aksonometryczny widok Zamościa opublikowany został w VI tomie atlasu Civitates orbis terrarum…5 autorstwa Georga Brauna,
Simona Novellanusa i Franza Hoghenberga, wydanego w Kolonii
w roku 1617. Technikę wykonania stanowił miedzioryt wielobarwny
🡣🡣102
… 104

6 Technika miedziorytu zależy od wydania egzemplarza. Jednobarwny miedzioryt
przedstawiony na ilustracji 29B pochodzi z zasobu Biblioteki Narodowej w Warszawie, sygn. ZZK 18 635.
7 Tłumaczenie pełnego tytułu tak zwanego Widoku Brauna brzmi: Zamość. Nowe
miasto Polski przez dostojnego tego Królestwa kanclerza od fundamentów zbudowane. Zob. B. Sawa, op. cit., s. 7. Reprodukcja naścienna Widoku Brauna znajduje się
w ratuszu w gabinecie Prezydenta Miasta Zamościa.
8 Legenda obejmuje jedenaście sygnatur literowych, którymi oznaczono główne budowle miasta. Są to: A. (Armamentarium) – arsenał, B. (Arx) – zamek, C. (Collegium) – szkoła [Akademia Zamojska], D. (Bursa) – internat [miasteczko akademickie], E. (Gielda) – giełda, F. (Curia) – ratusz, G. (Templ. S. [sic!] Thomae) – kościół
św. Tomasza [Kolegiata], H. (Templ. S. Crucis) – kościół św. Krzyża [w oryginale
i siedemnastowiecznych kopiach planu niezaznaczony w legendzie, pojawia się jedynie na niemieckiej kopii dzieła z poł. XVIII wieku; zob. przyp. 64], I. (Templ. Armenum) – kościół ormiański, K. (Porta ad Lublin) – Brama do Lublina, L. (Porta ad
Leopolim [sic!] ducens) – Brama do Lwowa. Dodatkowo na samym planie podpisano
pięć obiektów: cerkiew ruską (Templ. Rutenarum [sic!]), Bramę od Janowic (Porta de
Ienowiecz), Rynek Solny (Forum Solarium), Rynek Wielki (Forum Maius) oraz znajdujące się poza murami młyny miejskie (Mola civitatis). Zob. Ibidem, s. 7.
9 Były to siedemnastowieczne opracowania kartograficzne powielające te same błędy,
co Widok Brauna. Szerzej na ten temat w: S. Herbst, J. Zachwatowicz, op. cit.,
s. 131, poz. 1 i 2; A. Pawłowska, op. cit., s. 246–247, 260, poz. 2.
10 Wierna kopia tzw. Widoku Brauna odpowiadająca skali ok. 1:12000, powielająca
oznaczenia na planie, legendę oraz tytuł umieszczony w ozdobnym kartuszu. Opracowanie znalazło się w dziele La galerie agrèale du Monde […]. Vol. 44 z 1728 r. Na
potrzeby niniejszej pracy wykorzystano kopię z zasobu Biblioteki Narodowej, sygn.
ZZK 14 889. Plan przedstawiony na stronie: https://polona.pl/item/zamoscivm-noua-poloniae-ciuitas-a-magnifico-eius-regni-cancellario-a-fundamentis,MjY4OT
M4MDU/0/#info:metadata (dostęp z 22 sierpnia 2017).
11 B.M. Pawlicki, Kamienice mieszczańskie Zamościa, Kraków 1999, s. 42.
12 J. Żygawski, Działalność gospodarcza Zamoyskich w świetle wybranych opracowań
kartograficznych, [w:] Wpływ działalności gospodarczej wielkich majątków ziemskich
na stan współczesny dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, red. E. Skowronek,
Lublin 2005, s. 117–130 (s. 120).

1 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (dalej: AGAD), Archiwum Zamoyskich, sygn. 694, poz. nr 32, s. 108; Zob. S. Zajczyk, Muratorzy zamojscy 1583–1609,
„Biuletyn Historii Sztuki i Kultury” (dalej „BHSiK”), R. VII: 1939, Nr 2, s. 201–212 (reprodukcja planu ryc. 148, s. 201); A. Pawłowska, Plany i mapy Zamościa z XVII–
XX wieku, [w:] Zamość miasto idealne, red. J. Kowalczyk, Lublin 1980, s. 243–278
(s. 246, 259, poz. 2).
2 Settentrione – Północ, Oriente – Wschód, Meridione – Południe, Occidente – Zachód.
3 AGAD, op. cit., s. 109.
4 Nie naniesiono nazw ulic.
5 Civitates orbis terrarum (Miasta świata), T. VI: Theatri praecipuarum totius mundi urbium (Przedstawiciele wyróżniających się miast całego świata), Colonia 1618,
s. 53–54 (tekst i rycina). Wydawnictwo to uważane jest za wiodące dzieło ówczesnego drukarstwa europejskiego. Prace nad sześciotomowym dziełem prowadzono
w okresie 1572–1618. Imponowało ono objętością (363 tablice) oraz liczbą zamieszczonych planów i rzutów miast (530) przedstawionych z dużą szczegółowością.
Miedzioryty w sposób plastyczny i artystyczny ukazywały sylwety i panoramy m.in.
dwunastu miast Rzeczypospolitej. Wśród nich były również dwa pobliskie Zamościowi miasta: Lublin i Lwów. Szerzej na ten temat: B. Sawa, Widok Zamościa Brauna domniemaną kopią „malowania” Moranda z 1579 r. cz. 1, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” (dalej „ZKK”) 2009, Nr 2, s. 5–13 (s. 6); Zob. także: S. Herbst,
J. Zachwatowicz, Twierdza Zamość, ser. „Architectura Militaris”, T. I, Warszawa
1936, s. 131, poz. 1; M. Sirko, Zarys historii kartografii, Lublin 1999, s. 142. Wykorzystana w niniejszej pracy cyfrowa reprodukcja pochodzi ze zbiorów Biblioteki
Narodowej w Warszawie, sygn. ZZK 19 244, opublikowana na stronie internetowej:
https://polona.pl/item/zamoscivm-noua-poloniae-ciuitas-a-magnifico-eius-regni-cancellario-a-fundamentis,MjY4OTM4MTY/0/#info:metadata (dostęp z 22 sierpnia 2017).
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przedstawionego umownie w formie ulicówki. Po zachodniej stronie murów znajduje się folwark kanclerski z ogrodzonym ogrodem
kwaterowym, oborami i stajniami, będący najprawdopodobniej wizją podmiejskiej rezydencji w Janowicach13.
Zabudowę Zamościa ukazano w sposób malarski. Wyróżniono
szczegóły architektoniczne głównych budowli, m.in. ratusza, świątyń, pałacu, gmachu Akademii Zamojskiej oraz bram miejskich.
Wewnątrz murów przedstawiono szachownicowy układ zabudowy, porozdzielany prostokątną siatką ulic i placów14.
Rozpatrując Widok Brauna w kategoriach planu miasta, trudno
nie zauważyć przewagi walorów „artystycznych” nad praktycznymi „kartograficznymi” oraz bardzo wyraźnych błędów sytuacyjnych. Z tych powodów dzieło nie może być odbierane pozytywnie
w aspektach poprawności kartograficznej, choćby z braku podstawowych elementów matematycznych15.
Niezależnie od wad, Widok Brauna stanowi cenny materiał źródłowy do prowadzenia badań historycznych nad architekturą i urbanistyką Zamościa. Dokładność malarskiego przedstawienia sylwetek
wielu obiektów stała się powodem polemiki nad kształtowaniem się
formy stylistyczno-architektonicznej reprezentacyjnych budowli
miasta. Sposób rozmieszczenia budynków, spośród których wiele
nigdy nie powstało lub nie zostało zrealizowanych w tak okazałych
formach, podważało wiarygodność przekazu. Widoczna asymetryczność układu urbanistycznego stała się inspiracją dla interesujących analiz, w ramach których wysunięto wiele hipotez dotyczących
funkcjonowania Zamościa na przełomie XVI i XVII wieku16.
Jedną z bardziej znanych była teoria wysunięta przez Bogumiłę
Sawę17, która przyjęła za podstawę tezę Teresy Zarębskiej18 o datowaniu

Widoku Brauna na początek XVII stulecia. Zaryzykowała tym samym
twierdzenie, że miedzioryt umieszczony w niemieckim atlasie stanowić może kopię słynnego „malowania” Bernarda Morando, przedstawiającego koncepcję Zamościa z roku 1579. Założenia te dowodziły
prawdopodobieństwa wysnutej hipotezy w sposób racjonalny, poparte
były materiałami źródłowymi, dowodami i logicznymi wnioskami19.
Ryc. 30. Zamosci (XVII w.)
🡣🡣105 Jest to zarys miasta wydedukowany z Widoku Brauna
i powielający jego błędy20. Publikację dzieła datuje się na
XVII wiek. Na awersie widnieje podpis wykonawcy, którym był paryski sztycharz François de la Pointe.
Rzutowany prostopadle plan stanowi opracowanie rękopiśmienne, wielobarwne, sporządzone na kartonie o wymiarach
53,2 cm × 42,3 cm21. Arkusz nie posiada skali. Na awersie przedstawiono kierunki stron świata za pomocą róży wiatrów. W ramce
poza tytułem opracowania znalazło się objaśnienie sygnatur literowych, którymi oznaczono na planie ważniejsze obiekty w sposób
nie zawsze odpowiadający ich rzeczywistemu rozmieszczeniu22.
W przeciwieństwie do oryginału obraz Zamościa przedstawiono zorientowany na kierunek zbliżony do północnego, w obrysie
fortyfikacji ośmiobastionowej. Twierdzę oblewała fosa, natomiast
od południowego zachodu sąsiadował z nią duży zbiornik wodny
(Lac). Z trzech bram miejskich wybiegały trakty do Lublina, Lwowa oraz wsi Janowice. Poza wymienionymi elementami powielono
znaną z Widoku Brauna ulicową zabudowę północnego przedmieścia Janowickiego (Lubelskiego), lokalizację folwarku ordynackiego
z urządzonym ogrodem, młynów miejskich oraz szachownicową
powierzchnię rozpościerających się od wschodu pól uprawnych.
Wewnątrz murów ukazano bloki zabudowy sprowadzonej do
cieniowanych, jednobarwnych sygnatur geometrycznych. Odróżniały się one od ważniejszych budynków, które pozbawiono wypełnienia. Zabudowę przedstawiono w chaotyczny sposób, w niczym
nieprzypominający szachownicowego układu renesansowych założeń urbanistycznych. Autor opracowania bezwiednie skopiował
rozmieszczenie obiektów i sygnatur z aksonometrycznego Widoku
Brauna. Nie miał także pojęcia o celowym zaburzeniu na miedziorycie z Kolonii perspektywy przestrzennej, wymuszonym koniecznością ukazania zabudowy całego miasta23.

13 B. Sawa, op. cit., s. 8.
14 J. Żygawski, op. cit., s. 120.
15 Anna Pawłowska w opisie do Katalogu planów i map Zamościa XVII–XX w. nie utożsamia Widoku Brauna z opracowaniem kartograficznym. Według Autorki najstarszym przedstawieniem miasta jest plan umieszczony w pracy Jacoba Sandrarta. Zob.
A. Pawłowska, op. cit., s. 246. Mimo tego Widok Brauna został przez Pawłowską wymieniony w Katalogu… pod poz. 2. Wcześniej, podobnie uczynili S. Herbst
i J. Zachwatowicz, op. cit., s. 131, poz. 1.
16 Już w 1936 r. odkrywcy Widoku Brauna, S. Herbst, J. Zachwatowicz, op. cit.,
s. 131, poz. 1, zwrócili uwagę na ogólnikowe niekiedy fantastyczne i zniekształcone formy architektoniczne, w których dopatrywali się celowego nawiązywania przez autora
miedziorytu do wielobocznych założeń budowy miast w epoce Odrodzenia. Podobne
wnioski wysunął w 1953 r. Jerzy Adam Miłobędzki, Ze studiów nad urbanistyką
Zamościa. „Biuletyn Historii Sztuki” R. XV: 1953, nr 3/4, s. 68–87, który stwierdził
wyraźne odwołanie układu kompozycyjnego Zamościa na Widoku Brauna do założeń teoretycznych urbanistyki włoskiej reprezentowanej przez poglądy Pietra Cataneo. Bardzo dokładnej analizy matematycznej i geometrycznej Widoku Brauna podjął
się w 1973 r. Bonawentura Maciej Pawlicki, op. cit., s. 161–174. Dopatrzył się
wielu prawidłowości będących celowym działaniem autora Widoku i podkreślających
nawiązywanie do teorii urbanistyki włoskiej. W zaburzonych lub uwydatnionych proporcjach budowli, placów bądź bastionów należy dopatrywać się porządku realizowania kolejnych etapów miasta. Interesujące spostrzeżenia dotyczące Widoku Brauna
i jego wiarygodności pojawiły się podczas dwóch sesji naukowych, które odbyły się
w Zamościu w 1978 r. i 1985 roku. Szerzej na te tematy w: B. Sawa, op. cit., s. 9–13.
17 Pełny tok interesujących badań Widoku Brauna opierających się na bogatych materiałach źródłowych, wywodach i wnioskach znajduje się w następujących publikacjach: B. Sawa, Akademia Zamojska 1594–1994, Zamość 1998, s. 14; Eadem, Widok
Zamościa Brauna… cz. 1, s. 5–13; Eadem, Widok Zamościa Brauna domniemaną
kopią „malowania” Moranda z 1579 r. cz. 2, „ZKK” 2009, Nr 3, s. 51–57.
18 Teresa Zarębska, Zamość – miasto idealne i jego realizacja, [w:] Zamość miasto idealne, red. J. Kowalczyk, Lublin 1980, s. 7–77 (s. 50–52), wyjaśniała rozbieżności i deformacje Widoku Brauna, które musiały znaleźć się na planie z powodu
braku możliwości ukazania pełnej perspektywy miasta na obrazie. Takie podejście
umożliwiało przedstawienie dodatkowych warstw danych. Autorka zauważyła,
że aby móc osiągnąć obraz brył wzajemnie przez siebie niezasłanianych, a także
ukazać ulice, dzielące bloki, trzeba było „rozciągnąć” elementy planu, dzięki czemu
udało się weń wpisać bardzo wiele cennych informacji. (…) Wydaje się, że widok
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jest świadomie interpretowany poprzez deformację dla wydobycia wybranych cech
kompozycji.
Dowód w postaci odnalezienia oryginału „malowania” Bernarda Morando, stanowiącego domniemany pierworys Widoku Brauna, potwierdziłby nie tylko prawdziwość
hipotezy wysuniętej przez Bogumiłę Sawę, ale zrewolucjonizowałby dotychczasowe
wiadomości na temat tego wciąż zagadkowego dzieła.
Zob. S. Herbst, J. Zachwatowicz, op. cit., s. 131, poz. 2.
Muzeum Narodowe w Krakowie, Biblioteka Czartoryskich, T. 122/63/III. Zob. A. Pawłowska, op. cit., s. 260, poz. 3.
Legenda obejmuje objaśnienie osiemnastu sygnatur literowych, zbliżonych do oznaczeń z Widoku Brauna: A. (Arenal) – arsenał, B. (Chasteau) – zamek, C. (College) –
kolegium [Akademia Zamojska], D. (la Bourse) – bursa [miasteczko akademickie],
E. (Gielda) – giełda, F. (Palais) – (!) pałac [w rzeczywistości oznaczono ratusz],
G. (Eglise S. Thomas) – kościół św. Tomasza, H. (Eglise S. Cruix) – kościół Św. Krzyża
[wzorem ryc. 29A–C brak sygnatury na planie; zob. przyp. 64], I. (Temple des Armeniens) – świątynia ormiańska, K. (Porte de Lublin) – brama do Lublina, L. (Porte de Leopold) – brama do Lwowa, M. (Porte de Ienowiecz) – brama do Janowic,
N. (Grand Marché) – Rynek Wielki, O. (Pehl Marché) – Rynek Solny, P. (Temple de
Russiens) – świątynia rusińska, Q. (Moulins de la Ville) – młyny miejskie, R. (Isle) –
wyspa, S. (Fauxbourg) – przedmieście. Podpisano jeszcze trakty: lubelski [Ch. de Lublin], lwowski [Ch. de Leopold] i janowicki [Ch. de Ienowiecz].
Według hipotezy Teresy Zarębskiej, op. cit., s. 51–52, plan mógł zostać przygotowany dla wykonania rysunku Widoku Brauna.

Opracowania kartograficzne

Ryc. 31. Plan de la Forteresse de Zamosc
(2 połowa XVII w.)
Sztych został opublikowany w dziele de Jonsaca Histoire
de Stanislas Jablonowski24. Powstanie dzieła datuje się na 2 poł.
XVII w.25, natomiast autorstwo przypisuje się Janowi Michałowi
Linkowi26. Plan o wymiarach arkusza 15,5 cm × 24,0 cm wykonano
zgodnie z zasadami matematycznymi w skali 1:4000. Na awersie
umieszczono tytuł opracowania, oznaczenie kierunku północnego oraz legendę z objaśnieniami symboli literowych27. Poza ramką
znalazł się skrótowy zapis T. I. p. 24., który może mieć związek
z umiejscowieniem mapy w publikacji.
Plan przedstawia twierdzę Zamość według stanu z połowy
XVII w., z wiernym ukazaniem obrysu fortyfikacji. Czysty rysunek techniczny pozwala zwrócić uwagę na detale, a wśród nich
obraz bastionu III, który uległ uszkodzeniu w 2. poł. XVII stulecia.
Obiekt zrekonstruowano w formie dwóch nieregularnych bastionów, które podczas prac w latach 1685–1694 ponownie przebudowano w jeden bastion28. Zapewne z tego powodu zdecydowano się
na planie zaznaczyć jego planowany obrys. Na północnym przedpolu fortecznym, przed bastionem IV, umieszczono w przedwale
dwie śluzy zasilające fosę. Była to ważna informacja, ponieważ na
wcześniejszych opracowaniach kartograficznych Zamościa nie zaznaczano infrastruktury towarzyszącej fortyfikacjom. Przy lewym
barku bastionu V oznaczono przypuszczalnie kazamatę, w której
funkcjonowała później furta zastępująca Bramę Janowicką. Z treści planu wynika również, że w przejeździe zamurowanej Bramy
Janowickiej istniało wówczas przejście w kierunku przedwala.
Zabudowę przedstawiono za pomocą szrafury w układzie kwartałów (bloków) z czytelną siecią uliczną. Wyróżniono zarys ważniejszych gmachów publicznych, obiektów sakralnych i bram.
Nie ustrzeżono się błędów przy wskazaniu lokalizacji niektórych
budowli29 oraz oznaczeniu kaplicy sióstr Franciszkanek30. Przedstawiono obrys założenia pałacowego bez rzutowania gmachu

rezydencji, budynków zaplecza oraz arsenału, traktując je zapewne
jako obszar zamknięty (prywatny). Od strony północno-wschodniej ukazano w sposób malarski rzeźbę terenu – dolinę rzeczną
oraz grunty orne, przypominające nieco swoim przedstawieniem
rysunek z planu autorstwa François de la Pointe.
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Ryc. 32A–B. Zamojsc. Hwilken Hans Kongl May
Konung Carl den XII. med das Armeé förby passerade
den 22 Sept. 1704 och Campera de wöd Mokre ¼
mihl ifran Staden, Sedan samma Ort, Sigh Hans Kongl May:
Submitterat hade och säledes för fienteligit anfall befriat (1704)
Rękopiśmienne wielobarwne lub dwubarwne opracowanie kartograficzne o obszernym tytule zostało datowane na rok 170431.
Plan sporządzili wojskowi inżynierowie szwedzcy32 w skali około
1:4000, przedstawionej za pomocą podziałki liniowej33. Arkusz
posiada wymiary 39,5 cm × 34,0 cm. Orientacja planu pokrywa
się z osią bastionu VI, jednak brakuje oznaczenia kierunku północnego. W górnej części arkusza umieszczono tytuł wraz z objaśnieniem sygnatur liczbowych34, za pomocą których oznaczono
ważniejsze budowle.
Treść opracowania kartograficznego obejmuje Zamość w obrysie
bastionowym z łatwymi do odczytania fortyfikacjami, fosą, rzeką
i zalewami położonymi od zachodu i południa (Morass). Wewnątrz
murów naniesiono kwartały zabudowy z ważniejszymi budowlami
wyszczególnionymi kolorem brązowym. Dokładnie odwzorowano
teren pałacowy z ogrodem spacerowym oraz szpalery drzew przebiegające wzdłuż kurtyn po wewnętrznej stronie murów. Otaczające twierdzę przedmieścia35 są pozbawione zabudowy, ponieważ
zostały spalone i zrujnowane przez Szwedów podczas oblężenia
twierdzy. Oznaczono także trakty w kierunku Szczebrzeszyna
i Lwowa oraz młyn wodny przy grobli szczebrzeszyńskiej.
Uzupełnieniem części kartograficznej są dwa rysunki przedstawiające Zamość. Pod planem umieszczono ilustrację bastionu VI
wraz z jego przekrojami36. Najniżej znajduje się panoramiczny
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24 [?] de Jonsac, Historie de Stanislas Jablonowski, Leipzic 1774, s. 24, za: A. Pawłowska, op. cit., s. 260, poz. 4.
25 Stanisław Herbst i Jan Zachwatowicz uważali, że plan przedstawia twierdzę Zamość
w połowie XVII w. Zob. S. Herbst, J. Zachwatowicz, op. cit., s. 131, poz. 3. Teresa Zarębska datuje plan na 2 poł. XVII w. (przed 1694 r.). Zob. T. Zarębska, op. cit.,
s. 30.
26 B. Sawa, Zamojskie bramy miejskie XVI–XX w., „ZKK” 2011, nr 3, s. 4–11 (s. 8).
27 W legendzie wyróżniono jedenaście obiektów: A. (le Cháteau) – zamek, B. (la Paroisse) – kościół parafialny [Kolegiata], C. (l’Academie) – akademia, D. (le grand Marché) – Rynek duży [Wielki], E. (le Marché sur l’eau) – Rynek Wodny, F. (le Marché du
Sel) – Rynek Solny, G. (la Maison de Ville) – budynek władz miejskich [ratusz], H. (les
Capucins) – (!) Kapucynki [chodzi o zgromadzenie sióstr Franciszkanek], I. (l’Eglise
des Franciscains) – kościół Franciszkanów, K. (l’Eglise des fréres de la Miséricorde) –
kościół Bonifratrów, L. (l’Eglise des Arméniens) – kościół ormiański, M. (l’Eglise de
Grécque) – (!) kościół grecki [błędna lokalizacja w miejscu synagogi], N. (la Synagogue) – (!) synagoga [błędna lokalizacja w miejscu cmentarza ormiańskiego], O. (la
Porte de Léopol) – Brama Lwowska, P. (la Porte de Lublin) – Brama Lubelska, Q. (le
Moulin) – młyn.
28 Wykaz działań przewidzianych koncepcją udostępnienia turystycznego i urządzenia krajobrazu warownego Twierdzy Zamość w ramach działania 6.4 „Inwestycja
w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego
„Innowacyjna Gospodarka” 2007–2013. Zob. http://www.bip.zamosc.gov.pl/dat/attach/3557_wykaz_dzialan.doc (dostęp z dnia 21 grudnia 2009).
29 Synagogę ulokowano na północ od kościoła ormiańskiego, na miejscu działki domniemanego cmentarza ormiańskiego. W miejscu synagogi umieszczono cerkiew
grecką. Obiekt świątyni greckiej także wyróżniono, lecz go nie podpisano.
30 Znajdowała się przy ul. Ślusarskiej lub ul. Bełskiej (obecnie ul. Staszica) naprzeciw
fasady kościoła franciszkańskiego. Na planie budowlę oznaczono literą H i podpisano les Capucins (Kapucynki, siostry Franciszkanki). Czyżby zbieżność oznaczenia
wskazywała na ten obiekt sakralny w przypadku legendy Planu Brauna?

31 Tłumaczenie tytułu brzmi: Zamość. Koło którego Jego Król. Mość Karol XII przechodził z armią 22 Września 1704 i stał obozem pod Mokrem, ¼ mili od miasta, wtedy ta
miejscowość poddała się Jego Król. Mości i wskutek tego uchroniła się od nieprzyjacielskiego ataku. Plan przechowywany w Królewskim Archiwum Wojennym w Sztokholmie (Kongl. Krigsarkivet), Kartong. Nr 41, lit. a, zob. A. Pawłowska, op. cit.,
s. 261, poz. 5. Reprodukcja fotograficzna ze zbiorów fotografii Muzeum Zamojskiego
w Zamościu, reprod. H. Szkutnik. Kopia opracowania kartograficznego pochodząca
ze zbiorów dr. Aleksandra Czołowskiego, znajduje się w zasobie Archiwum Narodowego w Krakowie (dalej: ANK), Zbiór kartograficzny, sygn. VI–290 i została przedstawiona na rycinie 32B.
32 30 września 1704 r. armia szwedzka pod wodzą Karola XII zajęła bez walki Zamość.
Dokładność przeprowadzonych pomiarów na planie świadczy dobitnie o wysokim
kunszcie inżynierów wojskowych. Podczas kilkudniowego pobytu w Zamościu dokonano opomiarowania miasta, kładąc szczególny nacisk na fortyfikacje twierdzy.
33 Jednostką miary jest fambnar (famnar) – sążeń szwedzki sprzed 1855 r. (6000 sążni =
1 mila) w przeliczniku 100 fambnar odpowiada długości 82 mm na podziałce liniowej.
34 Oznaczono następujące budynki: 1. (Pfarrkiörkan) – kościół farny [Kolegiata],
2. (Franswcanerkiörkan) – kościół franciszkański, 3. (Armenianerkiörkan) – kościół
ormiański, 4. (Nunnekiörkan) – kościół zakonny [Klaryski], 5. (Judekiörkan) – kościół żydowski [synagoga], 6. (Rysskiörkan) – kościół ruski [cerkiew], 7. (Rädhuset) –
ratusz, 8. (Academien) – akademia, 9. (Slottet) – pałac, 10. [nie podpisano w legendzie] – kościół klasztorny Reformatów.
35 Teren przedmieść podpisano: Deel af förstaden som mehrendels är Ruinerat och
afbränt – część przedmieść została zniszczona poprzez wyburzenie oraz spalenie.
36 Sporządzono przekrój podłużny i poprzeczny zawierający poszczególne warstwy
muru właściwego wraz z urządzeniami zewnętrznymi przedpola i fosą. Dodatkowo zaznaczono przerywaną linię prostopadłą do czoła bastionu, której przebieg
jest zgodny z poprowadzonym rysunkiem przekroju. Jest to bardzo cenny materiał,

63

Wojciech Przegon, Jakub Żygawski – Kartograficzne zamostiana

Ryc. 34. Plan Von der Festung Zammosc (ok. 1720)
Plan twierdzy Zamość sporządzony najpewniej podczas zajęcia miasta przez Sasów na przełomie 1715
i 1716 roku. Autor opracowania pozostał nieznany. Arkusz sporządzono w formie wielobarwnego rękopisu na kartonie o wymiarach 49,0 cm × 39,0 cm43. Opracowanie kartograficzne otrzymało orientację południową oraz pozbawione zostało elementów
matematycznych. Arkusz zamyka prosta ramka, na którą składają
się dwie linie różnej grubości. W prawym dolnym rogu oddano
w sposób plastyczny legendę z tytułem planu oraz objaśnieniem
ważniejszych obiektów oznaczonych sygnaturami literowymi44.
Na arkuszu widnieją późniejsze dopiski liczbowej wartości skali
1:3350 oraz datacja opracowania szacowana na rok 1720.
Zakres treści planu obejmuje twierdzę wraz z okolicą. Skupiono
się na dokładniejszym oddaniu fortyfikacji oraz kwartałów zabudowy wewnątrz murów, pomijając w zupełności przedmieścia, w obrębie których naniesiono jedynie główne trakty oraz cieki wodne.
Bloki zabudowy przedstawiono w dużym uproszczeniu, zacierając
renesansowy układ miasta. Wyróżnione gmachy zlokalizowano
umownie, przesuwając niekiedy ich właściwe położenie45.
Proweniencja planu wykazuje wyraźne cechy militarne objawiające się dokładnym oddaniem układu fortyfikacji z bastionami, wałami, narożnymi kojcami (bastion V i VI), pochylniami, poziomem
fosy i przedwałem. W lewym dolnym rogu arkusza umieszczono
przekrój perspektywiczny obwarowań fortecznych z ukazaniem
murowanej kurtyny, ziemnego wału, poziomu przewala oraz fosy.
W otoczeniu twierdzy przedstawiono zarastające powierzchnie
zalewów od strony zachodniej i południowej, ukazując jednocześnie obszary spławne. Przy Bramie Szczebrzeskiej oznaczono
wyraźnie szeroki trotuar do przystani nad Wielką Zalewą. Wśród
toni zbiornika zaznaczono schematycznie fortalicję na wyspie,
będącą w domyśle reliktem zamku kanclerskiego w Skokówce46.
W sąsiedztwie murów naniesiono mosty oraz trzy młyny wodne
z kołami młyńskimi, znajdujące się przy trakcie szczebrzeszyńskim
i w rejonie bastionu IV.

widok twierdzy od strony spalonego przedmieścia – w tym przypadku Nowego Światu lub Przedmieścia Skierbieszowskiego. Perspektywa widoku jest zgodna z orientacją mapy, z rzutem centralnym przypadającym na szpicę bastionu VI37. Warto w tym
kontekście zaznaczyć, że jest to jedno z najstarszych przedstawień
graficznych, dających wyobrażenie o architekturze zabudowy podmiejskiej Zamościa w okresie staropolskim.
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Ryc. 33. Zamoscium oder Zamosc. Eine Statt
in der Polnischen Provinz Roth Reussen, in der
Woywodischafft Belcz, nahe bey einem See dieses
Nahmens, führet den Titte eines Für stenthums, ū wurde von
Ioanne Zamoski dem Polnischen Gros-Canzler auf einer feinen
Ebene, nahe beÿ dem Flusse Weper erbauet, auch zu gleich zu
einem fasten Orte gemacht, wie sie sich dē Å 1651 wider die
Cossaken tapffer wehrete, Å 1708. ū g. lite Sie durch Brand
sehr grossen Schaden (1708)
Miedzioryt jednobarwny38 wzorowany wiernie na tzw. Widoku Brauna39, przedstawiający na kartonie rzut aksonometryczny
twierdzy Zamość w orientacji południowej. Arkusz otrzymał wymiary 17,5 cm × 22,5 cm, natomiast przedstawienie miasta odpowiada pomniejszeniu ok. 1:20000. Rysunek otacza podwójna
ramka, nieco ciaśniejsza niż na pierwowzorze. Pod ramką umieszczono nazwisko litografa, którym był Gabriel Bodenehr. Z lewej
strony arkusza zamieszczono w języku niemieckim pełen tytuł
opracowania40. Poniżej zlokalizowano objaśnienie sygnatur literowych, którymi oznaczono ważniejsze budowle na planie41. W prawym górnym rogu ramki umieszczono liczbę 50 – numer arkusza.
Zakres treści opracowania odpowiada tzw. Widokowi Brauna.
Podpisano jedynie w języku niemieckim młyny miejskie (Statt
Mühlen) położone przy grobli szczebrzeszyńskiej. Oznaczono
również położenie kościoła pw. Świętego Krzyża42.
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dokumentujący architekturę oraz technikę wykonania fortyfikacji zamojskiej twierdzy w okresie linkowskim. Zob. A. Kąsinowski, Fortyfikacje Zamościa z XVI–XVIII
wieku – w świetle ostatnich badań, [w:] Konserwatorska Teka Zamojska: Problematyka konserwatorska fortyfikacji nowożytnych, red. E. Kowalczykowa, Warszawa–Zamość 1983, s. 64–74 (s. 72, przyp. 46).
Zwraca uwagę wierne przedstawienie architektury miasta. Ważniejsze budynki posiadają oznaczenia liczbowe z objaśnieniem w legendzie. Zob. J. Żygawski, M. Sirko, Okoliczności powstania planów i map Zamościa od XVII do XX wieku oraz sylwetki ich autorów, „Polski Przegląd Kartograficzny” (dalej: „PPK”), T. 38: 2006, nr 3,
s. 233–245 (s. 236–237).
Litografia została umieszczona w dziele Curioses Staats und Kriegs Theatrum in Polen i Curioses Staats- und Kriegs-Theatrum Dermahliger Begebenheiten wydanym
w latach 1704–1740. Kopia znajduje się w zasobie Bibilioteki Narodowej w Warszawie, sygn. ZZK 23 912 oraz na stronie: https://polona.pl/item/zamoscium-oder-zam
osc,MjY4OTM4MzQ/0/#info:metadata (dostęp z dnia 21 grudnia 2017).
Zob. ryc. 29A–C.
W wolnym tłumaczeniu: Zamoscium albo Zamość. Miasto w Polskiej Prowincji Czerwonej Rusi, w Województwie Bełzkim, w pobliżu jeziora o tej nazwie, stolica księstwa,
zbudowane przez Jana Zamoyskiego posiadającego tytuł Polskiego Wielkiego Kanclerza, w pobliżu rzeki Wieprzec, założone na surowym korzeniu, broniło się w Roku
Pańskim 1651 przed Kozakami natomiast w Roku Pańskim 1708 ucierpiało bardzo
mocno od panoszącego się Ognia.
Erklärung der Buchstaben – Objaśnienie liter: A Das Zeüghaus – Arsenał; B Das
Schloss – Zamek; C Collegium – Kolegium (Akademia Zamojska); D Die Böers – Bursy; E Gielda – Giełda; F Das Rathaus – Ratusz; G S. Thomas Kirch – Kościół św. Tomasza (Kolegiata); H H[eilig]e † Kirch – kościół Św. Krzyża; I Die Armeniche Kirch –
Kościół Ormiański; K Die Russische Kirch – Kościół Ruski (cerkiew); L Lublinische
Thor – Brama Lubelska; M Leopolnische Thor – Brama Lwowska; N Ienowieczische
Thor – Brama Janowicka.
Na oryginalnym Widoku Brauna oraz jego kopiach kościół pw. Świętego Krzyża pojawiał się jedynie w legendzie. Nie było oznaczenia budowli na planie.

Ryc. 35. Plan von Zamoscie (ok. 1740)
Militarny plan twierdzy sporządzony został w formie wielobarwnego rękopisu na kartonie o wymiarach
52,0 cm × 35,0 cm47. Dzieło kartograficzne znalazło się w II tomie zbioru planów królewskich twierdz włoskich, węgierskich,
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43 Plan twierdzy Zammość przechowywany jest w zasobie Staatsbibliothek zu Berlin
Preussischer Kulturbesitz Kartennabteiilung, sygn. SBB IIIC Kart X 49901 3. Zob.
S. Herbst, J. Zachwatowicz, op. cit., s. 131, poz. 7; W. Trzebiński, T.P. Szafer, Katalog planów miast polskich w zbiorach Niemieckiej Biblioteki Państwowej
w Berlinie, cz. I, Warszawa 1957, dodatek do „Kwartalnika Architektury i Urbanistyki” 1957, z. 3–4, seria: „Ilustrowany Katalog Źródeł Kartograficznych do Historii
Budowy Miast Polskich”, z. IV, s. 25, poz. 52. Składamy serdeczne podziękowanie
Pani Dr Bogumile Sawie za udostępnienie kopii cyfrowej planu.
44 W legendzie oznaczono i opisano następujące obiekty: A – zamek (Das Schlos); B –
fara [kolegiata] (Die Fahr Kirch); C – kościół Franciszkanów (Franciskanes Kirch);
D – kościół Reformatów (Reformaten Kirch); E – kościół ormiański (Armeniansche
Kirch); F – kościół ruski [bazyliański] (Rusische Kirch); G – kościół Bonifratrów (Bonefratter Kirch); H – Akademia (Die Accademie); I – Brama Lwowska (Lemberger
Thor); K – Brama Szczebrzeska (Sebrszeszyner Thor); L – furta [Janowicka] (Die
Pforte).
45 Przykładem jest lokalizacja cerkwi bazyliańskiej i gmachu Akademii Zamojskiej.
46 Zob. ryc. 40A–C.
47 Zob. S. Herbst, J. Zachwatowicz, op. cit., s. 131, poz. 6; W. Trzebiński, T.P. Szafer, op. cit., s. 5; A. Pawłowska, op. cit., s. 261, poz. 6.
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polskich i skandynawskich autorstwa Johanna Georga Maximiliana Fürstenhoffa z 1711 roku48. Arkusz posiada ramkę i legendę
z objaśnieniem sygnatur liczbowych49 oraz podziałką liniową wyrażoną w krokach. Przy legendzie dopisano w późniejszym okresie
informację dotyczącą skali 1:2150 oraz oszacowano datę powstania planu na ok. 1740 rok.
Zakres treści obejmuje centralnie położoną twierdzę z naniesionymi dziełami militarnymi oraz strategicznymi obiektami, pozbawioną cywilnej zabudowy miasta. Nie przedstawiono również
zabudowy podmiejskiej, ukazując jedynie tereny zabagnione po
zachodniej stronie miasta. Zaznaczono obrys forteczny z kurtynami, bastionami, przedwałem i fosą. Grubą szarą linią uczytelniono
szerokość ziemnego wału po wewnętrznej stronie obwodu obronnego oraz murowane lica zewnętrznych kurtyn i bastionów, oznaczone podwójną czerwoną linią. Zaznaczono również inne obiekty
militarne: bramy, furtę wodną, kazamaty kilku bastionów, mosty
nad fosą, groblę szczebrzeszyńską oraz młyny i śluzy znajdujące się
po zewnętrznej stronie murów, stanowiące istotne elementy układu obronnego twierdzy. Na planie naniesiono nowo zrealizowane
urządzenia obronne – ziemne nadszańce przy szyi bastionu VI
oraz na plateau bastionu VII. Spośród elementów przyrodniczych
przedstawiono akwen Wielkiej Zalewy (Grose Teich), której wody
oblewały południowy odcinek twierdzy. Zaznaczono również cieki wodne po zachodniej stronie obwarowań oraz tereny podmokłe
i grunty orne.

Treść opracowania przedstawiono w sposób uproszczony ikonograficzny, stosując rysunki i sygnatury. Zaznaczono ważniejsze
ośrodki miejskie, sieć drogową i rzeczną oraz rzeźbę powierzchni
ziemi. Wszystkie elementy treści przedstawiono w formie pozaskalowych sygnatur oraz ikon, typowych dla osiemnastowiecznych map, np. lasy w postaci skupisk sygnaturek drzew liściastych,
rzeźbę terenu w formie cieniowanych kopczyków natomiast tereny
rolne jako rysunki pól uprawnych, rozdzielonych miedzami o różnym kierunku przebiegu. Czytelnie ukazano trzynaście ważniejszych miast, stosując sygnatury budynków sakralnych52 bądź schematyczny obrys fortyfikacji53. Centrum arkusza zajmuje twierdza
Zamość z Broniącą się od Roku 1661 (…) Akademią, atakowaną
ogniem artyleryjskim przez lwowską Akademię Jezuicką. Ogniste
kule miotano także ze Lwowa w kierunku krakowskiej uczelni.
Ryc. 37. [Zamość] (1772)
Austriacki plan sytuacyjny twierdzy54 sporządzony
w 1772 r. przez F. Buzogány’ego na kartonie o wymiarach 43,0 cm × 33,0 cm. Opracowanie rękopiśmienne, wielobarwne, bez tytułu. Arkusz zawiera podziałkę liniową mianowaną55
odpowiadającą skali około 1:3000. Na awersie oznaczono strzałką kierunek północny, jednak zabrakło miejsca dla objaśnienia
użytych w treści planu symboli i znaków. Podpisy ważniejszych
obiektów i urządzeń sporządzono w języku niemieckim56. Spośród
informacji tekstowych i liczbowych warto zwrócić uwagę na numerację bastionów57, która pojawia się po raz pierwszy właśnie na
opisywanym planie.
Zakres treści opracowania kartograficznego obejmuje twierdzę w otoczeniu fortyfikacji zamkniętych przez fosę. Zabudowy
przedmieść nie przedstawiono w sposób szczegółowy, lecz jedynie schematyczny – za pomocą ledwie dostrzegalnej linii barwy
różowej, którą obwiedziono zewnętrzne krawędzie fos. Obszary
dawnych zalewów graniczących z miastem od zachodu i południa
oznaczono jako tereny podmokłe58. Położenie pobliskich miejscowości Lipsko i Żdanów (Lipsko, Stadnuw) przedstawiono w sposób
orientacyjny, niemający wiele wspólnego z rzeczywistością. W obrębie twierdzy wrażenie zaburzenia kartometryczności potęguje
sposób ukazania nieforemnych bloków zabudowy, a także ulic,
które otrzymały nielogiczny przebieg względem renesansowego
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Ryc. 36. [Mapa okolic Zamościa] (1759)
Perspektywiczna mapa będąca alegorią „ataku” lwowskich Jezuitów na akademickie ośrodki w Rzeczypospolitej, zamieszczona w publikacji z 1759 lub 1760 roku
wydanej w drukarni Akademii Zamojskiej50. Miedzioryt monochromatyczny autorstwa zamojskiego sztycharza Jana Kantego
Siarczyńskiego. Plan posiada wymiary arkusza 19,5 cm × 29,7 cm.
Otrzymał również podstawowe elementy opracowania kartograficznego: podziałkę liniową mianowaną w milach polskich (Militaria Polonica)51 oraz ramkę. Plan posiada orientację południową
oraz opisane skrótami w języku łacińskim kierunki stron świata,
które umieszczono przy bokach arkusza.
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48 Oryginalny tytuł Sammlung von Festungsplännen. II. Planes von Italien, Ungarn,
Pohlen und denen Nordishen Königreichen. Opracowanie znajduje się w zasobie
Sächsiche Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden. Wobec
powyższej wiadomości należałoby rozważyć możliwość wcześniejszej datacji opracowania kartograficznego. Anna Pawłowska szacuje powstanie planu na ok. 1740 r.,
zapewne na podstawie dopisanej informacji dotyczącej datowania dzieła, znajdującej
się przy objaśnieniu legendy. Zob. A. Pawłowska, op. cit., s. 261, poz. 6. Kopia ze
strony internetowej: https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/64JXXZK4L
M6JEMSIJGYLQ2EE5NZGPVJG?lang=de (dostęp z 10 września 2013).
49 Zastosowano w legendzie następujące objaśnienia: 1 – Brama Szczebrzeska (Schebrzeßce Thor), 2 – Brama Lwowska (Lembergerßce Thor), 3 – Mała Furta [Lubelska]
(Die Kleine Pfurtte), 4 – Nadszańce (Cavalliers), 5 – Przedwał (Untere gang), 6 –
Nowy mur w fosie (Neue Mauer im Graben), 7 – na odcinku między nr 7 a nr 8 teren
jest pokryty wysoką roślinnością (Von 7 bis 8 hat man allezeit die Hohe einem bedeckten hing anzulegen), 9 – odcinek od 9 do 10 nie jest pokryty wysoką roślinnością
(von 9 bis 10 ist gar Keine Hohe), 10 – zasilanie fosy (Fosse welche zuge mit dort).
50 Plan przechowywany w Archiwum Państwowym w Zamościu (dalej: APZ), Akta
osób i rodzin: Akta Zygmunta Klukowskiego, sygn. 111. Zob. Plany i mapy w zasobie Archiwum Państwowego w Zamościu. Przewodnik po wystawie zorganizowanej
w Galerii Fotografii „Ratusz” ZTF w Zamościu, Zamość 4–10 listopada 2011 r., oprac.
J. Żygawski, Zamość 2011, s. 8–9.
51 5 mil polskich odpowiada długości 30 mm na podziałce liniowej.

52 Chełm, Krasnystaw, Łaszczów, Łuck, Przemyśl, Waręż, Włodzimierz.
53 Jarosław, Kraków, Lublin, Lwów, Sandomierz, Zamość.
54 Arkusz nie posiada tytułu. Zob. S. Herbst, J. Zachwatowicz, op. cit., s. 132,
poz. 12; A. Pawłowska, op. cit., s. 261–262, poz. 8. Plan przechowywany w ANK,
Zbiór kartograficzny, sygn. VI 292.
55 Jednostką miary były kroki [z austr. Schritten] w przeliczeniu 200 Schritten = 51 mm
na podziałce liniowej.
56 Na planie podpisano wiele urządzeń i terenów: zamek (Schloβ), zbrojownia (Zeug
Haus), Akademia (Academie), Kolegiata (jako Chatedrale [sic!] Kirchen), klasztor Bazylianów (Basilianer Klaster), klasztor Franciszkanów (Minoriten Klaster), kościół
ormiański (Armenier Kirche), kościół klasztorny Bonifratrów ze szpitalem (Bahr
merzige), wał (jako Batheria – kurtyna VII–I), Bramę Lwowską (Lemberg Thor), Bramę Szczebrzeską (Schchsebrzeschiner Thor), Starą Bramę Lubelską (Das Alte Lubliner
Thor), ratusz (Das Rathaus), Rynek Wielki (Haupt Markt), budowane koszary (Das
zur Cassarma an gelagen Hauss), kościół klasztorny Reformatów (Reformaten der
Franciscaner klaster).
57 Numeracja bastionów rozpoczynała się od bastionu południowo-zachodniego (obecnie bastion III) i biegła zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
58 Ze względów strategicznych opisano w interesujący sposób warunki fizjograficzne
terenów zabagnionych po południowej stronie twierdzy. Pagórki, na których Szwedzi
szańce pobudowali.
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planu urbanistycznego Zamościa. Poszczególne ciągi komunikacyjne różnią się szerokością oraz nie przecinają się pod kątem prostym. Zabudowie i drogom towarzyszy zieleń ogrodowa. Jej skupiska występują również przy pałacu, a także w formie szpalerów
drzew biegnących wzdłuż kurtyn murów oraz w obrębie plateau
pięciu bastionów.
Na przedpolu fortecznym zaznaczono główne szlaki komunikacyjne59 wybiegające z Zamościa w kierunku innych miejscowości:
Krakowa60, Lwowa i Warszawy61. Naniesiono także opisy sugerujące, przez jakie przedmieścia drogi przebiegają62. W pobliżu
twierdzy przedstawiono lokalizację młynów wodnych63. Przy starym trakcie lubelskim zaznaczono stację pocztową (Die Post)64. Na
obszarach zalewowych wokół twierdzy ukazano teren założenia
ogrodowego ulokowanego na wyspie Kępa (Garten)65.

Zakres tematyczny treści planu obejmuje rzeźbę terenu przedstawioną przy użyciu metody kreskowej. Odwzorowano również
sieć hydrograficzną z rzekami, kanałami oraz zbiornikami wodnymi, w tym Wielką Zalewę zasilaną od wschodu szeroko rozlewającą się Kalinowicą. Koryto Topornicy było również szerokie
i nieregularne, tworząc na wysokości folwarku janowickiego staw.
Podmokłe tereny na zachód od miasta porastały łąki.
Szczegółowo ukazano zabudowę przedmieść położonych wokół
twierdzy. Poza zabudową mieszkalną i sakralną zaznaczono ogrody, sady oraz zadrzewienia. Przedstawiono sieć drogową z rozróżnieniem traktów głównych oraz dróg pobocznych o nawierzchni
gruntowej. Naniesiono przebiegającą po wschodniej stronie przedmieść linię umocnień obronnych, zwanych „szańcami szwedzkimi”. Podpisano również cegielnie leżące przy trakcie lwowskim
i trakcie hrubieszowskim, wyspę Kępę, przedmieścia: Podgroble
(Pogroble) i Żydowskie oraz folwarki: Podtopole i Janowice.
Twierdzę przedstawiono w zniekształconym obrysie fortyfikacji
bastionowych. Zabudowa wewnątrz murów również wykazywała
pewne dysproporcje. Położenie bloków leżących naprzeciw pałacu
było zniekształcone względem osi miasta, gdyż takim położeniem
powinno się cechować wyłącznie założenie pałacowe68.

Ryc. 38. Zamość Z Przedmieściami y Przyległościami,
podług prawdziwego położenia, w Roku 1774,
na Mappie okazany (1774)
Pierwszy tak dokładny plan przedstawiający twierdzę Zamość wraz
z przedmieściami66. Dzieło nieznanego autora powstało w formie rękopiśmiennej, prawdopodobnie na kartonie o wymiarach
58,0 cm × 43,0 cm. Obraz miasta przedstawiono w pomniejszeniu
odpowiadającemu skali 1:7800. Na awersie arkusza w ozdobnym
kartuszu umieszczono tytuł opracowania oraz legendę (jako Wykład liczb) w języku polskim67.
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Ryc. 39. Plann der befestigen Stadt Zamoscz
Nebst Ihren Vorstadt, wie solche bey Einrucken
der kaiserliche – königliche Truppen, Anno 1772
beschalten waren. Diese Stadt gehört als eine Polnische
Ordinations Stadt dem Fürstem Zamoiskÿ, ist Ihme auch
nachdem dieser theil Polens in Galizien verwandert worden,
gelasten worden (1775)
Opracowanie kartograficzne z 1775 r.69 stanowi najprawdopodobniej kopię planu z roku 177470. Świadczy o tym zbliżona kompozycja arkusza oraz zakres tematyczny treści. Autorem planu był
Austriak M. Jo[hann] Derichs71. Wielobarwny rękopis sporządzono na kartonie o wymiarach 34,0 cm × 45,0 cm, w pomniejszeniu wyrażonym za pomocą podziałki liniowej72 odpowiadającemu
skali 1:7400. Arkusz otrzymał ramkę, w obrębie której przedstawiono kartowany obszar. W lewym górnym rogu umieszczono
tytuł planu, w dolnej części arkusza – skalę oraz przedstawione
w malarski sposób objaśnienie sygnatur literowych73. Oznaczono
również główne kierunki stron świata za pomocą róży wiatrów.
Zakres treści planu obejmuje elementy fizjograficzne: rzeźbę terenu ukazaną za pomocą metody kreskowej oraz elementy
🡣🡣115

59 Trakt lubelski jako Straβe nach Warschau, trakt lwowski jako Straβe von Lemberg,
trakt szczebrzeszyński jako Straβe nach Cracau.
60 Na planie ukierunkowano tak trakt szczebrzeszyński, zapewne, aby wskazać Kraków
jako duży, należący wówczas jeszcze do Rzeczypospolitej ośrodek miejski w obrębie
Galicji Zachodniej, do którego można było dojechać przez Szczebrzeszyn, Biłgoraj
i Tarnogród.
61 Warto w tym kontekście przyjrzeć się przebiegowi traktu lubelskiego, który na planie
omija od północy twierdzę, prowadząc obok młyna na Sadowisku w kierunku zachodnim, do grobli omijającej Zamość po stronie zachodniej przez folwark Janowice.
62 Trakt lwowski nosił nazwę Przedmieścia Lwowskiego (Lemberger Vorstadt), jedna
z bocznych ulic odchodzących w kierunku wschodnim (prawdopodobnie ul. Kozacka) posiadała nazwę Przedmieścia Hrubieszowskiego (Rubiszover Vorstadt). Według innych kartograficznych materiałów źródłowych, ulice osiemnastowiecznego
Zamościa często posiadały nazewnictwo przedmieść, np. Ulica Lubelskiego Przedmieścia, Ulica Lwowskie Przedmieście itp. Zob. B. Sroczyńska, Rozwój przestrzenny przedmieść Zamościa w latach 1580–1939, [w:] Konserwatorska Teka Zamojska:
Zamość w XIX stuleciu, red. B. Pokorska, Warszawa–Zamość 1986, s. 48–129 (s. 53,
tabela); A. Kędziora, J. Żygawski, Leksykon ulic i placów Zamościa, Zamość 2015.
63 Młyny wodne znajdowały się tuż za fortyfikacjami przy trakcie szczebrzeszyńskim
i trakcie lubelskim (Sadowisko).
64 A. Kędziora, Encyklopedia miasta Zamościa, Zamość 2012, s. 294. Stacja pocztowa przy starym trakcie lubelskim powstała w 1774 r. w miejscu dzisiejszej kamienicy
czynszowej przy ul. Marszałka Piłsudskiego 13. Umiejscowienie poczty na planie należy odbierać wyłącznie orientacyjnie.
65 Ogród znajdował się na tzw. Kempie Stawowej – zespole wysp leżących na Wielkiej
Zalewie, gdzie dopuszcza się lokalizację pierwotnego zamku Zamoyskich. W XIX w.
na wyspach powstała działobitnia.
66 Opracowanie zaginione, przed II wojną światową znajdowało w zbiorach Biblioteki
Ordynacji Zamojskiej w Warszawie, obecnie znane wyłącznie z przedruków w publikacjach. Zob. S. Herbst, J. Zachwatowicz, op. cit., s. 67, ryc. 27, s. 132, poz. 8.
67 Legenda opracowania zawierała dwadzieścia numerów, którymi oznaczono ważniejsze budynki: 1. Dziedziniec Pałacu H.J.W. Zamoyskich; 2. Kościół Kollegiacki; 3. Akademia; 4. Kościół WW. XX Reformatów; 5. Kościół WW. XX Franciszkanów; 6. Kościół y Szpital Bonifraterski; 7. Kościół y Klasztor WW. PF. Franciszkanek; 8. Kościół
y Rezydencya WW. XX Bazylianów; 9. Rynek; 10. Ratusz z Odwachem; 11. C-Hauz
czyli Arsenał; 12. Kościół Ormiański; 13. Seminarium; 14. Brama Lwowska z mostem
zwodzonym nad Fossą; 15. Oficyna W.P. Ordynata [?]; 16. Furta Lubelska; 17. Szpital; 18. Rezydencya Infułata Zamoyskiego; 19. Scholasterya; 20; Rezydencya kustosza
Kollegiackiego.

68 Prawdopodobnie plan wykonano według przeprowadzonych pomiarów miasta, natomiast autor opracowania błędnie założył, że przekręcenie osi założenia pałacowego tyczy
się również trzech bloków zabudowy miasta leżących w opozycji względem rezydencji.
69 Tłumaczenie swobodne tytułu brzmi: Plan twierdzy Miasta Zamościa z Jego
najbliższymi Przedmieściami, jak również Zajętymi przez cesarsko-królewskie Wojska w Roku 1772. To Miasto stanowiło główne Miasto Polskiej Ordynacji Księcia
Zamoyskiego, będąc Przeznaczone wraz z tą Częścią Polski do wcielenia do Galicji.
Plan przechowywany w zasobie Österreichisches Staatsarchiv Wien (dalej: ÖSTA),
Kriegsarchiv, GIk 159.
70 Zob. ryc. 38.
71 Stanisław Herbst i Jan Zachwatowicz błędnie odczytali datę powstania opracowania na
1785. Zob. S. Herbst, J. Zachwatowicz, op. cit., s. 132, poz. 11; A. Pawłowska,
op. cit., s. 262, poz. 10.
72 Skalę wyrażono w wielkości miary 1000 kroków [z austr. Schritten] oder 400 sążni
[Klaftern] co odpowiada długości 102 mm na podziałce liniowej. Przy tytule opracowania znajduje się dopisana ołówkiem informacja 1” = 100°.
73 A. Zamek (das Schloβ); B. Kościół farny [Kolegiata] (Pfar Kirche); C. Reformaci (Reformaten); D. Ormianie (Armenianer (sic!)); E. Bonifratrzy (Barmhakige);
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sieci hydrograficznej: rzeki, kanały i zbiorniki wodne. W analogiczny sposób jak na planie z 1774 r. przedstawiono twierdzę wraz
z przedmieściami, zabudową, strukturą własnościową gruntów
oraz siecią komunikacyjną. Z powodu bogatej legendy podpisano
place i ciągi komunikacyjne74.

sposób urządzenia terenów. Zaskakujący jest stopień rozwoju
przedmieść, wśród których wyróżniono: Przedmieście Lubelskie80,
Przedmieście Lwowskie81, Przed Miastem (lub Przedmieście)82,
Przedmieście Nowy Las83 oraz Przedmieście Skierbieszowskie84. Na
wschodnim skraju arkusza, za traktem hrubieszowskim, umieszczono nazwę wysoczyzny Galgen Berg (w swobodnym tłumaczeniu
dosłownie Góra Szubienicza lub Góra Wisielców), na której dokonywano publicznych egzekucji. Uwidoczniono zarys pierwotnych fortyfikacji miejskich, wyznaczonych jeszcze przez Bernarda Moranda
w XVI stuleciu. We wschodniej części miasta odwzorowano przebieg tak zwanych „starych szańców szwedzkich”85. Na położonym
na Wielkiej Zalewie86 zespole wysp Kempa87 naniesiono zachowane
pozostałości nieużywanego czworobocznego urządzenia obronnego z basteją88. Szczególnym elementem treści są wspomniane przedmieścia w formie przed ich całkowitym wyburzeniem, które w latach 1809–1813 oraz 1821–183189.

Ryc. 40A–C. Erstes-Zeichnungs Blatt. Plan von der
🡣🡣116 Festung Novi Zamosc in den Königreich Galizien
nebst der um selbe auf 6, bis 700 Klaftern liegende
Gegend (1777)
Szczegółowy i bardzo precyzyjny austriacki plan Zamościa wykonany w formie pierworysu – czystorysu, stanowiący najprawdopodobniej podstawę źródłową dla innych planów miasta z przełomu XVIII i XIX wieku. Opracowanie kartograficzne wykonał
w 1777 r.75 inż. kpt Haillmann. Wielobarwny rękopis sporządzony
został na grubszym kartonie o wymiarach ok. 200 cm × 200 cm,
złożonym wtórnie na cztery składki w układzie horyzontalnym, jak
i w poprzek76. Na rewersie znajduje się podklejona karta z pełnym
tytułem opracowania – należy przypuszczać, że plan pierwotnie
mógł być eksponowany na ścianie. Pomniejszenie przedstawiono
za pomocą podziałki liniowej mianowanej77, odpowiadającej skali
zbliżonej do 1:1700. Plan posiada linie pomocnicze rozchodzące
się promieniście z różnych punktów miasta, sygnatury literowe
oraz naniesioną numerację bastionów78. Wiernie odwzorowano
przebieg dróg, cieki i zbiorniki wodne, stan zadrzewienia, parcele
i budynki oraz rzeźbę terenu za pomocą metody kreskowej.
Precyzja wykonania oraz duża skala sprawia, że plan stanowi niezwykle cenne źródło informacji o osiemnastowiecznym Zamościu,
jego zabudowie oraz strukturze przestrzennej. Przedstawiono miasto w obrębie murów wraz z pierwotnymi przedmieściami. Można
rozpoznać wiele nieistniejących obecnie obiektów79 oraz prześledzić

74

75

76
77
78
79

Ryc. 41A–B. Originalaufnahme des Königreichs
Galizien und Lodomerien / Karte des Königreichs
Galizien und Lodomerien (1779–1783)
Wielkoskalowa Mapa Królestwa Galicji i Lodomerii90 stanowi
ważny kartograficzny materiał źródłowy do badań dziejów południowych ziem pierwszej Rzeczypospolitej. Pomiary wykonywano
od 1765 r., na podstawie których sporządzono w latach 1779–1783
wieloarkuszowe opracowanie kartograficzne91 w skali 1:28800.
🡣🡣117
… 118
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81
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F. Franciszkanie (Franciscaner); G. Klasztor Klarysek (Klaster Jungfrau); H. Bazylianie (Basilianer); I. Arsenał (Zeughaus); K. Brama Szczebrzeska (Sczebrzeziner Thor);
L. Brama Lwowska (Lemberger Th.); M. ślepa [zamknięta] Brama [d. Brama Janowicka] (blinder Thor); N. Gimnazjum [(!) Akademia Zamojska] (Gymnasium); O. furta
[Lubelska] (?) (Pföstken); P. Ratusz (Rath-haus); Q. Szkoła żydowska (Juden Schule);
R. Przedmieście Lubelskie (Lubliner Vorstadt); S. Przedmieście Lwowskie (Lemberger Vorst.); T. Koźlerogi (Ziegen Oken); U. Przedmieście Sadowisko (Zadowisko Vorstadt); W. Przedmieście Podgroble (Podkrobie Vorstadt); W. Wielki Młyn [dwa młyny przy trakcie szczebrzeskim] (Groβe Muhl); X. Stawy częściowo otaczające miasto
(Teiche so einen Teil den Stadt umgeben).
Podpisano: plac musztry (Schloβ Platz), Rynek Wielki (Marckt Platz) i wzgórza Janowic (Janowiczer anhöhe) oraz drogi prowadzące w kierunku Lwowa (Weg nach Lemberg), Szczebrzeszyna (Weg von Sczebrzezin), Grabowca i Hrubieszowa (Weg nach
Dragovec), Jarosławca (Weg nach Jaroslaviec), Chełma (Weg nach Chelm) oraz trakt
pocztowy do Lublina (Post Straβe nach Lublin).
Tłumaczenie tytułu brzmi: Pierworys. Plan twierdzy Nowy Zamość w Królestwie Galicji wraz z wokół niej samej od 6 do 700 sążni leżącymi okolicami. Oryginał przechowywany w ÖSTA, Kriegsarchiv, GIk 159–3. Zob. A. Pawłowska, op. cit., s. 262,
poz. 11; E. Prusicka-Kołcon, Lokalizacja rodowej siedziby Zamoyskich na Skokówce w świetle planów i map z 2 poł. XVIII i pocz. XIX w., „Archiwariusz Zamojski”
(dalej: „AZ”) 2009, s. 25–38 (s. 27).
Ze względu na składki arkusz jest poważnie zniszczony (zagięcia i przedarcia), co
wpłynęło na jakość reprodukcji cyfrowej. Z uwagi na stan dokumentu ÖSTA nie podejmie się jego ponownej digitalizacji.
Za jednostkę miary służyły sążnie [Klaftern] w przeliczeniu 140 sążni odpowiada
długości 159 mm na podziałce liniowej.
Numeracja bastionów podobna jak w przypadku planu z 1772 r. (zob. ryc. 37) –
liczona zgodnie z ruchem wskazówek zegara od bastionu południowo-zachodniego
(obecnie bastionu III).
W obrębie murów oznaczono m.in. klasztory Bazylianów, Bonifratrów, Franciszkanów i Reformatów, kościół ormiański oraz studnie (na dziedzińcu pałacu, dziedzińcu gmachu Akademii Zamojskiej, Rynku Wielkim, placu musztry, Rynku Wodnym,
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Rynku Solnym, w pobliżu bastionu VI, na terenie założenia Franciszkanów, w pobliżu
kościoła ormiańskiego i przy bastionie VI).
Lubliner Vorstadt.
Lemberger Vorstadt.
Vor Stadt.
Neuwalder Vorstadt (dosł. Nowoleśne Przedmieście). Poza analizowanym planem
niniejsza nazwa nie znalazła potwierdzenia w materiałach źródłowych z tamtego
okresu dotyczących przedmieść Zamościa. Być może jest ona wynikiem błędu językowego, jednak warto zwrócić uwagę na występowanie w tych okolicach tzw. Leśnego
Dworu, który został zaznaczony i opisany w legendzie planu Zamościa z 1880 roku.
Na wschód od twierdzy znajdowało się ulica i przedmieście Nowy Świat, rozciągające się wzdłuż traktu do Hrubieszowa, stąd znane było pod zamienną nazwą Przedmieście Hrubieszowskie. Od XIX w. dla osiedla używana była również Przedmieście
Żydowskie z powodu dominacji ludności żydowskiej (na przedmieściu znajdował
się także kirkut założony w latach 80. XVI w.). O przedmieściu Nowy Świat świadczą m.in. księgi parafialne Kolegiaty Zamojskiej z XVIII wieku. Zob. J. Żygawski,
Niezrealizowane projekty śródmieścia Zamościa w XIX i XX wieku na podstawie archiwalnych opracowań kartograficznych i planistycznych, „Teka Komisji Urbanistyki
i Architektury PAN Oddział w Krakowie”, T. XLIII (2015), s. 135–155 (s. 139–140).
Skierwiszower Vorstadt.
Były to umocnienia osłaniające wschodnie i południowo-wschodnie przedmieścia.
Powstały prawdopodobnie podczas wielkiej wojny północnej (1700–1723) na początku XVIII wieku. Na planie podpisano je jako alte Schwedische Schantze.
Zwanej Wielki Staw – Obere Teicht.
Insul Kempi.
Jako alte Schantze – prawdopodobne relikty siedziby Zamoyskich w Skokówce.
E. Prusicka-Kołcon, op. cit., s. 27–28.
Oryginał przechowywany jest w ÖSTA, Kriegsarchiv, B IXa 390. Oprócz opracowania oryginalnego pod tą samą sygnaturą znajdują się dwie rękopiśmienne kopie
o mniej precyzyjnym i bardziej poglądowym rysunku. Od 2015 r. pełne opracowanie
dostępne jest na stronie http://mapire.eu.
Mapa powstała w trzech egzemplarzach (oryginał, czystorys, kopia) oraz podzielona została na 413 arkuszy, ciętych według schematu 24 × 16 cali wiedeńskich
(63,2 cm × 42,1 cm). Arkuszom towarzyszy 6 tomów opisów obejmujących komentarz do poszczególnych map, tom kalkulacji tonometrycznych, wykaz miejscowości
itp. Zob. W. Bukowski, A. Janeczek, Mapa józefińska Galicji (1779–1783) w przededniu edycji. Przedmiot i założenia programu wydawniczego, „Studia Geohistorica”
nr 01.2013, s. 91–112; A. Czerny, Powstanie i etapy rozwoju map topograficznych
do końca XIX wieku, [w:] Dawne mapy topograficzne w badaniach geograficzno-historycznych, red. A. Czerny, Lublin 2015, s. 11–83 (s. 54).

Wojciech Przegon, Jakub Żygawski – Kartograficzne zamostiana

Na rycinie 41B przedstawiono fragment Karte des Zamoscier Kreises
– kopię „zdjęcia józefińskiego100. Arkusz 17 odpowiada sekcji 203
oryginalnego opracowania i przedstawia okolice Zamościa i posiada
częściową ramkę. Rysunek rzeźby terenu oraz poszczególnych
elementów treści jest bardziej schematyczny i mniej dokładny.

Prace nad mapą przeprowadziło Kwatermistrzostwo Sztabu Generalnego Armii Austriackiej pod kierunkiem inżyniera-geodety
Friedricha von Miega92, stąd dla opracowania używa się powszechnej nazwy „mapa von Miega”, „pierwsze zdjęcie wojskowe”
lub „zdjęcie józefińskie”93.
Jest to pierwsze tak szczegółowe zdjęcie topograficzne ziem
polskich włączonych do cesarstwa austriackiego po rozbiorze Rzeczypospolitej w 1772 roku. Staranne, wielobarwne przedstawienie
terenu potwierdza wysoką jakość opracowania. Czytelność i symbolika znaków w obrębie każdej sekcji jest łatwo interpretowalna94.
Pełne opracowanie topograficzne liczy 413 ujednoliconych
formatowo arkuszy oraz kilkadziesiąt arkuszy pomocniczych,
sporządzonych dla terenów przygranicznych, w tym 186 arkuszy
obejmujących teren Rzeczypospolitej. Poza arkuszami mapy sporządzono również topograficzne opisy wojskowe (Militärische Beschreibung), stanowiące rozszerzony komentarz sytuacji przedstawionej na danym arkuszu95.
Na potrzeby niniejszej pracy korzystano z sekcji nr 203 obejmującej Zamość z najbliższymi okolicami. Zarówno układ urbanistyczny miasta, jak szlaki komunikacyjne oraz elementy hydrograficzne znajdują się jeszcze przed poważniejszymi zmianami, do
których doszło w XIX stuleciu96. Zamość ukazano wraz z pierwotnymi przedmieściami, siecią komunikacyjną i ogrodami. Dzięki
dużej szczegółowości i precyzji rysunku można dostrzec również
system kanalizacji – rynsztoków w obrębie twierdzy. Charakterystycznym elementem ówczesnych kartograficznych opracowań
austriackich jest kreskowa rzeźba terenu, składająca się z długich,
zaokrąglonych linii nanoszonych pędzelkiem. Dzięki bogatej treści fizjograficznej dostrzega się wpływ elementów środowiska na
kształt struktury przestrzennej miasta, powiązanych z nim urządzeń oraz stosunków własnościowych97.
Szczególną uwagę w strukturze Zamościa zwracają elementy odnoszące się do poszczególnych urządzeń. Do takich należą m.in. folwarki, cegielnie oraz zabudowa przedmieść, opierająca
się na przebiegu głównych traktów komunikacyjnych. Rozpoznać
można również lokalizację krzyży przydrożnych, kapliczek słupowych, natomiast po wschodniej stronie miasta istniejącego krótko cmentarza parafialnego98 oraz miejsca egzekucji, jakim była
szubienica miejska na tzw. Wygonie99. Warto zwrócić uwagę na
leżące na terenie dzisiejszego Zamościa fonetyczne zapisy nazw
miejscowości, przysiółków oraz obiektów fizjograficznych.

Ryc. 42. Plan de Zamosc (koniec XVIII w.)
🡣🡣119 Plan Zamościa sporządzony pod koniec XVIII stulecia101
w formie wielobarwnego rękopisu na kartonie o wymiarach 33,0 cm × 43,0 cm. Na odwrocie arkusza widnieje podpis Gomeza di Parientos102, który był najprawdopodobniej wykonawcą
opracowania. Pomniejszenie przedstawiono za pomocą podziałki
liniowej mianowanej103, odpowiadającej skali około 1:3600. Na arkuszu zaznaczono kierunek północny oraz objaśniono w języku
niemieckim sygnatury literowe104.
Treść planu obejmuje centralnie położoną twierdzę, której niekartometryczne przedstawienie przypomina to z opisanego wcześniej planu z 1772 roku105. Wewnątrz fortyfikacji bastionowych ukazano nieregularne bloki zabudowy zaburzające prostokątny układ
miasta. Wyróżniono także budowle opisane w legendzie: kościoły,
klasztory i gmachy publiczne. Naniesiono szpalery drzew rosnące
na terenie założenia pałacowego oraz wzdłuż wybranych odcinków kurtyn i na plateau dwóch bastionów. Zwraca uwagę liniowe przedstawienie kanału lub rynsztoku odprowadzającego wodę
poza mury wzdłuż ciągu ulic Ormiańskiej i Wodnej106 z odcinkiem
przechodzącym przez Rynek Wielki.
Schematycznie ukazano zabudowę przedmieść w postaci blokowej, dzięki czemu bardziej czytelna jest podmiejska sieć komunikacyjna. Przedstawiono granice działek, budynki, ogrody i zadrzewienia. Zaznaczono podmiejskie obiekty sakralne: kościół pw.
Świętego Krzyża na Przedmieściu Lwowskim i kościół pw. św. Katarzyny na Przedmieściu Lubelskim. Wyróżniono ciągi głównych
traktów wybiegających z miasta oraz sieć rzeczną. Wokół twierdzy zaznaczono tereny podmokłe, będące pozostałościami dwóch
zbiorników wodnych.

100 Przechowywany w zasobie ÖSTA, Kriegsarchiv, B IXa 95, arkusz 17.
101 Plan datowany jest na 2. poł. XVIII w. i przechowywany w zasobie ÖSTA, Kriegs
archiv, GIk, 160. Zob. S. Herbst, J. Zachwatowicz, op. cit., s. 132, poz. 9; A. Pawłowska, op. cit., s. 262–263, poz. 12. Sporządzono go najprawdopodobniej po
1795 r., o czym świadczy obecność murowanego gmachu kościoła pw. św. Katarzyny
na Przedmieściu Lubelskim.
102 [Moriz] Gomez de Parientos był autorem publikacji Terrainlehre zum Unterricht für
die Officiere der österreichischen Armee (Wiedeń, 1808) – przewodnika naukowego
o ukształtowaniu terenu przeznaczonego dla oficerów armii austriackiej.
103 Jednostką miary były kroki [Schritten] w przeliczeniu 500 Schritten odpowiada długości 103,5 mm na podziałce liniowej.
104 Oznaczono następujące budowle i tereny (bezpośrednie tłumaczenie): A. Zamek
pański (das gräfliche Schloss), B. ratusz (das Rathhaus), C. arsenał (das Zeughaus),
D. Brama Lwowska (das Lemberger Thor), E. Brama Szczebrzeska (das Scverizer
Thor), F. zamurowana brama [Brama Janowicka – Lubelska] (das vermauerte Thor),
G. kościół farny [kolegiata] (die Pfarrkirche), H. Franciszkanie [Reformaci] (die Franciscaner), J. Minoryci [Franciszkanie, bracia mniejsi] (die Minoriten), K. Bazylianie
(die Basilianer), L. Bracia Miłosierdzia [Bonifratrzy] (die Barmherzigen Brüder),
M. Kościół Ormiański (Rosnia Kische Kirche), N. Klasztor Panien [Klaryski] (Nonnen
Kloster), O. Szkoły Łacińskie, albo tak zwana Akademia [Akademia Zamojska] (die
Lateinischen Schulen, oder die so genannte Academie), P. Przedmieścia o rozciągłości
7 lub 8 setek sążni [oznaczono Przedmieście Lwowskie i Nowy Świat] (die Vorstädte,
welche 7 bis 8 hundert Schritte lang sind).
105 Zob. ryc. 37.
106 Obecna ul. Moranda.

92 E. Prusicka-Kołcon, op. cit., s. 29.
93 Większość obszaru cesarstwa austriackiego została skartowana w okresie panowania
cesarzowej Marii Teresy. Mimo to powszechną nazwę opracowania kartograficznego
przyjęto od imienia cesarza Józefa II, który w roku 1795 wydał rozporządzenie przeprowadzenia pierwszego pomiaru katastralnego. Zob. Ibidem, s. 29, przyp. 15.
94 Zob. J. Żygawski, Mapy dawne jako źródło wiedzy o dziedzictwie i przestrzeni kulturowej Roztocza, [w:] Roztocze region pogranicza przyrodniczo-kulturowego, red. R.
Reszel, T. Grabowski, s. 226–239 (s. 228).
95 Zob. szerzej: W. Bukowski, A. Janeczek, op. cit., s. 99–101.
96 W. Zin, A. Kadłuczka, M. Pawlicki, Z badań nad najstarszymi dziejami pałacu
zamojskiego, „Teka Konserwatorska Urbanistyki i Architektury PAN Oddział w Krakowie” (dalej: „TKUiA”) T. XVI: 1982, s. 215–226 (s. 219).
97 Skupiska i kierunki przebiegu zabudowy względem dolin rzecznych, rola grobli w komunikacji okolic twierdzy, lokalizacja folwarków itp.
98 J. Żygawski, Lokalizacja dawnych zamojskich cmentarzy w oparciu o dawne opracowania kartograficzne z XVIII–XX wieku, „AZ” 2015, s. 7–38.
99 Szubienica znajdowała się na Nowym Mieście, w okolicach dzisiejszego skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Młyńskiej.
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Ryc. 43. Plan von Neu „Zamosze” in Kaiserl.[iche]
Pohlen (k. XVIII w.)
Plan twierdzy Zamość107 wzorowany na opracowaniu
kartograficznym autorstwa kapitana Haillmanna108. Rysunek ręczny sporządzony przez kaprala Michaela Kandlbindera w technice
wielobarwnej na kartonie o wymiarach 45,8 cm × 65,5 cm. Na arkuszu nie umieszczono informacji na temat pomniejszenia matematycznego, objaśnienia znaków oraz dokładnej daty jego opracowania. Z przeprowadzonych na oryginale pomiarów wynika, że
plan sporządzono w skali ok. 1:1700. Również wierność przedstawienia elementów treści: budynków i fortyfikacji nie pozostawia
wątpliwości, że plan powstał jako kopia dzieła kartograficznego
z 1777 r. lub mógł ewentualnie zostać sporządzony na podstawie
tych samych pomiarów109.
Plan przedstawia wyłącznie miasto w obrębie fortyfikacji, bez
ukazania zabudowy przedmieść, za wyjątkiem obiektów leżących
tuż za murami – tym samym przedstawiono pojedyncze zabudowania położone na zachód od twierdzy, w obrębie Sadowiska
i Podgrobla. Zakres treści obejmuje: pojedyncze budynki i zabudowę zwartą w układzie blokowym, niezabudowane parcele110,
fortyfikacje z urządzeniami obronnymi, studnie, wewnątrzmiejską
sieć komunikacyjną oraz zieleń urządzoną i ogrody. Obiekty sakralne wyróżniono ciemniejszym odcieniem czerwieni, natomiast
obiekty murowane wyróżniono czerwoną linią obwodzącą. Zaznaczono wzmocniony drewnianymi balami odcinek ulicy Ślusarskiej
oraz chodniki w rejonie placu musztry, prowadzące do kolegiaty.
Na planie zwracają uwagę powierzchniowe kanały (rynsztoki) odprowadzające wodę i nieczystości poza obwarowania twierdzy111
oraz ogrody znajdujące się po obydwu stronach odwachu przed
ratuszem. Z elementów fizjograficznych przedstawiono plastycznie rzeźbę terenu za pomocą kresek, wody powierzchniowe i płynące oraz tereny bagienne w miejscu Małej Zalewy po zachodniej
stronie twierdzy.

i Przemysłu112. Arkusz o wymiarach 48,0 cm × 58,0 cm posiada
ramkę minutową z podziałem na sekundy. Brakuje na arkuszu informacji o matematycznym pomniejszeniu mapy, jednak jej skala
wynosi szacunkowo 1:537000. Wewnątrz ramki umieszczono w języku niemieckim i francuskim tytuł opracowania oraz objaśnienie
ważniejszych znaków liniowych i punktowych113.
Treść mapy obejmuje podział administracyjny Galicji Wschodniej oraz elementy gospodarcze: sieć osadniczą, drogi i trakty oraz
ważniejsze obiekty. Z elementów przyrodniczych przedstawiono:
rzeźbę terenu za pomocą kresek, sieć rzeczną, zbiorniki wodne
oraz kompleksy leśne. Zamość pełnił funkcję stolicy cyrkułu zamojskiego, rozciągającego się od Krzeszowa nad Sanem (zach.) po
okolice Dubienki i Dołhobyczowa (wsch.). W mieście działał m.in.
urząd celny oraz szkoły. Zamość był również ważnym węzłem komunikacyjnym dla traktów z Krasnegostawu, Lwowa, Grabowca,
Hrubieszowa, Szczebrzeszyna, Turobina i Biłgoraja. Od południa
twierdzę oblewały wody zbiornika Wielkiej Zalewy.

🡣🡣120

🡣🡣121

Ryc. 45. Plan De la Vile de Zamosc avec les Fauxbourgs
(XVIII/XIX w.)
Czytelny plan Zamościa w formie rękopisu wielobarwnego, wykonanego na kartonie o wymiarach 26,4 cm × 32,8 cm,
przedstawiający twierdzę z pierwotnymi przedmieściami114. Sporządzono go najprawdopodobniej na początku XIX stulecia, wzorując się na wcześniejszych planach austriackich115. Arkusz posiada naniesioną siatkę prostokątną, co stanowi rzadkość spośród
kartograficznych opracowań Zamościa sporządzonych na przełomie XVIII i XIX stulecia. Na awersie znajduje się również ramka
zawierająca tytuł opracowania, podziałka liniowa mianowana wyrażona w krokach116 oraz oznaczony strzałką kierunek północny.
W centrum arkusza ukazano twierdzę Zamość otoczoną fortyfikacjami bastionowymi117. Wewnątrz murów naniesiono bloki zabudowy z wyróżnieniem obiektów będących we władaniu
wojska118. Przedmieścia przedstawiono razem z ogrodami i układem drogowym z głównymi szlakami komunikacyjnymi119. Podpisano Podtopole, Wulkę [sic!] oraz Sadowisko (Zadowisko).

107 Tytuł brzmi: Plan Nowego „Zamościa” w Królestwie Polskim. Oryginał znajduje się
w zasobie ÖSTA, Kriegsarchiv, GIk 160–5. Zob. A. Pawłowska, op. cit., s. 263,
poz. 14.
108 Wskazuje na to podobieństwo przedstawienia twierdzy, poziom szczegółowości oraz
skala. Zob. ryc. 40A–C.
109 Warto również zaznaczyć, że przedstawienie szczegółów na planie oraz jakość rysunku są mniej dokładne niż na planie autorstwa kapitana Haillmanna.
110 Pozbawione zabudowy był wówczas zniszczony przez pożar kwartał między dzisiejszymi ul. Kościuszki, ul. Moranda, ul. Żeromskiego i ul. Kolegiacką. Pojedyncza zabudowa występowała również w obrębie kwartałów położonych między ul. Kościuszki,
ul. Moranda i południową kurtyną murów w sąsiedztwie bastionu II oraz w obrębie
kwartału między dzisiejszą ul. Łukasińskiego, ul. Zamenhofa i ul. Bazyliańską.
111 Kanały przebiegały wzdłuż dzisiejszych ul. Ormiańskiej, ul. Solnej (od Rynku Wielkiego do ul. Zamenhofa), ul. Zamenhofa (północna pierzeja Rynku Solnego), pl. Stefanidesa, ul. Pereca (przy gmachu Akademii Zamojskiej w kierunku Bramy Lubelskiej
Starej oraz od ul. Łukasińskiego do Rynku Solnego), ul. Kolegiackiej – do ogrodów
na bastionie II, Rynek Wielki (osiowo wzdłuż ul. Solnej – ul. Moranda), ul. Moranda,
ul. Bazyliańskiej (między ul. Pereca a ul. Ormiańską oraz od ul. Staszica do kurtyny
I–II, następnie wzdłuż południowej granicy założenia klaryskowskiego).

112 APZ, Zbiór kartograficzny, spis zd.-odb. nr 1 z 2014 r., poz. 1.
113 W legendzie oznaczono sygnaturami: miasta cyrkularne, miasteczka, zamki, wsie,
astronomiczne punkty odniesienia, drogi i trakty, stacje pocztowe, granice prowincji,
granice cyrkułów, biskupstwo, biskupstwo greckie, liceum, gimnazjum, szkoły, inspektorat celno-skarbowy, kopalnie, huty szkła, papiernie.
114 W wolnym tłumaczeniu tytuł opracowania kartograficznego brzmi: Plan miasta Zamość wraz z przedmieściami. Plan przechowywany w ÖSTA, Kriegsarchiv, GIk 159–5.
Wykonawca opracowania pozostaje nieznany. A. Pawłowska, op. cit., s. 273, poz. 61.
115 Opracowanie to pod względem zakresu treści oraz zasięgu przedstawianego obszaru nawiązuje wyraźnie do sporządzonego przez Austriaków planów (ryc. 38, 39,
40A–C, 43). Nie można wykluczyć, że opracowanie powstało dużo wcześniej.
116 500 pas (kroków) odpowiada długości 25 mm na podziałce liniowej.
117 Numeracja bastionów rozpoczynała się od bastionu południowo-zachodniego (obecnie bastion III) i przebiegała zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
118 Bramy miejskie, zabudowania pałacowe, arsenał, gmach seminarium duchownego,
gmach Akademii Zamojskiej, kościół i klasztor Reformatów, kościół i klasztor Klarysek, kościół i klasztor Franciszkanów, kościół ormiański, ratusz.
119 Droga pocztowa (Poststrasse) do Lublina i do Lwowa, oraz drogi do Chełma, Jarosławca, Grabowca, Siedlisk i Chyżej (Strasse nach Irza). Zwraca uwagę poprowadzenie drogi do Żdanowa jak dawniej przez Płoskie. Według Stanisława Herbsta i Jana
Zachwatowicza, w krótkim czasie zapewne po usypaniu grobli żdanowskiej, w czasie jednego z przyborów wody, uległa ona zerwaniu. Nie odbudowano jej do końca
XVIII w. Zob. S. Herbst, J. Zachwatowicz, op. cit., s. 22. Stanowi to kolejne
potwierdzenie domysłu, że analizowane opracowanie kartograficzne przedstawiać
może Zamość w okresie panowania austriackiego.

🡣🡣122

Ryc. 44. Ost-Galizien Zweites Blatt enthaltend den
Zamoscer, Zolkiewer und Przemysler Kreis (1803)
Mapa administracyjna przedstawiająca trzy cyrkuły:
zamojski, żółkiewski i przemyski należące do Galicji Wschodniej. Miedzioryt wielobarwny sporządzony na kartonie i wydany w 1803 r. nakładem wiedeńskiego Wydawnictwa Dzieł Sztuki
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Na wschodnim krańcu zabudowy przedmieść zaznaczono ciąg
tzw. szańców szwedzkich.
Wokół twierdzy poprowadzono pierścień oznaczający zasięg
strefy militarnej. Został on wytyczony najprawdopodobniej na
podstawie zasięgu rażenia artylerii fortecznej z kurtyn i bastionów120. Rzeźbę terenu odwzorowano przy pomocy łukowatych
lub krzyżujących się kresek. Poszerzone koryto obecnej rzeki Łabuńki oraz linia brzegowa zbiorników wodnych świadczyły prawdopodobnie o częstym wylewaniu wody na tereny podmiejskie121.
Wśród szerokiej doliny po zachodniej stronie Zamościa zaznaczono również grunty orne122. Z ciekawszych elementów treści należy wymienić szubienicę123 znajdującą się na wschód od miasta, na
tzw. Wygonie między traktami do Lwowa i Hrubieszowa.

Podpisano zachodnie przedmieścia: Podgroble, Sadowisko (Zadowisk) i Janowice (Janowic) oraz opisano główne trakty127. Kolorem
niebieskim zaznaczono zbiorniki wodne oraz rzeki. Do przedstawienia rzeźby terenu wykorzystano metodę cieniowania za pomocą delikatnych linii w kolorze szarym o różnym stopniu nasycenia barwy.
Ryc. 47. Plan de la prise d’assault de la place
🡣🡣124 Zamość, dans la nuit du 19 au 20 mai 1809,
par les troupes polonaises (1809)
Plan, którego domniemanym autorem pozostaje Jean Mallet, przedstawiający (…) zajęcie szturmem twierdzy Zamościa w nocy z 19 na
20 maja 1809 roku przez oddziały polskie. Było to jedno z ważniejszych wydarzeń w dziejach miasta, kończące niespełna 37-letni
okres panowania austriackiego128. Rękopiśmienne i jednobarwne
opracowanie kartograficzne sporządzono na kartonie o wymiarach
54,1 cm × 39,8 cm, w pomniejszeniu wyrażonym za pomocą podziałki liniowej129, odpowiadającej skali 1:7000. Orientowany w kierunku południowym arkusz otrzymał bogato zdobioną ramkę oraz
legendę130, którą przyozdobiono atrybutami militarnymi.
Zakres treści sprowadza się do ukazania zwycięskiego szturmu
wojsk polskich dowodzonych przez księcia Józefa Poniatowskiego
na twierdzę Zamość bronioną przez Austriaków. Układ urbanistyczny oddano w sposób monochromatyczny, z dużą dokładnością odwzorowując również obszar przedmieść wraz z zabudową
i szachownicowym układem ogrodów. Przedstawiono ukształtowanie terenu za pomocą kresek, sieć rzeczną, tereny zalewowe,
łąki, ogrody uprawne, podział własnościowy gruntów wraz z zabudową przedmieść, folwarki Janowice i Podtopole, dawne szańce szwedzkie, relikt „Zamczyska” oraz blokową zabudowę miasta
w obrębie murów. Dodatkowymi opisami wzbogacono ważniejsze
trakty131 oraz budowle132.
Za pomocą barw naniesiono na plan pozycje wojsk133. Wokół
twierdzy zaznaczono czerwoną linią strefę militarnej aktywności twierdzy134. Linią żółtą narysowano kierunki działań wojsk
polskich i francuskich. Warto zwrócić uwagę na oznaczony czarnymi kreskami zasięg rażenia dział fortecznych, ustawionych na
bastionach135.

Ryc. 46. Zamosc (ok. 1809)
🡣🡣123 Plan twierdzy z przedmieściami zbliżony pod względem
zasięgu przedstawienia oraz zakresu tematycznego do
wcześniejszych opracowań kartograficznych Zamościa z okresu
zaboru austriackiego124. Nieznany autor sporządził plan przed
1809 r. w formie wielobarwnego rękopisu na kartonie o wymiarach 24,4 cm × 32,0 cm. Arkusz otrzymał ramkę z tytułem oraz
skalą zapisaną w postaci podziałki liniowej bez wyrażenia miana
oraz w zapisie kątowym, gdzie 1” = 200°. Za pomocą linii oznaczono oś północ–południe. Na arkuszu umieszczono prostą legendę,
w której opisano 6 budynków oznaczonych na planie sygnaturami
literowymi125. W lewym dolnym rogu arkusza znajduje się pieczęć
K.K. General Q.M. Stab Landes-Beschriebung.
Na planie ukazano twierdzę w obrębie fortyfikacji, z delikatnie
zniekształconymi wschodnimi blokami zabudowy. Bastiony ponumerowano, począwszy od obecnego bastionu III (południowo-zachodni) zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Na
terenie przedmieść zaznaczono kolorem czerwonym zabudowę
wraz z głównymi traktami, drogami lokalnymi oraz mostami126.
Zaznaczono również strategiczny młyn przy trakcie szczebrzeszyńskim, a także dopisano ołówkiem lokalizację zespołu młynów
ulokowanych na północ od przedmieścia Sadowisko. Wokół twierdzy oznaczono linią łamaną strefę zasięgu rażenia dział. W obrębie
wschodnich przedmieść zaznaczono linię tzw. szwedzkich wałów.

127 Podpisy traktów przedstawiono w ten sposób, że na terenie Zamościa droga ze
Szczebrzeszyna rozdzielała się na trakty do: Chyżej (Irza) Lublina, Chełma, Jarosławca, Grabowca (Hrubieszowa) i Lwowa. Po zachodniej stronie podpisano drogę ze
Żdanowa (Stanow) do Siedlisk.
128 Plan przechowywany w zasobie AGAD, Zb. kartogr., sygn. 523–10.
129 Jednostką miary są sążnie (toises) w przeliczeniu 200 sążni odpowiada długości
55 mm na podziałce.
130 Treść legendy umieszczono na ryc. 48.
131 Podpisano: trakt szczebrzeszyński (Route de Szczebrzeszyn), trakt lubelski (Route de
Lublin), drogę do Skierbieszowa (Chemin de Skierbieszow), drogę do Grabowca (Chemin de Grabowice), [drogę] do Hrubieszowa (de Rubiszew), trakt lwowski (Route de
Leopold), drogę do Żdanowa (Chemin de Dzdanow).
132 Numeracja bastionów liczona od bastionu południowo-wschodniego (tak jak obecnie), Brama Szczebrzeska (Porte de Szczebrzeszyn), Brama Lwowska (Porte de Leopold), młyn przy grobli szczebrzeszyńskiej (Moulin), folwark Janowice (Janowice),
folwark Podtopole (Topoli), szwedzkie szańce (Ancien Retranchement Swedois), redutę szwedzką [prawdopodobne relikty zamku w Skokówce] (Ancienne redoute Swedois), tzw. Zamczysko w formie czworobocznego bastionowego urządzenia obronnego, przedstawione zbyt blisko murów twierdzy (Vieux Chateaux [sic!]).
133 Naklejone na treść planu kolorowe prostokąty oznaczające wojska polskie, francuskie
i austriackie. Zaznaczono również pozycje wojsk austriackich w obrębie murów.
134 Granica ta występowała na wcześniejszych austriackich planach Zamościa. Zob. ryc.
45, 46.
135 Dział nie ustawiono jedynie na plateau bastionu I.

120 Linia łamana tworząca wokół twierdzy strefę biegnącą od Janowic, obejmującą
Przedmieście Lubelskie, Przedmieście Skierbieszowskie, Nowy Świat i większość
Przedmieścia Lwowskiego.
121 Warto zwrócić uwagę na zbiornik Wielkiej Zalewy, położony na południe od twierdzy, którego toń przerywa groblę żdanowską i pochłania Zamczysko.
122 Trudno przypuszczać, dlaczego nie zaznaczono gruntów ornych po wschodniej stronie miasta – za Przedmieściem Lwowskim, Nowym Światem, tzw. szańcami szwedzkimi oraz w rejonie folwarku Podtopole.
123 Szubienica znajdowała się w miejscu skrzyżowania dzisiejszej ul. Lwowskiej
i ul. Młyńskiej – lokalizacja tożsama ze zdjęciem józefińskim (zob. ryc. 41A–B). Została ona podpisana jako gesicht – sąd.
124 Plan przechowywany w ÖSTA, Kriegsarchiv, K IX 197. Zob. L. Sawicki, Przyczynki do bibliografii kartograficznej ziem polskich – spis map Archiwum Wojennego
w Wiedniu, odnoszących się do ziem polskich, Warszawa 1920, s. 179, poz. 2060.
125 Podpisano w legendzie:
a. Zamek (das Schloss);
b. arsenał (Zeughaus);
c. Brama Szczebrzeska (Szsebzes. Thor);
d. Brama Lwowska (Lemberger Thor);
e. zaślepiona/zamknięta brama [dawna Lubelska] (Blindes Thor);
f. główny odwach (Hauptwache).
126 Zwraca uwagę długi most nad szeroką doliną Wieprzca (Łabuńki) nieopodal folwarku Janowice.

70

Opracowania kartograficzne

Ryc. 48. Plan de la prise d’assaut de la place Zamość,
dans la nuit du 19 au 20 mai 1809 par les troupes
polonaises (1809)
Plan zajęcia twierdzy Zamość przez wojska polskie w nocy z 19 na
20 maja 1809 roku, który stanowi bardziej szczegółową kopię poprzedniego opracowania o tej samej tematyce136. Rękopiśmienny,
wielobarwny arkusz posiada wymiary 55,0 cm × 40,5 cm. Autorem
opracowania kartograficznego jest Marcin Ciołkowski. Kartowany obszar przedstawiono w pomniejszeniu 1:6000. Arkusz otrzymał prostą ramkę z nazwą opracowania i objaśnieniem sygnatur
liczbowych, tożsamych z legendą oryginału137, jednak niepełnych
i nieumieszczonych w treści planu.
Treść opracowania sprawia wrażenie niedokończonej bądź nieuzupełnionej. Obejmuje cieniowaną barwnie rzeźbę terenu, sieć
hydrograficzną, tereny zalewowe, łąki, ogrody uprawne, strukturę własnościową gruntów wraz z zabudową przedmieść, folwarki Janowice i Podtopole, dawne szańce szwedzkie oraz zabudowę
miasta w obrębie murów. Względem oryginału brakuje podpisów
niektórych obiektów.
Ukazano wyłącznie pozycję i ruchy wojsk atakujących twierdzę. Mimo zastosowania oznaczeń wielobarwnych, kierunki przemieszczania oddziałów polskich i francuskich pozostały słabo
widoczne. Ze względu na zastosowanie kolorów lepiej czytelne
okazują się niektóre elementy fizjograficzne: łąki, grunty orne oraz
obiekty hydrograficzne.

Puzikowski139. Orientowany w kierunku północno-zachodnim arkusz o wymiarach 104,0 cm × 66,6 cm posiada ramkę, różę wiatrów oraz podziałkę transwersalną mianowaną w sążniach140, odpowiadającą skali 1:7000. Istotą opracowania kartograficznego jest
rozbudowany rejestr pomiarowy141 ukazujący podział użytkowy
objętych kartowaniem gruntów według klasyfikacji na: Place pod
Ogrody; Łąki; Zarośla, Pastwiska y Drogi; Wody. Na planie zastosowano oznaczenia literowe poszczególnych gruntów, które zostały
opisane w rejestrze pomiarowym. Zabrakło opisu zastosowanych
wyróżnień barwnych.
Zakres treści opracowania obejmuje twierdzę Zamość oraz tereny położone po jej południowej, zachodniej i północnej części
będące przedmiotem pomiarów. Pominięto zabudowę w obrębie
murów oraz tereny przedmieść. Rzeźbę terenu oraz skarpy i groble
przedstawiono za pomocą kresek. Naniesiono również sieć rzeczną, drogi, mosty oraz poszczególne typy gruntów należących do
Żdanowa, Sadowiska oraz Janowic. Przedstawiono również zabudowę Janowic wraz z folwarkiem i założeniem ogrodowym oraz
zabudowę Żdanowa z kościołem, browarem i zarysem Zamczyska. Podpisano kierunki dróg142 oraz nazwy terenów sąsiadujących
z kartowanym obszarem143. Cenną informacją są umieszczone na
planie nieużywane obecnie nazwy miejscowe i fizjograficzne, obowiązujące na kartowanym obszarze144.
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Ryc. 50. Mappa Okazuiąca Płaszczyznę Wsi Janowic
z Przyległościami w Państwie Ordynacyi przy
Twierdzy Zamościu Sytuowaney (1811)
Plan inwentaryzacyjny Zamościa przedstawiający zagospodarowanie gruntów wsi Janowice, stanowiący wycinek poprzedniego opracowania kartograficznego. Rękopiśmienną, wielobarwną
mapę145 sporządził piórkiem na kartonie w maju 1811 r. ordynacki
geometra przysięgły Walenty Puzikowski146. Orientowany w kierunku północnym arkusz o wymiarach 58,4 cm × 72,4 cm posiada
tożsame elementy: ramkę, różę wiatrów oraz podziałkę transwersalną mianowaną w sążniach147, odpowiadającą skali 1:7000. Na
planie umieszczono również rozbudowany rejestr pomiarowy148,
ukazujący podział użytkowy objętych kartowaniem gruntów według klasyfikacji na: Place pod Ogrody; Łąki; Zarośla, Pastwiska y
Drogi; Wody. Na planie zastosowano oznaczenia literowe poszczególnych gruntów, które zostały opisane w rejestrze pomiarowym.
Zabrakło opisu zastosowanych wyróżnień barwnych.
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Ryc. 49. Mappa Okazuiąca Płaszczyznę Stawu
Zamosckiego i Wsi Janowic z Przyległościami
w Państwie Ordynacyi przy Twierdzy Zamościu
Sytuowanych (1811)
Plan inwentaryzacyjny Zamościa przedstawiający zagospodarowanie gruntów w okolicy twierdzy. Rękopiśmienne, wielobarwne opracowanie kartograficzne138 sporządził piórkiem na
kartonie w maju 1811 r. ordynacki geometra przysięgły Walenty
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136 Plan znajduje się w zasobie ANK, Zb. kart. VI 293 p. 18.
137 Legenda opracowania oryginalnego obejmuje następującą treść:
Opisy sił zbrojnych.
a. Zasięg rażenia ognia z twierdzy;
b. 1-szy i 2-gi Oddział 1-ego Dywizjonu;
c. 1-sza i 2-ga Kompania 1-ej Eskadry 3-ego Dywizjonu [Janowice];
d. Kompania Voltiga: stacjonująca przed młynem;
e. 2-ga Kompania broniąca dróg;
f. Kompania broniąca traktu lwowskiego;
g. Bateria 4-ch dział;
h. Baterie wspomagające ostrzał bram [Janowice, trakt szczebrzeszyński, trakt
lwowski];
Rozmieszczenie oddziałów atakujących.
i. rozformowanie 15 Kompanii w kolumny atakujące;
k. Bateria do natarcia na Bramę Lwowską [przed Bramą Lwowską];
l. Bateria do natarcia na Bramę Lubelską [przed Bramą Lubelską];
m. Bateria ostrzeliwująca baterie z Bastionu III [Podgroble];
n. Kolumna 3-ej Kompanii atakująca Bramę Szczebrzeską osłaniająca atak oddziału
Kawalerii;
o. Kolumna atakująca prawą flankę Bastionu III;
p. Kolumna 3-ej Kompanii atakująca czoło i lewą flankę Bastionu IV;
q. Kolumna 5-tej Kompanii atakująca Bramę Lubelską osłaniająca atak 6-tej eskadry
Kawalerii [brak w legendzie];
r. Kolumna atakująca Bramę Lwowską osłaniająca atak eskadry 6-tego Regimentu[brak
w legendzie].
138 Plan znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie (dalej: APL), Archiwum Ordynacji Zamojskiej (dalej: AOZ), sygn. 163.

139 Zob. szerzej: A. Pawłowska-Wielgus, Inwentarz materiałów kartograficznych
Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca 1786–1941, Warszawa 1971, s. 60,
poz. 163; A. Pawłowska, op. cit., s. 264, poz. 21.
140 100 sążni wiedeńskich odpowiada długości 26 mm na podziałce liniowej.
141 Wyrachowanie Obiętości Płaszczyzny Grontow Mappą tą Obiętych wyrażone w morgach i sążniach wiedeńskich kwadratowych.
142 Drogi do Łapiguza, Szczebrzeszyna i Żdanowa.
143 Gronta Mieyskie, Gęsia Ulica [Przedmieście Lwowskie], Gronta Wsi Sitańca, Brzezina Sitaniecka, Gronta Wsi Hyrzy, Gronta Wsi Wólki Zamosckiej, Łąki do Folwarku
Mokrego i do Folwarku Płoskiego.
144 Były to: na Dembinkach, za Gościńcem, pod Łapiguzem, na Ostrowiu, na Piaskach, od Pól Mieyskich, za Rzeką, Sadowiska, na Wyciskach, w Zagumienkach,
Zamczysko.
145 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, nr inw. 44.
146 Zob. szerzej: A. Pawłowska, op. cit., s. 265, poz. 24.
147 400 sążni wiedeńskich odpowiada długości 107 mm na podziałce liniowej.
148 Wyrachowanie Obiętości Płaszczyzny Grontow Mappą tą Obiętych wyrażone w morgach i sążniach wiedeńskich kwadratowych.
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Zakres treści opracowania obejmuje twierdzę Zamość oraz tereny położone po jej zachodniej i północnej części, będące przedmiotem pomiarów. Pominięto zabudowę w obrębie murów oraz
tereny przedmieść. Rzeźbę terenu oraz skarpy i groble przedstawiono za pomocą kresek. Naniesiono sieć rzeczną, drogi, mosty
oraz poszczególne typy gruntów. Przedstawiono również zabudowę wsi Janowice wraz z folwarkiem i założeniem ogrodowym.
Podpisano ważniejsze trakty149 oraz nazwy terenów sąsiadujących
z kartowanym obszarem150. Na planie umieszczono także dawne
nazwy miejscowe i fizjograficzne dla kartowanego terenu151.

uwagę brak grobli żdanowskiej zniszczonej w 1729 r. przez wody
roztopowe.
Ryc. 52. Płan okrestnostej kreposti Zamoscja (1814)
Plan przedstawia twierdzę z przedmieściami i okolicznymi miejscowościami154. Opracowanie kartograficzne
sporządził kapitan Pritivic w formie rękopisu wielobarwnego w języku rosyjskim, na kartonie o wymiarach 64,5 cm × 53,3 cm. Skala planu odpowiada pomniejszeniu 1:20300 przedstawionemu za
pomocą podziałki liniowej mianowanej155. Na awersie po prawej
stronie zaznaczono strzałką kierunek północ–południe. Arkusz
otrzymał ramkę, w obrębie której umieszczono tytuł opracowania,
objaśnienie sygnatur literowych156 i liczbowych157 oraz dodatkową
informację dotyczącą panujących warunków fizyczno-geograficznych wokół twierdzy158.
Zakres treści planu obejmuje elementy fizjograficzne oraz antropogeniczne. Przedstawiono rzeźbę terenu za pomocą kresek, sieć
hydrograficzną159, zbiorniki wodne oraz tereny podmokłe wraz
z łąkami. Spośród elementów antropogenicznych zaznaczono
zabudowę, układ drogowy z rozróżnieniem traktów głównych160,
dróg lokalnych oraz grobli przechodzących przez mokradła w okolicach twierdzy.
W centralnej części arkusza umieszczono twierdzę Zamość wraz
z pasem zrealizowanych w tamtym czasie zewnętrznych urządzeń
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Ryc. 51. Topographisch-militärische Charte
von dem Königreichen Preussen und Polen und
den Grossherzogthum Posen in 85 Sectionen
unternommen von dem Geographischen Institute entworfen
und gezeichnet von F.W. Streit und C.F. Weiland. Section 79
Zamosz (1811–1815)
Sekcja 79 pruskiej mapy taktycznej z lat 1811–1815 przedstawiającej obszar Królestwa Prus i Polski oraz Wielkiego Księstwa
Poznańskiego152. Autorami opracowania byli niemieccy kartografowie: Friedrich William Streit i Carl Ferdinand Weiland. Arkusz
o wymiarach 45,0 cm × 35,0 cm sporządzono na kartonie (papier czerpany) w technice miedziorytniczej monochromatycznej.
W jego górnej części umieszczono ramkę z numerem arkusza
(Sect. 79 – jeden z 85 arkuszy) oraz zawarto informację w językach
niemieckim i francuskim: Theil von Warschau/Partie de Varsovie.
Całość otacza ramka zdobiona motywem grzbietu fali z rozetami
w narożnikach. Po bokach kartonu opisano numery sąsiednich
sekcji. Pruską mapę taktyczną wykonano w skali 1:128000, bez
umieszczenia informacji na arkuszu. Naniesiono również prostokątną siatkę o nierównych wymiarach oczek153.
Treść opracowania kartograficznego obejmuje rzeźbę terenu
przedstawioną za pomocą metody kreskowej. Lasy przedstawiono naturalistycznie przy pomocy ikony drzewa oraz naniesiono
obszary podmokłe. Wiernie odwzorowano sieć hydrograficzną
i zbiorniki wodne. Sieć komunikacyjna posiada rozróżnienie na
główne trakty pocztowe oraz drogi pozostałe. Podobnie jak na mapach austriackich, nazwy miejscowości oraz fizjograficzne podpisywano w sposób fonetyczny.
Zamość został przedstawiony w schyłkowym etapie funkcjonowania miasta prywatnego. Twierdze otaczały z trzech stron
pierwotne przedmieścia oraz dwa zalewy. Przez Zamość przebiegał ważny trakt pocztowy z Warszawy do Lwowa oraz brała
stąd początek droga pocztowa do Przeworska przez Józefów, Tarnogród i Sieniawę. W układzie komunikacyjnym miasta zwraca
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154 Plan okolic twierdzy Zamościa. Plan znajduje się w zasobie AGAD, Zb. kartogr., sygn.
94–1. Zob. S. Herbst, J. Zachwatowicz, op. cit., s. 132, poz. 20; J. Kazimierski,
D. Warecka, Katalog planów miast w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych
w Warszawie, cz. I, Warszawa 1953, dodatek do „Prac Instytutu Architektury i Urbanistyki”, z. 3, seria: „Ilustrowany Katalog Źródeł Kartograficznych do Historii Budowy Miast Polskich”, z. II, poz. 11, il. 9; A. Pawłowska, op. cit., s. 265, poz. 26.
155 Podziałka w przeliczeniu 1000 sążni (toazev) odpowiada odległości 96 mm na podziałce liniowej.
156 Sygnaturami literowymi oznaczono:
A. Brama Lubelska;
B. Brama Lwowska;
C. Brama Szczebrzeska;
D. obszary mokradeł (w okolicach Chyżej i Janowic, między Kalinowicami a Żdanowem oraz między Łapiguzem a Szopinkiem);
E. łąki możliwe do przebycia w porze suchej (między Sitańcem a Majdanem
i Łapiguzem).
157 Zaznaczono ziemne szańce i pozostałe umocnienia z czasu oblężenia twierdzy
w 1813:
1. 4 szańce zachodniego odcinka przedpola fortecznego wzdłuż brzegów Wieprzca;
2. reduta nad Łabuńką na skraju reliktów Przedmieścia Lwowskiego;
3. reduta na mokradłach Wielkiej Zalewy przed redanem południowym;
4. reduta na mokradłach Wielkiej Zalewy przy korycie Wieprzca;
5. reduta w rejonie Chyżej – Janowic;
6. reduta przy trakcie lubelskim;
7. reduta na wzniesieniu pod Majdanem;
8. reduta na Galgenbergu przy trakcie hrubieszowskim;
9. reduta na Nowym Świecie;
10. reduta na „Zamczysku”;
11a. reduta pod Chyżą;
12. relikt „Zamczyska”;
13.–16. rosyjskie reduty wysunięte przed linię przedmieść między traktami hrubieszowskim a lwowskim.
158 W opisie pozaramkowym zapisano: Uwaga. Droga z twierdzy do wsi Wysokie przez
wieś Hyża do korzystania w suchej porze roku. Galgenberg [Góra Wisielców] znajdujący się 29½ stopy powyżej nadszańca przy bastionie 7. Odległość tych 2 punktów
[wynosi] do 800 rosyjskich sążni. Zob. ryc. 40A–C.
159 Warto zauważyć podpisy głównych rzek obowiązującymi obecnie nazwami: Łabuńka i Topornica.
160 Przy głównych traktach opisano kierunki i odległości do najbliższych miast: Lublina
przez Krasnystaw – 12 mil; dwie drogi do Chełma – 6,5 mili; Lwowa przez Tomaszów – 18 mil; z Sieniawy przez Tarnogród – 11 mil; ze Szczebrzeszyna – 2 mile.

149 Droga do Szczebrzeszyna, Trakt Lubelski.
150 Gronta Mieyskie, Gronta Wsi Sitańca, Brzezina Sitaniecka, Gronta Wsi Hyrzy, Staw.
151 Były to: na Błotach, na Dembinkach, za Gościńcem, Kępa, pod Łapiguzem, od Młyna,
na Ostrowiu, na Piaskach, od Pól Mieyskich, za Rzeką, Sadowiska, na Wyciskach,
w Zagumienkach, Zamczysko.
152 W tłumaczeniu: Topograficzno-militarna Karta Królestwa Prus i Polski i Wielkiego
Księstwa Poznańskiego w 85 sekcjach nakładem Geograficznego Instytutu sporządzona i wykreślona przez F.W. Streita i C.F. Weilanda. Opracowanie znajduje się w zasobie APZ, Zbiór kartograficzny, spis nr 2, poz. 25. Zob. szerzej: Plany i mapy…,
s. 10–11.
153 Prawdopodobnie jest to siatka kartograficzna. Zob. Centralny Katalog Zbiorów
Kartograficznych w Polsce: Wieloarkuszowe mapy topograficzne ziem polskich 1576–
1800, red. i oprac. T. Paćko, W. Trzebiński, Wrocław 1982–1983.
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obronnych: rawelinów, lunet, słoniczół oraz stoków o piłowym
narysie. Naniesiono numerację bastionów fortecznych, począwszy od bastionu południowo-wschodniego, w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara161. Wokół twierdzy podpisano zniekształconymi nazwami w języku rosyjskim funkcjonujące w okolicy jednostki osadnicze: Żydowskie Przedmieście, cmentarze oraz
wsie162 i folwarki (dwory)163.
Na planie zwracają uwagę zasięgi zbiorników wodnych oraz
znajdujące się w ich sąsiedztwie obszary bagienne, ulegające prawdopodobnie okresowemu zalaniu. Na miejscu Wielkiej Zalewy
istniały mniejsze stawy oraz duże bagnisko ze stabilnym gruntem
umożliwiającym posadowienie punktowych dzieł obronnych. Odbudowano również groblę żdanowską, łączącą najkrótszą drogą
trakt lwowski ze Żdanowem. Przy wylocie w kierunku Zamościa
drogę ograniczały obustronne szpalery drzew. Naniesiono zabudowę okolicznych wsi, wśród których wyróżnia się Żdanów z centralnym placem z kościołem oraz usytuowanym na wzgórzu murowanym browarem na planie czworogranu.

Treść mapy obejmuje twierdzę Zamość z zabudową oraz pasem
zewnętrznych urządzeń obronnych. Zaznaczono pozycje wojsk
polskich i rosyjskich, punktowe pozycje baterii i szańców, zabudowę przedmieść, wsi i folwarków, cmentarze, sieć komunikacyjną
oraz elementy fizjograficzne: kreskową rzeźbę terenu, sieć rzeczną, bagna, łąki i zbiorniki wodne. Zabudowę w obrębie twierdzy
przedstawiono w formie blokowej. Kolorem niebieskim zaznaczono budynki w posiadaniu wojska.
Mapa stanowi cenny materiał źródłowy ukazujący rozlokowanie sił polskich i rosyjskich oraz umiejscowienie punktowych
urządzeń obronnych, wystawionych podczas oblężenia twierdzy
zamojskiej w okresie kampanii napoleońskiej. Oprócz szczegółowo przedstawionego układu fortecznego oraz jego otoczenia, zaznaczono schyłkowy układ przestrzenny Przedmieść: Lwowskiego,
Żydowskiego oraz Wulki Zamoyskiej.
Ryc. 54. Płan Priležaščogo k’kreposti Zamojsko
s južnoj storony ozera ili bołotnego prostranstva
s łetnim promerom głubiny vodnom (…) (ok. 1815)
Orientowane w kierunku południowym opracowanie kartograficzne przedstawiające warunki fizjograficzne panujące wokół
twierdzy ze szczególnym uwzględnieniem sfery hydrograficznej166.
Plan wykonany w formie wielobarwnego rękopisu na kartonie
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Ryc. 53. Plan [twier]dzy Zamościa z Okolicami
🡣🡣130 [poka]zuiący Stanowiska Moskali, ich Batterye,
Reduty, i inne dzieła iako też Polskie zrobione
w czasie oblężenia w Roku 1813 (1815)
Opracowanie kartograficzne o charakterze poglądowym ukazujące sytuację wokół twierdzy zamojskiej podczas oblężenia w 1813
roku. Rękopis wielobarwny wykonany przez A. Zienteckiego lub
mjr. Konteckiego164 prawdopodobnie w maju 1815 r. na kartonie
o wymiarach 53,3 cm × 43,0 cm. Kartowany obszar przedstawiono
w pomniejszeniu około 1:25000, jednak nie umieszczono stosownej informacji na temat skali. Arkusz otrzymał ramkę, w obrębie
której znalazła się obszerna legenda bez wyróżnień barwnych. Do
opisania urządzeń fortecznych i pozycji wojsk użyto sygnatur liczbowych i literowych165.

16. Okop Pod Płoskim zrobiony przez Moskali dnia 30 Maja;
17. Flesza na grobli Łapiguzkiej zrobiona przez Moskali dnia 23 Lipca;
18. Batterya pod Chyżą zrobiona przez Moskali z dnia 2 na 3 Października;
19. na mieysce Fleszy Nr 6 zaczęto robić Batteryę z dnia 7 na 8 Października;
a. Batterya zaczęta z dnia 25 Lutego przez Polaków;
b. Flesza zaczęta z dnia 25 Lutego przez Polaków;
c. Batterya zaczęta z dnia 20 Marca przez Polaków na Sadowisku;
d. Batterya zaczęta dnia 21 Marca przez Polaków za litt. x;
e. Reduta zaczęta dnia 25 Marca przez Polaków na Janowicach;
f. Batterya zaczęta dnia 29 Marca przez Polaków na Łące;
g. Batterya z robiona z 10 na 11 Kwietnia na prawo Grobli Żdanowskiej;
h. Spalono przez Moskali dnia 24 Lutego;
i. Wycięto Lipy na Janowicach dnia 25 Lutego przez Polaków;
k. Spalono przez Moskali dnia 26 Lutego;
l. Spalono przez Moskali z 26 na 27 Lutego w Nocy;
m. Spalono przez Moskali z 27 Lutego w Nocy;
n. Spalono przez Polaków dnia 2 Marca;
o. Wycięta Brzezina przez Polaków od dnia 5 do 10 Marca;
p. Spalono w części przez Moskali z dnia 21 na 22 Marca w Nocy;
q. Spalono w części przez Moskali z dnia 22 na 23 Marca w Nocy;
r. Spalono w części przez Moskali reszta i Folwark z dnia 24 na 25 Marca w Nocy;
s. Spalono przez Polaków w części dnia 25 Marca;
t. Spalono przez Polaków w części dnia 15 Kwietnia;
u. Spalono przez Moskali w części dnia 15 Kwietnia;
w. Spalono przez Moskali w części dnia 1 Maja;
x. Spalono przez Moskali w części dnia 3 Maja;
y. Wycięte Wierzby przez Polaków na początku Października;
z. Nagrobek Officerów Bagińskiego i Boiarskiego;
aa. Figura S. Jana murowana;
bb. Figura S. Jana murowana;
cc. Cmentarz Katolicki;
dd. Cmentarz Luterski;
ee. Cmentarz Żydowski;
ff. Obozy Moskiewskie;
gg. Park Moskiewski;
L – Punkta Demarkacyjne.
166 Wolne tłumaczenie tytułu opracowania kartograficznego brzmi: Plan Przyległych
do twierdzy Zamojskiej z południowej strony jeziora i obszaru bagiennego z głębokościami oznaczonymi angielskimi stopami pomierzonymi z tych tylko miejsc, gdzie
można było większymi całościami bagiennego obszaru porośniętego gęsto trzcinami.
Plan przechowywany w AGAD, Zb. kartogr., sygn. 57–23, ark. 3; Zob. S. Herbst,
J. Zachwatowicz, op. cit., s. 133, poz. 27; A. Pawłowska, op. cit., s. 266, poz. 28.

161 To jest zgodnie z obowiązującą obecnie numeracją bastionów.
162 Sitaniec wieś i kolonia, Sitaniec zasiedlony niemieckimi kolonistami, Wysokie, Chyża, Majdan (nazwa przedmieścia Zamościa pojawia się na tym planie po raz pierwszy), Jarosławiec, Jatutów, Wólka Panieńska, Kalinowice, Pniówek, Żdanów, Mokre
i Płoskie.
163 Bortatycze, Hyża, Sitaniec, Łapiguz, Płoskie i Szopinek.
164 Plan znajduje się w Centralnej Bibliotece Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu
Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
Ds. 7963. Istnieją pewne rozbieżności dotyczące autora planu. Zob. A. Pawłowska,
op. cit., s. 266, poz. 27; B. Sawa, Nieznany plan Zamościa z czasów oblężenia w 1813
roku, „ZKK” 2013, Nr 4, s. 14–16.
165 W legendzie zastosowano następujące oznaczenia:
1. Reduta pod Płoskim zrobiona przez Moskali w nocy z dnia 19 na 20 Marca;
2. Reduta pod Łapiguzem zrobiona przez Moskali z dnia 28 na 29 Marca;
3. Reduta Chmielnickiego zrobiona przez Moskali z dnia 29 na 30 Marca;
4. Reduta na Kępie pod Żdanowem zrobiona przez Moskali z dnia 7 na 8 Kwietnia;
5. Reduta na Żydowskim przedmieściu zrobiona przez Moskali z dnia 12 na 13 Kwietnia;
6. Flesza na Żydowskim przedmieściu zrobiona przez Moskali z 13 na 14 Kwietnia;
7. Reduta na Żydowskim przedmieściu zrobiona przez Moskali z 14 na 15 Kwietnia;
8. Reduta pod Kalinowicami zrobiona przez Moskali z 16 na 17 Kwietnia;
9. Reduta na Zamczysku Starym zrobiona przez Moskali z 16 na 17 Kwietnia;
10. Reduta na Trakcie Lubelskim zrobiona przez Moskali z 25 na 26 Kwietnia;
11. Reduta na boku Kalinowic zrobiona przez Moskali od dnia 29 Kwietnia do 5 Maja;
12. Reduta na prawo ku Jarosławcowi zrobiona przez Moskali od dnia 29 Kwietnia
do 5 Maja;
13. i 14. Reduta w tymże Dyrekcyi zrobiona przez Moskali od dnia 29 Kwietnia do
5 Maja;
15. Reduta Pod Łapiguzem zrobiona przez Moskali dnia 8 Maja;
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o wymiarach 60,8 cm × 51,5 cm przez nieznanego autora. Zaznaczono podziałkę liniową mianowaną167 oraz oznaczono strzałką
kierunek północny. Arkusz nie otrzymał ramki ani objaśnienia
symboli.
Zakres treści obejmuje zarys twierdzy Zamość z obwodem zewnętrznych urządzeń obronnych oblanych fosą, zbiorniki wodne, obszary bagienne, łąki, roślinność wodną oraz rzeki i kanały.
Barwnie oznaczono jedynie południową część pasa zewnętrznego
dział obronnych. Charakterystycznym elementem treści są wyrażone w stopach angielskich wartości liczbowe płycizn znajdujących się po południowej stronie twierdzy. Była to kluczowa informacja strategiczna, umożliwiająca odpowiednie przygotowanie
obrony lub ataku fortyfikacji.
Z pozostałych elementów treści planu zaznaczono i opisano
zabudowę podmiejskich wsi: Chyża i Mokre oraz Przedmieść:
Lwowskiego, Lubelskiego i Sadowiska. Podpisano również główne trakty168, nazwy rzek i kanałów, dawną baterię szwedzką na
„Zamczysku” oraz młyny i stare cegielnisko przy trakcie szczebrzeszyńskim. Obszar twierdzy przedstawiono bez wyszczególnionej
zabudowy, jednak oznaczono sygnaturami rozmieszczenie ważniejszych studni po stronie południowej.

Na przedpolu twierdzy przedstawiono przebieg trzech traktów174,
mosty, sieć rzeczną oraz podpisano zbiorniki wodne stanowiące
dodatkową osłonę fortyfikacji od południa i zachodu175.
Ryc. 56. Plan de la Place de Zamosc pour servir
au Rapport le 1 Mai 1817 sur la Situation de la
Place (1817)
Plan o podobnym zakresie treści, co poprzedni, został sporządzony w języku francuskim w tym samym czasie przez Dyrektora Inżynierii gen. Jana Chrzciciela Malletskiego wspólnie z gen. brygady
Janem Pawłem Lelewelem jako opracowanie dokumentujące postęp prac fortecznych176. Wykonano je w technice rękopisu wielobarwnego na kartonie o wymiarach 68,5 cm × 52,1 cm177. Arkusz
otrzymał ramkę oraz dwie podziałki liniowe mianowane178, odpowiadające skali 1:2300.
Plan orientowany w kierunku NNW obejmuje centralnie położoną twierdzę z urządzeniami zewnętrznego pasa obronnego.
Zaznaczono wyłom przy bastionie IV (Brèche) oraz kolorem brązowym nowo budowane dzieła obronne. Wewnątrz murów naniesiono bloki zabudowy oraz oznaczono kolorem niebieskim obiekty
zajęte przez wojsko179. Wśród nich wyróżniono barwą ciemnoniebieską zniszczone gmachy stajni i tak zwanego laboratorium, przeznaczone do wyburzenia. Ponumerowano bastiony zgodnie z obowiązującym porządkiem oraz zaznaczono sygnaturami literowymi
wybrane nieruchomości wojskowe180. Podpisano również niektóre
budowle i obiekty181, główne trakty wychodzące z twierdzy182 oraz
użytki terenu183.
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Ryc. 55. Plan Twierdzy Zamościa Stosowny
do Kosztorysu okazujący proiektowane Drogi
Kamieniami wykładać się maiących podług Rozkazu
od Nr 126 dnia 25 stycznia 1817 od Dyrekcyi Inżenierów
nadesłanego (1817)
Szczegółowy plan twierdzy został wykonany w 1817 r. przez Antoniego Goliszewskiego, Dyrektora Inżynierów169, i zatwierdzony
przez gen. brygady Leonarda Jodko. Opracowanie kartograficzne powstało jako rękopis wielobarwny na papierze o wymiarach
119,5 cm × 92,5 cm170. Plan otrzymał skalę 1:1000 przedstawioną
za pomocą podziałki liniowej, wyrażoną w sążniach miary nowopolskiej171. Na arkuszu umieszczono również profil poprzeczny
pasa drogowego oraz dwie podziałki liniowe mianowane172, odnoszące się do dróg. Do opisania obiektów użyto sygnatur literowych,
których nie objaśniono.
Zakres treści planu obejmuje twierdzę Zamość w obrysie fortyfikacji bastionowych otoczonych fosą oraz nowo powstałymi
dziełami obronnymi umocnionego pasa zewnętrznego. Zaznaczono ciągi komunikacyjne oraz place już wybrukowane, jak i przewidziane do wybrukowania. Bloki zabudowy zróżnicowano barwnie,
oznaczając kolorem niebieskim obiekty należące do wojska173.
🡣🡣132

174 Podpisano: Gościniec Lubelski, Gościniec Lwowski oraz Gościniec Szczebrzeski.
175 Leżącą na południu Wielką Zalewę oraz leżącą po zachodniej stronie murów Małą
Zalewę. W obrębie tego ostatniego zbiornika oznaczono, najpewniej w celach projektowych, zasięg zalegania Kamienia Twardego (dobry materiał budowlany na potrzeby utwardzania nawierzchni dróg).
176 Plan przechowywany w AGAD, Zb. kartogr., sygn. 94–2. Zob. S. Herbst, J. Zachwatowicz, op. cit., s. 132–133, poz. 22; A. Pawłowska, op. cit., s. 266–267,
poz. 30.
177 Arkusz jest niepełny, ponieważ brakuje lewej strony kartonu, gdzie mogła znajdować
się legenda z objaśnieniem sygnatur literowych.
178 Podziałki wyrażone w sążniach i arszynach: 200 sążni odpowiada długości 171 mm
na podziałce oraz 100 arszyn odpowiada odległości 63 mm na podziałce.
179 Były to: ratusz, gmach dawnej Akademii Zamojskiej, zabudowa urządzenia pałacowego, Kamienica Pańska, gmach dawnego szpitala ordynackiego, kościół ormiański
z plebanią, założenie poklaryskowskie, założenie poreformackie, kościół pofranciszkański z klasztorem, bramy miejskie, wartownię i kojce.
180 Na planie oznaczono:
a. gmach dawnej Akademii Zamojskiej;
b. dawny kościół ormiański z plebanią;
d. dawny szpital kolegiacki;
g. nieruchomość pofranciszkańską z dawnym klasztorem;
h. dawny kościół franciszkański;
k. dawne założenie klasztorne Reformatów;
l. dawne założenie klasztorne Klarysek;
p. wozownia, rajtszula i masztalernia;
q. arsenał;
r. zniszczona stajnia;
s. zniszczone laboratorium.
181 Rynek miejski [Wielki] (Place de la ville), ratusz (Hotel de ville) Pałac Zamoyskich
(Palais de Zamoiski), Plac Broni (Place d’arme), Parafia [Kolegiata] (la Paroisse),
Brama Lubelska (Porte de Lublin), Brama Lwowska (Porte de Leopol), Brama Szczebrzeska (Porte de Szczebrzeszyn), śluza zasilająca (Entiere des Eaux), śluza spustowa
(Sortie des Eaux).
182 Droga do Lwowa (Chemin de Leopol), Droga do Lublina (Chemin de Lublin), Droga
do Szczebrzeszyna (Chemin de Szczebrzeszyn).
183 Wielka Zalewa (Grande innodation) i Mała Zalewa (Petite innodation).

167 Podziałka wyrażona w sążniach. 300 sążni odpowiada długości 76 mm na podziałce
liniowej.
168 Podpisano trakt szczebrzeszyński, trakt lubelski oraz stary i nowy trakt lwowski.
169 Opisany jako Conductor de Génie. Opracowanie potwierdzone zostało przez ppłk
Leonarda Jodko.
170 Plan znajduje się w zasobie AGAD, Zb. kartogr., sygn. 383–1. Zob. S. Herbst, J. Zachwatowicz, op. cit., s. 132, poz. 21; J. Kazimierski, D. Warecka, op. cit., s. 27,
poz. 43; A. Pawłowska, op. cit., s. 266, poz. 29.
171 Podziałka w przeliczeniu 100 sążni nowopolskich odpowiada odległości 166 mm na
planie.
172 Podwójna Podziałka do profilu drogi proiektowaney wyrażona w następujących relacjach: 15 sążni = 45 łokci lub 13,5 sążni = 40,5 arszyn.
173 Do wojska należały: Pałac Zamoyskich, kościoły klasztorne: Franciszkanów, Reformatów i Klarysek, kościół ormiański, gmach Akademii Zamojskiej, arsenał, gmach
seminarium, szpital, bramy i inne.
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Ryc. 57. Plan de la Place de Zamość et de ses
Environs représentant les innondations (1817)
Opracowanie kartograficzne184 w formie rękopisu wielobarwnego zostało sporządzone 2 grudnia 1817 r. na kartonie i podpisane przez trzech oficerów: komendanta twierdzy gen. Józefa
Wasilewskiego, gen. brygady korpusu inżynierii Jana Chrzciciela
Malletskiego oraz płk. Piotra Karola Franciszka Bontemps185. Skalę przedstawiono za pomocą podziałki liniowej, wyrażonej w sążniach miary nowopolskiej i arszynach186. W obrębie elementów
hydrograficznych i fortyfikacji wprowadzono sygnatury literowe,
które nie zostały objaśnione.
Na arkuszu ukazano twierdzę Zamość z terenami podmokłymi
(Innondation). Mokradła występowały najobficiej na południu,
w miejscu zanikającej Wielkiej Zalewy. Zbiornik wodny osłaniający twierdzę od południa przeistoczył się w obszerne bagniska
porośnięte szuwarami. Pozostały jedynie mniejsze stawy połączone z rzekami przekopanymi kanałami, które zostały zrealizowane
lub były planowane do realizacji. Z pozostałych elementów hydrograficznych warto zwrócić uwagę na rzeki: Łabuńkę i Topornicę.
Spiętrzające się wody utworzyły w pobliżu twierdzy obszerne rozlewiska: Łabuńka – na południe od bastionu I, natomiast Topornica – po południowej stronie traktu szczebrzeszyńskiego. W dolinach obu rzek zaznaczono szerokie obszary łąk. W południowej
części arkusza odwzorowano również lasy.
Twierdzę Zamość przedstawiono w otoczeniu pasa zewnętrznych urządzeń obronnych: redut, lunet, redanów i półksiężyców.
Zabudowę wewnątrz murów podzielono funkcjonalnie, wyróżniając obiekty wojskowe (m.in. pałac, gmach Akademii Zamojskiej,
klasztorów Reformatów, Franciszkanów i Klarysek), ważniejsze
budynki (kościoły, ratusz) oraz budynki pozostałe. Naniesiono
i podpisano nowe trasy głównych traktów wychodzących z twierdzy prostolinijnie. Trakt do Lublina (Route de Lublin) został przesunięty w kierunku wschodnim. Od przetrasowanego nieco na
północ traktu do Lwowa (Route de Lwów), w odległości około 1 km
na wschód od fortyfikacji odbiegał trakt do Hrubieszowa (Route
de Rubieszów). Trakt szczebrzeszyński (Route de Szczebrzeszyn)
wybiegał z twierdzy bez zmian. Na wschód od twierdzy istniała
jeszcze pierwotna sieć drogowa przedmieść.
Na mapie zakreślono linią I obwód strategiczny, tzw. Granicę
Całkowitego Zakazu Zabudowy wyznaczony przez wojsko w odległości wystrzału armatniego (1169 m) od stoków twierdzy (Limite
Militair de la Place)187. Wyburzono znajdującą się w jego obrębie zabudowę dawnych przedmieść188. W strefie znalazły się dwa
punktowe, znacznie oddalone od twierdzy urządzenia obronne
w postaci redut usypanych na Janowicach i na trakcie szczebrzeszyńskim – w tym ostatnim przypadku powodując zmianę jego
przebiegu. Wszelkie planowane inwestycje w postaci budynków,
fortyfikacji, mostów i kanałów oznaczono linią lub geometryczną
sygnaturą w kolorze żółtym.

W pobliżu Zamościa przedstawiono zabudowę pobliskich miejscowości: Mokrego, Żdanowa i Kalinowic. Rozpoznać tam można
charakterystyczne urządzenia folwarków oraz murowanego browaru ordynackiego w Żdanowie w formie czworogranu, znajdującego się na wyspie otoczonej rozlewiskiem Topornicy.
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Ryc. 58. Plan de Zamosc et de ses environs (1817)
🡣🡣135 Kartograficzne opracowanie189 o zbliżonej tematyce
do planu poprzedniego, sporządzone w 1817 r. przez
anonimowego autora w formie rękopisu wielobarwnego na kartonie o wymiarach 90,5 cm × 66,3 cm. Arkusz otrzymał ramkę,
w obrębie której wyróżnia się obszerna legenda z wyjaśnieniami
zastosowanych na planie sygnatur liczbowych190 i literowych191.
189 Plan Zamościa wraz z otoczeniem znajduje się w zasobie Muzeum Narodowego
w Krakowie, Biblioteka Czartoryskich, Dział XVI Kart. 3.
190 Cyframi oznaczono:
od 1 do 7 – elementy obwodu twierdzy;
od 8 do 9 – nadszańce ziemne w bastionach IV, VI i VII;
od 10 do 12 – dzieła obronne zbudowane podczas oblężenia twierdzy w 1809 roku.
191 Literami opisano:
a. luneta przed bastionem IV;
b. kontregarda [słoniczoło] do celów komunikacji;
c., d., e. półksiężyce przed frontem IV–V;
f., g., h., i. półksiężyc przed frontem V–VI;
k. wielka luneta przed frontem VI–VII;
l. półksiężyc przed Bramą Lwowską;
m. kontregarda przed bastionem I;
p. skarpa kunetta przed fosą;
q. droga kryta;
r. luneta przed frontem I–II i II–III w zalewie;
s. luneta przed bastionem III;
t. drogi kryte;
u. plac broni;
v. przejścia;
y. projektowane przejścia podziemne w orylonie;
z. poterna łącząca korpus twierdzy w fosie z orylonami wewnątrz bastionów;
a’. przedłużenie flanek w części orylonów powiększające przestrzeń wewnątrz
bastionów;
b’. niska flanka w bastionie Nr 3;
c’. projektowany Blockhaus;
f ’. magazyn do przechowywania bomb i prochu wewnątrz bastionu Nr 1;
g’. magazyn do przechowywania prochu wewnątrz bastionu Nr 6;
a”. grobla i śluzy do utrzymania właściwego poziomu wody w Wielkiej Zalewie;
b”. śluzy do utrzymania poziomu wody w Małej Zalewie;
m’. wypływ wód z Zalewy;
n’. kunetta wykonana w czasie zdobycia Zamościa [w 1809 r.];
o’. zrąb mostu przy Bramie Lubelskiej;
p’. zrąb mostu przy Bramie Lwowskiej;
q’. most przy Bramie Szczebrzeskiej;
Budynki wojskowe:
A. koszary piechoty;
B. koszary piechoty;
C. koszary piechoty;
D. koszary artylerii;
E. koszary saperów;
F. stajnia;
G. pawilon oficerów;
H. pawilon oficerów artylerii i inżynierów;
I. pawilon oficerów kawalerii;
K. szpital wojskowy;
L. magazyn prowiantowy;
M. magazyn żywnościowy;
N. magazyn żywnościowy;
O. magazyn żywnościowy;
P. rzeźnia;
Q. arsenał;
R. laboratorium artylerii;
S. wozownia artylerii;
T. warsztaty;

184 W wolnym tłumaczeniu: Plan Twierdzy Zamość ze znajdującymi się w jej otoczeniu
obszarami podmokłymi. Oryginał znajduje się w zasobie Rosyjskiego Państwowego Archiwum Wojskowego w Moskwie (dalej: RGWiA), sygn. Ф 846 оп 16 д 21954
ark. 4, natomiast fotokopia (mikrofisza) w zbiorach AGAD. Zob. A. Pawłowska,
op. cit., s. 267, poz. 32.
185 Na fotokopii widnieją podpisy gen. J. Ch. Malletskiego i P.K. Bontemps.
186 Odległość 100 sążni odpowiada długości 27 mm na podziałce.
187 Zob. Z. Stankiewicz, Zapomniany element twierdzy w Zamościu, „ZKK” 2016,
nr 1 (126), s. 10–11.
188 Istniało jeszcze kilka budynków w południowej części Przedmieścia Lwowskiego.
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Umieszczono również dwie podziałki liniowe wyrażone w sążniach oraz arszynach192, sprowadzające się do skali zbliżonej do
1:4000.
Zakres treści opracowania obejmuje zabudowę, fortyfikacje
z pasem zewnętrznych dzieł obronnych, układ dróg i ulic, hydrografię oraz tereny podmokłe. Szczegółowo przedstawiono system
fortyfikacyjny twierdzy z naciskiem na sferę hydrograficzną oraz
pobliskie obszary zabagnione. W obrębie murów przedstawiono
szczegółowo zabudowę, wśród której kolorem niebieskim (indigo)
zaznaczono wojskowe obiekty zmodernizowane. Kwartały zabudowy mieszczańskiej oddano w kolorze czerwonym, natomiast
projektowane urządzenia militarne w kolorze żółtym. Przedstawiona w kolorze brunatnoszarym zabudowa podmiejska przeznaczona została do wyburzenia.
Poza twierdzą planowano pozostawić jedynie zabudowania leżące poza zasięgiem rażenia dział fortecznych193. Podpisano wieś
Janowice, trakty w kierunku Lwowa, Grabowca (Hrubieszowa),
Lublina, Chyżej i Szczebrzeszyna oraz zbiorniki Wielkiej i Małej
Zalewy194.

Plan przedstawia otoczoną fosą twierdzę w obrysie bastionowych fortyfikacji wraz z zewnętrznymi dziełami obronnymi.
W obrębie blokowej zabudowy wyróżniono obiekty wojskowe,
które zostały opisane w legendzie. Bastionom nadano obowiązującą obecnie numerację.
W dokładny sposób ukazano przedpole forteczne. Zwraca uwagę
skromna i rozproszona zabudowa przedmieść, na obszarze których
rozpoczęto realizację zewnętrznych urządzeń obronnych. Naniesiono sieć rzeczną198 oraz zarastające zbiorniki wodne199. Zaznaczono
Twierdza Zamość od początku założenia swoiego, składała się tylko z Korpusu Placu w R[ynk]u i iednak 1811 i 1812 r. porobiono dzieła zewnętrzne z ziemi obwiedzione
drogą krytą, a Stoki dotąd nie ukonczone, tylko Skarpa Korpusu Placu iest zmuru
wysokiego od 25. do 30. Stóp wyiąwszy Bastion 3. i 4. które niemaią iak Stóp 15. Bastion 4. maiąc od początku założenia swego za małą grubość muru, do parcia Ziemi
niezastosowaną, niemniey fundamenta oparte na gruncie błotnistym, nad którego
utwierdzeniem, mało użyto przezorności, wywrócił się w Rów główny i ukształtował
wyłam w długości 30. Sążni. W Roku teraznieyszym to iest dnia 15. Czerwca zaczęto
rozbierać tenże Bastion, i murować nowy, zakładaiąc Fundamenta na Palach Dębowych, długości prawie Sąż.: 4. i na kracie – iest do dziś dnia 81 Sążni Kubicznych
muru z fundamentów aż do Cokułu wyprowadzonych, na Flancę prawey, części Flanki lewey i weższey połowy Fassy prawey, iak na oddzielnym Planie № 2. iest okazano.
Zalewa w dostateczne wody obfita, przy wybudowaniu Sluzów murowanych,
znacznie rozciągnioną bydź może, niemniey przy wysypaniu dzieła na Grobli Szczebrzeskiey, zdolną obronić Zalewy z odjeciem wszelkiego sposobu Nieprzyiacielowi
zniszczenia takowey – prócz tego Twierdza Zamość obdarzona iest korzyścią posiadania wewnątrz znaczney liczby Domów obszernych i silnie murowanych, które za
zrobieniem stosownych odmian, na wszelkie potrzeby służby Woyska i oblężonego
Garnizonu obróciwszemi bydź mogą, a te są następuiące:
a. Koszary dla piechoty na 1.200. Żołnierzy. [gmach Akademii Zamojskiej]
b. Koszary dla Artylleryi Rossyiskiey Garnizonowey na 120. Żołnierzy i 4ch Officyerów.
[gmach koszarowy – ob. ul. Grodzka 2]
c. Ratusz przy którym iest Odwach główny.
d. Koszary Artylleryi Polskiey garnizonowey na 120. Żołnierzy i 4. Officyerów. [szpital
ordynacki]
e. Kamienica Ordynata Zamoyskiego zdezelowana na rzecz Fortyfikacyi ustąpiona.
[zwana Pańską, istniała do ok. 1830, znajdowała się pierwotnie w miejscu ob. kamienicy Rynek Wielki 5a]
f. Pawilon dla 8miu Officyerów od Inżynieryi. [gmach seminarium duchownego]
g. Klasztor XX: Franciszkanów bez Dachu zupełnie zdezelowany.
h. Kościół XX: Franciszkanów w złym stanie, służył dawniey na Magazyn Owsa.
i. Kościół Ormiański zupełnie zdezelowany służył przedtym za Magazyn Siana.
k. Klasztor z Kościołem Reformatów, bez Dachu zupełnie zdezelowany, służył
przedtym za Magazyn Żywności.
l. Klasztor z Kościołem dawniej Panien Miłosiernych, w którym teraz Szpital Woyskowy Garnizonowy z Apteką na 120. Chorych i 3. Chirus ora 2. pieczarnie na
2000. racyi chleba.
m. Pałac Zamoyskiego zupełnie zdezelowany, na rzecz fortyfikacyi ustąpiony, z którego mogą bydź Koszary na 1.200. Ludzi.
n. Dwa pawilony dla Officyer: wyższych garnizon składaiących służyć mogą lecz teraz
zupełnie zdezelowane są.
o. Trzy Officyny w Pałacu, zupełnie zdezelowane, po wyreparowaniu służyć mogą na
Kwatery dla Officyerów Garnizon składaiących.
p. Staynie projektowane do zrzucenia.
q. Arsenał na którym brakuje Dachu.
t. Ordynanohaus wraz z dwóma Kuchniami.
r. Dawne Kuchnie zupełnie zdezelowane, dla blizkości swoich od Arsenału maią być
zrzucone.
s. Laboratorium dawnieysze, teraz prawie wpołowie opadłe i całkiem zdezelowane.
Do tego są 4. Kordegardy i Odwach:
W Ratuszu w środku Rynku Odwach główny na 40. areszt.
W Bramie Lubelskiey na 18tu.
W Bramie Lwowskiey – Do i 1. Officyera.
W Bramie Szczebrzeskiey Do i na górze tey Bramy znayduie się Główne więzienie.
MB: Jest także po Szańcach z Orellionów 3. Kazamat wielkich – każda 10.000. ffunt.
prochu zamykać w sobie może, a teraz w Bastyonie 5. w obu Flankach i we Flance
lewey Bastionu 6.; w Bastyonie zaś 3. i 7. są małe Kazamaty na Składy prochowe.
Zamość dnia 13 Sierpnia 1818 Ru.
PodPułkownik Jarem Jodko (-)
198 Podpisano rzekę Topornicę.
199 Plan dokumentuje schyłkowy okres zbiorników wodnych chroniących twierdzę Zamość, które zostały zlikwidowane podczas modernizacji systemu obronnego. Leżąca

Ryc. 59. Plan twierdzy Zamość (1818)
Plan sytuacyjny ukazujący twierdzę z przedpolem oraz
dokumentujący stan modernizacji układu fortecznego195.
Opracowanie kartograficzne autorstwa ppłk. Leonarda Jodko datowane na 13 sierpnia 1818 r. zostało sporządzone na kartonie jako
rękopis wielobarwny o wymiarach arkusza 32,8 cm × 29,9 cm. Skalę opracowania przedstawiono za pomocą podziałki liniowej wyrażonej w sążniach196, odpowiadającej pomniejszeniu około 1:5200.
Na arkuszu oznaczono kierunek północny.
Istotną częścią opracowania kartograficznego jest obszerna legenda zatytułowana Rapport Stanu teraznieyszego Twierdzy Zamoscia. Zawarto w niej opis miasta w chwili dokonywania pomiarów oraz wyjaśnienie symboli literowych197.
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U. budka strażnicza przy Bramie Szczebrzeskiej;
V. budka strażnicza przy Bramie Lubelskiej;
X. budka strażnicza przy Bramie Lwowskiej;
Y. wozownia wewnątrz dzieła Nr 13;
Z. wartownia wewnątrz dzieła Nr 14 i 12.
Budynki cywilne:
A’. ratusz;
B’. kolegiata;
C’. pałac należący do hrabiego Zamoyskiego;
N’’. kolorem indygo oznaczono dzieła wykonane, kolorem żółtym – projektowane,
a ciemno-brunatnym (bistre) dzieła nieukończone;
192 Według informacji pozyskanych od Bogumiły Sawy 600 m odpowiada 151 mm odcinka podziałki liniowej.
193 Do grupy tej należała przeważnie zabudowa Janowic oraz pojedyncze budynki na
skraju ul. Łanowej oraz traktu szczebrzeszyńskiego.
194 Grande Innondation i Petite Innondation.
195 Plan przechowywany w AGAD, Zb. kartogr., sygn. 57–23, ark. 1; S. Herbst, J. Zachwatowicz, op. cit., s. 133, poz. 24; A. Pawłowska, op. cit., s. 267, poz. 34.
196 Podziałka w przeliczeniu 200 sążni (toises) odpowiada długości 76 mm na podziałce.
197 Zob. A. Kąsinowski, op. cit., s. 81, aneks 1.
Opis przytoczony z arkusza mapy:
Twierdza Zamość w połowie swoiey rozciągłości położona iest nad Stawem Wielkim
ukształconym, przez napływ 2ch rzeczek Labuńki i Topornicy, prócz tego położenie łąk
niskich ztey strony, czyni zalanie onych łatwe. – Składa się ona z 7. Frontów nie równey długości utwierdzonych w Bastyony, podług dawnych Systematów w Orelliony,
Flanki niskie i cofnięte, rodzay ten utwierdzenia, czyniąc Bastyony mało obronnemi do dzielnego Artylleryi ognia, starano się temu zaradzić w Bastionie 5. i 6. przez
przedłużeniem Flanków i Obróceniu Orellionów na Kazamaty w Flankach prostych
zawarte.
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pierwotny układ komunikacyjny przedmieść z trzema głównymi
Gościńcami: do Lublina, do Lwowa oraz do Szczebrzeszyna.

oraz latarnie pozostające na utrzymaniu samorządu (kolor
różowy)206.

Ryc. 60. Plan de la Place Zamość (1819)
Zaktualizowany plan twierdzy sporządzony 2 lipca
1819 r.200 przez ppłk-a Leonarda Jodko w języku francuskim. Opracowanie kartograficzne otrzymało skalę 1:5000 wyrażoną za pomocą podziałek liniowych mianowanych w sążniach
francuskich i nowopolskich przeliczanych na arszyny. Format arkusza 44,6 cm × 35,8 cm pozwalał na ukazanie większego obszaru
przedpola twierdzy. Autor powielił z poprzedniego planu201 schemat znaków oraz treść legendy wraz z przeredagowanym opisem.
W centralnej części arkusza ukazano twierdzę z pasem zewnętrznych urządzeń obronnych. Przedstawiono również relikty
pierwotnych przedmieść z uporządkowaną strukturą własnościową, rzadką zabudową oraz wciąż istniejącą siecią komunikacyjną.
Podpisano główne trakty do Lublina, Lwowa i Szczebrzeszyna,
kręte przejścia (Passage) traktów od bram fortecznych przez fosę
i zewnętrzne urządzenia obronne oraz zanikające zalewy i rzeki
(Łabuńka, Topornica). Elementem treści zwracającym szczególną
uwagę jest dzisiejszy bastion IV poddawany wówczas pracom rekonstrukcyjnym.

Ryc. 62. Fragment du Plan de la Place de Zamość
pour monterer les maisons à demolir (1822)
Szczegółowy plan fragmentu Zamościa w obrębie fortyfikacji207 sporządzony przez Dyrektora Inżynierów Antoniego
Goliszewskiego208 i zatwierdzony przez gen. Jana Chrzciciela Malletskiego. Opracowanie kartograficzne powstało jako rękopis wielobarwny na kartonie o wymiarach 33,7 cm × 25,5 cm. Orientowany plan datowany na 31 lipca 1822 r. sporządzono w skali 1:2000
przedstawionej na arkuszu za pomocą podziałki mianowanej209.
Zakres treści opracowania obejmuje fragment Zamościa leżący
w obrębie fortyfikacji, na północ od dzisiejszej ul. Kościuszki. Teren obejmował urządzenia pałacu i kolegiaty, ciągnąc się po granicę wyznaczoną kurtyną murów między bastionami IV, V oraz VI.
Kolorem żółtym210 oznaczono budynki przeznaczone do wyburzenia w ramach prac modernizacyjnych twierdzy211. Wytrasowano
przebieg projektowanej drogi o nawierzchni brukowanej212 prowadzącej od Bramy Lubelskiej Nowej213 do Rynku Wielkiego i odwachu przy ratuszu. Droga przechodziła przez jeden z budynków
przeznaczonych do wyburzenia214. Podpisano również ważniejsze
obiekty użytkowane przez wojsko215.

Ryc. 61. Plan rozpołożenia Latarń Genewskich
zwanych do oświetlenia Miasta Zamościa użytych
w 1822 r. (1821)
Orientowany plan twierdzy Zamość przedstawiający rozmieszczenie latarń olejnych w obrębie zabudowy miasta. Opracowanie
kartograficzne sporządzono w języku polskim w formie rękopisu
wielobarwnego na kartonie202. Arkusz pozbawiony został ramki
oraz skali. W prawym dolnym rogu znalazła się adnotacja potwierdzenia wykonania planu datowana na 21 grudnia 1821 roku203.
Zakres treści planu obejmuje dokładny rysunek twierdzy wraz
z blokami zabudowy. Przedstawiono bloki zabudowy z barwnym podziałem własnościowym budynków na budowle wojskowe (kolor niebieski) i prywatne (kolor różowy). Objaśnienie
znaków barwnych przedstawiono z lewej strony nad rysunkiem
twierdzy. Zaznaczono również numerację bastionów zgodnie
z obowiązującym obecnie porządkiem oraz podpisano bramy
miejskie204. Przedstawiono również rozmieszczenie latarń genewskich stosując ich podział barwny – wzorem zabudowy – na
latarnie pozostające na utrzymaniu wojska (kolor niebieski)205

Ryc. 63. Plan général pour réunir les différentes
maisons en bois, construites au environs de la Place,
pour être transportées, sur cinq différentes villages
au-délà de 600 toises (1822)
Jeden z najbardziej wartościowych i szczegółowych planów twierdzy Zamość z otoczeniem216, zatwierdzony 25 grudnia 1822 r.
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Rynku Wodnego, przy założeniu poklaryskowskim (7), przy narożniku płd.-zach. dawnego
kościoła franciszkańskiego (8), przy płd.-wsch. narożniku dawnego kościoła pw. Św. Krzyża (9), przy skrajnym bloku płn. zabudowy – dzisiejsza ul. Przyrynek (10).
206 Latarnie miejskie posiadały numery od 11 do 18 i były rozmieszczone: przy dawnym
kościele reformackim (11), przy płd.-wsch. narożniku gmachu Akademii Zamojskiej (12), przy Rynku Wielkim – ul. Ormiańskiej (13), ul. Wielkiej (14), ul. Franciszkańskiej (17), Brukowanej (15), przy probostwie ormiańskim (16) i przy dawnym szpitalu ordynackim (18).
207 Fragment planu twierdzy Zamość ukazujący domostwa do wyburzenia. Przechowywany w AGAD, Komisja Rządowa Wojny, sygn. 216, k. 134. Opracowanie dotyczyło
projektu nabycia jednej z nieruchomości uniemożliwiającej realizację zaplanowanej
inwestycji. Zob. także: A. Pawłowska, op. cit., s. 268, poz. 38.
208 Informację o wykonawcy planu [Antonim] Goliszewskim zamieszczono drobną
czcionką poza ramką, przy dolnym prawym rogu arkusza.
209 Podziałka wyrażona w sążniach (toises) w przeliczeniu odległość 100 sążni odpowiada długości 96 mm na podziałce.
210 Budynki należące do wojska przedstawiono kolorem niebieskim, budynki pozostałe – kolorem różowym.
211 Wytypowano do zburzenia czternaście obiektów znajdujących się przy obecnych ulicach: Solnej, Zamenhofa oraz placu Stefanidesa, wśród których znajdowały się na zapleczu ratusza (Rynek Solny) szesnastowieczne jatki projektowane prawdopodobnie
przez Bernarda Moranda.
212 Droga opisana jako Nouvelle rue parée.
213 Nowa Brama Lubelska musiała wówczas znajdować się w stanie realizacji (lata
1822–1824).
214 Na awersie opracowania umieszczono adnotację w języku polskim: Plan ten sciaga
się do nabycia domu pod № 132 od Staroz.[akonnego] Dawidsohna w Zamościu.
215 Nową Bramę Lubelską (Nouvelle porte de Lublin), pałac (le Coup. du Chateau), arsenał (Arsenal), plac wojskowy (Place d’arme), koszary piechoty (Cazerne d’Infanterie),
ratusz (Hotel de la Ville), rynek (Place de la Ville), kościół Franciszkanów (Eglise des
Franciscania).
216 W wolnym tłumaczeniu tytuł brzmi: Plan ogólny różnych zespołów zabudowy drewnianej stanowiących otoczenie twierdzy, obejmujące pięć różnych wsi, zajętych do

na południe od murów Wielka Zalewa została przedstawiona w formie rzeki o szerokim korycie. Małą Zalewę ukazano jako porośnięty obszar podmokły.
200 Plan przechowywany w AGAD, Zb. kartogr., sygn. 57–23, ark. 2. Zob. S. Herbst,
J. Zachwatowicz, op. cit., s. 133, poz. 25; A. Pawłowska, op. cit., s. 268, poz. 36.
201 Zob. ryc. 59.
202 Format arkusza pozostaje nieznany. Plan przechowywany w zasobie RGWiA, sygn. Ф
418 оп 1 д 305 l. 13. Składamy serdeczne podziękowania dla Pani Dr Bogumiły Sawy
za udostępnienie materiału na potrzeby niniejszej pracy.
203 Za Zgodność, z planem przez JW. Ginczała Dyrektora Dowódcy Inżynieryi Komisyi
Wozkowey Lubelskiey, dnia 21 grudnia 1821. przesłanym Pułkownik Sałacki.
204 Więzienie z dawney Bramy Lwowskiej, Nowa Brama Lwowska, Brama Szczebrzeska,
Dawna Brama Lubelska teraz Więzienie, Nowa Brama Lubelska.
205 Latarnie wojskowe były ponumerowane od 1 do 10 i rozmieszczone: przy placu musztry (obecna ul. Akademicka), przy narożniku płd.-zach. gmachu Akademii Zamojskiej (1) oraz przy seminarium duchownym (5), na dziedzińcu dawnego
pałacu Zamoyskich (2–4), przy wozowni i masztalerni (6), w południowej pierzei
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przez generała Jana Chrzciciela Malletskiego217. Wielobarwny rękopis o wymiarach 96,0 cm × 76,4 cm wykonano w orientacji północnej na papierze, w pomniejszeniu 1:7200 przedstawionemu za
pomocą trzech podziałek liniowych wyrażonych w sążniach218.
W oddzielnej ramce, umieszczono tytuł planu, legendę219 oraz
notę odnoszącą się do gruntów w obrębie miasta220.
Treść planu obejmuje centralnie położoną twierdzę221 bez zabudowy wewnątrz murów. Zasięg obszaru militarnego fortecy
poprowadzono po stokach zewnętrznych urządzeń obronnych.
Otoczenie twierdzy stanowi ponumerowana zabudowa pierwotnych przedmieść222 oraz kilku wsi, przeznaczonych do likwidacji
w ramach poszerzania przedpola fortecznego.
O skali modernizacji świadczą zatoczone wokół twierdzy dwie
strefy, wyznaczające obwody o zasięgu 600 i 1200 sążni223, w obrębie których obowiązywały restrykcje budowlane. Najbliżej fortyfikacji znajdowała się tzw. pochodzistość forteczna będąca właściwą granicą twierdzy opartą na zasięgu broni ręcznej. Od strony
wschodniej i północnej wynosiła średnio 50 sążni (ok. 97 m) od
przedstoku, natomiast po stronie zachodniej i południowej sięgała
daleko na przedpole obejmując również zalewy. W odległości 600
sążni francuskich (ok. 1169 m) od przedstoku znajdowała się Granica Całkowitego Zakazu Zabudowy, w obrębie którego znajdowały się pierwotne przedmieścia Zamościa. Zabudowa tam istniejąca
przeznaczona była do likwidacji. Najdalej wysunięta na 1200 sążni
(2339 m) od przedstoku była Granica Rejonu Twierdzy, w obrębie
której obowiązywał względny zakaz zabudowy224.
Istotnym elementem treści planu są tytułowe nowoprojektowane osady bądź miasteczka, o prostych układach urbanistycznych225. Posiadały centralnie położone place i zabudowę drew-

nianą. Znajdowały się w odległości miedzy 600 a 1200 sążni od
twierdzy. Ostatecznie nie udało się zrealizować wszystkich jednostek w zakładanych formach226.
Niemniej ważnym elementem treści planu jest sieć drogowa
przedmieść z przetrasowanymi głównymi traktami do Lublina,
Lwowa, Hrubieszowa oraz pozostałych miejscowości227. Zaznaczono granice podziału własnościowego i użytków gruntowych228
oraz zabudowę podmiejską przedmieść: Majdan, Wulka (!) Mieyska, folwarku Podtopole oraz wsi: Żdanów, Hyża, Mokre, Dużych
i Małych Kalinowic229.
Ryc. 64. Plan placów na Jarmarki przeznaczonych
przy Twierdzy Zamość na Przedmieściu Lwowskim
(1823)
Szczegółowy plan przedstawiający sytuację na przedpolu fortecznym w rejonie Bramy Lwowskiej Nowej i bastionu I. Opracowanie
kartograficzne datowane na 17 stycznia 1823 r. sporządził inż. Hiacynt Dąbrowski230 w formie wielobarwnego rękopisu na kartonie
41,9 cm × 24,3 cm231. Na arkuszu otoczonym podwójną ramką
oznaczono strzałką kierunek północny, rozmieszczono również
tytuł oraz obszerne objaśnienia i opisy232 w języku polskim, które
zajmują niemal połowę kartonu. W lewym dolnym rogu umieszczono podziałkę transwersalną wyrażoną w prętach miary polskiej233, której stosunek odpowiadał skali 1:5000.
Skromny zakres treści obejmuje nieruchomości znajdujące się
w okolicach dawnego Rynku Świętokrzyskiego na Przedmieściu
Lwowskim, które zostały przeznaczone na miejsce relokowanych
z twierdzy jarmarków. Rewir dla handlu obwiedziono zieloną
wstążką. Naniesiono układ drogowy, w obrębie którego podpisano
Trakt nowy Lwowski, Trakt dawny Lwowski, Droga dawna Hrubieszowska oraz Ulica Skierbieszowska. W celach orientacji podpisano
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przeniesienia poza linię wojskową powyżej 600 sążni od fortyfikacji. Plan przechowywany w AGAD, Zb. kartogr., sygn. 10–4. Zob. S. Herbst, J. Zachwatowicz, op.
cit., s. 133, poz. 29; A. Pawłowska, op. cit., s. 269, poz. 39.
217 Na arkuszu widnieje także podpis generała dywizji Maurycego Haukego.
218 Sążnie wiedeńskie, francuskie i (nowo)polskie. Wartość 300 sążni (nowo)polskich
odpowiada długości 72 mm na podziałce liniowej.
219 W legendzie objaśniono symbole literowe występujące na planie:
A. Miasteczko położone przy Drodze Lwowskiej, liczące 40 miejsc do zamieszkania
[na planie jest 50 budynków];
B. Miasteczko położone przy Drodze Lubelskiej, liczące 40 miejsc do zamieszkania;
C. Miasteczko położone za Janowicami, liczące 18 miejsc do zamieszkania;
D. Miasteczko położone przy Drodze Szczebrzeskiej, liczące 24 miejsc do
zamieszkania;
E. Miasteczko położone przy Szlaku Żdanowskim, liczące 54 miejsc do zamieszkania;
f. i g. kanały mające swe źródła na obszarze bagiennym;
h. Grunty należące do Rządu;
i. Grunty należące do Duchowieństwa;
k. Grunty prywatne;
l. Grunty należące niegdyś do franciszkanów, aktualnie należące do Rządu [między
wsią Kalinowice, na wschód od Wólki Miejskiej, po trakt hrubieszowski];
m. łąki (pastwiska) należące do Rządu.
220 Zapis noty brzmi: Rząd jest właścicielem w otoczeniu Zamościa 770 akrów gruntów
ornych. Zakładając możliwość oddania mieszkańcom przedmieść, akrów ziemi w celu
postawienia ich domów, to jest 186 Numerów Domów licząc łącznie 186 akrów, zatem
Rządowi pozostaje w posiadaniu 588 akrów (! sic) ziemi ornej. Ponadto, rząd posiada
744 akrów na łąkach i 350 akrów terenów bagiennych.
221 Podpisana jako Place de Zamość.
222 Przedmieście Lwowskie (Fauxbourg de Leopold), Przedmieście Hrubieszowskie
(Fauxbourg de Hrubieszow), Przedmieście Lubelskie (Fauxbourg de Lublin) oraz
Sadowisko.
223 Limite à 600 Toises de la Place oraz Limite à 1200 Toises de la Place liczone według
zasięgu jednego wystrzału bądź dwóch wystrzałów armatnich.
224 Zob. szerzej: Z. Stankiewicz, op. cit., s. 10–11.
225 Układy urbanistyczne przedstawiały typ liniowy (1), prostokątny (3) bądź promienisty (1).

226 Najlepiej rozwinęła się Nowa Osada, powstała na planie trapezu, pomiędzy przetrasowanymi traktami lwowskim i hrubieszowskim, z centralnie umieszczonym rynkiem. Jednostka zastępowała Przedmieście Lwowskie oraz mniejsze przedmieścia
znajdujące się po wschodniej stronie miasta. Dużo słabiej rozwinęły się Przedmieście
Lubelskie i Janowice. Nie udało się zrealizować w zakładanych formach jednostek
urbanistycznych przy trakcie szczebrzeskim (obecnie Osiedle Karolówka) oraz grobli
żdanowskiej (obecne Osiedle Zamczysko).
227 Route de Lublin, Route de Leopol, Route de Szczebrzeszyn, Chemin de Hrubieszow,
Chemin à Żdanów, Chemin à Jarosławiec oraz Chemin à Łapiguz.
228 Opisanie za pomocą sygnatur literowych znajduje się w legendzie.
229 Grand Kalinowice oraz Petit Kalinowice.
230 Po powstaniu listopadowym na stanowisku budowniczego Obwodu Zamojskiego
z siedzibą w Janowie Ordynackim.
231 Plan znajduje się w zbiorach AGAD, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji
(dalej: KRSWiP), sygn. 4147, s. 193.
232 Na arkuszu zapisano:
Obiaśnienie
Rozległość na planie kolorem zielonym obwiedziona, oznacza plac na Jarmarki przeznaczony, który co do powierzchni trzyma miary polskiey Morgów 14. prętów kwadr.
156 – pręcików kwadr. 47. – to iest:
Właścicielom prywatnym Mor. 7., pr.  167., pręcik.  85.
Drogi i place publiczne Mor. 6. pr.  123., pręcik.  82.
Trakt nowy Lwowski Mor. 6. pr.  164., pręcik.  80.
Razem – M. 14., p.  156., pr.  47.
Uwaga
Niniejszy plan nie może bydź zgodny z ogólnym planem Zamościa, ponieważ dzisiay
wielkie przy Twierdzy odmiany poczyniono – równie opisać każdy plac iest trudno,
gdyż przez zróynowanie powierzchni Ziemi, dawne nieużywanie gruntu, i z powodu rozeyścia się właścicieli, trudno było wyrazić na planie wyrazić granice każdego
w szczególności placu.
233 100 prętów miary polskiej na podziałce liniowej odpowiada odległości 86 mm na
planie.
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także Bramę Lwowską (nową) oraz nazwiska właścicieli skrajnych
nieruchomości przy poszczególnych ulicach podmiejskich.

Jan Chrzciciel Malletski240. Plan powstał w formie wielobarwnego
rękopisu na kartonie o wymiarach 30,6 cm × 29,4 cm. Arkusz posiada dużą ramkę, w obrębie której znalazł się tytuł opracowania
oraz podziałka liniowa wyrażona w sążniach241, odpowiadająca
skali ok. 1:6500. Zabrakło objaśnienia sygnatur literowych.
Treść opracowania kartograficznego obejmuje twierdzę wraz
z przedpolem. W obrębie murów zaznaczono kolorem różowym
bloki zabudowy, natomiast kolorem niebieskim – obiekty będące
w posiadaniu wojska242. Błękitną wstążką pociągnięto ulice o nawierzchni brukowanej243. Podpisano trzy bramy miejskie244 oraz
ponumerowano cyframi arabskimi bastiony245. Na przedpolu fortecznym naniesiono trakty do Lublina, Lwowa i Szczebrzeszyna
oraz nową drogę obwodową246 po północno-wschodniej stronie
twierdzy i projektowane drogi na przedpolu zachodnim. Podpisano przedwał (Avant Glacis) oraz taflę Wielkiej Zalewy (Grande
Innondation), oblewającej twierdzę od południa. Odwzorowano
ukończone zewnętrzne urządzenia obronne247 przedpola wschodniego oraz projektowane urządzenia w obrębie przedpola północno-zachodniego i południowego, które planowano zrealizować na
miejscu Małej i Wielkiej Zalewy.

Ryc. 65. Plan Twierdzy Zamościa wykazujący
Grunta i partykularnych właścicieli zaięte między
fossami frontonów 1–2. 2–3. 3–4 y 4–5, a Granicą
F. F. F. których proiektuie się zamiana na Gronta należące do
Rządu położone około Wsi proiektowanych ABCD y E (1823)
Opracowanie kartograficzne przedstawiające zakres ingerencji planowanych urządzeń zewnętrznego pasa obronnego w obszar zabudowy przedmieść234. Autorem datowanego na 24 lutego
1823 r. planu był dyrektor korpusu inżynierów, generał brygady
Jan Chrzciciel Malletski, nadzorujący bezpośrednio rozbudowę
fortecy. Rękopis wielobarwny wykonano na kartonie o wymiarach
46,0 cm × 46,0 cm. Opracowaniu nadano orientację północną oraz
pomniejszenie wyrażone za pomocą podziałki liniowej235, odpowiadającej skali 1:4800.
Treść planu obejmuje: sieć rzeczną, zarys twierdzy bez zabudowy wewnątrz murów, numerację bastionów236, opisanie trzech
bram miejskich oraz podziały własnościowe gruntów na przedmieściach, stanowiące istotę opracowania. Naniesiono i ponumerowano łącznie 666 działek, z których część przejęto na pas zewnętrznych urządzeń obronnych. Ich zasięg poprowadzono żółtą
linią, załamującą się geometrycznie w określonych odstępach od
murów237. Za pomocą różowej wstążki wyznaczono ostateczny zasięg projektowanych urządzeń obronnych. Działki znajdujące się
pomiędzy obiema liniami stanowiły przedmiot zamiany za dobra
rządowe. Poprowadzono także siatkę ulic przedmieść z nazwami
głównych traktów238. Należy zwrócić uwagę na zaznaczenie kolorem niebieskim trzech działek należących prawdopodobnie do
Ordynacji Zamojskiej (cegielnia oraz działki po dwóch kościołach
z Przedmieścia Lwowskiego).
🡣🡣142

Ryc. 67. Fragment du Plan de la Place de Zamość
avec la maison et jardin du Curé (1823)
Szczegółowy plan fragmentu miasta w obrębie murów248
sporządzony w 1823 r. przez gen. Jana Chrzciciela Malletskiego
i orientowany w kierunku południowym. Rękopis wielobarwny na
kartonie o wymiarach 24,5 cm × 13,7 cm w pomniejszeniu przedstawionym za pomocą podziałki liniowej249, odpowiadającej skali
1:1200.
Treść opracowania obejmuje zabudowania urządzenia Kolegiaty Zamojskiej, plateau bastionu II250 wraz z kurtyną murów oraz
sąsiednie budowle251. Na arkuszu umieszczono także informację
🡣🡣144

240 Brak podpisu nazwiska wykonawcy na planie. Poza ramką znajduje się jednak słabo
czytelna informacja: Directeur au Genié, co pozwala przypuszczać prawdopodobnego autora opracowania.
241 100 sążni (toises) na podziałce liniowej odpowiada odległości 300 mm na planie.
242 Do wojska należały wówczas: odwach, pałac wraz z wozownią, rajtszulą i masztalernią, arsenał, gmach Seminarium, scholasteria, gmach Akademii Zamojskiej, szpital
kolegiacki, dawne zabudowania klaryskowskie, dawny kościół reformacki, dawny
kościół franciszkański oraz dawny kościół ormiański z probostwem.
243 Były to: ulica Brukowana (dzisiejsza ul. Grodzka) prowadząca od dawnego pałacu
przez Rynek Wielki do drogi wałowej; odcinek drogi wałowej (dzisiejszy odcinek
ul. Łukasińskiego) od ul. Brukowanej do Bramy Lwowskiej Nowej; droga łącząca Rynek Wielki z Rynkiem Solnym i Bramą Lubelską Nową (dzisiejsze odcinki ulic: Solnej
i Zamenhofa).
244 Podpisano: Bramę Lubelską (Porte de Lublin), Bramę Lwowską (Porte de Leopol)
i Bramę Szczebrzeską (Porte de Szczebrzeszyn).
245 Numerację bastionów rozpoczęto od dzisiejszego bastionu I, jednak w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
246 Oznaczona jako Chemin de Communication.
247 Urządzenia militarne otrzymały numery arabskie, których nie objaśniono na planie.
248 Fragment planu twierdzy Zamość z budynkiem oraz ogrodem probostwa. Plan przechowywany w AGAD, Komisja Rządowa Wojny (dalej: KRW), sygn. 217, s. 3. Zob.
A. Pawłowska, op. cit., s. 270, poz. 44.
249 Podziałka wyrażona w sążniach (toises) w przeliczeniu 20 toises = 32 mm.
250 Podpisany jako Bastion 7.
251 Podpisano następujące budowle:
– Katedra [kolegiata] (Cathedrale);
– probostwo (Maisons du Curé);
– poczta [stajnie] (Maison de la poste);
– Brama Szczebrzeska (Porte de Szczebrzeszyn);
– koszary 2-giej Kompanii Artylerii garnizonu fortecznego [dawny szpital] (Caserne
de la 2e Compagnie d’Artillerie de garnison);

Ryc. 66. Plan genéral des Travaux de Fortification
🡣🡣143 éxécuté dans la Place de Zamość pendant la
Campagne de 1823 (1823)
Szczegółowe opracowanie kartograficzne twierdzy Zamość przedstawiające stan prac militarnych przeprowadzonych w 1823 roku239.
Plan datowany na 17 czerwca 1823 r. wykonał w języku francuskim
anonimowy autor. Wzorem poprzednich planów mógł nim być
Antoni Goliszewski, Jan Paweł Lelewel albo prawdopodobnie gen.
234 Plan przechowywany w AGAD, Zb. kartogr., sygn. 7–5. S. Herbst, J. Zachwatowicz, op. cit., s. 133, poz. 30; A. Pawłowska, op. cit., s. 269–270, poz. 42.
235 Pomniejszenie wyrażone w przeliczeniu 300 sążni wiedeńskich na podziałce liniowej
odpowiada odległości 118 mm na planie.
236 Numeracja, podobnie jak w przypadku poprzednich planów, zaczynała się od bastionu południowo-wschodniego i biegła w przeciwną stronę do ruchu wskazówek
zegara.
237 Linia załamywała się w punktach leżących na przedłużeniach prostych wychodzących ze śródków odcinków kurtyn oraz na przedłużeniach osi sześciu bastionów, za
wyjątkiem płaskiego bastionu 7 (wg obecnie obowiązującej nomenklatury – bastionu II).
238 Ulica Krasnostawska, Ulica Lwowska, Ulica Hrubieszowska, przedmieście Sadowisko, teren Glinki oraz Ordynackie (działka należąca najprawdopodobniej do cegielni
ordynackiej).
239 Plan generalny prac fortyfikacyjnych wykonanych w Twierdzy Zamość podczas
kampanii 1823 r. z zasobu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego
w Lublinie, nr inw. 30. Zob. A. Pawłowska, op. cit., s. 270, poz. 43.
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dotyczącą ogrodu przykościelnego252 w związku z planowanym
jego zajęciem pod drogę biegnącą równolegle do wałów, na odcinku od Bramy Szczebrzeskiej w kierunku wschodnim do bastionu I.
Droga ta miała stanowić korytarz strategiczny, umożliwiający skomunikowanie południowych kurtyn i bastionów z twierdzą.

kartograficznych. Delikatne i krzyżujące się kreski, za pomocą których przedstawiono ukształtowanie rzeźby terenu, nadały mapie
plastyczności, podobnie jak delikatne cieniowanie w odcieniu błękitu brzegów zalewów oraz brzegów rzek i kanałów. Poza walorami estetycznymi i artystycznymi opracowanie otrzymało bardziej
rozbudowaną sferę opisową obejmującą: przedmieścia259, kierunki
dróg260, cegielnie261 oraz dzieła obronne262. W obrębie założenia
pałacowego zaznaczono północny ogród spacerowy na planie promienistym. Ważniejsze budowle wewnątrz murów wyróżniono
ciemniejszym odcieniem czerwieni, natomiast na terenie przedmieść kościoły oznaczono sygnaturą krzyża w kolorze czerwonym.
Zwracają również uwagę liczne stawy i zbiorniki wodne, występujące w rejonie Podgrobla, Sadowiska, Przedmieścia Lwowskiego
i Nowego Światu, będące wynikiem działalności źródliskowej tego
obszaru.

Ryc. 68. Plan von der Festung Zamosc nebst der
🡣🡣145 herum Liegenden Situation (1823)
Plan twierdzy253 z czasów zaboru austriackiego datowany na rok 1823254. Charakter i zakres treści opracowania zbliżony
jest do dwóch planów z lat 1774 i 1775255. Opracowanie kartograficzne autorstwa Jeana de Grüssa (ewentualnie de Crossa), podpisującego się jako Ferdynand, w formie rękopisu wielobarwnego na
kartonie o wymiarach 47,0 cm × 60,0 cm. Arkusz otoczony ramką
wykonano w pomniejszeniu przedstawionym za pomocą podziałki
liniowej mianowanej256. W górnym prawym rogu umieszczono legendę z opisaniem sygnatur literowych257, natomiast w dolnej części arkusza – podziałkę liniową. Niżej dopisano ołówkiem wartość
liczbową skali wyrażającą stosunek 1:7960 lub 1:7900.
Plan wykazuje zbieżność z wcześniejszymi opracowaniami kartograficznymi Zamościa pod względem zakresu treści oraz samego
przedstawienia miasta z przedmieściami. Przeprowadzono jednak
aktualizację zabudowy do stanu z początku XIX wieku. Występuje
zniekształcone odwzorowanie obrysu twierdzy – zwłaszcza północnych bastionów oraz kurtyn, a także bloków zwartej zabudowy
wewnątrz murów. Struktura przestrzenna osiedli podmiejskich
wykazuje również pewne cechy braku kartometryczności258.
Arkusz cechuje kunsztowny rysunek planu, który jest lżejszy i czytelniejszy niż w przypadku wcześniejszych opracowań

Ryc. 69A–B. Vùes des différentes Place de Zamość
(ok. 1824)
Dzieło kartograficzne i artystyczne263 autorstwa Jana Pawła Lelewela ukończone prawdopodobnie około roku 1824. Arkusz
o wymiarach 63,2 cm × 35,3 cm stanowi wybitne dzieło malarskie,
na którą składa się część kartograficzna otoczona widokami zamojskiej fortecy. Część graficzna przedstawia stan twierdzy z lat
1821 i 1824264 i składa się z trzydziestu wielobarwnych ilustracji
koncentrycznie rozmieszczonych na arkuszu, przedstawiających
ważniejsze obiekty militarne fortecy. Każde przedstawienie malarskie zostało opisane w legendzie planu. Na ilustracjach widnieją
scenki rodzajowe z udziałem wojska na tle urządzeń obronnych
twierdzy, przekroje poprzeczne przez układy fortyfikacji bądź
wiernie oddane rzuty budowli fortecznych. Dwa przekroje przez
układ fortyfikacji twierdzy posiadają podziałkę liniową mianowaną, wyrażoną w sążniach miary francuskiej.
W centrum arkusza umieszczono wielobarwny plan twierdzy
Zamość w pomniejszeniu wyrażonym podziałką liniową mianowaną w sążniach francuskich. Otoczenie twierdzy stanowiły
projektowane przedmieścia265, którym nadano układy urbanistyczne znane z opracowania kartograficznego autorstwa gen.
Jana Chrzciciela Malletskiego z roku 1822266. Pierwotne osiedla
🡣🡣146
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– ogród (jardin);
– teren prywatny (Terrein des particuliers);
– budowla (budynek militarny) w trakcie realizacji [bastion II] (ouvrage au
construction).
252 Informacja o części ogrodu probostwa w Zamościu posiadającego 48 łokci [kwadratowych] powierzchni (Nota a partie du jardin Curé de Zamość apant 48 aunes [sic !] de
Superficie). Ta część miała zostać przeznaczona pod projektowaną drogę dla wojska,
w czym jednak przeszkodził budynek stajni pocztowej. Literą c oznaczono ogród,
który powinien pozostać przy probostwie w Zamościu.
253 Tłumaczenie tytułu brzmi: Plan Twierdzy Zamość z ukazaniem sytuacji [terenów
położonych] dookoła niej. Oryginał przechowywany jest w ÖSTA, Kriegsarchiv, GIk
161. Zob. S. Herbst, J. Zachwatowicz, op. cit., s. 132, poz. 10; A. Pawłowska,
op. cit., s. 262–263, poz. 13.
254 Zob. L. Sawicki, op. cit., s. 192, poz. 2231, za: A. Pawłowska, op. cit., s. 263,
poz. 13, przyp. 1.
255 Zob. ryc. 38, 39.
256 Skalę wyrażono w wielkości miary 1000 kroków (z austr. Schritten) albo 400 sążni
(Klaftern), co odpowiada długości 101 mm na podziałce liniowej na planie.
257 Podpisano w legendzie:
A. Zamek (das Schloss);
B. Kościół farny [Kolegiata] (die Pfarr Kirche);
C. Reformaci (Reformaten);
D. Kościół ormiański (Armenier Kirche);
E. Bonifratrzy (Barmhakige);
F. Franciszkanie (Franciscaner);
G. Siostry Miłosierdzia (Kloster Frauen);
H. Bazylianie (Basilianer);
I. Arsenał (das Zeug-Hauss);
K. Brama Lwowska (Lemberger Thor);
L. Brama Szczebrzeska (Szebrzeziner Thor);
M. ślepa, zamknięta brama (das blinde Thor);
N. Główny odwach [ratusz] (das Haupt Wache);
O. Piekarnia [kurtyna VI–VII] (Bekereij (sic!)).
258 Dotyczy m.in. przedstawienia Przedmieścia Lwowskiego oraz Nowego Światu.

259 Podpisano przedmieścia: Podgroble (Podkrobie), Sadowisko (Zadowisko), Wólkę
Miejską (Wulki) i Janowice (Janowitz).
260 Trakty do Szczebrzeszyna (Strasse von Szebizezin), Jarosławca (Weg nach Jaroslavitz),
Chełma (Strasse nach Chelm), Chyżej (Weg nach Hira) oraz trakty pocztowe do Lublina (Post Strasse von Lublin) i Lwowa (Post Strasse nach Lemberg).
261 Dwie cegielnie przy trakcie lwowskim, cegielnię przy trakcie hrubieszowskim oraz
cegielnię na Przedmieściu Skierbieszowskim.
262 Przebiegający po wschodniej stronie przedmieść ciąg umocnień z okresu oblężenia
szwedzkiego podpisano jako Alte Linien. Wały biegły od ul. Łanowej po cmentarz
żydowski przy trakcie hrubieszowskim, następnie od traktu hrubieszowskiego do
cegielni przy trakcie lwowskim, otaczając również jedną z nich. Od cegielni wał przebiegał w kierunku południowym do rozlewiska Kalinowicy (dzisiejsza Łabuńka) na
Podtopolu.
263 Tytuł w ogólnym tłumaczeniu brzmi: Widoki różnych części twierdzy Zamość. Dzieło przechowywane w Państwowym Muzeum Sankt Petersburga, sygn. VIII–A–909r.
Opracowanie zostało zdigitalizowane z inicjatywy prof. Jerzego Kowalczyka w Państwowym Muzeum St. Petersburga w 2001 roku. Kopia udostępniona dzięki uprzejmości Pani Dr Bogumiły Sawy, za co składamy serdeczne podziękowania
264 Zob. szerzej: J. Kowalczyk, Zamojskie rysunki Jana Pawła Lelewela w Petersburgu,
„ZKK” 2006, nr 1–2, s. 4–9.
265 Podpisano je jako Village projecté – wioska projektowana.
266 Zob. ryc. 62.
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podmiejskie nie zostały naniesione na plan ze względu na trwające prace rozbiórkowe podyktowane oczyszczeniem przedpola
z powodów strategicznych. Wyjątek stanowiła cegielnia rządowa
położona ok. 1 km na wschód od twierdzy przy trakcie hrubieszowskim. Naniesiono pobliskie miejscowości: Kalinowice, Mokre,
Hyżą, fragment zabudowy Żdanowa z browarem oraz przedmieście Maydan. W obrębie murów wyróżniono kolorem niebieskim
budynki użytkowane przez wojsko. Z elementów fizjograficznych
zaznaczono m.in. sieć rzeczną, zbiorniki wodne, łąki, ogrody i tereny zalesione. Na planie naniesiono również przetrasowane szlaki
drogowe prowadzące do Lublina, Lwowa, Hrubieszowa, Żdanowa,
Szczebrzeszyna i Jarosławca.

Przedstawioną wewnątrz murów zabudowę podzielono na trzy kategorie: cywilną, wojskową i sakralną. Podpisano nazwy ulic oraz
placów, co wyróżnia plan na tle wcześniejszych opracowań kartograficznych zamojskiej twierdzy. Oznaczono nawierzchnię brukowaną ciągów przelotowych pomiędzy trzema bramami miejskimi.
Naniesiono także studnie, stan zadrzewienia oraz ogrody leżące
w południowej części miasta.
Na przedpolu twierdzy zaznaczono elementy liniowe: rzeki,
kanały melioracyjne i główne trakty komunikacyjne prowadzące
do Lublina, Lwowa i Szczebrzeszyna. Podpisano duże kompleksy
ogrodów ulokowanych wzdłuż ulicy Obwodowej, stanowiących
zaplecze żywnościowe garnizonu, poszczególnych kompanii wojska, instytucji oraz najwyższych rangą oficerów271.

Ryc. 70. Plan des Projets des Fortification sur la
place de Zamość (1825)
Doskonały w swojej precyzji i szczegółowości orientowany plan sporządzony w 1825 r. przez gen. Jana Chrzciciela Malletskiego wspólnie z lejtnantem Lindą, przedstawiający
twierdzę zamojską z zabudową i realizowanymi umocnieniami
przedpola267. Merytorycznie stanowi uzupełnienie tematyczne
opracowania kartograficznego z 1822 r., przedstawiającego otoczenie twierdzy268. Rękopis wielobarwny o wymiarach arkusza
91,5 cm × 85,7 cm, pomniejszony w skali 1:1800 wyrażonej za pomocą mianowanych w sążniach podziałek liniowych269. Z prawej
strony arkusza umieszczono ramkę z tytułem opracowania oraz
rozbudowaną legendą.
Zakres treści obejmuje twierdzę Zamość w projektowanym
pełnym zasięgu zewnętrznego pasa urządzeń obronnych, stanowiących główny pierścień militarny fortecy. Militarne dzieła oznaczono liczbami i literami oraz opisano w obszernej legendzie270.
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37. poterny;
38. Brama Lwowska;
39. Brama Lubelska;
40. Brama Szczebrzeska;
41. Plac Broni.
Budowle militarne:
Numerami od 42 do 65 oznaczono obiekty zajęte przez wojsko. Były wśród nich:
42. Pałac, który przeznaczono do reperacji, mogący służyć na pawilon dla 8 oficerów
pułku;
43. stajnie do trzymania 80 koni kawalerii i różnych sprzętów dla koni oficerskich;
44. Pawilon Imperatora [pawilon północny];
45. Pawilon lewy [pawilon południowy];
46. oficyna lewa [południowa] służąca jako mieszkania dla oficerów;
47. oficyna prawa [północna];
48. budynek służący jako mieszkania dla oficerów (?) artylerii i jazdy (zaprzęgów);
49. koszary piechoty [gmach d. Akademii Zamojskiej];
50. kuchnie;
51. latryny;
52. Ordonanshaus;
53. Pawilon Dyrekcji Inżynierii [dawne seminarium];
54. Budynek w stanie ruiny;
55. Budynek należący do Rządu [kamienica Pańska];
56. koszary kompanii artylerii garnizonu rosyjskiego;
57. szpital wojskowy na 120. chorych [d. klasztor Klarysek z kościołem pw. św. Anny];
58. koszary dla kompanii artylerii garnizonu polskiego [d. szpital kolegiacki];
59. arsenał;
60. kościół [d. Reformatów] w ruinie zamieniony na magazyn;
61. kordegarda, główne więzienie twierdzy [odwach];
62. więzienie cywilne [ratusz];
63. kościół Franciszkanów zamieniony na magazyn;
64. kościół ormiański zamieniony na magazyn;
65. budynki w ruinie [część d. scholasterii].
Budowle miejskie:
Oznaczone literami alfabetu od a do k:
a. budynek Poczty [w dotychczasowej wikarówce];
b. kościół katedralny [kolegiata];
c. dzwonnica;
d. mieszkania kościelne [infułatka];
e. budynek należący do kościoła;
f. kościół Bazylianów [mimo obecności w legendzie nieoznaczony – na planie na
budynku świątyni naniesiono jedynie literę c oznaczającą obecność dzwonnicy];
g. klasztor Bazylianów;
h. synagoga [z domem kahalnym];
i. studnia miejska [oznaczono cztery studnie: na Rynku Wielkim, Rynku Solnym,
Rynku Wodnym oraz na południe od zabudowań kolegiackich przy bastionie II i kurtynie murów II–III; oznaczono również, lecz nie podpisano sygnaturą literową także
studnie na dziedzińcu gmachu Akademii Zamojskiej, przy wozowni pałacowej, przed
kościołem ormiańskim oraz przy obecnym Pl. Wolności];
k. szpital na 30. chorych [szpital św. Łazarza, ul. Bazyliańska 7].
271 Między innymi Ogród Majora twierdzy, Ogród Komendanta twierdzy, Ogród Adiutanta twierdzy, znajdujące się przy bastionie I.

267 Tytuł opracowania kartograficznego w wolnym tłumaczeniu brzmi: Plan projektowanych fortyfikacji twierdzy Zamość. Plan przechowywany w AGAD, Zb. kartogr., sygn.
383–2. Zob. S. Herbst, J. Zachwatowicz, op. cit., s. 133, poz. 31; J. Kazimierski, D. Warecka, op. cit., s. 27, poz. 44, ryc. 24; A. Pawłowska, op. cit., s. 271,
poz. 48, która wspomina także o kopii tego planu wykonanej na kalce po 1920 roku.
268 Zob. ryc. 63.
269 Podziałki wyrażone w sążniach nowopolskich, rosyjskich i francuskich. Wartość 100
sążni nowopolskich odpowiada długości 97 mm na podziałce liniowej.
270 Zob. A. Kąsinowski, op. cit., s. 74–79. Część spośród występujących na planie
urządzeń obronnych była w fazie planowania lub wykonywania. Oznaczenia w legendzie pokrywają się z oznaczeniami obiektów na opracowaniu sporządzonym przez
Jana Pawła Lelewela ok. 1824 roku. Zob. ryc. 69B.
Legenda opisuje szereg obiektów według następującego schematu:
Fortyfikacje:
Numerami od 1 do 41 oznaczono urządzenia wojskowe systemu obronnego:
1–7. bastiony o numeracji zaczynającej się od bastionu I, lecz przeciwnej do kierunku ruchu wskazówek zegara;
8, 9 i 10. projektowane trzy kawalery (nadszańce) w bastionach: IV, VI, VII;
11, 13, 14, 15, 16. reduty i śródszaniec przed kurtynami I–II, II–III, III–IV i IV–V;
12, 14 (sic!), 17, 19, 20, 22, 25. słoniczoła;
21, 23, 24. raweliny przed kurtynami V–VI, VI–VII i VII–I;
26. słoniczoła (załamania muru fosy) związane z murem Carnot’a;
27. Batardeaux, ew. Batardeau – rodzaj militarnej tamy spiętrzającej wodę, posiadającej otwory strzelnicze (przed bastionem VI);
28. śluzy regulujące poziom wody w fosie i wokół lunety (pomocnicze);
29. śluza odprowadzająca wodę;
30. śluza doprowadzająca wodę (zasilająca);
31. śluza młyńska;
32. śluza doprowadzająca wodę z Wielkiej Zalewy;
33. młyn prochowy [przy trakcie szczebrzeszyńskim];
34. wartownia;
35. magazyny prochowe odwodowe (projektowane);
36. blokhauzy;
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Ryc. 71. Plan de l’interieur de la place de Zamość à
lepôque du 12 Août 1827 (1827)
Plan twierdzy Zamość ukazujący podział funkcjonalny zabudowy wewnątrz murów272. Opracowanie kartograficzne w formie wielobarwnego rękopisu o wymiarach arkusza
52,2 cm × 35,2 cm sporządził generał artylerii Maurycy Hauke273.
Matematyczne pomniejszenie odpowiadało skali 1:1800, wyrażonej za pomocą dwóch podziałek liniowych mianowanych274.
W obrębie arkusza objaśniono w języku francuskim znaki i sygnatury literowe275. Podpisano nazwy ulic, placów, bram miejskich,
zastosowano numerację bastionów276. Pod tytułem planu umieszczono informację w języku polskim wraz z podpisem autora.
Zakres tematyczny treści obejmuje strukturę własnościową zabudowań w obrębie twierdzy. Zwraca uwagę rozmieszczenie gmachów wojskowych na tle substancji mieszkaniowej. Na potrzeby
garnizonu zajęto dawne obiekty sakralne277, gmach Akademii Zamojskiej, szpital ordynacki, pałac Zamoyskich i ratusz.
Ważnym elementem treści opracowania jest zaznaczony w obrębie bloków zabudowy zasięg szkód wyrządzonych przez wielki
pożar w dniu 18 czerwca 1827 roku. Ogień strawił wówczas kwartały leżące na wschód od Rynku Wielkiego. Z tego powodu analizowany plan stanowi ważny dokument uwidaczniający rozmiar
zniszczeń278. Warto również zwrócić uwagę na konstrukcję obrazu
twierdzy w oparciu o linie proste łączące elementy bastionów opisanych w okręgach.

przez płk. Leonarda Jodko. Charakterystyczną cechą opracowania
kartograficznego jest możliwość wizualnego porównania za pomocą zastosowanej nakładki (kartonu) istniejącego szkicowego
stanu zabudowy oraz ukazanej barwnie na arkuszu planowanej inwestycji rządowej w rejonie Rynku Wodnego. Arkusz nie posiada
tytułu, podziałki ani legendy.
Istotę opracowania stanowi projektowany gmach Urzędu Municypalnego, który planowano ulokować w miejscu dawnego założenia klasztornego Klarysek przy Rynku Wodnym. Na arkuszu
zaznaczono kwartały zabudowy skupione wokół placu oraz przy
ulicach Ślusarskiej280 i Ogrodowej281. Wśród wyróżnionych budowli znajdują się m.in. klasztor i kościół Bazylianów, Brama
Lwowska Nowa, dawne założenie klasztorne Klarysek. Oznaczono
także nieruchomości położone przy ulicach Bazyliańskiej i Ogrodowej, poprowadzono linie regulacyjne w związku z mającym nastąpić przedłużeniem tychże ciągów. Nakładka przedstawia szkic
zasięgu istniejącej w 1828 r. zabudowy południowych bloków Starego Miasta wraz z nazwami ulic, poszczególnych sektorów i nieruchomości.
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Ryc. 73. Plan de Zamosc Assiegé par Charles
Gustave l’année 1656 au mois de Fevrier (1828)
Schematyczny, orientowany plan twierdzy Zamość nawiązujący tematycznie do oblężenia miasta w 1656 r. przez wojska
szwedzkie pod wodzą króla Karola X Gustawa282. Litografia jednobarwna o wymiarach 15,5 cm × 15,5 cm, sporządzona na kartonie
przez Józefa Sławińskiego na potrzeby publikacji autorstwa hrabiego Stanisława Platera283. Arkusz otacza ramka, pod którą umieszczono nazwisko litografa284. W lewym górnym rogu znajduje się
tytuł planu w języku francuskim oraz podziałka liniowa wyrażona
w sążniach285 odpowiadająca w przybliżeniu skali 1:14000.
Treść arkusza obejmuje twierdzę bez przedstawienia zarysu
przedmieść. Zabudowę wewnątrz murów przedstawiono w sposób uproszczony za pomocą bloków, rozdzielonych trzema schematycznymi ulicami. Zaznaczono również Rynek Wielki (Place).
W obrębie bloków oznaczono sygnaturami i podpisano w języku
francuskim najważniejsze budowle286. Zwraca uwagę umieszczenie pierwszej zbrojowni hetmańskiej po północnej stronie założenia pałacowego. Podpisano również główne trakty prowadzące do
Brześcia, Krakowa, Lublina i Lwowa.
Rzeźbę terenu przedstawiono za pomocą metody kreskowej. Linie wykorzystano również do przedstawienia powierzchni zbiorników wodnych Małej i Wielkiej Zalewy, określonej jako „bagniste
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Ryc. 72A–B. [Plan sytuacyjny terenu przy Twierdzy
Zamość mającego przejść pod zarząd Komisji
Rządowej Wojny] (1828)
Szczegółowy plan części miasta w rejonie Rynku Wodnego
z 1828 r.279 wykonany przez anonimowego autora w formie wielobarwnego rękopisu o wymiarach 31,5 cm × 20,5 cm i zatwierdzony
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272 Plan wnętrza twierdzy Zamość z dnia 12 sierpnia 1827. Plan przechowywany
w AGAD, KRW, sygn. 231, s. 21. Zob. A. Pawłowska, op. cit., s. 271, poz. 51.
273 Obejmując stanowisko kwatermistrza generalnego, Maurycy Hauke przewodził od
1815 r. prowadzonym pracom pomiarowym i kartograficznym terytorium Królestwa
Polskiego. Za jego największe osiągnięcie w tej dziedzinie uważa się doprowadzenie
do rozpoczęcia prac nad Topograficzną Kartą Królestwa Polskiego. Zob. M. Sirko,
op. cit., s. 274–276.
274 Wyrażone w sążniach francuskich i sążniach rosyjskich.
275 Wydzielono sześć typów zabudowy:
Budowle wojskowe;
Świątynie i budowle należące do wiernych;
Synagoga z domem kahalnym należące do Żydów;
Budynek poczty;
Budynki i grunty należące do mieszczan;
Część miasta [zabudowa], która uległa pożarowi w podczas upalnego lata.
Zaznaczono także:
aa – część terenów przeznaczonych na planowane przedłużenie ulicy Ślusarskiej od
ulicy Bazyliańskiej;
bbb – teren zakupiony pod lokalizację planowanego szpitala wojskowego;
cc – budynki i tereny, które zostały przejęte przez Rząd w drodze nabycia.
276 Licząc od bastionu południowo-wschodniego w kierunku odwrotnym do ruchu
wskazówek zegara.
277 Gmach seminarium, kościół i klasztor Klarysek oraz kościoły Franciszkanów i Reformatów. W przypadku tych ostatnich świątyń nie naniesiono towarzyszącym im
obiektów klasztornych.
278 Potwierdza to umieszczona pod tytułem planu informacja: Niniejszy plan zatwierdza
się co do odmian wykazanych na dołączonym papiliocie, i służy za Anex do Expedycyi
Kommissyi Rządowey z dnia 10go września 1827 r.
279 Plan przechowywany w AGAD, KRW, sygn. 232, s. 12. Zob. A. Pawłowska, op. cit.,
s. 272, poz. 53.

280 Obecnie ul. Żeromskiego.
281 Obecnie ul. Kościuszki.
282 Plan przechowywany w Muzeum Narodowym w Krakowie, Biblioteka Czartoryskich, sygn. K 82-I.
283 S. Plater, Imprimerie de Guillaume Decker et Compagnie, Posen 1828. Plansza
z planem Zamościa znalazła się razem z planami Brześcia, Częstochowy i Poznania
w części publikacji: Plans des sièges et batailles qui ont lieu en Pologne pendant le
XVII.ème et XVIII.ème siécle accompagnés d’un texte explicatif pour servir de suite
a l’atlas historique de la Pologne.
284 J. Sławiński litog.
285 Odległość 200 sążni (toises) odpowiada długości 240 mm na podziałce.
286 Podpisano i zaznaczono następujące obiekty: Pałac – Chateau, Arsenał – Arsenal,
Ratusz – Hotel de Ville, gmach Akademii Zamojskiej – Academie, Kolegiatę – Paroisse, kościół franciszkański – Franciscains, kaplicę Franciszkanek – Capucins, kościół
ormiański – Armeniens oraz cerkiew grecką – E.[glise] greque, którą mylnie zlokalizowano w miejscu synagogi (niezaznaczona na planie).
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jezioro” (Lac marécageux)287. Wokół twierdzy oznaczono linią zasięg fosy, zaznaczając również odcinek stale nawodniony znajdujący się na froncie między dzisiejszymi bastionami I i II oraz przy
kurtynie III–IV.

strategicznych twierdzy. Pominięto zabudowę twierdzy Zamość
wraz z obwodem fortyfikacji. Istotną informacją zawartą na mapie
są nazwy miejscowe291 oraz opisy przeznaczenia terenów292.
Ryc. 75. [Zamostje Polen Gouv.{ernement} Ljublin
c. 1835] (ok. 1835)
Poglądowy plan Zamościa przedstawiający najważniejsze elementy fizjograficzne i antropologiczne otoczenia miasta.
Opracowanie kartograficzne rękopiśmienne, stanowiące najprawdopodobniej kopię mapy rosyjskiej, sporządził w języku niemieckim293 nieznany autor wielobarwnym piórkiem na kartonie.
Arkusz o wymiarach 19,0 cm × 25,0 cm posiada żółte tło otoczone białą ramką, stanowi najprawdopodobniej część szerszego
opracowania, o czym świadczy dopisany piórkiem i ołówkiem
nr XX 1321294. W dolnej części umieszczono podziałkę liniową
mianowaną wyrażoną w krokach (Schritt) odpowiadającą skali
ok. 1:20000295. Na arkuszu zamieszczono również przeglądową
mapkę okolic Zamościa, której pomniejszenie przedstawiono za
pomocą podziałki liniowej mianowanej wyrażonej w rosyjskich
jednostkach miary – wiorstach, przeliczonych na mile, co odpowiada skali ok. 1:415000296. W prawym górnym rogu umieszczono
informacje statystyczne na temat miasta297.
Treść planu obejmuje elementy fizjograficzne i antropogeniczne przedstawione w sposób uproszczony. Rzeźbę terenu ukazano
za pomocą szarych kresek rozmieszczonych od siebie w dużych
odstępach. W ten sposób oznaczono wysoczyznę rozciągającą się
w północno-wschodniej części miasta. Sfera hydrograficzna obejmuje rzeki298 oraz zbiornik Wielkiej Zalewy oblewającej twierdzę
od południa. W rejonie zbiornika zaznaczono tereny podmokłe.
Zwraca uwagę duży półwysep, tzw. Kempa, którą tworzyły płycizny
okresowo zalewane wodami Wielkiej Zalewy. W latach 30. XIX w.
wystawiono w tym miejscu działobitnię forteczną.
Elementy antropogeniczne obejmują zabudowę oraz sieć komunikacyjną. W centrum arkusza przedstawiono zielonym kolorem obrys twierdzy Zamość (Zamosk), obejmujący główny obwód fortyfikacji oraz dzieła zewnętrzne według stanu z 1812 roku.
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Ryc. 74. Plan sytuacyjny Realności Rządowey
🡣🡣152 w Obwodzie 1200 Sążni Miary Wiedeńskiej około
Twierdzy Zamość położonych Wyjęty z Mappy 1823
roku zdziałanej (ok. 1830)
Plan struktury użytkowej gruntów będących własnością rządu
Królestwa Polskiego, położonych w obrębie II obwodu strategicznego na południe i zachód od stoków twierdzy288. Opracowanie
kartograficzne w postaci rękopisu wielobarwnego sporządził na
papierze podklejonym płótnem geometra Ordynacji Zamojskiej,
Antoni Rolla. Arkusz o wymiarach 95,5 cm × 73,5 cm posiada ramkę, w obrębie której umieszczono tytuł opracowania i podziałkę
liniową mianowaną wyrażoną w sążniach wiedeńskich289, odpowiadającą pomniejszeniu ok. 1:5000. Po prawej stronie umieszczono tabelaryczny rejestr pomiarowy gruntów na planie290 stanowiących łącznie 1126 morg i 1194,5 sążni.
Zakres treści opracowania kartograficznego obejmuje podział
użytkowy gruntów znajdujących się w II obwodzie strategicznym.
Tak zwane Rozgatunkowienie pomiaru obejmowało: Pole orne,
Ogrody, Łąki, Pastwisko, Stawy, Place pod Zabudowania oraz Nieużytki. Ponadto przedstawiono: sieć drogową, hydrografię, młyn
przy trakcie szczebrzeszyńskim oraz zasięg dwóch obwodów
287 Linie zamknięte poprowadzono w sposób naśladujący linię brzegową zbiornika wodnego. Odstępy od linii wzrastały w miarę oddalania od linii brzegowej, tworząc charakterystyczny element plastyczności.
288 Plan znajduje się w zasobie APL, AOZ, sygn. 96. Zob. także: A. Pawłowska-Wielgus, op. cit., s. 44, poz. 96.
289 Podziałka liniowa została umieszczona w lewym dolnym narożniku. Składa się
z linii prostej z zaznaczonymi odległościami 40 mm, odpowiadającymi 100 sążniom
wiedeńskim.
290 W rejestrze pomiarowym wyróżniono Rządowe posiadłości w Administracyi Kom.
[isji] Rząd.[owej] Skarbu:
1. Łanek z łąkami między realnościami mieyskimi położony przypierający do Stoków Twierdzy i Stawu składaiący się z realności wszystkich dla osad o 600 sążni od
Twierdzy zamierzonych;
2. Pole przy Stokach Twierdzy a gościńcem woyskowym między realnościami mieyskiemi z wymiany za place 600 sążni od Twierdzy dane;
3. Plac i grunt na postawienie Poczty za bramą Lubelską;
4. Pole na sadowiska za bramą Szczebrzeską przypierające do Stoków Twierdzy kanału woyskowego a zatymże do łazienek i grobli przytyka;
5. Łąka nad rzeką, od młyna przebiegaiąca;
6. Łąka za rzeką do grobli i granicy Hyrzy przypieraiąca;
7. Łąka na Kępie zwana, do grobli Stawu i Stoków Twierdzy przypieraiąca;
8. Dwa ogrody na Sadowisku przy Stokach Twierdzy;
9. Grunt przy granicy obwodu do użycia niesposobny na przypadek potrzeby piasku
zostawiony;
10. Plac na dom propinacyjny w rynku Osady I;
11. Plac na dom propinacyjny w rynku Osady I;
12. Plac na osadzie nowey II;
13. Plac na osadzie nowey III;
14. Plac na osadzie nowey IV;
15. Staw między groblami Zdanowską i Szczebrzeską;
16. Młyn Skarbowy na grobli Szczebrzeskiey z placami;
17. Grunta od Folwarku Ordynackiego Mokre zwanego obwodem do Twierdzy Zamość dla Rządu zaięte;
18. Grunta od Folwarku Ordynackiego Płoskie zwanego obwodem do Twierdzy Zamość dla Rządu zaięte;
19. Grunta od Folwarku Ordynackiego Zdanów zwanego do Twierdzy obwodem dla
Rządu zagraniczone po odcięciu z nich łąk na wynadgrodzenie włościanom wsi Janowic i Kalinowic Rządowych przez zagraniczenie obwodem straconych, oddanych.

291 Las Zwierzyńczyk w południowej części miasta. Obecnie las komunalny w obrębie
Osiedla Zamczysko.
292 Podpisano: Łąki Wsi Janowic; Łąki Wsi Kalinowic; Pastwisko Mieyskie; grunt Na Indemnizacya Włościan Janowickich Morg 7 Sąż. 801 (obecnie prawa pierzeja ul. Partyzantów między ul. Orlicz-Dreszera a ul. Narutowicza); Opadło całkiem (teren
między ul. Piłsudskiego, ul. Peowiaków i ul. Kilińskiego zajmowany przez Zamojski
Szpital Niepubliczny); Odpada na Indemnizacyą Włościan Janowickich Morg 10 Sąż.
424 (Osiedle Podgroble); Realność Koziołkiewicza od W. Jodki nabyta Morg 2 Sąż.
576 (Osiedle Podgroble).
293 Przytoczony powyżej tytuł opracowania: Zamość Polska Gubernia Lublin został
dopisany wtórnie wraz z datą c. 1835 (ok. 1835) na arkuszu ołówkiem i pochodzi
z translacji z języka rosyjskiego na język niemiecki.
294 Może to być również dawna sygnatura. Plan znajduje się w zasobie Staatsbibliothek zu
Berlin Preussischer Kulturbesitz Kartennabteilung, sygn. SBB IIIC Kart X 49901/10.
Zob. szerzej: W. Trzebiński, T.P. Szafer, op. cit., s. 26, poz. 53; A. Pawłowska,
op. cit., s. 264, poz. 20. Składamy serdeczne podziękowanie Pani Doktor Bogumile
Sawie za udostępnienie kopii cyfrowej planu.
295 Odległość 500 kroków w terenie odpowiada długości 18 mm na podziałce.
296 7 wiorst = 1 mila (pruska?) odpowiada długości 18 mm na podziałce (1 wiorsta =
ok. 3 mm na mapie).
297 Słabo czytelny opis oraz wielkości liczbowe odnoszące się najprawdopodobniej do
liczby mieszkańców i domostw w Zamościu w poszczególnych latach (1826, 1813,
1831).
298 Podpisano dwie rzeki Wieprz (Wieprzh) oraz Łabuńkę (jako Zamoszna).
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Ponumerowano bastiony299 i zaznaczono fosy zalewane wodą. Poza
obwodem fortecznym zaznaczono zwartą zabudowę podmiejską,
w tym okoliczne folwarki: Janowice, Wulkę Zamoyską i Żdanów.
Drogi zhierarchizowano na główne trakty oznaczone linią czerwoną oraz drogi pozostałe przedstawione za pomocą pogrubionych
lub cienkich linii pomarańczowych.

drzewa w obrębie nieruchomości oraz pasa umocnień fortecznych
z ogrodami garnizonowymi. Drzewa tworzyły charakterystyczne
szpalery po obu stronach traktu lwowskiego, na odcinku między
twierdzą a Nową Osadą.
Treść planu obejmuje przedmieścia Zamościa310, folwarki311
oraz najbliższe miejscowości312. Pominięto twierdzę wraz z pasem zewnętrznych umocnień, za wyjątkiem działobitni. Zabudowę zróżnicowano funkcjonalnie, przedstawiając kolorem różowym budynki murowane313, natomiast kolorem żółtym – budynki
drewniane. Podpisano niektóre obiekty, m.in. cegielnie314, prywatne magazyny315 i karczmy316. Naniesiono wysunięte daleko na
przedpole twierdzy pojedyncze urządzenia obronne, rozproszone
po obszarze podmiejskim. Warte odnotowania są również sygnatury krzyży przydrożnych317, murowanych kaplic318 oraz studni,
w tym istniejącej w okolicy Bramy Lubelskiej Starej na przedpolu
fortecznym, tak zwanej Ucieczki319.

Ryc. 76. Plan okrestnosti kreposti Zamostia
Instrumentalno sniatyj (1837)
Plan Zamościa sporządzony został w 1837 r. w 11 sekcjach. Przedstawia strukturę terenów otaczających twierdzę:
przedmieścia i okoliczne wioski300. Sama twierdza została wyłączona z opracowania301. Plan w formie rękopisu wielobarwnego
sporządzili w języku rosyjskim na kartonach topografowie 2 klasy:
Papiercow, Pawłow, Maruchnienko oraz podoficer Miedwiedew.
Analizy opracowania kartograficznego dokonano w oparciu o arkusz poglądowy (nr 10), posiadający ramkę z tytułem oraz podziałką liniową mianowaną wyrażoną w calach angielskich302 i odpowiadającą skali 1:8400.
Rzeźbę terenu przedstawiono za pomocą kresek, zaznaczono zbiorniki wodne i sieć rzeczną. Łabuńkę podpisano zgodnie
z jej obowiązującym przebiegiem303. Układ drogowy zróżnicowano pod względem szerokości jezdni. Różową wstążką oznaczono brukowany odcinek traktu w kierunku Lublina i Warszawy. Trakt lwowski posiadał nawierzchnię brukowaną od Bramy
Lwowskiej Nowej do wschodniej granicy Nowej Osady304. Przy
głównych drogach zaznaczono tzw. kilometragi305 oraz mosty
i przepusty.
Szczegółowo przedstawiono różne typy użytków terenowych306.
Zwracają uwagę oznaczone ciemną zielenią ogrody garnizonowe
rozmieszczone wokół twierdzy, stanowiące pas ochronny III obwodu strategicznego. Ogrody występują także w obrębie przedmieść i podmiejskich wsi. Oznaczono również cmentarze307 oraz
kompleksy zieleni urządzonej – ogrody oficerskie308, Ogród Inżynierski309 i ogrody folwarczne. Naniesiono także pojedyncze
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Zarządu Inżynierii Twierdzy. Dla tego obszaru przyjęła się nazwa Ogród Inżynierski.
Posiadał on urządzone alejki, skwery oraz drewniane zabudowania. Zob. B. Sroczyńska, op. cit., s. 83; E. Lorentz, Nieznany plan posiadłości inżyniera wojskowego Roberta von Nolte na przedpolu twierdzy Zamość, „AZ” 2005, s. 65–71;
K. Kowalczyk, Płk Robert von Nolte 1813–1875 (przyczynek do biografii naczelnika Zarządu Inżynierii Zamojskiej Fortecy), „AZ” 2005, s. 57–64 (s. 62–64).
310 Nowa Osada, Przedmieście Lubelskie, Majdan Sitaniecki, Wulka [sic!] Miejska.
311 Świnki, Piaski, Podtopole, Janowice, Hyża.
312 Janowice, Piaski, Mokre, Hyża.
313 Można zlokalizować budynki murowane w następujących miejscach na Nowej
Osadzie:
1. pięć obiektów na działce cegielni przy tzw. drodze starohrubieszowskiej (obecnie
teren cmentarza prawosławnego przy ul. Wyszyńskiego);
2. trzy budynki przy wschodniej pierzei Nowego Rynku, w tym jeden zajazd (ul. Partyzantów 108/Nowy Rynek 19/ul. Spadek 29);
3. dom murowany przy ulicy prowadzącej do folwarku Podtopole (obecnie ul. Ogrodowa 34 lub 36).
314 Dwie cegielnie znajdowały się na północnym krańcu Nowej Osady (przy dzisiejszej
ul. Wyszyńskiego), jedna cegielnia w północnej części dzisiejszej Karolówki (wschodni odcinek ul. Braterstwa Broni).
315 Znajdowały się przy starym trakcie do Lwowa, w rejonie dzisiejszej ulicy Krasno
brodzkiej.
316 Dwie karczmy przy trakcie szczebrzeszyńskim i jedna w Hyżej.
317 Na planie zaznaczono przydrożne krzyże:
1. przy trakcie lwowskim za Pocztą na Nowej Osadzie;
2. przy skrzyżowaniu Starej Drogi i przejściowego odcinka traktu lwowskiego z drogą do Wólki Miejskiej (obecnie skrzyżowanie ulic: Krasnobrodzkiej, Młyńskiej, Świętego Piątka i Waryńskiego – krzyż epidemiczny, tzw. karawaka);
3. przy drodze wiodącej od traktu lubelskiego do folwarku Piaski (obecnie rejon
skrzyżowania uliczki bez nazwy, równoległej do ul. Lipowej, Al. 1 Maja);
4. krzyż przy starym trakcie skierbieszowskim (nie istnieje, obecnie wschodni rejon
koszar);
5. krzyż na cmentarzu parafialnym;
6. krzyż przy skrzyżowaniu drogi stabrowskiej (relikt ul. Łanowej) z drogą na Majdan
i Skierbieszów (obecnie skrzyżowanie dróg gruntowych na Zakolu);
7. krzyż przy grobli żdanowskiej na wysokości tzw. Zamczyska (obecnie rejon skrzyżowania ulic Lipskiej i Miłosza).
318 Na planie można zlokalizować:
1. kapliczkę murowaną słupową – figura Święty Piątek (ul. Świętego Piątka);
2. murowaną kapliczkę przy trakcie szczebrzeszyńskim z jeszcze stojącą prawdopodobnie wówczas figurą św. Jana Nepomucena (obecnie murowana neogotycka z końca XIX w., ul. Szczebrzeska 86);
3. kapliczkę (murowaną?) w obrębie dużego ogrodu folwarcznego na Podtopolu
(obecnie teren SipMot S.A. przy ul. Młyńskiej 33).
319 Nie zachowała się murowana studnia w obrębie Parku Miejskiego, w okolicach kojca
i stawu (fosy). Została ukazana na fotograficznej pocztówce z pocz. XX w. zatytułowanej Ucieczka – zob. t. II, ryc. 448.

299 Numeracja zgodna z obecnie stosowaną, począwszy od bastionu południowo-wschodniego zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
300 Podpisy planu w języku rosyjskim. Plan przechowywany w AGAD, Zb. kartogr., sygn.
56–12, ark. 10.
301 Uzupełnienie planu stanowi opracowanie kartograficzne twierdzy Zamość, sporządzone w tym samym roku przez konduktora II kl. Berezowskiego. Zob. ryc. 77.
302 1 cal angielski na podziałce liniowej odpowiada odległości 100 sążni w terenie.
303 Dotychczas rzekę Łabuńkę traktowano jako dopływ Topornicy. Łabuńka wpadała do
Topornicy na terenach zalewowych, położonych na południe od twierdzy. Po zmianie warunków systemu wodnego twierdzy Zamość, Łabuńkę uznano za rzekę wyższego rzędu, do której od południa dopływała Topornica.
304 Granica przedmieścia kończyła się przy krzyżu przydrożnym, w miejscu odgałęzienia od traktu lwowskiego drogi gruntowej (obecna ul. Kresowa) w kierunku folwarku
Panieńskie. Obecnie krzyż znajduje się przy skrzyżowaniu ul. Lwowskiej z Al. Jana
Pawła II.
305 Odcinki odmierzane co kilometr za pomocą słupków umieszczanych przy drodze.
Tego typu oznaczenia są widoczne w treści planu przy trakcie lubelskim (ul. Piłsudskiego, ul. Lubelska) na Przedmieściu Lubelskim oraz przy Drodze Obwodowej (dzisiejsza ul. Peowiaków) i trakcie lwowskim (ul. Partyzantów).
306 Wyróżniono łąki, obszary zabagnione, lasy i typy zieleni urządzonej.
307 Cmentarz rzymskokatolicki i cmentarz prawosławny przy Drodze Obwodowej oraz
cmentarz żydowski przy trakcie lwowskim.
308 Ogrody znajdowały się przy bastionie I. Zwane w XIX wieku Sadem Komendanckim
lub Ogrodem Komendanckim. Jak wynika z planu ogród posiadał alejki spacerowe,
placyk oraz drewniane zabudowania.
309 Plan przedstawia ogród bądź folwark, który należał do wojska od lat 30. XIX wieku.
Teren ogrodu po 1863 r. stał się własnością płk inż. Roberta von Nolte, Naczelnika
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Ryc. 77. Generalnyj płan Zamoscskoj kreposti (1837)
Plan sporządzony w 1837 r.320 przez konduktora II klasy
Berezowskiego jako wielobarwny rękopis na kartonie321,
stanowiący najprawdopodobniej uzupełnienie opracowania kartograficznego rejonu twierdzy322. Arkusz otoczony ramką przedstawiono w skali określonej podziałką liniową mianowaną w sążniach
polskich i rosyjskich323. Poza ramką umieszczono obszerne objaśnienie znaków i symboli324 oraz rok sporządzenia opracowania.
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62. Wartownia w Lubelskiej Bramie [Nowej];
63. Kazamata w prawej flance bastionu 4 [obecnie bastion V];
64. Trawers w lewej flance bastionu 4 [obecnie bastion V];
65. kazamata w lewef flance bastionu 4 [obecnie bastion V];
66. Kazamata w kurtynie [zamurowana Brama Lubelska Stara];
67. Kazamata w prawej flance bastionu 5 [obecnie bastion IV];
68. Kazamata w lewej flance bastionu 5 [obecnie bastion IV];
69. Trawers w kurtynie [furta zamkowa w kurtynie III–IV];
70. Kazamata w prawej flance bastionu 6 [obecnie bastion III];
71. Kazamata w lewej flance bastionu 6 [obecnie bastion III];
72. Wartownia przy Bramie Szczebrzeskiej;
73. Kazamata w prawej flance bastionu 7 [obecnie bastion II] z piekarnią;
74. W niej [kazamacie] studnia;
75. Kazamata w lewej flance bastionu 7 [obecnie bastion II];
76. Murowany trawers w kurtynie 7 [obecnie kurtyna I–II] od przedpola;
77. Murowana wartownia przy Bramie Szczebrzeskiej;
78. Kazamata w prawym stoku rawelinu [między obecnymi bastionami II i III];
79. Kazamata w lewym stoku rawelinu [między obecnymi bastionami II i III];
80. Kazamata w prawym stoku rawelinu [między obecnymi bastionami I i II];
81. Kazamata w lewym stoku rawelinu [między obecnymi bastionami I i II];
82. Kazamata w prawej kontregardzie bastionu 1 [obecnie bastion I];
83. Kazamata w lewej kontregardzie bastionu 1 [obecnie bastion I];
84. Kazamata w prawym stoku rawelinu [między obecnymi bastionami I i VII];
85. Kazamata w lewym stoku rawelinu [między obecnymi bastionami I i VII];
86. Kazamata w prawym stoku rawelinu [między obecnymi bastionami VII i VI];
87. Kazamata w lewym stoku rawelinu [między obecnymi bastionami VII i VI];
88. Kazamata w lewym stoku rawelinu [między obecnymi bastionami VI i V];
89. Kazamata w lewym stoku rawelinu 3 przy Lubelskiej Bramie [Nowej];
90. Kazamata w prawym stoku rawelinu [między obecnymi bastionami V i IV];
91. Kazamata w lewym stoku rawelinu 4 [bastionu – obecnie bastion V];
92. Kazamata w prawym stoku kontregardy 5 bastionu [obecnie bastion IV];
93. Kazamata w lewym stoku kontregardy 5 bastionu [obecnie bastion IV];
94. Kazamata w prawym stoku rawelinu [między obecnymi bastionami IV i III];
95. Kazamata w lewym stoku rawelinu [między obecnymi bastionami IV i III];
96. Kazamata w prawym stoku kontregardy 6 bastionu [obecnie bastion III];
97. Kazamata w lewym stoku kontregardy 6 bastionu [obecnie bastion III];
98. Bastion 1 [obecnie bastion I];
99. Bastion 2 [obecnie bastion VII];
100. Bastion 3 [obecnie bastion VI];
101. Bastion 4 [obecnie bastion V], bastion 5 [obecnie bastion IV], bastion 6 [obecnie bastion III], bastion 7 [obecnie bastion II];
102. Murowana kazamata parterowa;
103. Przy niej [kazamacie] parterowa drewniana wartownia;
104. Murowana studnia z wodą źródlaną i gontowym zadaszeniem [tzw. studnia przy
„Ucieczce”, obecnie w obrębie stawu w Parku Miejskim];
105. Poza twierdzą parterowa szopa na kamiennych fundamentach dla ochrony
sprzętu artyleryjskiego;
106., 107., 108. Przy cegielnianym piecu [budynki] z gontowymi daszkami w wojskowej cegielni [obecnie teren cmentarza prawosławnego przy ul. Wyszyńskiego
i ul. Odrodzenia];
109., 110. Dwie drewniane studnie z gontowymi daszkami w cegielni [obecnie teren
cmentarza prawosławnego przy ul. Wyszyńskiego i ul. Odrodzenia];
111., 112., 113., 114., 115. Wewnątrz twierdzy studnie miejskie [111 – przy południowym ogrodzeniu kolegiaty, 112 – na Rynku Wielkim przy kamienicy nr 8, 113 – na
dziedzińcu ratusza, 114 – na Rynku Solnym, 115 – przy ul. Greckiej, obok nieruchomości poormiańskiej];
116. Ogrodzony plac Inżynierii [przy końcu obecnej ul. Bazyliańskiej, w miejscu
domu zakonnego Redemptorystów];
117. Wiata kryta gontem;
118. Drewniana parterowa szopa do przechowywania mienia artyleryjskiego;
119. Murowana parterowa prochownia [w ciągu dzisiejszej ul. Królowej Jadwigi,
zwrócona równolegle do ziemnego nadszańca w bastionie IV, po kasacie twierdzy do
lat 20. XX w. funkcjonowała jako piekarnia wojskowa];
120. Drewniana szopa dla nr 14.
Budynki należące do rządowej cegielni:
121. Parterowy dom mieszkalny robotników;
122., 123., 124. Trzy wiaty z gontowym dachem do suszenia cegły;
125. Drewniana łaźnia dla nr 1 [szpital w pałacu] za kurtyną [III–IV, za furtą wodną];
126. Parterowa drewniana szopa dla ochrony sprzętu artyleryjskiego;
127. Wiata na słupach z gontowym dachem;
128.  Wiata na słupach z gontowym dachem do przechowywania sprzętu przeciwpożarowego;
129. Murowana prochownia na plateau 6 bastionu [dzisiejszy bastion III].

320 Datacja na planie: 23 marca 1837 roku.
321 Plan znajduje się w zasobie RGWiA, sygn. Ф 349 оп 12 д 7040. Na potrzeby niniejszej pracy pozyskano fotokopię planu wykadrowaną i poskładaną z kilku części. Plik
został udostępniony dzięki uprzejmości Pani Dr Bogumiły Sawy.
322 Zob. ryc. 78.
323 25 sążni rosyjskich odpowiada długości ok. 25 mm (1 cal) na podziałce liniowej.
324 W legendzie objaśniono:
1. Szpital wojskowy od głównej elewacji dwupiętrowy, od bocznych – 1-piętrowy
[dawny pałac Zamoyskich];
2., 3. Dwie jednopiętrowe oficyny [właściwie pawilony: 2 – północny i 3 – południowy];
4., 5. Dwie parterowe oficyny [4 – północna i 5 – południowa];
6. Parterowy warsztat [przy dawnym pałacu, pierwotna zbrojownia];
7. Jednopiętrowe koszary [gmach dawnej Akademii Zamojskiej];
8. Jednopiętrowy nadszaniec [w obecnym bastionie VII];
9. Dwupiętrowy dom zajmowany przez Dowództwo Inżynierii [dawne seminarium];
10., 11. Niezabudowane place;
12. Jednopiętrowe koszary [dawne probostwo ormiańskie];
13. Trzypiętrowe koszary [kościół franciszkański];
14. Piętrowy dom dla oficerów [kościół pw. św. Katarzyny];
15. Jednopiętrowe koszary [nadszaniec w bastionie VI];
16. Jednopiętrowy arsenał;
17. Parterowa kuchnia z dobudową do 3 piętra przy koszarach (nr 7);
18. Parterowa kuchnia przy koszarach (nr 8);
19. Parterowy oficerski dom;
20. Odwach wybudowany pod miejskim ratuszem;
21. Parterowa szopa;
22. Jednopiętrowy Ordonans Haus;
23. Miejsce odwodu dla nr 22;
24. Miejsce odwodu dla nr 7;
25., 26. Parterowe dwa domy dla obsługi warsztatów;
27. Stajnia dla nr 9;
28. Miejsce odwodu przy szpitalu nr 1;
29. Parterowa kuchnia przy nr 2;
30. Miejsce odwodu dla nr 2;
31. Szopa i 32. sad przy nr 4 [przy północnej oficynie pałacu];
33. Parterowa kuchnia przy nr 3;
34., 35. Dwie drewniane wiaty dla ochrony artyleryjskiego wyposażenia;
36. Stajnia [przy pałacu];
37. Studnia przy wyżej wymienionej stajni;
38. Studnia [na dziedzińcu gmachu Akademii Zamojskiej] przy nr 7;
39. Miejsce odwodu dla nr 17;
40. Drewniana szopa przy nr 15;
41. Miejsce odwodu przy nr 15;
42. Szopa i 43. Sad przy nr 19;
44. Szopa przy nr 14;
45. Murowana studnia przy nr 14 [założenie klasztorne klarysek];
46. Taka sama [studnia] przy nr 1;
47. Parterowa szopa dla sprzętu przeciwpożarowego;
48. Murowana studnia;
49. Parterowe miejsce odwodu przy nr 116;
50. Piętrowe miejsce odwodu przy nr 18;
51. Murowana studnia przy nr 18;
52. Kazamata w prawej flance [patrząc od strony miasta] bastionu 1 [obecnie bastion I];
53. W niej [kazamacie] studnia;
54. Kazamata w lewej flance bastionu 1 [obecnie bastion I];
55. Murowany trawers [przy dawnej cerkwi greckiej – bazyliańskiej, obok kazamaty
w lewej flance bastionu I];
56. Wartownia przy Lubelskiej Bramie [Nowej];
57. Kazamata w kurtynie [zamurowana Brama Lwowska Stara];
58. Kazamata w prawej flance bastionu 2 [obecnie bastion VII];
59. Kazamata w lewej flance bastionu 2 [obecnie bastion VII];
60. Kazamata w prawej flance bastionu 3 [obecnie bastion VI];
61. Kazamata w lewej flance bastionu 3 [obecnie bastion VI];
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Pod względem szczegółowości oraz zakresu treści plan stał się
wzorcem dla późniejszych opracowań kartograficznych twierdzy
Zamość. W prawym górnym rogu umieszczono w tej samej skali
karton obejmujący cegielnię rządową zlokalizowaną 450 sążni od
fortyfikacji przy trakcie do Hrubieszowa.
Szczegółowy zakres treści obejmuje twierdzę. Przedstawiono
strukturę użytkowania terenów oraz rozróżnionych barwnie budynków zajmowanych przez wojsko. Budynki te oznaczono na planie
sygnaturami literowymi. W obrębie kilku skrajnych bloków naniesiono zasięg projektowanej zabudowy. Były to jedne z ostatnich poważniejszych inwestycji w obrębie fortyfikacji w okresie funkcjonowania
twierdzy.
Bardzo precyzyjnie odwzorowano obwałowania oraz urządzenia militarne zewnętrznego pasa obronnego. W sposób szczegółowy przedstawiono tereny zielone, ogrody wokół twierdzy oraz
drzewostan w obrębie murów. Zaznaczono również ulice i chodniki z nawierzchnią brukowaną.

inżyniera por. Dena w języku rosyjskim. Arkusz o wymiarach
95,5 cm × 73,5 cm otacza ramka, poza którą znajduje się informacja o wykonawcy planu. W górnym prawym rogu umieszczono tytuł opracowania, natomiast w dolnym lewym rogu – dwie liniowe
podziałki mianowane w sążniach i arszynach326.
Zakres treści obejmuje elementy fizjograficzne oraz antropogeniczne. Przedstawiono sferę hydrograficzną: rzeki i zbiorniki
wodne. Uwagę zwracają liczne jeziorka znajdujące się w odległości
ok. 2 km na południowy zachód od stoków twierdzy, w miejscu
wysychającego zbiornika Wielkiej Zalewy, oraz rozlewisko Topornicy powyżej grobli szczebrzeszyńskiej. Dolinę rzeki wypełniają
podmokłe łąki oraz skupiska leśne327.
Szczegółowo na planie przedstawiono elementy antropogeniczne. Zaznaczono pełen obwód fortyfikacyjny twierdzy ze wszystkimi elementami zewnętrznego pasa obrony oraz wysuniętą daleko na przedpole działobitnią, do której prowadziła ukryta droga
militarna. Całość zamykała granica I obwodu strategicznego 600
sążni. Wewnątrz murów zaznaczono bloki zabudowy rozróżniając
je kolorystycznie na obiekty cywilne (kolor różowy) i obiekty wojskowe (kolor szaroniebieski). Poza twierdzą zaznaczono również
zabudowę Przedmieścia Żdanowskiego, młyna przy trakcie szczebrzeszyńskim oraz zabudowę podmiejskich folwarków Kalinowice
i Mokre oraz Żdanowa z charakterystycznym murowanym czworogranem. Naniesiono również sieć drogową rozróżniając szerokością wstęgi trakty główne do Lublina, Lwowa i Szczebrzeszyna
od polnych duktów. Zwraca uwagę zwłaszcza droga obwodowa
wokół twierdzy oraz przetrasowany trakt lubelsko-lwowski, rozwidlający się ok. 1 km na wschód od twierdzy na trakt do Lwowa
i trakt do Hrubieszowa.

Ryc. 78. Płan kreposti Zamostja i jeja okrestnostej (1839)
Plan twierdzy Zamość i jej otoczenia325 traktujące priorytetowo tereny wojskowe położone na południowy
zachód od fortyfikacji. Szczegółowe opracowanie kartograficzne
sporządzone w formie wielobarwnego rękopisu na papierze przez
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Budynki należące do Urzędu Miasta:
A. Ratusz;
B., C. Poczta;
D., E. Kościelne zabudowania;
F. Murowany szpital [dla chorych wenerycznie] przy ul. Bazyliańskiej;
G. Katolicki kościół katedralny [kolegiata];
H. Cerkiew unicka;
130. Piętrowy nadszaniec [nadszaniec północny w bastionie VI];
131., 132., 133., 134. Kojce: 1 – na przedpolu [przed furtą i kurtyną I–II], 2 – w fosie
[przed furtą i kurtyną VI–VII], 3 – obronny [przed Bramą Lubelską Nową], 4 – przy
murze od przedpola [obecnie w Parku Miejskim].
Nowoprojektowane budowle:
A. Murowane skazamatowane [4] reduty w rawelinach przed kurtynami V–VI [obecnie IV–V], IV– III [obecnie V–VI], III–II [obecnie VI–VII], II–I [obecnie VII–I].
B. Projektowany przed kurtyną I–II [obecnie między bastionami I i VII] kluwet [system kanalizacji, kanał na dnie fosy zbierający nieczystości z terenu miasta i obiektów
wojskowych, odprowadzający je do Starego Koryta Topornicy; oczyszczanie odbywało się przez śluzę spiętrzającą wodę rzeczną wpływającą przez specjalny kanał];
C. Obmurowania wałów ziemnych rotundy;
D. Zakończenie nasypu jednej kontregardy i jednego rawelinu;
E. Franciszkański kościół będzie zamieniony na koszary;
Place budowy:
g. cerkwi grecko-rosyjskiej [obecnie pl. Stefanidesa];
h., k. oficerskich koszar [obecnie rejon pl. Stefanidesa oraz ciąg od ul. Bazyliańskiej
do działek po kościele ormiańskim (ul. Łukasińskiego)];
l. żołnierskich koszar dla 1 batalionu [obecnie ul. Kościuszki 7a];
m. oficerskich koszar [założenie poklaryskowskie];
n. koszar dla urzędników i robotników artylerii [obecnie kwartał między ulicami:
Kołłątaja, Kolegiacką, Pereca i Ratuszową – Hotel „Mercure”];
o. dla obsługi artyleryjskiej [dawny warsztat i pierwotna zbrojownia przy pałacu
(nr 6.), rejon ul. Królowej Jadwigi];
p. zniszczony dom do przebudowy, przeznaczony dla urzędników kancelarii inżynieryjnej [późniejsze Starostwo];
q. Ordonans-Haus ze zniszczonymi przybudówkami do przebudowy przeznaczony
dla komendanta i jego urzędników [w sąsiedzwie gmachu Seminarium, potem księgarnia Pomarańskich, obecnie zielony plac];
ч. stary dom pocztowy do odbudowania dla dowódców [przylegał od zachodu do
wikarówki].
Uwaga: Pod całym głównym wałem tej twierdzy znajdują się galerie strzelnicze
obronne.
325 Dosłowne tłumaczenie tytułu planu z języka rosyjskiego. Plan przechowywany w zasobie AGAD, Zbiór kartograficzny, sygn. 94–3. Zob. S. Herbst, J. Zachwatowicz,
op. cit., s. 133, poz. 33; A. Pawłowska, op. cit., s. 272, poz. 56.

Ryc. 79. Topograficzna Karta Królestwa Polskiego
kol. VI, sek. XI Zamość (1839, wyd. ok. 1859)
Mapa taktyczna sporządzona przez kwatermistrzostwo
Wojska Polskiego, nad którą prace rozpoczęto w 1822 r. od wykonania zdjęć w skali 1:42000. Ostatecznie wydana została w trzykrotnym pomniejszeniu w skali 1:126000 i ukończona przez sztab
rosyjski pod kierunkiem gen. Richtera w roku 1839328. Pełne wydanie nastąpiło w 1843 r. w Petersburgu i zostało dedykowane carowi Mikołajowi I. Monochromatyczny miedzioryt sporządzony
na kartonie przedstawia jeden z 59 wycinków obszaru Królestwa
Polskiego. Każdy arkusz jest orientowany i posiada rzeczywiste
wymiary 55,5 cm × 40,5 cm i przedstawia teren o wymiarach 20’
długości i 20’ szerokości geograficznej. Mapę wykonano w odwzorowaniu pseudostożkowym równopolowym Bonne’a, stosując
za początek układu współrzędnych miejsce przecięcia południka
warszawskiego 38°50’ E z równoleżnikiem 52°00’ N. Treść opracowania kartograficznego zamknięto w ramce z podziałką co 1’
długości i szerokości geograficznej z siatką o oczku 10’. Po bokach
ramki umieszczono symbole sąsiadujących arkuszy. Na współczesnych edycjach mapy329 pod ramką umieszczono tytuł opracowania
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326 Odległość 100 sążni odpowiada długości 26 mm na podziałce. Odległość 100 arszyn
odpowiada długości 9 mm na podziałce.
327 Las w okolicy Żdanowa, tzw. Zwierzyńczyk. Obecnie teren Osiedla Zamczysko.
328 Wydanie z lat 50. XIX w. przechowywane jest w Bibliotece Narodowej w Warszawie,
Magazyn Kartografii, sygn. ZZK 13540–13599.
329 Reprint z 2002 r. przygotowany przez Wydawnictwo TOPMAP z Namyślina.
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oraz trzy podziałki: transwersalną mianowaną330 oraz dwie liniowe mianowane w milach geograficznych i milach polskich. Po prawej stronie arkusze znalazła się bogata legenda składająca się z 84
znaków punktowych, liniowych i powierzchniowych oraz symboli
i skrótów literowych opisanych w języku polskim, rosyjskim i francuskim331.
Treść opracowania obejmuje rzeźbę terenu przedstawioną za
pomocą metody kreskowej Lehmanna, łąki i tereny podmokłe,
lasy, hydrografię, sieć komunikacyjną i zabudowę. Nazwy miejscowości zapisano w języku polskim. Drogi klasyfikowano funkcjonalne, wyróżniając drogi bite, trakty pocztowe, trakty zwyczajne
i drogi uboczne. Podpisywano również charakterystyczne urządzenia i obiekty antropogeniczne, m.in. karczmy, browary, stacje
pocztowe, folwarki, cegielnie, cmentarze.
Zamość przedstawiono w formie rozczłonkowanych i oddalonych od centrum przedmieść, rozlokowanych promieniście
przy drogach rozchodzących się z twierdzy. Nie przedstawiono
zabudowy wewnątrz murów ze względu na zamknięty charakter twierdzy-więzienia. Najbardziej zorganizowanym i zwartym
przedmieściem była Nowa Osada leżąca przy trakcie lwowskim.

Wojskowe budynki w twierdzy:
1. Główny korpus szpitala [dawny pałac] z tylnymi i bocznymi pawilonami i oficynami z przybudowanymi do nich budynkami gospodarczymi oraz ze studnią;
2. Dom komendanta [pawilon północny];
3. Przybudówka;
4. Stajnia;
5. Plac i ogród z ogrodzeniem [na północ od pałacu];
6. Oficyna oficerska [oficyna północna];
7. Stajnia;
8. Miejsce odwodu;
9. Ogrodzony plac;
10. Dom sztabu oficerskiego [pawilon południowy];
11. Przybudówka;
12. Oficyna oficerska [oficyna południowa];
13. Stajnia;
14. Studnia;
15. Arsenał;
16., 17., 18., 19. Szopy artyleryjskie;
20. Dom oficerski [dawna poczta przy wikarówce];
21. Dom inżynieryjny [dawne Seminarium];
22. Stajnia;
23. Szopa;
24. Plac ogrodzony;
25. Ordonans-Haus [późniejsze Starostwo];
26. Szopa;
27. Ogrodzony plac;
28. Koszary garnizonowe na 1000 ludzi [gmach dawnej Akademii Zamojskiej];
29. Studnia;
30. Miejsce odwodu;
31. Plac ogrodzony parkanem;
32. Kuchnia;
33. Szopa;
34. Wiata;
35. Plac ogrodzony parkanem;
36. Głównia wartownia zabudowana w miejskim ratuszu [odwach];
37. Ogrodzone miejsce z gruzami [plac po Kamienicy Pańskiej – Rynek Wielki 5a];
38. Warsztat artyleryjski [kuźnia, ul. Bazyliańska];
39. Plac ogrodzony parkanem;
40. Miejsce odwodu;
41. Wojskowe koszary i warsztaty [dawne probostwo ormiańskie, ob. ul. Grecka 2];
42. Kuźnia i kuchnia [obok 41.];
43. Miejsce odwodu;
44., 45. Stajnia z szopami;
46. Studnia na dziedzińcu;
47. Plac ogrodzony parkanem;
48. Studnia od ulicy;
49. Trzypiętrowe koszary [dawny kościół franciszkański];
50. Dom z pomieszczeniami gospodarczymi [koszary, ul. Żeromskiego];
51. Studnia;
52., 53. Ogrodzone dwa place parkanem;
54. Szopa na sprzęt przeciwpożarowy [na placu pofranciszkańskim, obecnie PUP];
55. Mała drewniana szopa na narzędzia;
56. Studnia przy szopie;
57. Plac ogrodzony drewnianym parkanem;
58. Drewniana szopa;
59. Mała wiata;
60. Garnizonowe oficerskie koszary [gmach poklaryskowski];
61. Uporządkowany plac ogrodzony parkanem;
62. Studnia;
63. Czarny plac przy ogrodzonych koszarach;
64. Drewniana szopa;
65. Murowana stajnia;
66. Dom oficerski;
67. Szopa;
68. Ogród i plac;
69. Stare koszary żołnierskie [dawny szpital kolegiacki];
70. Mała szopa;
71. Miejsce odwodu;
72. Ogrodzony plac od ulicy;
73., 74., 75., 76., 77., 78. Budki strażnicze w bastionach nr 1 [obecnie I], nr 4 [V], nr 7
[II] oraz przy bastionie nr 3 [VI], nr 5 [IV], nr 6 [III];
79. Studnia przed kurtyną 4 frontu;

Ryc. 80. O przeprowadzonych pracach w zamojskiej
twierdzy w 1849 (1850)
Datowany na 24 września 1850 r. plan332 stanowi pod
względem treści, szczegółowości przedstawienia oraz skali pochodną opracowania z roku 1837. Rękopis wielobarwny sporządzono na kartonie o wymiarach arkusza 82,2 cm × 63,4 cm
i zatwierdzono przy akceptacji Komendanta Zamojskiego Inżynieryjnego Dowództwa (podpisy nieczytelne). Pomniejszenie
planu przedstawiono za pomocą podziałek liniowych wyrażonych w sążniach333. Na arkuszu umieszczono również przekrój poprzeczny wału rawelinu przed kurtyną IV–V. Z prawej
strony wydzielono odrębną przestrzeń objaśnień sygnatur334,
które częściowo zostały błędnie rozpoznane.
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330 Wiorsty, których 3 na ieden cal Angielski (23 cm).
331 Zob. szerzej: https://pl.wikipedia.org/wiki/Topograficzna_Karta_Kr%C3%B3lestwa_
Polskiego (dostęp z 19 lutego 2018); J. Żygawski, Mapy dawne…, s. 233–234.
332 W tytule przekreślono datę „1850” zastępując ją „49” – chodzi zatem o rok 1849. Plan
znajduje się w zasobie RGWiA, sygn. Ф 349 оп 12 д 7202. Zdigitalizowana kopia została pozyskana oraz udostępniona na potrzeby niniejszej pracy dzięki uprzejmości
Pani Dr Bogumiły Sawy, za co składamy serdeczne podziękowania.
333 25 sążni miary rosyjskiej odpowiada ok. 25 mm (1 cal) na podziałce liniowej.
334 W legendzie objaśniono:
Budynki obronne:
A. Piętrowy trawers [bastion I];
B. Wartownia oficerska [podwalnia przy Bramie Lwowskiej Nowej];
C. Wielka kazamata z 6. małymi kazamatami [Brama Lwowska Stara];
D. Piętrowy nadszaniec [południowy];
E. Piętrowy nadszaniec [północny];
F. Wartownia oficerska [w Bramie Lubelskiej Nowej];
G. Skazamatowany trawers [w bastionie V];
H. Skazamatowany trawers [Brama Lubelska Stara];
I. Prochownia [obok dawnego pałacu, naprzeciw nadszańca w bastionie IV];
K. Skazamatowany trawers [przy furcie wodnej w kurtynie III–IV];
L. Prochownia [śródszaniec w bastionie III];
M. Wartownia oficerska [Brama Szczebrzeska];
N. Murowana reduta [zaznaczony rawelin przed Bramą Szczebrzeską, brak wartowni – powinna być rotunda (!)];
O. Skazamatowany trawers [przy furcie wodnej w kurtynie I–II];
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Zakres treści planu obejmuje twierdzę z niemal pełnym przedstawieniem zewnętrznego obwodu obronnego335. Czerwoną linią
zaznaczono murowane fortyfikacje, odcinki umocnień fortecznych lub murowane budynki i bloki zabudowy wewnątrz murów.
Czarną linią zaznaczono pozostałe obiekty forteczne i budynki.
Kolorowe wypełnienia zastosowano jedynie w obiektach, w obrębie których przeprowadzono prace w 1849 roku336. Przy wałach
fortecznych zaznaczono trzy przekroje, z których jeden ukazano
na arkuszu. Przy legendzie przedstawiono plan cegielni przy tzw.
trakcie starohrubieszowskim337.

Na planie znalazła się informacja dotycząca zaawansowania robót
przy fortyfikacjach oraz podpisana Brama Lwowska (Nowa).
Ryc. 82. Generalnyj płan kreposti Zamoscja
s okrestnostiami na dve vërsty (1854)
Szczegółowy plan Zamościa z przedmieściami ze schyłkowego okresu funkcjonowania twierdzy339, wykonany w 1854 r.
przez konduktora II klasy Kuźmina oraz potwierdzony przez por.
Roberta von Nolte. Rękopis wielobarwny o wymiarach arkusza
51,3 cm × 47,3 cm, sporządzony na kartonie w pomniejszeniu
przedstawionym za pomocą podziałki liniowej mianowanej340,
odpowiadającej skali 1:8400. Na awersie umieszczono oznaczenie
głównych stron świata.
Zakres treści planu obejmuje centralnie położoną twierdzę wraz
z okolicznymi terenami znajdującymi się w strefie o promieniu
dwóch wiorst. Zaliczają się do nich: pas zewnętrznych urządzeń
obronnych, fosa, ogrody wojskowe oraz pozostałe urządzenia
wchodzące w skład III obwodu strategicznego. Przedstawiono zabudowę w obrębie murów wyróżniając kolorem niebieskim budynki zajmowane przez garnizon. Zaznaczono obiekty sakralne, ulice,
place oraz numerację bastionów341. Poza twierdzą zaznaczono elementy fizjograficzne: kreskową rzeźbę terenu, sieć hydrograficzną, ogrody, łąki oraz faktyczny zasięg twierdzy (tzw. pochodzistość
forteczna). Spośród elementów antropogenicznych przedstawiono
również sieć komunikacyjną, lokalizację cmentarzy oraz zabudowę Nowej Osady, Wólki Miejskiej, Podtopola, Przedmieścia Lubelskiego, Janowic, Chyżej i folwarku Świnki. Podpisano nazwy
osiedli, cmentarzy, bram fortecznych ważniejszych urządzeń oraz
kierunki głównych traktów.
Na planie umieszczono także przeskalowane założenie rządowej
cegielni przy drodze starohrubieszowskiej. Zabudowania zakładu
przekreślono i dopisano ołówkiem informację o założeniu w tym
miejscu cmentarza342.
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Ryc. 81. Płan ataki na II-j bastjon Zamosckoj
Kreposti (1854)
Wojskowy plan fragmentu twierdzy, którego tematem
przewodnim jest symulowany atak na wschodni bastion II, obecnie
bastion VII338. Orientowany w kierunku wschodnim wielobarwny
rękopis sporządzony został w 1854 r. przez konduktora I klasy Samojłova na kartonie podklejonym na płótnie. Arkusz o wymiarach
99,7 cm × 63,1 cm posiada podział na 10 składek oraz niepełną
ramkę. W prawym dolnym rogu znajduje się podpis wykonawcy
planu, natomiast w lewym dolnym rogu umieszczono podziałkę
liniową mianowaną, wyrażoną w sążniach rosyjskich, odpowiadającą pomniejszeniu 1:2100.
Zakres treści obejmuje wschodnią część twierdzy Zamość z blokami zabudowy, fortyfikacjami, fosą oraz elementami obrony obwodu fortecznego. Naniesiono również główne drogi poza twierdzą. Rzeźbę terenu przedstawiono za pomocą opisanych poziomic.
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80. Łaźnia szpitalna;
81. Szopa artyleryjska przed 5 frontem;
Budki strażnicze z ogrodzonym placem i dwoma szopami:
82. na rawelinie 1 frontu;
83. na rawelinie 2 frontu;
84. na rawelinie 3 frontu;
85. przed kurtyną 4 frontu;
86. na 5 bastionie;
87. na 6 bastionie;
88. na rawelinie 6 frontu;
89. przy okrągłej baterii [rotunda];
90. wartownia przy okrągłej baterii;
91., 101. obiekty cegielni.

Ryc. 83. O Zamojskiej Twierdzy. Część głównego
🡣🡣161 planu z ukazaniem planowanych do remontu dwóch
piętrowych kamienic oraz wyjścia ewakuacyjnego
przy oficerskiej oficynie nr 60 (1857, kop. 1932)
Odrys szczegółowego planu twierdzy przedstawiający południowo-wschodni kraniec zabudowy kwartałów leżący wzdłuż kurtyny I–II343. Autorem oryginalnego pomiaru był inżynier porucznik

Wykonano:
A. Nasadzenie drzew ozdobnych;
B., C. Pokrycie blachą cynkową sklepień galerii IV [obecnie V] i VI [obecnie III]
bastionu;
D. Pokrycie dachem koszar garnizonowych nr 28 [gmach dawnej Akademii
Zamojskiej];
E. Pokrycie dachem franciszkańskich koszar nr 49.;
F. Remonty budek strażniczych numery 83., 84., 88. i 89. zniszczonych przez burzę;
G. Częściowe pokrycie dachem szopy w cegielni nr 96.;
H. Założenie piorunochronów przy bastionie I [obecnie I], IV bastionie [V], VI bastionie [III], przy prochowni oznaczonej literą I.;
I. Wzmocnienie rawelinu przed frontem IV [obecnie kurtyna IV–V].
335 Pominięto jedynie fragmenty renderingu oraz najbardziej na zewnątrz wysuniętych
stoków.
336 Były to: szyja bastionu III, dach gmachu dawnej Akademii Zamojskiej, dach dawnego kościoła franciszkańskiego, prawe czoło bastionu V oraz rawelin przed kurtyną
IV–V.
337 Dzisiejsza ul. Wyszyńskiego.
338 Plan przechowywany w zbiorach Zakładu Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej w Warszawie, sygn. U II 62. Zob. S. Herbst, J. Zachwatowicz, op. cit.,
s. 133, poz. 38; A. Pawłowska, op. cit., s. 273–274, poz. 63.

339 Generalny plan twierdzy Zamościa z okolicami [ukazanymi] na dwie wiorsty przechowywany w Zakładzie Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej w Warszawie, U II 65. Zob. S. Herbst, J. Zachwatowicz, op. cit., s. 133, poz. 39; A. Liczbiński, B. Ufnalewski, Katalog planów miast polskich w zbiorach Zakładu
Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1962, Zakład Historii Architektury i Urbanistyki PAN, seria: „Ilustrowany Katalog Źródeł Kartograficznych
do Historii Budowy Miast Polskich”, z. VI, s. 40, poz. 133; A. Pawłowska, op. cit.,
s. 273, poz. 62.
340 400 sążni miary rosyjskiej odpowiada długości 101 mm na podziałce liniowej.
341 Podobnie jak na poprzednich opracowaniach kartograficznych z okresu Królestwa
Polskiego numeracja bastionów rozpoczynała się od bastionu południowo-wschodniego (również dzisiejszy bastion I) i przebiegała w przeciwnym kierunku do ruchu
wskazówek zegara.
342 Dzisiejszy cmentarz prawosławny z kwaterami rzymskokatolickimi przy ul. Wyszyńskiego i ul. Odrodzenia.
343 Kopia sporządzona 9 września 1932 r. przez J. Kuśnierza znajduje się w zasobie APZ,
SOwZ, spis zdawczo-odbiorczy (akta sprawy C 359/30).
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Koliszcz344. Arkusz o wymiarach 31,5 cm × 41 cm zawiera odbitkę
rysunku konturowego wycinka miasta oraz wyjaśnienie oznaczeń
liczbowych345.
Zakres treści opracowania kartograficznego obejmuje zarys
fortyfikacji, fos oraz urządzeń militarnych, obrys budynków, ulic
i parceli. Wyróżniono budynki zajmowane przez wojsko, m.in.
dawne założenie klasztorne klarysek przy Rynku Solnym, dawny
szpital kolegiacki oraz budynki magazynowe w sąsiedztwie cerkwi
bazyliańskiej. Ponumerowano dwa bastiony zgodnie z układem
stosowanym na wcześniejszych opracowaniach kartograficznych
Zamościa z okresu zaboru rosyjskiego.

(kościoły, kamienice, szpital, pałac, gmach dawnej Akademii Zamojskiej i inne), w których umieszczono biura, koszary, lazarety
i magazyny. W obrębie niektórych budynków dokonano gruntownych prac remontowych, co zaznaczono na planie sygnaturami literowymi. Ich wyjaśnienie opisano po prawej stronie arkusza. Kolorem zielonym oznaczono granicę działki według stanu z okresu
dwudziestolecia międzywojennego, której przedmiotem było wykonanie niniejszej kopii planu twierdzy.
Ryc. 85. Sytuacjonnyj płan goroda Zamostja
Lublinskoj guberni (1871)
Poglądowy plan Starego Miasta sporządzony bez oznaczenia kierunków świata w orientacji południowej przez architekta Władysława Sienickiego i datowany na 24 października 1871
roku349. Rękopis wielobarwny wykonano na kartonie o wymiarach
ok. 65,0 cm × 78,0 cm podklejonym płótnem i podzielonym na
osiem składek. Pomniejszenie ukazano na podziałce liniowej mianowanej350 przy stosunku 1° = 20’. Arkusz posiada uproszczoną
legendę odnoszącą się do elementów punktowych i liniowych351.
Podpisano ważniejsze obiekty, nazwy ulic i placów oraz miejsc352.
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Ryc. 84. [Plan Twierdzy Zamość – prace przy
wybranych obiektach] (1860, kop. 1932)
Pochodząca z 1932 r. kopia szczegółowego planu twierdzy w schyłkowym stadium funkcjonowania346. Autorem oryginalnego pomiaru był inżynier kapitan Robert von Nolte, ostatni
Dyrektor Inżynierii Twierdzy Zamość. Odbitka rękopisu na kartonie o wymiarach 79,5 cm × 64,1 cm otrzymała pomniejszenie wyrażone za pomocą podziałki liniowej mianowanej odpowiadającej
skali około 1:4260. Arkusz posiadał zaznaczony strzałką kierunek
północny oraz umieszczone po prawej stronie objaśnienie symboli
literowych347.
Zakres treści planu obejmuje obrys urządzeń militarnych twierdzy: bastionów, kurtyn, fos, rowów, skarp, budowli fortecznych
oraz zewnętrznych urządzeń obronnych, kwartały zabudowy blokowej i ulice. Na planie wyróżniono oraz ponumerowano348 budynki pozostające w użytkowaniu wojska. Przeważająca ich część
znajdowała się w obrębie murów. Były to zarówno obiekty militarne (nadszańce, bastiony), jak również dawne budowle cywilne
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349 Plan nie był dotąd publikowany i znajduje się w prywatnych zbiorach Tadeusza Sańskiego z Zamościa, wnuka Andrzeja Dragana – zamojskiego mistrza murarskiego
działającego w 2 poł. XIX wieku. Cyfrową kopię planu na potrzeby niniejszej pracy
pozyskano dzięki uprzejmości Pani Dr Bogumiły Sawy, za co składamy serdeczne
podziękowania.
350 Odległość 10 sążni odpowiada długości ok. 25 mm na podziałce.
351 W legendzie oznaczono następujące elementy:
I–XXI – wojskowe latarnie Urzędu Inżynierskiego;
1–11 – istniejące naftowe latarnie;
12–61 – latarnie projektowane;
–– stara jezdnia – bruk;
–– stary bruk przeznaczony do ponownego przebrukowania;
–– bruk projektowany;
–– projektowane asfaltowe chodniki;
–– miejsca niebrukowane;
–– podziemne rury [rynsztoki].
352 Na planie podpisano następujące obiekty (w tłumaczeniu Pani Dr Bogumiły Sawy):
–– wojskowa ujeżdżalnia [obecnie Rynek Solny];
–– szkoła początkowa przy ul. Ogrodowej [ul. Kościuszki 10];
–– wojskowy dom Żandarmerii ze stajnią przy ul. Ogrodowej [ul. Kościuszki 5];
–– oficyna stara [wsch. pierzeja Rynku Wodnego, ul. Ogrodowa 4];
–– magazyn artyleryjski [pl. Wolności];
–– rzymsko-katolicki kościół [katedra, ul. Szczebrzeska 1];
–– dom kościelny [wikarówka, ul. Akademicka 2];
–– wojskowy dom Zarządu Inżynieryjnego [dawne seminarium, ul. Akademicka 4];
–– pałac: lazaret [główny korpus, ul. Akademicka 1], cerkiew spaska [pawilon płd.],
stajnie wojskowe [naprzeciw katedry, w miejscu stajni ordynackich], mieszkania oficerskie [oficyna północna];
–– plac przed Bramą Szczebrzeską;
–– nadszaniec 1 [ul. Łukasińskiego 2];
–– nadszaniec 2 [ul. Łukasińskiego 8];
–– kurtyny ocalałe po kasacie twierdzy;
–– Franciszkańskie koszary [kościół franciszkanów, ul. Staszica 1];
–– kancelarie wojskowe [ul. Grodzka 2];
–– magazyn żywnościowy [2-skrzydłowy, pl. Wolności];
–– magazyn artyleryjski [pl. Wolności];
–– Szpital św. Łazarza [ul. Bazyliańska 7];
–– budynek zamojskiego progimnazjum [gmach dawnej Akademii Zamojskiej,
ul. Akademicka 8];
–– kuchnia wojskowa [dawny kościół Reformatów, pl. Jaroszewicza];
–– wojskowy magazyn żywnościowy [pl. Stefanidesa];
–– warsztaty wojskowe – kuźnia [ul. Bazyliańska 2];
–– szpital żydowski [ul. Zamenhofa, obok mykwy];
–– cerkiew grecko-unicka [ul. Bazyliańska 23];
–– łaźnia wojskowa [ul. Zamenhofa – Rynek Solny];
–– Urząd Powiatu Zamojskiego [ul. Akademicka 6];

344 Podpis mało czytelny.
345 Objaśniono czternaście urządzeń i obiektów (prawdopodobnie numery policyjne):
17. szopa [magazyn] artyleryjska;
54 i 55. straż pożarna;
57. Inżynieria leśna;
58. drewniana szopa;
59. zadaszenie [wiata];
60. oficerska oficyna;
61 i 63. dwie parcele;
64. drewniana szopa;
65. murowana szopa;
66. dom oficerski;
69. Kazarma żandarmerii;
E. działka przeznaczona pod zainwestowanie.
Numeracja ta jest powtórzeniem sygnatur liczbowych z wcześniejszych planów rosyjskich. Zob. ryc. 77, 80.
346 Kopia planu z 15 września 1932 r. sporządzona przez L. Kuśnierza znajduje się w zasobie APZ, SOwZ, spis zdawczo-odbiorczy (akta sprawy C 359/30).
347 Opisano następujący porządek prac przy obiektach:
A. wymiana zniszczonych okiennych i drzwiowych futryn w budynku nr 60;
Б. pokrycie dachówką Żandarmskiej Kazarmy pod nr-em 69 z pokryciem miejscowym żelaznym;
B. odwodnienie pod sufitem [dachu?] wojennej-roboczej kazarmy pod nr-em 41;
Г. odnowienie i pokrycie gontem dachu nad stajnią pod nr-em 7 z odwodnieniem
kamiennym na kamiennych trzonach [wspornikach];
Д. rozbiórka zniszczonych daszków profilowanych przed lubelskimi wrotami;
E. rozbiórka drewnianego budynku 3-ch mostów przed lubelską bramą;
З. nakrycie zniszczonej szopy [magazyn] nr 26 z odwodnieniem dolnym i [uporządkowaniem?] posesji;
I. odnowienie zakończenia szczytu [?] nad oficerskim domem nr 60;
К. odnowienie zwieńczenia domu inżynierskiego nr 21;
Л. rozbiórka zniszczonej krężyny nad kamienną baterią i pod ziemią, olistwowanie.
348 Prawdopodobnie obowiązująca numeracja policyjna.

89

Wojciech Przegon, Jakub Żygawski – Kartograficzne zamostiana

Zakres treści obejmuje centrum Zamościa rozumiane jako obszar staromiejski w obrębie fortyfikacji. Kolorem czerwonym
przedstawiono kwartały zabudowy bez rozróżniania poszczególnych budynków, zaznaczając w niektórych przypadkach zarys
ważniejszych obiektów opisanych na planie. Wyjątek zastosowano
w odniesieniu do pałacu i nadszańców oraz do skrajnych bloków,
gdzie najczęściej występowały pojedyncze budynki. Ulice rozróżniono pod względem rodzaju nawierzchni, zaznaczając niebieską
wstążką ciągi utwardzone. Granatową wstążką zaznaczono ciągi
podcieni wzdłuż zachodniej i wschodniej pierzei Rynku Wielkiego
oraz ulic: Ślusarskiej, Franciszkańskiej, Lubelskiej i Ormiańskiej.
Szczegółowo przedstawiono powierzchnię zagospodarowania
Rynku Wielkiego z kwartałami, w obrębie których urządzono zieleń i alejki. Kompleksy zieleni i ogrodów zaznaczono w sąsiedztwie
dawnego pałacu.

opisano pojedyncze urządzenia obronne, wysunięte na znaczną
odległość od murów twierdzy358. Podpisano także zaliczane do
urządzeń systemu obronnego dwie śluzy na Łabuńce359. Na obszarze miasta zlokalizowano cmentarze360, folwarki361, cegielnie362,
stację pocztową i magazyny na Nowej Osadzie oraz karczmy363.
Analogiczne obiekty oraz dwory i młyny oznaczono również
w okolicy Zamościa364.
Ryc. 87. Plan suščestwujuščago razpoložienja
ujezdnago goroda Zamostja ljublinskoj gubierni
(1874, kopia z 1910)
Kopia z 1910 r. szczegółowego planu śródmieścia Zamościa datowanego na rok 1874365. Rękopis wielobarwny wykonany piórkiem i farbkami akwarelowymi na kalce płóciennej o wymiarach
niepełnych ok. 70,0 cm × 104,0 cm, w pomniejszeniu wyrażonym
za pomocą podziałki liniowej mianowanej366 odpowiadającej skali
1:2000. Zasadnicza część planu została umieszczona w prostokątnej ramce, poza którą wykraczają niektóre użytki i ulice. Po prawej
stronie arkusza umieszczono objaśnienie znaków graficznych367
oraz sygnatur liczbowych, często błędnie zlokalizowanych368.
Treść opracowania kartograficznego obejmuje środkowo-wschodni teren śródmieścia z większością obszaru Starego Miasta aż po teren cmentarza żydowskiego przy Lwowskim Wyjeździe i leżącą nieopodal wojskową strażnicę. Pominięto założenie
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Ryc. 86. Plan der Umgegend von Zamość (1877)
Arkusz austriackiej mapy taktycznej353 o wymiarach
54,0 cm × 43,0 cm, będący wielobarwnym opracowaniem drukowanym sporządzonym w roku 1877. Mapa nie posiada podziałki ani legendy354. Wykonawca planu pozostaje nieznany. W obrębie ramki znajduje się informacja dotycząca wydania
i przeznaczenia arkusza355.
Treść opracowania obejmuje użytki terenowe: łąki, lasy oraz obszary podmokłe. Rzeźbę terenu przedstawiono w sposób uproszczony za pomocą kresek. Naniesiono cieki i zbiorniki wodne ukazane za pomocą szrafury oraz sieć drogową z opisaniem kierunków
głównych szlaków.
W centrum arkusza przedstawiony został Zamość z obrysem
zniesionej twierdzy oraz przedmieściami356. Wokół miasta naniesiono okoliczne wsie i folwarki. Zabudowę zróżnicowano kolorystycznie na murowaną (kolor czerwony) i drewnianą – rustykalną (kolor czarny). Sygnaturami literowymi oznaczono elementy
dawnych fortyfikacji, m.in. bastiony i bramy miejskie357. Cyframi
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h. most ze śluzą na drodze obwodowej zachodniej;
m. poczta na Nowej Osadzie.
358 Oznaczono następujące dzieła obronne:
1. reduta położona na południe od Łabuńki, ok. 1 km od zabudowy Kalinowic i Wólki
Mieyskiey;
2. Zamczysko;
3. działobitnia;
4. reduta leżąca na południe od Janowic w pobliżu Łabuńki;
5. reduta na północnym skraju Przedmieścia Lubelskiego, po zachodniej stronie
traktu lubelskiego;
6. reduta na Przedmieściu Lubelskim przy południowym relikcie traktu skier
bie
szowskiego;
7. obszar umocniony przy trakcie szczebrzeszyńskim;
8. obszar strategiczny przy trakcie hrubieszowskim, na wschód od Nowej Osady.
359 Śluza północna – na moście drogi obwodowej północno-zachodniej (obecnie ulica
Sadowa) oraz śluzę południową – na moście grobli szczebrzeszyńskiej.
360 Cmentarz rzymskokatolicki przy Drodze Obwodowej i cmentarz żydowski przy
Trakcie Lwowskim.
361 Na przedmieściach były to folwarki: Podtopole, Świnki i Piaski. W okolicach Zamościa: Wólka Infułacka, Hyża, Nowy i Stary Wieprzec, Jatutów, Os. Kolonia [Bortatycze], Borowina Sitaniecka i Płoskie.
362 W północnej części Nowej Osady i w pobliżu Chyżej.
363 Dwie karczmy znajdowały się przy Trakcie Szczebrzeskim.
364 Dwory w Łabuńkach i Sitnie; młyn w Chyżej; browar w Żdanowie; plebania w Sitańcu, cegielnie w Wólce Infułackiej i Czołkach; karczmy w Chyżej, Płoskiem, Wolicy
[Sitaniec] i Wólce Panieńskiej.
365 Plan znajduje się w zasobie APL, Rząd Gubernialny Lubelski, sygn. 1910, s. 450–15.
366 Odległość 100 sążni odpowiada długości 101 mm na planie.
367 Objaśniono:
–– zabudowę miejską;
–– podział zabudowy miejskiej na: murowaną i drewnianą;
–– ogrody;
–– sady;
–– łąki;
–– zadrzewienia i cmentarze;
–– linię obszaru zabudowy (fragmentarycznie – granica miasta?).
368 Objaśniono sygnatury liczbowe (* oznaczono błędnie):
1. Wojskowy szpital [* prawdopodobnie w zarządzaniu – Generałówka!, ul. Kościuszki 7];
2. Cerkiew Prawosławna [*zaznaczono dzisiejszą ul. Kolegiacką na wysokości dawnego seminarium oraz kamienicę przy ul. Bazyliańskiej 32];

–– koszary oficerskie [ul. Kościuszki 5];
–– ogród kasy miejskiej [ul. Kościuszki 3, obok klarysek];
–– ogródek gimnazjalny [obok Bramy Lubelskiej Starej, ul. Królowej Jadwigi];
–– właściciele kamienic w Rynku Wielkim: 1 – lekarz Zygmunt Skrzyński, 3 – Michał
Żardecki, 5 – Ząbkowski, 5a – pusty plac, 7 – Grajner, 9 – Michał Fidler, 11 – przytułek dla starców i kalek, 13 – fotograf Kazimierz Strzelecki;
–– nazwy ulic: Bazyliańska, Bożnicza [Zamenhofa], Brukowana [Grodzka], Franciszkańska [Staszica], Lubelska [Solna], Lwowski Wyjazd [Partyzantów], Ogrodowa
[Kościuszki], Ordnonanshauzowa [Akademicka], Ormiańska, Panieńska [Moranda],
Stolarska [Staszica], Szczebrzeszyński Wyjazd [Szczebrzeska], Ślusarska [Żeromskiego], Targowy Rynek [Rynek Solny], Wałowa [Łukasińskiego], Żydowska [Pereca].
353 Plan okolic Zamościa. Mapa przechowywana w zasobie ÖSTA, Kriegsarchiv, GIk
161–5. Zob. A. Pawłowska, op. cit., s. 275, poz. 69.
354 Za pomocą sygnatur obrazkowych zaznaczono: młyny, karczmy, kościoły i stacje
pocztowe.
355 Ausgeführt im k. k. t. & a. Militär – Comitäd.
356 Nowa Osada, Mayd. Przedmieście Lubelskie, Mayd. Sitaniecki, Wólka Mieyska, Podtopole.
357 Sygnaturami literowymi podpisano następujące obiekty:
a. Brama Szczebrzeska i Brama Lubelska Stara, ewentualnie Szczebrzeszyński Wyjazd i Lubelski Wyjazd;
b. Brama Lwowska Stara;
c. kojec przed Bramą Lwowską Nową lub Brama Lwowska Nowa;
d. furta wodna i kojec przed kurtyną VI–VII;
e. Brama Lubelska Nowa z kojcem;
f. Brama Lubelska Stara lub kojec;
g. zakończenie drogi obwodowej zachodniej lub most ze śluzą (młyn prochowy) –
Schleussen Brücke;
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Ryc. 88. Plan zĕmĕl postupivšich w rasporjaženîe
ministerstva finansov poslě uprazdnennoj krěposti
goroda Zamostja (1883)
Opracowanie kartograficzne przedstawiające strukturę własnościową dawnych terenów obronnych twierdzy373. Plan sporządził
w 1883 r. w języku rosyjskim geometra W. Kwapiszewski. Rękopis wielobarwny na kartonie posiada legendę374 i podziałkę transwersalną 1:10000 wyrażoną w sążniach nowopolskich. Na arkuszu
oznaczono strzałką kierunek północny.
Zakres treści obejmuje strukturę użytkowo-własnościową gruntów, należących do wojska w obrębie tzw. pochodzistości twierdzy.
Skrajnie wysunięte na południe grunty wojskowe sięgały po groblę
ze Żdanowa do Mokrego. Na arkuszu opisano tereny w granicach
poszczególnych użytków375. Garnizon znajdował się w posiadaniu terenów położonych wzdłuż dróg obwodowych stanowiących
niegdyś szerokie przedpole forteczne. Zaznaczono również cmentarze, sieć komunikacyjną376 i rzeczną. W obrębie Starego Miasta
podpisano niektóre urządzenia: kościoły, cerkiew377, plac szkolny378, magistrat379 oraz budynki garnizonowe.

dawnego pałacu Zamoyskich z arsenałem i dawną Bramę Szczebrzeską. Fragmentarycznie ujęto teren kolegiaty oraz kazamat
bastionu II. Zabudowę przedstawiono w schemacie blokowym
z wydzieleniem wybranych obiektów oraz rozróżnieniem budynków murowanych i drewnianych. Zaznaczono użytki terenowe
z podziałem na łąki, ogrody, sady, pola uprawne. W obrębie dawnej twierdzy zaznaczono ważniejsze ogrody i tereny zielone. Naniesiono również sieć drogową z wyróżnieniem odcinków w obrębie Starego Miasta o nawierzchni nieutwardzonej369. W obrębie
ulic zaznaczono chodniki i prawdopodobnie rynsztoki usuwające
nieczystości zgodnie ze spadkiem terenu w kierunku południowym370. Czerwonymi strzałkami zaznaczono przebiegający przez
śródmieście kierunek tranzytu między granicą Królestwa Polskiego (Lwowem) a Lublinem371, z pominięciem Drogi Obwodowej372.
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3. Mieszkania oficerskie [kamienice przy dzisiejszej ul. Grodzka 2, ul. Bazyliańska 17/
Staszica 7];
4. Stajnie [*zaznaczono blok zabudowy między ul. Staszica, Bazyliańską, Żeromskiego i Moranda];
5. Magazyn wojskowy [zaznaczono blok zabudowy między ul. Staszica, Moranda,
Żeromskiego i Kolegiacką];
6. Piekarnia [*ul. Żeromskiego 11, powinna być za pałacem];
7. Odwach [* zaznaczono południowo-zachodni blok zabudowy Rynku Wielkiego,
powinien być przy ratuszu];
8. Kościół [kolegiata];
9. Dom Kościoła Rzymsko-Katolickiego [Infułatka];
10. Wikarówka [* ul. Akademicka 2, zaznaczono również zabudowania pobonifraterskie];
11. Kasa Powiatowa [* zaznaczono kamienice Rynek Wielki 7 i 7A, powinno być
dawne seminarium przy ul. Akademickiej 4];
12. Urząd Powiatowy [* zaznaczony blok północno-wschodni Rynku Wielkiego, powinien być przy ul. Akademickiej 6];
13. Męskie i Żeńskie Progimnazjum [gmach dawnej Akademii Zamojskiej, ul. Akademicka 8];
14. Magazyn wojskowy [kościół pw. św. Katarzyny i dobudowany obiekt drewniany];
15. Łaźnia i pralnia [Rynek Solny, ul. Zamenhofa 15 i 17];
16. Ratusz [Rynek Wielki 13];
17. Przytułek [Rynek Wielki 9, ul. Pereca 1 – dawny blok poormiański, obecnie Hotel
„Renesans”];
18. Szkoła Początkowa [ul. Kościuszki 10];
19. Komenda Żandarmerii [dawny szpital kolegiacki, ul. Kościuszki 9];
20. Klub Miejski [zabudowania poklaryskowskie, ul. Kościuszki 5];
21. Apteka [Rektorska, Rynek Wielki 2];
22. Synagoga [ul. Pereca 14];
23. Kuźnia [ul. Bazyliańska 2 oraz Bazyliańska 1 (targowisko), obecnie nie istnieje];
24. Szpital Żydowski [ul. Zamenhofa 2–4];
25. Urząd Telegraficzny [ul. Zamenhofa 3];
26. Miejski Szpital pw. św. Łazarza [ul. Bazyliańska 7/Pereca 15];
27. Koszary [kościół franciszkański, ul. Staszica 1];
28. Budynki gospodarcze [ul. Żeromskiego 2/Staszica 3];
29. Greko-Unicka Plebania [ul. Kościuszki 1];
30. Cerkiew Greko-Unicka [dawna cerkiew grecka, ul. Bazyliańska 23];
31. Kuźnia [ul. Łukasińskiego 5a];
32. Koszary [nadszaniec południowy, ul. Łukasińskiego 2 i nadszaniec północny,
ul. Łukasińskiego 8];
33. Magazyny [kazamata bastionu I – ul. Bazyliańska 36, kazamaty bastionu II, Brama Lubelska Stara – ul. Królowej Jadwigi 2, Brama Lubelska Nowa – ul. Łukasińskiego 12, Brama Lwowska Nowa z podwalnią – ul. Partyzantów 2];
34. Wojskowe magazyny [pl. Wolności, ul. Żeromskiego 3/Kościuszki 2–4, ul. Grecka 6, pl. Stefanidesa];
35. Budynki cywilne [nie podpisane].
369 Z treści planu wynika, że nieutwardzony był odcinek dzisiejszej ul. Partyzantów
w rejonie Bramy Lwowskiej Starej, rondo Braci Pomarańskich oraz końcowy odcinek
ul. Akademickiej przy Parku Miejskim.
370 Naturalny spadek terenu w obrębie Starego Miasta. Rynsztoki zaznaczono linią przerywaną wzdłuż ulic: Greckiej, Staszica i Bazyliańskiej.
371 Tranzyt przebiegał dzisiejszymi ulicami: ul. Partyzantów – rondo Braci Pomarańskich – ul. Łukasińskiego – ul. Grodzka – Rynek Wielki – ul. Grodzka – ul. Akademicka – rondo Zamoyskiego – ul. Piłsudskiego.
372 Dzisiejsza ul. Peowiaków.

Ryc. 89. Do Miasta Zamościa. Część generalnego
planu z ukazaniem nowej lokalizacji drewnianej
obozowej szopy pod nr-em 116 (1885)
Kopia poglądowego planu Starego Miasta z 1885 r. wykonanego
w języku rosyjskim przez nieznanego autora380. Odbitka rękopiśmienna wykonana w 1932 r. przez kreślarza S. Kuśnierza na kartonie o wymiarach 41,2 cm × 31,2 cm w pomniejszeniu wyrażonym za pomocą podziałki liniowej mianowanej381, odpowiadającej
skali 1:4260.
Treść opracowania obejmuje Stare Miasto w obrysie fortyfikacji
wraz z zaznaczoną nową lokalizacją szopy wojskowej w sąsiedztwie ruin bastionu I. Przedstawiono zarys kwartałów zabudowy
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373 Plan przechowywany w APL, Zb. planów różnych urzędów – pow. Zamość, N 37b.
374 Siedem urządzeń terenowych, sieć rzeczna, drogi.
375 Podpisano następujące użytki:
–– miasto Zamość [obszar Starego Miasta];
–– grunty Wojennego Inżynieryjnego Resortu [północno-wschodnia część Osiedla
Planty po ul. Peowiaków, teren ciągnący się od Podgrobla w kierunku południowo-zachodnim po granicę miasta ze Żdanowem];
–– teren podarowany Jaśnie Wielmożnemu Inżynierowi Pułkownikowi Nolte [na południe od ul. Sadowej];
–– grunty wsi Janowice [działki na południe od ul. Partyzantów i na wschód od ul. Orlicz-Dreszera; teren Os. Wiśniowa; łąki po wschodniej stronie ul. Lipskiej, między
Zajazdem „Orzeł” a ogródkami działkowymi i ul. Miłosza; obszerne tereny po północnej stronie granicy twierdzy – od cmentarza rzymskokatolickiego po trakt szczebrzeszyński – obecnie tereny na południe od ul. Kilińskiego od ul. Przemysłowej po
ul. Piłsudskiego i zabudowę wzdłuż ul. Peowiaków; teren Os. Orzeszkowej; teren po
prawej stronie ul. Kruczej – Os. Janowice; teren Os. Błonie – Janowice Małe folwark;
teren w obrębie Os. Zamczysko po wsch. stronie ul. Lipskiej – ogródki działkowe im.
B. Leśmiana];
–– Działka Powszechnej Opieki Zdrowotnej [teren szpitala];
–– tereny Nowego miasta Zamościa [zachodnia część dzisiejszego ZOO przy
ul. Szczebrzeskiej 12; działki na wschód od ul. Sienkiewicza i na północ od ul. Żdanowskiej; teren na wschód od ul. Orlicz-Dreszera].
376 Podpisano kierunki dróg do Szczebrzeszyna, Lublina, Tomaszowa oraz drogi Zamość – Żdanów i Żdanów – Mokre.
377 Zaznaczono sygnaturą krzyża i podpisano: kolegiatę, cerkiew prawosławną (dawną
bazyliańską) oraz kościół pofranciszkański.
378 Teren przy relikcie Bramy Lubelskiej Starej, tzw. Ogródek gimnazjalny.
379 Ratusz.
380 Kopia w zasobie APZ, SOwZ, spis zdawczo-odbiorczy (akta sprawy C 539/30).
381 1 cal na podziałce liniowej odpowiada odległości 50 sążni w terenie.
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i ulic. Obiekty użytkowane przez wojsko wyróżniono numerami
lub literami. Podpisano i ponumerowano dawne bastiony, począwszy od bastionu południowo-wschodniego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Treść planów odnosi się do struktury własnościowej gruntów
pofortecznych. Różnice między obydwoma arkuszami wynikają
z zastosowanych wydzieleń terenów. Zaznaczono sygnatury ważniejszych budynków publicznych, sieć drogową i rzeczną.
Na kopii z 1926 r. przedstawiono strukturę gruntów wokół
dawnej twierdzy wraz z tabelarycznym rejestrem pomiarowym.
Największe powierzchniowo obszary pozostawały we władaniu
Wojennego Inżynieryjnego Resortu. Część gruntów przekazano
władzom miasta w zarządzanie tymczasowe, zastrzegając sobie
prawo zwrotu na żądanie. Magistrat otrzymał także bezwarunkowo inne działki położone w obrębie Starego Miasta oraz między
Łabuńką a Lwowskim Wyjazdem. Pozostała część gruntów przypadła duchowieństwu prawosławnemu, które rozdzieliło nieruchomości między cerkiew Spaską, cerkiew pw. św. Mikołaja oraz
bractwo cerkiewne św. Mikołaja.
Kopia z 1931 r. obejmuje większy obszar gruntów ciągnących się
na południowy zachód od ulicy Obwodowej po groblę ze Żdanowa do Płoskiego. Zastosowano odmienną strukturę wydzieleń terenowych. Przy ulicy Obwodowej zaznaczono szpital św. Mikołaja,
klinkiernię rządową oraz dwa cmentarze.

Ryc. 90. Płan časti Zamostskich pokrepostnych zemel
[…] (1888)
Kartograficzne opracowanie Zamościa382 przedstawiające strukturę własnościową gruntów pofortecznych rozlokowanych wokół Starego Miasta. Rękopiśmienny, wielobarwny plan
sporządził w języku rosyjskim na kartonie topograf G. Sochacki,
który opracowanie sygnował datą 9 kwietnia 1888 roku. Arkusz
o wymiarach 62,6 cm × 63,5 cm obejmuje obszar tzw. pochodzistości fortecznej z naniesionymi użytkami. Na awersie umieszczono
pełen tytuł opracowania kartograficznego oraz elementy matematyczne: siatkę kwadratów, na których opisano plan, oznaczony
strzałką kierunek północny oraz podziałkę transwersalną wyrażającą skalę 1:5000. W prawym górnym rogu arkusza umieszczono
rejestr pomiarowy gruntów pofortecznych przekazanych Cerkwi
Prawosławnej383, natomiast w dolnym lewym rogu znalazło się objaśnienie znaków barwnych.
Zakres treści opracowania kartograficznego obejmuje Stare Miasto wraz z terenami pofortecznymi, należącymi do właściwego obszaru twierdzy. Zastosowano zróżnicowane barwnie wydzielenie
granic poszczególnych działek. Poza użytkami gruntowymi zaznaczono również wody, sieć drogową z kierunkami wybiegających
z miasta ulic oraz wybrane budynki384. Za pomocą sygnatur obrazkowych i podpisów zlokalizowano kościoły oraz siedzibę magistratu.
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Ryc. 92. Miasto Zamość. Część generalnego planu
z ukazaniem fragmentu ziem Wojennego
Inżynieryjnego Resortu uzyskanych z ogrodzonego
terenu cerkiewnego (1904)
Szczegółowy plan południowo-wschodniej części Starego Miasta, ukazujący nieruchomość pozyskaną przez wojsko, wchodzącą
uprzednio w obręb gruntów cerkiewnych389. Opracowanie kartograficzne stanowiące rękopiśmienny odrys z planu oryginalnego
zostało zatwierdzone przez pułkownika Tawastszerna, kapitana Marczenko i generała Semciewskiego. Arkusz o wymiarach
41,5 cm × 30,5 cm przedstawiono w pomniejszeniu wyrażonym
podziałką liniową mianowaną390, odpowiadającym skali 1:2130.
Z prawej strony umieszczono wyjaśnienie oznaczeń literowych
i liczbowych391 oraz oznaczenie wydzielenia barwnego symbolizującego tytułową nieruchomość.
Zakres treści obejmuje południowo-wschodni obszar Starego
Miasta w rejonie dawnego bastionu I i cerkwi pw. św. Mikołaja.
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Ryc. 91. Płan časti Zamostskich pokrepostnych zemel
[…] (1888)
Dwie kopie odrysów pierwotnego planu z 1888 r. autorstwa G. Sochackiego385, pochodzące z lat 1926 i 1931. Rękopiśmienne, wielobarwne opracowania kartograficzne sporządzono na papierze w formatach 55,5 cm × 62,0 cm386 i 60,9 cm × 86,1 cm387,
w skali 1:5000 wyrażonej za pomocą podziałki transwersalnej388.
Arkusz kopii z 1926 r. posiada umieszczono tabelę rejestru pomiarowego dla wybranych typów gruntów.
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382 Plan części zamojskich gruntów pofortecznych darowanych zarządowi duchownemu dla cerkwi Zbawiciela i św. Mikołaja i Mikołajewskiego Bractwa Prawosławnego
w Zamościu Lubelskiej Guberni. Plan przechowywany w APL, AOZ, sygn. 98, poz. 70.
A. Pawłowska-Wielgus, op. cit., s. 45, poz. 48; A. Pawłowska, op. cit., s. 275,
poz. 70. Kopia opracowania autorstwa Edwarda Kranza znajduje się również w zasobie APZ, SOwZ, spis zdawczo-odbiorczy (akta sprawy C 278/24). Zob. J. Żygawski,
Struktura przestrzenna Zamościa na podstawie planów miasta z XIX i XX wieku,
„AZ” 2010, s. 15–36 (s. 23–28).
383 Były to grunty ofiarowane cerkwi „Spaskiej” (63 morgi 244 pręty kw.), cerkwi pw.
św. Mikołaja (62 morgi 183,5 pręta kw.) oraz bractwu cerkiewnemu św. Mikołaja
(32 morgi 143 pręty kw.). Zob. szerzej: J. Żygawski, op. cit., s. 27–28.
384 Na planie zaznaczono jedynie wojskową szopę na Podgroblu oraz dawny szpital kolegiacki mieszczący komendę Żandarmerii Powiatowej.
385 W tłumaczeniu: Plan części zamojskich gruntów pofortecznych. Plan oryginalny przechowywany w APL, AOZ, sygn. 98, arkusz 62,5 cm × 63,5 cm, skala 1: 5000.
386 Kopia z 1926 r. autorstwa Edwarda Kranza. Plan w zasobie APZ, SOwZ, spis zdawczo-odbiorczy (akta sprawy C 278/24).
387 Kopia z 1931 r. autorstwa Jakuba Margulesa. Plan w zasobie APZ, SOwZ, spis nr 15
z 2006 r., poz. 19 (nr sprawy C 539/30).
388 50 prętów miary nowopolskiej w terenie odpowiada długości 43 mm na podziałce
liniowej.

389 Plan znajduje się w zasobie APZ, Zjazd Sędziów Pokoju II Okręgu Guberni Lubelskiej w Zamościu, sygn. 5672.
390 1 cal na podziałce liniowej odpowiada odległości 25 sążni w terenie.
391 Opisano następujące oznaczenia i numery (policyjne?):
B. Dawna Lwowska brama;
T. Dawna piekarnia [kazamata zachodnia bastionu I];
49 [powinno być 40] Franciszkańska 3-cia Kazarma [chodzi o gmach dawnego kościoła franciszkańskiego];
50. Kamienica Kazarma [koszary, ul. Żeromskiego 2]
51. Studnia;
53. Dziedziniec przy [nieruchomości] nr 50;
60. Kamienica 2-ga [zabudowania poklaryskowskie];
61. Dziedziniec;
62. Studnia;
64. Drewniana szopa;
65. Murowana szopa;
117. Drewniany magazynowy budynek [pl. Wolności];
132. Murowana wygódka [wychodek];
143. Drewniany budynek na mąkę;
101. Ogród przy nr 60 [Rynek Wodny].
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Zaznaczono kwartały zabudowy, ulice, relikty obwałowań fortecznych oraz budynki należące do wojska. Opisano nieruchomości
oraz tereny w otoczeniu dawnej twierdzy392.

ków w formie odbitki drukowanej na kartonie w okresie I wojny
światowej402. Na arkuszu zaznaczono kierunek północny, legendę
oraz podziałkę liniową wyrażającą skalę 1:5000.
Przeglądowy plan miasta posiada wyraźne zaburzenia perspektywiczne ciągów drogowych i układu urbanistycznego przedmieść403. Treść opracowania obejmuje siatkę ulic, wybudowaną
w 1916 r. linię kolejową wraz ze stacją, ładownią i bocznicą do
koszar na Przedmieściu Lubelskim, rzekę Łabuńkę oraz cmentarze404. Przedstawiono rozmieszczenie ważnych obiektów w obrębie Starego Miasta, Przedmieścia Lubelskiego i Nowej Osady.
Priorytetowo potraktowano budynki wojskowe, ale także obiekty
przemysłowe i użyteczności publicznej – łącznie 149 budowli,
których opis znalazł się w obszernej legendzie405. Podpisano oba
przedmieścia, strzelnicę za stacją kolejową, dwa wojskowe poligony406 oraz kierunki dróg wylotowych.

Ryc. 93. Sytuacjonnyj płan goroda Zamostia s pokazaniem predpołagajemoj Zamienny uczastkow pod
postrojku Jewrejskoj Bolnicy na 20 krawatiej (1912)
Szczegółowy plan gruntów miejskich przedstawiający teren przeznaczony pod lokalizację szpitala żydowskiego393. Rękopis wielobarwny sporządzony przez architekta Władysława Luchta394
w języku rosyjskim na kartonie o wymiarach 56,0 cm × 66,0 cm.
Na arkuszu umieszczono tytuł opracowania, oznaczono kierunek
północny oraz podziałkę transwersalną starej miary rosyjskiej, wyrażoną w sążniach395, odpowiadającą skali 1:4160.
Zakres treści przedstawia ukazany z kierunku południowo-wschodniego obszar Starego Miasta oraz tereny miejskie leżące
po jego wschodniej i północnej stronie. Wiernie odwzorowano po
granicach działek obrys dawnego układu fortyfikacji wraz z przedpolem396. Naniesiono sieć drogową z podpisaniem głównych ulic397
podzielonych według rodzaju nawierzchni398. Oznaczono granice
nieruchomości gruntowych wraz z zabudową zróżnicowaną kolorystycznie na murowaną i drewnianą.
Zauważalny jest wyraźny kontrast między zwartą zabudową staromiejską oraz silnie rozproszoną zabudową przedmieść399. Kolorem ciemnozielonym zaznaczono dwie działki, będące przedmiotem tytułowej zamiany. Granice użytków pozwalają zlokalizować
cztery nekropolie miejskie400, a także zasięg tzw. Placu Borodińskiego (wojskowego poligonu) na dawnym przedpolu twierdzy.
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Ryc. 95. Plan sytuacyjny miasta Zamościa (1917)
Sytuacyjne przedstawienie obszaru miasta służące celom
poglądowym407. Plan sporządzony w 1917 r. w postaci rękopisu na kalce o wymiarach 70,4 cm × 52,1 cm. Arkusz otrzymał
skalę 1:10000 oraz określony kierunek północny. Opracowanie kartograficzne jest pochodną austriackiego planu z 1916 roku408.
Zakres treści planu jest bardzo ubogi. Miasto przedstawiono
w sposób schematyczny, nanosząc niezbędne elementy służące
celom orientacji: siatkę ulic, rzeki, linię kolejową oraz granicę miasta. Ulice mają przebieg niekartometryczny i nie posiadają nazw.
Podpisano kierunki głównych ciągów. W kilku miejscach – przy
granicy miasta – zaznaczono lokalizację skrajnych budynków wraz
z nazwiskami właścicieli posesji. Wszystkie te elementy miały służyć określeniu zasięgu miasta i wyznaczeniu granic administracyjnych. Podpisano jednostki wchodzące w skład obszaru miejskiego:
Przedmieście Lubelskie, Nową Osadę, wieś Majdan, wieś Janowice, wieś Piaski, Popówkę, Janowice Małe, Majdan Podklasztorny,
Wólkę Infułacką, Kalinowice Rządowe, Podtopole, Kolonię Podtopole i Pastwisko Miejskie. Opisano również miejscowości graniczne oraz kanał Ucieczka, stanowiący relikt dawnej fosy409.
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Ryc. 94. Situazionsskizze der Stadt Zamość samt
Lubliner Vorstadt und Nowa Osada (1916)
Schematyczne opracowanie kartograficzne przedstawiające obszar miasta ze szczególnym uwzględnieniem obiektów wojskowych i komunikacji401. Plan został sporządzony przez Austria🡣🡣172

392 Podpisano m.in. Bramę Lwowską Nową, plac garbarski, cerkiew pw. św. Mikołaja,
grunty należące do wojska i miasta [okolice bastionu I].
393 Plan sytuacyjny miasta Zamościa ukazujący projekt zamiany terenów pod budowę
szpitala żydowskiego na 20 łóżek. Plan przechowywany w APZ, Akta miasta Zamościa (dalej: AmZ) 1821–1915, sygn. 316, s. 91. Plan wyłączony z jednostki aktowej.
Zob. B. Sroczyńska, op. cit., s. 121, ryc. 76; J. Żygawski, Plany Zamościa w zbiorach Archiwum Państwowego w Zamościu, „AZ” 2006, s. 86–96 (s. 86–87).
394 Podpisany jako Zamojski Architekt Powiatowy, sprawował tę funkcję w latach
1908–1914.
395 50 sążni w terenie odpowiada długości 1 cala na podziałce liniowej.
396 M.in. pozostałości fosy, nasypy bastionów i kurtyn oraz urządzeń obronnych
przedpola.
397 Ulice: Lubelski Wyjazd (obecna ulica Marszałka Piłsudskiego), Lwowski Wyjazd
(ul. Partyzantów), Obwodowa (ul. Peowiaków), Żdanowska (ciąg ulic Sienkiewicza – Żdanowska).
398 Kolorem szarym wyróżniono poza Starym Miastem drogi o nawierzchni klinkierowej, także drogi utwardzone oraz pozostałe drogi i ścieżki.
399 Na planie można rozpoznać ważne obiekty położone przy ulicy Obwodowej: szpital
miejski św. Mikołaja, klinkiernię rządową oraz nowopowstałe (1910–1911) koszary
kozackie.
400 Cmentarz rzymskokatolicki i pierwszy cmentarz prawosławny przy ulicy Obwodowej oraz stary cmentarz żydowski przy ulicy Lwowskiej i drugi cmentarz prawosławny przy ulicy Odrodzenia.
401 Szkic sytuacyjny Miasta Zamościa wraz z Przedmieściem Lubelskim i Nową Osadą.
Plan znajduje się w zasobie ÖSTA, Kriegsarchiv, GIk 161–10. Reprodukcja planu
w języku polskim była powszechna w okresie międzywojennym w różnych dokumentach. Zob. A. Pawłowska, op. cit., s. 275, poz. 72.

Ryc. 96A–D. Szkice polowe Zamościa (1920–1938) –
sytuacyjne opracowanie geodezyjne
Szczegółowe opracowanie geodezyjne miasta Zamość
w formie pierworysów i czystorysów sporządzonych w latach
🡣🡣174
… 177

402 Plan należy datować na rok 1916 z powodu umieszczenia linii kolejowej
Zawada – Zamość i bocznicy do koszar na Przedmieściu Lubelskim.
403 J. Żygawski, Plany Zamościa…, s. 87–88.
404 Cmentarz rzymskokatolicki z kwaterami wojskowymi, cmentarz prawosławny
(ul. Odrodzenia), stary cmentarz żydowski oraz nowy cmentarz żydowski.
405 Plan został wykorzystany przez Ryszarda Hussa w formie załącznika, za pomocą którego przedstawiono rozmieszczenie ważniejszych obiektów w Zamościu, dotyczących głównie wojska. Obiekty z legendy opisano w języku polskim. Zob. R. Huss,
Garnizon zamojski wczoraj i dziś, Zamość 2003, zał. 8: Szkic sytuacyjny Zamościa,
Przedmieścia Lubelskiego i Nowej Osady, skala 1:1500.
406 Wielki Plac Ćwiczeń położony wraz ze strzelnicą za stacją kolejową oraz Plac Ćwiczeń Borodiński (od nazwy pułku) leżący na Plantach. Zob. J. Żygawski, Plany Zamościa…, s. 88–89.
407 Plan przechowywany w APZ, AmZ 1915–1939, sygn. 26.
408 Zob. ryc. 94.
409 Zob. szerzej: J. Żygawski, Struktura przestrzenna Zamościa…, s. 30–34.

93

Wojciech Przegon, Jakub Żygawski – Kartograficzne zamostiana

1920–1938 przez różnych wykonawców410 na wielkoskalowych arkuszach kartonowych o różnych wymiarach411. Do obecnych czasów zachowało się 259 arkuszy, spośród których kilkanaście sekcji
zaginęło. Jest to opracowanie rękopiśmienne, wielobarwne, sporządzane w skalach dużych, przedstawianych za pomocą podziałki liczbowej, rozciągających się w przedziale od 1:400 do 1:5000.
Opracowanie geodezyjne oparto na podstawie reambulacji z lat
20. i lat 30. XX w., obejmującej sieć linii posiłkowych pokrywających zainwestowany obszar miasta412.
Arkusze 1–152 obejmują zainwestowane tereny Zamościa
i powstały w latach 1920–1925. Arkusze 153–255 sporządzono
w latach 1933–1938 dla zainwestowanych obszarów Zamościa na
zasadzie aktualizacji opracowania wcześniejszego413. Pozostałe arkusze odnoszą się do większych obszarów miasta, m.in. Janowic,
Janowic Małych, Zamczyska, Nowej Osady. Na podstawie szkiców
polowych inż. Stanisław Kaczyński opracował topograficzny podkład dla planu regulacji miasta z 1939 roku414.

również dawną cerkiew bazyliańską i podpisano lokalizację hotelu
Centralnego.
Ryc. 98. Zdjęcie lotnicze Starego Miasta w Zamościu
(1927)
Fotografia lotnicza Starego Miasta wykonana w 1927 r.
przez Antoniego Milczewskiego418 w postaci widoku ukośnego pozwalającego na dokładniejszą analizę stanu zabudowy i fizjografii
obszaru. Dzięki temu zdjęcie stanowi bardzo przydatny pomocniczy materiał źródłowy na potrzeby wykonania planu miasta.
Wykonanie zdjęcia prawdopodobnie należy powiązać z realizacją
w latach 1926–1928 lotniska w miejscowości Mokre koło Zamościa, na przekazanych do Skarbu Państwa gruntach folwarku Ordynacji Zamojskiej.
Kadr przedstawia obszar śródmiejski Zamościa od strony zachodniej. Na pierwszym planie widoczny jest urządzony na
gruntach pofortecznych Park Miejski modelowo wykorzystujący obrys obwałowań na potrzeby rekreacji. W centralnej części
zdjęcia widoczna jest zwarta zabudowa Starego Miasta od strony
założenia dawnego pałacu ordynackiego. Warto zwrócić uwagę
na rozłożysty gmach dawnej siedziby rodowej Zamoyskich oraz
rozplanowanie frontowe obejmujące powojskowy Ogród Adryanowski z końca XIX wieku. Widoczne są również monumentalne gmachy będące charakterystycznymi obiektami dla Starego
Miasta, m.in. kolegiata z dzwonnicą, gmach dawnej Akademii
Zamojskiej z widocznym na dachu napisem „Zamość”419, na dalszym planie ratusz z płytą Rynku Wielkiego, Dom Centralny oraz
nadszańce dawnych bastionów VI i VII. W sąsiedztwie gmachu
Akademii Zamojskiej widoczna jest zadrzewiona enklawa ogrodu
botaniczno-zoologicznego. Zwraca uwagę zaludniony plac targowy420 ulokowany w rejonie Bramy Lubelskiej Nowej i nadszańca
północnego.
Na dalszym planie zwraca uwagę pozbawiony zabudowy cywilnej obszar Plant, który stanowił pozostałość po zewnętrznym pierścieniu obronnym twierdzy. Relikty ziemnych urządzeń obronnych
przedpola fortecznego stanowiły grunty należące do wojska, m.in.
koszary 3 pułku artylerii lekkiej i strzelnica. Na północ od Plant,
za ul. Obwodową421, widoczne są zadrzewione enklawy cmentarza
parafialnego, wojskowego oraz reliktu cmentarza unicko-prawosławnego. W górnej części zdjęcia znajduje się realizowana zabudowa śródmiejska oraz szeroka arteria – ulica Lwowska, łącząca
centrum z Nową Osadą.
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Ryc. 97. Sytuacja gruntów pofortecznych zajętych
przez władze wojskowe w Zamościu (1922)
Szkic wielobarwny przedstawiający zasięg terenów wokół Starego Miasta należących do wojska415. Plan w formie rękopisu wielobarwnego sporządził Gustaw Kramarczyk w 1922 r. na
papierze o wymiarach 58,5 cm × 83,7 cm w skali 1:2000. Na awersie arkusza umieszczono tytuł opracowania, skalę liczbową, oznaczenie kierunku północnego oraz objaśnienie znaków.
Zakres treści planu obejmuje obszar dawnej twierdzy wraz
z przedpolem. Naniesiono siatkę ulic416, mosty, linię kolejową,
rzekę Łabuńkę oraz kanały będące pozostałością fosy. Zieloną
wstążką poprowadzono zasięg gruntów należących do wojska,
które obejmowały: Wojskowy Urząd Gospodarczy (folwark) na
Podgroblu, północno-zachodnie oraz wschodnie Planty. W ich obrębie wydzielono pas terenów nienadających się do zabudowy417.
Na terenach tych znajdowały się m.in. organizowany Park Miejski oraz obszar ogrodu pocerkiewnego, zajmującego pozostałości
bastionu I. Kolorem czerwonym zaznaczono budynki wojskowe
i elektrownię usytuowaną w Nowej Bramie Lwowskiej. Naniesiono
🡣🡣178

410 Wśród opisanych wykonawców byli: W. Chojnicki, Z. Cybulski, S. Jasiński, J. Jungierówna, S. Kaczyński, J. Kuznowicz, Z. Mierczyńska, H. Olewiński, B. Pilinkiewicz,
L. Ruszkowski.
411 Opracowanie przechowywane w APZ, Zbiór kartograficzny, spis zdawczo-odbiorczy
nr 1 z 2013 r. Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta
Zamość (dalej: WGiGN UMZ).
412 APZ, Zbiór kartograficzny, spis zdawczo-odbiorczy nr 1 z 2013 r. WGiGN UMZ, poz.
252–256; Ibidem, PMRN w Zamościu, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, sygn. 144, 145.
413 Według pierwotnych założeń udokumentowanych na arkuszu Przegląd szkiców polowych i sekcyj na obszarze miasta Zamościa w skali 1:10000 z 1934 r. (APZ, Zbiór
kartograficzny, spis zdawczo-odbiorczy nr 1 z 2013 r. WGiGN UMZ, poz. 251) zakładano sporządzenie w latach 20. XX w. bądź sporządzono 160 arkuszy. Tymczasem
w posiadanym zespole od arkusza nr 153 rozpoczynają się arkusze sporządzone w latach 30. XX w. jako aktualizacja wcześniejszych opracowań.
414 Zob. ryc. 20A–I, 100–103.
415 Plan przechowywany w APZ, PPRN w Zamościu 1950–1975, Wydział Budownictwa,
sygn. 57, s. 91.
416 Główne ulice miejskie ukazano bez podawania nazw. Wśród ciągów komunikacyjnych znalazła się ulica do kolei (z mostem nad Łabuńką, ulica nie była użytkowana
w latach 30., natomiast most został zniszczony podczas II wojny światowej) oraz wybrane ulice staromiejskie: Franciszkańska (ob. ul. Staszica) i Kościuszki oraz Bazyliańska i Łukasińskiego.
417 Pas dawnych urządzeń zewnętrznego obwodu obronnego na Plantach.

Ryc. 99. Plan miasta Zamościa z XIX wieku
(kop. ok. 1930)
Wykonany ok. 1930 r. przerys oryginalnego rosyjskojęzycznego planu Zamościa z 1880 r. przedstawiający strukturę
przestrzenną Starego Miasta422. Rękopis jednobarwny wykonany
🡣🡣180

418 Oryginał w formie negatywu znajduje się Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie, nr 18373.
419 Najprawdopodobniej napis umieszczono na dachu gmachu dawnej Akademii Zamojskiej na potrzeby wykonania zdjęcia lotniczego.
420 Dzisiejszy pl. Stefanidesa z ul. Łukasińskiego i ul. Przyrynek.
421 Dzisiejsza ul. Peowiaków.
422 Plan przechowywany w zasobie APL, AOZ, sygn. 99. Zob. A. Pawłowska-Wielgus,
op. cit., s. 45, poz. 99.
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piórkiem na kartonie przez nieznanego autora. Arkusz o wymiarach 109,7 cm × 74,9 cm pozbawiony ramki, posiada po lewej stronie spis oznaczeń literowych zastosowanych na planie423 oraz dwie
podziałki liniowe mianowane w sążniach rosyjskich i metrach, odpowiadających skali 1:2100.
Zakres treści planu objął strukturę własnościową gruntów w obrębie Starego Miasta oraz w jego otoczeniu. Zaznaczono granice
poszczególnych działek, sieć drogową, w tym projektowany układ
śródmieścia na terenach pofortecznych, oraz zarys dawnych fortyfikacji i fos.

wybrane urządzenia terenowe, wśród których znalazły się szkoły, szpital, elektrownia, klinkiernia, pływalnia i rzeźnia. Kolorem
czerwonym pociągnięto granicę strefy objętej planem zabudowania. W jej obrębie wyróżniono cztery rodzaje stref gęstości zaludnienia według liczby osób przypadających na hektar powierzchni.
Jednostki zróżnicowano kolorystycznie według intensywności zjawiska. Każda ze stref otrzymała dane wyrażające stosunek ogólnej
powierzchni do liczby osób zamieszkujących na tym terenie.

Ryc. 100. Strefy zaludnienia miasta Zamościa (1935)
Urzędowe opracowanie kartograficzne o charakterze
przeglądowo-statystycznym przedstawiające rozkład
liczby ludności w obrębie wydzielonych jednostek strukturalnych
miasta424. Plan sporządzony został w 1935 r. na kartonie o wymiarach 67,2 cm × 84,5 cm w formie odbitki rękopiśmiennej wielobarwnej. Bazą dla opracowania kartograficznego był podkład wykonany przez Stanisława Kaczyńskiego w skali 1:10000 w ramach prac
nad aktualizacją szkiców polowych miasta425. W lewym dolnym
rogu arkusza umieszczono objaśnienie wydzieleń barwnych zastosowanych na planie, natomiast osiowo arkusz przecina strzałka
wyznaczająca kierunek północny.
Zakres treści planu obejmuje tylko liniowe elementy podstawowe, wyznaczające szkielet miasta: siatkę ulic z nazwami, linię kolejową, główne cieki wodne oraz cmentarze. Zaznaczono również

Ryc. 101. Szkicowy projekt zabudowania Zamościa
(1939)
Opracowanie kartograficzne o charakterze planistycznym, przedstawiające obszar miasta w pełnych granicach z 1939
roku426. Opracowany przez Jana Zachwatowicza i Władysława
Wieczorkiewicza plan regulacyjny miasta Zamość został zatwierdzony 23 czerwca 1939 roku. Wybrany arkusz stanowi ostatnią
spośród piętnastu plansz427 sporządzanych z krótkimi przerwami od 1929 r. w ramach prowadzonych studiów i koncepcji przestrzennego rozwoju Zamościa. Jest to zarazem synteza projektu
planu ogólnego, podsumowująca poszczególne etapy analiz428.
Wielobarwne opracowanie kartograficzne sporządzono w formie rękopisu na drukarskiej odbitce podkładu topograficznego
w skali 1:10000 sporządzonego przez inż. Stanisława Kaczyńskiego. Na arkuszu umieszczono tytuł opracowania, pieczęcie i podpisy autorów oraz objaśnienie znaków graficznych429 i sygnatur
liczbowych430.

423 Oznaczenia na planie:
1. Szpital oficerski (b. pałac Zamoyskich) [główny korpus];
2. Prawosławna cerkiew (b. pałac Zamoyskich) [pawilon płd.];
3. Kwatera oficerska (b. pałac Zamoyskich) [boczne korpusy];
4. Stajnie (b. pałac Zamoyskich) [stajnie ordynackie];
5. Areszt i magazyny (b. pałac Zamoyskich) [Arsenał];
6. Piekarnia (b. pałac Zamoyskich) [nieistniejąca, naprzeciw bastionu IV];
7. Odwach (b. pałac Zamoyskich) [Brama Szczebrzeska];
8. Kościół kollegjalny [Kolegiata Zamojska];
9. Dom naczelnika [Infułatka];
10. Parafja [Wikarówka];
11. Kasa Powiatowa [dawne seminarium];
12. Powiat (Akademja Zamoyskich) [starostwo];
13. Męska i żeńska pro-gimnazyum [dawny gmach Akademii Zamojskiej];
14. Wojskowe magazyny [dawny kościół reformacki];
15. Pralnia i łaźnia [Rynek Solny];
16. Magistrat [ratusz];
17. Dom przytulny [Rynek Wielki];
18. Szkoła elementarna [ul. Kościuszki];
19. Koszary żandarmerii [dawny szpital kolegiacki];
20. Resursa miejska [gmach poklaryskowski];
21. Apteka [Rynek Wielki 2];
22. Synagoga;
23. Kuźnia [ul. Bazyliańska 2];
24. Szpital żydowski [ul. Zamenhofa];
25. Urząd telegraficzny [ul. Zamenhofa];
26. Szpital św. Łazarza [ul. Bazyliańska];
27. Koszary (kościół po-franciszkański) [ul. Żeromskiego 2];
28. Wojenne magazyny [kościół franciszkański];
29. Grecko-unicki dom [ul. Kościuszki 1];
30. Cerkiew (kościół po-bazyljański);
31. Kuźnia [ul. Łukasińskiego 5];
32. Kozackie koszary (zabudowania forteczne tzw. Kawaljery);
33. Magazyny forteczne (zabudowania forteczne tzw. Kawaljery);
34. Wojenne magazyny (zabudowania forteczne tzw. Kawaljery);
35. Dawne wały forteczne.
424 Plan znajduje się w zasobie APZ, AmZ 1915–1939, sygn. 650.
425 Zob. ryc. 96A–D.

426 Egzemplarz planszy przechowywany w zasobie APZ, Biuro Planowania Przestrzennego w Zamościu, spis zdawczo-odbiorczy nr 5, l.p. 54.
427 Do obecnych czasów zachowało się 11 plansz.
428 Szerzej na ten temat w: J. Zachwatowicz, O projekcie planu zagospodarowania przestrzennego Zamościa z 1939 r. (wspomnienie), [w:] Zamość miasto idealne,
red. J. Kowalczyk, Lublin 1980, s. 169–176.
429 Uzyskano czternaście wydzieleń: sześć typów zabudowy, tereny rolne, przemysł
szkodliwy, przemysł nieszkodliwy, tereny kolejowe, tereny wojskowe, użyteczności
publiczne, parki zieleńce, wody.
430 Oznaczono i objaśniono 14 wydzieleń terenowych oraz 33 podpisy następujących
obiektów:
1. szkoły powszechne [ul. Lwowska 16 (obecnie ul. Partyzantów 14), ul. Lwowska 55
(Partyzantów 61), ul. Lwowska 87 (Lwowska 19), al. Królowej Jadwigi 5 (Królowej
Jadwigi 7), Hrubieszowska (34), Karolówka (Prusa 10), ul. Krzywa 5 (Orzeszkowej
43), ul. Prosta (Wyszyńskiego), ul. Infułacka (Bohaterów Monte Cassino), ul. Polna,
ul. Powiatowa 4 (Wojska Polskiego), ul. Kilińskiego (Kamienna), ul. Świętego Piątka
(Korczaka)];
2. przedszkola [ul. Lwowska 53 (Młodzieżowa 6), ul. Żdanowska 3, ul. Orla 1, ul. Polna, ul. Kamienna, ul. Krzywa (Orzeszkowej), ul. Reymonta 3];
3. gimnazja i licea [ul. Akademicka 6 (8), ul. Łukasińskiego 8, ul. Lwowska 66 (Partyzantów 68), ul. Hrubieszowska (9), ul. Żdanowska 1];
4. kościoły [ul. Szczebrzeska 1, ul. Kościuszki 1 (Bazyliańska 21), pl. św. A. Boboli 2
(pl. Jaroszewicza 1), Koszary Lubelskie (Wojska Polskiego 2), ul. Lwowska 92 (Partyzantów 96)];
5. bożnice [ul. Zamenhofa 6 (11), ul. Gminna (32)];
6. szpitale [ul. Obwodowa 1 (Peowiaków 1), ul. Młyńska 48];
7. teatr [ul. Staszica 1];
8. dom ludowy [ul. Prosta (Wyszyńskiego 24)];
9. muzeum, biblioteka [al. Piłsudskiego (Planty)];
10. Wydział Powiatowy [al. Piłsudskiego (Planty)];
11. użyteczności publiczne (ul. Obwodowa 1 (Peowiaków 1 – nowa część szpitala)];
12. ratusz [pl. Mickiewicza (Rynek Wielki 13)];
13. więzienie [ul. Okrzei 16 (14)];
14. straż pożarna [ul. Prosta (Zamoyskiego 2)];
15. lotnisko [Mokre];
16. przystanek kolejowy [ul. Obwodowa (Peowiaków)];
17. przystanek autobusowy [ul. Obwodowa (Peowiaków 90B)];
18. sąd [ul. Akademicka 1];
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Zakres treści obejmuje charakterystyczne dla opracowań planistycznych elementy dotyczące struktury i fizjografii miasta. Zaznaczono strefy planowanej zabudowy, granicę zabytkowego zespołu
staromiejskiego, projektowaną siatkę ulic kształtującą nowe jednostki urbanistyczne, poprawiony i uproszczony przebieg linii kolejowej omijającej Stare Miasto oraz lokalizację ważniejszych obiektów.
Układ typologiczny zabudowy wskazuje wyraźnie umiejscowienie
ośrodka śródmiejskiego w strukturze przestrzennej Zamościa. Obejmuje on dwuogniskowy układ Stare Miasto – Nowe Miasto, z którym jest powiązane w mniejszym stopniu Przedmieście Lubelskie.

opracowania do kreowanej po wojnie sytuacji geopolitycznej. Arkusz sporządzony na tekturze o wymiarach 60,3 cm × 49,5 cm stanowi odbitkę przedwojennej mapy topograficznej w skali 1:10000,
na której naniesiono w formie rękopisu planowaną strukturę funkcjonalną obszaru miasta. Jest to III plansza załącznikowa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiąca opracowanie syntetyczne.
Zakres treści obejmuje elementy typowe dla opracowań planistycznych. Szkielet planu stanowi sieć komunikacyjna oraz struktura własnościowa gruntów, na którą naniesiono barwnie 9 rodzajów wydzieleń funkcjonalnych terenów. Sygnaturami liczbowymi
podpisano również 13 obiektów na terenie miasta434.
Względem planu regulacyjnego z 1939 r. dokonano kilku zasadniczych zmian, spośród których najbardziej wyraźne są ścieśnienie
obszarów zabudowanych i przesunięcie ośrodka śródmiejskiego
między Nową Osadą a Starym Miastem w kierunku północnym.
Zmieniono również układ drogowy, przekwalifikowując niektóre arterie. Przy linii kolejowej zgrupowano tereny przemysłowe,
wzorując się na założeniach przedwojennych. Poddano weryfikacji
klasyfikację i lokalizację wielu urządzeń terenowych.

Ryc. 102. Plan miasta Zamościa (1939 [1945])
Załącznik do dokumentacji urzędowej Zarządu Miejskiego miasta Zamościa Nr 3759/45 z dnia 6 grudnia
1945 roku431. Plan stanowiący drukarską odbitkę podkładu geodezyjnego z 1938 r. sporządzonego w oryginale przez inż. Stanisława
Kaczyńskiego. Załącznik zatwierdził architekt miejski Tadeusz Zaremba. Orientowany arkusz o wymiarach 49,4 cm × 62,5 cm posiada skalę liczbową 1:10000.
Zakres treści obejmuje strukturę własnościową gruntów, zabudowę, sieć drogową i rzeczną oraz rzeźbę terenu przedstawioną
przy użyciu warstwic głównych i pomocniczych o cięciu 1 metra.
Dodatkową informację stanowią podpisy budynków, zakładów
przemysłowych i obiektów użyteczności publicznej. Z ewidencji
gruntów wyłączono tereny majątku Karolówka, grunty Skarbu
Państwa, przedmieścia: Majdan i Janowice Duże, które posiadały
odrębne władze (sołtysów). Kolorem czerwonym zaznaczono i ponumerowano granice urządzeń lub obiektów pożydowskich, przeznaczonych na konkretne inwestycje w ramach planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Kolorem zielonym oznaczono
grunty majątku Karolówka, przeznaczone do parcelacji.
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Ryc. 104. Sytuacja starego basenu pływackiego
„za Parkiem” w Zamościu i projekt basenu
„nad rz. Topornicą” (1949)
Projektowy plan435 części miasta w skali 1:4000 przedstawiający szczegółowo sferę hydrograficzną w otoczeniu Starego Miasta. Odrys podkładu kartograficznego sporządził w 1949 na
kartonie Jan Giebułtowicz. Arkusz o niejednorodnym formacie
71,0 cm × 48,0 cm × 35,5 cm × 21,0 cm umieszczono skalę liczbową
i mianowaną oraz oznaczono strzałką kierunek północny. Zaznaczono również pięć wydzieleń barwnych terenów na planie oraz
ponumerowano najważniejsze obiekty istniejące i projektowane436.
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Ryc. 103. Regulacyjny plan miasta Zamość (1946)
Plan regulacyjny Zamościa z 1946 r.432, stanowiący aktualizację opracowania z roku 1939433. Autorzy planu,
Władysław Wieczorkiewicz i Jan Zachwatowicz, dostosowali treść

434 Były to następujące obiekty:
1. Koszary [Przedmieście Lubelskie];
2. Więzienie [ul. Okrzei 16];
3. Szkoła [ul. Lwowska 16, ul. Lwowska 55, ul. Lwowska 66, ul. Lwowska 87, ul. Królowej Jadwigi 5, ul. Krzywa 5, ul. Żdanowska 1];
4. Kościół [ul. Szczebrzeska 1, ul. Bazyliańska, ul. Zamenhofa, Koszary, ul. Lwowska 92];
5. Cmentarz [ul. Obwodowa, ul. Prosta];
6. Dworzec [ul. Szczebrzeska 25];
7. Lotnisko [Mokre];
8. Targowica [ul. Kilińskiego];
9. Sport [al. Królowej Jadwigi, ul. Świętego Piątka];
10. Użyteczność publiczna [plac – ul. Odrodzenia];
11. Plac postojowy [ul. Młyńska];
12. Ogródki działkowe [ul. Lipska]
13. Ogródki działkowe z dopuszczeniem domków weekendowych [ul. Szczebrzeska – Podgroble].
435 APZ, PPRN w Zamościu, Wydział Budownictwa, sygn. 57, s. 91.
436 Wymieniono:
1. Przedszkole [ul. Reymonta 3];
2. Szkoła [al. Królowej Jadwigi 5];
3. Gimnazjum [ul. Akademicka 6 (8)];
10. Więzienie [ul. Okrzei 16 (14)];
14. proj. Oczyszczalnia ścieków [dolny bieg Łabuńki – obecny rejon Al. 1 Maja 14];
12. proj. Wieża ciśnień [ul. Sadowa];
16. Stacja kolejowa [ul. Szczebrzeska 25 (Szczebrzeska 11)];
19. Park Miejski;
20. Teren sportowy [al. Królowej Jadwigi (Królowej Jadwigi 8)];
21. proj. Teren szkolny sportowy [ul. Zielona];
22. proj. Przedpole twierdzy [południowe stoki – Małpi Gaj];
24. Ogródki działkowe [obecnie Os. Promyk];
25. proj. Teren sportowy [obecne ogrody działkowe za Os. Promyk].

🡣🡣184

19. rynek [ul. Prosta (Wyszyńskiego – Kiepury – Szymonowica)];
20. postój furmanek [ul. Infułacka];
21. hala targowa [ul. Bazyliańska (1)];
22. rzeźnia [ul. Okrzei 38 (32)];
23. targowisko [ul. Kilińskiego (77–79)];
24. ogrody jordanowskie [ul. Prosta (Wyszyńskiego – Skośna), ul. Orla [Orla – Sochaniewicza – Jutrzenki)];
25. parki wypoczynkowe [al. Piłsudskiego 1 (Piłsudskiego 3–5), ul. Długa – ul. Pawłówka (Wyszyńskiego – Pawłówka – Zamoyskiego)];
26. tereny sportowe [al. Królowej Jadwigi (Królowej Jadwigi 8), ul. Mokra (Mokra –
Sygietyńskiego – Szymanowskiego – rzeka Łabuńka)];
27. pływalnia [al. Królowej Jadwigi (Królowej Jadwigi 8)];
28. plaża [folwark Podgroble – al. Królowej Jadwigi (Podleśna)];
29. ogródki działkowe [ul. Lipska (Os. Promyk), ul. Długa (Wyszyńskiego – Zamoyskiego – Szarego – Legionów), ul. Kilińskiego (77, Przemysłowa 10)];
30. oczyszczalnia ścieków [ul. Reymonta (Al. 1 Maja)];
31. elektrownia [ul. Sienkiewicza 24];
32. cmentarze katolickie [ul. Obwodowa (Peowiaków), ul. Hrubieszowska (40)];
33. cmentarze żydowskie [powiększony kompleks przy ul. Prostej].
431 Plan w zasobie APZ, AmZ 1915–1944, sygn. 216, s. 26.
432 APZ, Biuro Planowania Przestrzennego w Zamościu, spis zdawczo-odbiorczy nr
5, l.p. 55.
433 Zob. ryc. 101.
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Zakres treści opracowania kartograficznego obejmuje obrys
Starego Miasta z kierunku południowego i zachodniego, obszar
między ul. Żdanowską, ul. Lipską i rzeką Łabuńką, teren na zachód
od ul. Lipskiej oraz tereny leżące między ul. Stalina437 a rzekami
Łabuńką i Topornicą. Istotą planu jest sfera hydrograficzna: doliny rzek Łabuńki i Topornicy, stare koryto Topornicy, kanały, staw
w Parku Miejskim, obszary źródliskowe, kanał miejski, relikt fosy
wokół Rotundy, urządzenia melioracyjne oraz przebieg kolektora
miejskiego, odprowadzającego nieczystości i wodę. Zaznaczono
podmokłe łąki wraz z zasięgiem terenów zalewowych (zasięg wody
katastrofalnej).

Z prawej strony umieszczono przekroje poszczególnych kategorii
ulic miejskich.
Zakres treści obejmuje miasto Zamość w niepełnych granicach
administracyjnych, ograniczając się do strefy zwartego zainwestowania: śródmieścia oraz obszarów leżących wzdłuż głównych
ciągów komunikacyjnych442. Trójogniskowy rdzeń urbanistyczny
miasta rozciągał się wzdłuż ul. Partyzantów łączącej Stare Miasto,
projektowaną dzielnicę centralną oraz Nowe Miasto. W mniejszym zakresie zabudowa śródmiejska rozmieszczona była liniowo wzdłuż ul. Lubelskiej443 – od Starego Miasta do koszar. Nowe
centrum Zamościa rozciągało się wachlarzowo między arteriami
w kierunku Tomaszowa i Hrubieszowa. Wyróżniała się zwartą zabudową dwu- lub trzykondygnacyjną z wbudowanymi usługami
centrotwórczymi oraz handlem. Urbanistycznie nawiązywała pośrednio do szachownicowego planu Starego Miasta, wykorzystując częściowo istniejący układ ulic. Rejony usługowe zaplanowano

Ryc. 105. Ogólny Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Zamościa (1950)
Plan z klauzulą tajności uchwalony 30 grudnia 1950 r.
przez Powiatową Radę Narodową w Zamościu i zatwierdzony przez
architekta miejskiego Tadeusza Zarembę438. Opracowanie rękopiśmienne wielobarwne wykonane na podkładzie powiększonej do
skali 1:4000 mapy zasadniczej. Arkusz o niejednorodnych wymiarach 60,0 cm × 120,0 cm sporządzono na kartonie podklejonym na
tekturze i poskładanym na cztery części439. Na awersie umieszczono objaśnienie wydzieleń barwnych440 oraz symboli cyfrowych441.
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25. ogródki działkowe z dopuszczeniem domków weekendowych [obecne adresy:
ul. Szczebrzeska 12, ul. Podgroble 1–25];
26. cmentarz katolicki [obecny adres: ul. Peowiaków];
27. cmentarz żydowski [obecny adres: ul. Prosta 22];
28. cmentarze innych wyznań [obecny adres: ul. Wyszyńskiego 1];
29. tereny ujęcia wody dla wodociągu miejskiego [brak na planie];
30. teren pod pływalnię typu otwartego [obecny adres: ul. Sienkiewicza 47];
31. teren pod gimnazjum przemysłowe [obecny adres: ul. Szczebrzeska 41];
32. P.K.S. [brak na planie]
33. P.M.T. [obecny adres: ul. Szczebrzeska 17];
34. Magazyn Cukrowni „Klemensów” [obecny adres: ul. Szczebrzeska 15];
35. Z.E.O.L. [obecny adres: ul. Koźmiana 1];
36. Miejska Klinkiernia i Cegielnia [brak na planie];
37. P.Z.P.D. [brak na planie]
38. Centrala Ogrodnicza [obecne adresy: ul. Młyńska 27, ul. Bohaterów Monte
Cassino 3];
39. stacja pomp wodociągów miejskich [obecny adres: ul. Królowej Jadwigi 14];
40. Centrala Mięsna [obecny adres: ul. Przemysłowa 22];
41. C.Z.P.M. [obecny adres: ul. Kilińskiego 75]
42. P.Z.Z. [obecny adres: ul. Kilińskiego 68, 77];
43. C.S. Mlecz.-Jajcz. [obecny adres: ul. Kilińskiego 79];
44. Spółdzielnia Mleczarska [obecny adres: ul. Kilińskiego 81];
45. chłodnia [obecny adres: ul. Kilińskiego 70];
46. Samopomoc Chłopska [obecny adres: ul. Kilińskiego 70];
47. Urząd Wodno-Melioracyjny [obecny adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 4];
48. Spółdzielnia Pracy Budowlanej „Beton” [obecny adres: ul. Bohaterów Monte
Cassino 3];
49. Spółdzielnia Członków Cechu Budowlanego [obecny adres: ul. Bohaterów Monte
Cassino 3];
50. rampa buraczana [obecne adresy: ul. Bohaterów Monte Cassino 5–7, ul. Zamoyskiego 5];
51. Rzeźnia Miejska [obecny adres: ul. Okrzei 32];
52. Powiatowy Zarząd Drogowy [obecny adres: ul. Peowiaków 5];
53. Ośrodek Weterynaryjno-Leczniczy [obecny adres: ul. Peowiaków 62–76]
54. budownictwo społeczne [obecny adres: ul. Peowiaków 78–80];
55. Dom P.Z.P.R. [obecny adres: ul. Peowiaków 90A–B];
56. bursy [obecny adres: ul. Peowiaków 7–9];
57. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej [obecny adres: ul. Partyzantów 3];
58. P.B.N. [obecny adres: ul. Partyzantów 10];
59. Poczta [obecny adres: ul. Partyzantów 8];
60. łaźnia [obecny adres: ul. Sienkiewicza 18];
61. ogród botaniczno-zoologiczny [obecny adres: ul. Łukasińskiego 2B–2E];
62. muzeum [obecny adres: ul. Ormiańska 24–26];
63. las wiatrochronny [obecne adresy: ul. Krucza, ul. Dzieci Zamojszczyzny];
64. straż pożarna [obecny adres: ul. Infułacka 9];
65. hale targowe [obecny adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 12];
66. M.P.R.B. [obecny adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 5]
67. Zakład Wytwórni „Wzór” – Spółdzielnia C.P.L. i A. [obecny adres: ul. Zaremby 1];
68. Centrala Spożywcza [brak na planie].
442 Zob. ryc. 101, 103. Względem poprzednich opracowań planistycznych wśród obszarów zainwestowanych znalazła się dzielnica zachodnia – Karolówka. W dalszym
ciągu pomijano Janowice Duże, Majdan oraz Zamczysko.
443 Dzisiejsza ul. Piłsudskiego.

437 Dzisiejsza ul. Piłsudskiego.
438 APZ, Biuro Planowania Przestrzennego w Zamościu, spis zdawczo-odbiorczy nr 5,
l.p. 57.
439 Opracowanie nie zawiera fragmentu z północną częścią Zamościa (Przedmieście
Lubelskie).
440 Wydzielono siedem stref funkcjonalnych zabudowy oraz obiekty użyteczności publicznej, tereny kolejowe, koszary, zieleń urządzoną, tereny rolne, tereny wyłączone
spod zabudowy, wody. Nie zaznaczono przejść pieszych, linii obwarowań twierdzy
z XVI wieku, linii regulacyjnych do zatwierdzenia oraz linii regulacyjnych proponowanych jako wytyczne do planów szczegółowych.
441 Na planie zlokalizowano Tereny przeznaczone pod użyteczności publiczne:
1. przedszkola [obecne adresy: ul. Żdanowska 3, ul. Młodzieżowa 6, ul. Gminna 32,
ul. Lwowska 17, ul. Pawłówka 1, ul. Kamienna 14, ul. Orzeszkowej 43, ul. Zamoyskiego 48];
2. szkoła powszechna [obecne adresy: ul. Partyzantów 14, ul. Partyzantów 61,
ul. Lwowska 15, ul. Królowej Jadwigi 7, ul. Korczaka 9, ul. Pawłówka 4, ul. Hrubieszowska 34, ul. Orzeszkowej 43, ul. Sadowa 10, ul. Kamienna 8, ul. Prusa 2, ul. Zamoyskiego 36];
3. gimnazjum i liceum [obecne adresy: ul. Akademicka 8, ul. Partyzantów 68, ul. Żdanowska 1];
4. szkoła zawodowa [obecne adresy: ul. Peowiaków 56–58, ul. Odrodzenia 5, ul. Hrubieszowska 1];
5. szkoła rolnicza [obecne adresy: ul. Szczebrzeska 102];
6. kościół [obecne adresy: ul. Szczebrzeska 1, ul. Bazyliańska 21, pl. Jaroszewicza 1,
ul. Wojska Polskiego 2, ul. Partyzantów 98];
7. teatr – dom kultury [obecne adresy: ul. Jasna 9–11];
8. sukiennice [obecne adresy: brak na planie];
9. szpital [obecne adresy: ul. Peowiaków 1, Al. Jana Pawła II 4–6];
10. więzienie [obecne adresy: ul. Okrzei 14];
11. dom kultury [obecne adresy: ul. Pereca 14, ul. Gminna 32];
12. wieża ciśnień (akcent wysokościowy) [obecne adresy: ul. Hrubieszowska 22];
13. elektrownia [brak na planie];
14. oczyszczalnia ścieków [brak na planie];
15. dworzec [obecny adres: ul. Peowiaków];
16. stacja towarowa [obecny adres: ul. Szczebrzeska 11];
17. plac postojowy [obecne adresy: ul. Sadowa 6, ul. Kilińskiego 77, ul. Młyńska 6,
ul. Bohaterów Monte Cassino 10];
18. targowica [obecne adresy: ul. Kilińskiego 64];
19. park wypoczynkowy [obecne adresy: ul. Piłsudskiego 1, ul. Wyszyńskiego 24];
20. teren sportowy [obecne adresy: ul. Królowej Jadwigi 8, ul. Sienkiewicza 47];
21. sportowy teren szkolny [obecne adresy: ul. Mokra 1–11];
22. przedpole dawnej twierdzy [obecne adresy: ul. Piłsudskiego (Planty), ul. Podgroble 2];
23. ogród jordanowski [obecne adresy: ul. Partyzantów 13, ul. Redutowa 17–19]
24. ogródki działkowe [obecne adresy: ul. Asnyka, ul. Sienkiewicza 24];
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wzdłuż śródmiejskich arterii: Róży Luksemburg, Lubelskiej, Partyzantów i Hanki Sawickiej. Wokół Starego Miasta oraz w szerokiej
dolinie Łabuńki i Topornicy zaplanowano kompleksy zieleni urządzonej oraz tereny rekreacyjne.

Zakres treści arkuszy obejmuje wyłącznie miasto Zamość
w obowiązujących granicach administracyjnych. Przedstawiono strukturę własnościową gruntów z ciągami komunikacyjnymi
i wodami oraz zabudowę z rozróżnieniem budynków murowanych
(ogniotrwałych) i drewnianych. Naniesiono nazwy ulic i placów.
Rzeźbę terenu przedstawiono za pomocą poziomic w kolorze brązowym z opisaną wartością wysokości nad poziomem morza.

Ryc. 106. Zamość. Odrys planu ogólnego (1955)
Opracowanie planistyczne444 objęte klauzulą tajności
będące rękopiśmiennym odrysem planu ogólnego miasta Zamość. Plan sporządził na kartonie podklejonym tekturą
arch. Młynarczyk, który potwierdził własnym podpisem zgodność
z oryginałem. Opracowanie zatwierdził 23 lutego 1955 r. K. Jeziorański – Naczelnik Wydziału Komitetu do spraw Urbanistyki
i Architektury w Warszawie. Osnowa planu opiera się na odbitce
mapy topograficznej w skali 1:10000. Niepełny arkusz445 o wymiarach 44,5 cm × 60,4 cm posiada na awersie tytuł z fotokopią herbu
Zamościa, skalę liczbową oraz objaśnienie znaków i symboli446.
Zakres treści obejmuje obszar miasta w pełnych granicach administracyjnych. Z planowania wykluczono tereny przedmieść
Janowice Duże, północną część Karolówki oraz Majdan z Wólką Infułacką. W porównaniu do poprzednich opracowań planistycznych zmieniono zasięg poszczególnych obszarów funkcjonalnych, rozszerzając znacząco obszar nowego centrum oraz
śródmieścia połączonych szeroką arterią komunikacyjną na osi
Stare Miasto – Nowe Miasto. Zachowano strefę ochronną zabytkowego obszaru staromiejskiego. Powiększono obszar dzielnicy przemysłowej, zmieniając przebieg linii kolejowej z układem
bocznicowym. Na obszarze doliny Łabuńki zaprojektowano tereny sportu i rekreacji. W części wschodniej Zamościa zmieniono
układ komunikacyjny.
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Ryc. 108. Zamość. Mapa topograficzna – Układ
„1965” (1987)
Mapa topograficzna w układzie „1965” w skali 1:10000
przedstawiająca miasto Zamość449. Z racji położenia Zamościa
w strefie I, zastosowano zmodyfikowane odwzorowanie quasi-stereograficzne Roussilhe’a. Dla układu „1965” zastosowano pozycje
punktów triangulacyjnych obliczonych na elipsoidzie Krasowskiego, dla punktu przyłożenia Kronsztad w ówczesnym ZSRR450. Obszar miasta w pełnych granicach administracyjnych przedstawiono
na czterech drukowanych arkuszach451 z klauzulą poufności i rokiem wydania 1988. Każdy arkusz posiada wymiary 80,0 × 60,0 cm
oraz ramkę, w obrębie której znajdują się informacje obejmujące m.in. godło i tytuł, skalę wyrażoną w postaci liczbowej, liniowej i mianowanej, podział administracyjny oraz nazwę wydawcy,
którym był Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz Państwowe
Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Warszawie.
Mapa topograficzna stanowi materiał źródłowy przedstawiający
strukturę przestrzenno-funkcjonalną Zamościa w 2 poł. lat 80. XX
stulecia. Zakres treści obejmuje: strukturę własnościową gruntów,
zabudowę, sieć komunikacyjną (drogi i koleje), granice administracyjne oraz nazewnictwo terenów, miejscowości oraz elementów antropologicznych i przyrodniczych. Przedstawiono również
elementy przyrodnicze: rzeźbę terenu za pomocą opisanych poziomic, hydrografię oraz lasy, zadrzewienia i łąki.
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Ryc. 107. Miasto Zamość. Mapa zasadnicza (1966)
🡣🡣188 Mapa Zamościa w skali 1:5000447 powstała na źródłowym materiale geodezyjnym w postaci pomniejszonej
fotogrametrycznie przez Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne mapy zasadniczej w skali 1:1000. Pomiary treści podkładowej zostały przeprowadzone w okresie 1956/1965 przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwa Geodezyjne Gospodarki Komunalnej
w Białymstoku i Lublinie. Zamość pokrywa osiem arkuszy o klauzuli poufności i stałych wymiarach 84,0 × 60,0 cm, sporządzonych
w postaci wydruku na kartonie podklejonym na blachę. W obrębie ramki umieszczono m.in. tytuł (miejscowość), skalę liczbową
opracowania oraz cięcie arkuszy pokrywających obszar miasta.
Pod względem matematycznym opracowanie geodezyjne bazowało na układzie „1942” stosowanym dla odwzorowania Gaussa-Krügera elipsoidy Krasowskiego448.

Ryc. 109. Zamość. Mapa topograficzna – Układ
„1992” (2002)
Mapa topograficzna w skali 1:10000 sporządzona jako
opracowanie drukowane wielobarwne, oparte na płaskim układzie współrzędnych prostokątnych „1992” w układzie odniesienia
EUREF-89. Układ „1992” powstał w wyniku zmodyfikowania odwzorowania Gaussa-Krügera elipsoidy GRS80, na której przedstawiono punkty sieci POLREF wraz z sieciami do niej dowiązanymi452. Poziomem odniesienia pozostał Kronsztad 86. Wydawcą
mapy był Główny Geodeta Kraju. Obszar Zamościa pokrywa pięć
arkuszy453, które zostały sporządzone w 2002 r. przez Okręgowe
Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Lublinie. Każdy
🡣🡣190

444 APZ, Biuro Planowania Przestrzennego w Zamościu, spis zdawczo-odbiorczy nr 5,
l.p. 59.
445 Arkusz pozbawiony jest narożników: lewego i prawego, z informacją o tytule opracowania oraz podpisem wykonawcy, inż. Młynarczyka. Prawdopodobnie mapa posiadała nr XXXV (plansza) w układzie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego.
446 Przedstawiono opis 21 wydzieleń: I strefa; II strefa; III strefa; IV strefa; zieleń urządzona; tereny specjalne; zieleń izolacyjna; las; tereny sportowe; cmentarz; ogródki
działkowe; tereny składowe; tereny przemysłowe; pola; łąki; woda; dominanty i większe użyteczności; ciągi sklepowe; kolej; drogi i place; park kultury.
447 APZ, Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Lublinie Zakład
Terenowy w Zamościu, spis zdawczo-odbiorczy nr 51-3/75, poz. 463.
448 I. Gajderowicz, Odwzorowania kartograficzne. Podstawy, Olsztyn 2009, s. 206.

449 APZ, Zbiór kartograficzny, spis zdawczo-odbiorczy nr 1 z 2018 r., poz. 1–4. Jest to
monochromatyczna odbitka z matrycy foliowej wykonana za pomocą naświetlenia
na papierze.
450 I. Gajderowicz, op. cit., s. 207–208; M. Krukowski, A. Łoboda, Podstawy matematyczne polskich map topograficznych, [w:] Dawne mapy topograficzne
w badaniach geograficzno-historycznych, red. A. Czerny, Lublin 2015, s. 103–124
(s. 116–117).
451 Arkusze: 146.443 Zamość Pn., 146.444 Sitno, 156.221 Zamość Pd, 156.222
Jarosławiec.
452 I. Gajderowicz, op. cit., s. 209–210.
453 Arkusze: M-34-47-C-b-4 Sitaniec, M-34-47-C-d-2 Zamość-Zach., M-34-47-C-d-4
Mokre, M-34-47-D-a-4 Zamość, M-34-47-D-c-3 Zamość Pd.

98

Opracowania kartograficzne

arkusz posiada wymiary 59,0 cm × 60,0 cm oraz ramkę, w obrębie
której znajdują się informacje obejmujące m.in. godło i tytuł, skalę
wyrażoną w postaci liczbowej, liniowej i mianowanej, podział administracyjny oraz nazwę wydawcy.
Wzorem poprzedniego opracowania zakres treści mapy obejmuje elementy antropogeniczne: strukturę własnościową, zabudowę z podziałem funkcjonalnym budynków, sieć komunikacyjną,
użytki zielone oraz granice administracyjne. Z elementów fizjograficznych przedstawiono za pomocą opisanych poziomic rzeźbę
terenu, ponadto wody oraz lasy. Zastosowano również nazewnictwo obiektów antropogenicznych (nazwy miejscowości, osiedli,
budynków itp.) oraz naturalnych (wzniesienia, nazwy rzek, lasów
itp.).

mgr inż. ogr. Szymon Kawiorski, mgr inż. Anna Kruszec architekt
krajobrazu, mgr inż. Robert Kocwa.

Ryc. 110A–C. Twierdza Zamość. Studium
kształtowania terenów pofortecznych (2008)
Wykonano w Instytucie Architektury Krajobrazu, Zakładzie Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich na Wydziale
Architektury Politechniki Krakowskiej w Krakowie.
Zespół autorski: kierownictwo naukowe – dr hab. inż. arch.
Zbigniew Myczkowski, prof. PK, mgr inż. arch. Jan Janczykowski,
dr inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus, mgr inż. arch. Joanna
Piekło, dr inż. arch. Krzysztof Wielgus, mgr inż. arch. Wojciech
Rymsza-Mazur, mgr inż. Dariusz Kiciński architekt krajobrazu,

Ryc. 112. Zamość. Struktura funkcjonalna centrum
🡣🡣197 w 1939 r. (2014)
Opracowanie autorskie Jakub Żygawski.
Seria map stanowi część rozprawy doktorskiej Zmiany struktury przestrzenno-funkcjonalnej centrum Zamościa na podstawie
opracowań kartograficznych pod kierunkiem dr. hab. inż. Wojciecha Przegona, prof. UR, promotor pomocniczy dr inż. Bogusława
Kwoczyńska, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji.

Ryc. 111A–C. Zamość. Plan struktury przestrzenno
‑funkcjonalnej 1923, 1964, 1986 (2006–2009)
Opracowanie autorskie Jakub Żygawski.
Seria map stanowi część rozprawy doktorskiej Zmiany struktury przestrzenno-funkcjonalnej centrum Zamościa na podstawie
opracowań kartograficznych pod kierunkiem dr. hab. inż. Wojciecha Przegona, prof. UR, promotor pomocniczy dr inż. Bogusława
Kwoczyńska, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji.
🡣🡣194
… 196

🡣🡣191
… 193
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Rycina 28

Plan rynku w Zamościu (ok. 1603–1604)
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Zamoyskich, sygn. 694, s. 108.

101

Rycina 29A–C

Zamoscium. Nova Poloniae civitas á magnifico eius regni Cancellario á fundamentis extructa – tzw. Widok Brauna (ok. 1603?, 1618)
Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. ZZ 19 244
https://polona.pl/item/zamoscivm-noua-poloniae-ciuitas-a-magnifico-eius-regni-cancellario-a-fundamentis, MjY4OTM4MTY/0/#info:metadata.

102

Rycina 29B

Zamoscium. Nova Poloniae civitas á magnifico eius Regni Cancellario á fundamentis extructa – tzw. Widok Brauna (ok. 1603?, 1618)
Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. ZZ 18 635
https://polona.pl/item/zamoscivm-noua-poloniae-ciuitas-a-magnifico-eius-regni-cancellario-a-fundamentis,MjY4OTM4MTY/0/#info:metadata.

103

Rycina 29C

Zamoscium. Nova Poloniae civitas á magnifico eius Regni Cancellario á fundamentis extructa – tzw. Widok Brauna – kopia Pierre vander Aa (1728)
La galerie agrèale du Monde […]. Vol. 44, Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. ZZ 14 899
https://polona.pl/item/zamoscivm-noua-poloniae-ciuitas-a-magnifico-eius-regni-cancellario-a-fundamentis,MjY4OTM4MDU/0/#info:metadata

104

Rycina 30

Zamosci (XVII w.)
Muzeum Narodowe w Krakowie, Biblioteka Czartoryskich, T. 122/63/III.

105

Rycina 31

Plan de la Forteresse de Zamosc (2 poł. XVII w.)
[?] de Jonsac, Historie de Stanislas Jablonowski, Leipzic 1774, s. 24.

106

Rycina 32A

Zamojsc. Hwilken Hans Kongl May Konung Carl den XII. med das Armeé förby passerade de 22 Sept. 1704 och Campera de wöd Mokre ¼ mihl
ifran Staden, Sedan samma Ort, Sigh Hans Kongl May: Submitterat hade och säledes för fienteligit anfall befriat (1704)
Kongl. Krigsarkivet, Kartong. Nr 41, lit. a. Fotokopia ze zbiorów Muzeum Zamojskiego w Zamościu, fot. H. Szkutnik (A).

107

Rycina 32B

Zamojsc. Hwilken Hans Kongl May Konung Carl den XII. med das Armeé förby passerade de 22 Sept. 1704 och Campera de wöd
Mokre ¼ mihl ifran Staden, Sedan samma Ort, Sigh Hans Kongl May: Submitterat hade och säledes för fienteligit anfall befriat (1704)
Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór kartograficzny, sygn. VI-290 (B).
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Rycina 33

Zamoscium oder Zamosc. Eine Statt in der Polnischen Provinz Roth Reussen, in der Woywodischafft Belcz, nahe bey einem See dieses Nahmens, führet den Titte
eines Für stenthums, ū wurde von Ioanne Zamoski dem Polnischen Gros-Canzler auf einer feinen Ebene, nahe beÿ dem Flusse Weper erbauet, auch zu gleich zu
einem fasten Orte gemacht, wie sie sich dē Å 1651 wider die Cossaken tapffer wehrete, Å 1708. ū g. lite Sie durch Brand sehr grossen Schaden (1708)
Curioses Staats und Kriegs Theatrum in Polen i Curioses Staats- und Kriegs-Theatrum Dermahliger Begebenheiten, 1704–1740.
Bibilioteka Narodowa w Warszawie, sygn. ZZK 23 912, https://polona.pl/item/zamoscium-oder-zamosc,MjY4OTM4MzQ/0/#info:metadata.
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Rycina 34

Plan Von der Festung Zammosc (ok. 1720)
Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz Kartennabteiilung, sygn. SBB IIIC Kart X 49901 3.
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Rycina 35

Plan von Zamoscie (ok. 1740)
Sächsiche Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/64JXXZK4LM6JEMSIJGYLQ2EE5NZGPVJG?lang=de.

111

Rycina 36

[Mapa okolic Zamościa] (1759)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Akta osób i rodzin: Akta Zygmunta Klukowskiego, sygn. 111.

112

Rycina 37

[Zamość] (1772)
Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór kartograficzny, sygn. VI 292.

113

Rycina 38

Zamość Z Przedmieściami y Przyległościami, podług prawdziwego położenia, w Roku 1774, na Mappie okazany (1774)
S. Herbst, J. Zachwatowicz, Twierdza Zamość, ser. „Architectura Militaris”, T. I, Warszawa 1936, s. 67, ryc. 27.

114

Rycina 39

Plann def befestigen Stadt Zamoscz Nebst Ihren Vorstadt, wie solche bey Einrucken der kaiserliche – königliche Truppen, Anno 1772 beschalten waren. Diese Stadt gehört
als eine Polnische Ordinations Stadt dem Fürstem Zamoyskÿ, ist Ihme auch nachdem dieser theil Polens in Galizien verwandert worden, gelasten worden (1775)
Österreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, GIk 159.

115

Rycina 40A–C

Erstes-Zeichnungs Blatt. Plan von der Festung Novi Zamosc in den Königreich Galizien nebst der um selbe auf 6, bis 700 Klaftern liegende Gegend (1777)
Österreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, GIk 159–3.

116

Rycina 41A

Originalaufnahme des Königreichs Galizien und Lodomerien / Karte des Königreichs Galizien und Lodomerien (1779–1783)
Österreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, B IXa 390 (A).

117

Rycina 41B

Karte des Zamoscier Kreises (ok. 1780)
Österreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, B IXa 95, blatt 17 (B).
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Rycina 42

Plan de Zamosc (koniec XVIII w.)
Österreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, GIk, 160.

119

Rycina 43

Plan von Neu „Zamosze” in Kayserl.[iche] Pohlen (koniec XVIII w.)
Österreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, GIk, 160–5.

120

Rycina 44

Ost-Galizien Zweites Blatt enthaltend den Zamoscer, Zolkiewer und Przemysler Kreis (1803)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Zbiór kartograficzny, spis zdawczo-odbiorczy nr 1 z 2014 r., poz. 1.

121

Rycina 45

Plan De la Vile de Zamosc avec les Fauxbourgs (XVIII/XIX w.)
Österreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, GIk 159–5.

122

Rycina 46

Zamosc (ok. 1809)
Österreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, K IX 197.

123

Rycina 47

Plan de la prise d’assaut de la place Zamość, dans la nuit du 19 au 20 mai 1809, par les troupes polonaises (1809)
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Zb. kartogr., sygn. 523-10.

124

Rycina 48

Plan de la prise d’assaut de la place Zamość, dans la nuit du 19 au 20 mai 1809 par les troupes polonaises (1809)
Archiwum Narodowe w Krakowie, Zb. kart. VI 293 p. 18.

125

Rycina 49

Mappa Okazuiąca Płaszczyznę Stawu Zamosckiego i Wsi Janowic z Przyległościami w Państwie Ordynacyi przy Twierdzy Zamościu Sytuowanych (1811)
Archiwum Państwowe w Lublinie, Archiwum Ordynacji Zamojskiej, sygn. 163.

126

Rycina 50

Mappa Okazuiąca Płaszczyznę Wsi Janowic z Przyległościami w Państwie Ordynacyi przy Twierdzy Zamościu Sytuowaney (1811)
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, nr inw. 44.

127

Rycina 51

Topographisch-militärische Charte von dem Königreichen Preussen und Polen und den Grossherzogthum Posen in 85 Sectionen unternommen
von dem Geographischen Institute entworfen und gezeichnet von F.W. Streit und C.F. Weiland. Section 79 Zamosz (1811–1815)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Zbiór kartograficzny, spis nr 2, poz. 25.

128

Rycina 52

Płan okrestnostej kreposti Zamoscja (1814)
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Zbiór kartograficzny, sygn. 94-1.

129

Rycina 53

Plan [twier]dzy Zamościa z Okolicami [poka]zuiący Stanowiska Moskali, ich Batterye, Reduty i inne dzieła iako też Polskie zrobione w czasie oblężenia w Roku 1813 (1815)
Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Ds. 7963.

130

Rycina 54

Plan Priležaščogo k’kreposti Zamojsko z južnoj storony ozera ili bołotnego prostranstva s łetnim promerom głubiny vodnom… (ok. 1815)
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Zbiór kartograficzny, sygn. 57-23, arkusz 3.

131

Rycina 55

Plan Twierdzy Zamościa Stosowny do Kosztorysu okazujący proiektowane Drogi Kamieniami wykładać się maiących
podług Rozkazu od Nr 126 dnia 25 stycznia 1817 od Dyrekcyi Inżynierów nadesłanego (1817)
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Zbiór kartograficzny, sygn. 383-1.

132

Rycina 56

Plan de la Place de Zamosc pour servir au Rapport de 1 Mai 1817 sur la Situation de la Place (1817)
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Zbiór kartograficzny, sygn. 94-2.

133

Rycina 57

Plan de la Place de Zamość et de ses Environs représentant les innodations (1817)
Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe w Moskwie, sygn. Ф 846 оп 16 д 21954 arkusz 4.

134

Rycina 58

Plan de Zamosc et de ses environs (1817)
Muzeum Narodowe w Krakowie, Biblioteka Czartoryskich, Dział XVI Kartografia 3.

135

Rycina 59

Plan twierdzy Zamość (1818)
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Zbiór kartograficzny, sygn. 57-23, arkusz 1.

136

Rycina 60

Plan de la Place Zamość (1819)
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Zbiór kartograficzny, sygn. 57-23, arkusz 2.

137

Rycina 61

Plan rozpołożenia Latarń Genewskich zwanych do oświetlenia Miasta Zamościa użytych w 1822 roku (1821)
Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe w Moskwie, sygn. Ф 418 оп 1 д 305 l. 13.

138

Rycina 62

Fragment du Plan de la Place de Zamość pour monterer les maisons à demolir (1822)
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Komisja Rządowa Wojny, sygn. 216, k. 134.

139

Rycina 63

Plan général pour réunir les différentes maisons en bois, construites au environs de la Place, pour être trasportées, sur cinq différentes villages au-délà de 600 toises (1822)
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Zbiór kartograficzny, sygn. 10-4.

140

Rycina 64

Plan placów na Jarmarki przeznaczonych przy Twierdzy Zamość na Przedmieściu Lwowskim (1823)
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji, sygn. 4147, s. 193.

141

Rycina 65

Plan Twierdzy Zamościa wykazujący Grunta i partykularnych właścicieli zaięte między fossami frontonów 1–2. 2–3. 3–4 y 4–5, a Granicą
F.F.F. których proiektuie się zamiana na Gronta należące do Rządu położone koło Wsi proiektowanych ABCD y E (1823)
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Zbiór kartograficzny, sygn. 7-5.

142

Rycina 66

Plan genéral des Travaux de Fortification éxécuté dans la Place de Zamość pendant la Campagne de 1823 (1823)
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, nr inw. 30.

143

Rycina 67

Fragment du Plan de la Place de Zamość avec la maison et jardin du Curé (1823)
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Komisja Rządowa Wojny, sygn. 217, s. 3.

144

Rycina 68

Plan von der Festung Zamosc nebst der herum Liegenden Situation (1823)
Österreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, GIk 161.

145

Rycina 69A

Vùes des différentes Place de Zamość (ok. 1824)
Państwowe Muzeum Sankt Petersburga, sygn. VIII-A-909r.

146

Rycina 69B

Vùes des différentes Place de Zamość (ok. 1824)
Państwowe Muzeum Sankt Petersburga, sygn. VIII–A–909r.

147

Rycina 70

Plan des Projets des Fortification sur la place de Zamość (1825)
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Zbiór kartograficzny, sygn. 383-2.

148

Rycina 71

Plan de l’interieur de la place de Zamość à lepôque du 12 Août 1827 (1827)
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Komisja Rządowa Wojny, sygn. 231, s. 21.

149

Rycina 72A–B

[Plan sytuacyjny terenu przy Twierdzy Zamość mającego przejść pod zarząd Komisji Rządowej Wojny] (1828)
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Komisja Rządowa Wojny, sygn. 232, s. 12.

150

Rycina 73

Plan de Zamosc Assiegé par Charles Gustave l’année 1656 au mois de Fevrier (1828)
Muzeum Narodowe w Krakowie, Biblioteka Czartoryskich, sygn. K 82-I.

151

Rycina 74

Plan sytuacyjny Realności Rządowey w Obwodzie 1200 Sążni Miary Wiedeńskiej około Twierdzy Zamość położonych Wyjęty z Mappy 1823 roku zdziałanej (ok. 1830)
Archiwum Państwowe w Lublinie, Archiwum Ordynacji Zamojskiej, sygn. 96.

152

Rycina 75

[Zamostje Polen Gouv.{ernement} Ljublin c. 1835] (ok. 1835)
Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz Kartennabteilung, sygn. SBB IIIC Kart X 49901/10.

153

Rycina 76

Plan okrestnosti kreposti Zamostia Instrumentalno sniatyj (1837)
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Zbiór kartograficzny, sygn. 56-12, arkusz 5.

154

Rycina 77

Generalnyj płan Zamoscskoj kreposti (1837)
Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe w Moskwie, sygn. Ф 349 оп 12 д 7040.

155

Rycina 78

Płan kreposti Zamostja i jeja okrestnostej (1839)
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Zbiór kartograficzny, sygn. 94-3.

156

Rycina 79

Topograficzna Karta Królestwa Polskiego kol. VI, sek. XI Zamość (1839, wyd. ok. 1859)
Biblioteka Narodowa w Warszawie, Magazyn Kartografii, sygn. ZZK 13540-13599.

157

Rycina 80

O przeprowadzonych pracach w zamojskiej twierdzy w 1849 (1850)
Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe w Moskwie, sygn. Ф 349 оп 12 д 7202.

158

Rycina 81

Płan ataki na II-j bastion Zamosckoj Kreposti (1854)
Zakład Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej w Warszawie, U II 62.

159

Rycina 82

Generalnyj płan kreposti Zamoscja s okrestnostiami na dve vërsty (1854)
Zakład Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej w Warszawie, U II 65.

160

Rycina 83

O Zamojskiej Twierdzy. Część głównego planu z ukazaniem planowanych do remontu dwóch piętrowych
kamienic oraz wyjścia ewakuacyjnego przy oficerskiej oficynie nr 60 (1857, kop. 1932)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Sąd Okręgowy w Zamościu, spis zdawczo-odbiorczy (akta sprawy C 359/30).

161

Rycina 84

[Plan Twierdzy Zamościa – prace przy wybranych obiektach] (1860, kop. 1932)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Sąd Okręgowy w Zamościu, spis zdawczo-odbiorczy (akta sprawy C 359/30).

162

Rycina 85

Sytuacjonnyj płan goroda Zamostja Lublinskoj guberni (1871)
Zbiory prywatne Pana Tadeusza Sańskiego w Zamościu.
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Rycina 86

Plan der Umgegend von Zamość (1877)
Österreichsches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, GIk 161–5.
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Rycina 87

Plan suščestwujuščago razpoložienja ujezdnago goroda Zamostja ljublinskoj gubierni (1874, kopia z 1910)
Archiwum Państwowe w Lublinie, Rząd Gubernialny Lubelski, sygn. 1910, s. 450-15.
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Rycina 88

Plan zěměl postupivšich w rasporjaženîe ministerstva finansov poslě uprazdnennoj krěposti goroda Zamostja (1883)
Archiwum Państwowe w Lublinie, Zbiór planów różnych urzędów – powiat Zamość, N 37b.
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Rycina 89

Do Miasta Zamościa. Część generalnego planu z ukazaniem nowej lokalizacji drewnianej obozowej szopy pod nr-em 116 (1885)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Sąd Okręgowy w Zamościu, spis zdawczo-odbiorczy (akta sprawy C 359/30).
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Rycina 90

Płan časti Zamostskich pokrepostnych zemel […] (1888)
Archiwum Państwowe w Lublinie, Archiwum Ordynacji Zamojskiej, sygn. 98.
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Rycina 91

Płan časti Zamostskich pokrepostnych zemel […] (1888, kop. 1931)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Sąd Okręgowy w Zamościu, poz. 19 (akta sprawy C 539/30).
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Rycina 92

Miasto Zamość. Część generalnego planu z ukazaniem fragmentu ziem Wojennego Inżynieryjnego Resortu uzyskanych z ogrodzonego terenu cerkiewnego (1904)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Zjazd Sędziów Pokoju II Okręgu Guberni Lubelskiej w Zamościu, sygn. 5672.
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Rycina 93

Sytuacjonnyj płan goroda Zamostia s pokazaniem predpołogajemoj Zamienny uczastkow pod postrojku Jewrejskoj Bolnicy na 20 krawatiej (1912)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Akta miasta Zamościa 1821–1915, sygn. 316, s. 91.
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Rycina 94

Situazionsskizze der Stadt Zamość samt Lubliner Vorstadt und Nowa Osada (1916)
Österreichsches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, GIk 161–10.
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Rycina 95

Plan sytuacyjny miasta Zamościa (1917)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Akta miasta Zamościa 1915–1939, sygn. 26, s. 41.
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Rycina 96A

Szkice polowe Zamościa – sytuacyjne opracowanie geodezyjne (1920–1938)
Arkusz 102 [centrum Nowej Osady] (1922)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Zbiór kartograficzny, spis zdawczo-odbiorczy nr 1 z 2013 r. Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Zamość.
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Rycina 96B

Szkice polowe Zamościa – sytuacyjne opracowanie geodezyjne (1920–1938)
Arkusz 102 [śródmieście – zabudowa ul. Sienkiewicza, Krysińskiego] (1937)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Zbiór kartograficzny, spis zdawczo-odbiorczy nr 1 z 2013 r. Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Zamość.
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Rycina 96C

Szkice polowe Zamościa – sytuacyjne opracowanie geodezyjne (1920–1938)
Plan Janowic Małych (1924)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Zbiór kartograficzny, spis zdawczo-odbiorczy nr 1 z 2013 r. Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Zamość.
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Rycina 96D

Szkice polowe Zamościa – sytuacyjne opracowanie geodezyjne (1920–1938)
Miasto Zamość. Reambulacja – arkusz II (b.d.)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Zbiór kartograficzny, spis zdawczo-odbiorczy nr 1 z 2013 r. Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Zamość.
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Rycina 97

Sytuacja gruntów pofortecznych zajętych przez władze wojskowe w Zamościu (1922)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Zamościu 1950–1975, Wydział Budownictwa, sygn. 57, s. 91.
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Rycina 98

Zdjęcie lotnicze Starego Miasta w Zamościu (1927)
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, nr 18373.
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Rycina 99

Plan miasta Zamościa z XIX wieku (kop. ok. 1930)
Archiwum Państwowe w Lublinie, Archiwum Ordynacji Zamojskiej, sygn. 99.
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Rycina 100

Strefy zaludnienia miasta Zamościa (1935)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Akta miasta Zamościa 1915–1939, sygn. 650.

181

Rycina 101

Szkicowy projekt zabudowania Zamościa (1939)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Biuro Planowania Przestrzennego w Zamościu, spis zdawczo-odbiorczy nr 5, l.p. 54.
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Rycina 102

Plan miasta Zamościa (1939 [1945])
Archiwum Państwowe w Zamościu, Akta miasta Zamościa 1915–1944, sygn. 216, s. 26.
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Rycina 103

Regulacyjny plan miasta Zamość (1946)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Biuro Planowania Przestrzennego w Zamościu, spis zdawczo-odbiorczy nr 5, l.p. 55.
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Rycina 104

Sytuacja starego basenu pływackiego „za Parkiem” w Zamościu i projekt basenu „nad rz. Topornicą” (1949)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Zamościu, Wydział Budownictwa, sygn. 57, s. 91.

185

Rycina 105

Ogólny Plan Zagospodarowania Przestrzennego Zamościa (1950)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Biuro Planowania Przestrzennego w Zamościu, spis zdawczo-odbiorczy nr 5, l.p. 57.
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Rycina 106

Zamość. Odrys planu ogólnego (1955)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Biuro Planowania Przestrzennego w Zamościu, spis zdawczo-odbiorczy nr 5, l.p. 59.
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Rycina 107

Miasto Zamość. Mapa zasadnicza (1966)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Lublinie
Zakład Terenowy w Zamościu, spis zdawczo-odbiorczy nr 51–3/75, poz. 463.

188

Rycina 108

Zamość. Mapa topograficzna – Układ „1965” (1988, odbitka)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Zbiór kartograficzny, spis zdawczo-odbiorczy nr 1 z 2018 r., poz. 1–4.
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Rycina 109

Zamość. Mapa topograficzna – Układ „1992” (2002)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Zbiór kartograficzny, spis zdawczo-odbiorczy nr 1 z 2013 r. Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Zamość.
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Rycina 110A

Twierdza Zamość. Studium kształtowania terenów pofortecznych (2008)
plansza przykładowa
Politechnika Krakowska w Krakowie, Wydział Architektury, Zakład Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich, Instytut Architektury Krajobrazu.

191

Rycina 110B

Twierdza Zamość. Studium kształtowania terenów pofortecznych (2008)
plansza przykładowa
Politechnika Krakowska w Krakowie, Wydział Architektury, Zakład Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich, Instytut Architektury Krajobrazu.

192

Rycina 110C

Twierdza Zamość. Studium kształtowania terenów pofortecznych (2008)
plansza przykładowa
Politechnika Krakowska w Krakowie, Wydział Architektury, Zakład Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich, Instytut Architektury Krajobrazu.
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Rycina 111A

Zamość. Plan struktury przestrzenno-funkcjonalnej (2006–2009) – plan dla 1923 r.
J. Żygawski, Zmiany struktury przestrzenno-funkcjonalnej centrum Zamościa na podstawie opracowań kartograficznych, rozprawa doktorska
pod kierunkiem dr. hab. inż. Wojciecha Przegona, prof. UR, promotor pomocniczy dr inż. Bogusława Kwoczyńska, Kraków 2018.
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Rycina 111B

Zamość. Plan struktury przestrzenno-funkcjonalnej (2006–2009) – plan dla 1964 r.
J. Żygawski, Zmiany struktury przestrzenno-funkcjonalnej centrum Zamościa na podstawie opracowań kartograficznych, rozprawa doktorska
pod kierunkiem dr. hab. inż. Wojciecha Przegona, prof. UR, promotor pomocniczy dr inż. Bogusława Kwoczyńska, Kraków 2018.

195

Rycina 111C

Zamość. Plan struktury przestrzenno-funkcjonalnej (2006–2009) – plan dla 1986 r.
J. Żygawski, Zmiany struktury przestrzenno-funkcjonalnej centrum Zamościa na podstawie opracowań kartograficznych, rozprawa doktorska
pod kierunkiem dr. hab. inż. Wojciecha Przegona, prof. UR, promotor pomocniczy dr inż. Bogusława Kwoczyńska, Kraków 2018.
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Rycina 112

Zamość. Struktura funkcjonalna centrum w 1939 r. (2014)
J. Żygawski, Zmiany struktury przestrzenno-funkcjonalnej centrum Zamościa na podstawie opracowań kartograficznych, rozprawa doktorska
pod kierunkiem dr. hab. inż. Wojciecha Przegona, prof. UR, promotor pomocniczy dr inż. Bogusława Kwoczyńska, Kraków 2018.
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ADDENDA

Spis materiałów zamieszczonych w pracy
Rycina 1
Mapa geologiczna ziem polskich (1815)
S. Staszic, O Ziemiorództwie Karpatów i innych gór
i równin Polski, Warszawa 1815, tabl. D.

Rycina 15
Naprawa bastionu czwartego, mal. J.P. Lelewel (ok. 1818)
Fot. H. Szkutnik. Zob. W. Przegon, Krajobrazy XIX-wiecznego Zamościa
w akwarelach i rysunkach Jana Pawła Lelewela, Kraków 1997, s. 31, ryc. 6.

Rycina 2
Mapa sozologiczna Polski (fragment) (ok. 2005)
M-34-41-B Piekoszów, Główny Geodeta Kraju, Rzeszów 2005.

Rycina 16
Wjazd do miasta przez Starą Bramę Lubelską, rys. J.P. Lelewel (ok. 1818–1819)
Fot. H. Szkutnik. Zob. W. Przegon, Krajobrazy XIX-wiecznego Zamościa
w akwarelach i rysunkach Jana Pawła Lelewela, Kraków 1997, s. 32, ryc. 7.

Rycina 3
Plan sytuacyjny sporu o Morskie Oko (2012)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3r_o_Morskie_Oko#/
media/File: Sp%C3%B3r_o_Morskie_Oko.PNG.

Rycina 17
Wizja Rotundy, rys. J.P. Lelewel (ok. 1824–1825)
Fot. H. Szkutnik. Zob. W. Przegon, Krajobrazy XIX-wiecznego Zamościa
w akwarelach i rysunkach Jana Pawła Lelewela, Kraków 1997, s. 33–34, ryc. 8.

Rycina 4
Układ urbanistyczny Zamościa (wg W. Przegona) (2018)
Oprac. W. Przegon, rys. B. Ostrągowska, J. Żygawski. Zob. szerzej:
W. Przegon, Zmiany użytkowania ziemi w procesie urbanizacji na
przykładzie miasta Podgórza 1784–1915, Kraków 2004, s. 448–449.

Rycina 18
Plac ćwiczeń, mal. J.P. Lelewel (ok. 1825–1826)
Fot. H. Szkutnik. Zob. W. Przegon, Krajobrazy XIX-wiecznego Zamościa
w akwarelach i rysunkach Jana Pawła Lelewela, Kraków 1997, s. 35–36, ryc. 9.

Rycina 5
Zamość – historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań XIX wieku, 1:8000 (1994)
Wydawnictwo GEA Warszawa. Zob. „Monitor Polski” 1994, nr 50, poz. 426, s. 667.

Rycina 19
Wjazd do miasta przez Bramę Szczebrzeską, rys. J.P. Lelewel (ok. 1825)
Fot. H. Szkutnik. Zob. W. Przegon, Krajobrazy XIX-wiecznego Zamościa
w akwarelach i rysunkach Jana Pawła Lelewela, Kraków 1997, s. 36–38, ryc. 10.

Rycina 6
Summarischer Rapports-Plan Deren Gallicischen
Mappirungs-Arbeiten Erklärung (1779–1783)
Österreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, B IXa 390.

Rycina 20A–I
Plan zagospodarowania przestrzennego Zamościa (1939)
plansza 1: Granice, 1:10000;
plansza 2: Zabytki, 1:4000;
plansza 3: Rzeźba terenu, 1:10000;
plansza 4: Gęstość zaludnienia, 1:10000;
plansza 5: Rozmieszczenie terenów zabudowanych, 1:10000;
plansza 6: Własności, 1:10000;
plansza 7: Stan zadrzewienia – bruki, 1:10000;
plansza 8: Sieć przewodów elektrycznych, 1:10000;
plansza 10: Klasyfikacja terenów wg cen, 1:1000;
Wyk. J. Zachwatowicz, W. Wieczorkiewicz. Archiwum Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu.

Rycina 7
Originalaufnahme des Königreichs des Galizien und Lodomerien/Karte des
Königreichs Galizien und Lodomerien – fragment sekcji 203 (1779–1783)
Österreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, B IXa 390.
Rycina 8
Pierworys podziału ekwiwalentu zaserwituwego wsi części wsi
Stary Zamość tzw. Poduchowny w gminie Stary Zamość, powiecie
Zamojskim województwie Lubelskim położonego, 1:5000 (1931)
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Starostwa Powiatowego w Zamościu.

Rycina 21A–D
Analiza przestrzenno-urbanistycznego rozwoju Zamościa (1994)
Miasto Zamość wraz z przedmieściami do 1809 r.;
Miasto i okolice w okresie przejściowym modernizacji twierdzy (1809–1866);
Miasto i okolice w okresie funkcjonowania zmodernizowanej
twierdzy (od ok. 1833 do 1866);
Miasto po likwidacji twierdzy – okres 1866–1918.
Oprac. arch. A. Cygnarowski, K. i E. Koterba. Zob. W. Przegon, Zamość
Światowym Dziedzictwem Kultury, Kraków 1995, ryc. 8–11.

Rycina 9
Plan gruntów rozparcelowanej części folwarku prywatnego Latyczyn
z Dóbr Ordynacji Zamojskiej w gminie Radecznica powiecie
Zamojskim województwie Lubelskim, 1:5000 (1930)
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Starostwa Powiatowego w Zamościu.
Rycina 10
Plan rozparcelowanych gr.[untów] pounickich Kosobudy w gminie Zwierzyniec,
powiecie zamojskim województwie lubelskim położonych, 1:5000 (odrys, 1939)
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Starostwa Powiatowego w Zamościu.

Rycina 22
Model dekoncentracji – „Zdrowe miasto” – scenariusz I (1994)
Oprac. arch. K. i E. Koterba. Zob. W. Przegon, Zamość
Światowym Dziedzictwem Kultury, Kraków 1995, ryc. 19.

Rycina 11
Plan gruntów wsi Stabrów w gminie Nowa Osada, powiecie zamojskim
województwie lubelskim położonych. Sekcja: A, 1:4000 (1942)
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Starostwa Powiatowego w Zamościu.

Rycina 23
Model miasta skoncentrowanego – „Realnej przebudowy” – scenariusz II (1994)
Oprac. arch. K. i E. Koterba. Zob. W. Przegon, Zamość
Światowym Dziedzictwem Kultury, Kraków 1995, ryc. 20.

Rycina 12
Zasięg systemów katastralnych w okresie zaborów na terenie Polski (2003)
Polski kataster wczoraj, dziś i jutro. Katalog, II Międzynarodowy Kongres
Katastralny Stowarzyszenia Geodetów Polskich, 19–21 września 2003 r., Kraków.

Rycina 24
Podział Zamościa na jednostki urbanistyczne (1994)
Oprac. arch. K. i E. Koterba. Zob. W. Przegon, Zamość
Światowym Dziedzictwem Kultury, Kraków 1995, ryc. 20.

Rycina 13A–B
Plan Zbiorowy Dóbr Ordynacyi Zamoyskiej położonej w Guberni Lubelskiej
powiat: Zamojskim, Biłgorajskim, Janowskim, Tomaszowskim, w części
Krasnystawskim i Hrubieszowskim – tytuł, fragment, 1:40000 (1906)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Akta hipoteczne Ordynacji Zamojskiej
i dóbr wydzielonych z Ordynacji, spis zdawczo-odbiorczy z 1992 r., poz. 1.

Rycina 25
Miejsce lokalizacji pomnika Jana Zamoyskiego w przedpałacowej przestrzeni (2007)
Fragment mapy sytuacyjnej Zamościa 1:1500. Zob. W. Przegon,
Pomnik Jana Zamojskiego w historycznej przestrzeni założenia
pałacowego w Zamościu, „Acta Scientiarum Polonorum,
Administratio Locorum”, T. 6 (4): 2007, s. 21–37 (s. 29, ryc. 2).

Rycina 14
Wjazd do Zamościa traktem szczebrzeszyńskim, mal. J.P. Lelewel (1821)
Państwowe Muzeum Sankt Petersburga, sygn. VIII-A-910r.
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Rycina 26
Widok Pałacu Ordynackiego w mieście Zamościu po restauracji onego
przez Tomasza Ordynata Zamoyskiego W-wodę Lubelskiego (1802)
Zob. W. Tatarkiewicz, Turniej klasyków w Zamościu,
„Arkady”, czerwiec 1937, s. 287–298 (s. 287).

Rycina 38
Zamość Z Przedmieściami y Przyległościami, podług prawdziwego
położenia, w Roku 1774, na Mappie okazany (1774)
S. Herbst, J. Zachwatowicz, Twierdza Zamość,
ser. „Architectura Militaris”, T. I, Warszawa 1936, s. 67, ryc. 27.

Rycina 27
Rys Pałacu Zamoyskiego Ogulny Podług swoiego Rozkładu
odrysowany Dnia 26 czerwca 1801 Roku (1801)
Zob. W. Tatarkiewicz, Turniej klasyków w Zamościu,
„Arkady”, czerwiec 1937, s. 287–298 (s. 287).

Rycina 39
Plann def befestigen Stadt Zamoscz Nebst Ihren Vorstadt, wie solche bey Einrucken
der kaiserliche – königliche Truppen, Anno 1772 beschalten waren. Diese Stadt
gehört als eine Polnische Ordinations Stadt dem Fürstem Zamoyskÿ, ist Ihme auch
nachdem dieser theil Polens in Galizien verwandert worden, gelasten worden (1775)
Österreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, GIk 159.

Rycina 28
Plan rynku w Zamościu (ok. 1603–1604)
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie,
Archiwum Zamoyskich, sygn. 694, s. 108.
Rycina 29A–C
Zamoscium. Nova Poloniae civitas á magnifico eius regni Cancellario
á fundamentis extructa – tzw. Widok Brauna (ok. 1603?, 1618)
Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. ZZ 19 244
https://polona.pl/item/zamoscivm-noua-poloniae-ciuitas-a-magnifico-eiusregni-cancellario-a-fundamentis,MjY4OTM4MTY/0/#info:metadata (A).
Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. ZZ 18 635
https://polona.pl/item/zamoscivm-noua-poloniae-ciuitas-a-magnifico-eiusregni-cancellario-a-fundamentis,MjY4OTM4MTY/0/#info:metadata (B).
kopia Pierre vander Aa (1728)
La galerie agrèale du Monde […]. Vol. 44
Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. ZZ 14 899
https://polona.pl/item/zamoscivm-noua-poloniae-ciuitas-a-magnifico-eiusregni-cancellario-a-fundamentis,MjY4OTM4MDU/0/#info:metadata (C).
Rycina 30
Zamosci (XVII w.) Muzeum Narodowe w Krakowie,
Biblioteka Czartoryskich, T. 122/63/III.
Rycina 31
Plan de la Forteresse de Zamosc (2 poł. XVII w.)
[?] de Jonsac, Historie de Stanislas Jablonowski, Leipzic 1774, s. 24.
Rycina 32A–B
Zamojsc. Hwilken Hans Kongl May Konung Carl den XII. med das
Armeé förby passerade de 22 Sept. 1704 och Campera de wöd Mokre
¼ mihl ifran Staden, Sedan samma Ort, Sigh Hans Kongl May:
Submitterat hade och säledes för fienteligit anfall befriat (1704)
Kongl. Krigsarkivet, Kartong. Nr 41, lit. a. Fotokopia ze zbiorów
Muzeum Zamojskiego w Zamościu, fot. H. Szkutnik (A).
Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór kartograficzny, sygn. VI-290 (B).
Rycina 33
Zamoscium oder Zamosc. Eine Statt in der Polnischen Provinz Roth Reussen,
in der Woywodischafft Belcz, nahe bey einem See dieses Nahmens, führet den
Titte eines Für stenthums, ū wurde von Ioanne Zamoski dem Polnischen GrosCanzler auf einer feinen Ebene, nahe beÿ dem Flusse Weper erbauet, auch zu
gleich zu einem fasten Orte gemacht, wie sie sich dē Å 1651 wider die Cossaken
tapffer wehrete, Å 1708. ū g. lite Sie durch Brand sehr grossen Schaden (1708)
Curioses Staats und Kriegs Theatrum in Polen i Curioses Staats- und
Kriegs-Theatrum Dermahliger Begebenheiten, 1704–1740. Bibilioteka
Narodowa w Warszawie, sygn. ZZK 23 912, https://polona.pl/item/
zamoscium-oder-zamosc, MjY4OTM4MzQ/0/#info: metadata.
Rycina 34
Plan Von der Festung Zammosc (ok. 1720)
Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz
Kartennabteiilung, sygn. SBB IIIC Kart X 49901 3.
Rycina 35
Plan von Zamoscie (ok. 1740)
Sächsiche Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/64JXXZ
K4LM6JEMSIJGYLQ2EE5NZGPVJG? lang=de.
Rycina 36
[Mapa okolic Zamościa] (1759)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Akta osób i rodzin:
Akta Zygmunta Klukowskiego, sygn. 111.
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Österreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, GIk 159–3.
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Österreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, B IXa 95, blatt 17 (B).
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Österreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, GIk, 160.
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Plan von Neu „Zamosze” in Kayserl. [iche] Pohlen (koniec XVIII w.)
Österreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, GIk, 160–5.
Rycina 44
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Zolkiewer und Przemysler Kreis (1803)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Zbiór kartograficzny,
spis zdawczo-odbiorczy nr 1 z 2014 r., poz. 1.
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Österreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, K IX 197.
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Rycina 48
Plan de la prise d’assaut de la place Zamość, dans la nuit du
19 au 20 mai 1809 par les troupes polonaises (1809)
Archiwum Narodowe w Krakowie, Zb. kart. VI 293 p. 18.
Rycina 49
Mappa Okazuiąca Płaszczyznę Stawu Zamosckiego i Wsi Janowic z Przyległościami
w Państwie Ordynacyi przy Twierdzy Zamościu Sytuowanych (1811)
Archiwum Państwowe w Lublinie, Archiwum Ordynacji Zamojskiej, sygn. 163.
Rycina 50
Mappa Okazuiąca Płaszczyznę Wsi Janowic z Przyległościami w Państwie
Ordynacyi przy Twierdzy Zamościu Sytuowaney (1811)
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Topographisch-militärische Charte von dem Königreichen Preussen und Polen
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von F.W. Streit und C.F. Weiland. Section 79 Zamosz (1811–1815)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Zbiór kartograficzny, spis nr 2, poz. 25.
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Płan okrestnostej kreposti Zamoscja (1814)
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Reduty i inne dzieła iako też Polskie zrobione w czasie oblężenia w Roku 1813 (1815)
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Rycina 54
Plan Priležaščogo k’kreposti Zamojsko z južnoj storony ozera ili bołotnego
prostranstva s łetnim promerom głubiny vodnom… (ok. 1815)
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Zbiór
kartograficzny, sygn. 57-23, arkusz 3.
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Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie,
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Plan Twierdzy Zamościa Stosowny do Kosztorysu okazujący proiektowane
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Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Zbiór kartograficzny, sygn. 383-1.
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Komisja Rządowa Wojny, sygn. 232, s. 12.
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Rycina 57
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Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe w Moskwie,
sygn. Ф 846 оп 16 д 21954 arkusz 4.

Rycina 74
Plan sytuacyjny Realności Rządowey w Obwodzie 1200 Sążni Miary Wiedeńskiej
około Twierdzy Zamość położonych Wyjęty z Mappy 1823 roku zdziałanej (ok. 1830)
Archiwum Państwowe w Lublinie, Archiwum Ordynacji Zamojskiej, sygn. 96.

Rycina 58
Plan de Zamosc et de ses environs (1817)
Muzeum Narodowe w Krakowie, Biblioteka Czartoryskich, Dział XVI Kartografia 3.
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[Zamostje Polen Gouv. {ernement} Ljublin c. 1835] (ok. 1835)
Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz
Kartennabteilung, sygn. SBB IIIC Kart X 49901/10.

Rycina 59
Plan twierdzy Zamość (1818)
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie,
Zbiór kartograficzny, sygn. 57-23, arkusz 1.

Rycina 76
Plan okrestnosti kreposti Zamostia Instrumentalno sniatyj (1837)
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie,
Zbiór kartograficzny, sygn. 56-12, arkusz 5.

Rycina 60
Plan de la Place Zamość (1819)
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie,
Zbiór kartograficzny, sygn. 57-23, arkusz 2.

Rycina 77
Generalnyj płan Zamoscskoj kreposti (1837)
Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe w Moskwie, sygn. Ф 349 оп 12 д 7040.

Rycina 61
Plan rozpołożenia Latarń Genewskich zwanych do oświetlenia
Miasta Zamościa użytych w 1822 roku (1821)
Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe w Moskwie, sygn. Ф 418 оп 1 д 305 l. 13.

Rycina 78
Płan kreposti Zamostja i jeja okrestnostej (1839)
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Zbiór kartograficzny, sygn. 94-3.

Rycina 62
Fragment du Plan de la Place de Zamość pour monterer les maisons à demolir (1822)
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie,
Komisja Rządowa Wojny, sygn. 216, k. 134.

Rycina 79
Topograficzna Karta Królestwa Polskiego kol. VI, sek. XI Zamość (1839, wyd. ok. 1850)
Biblioteka Narodowa w Warszawie, Magazyn Kartografii, sygn. ZZK 13540-13599.
Rycina 80
O przeprowadzonych pracach w zamojskiej twierdzy w 1849 (1850)
Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe w Moskwie, sygn. Ф 349 оп 12 д 7202.

Rycina 63
Plan général pour réunir les différentes maisons en bois, construites au environs de la
Place, pour être trasportées, sur cinq différentes villages au-délà de 600 toises (1822)
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Zbiór kartograficzny, sygn. 10-4.

Rycina 81
Płan ataki na II-j bastion Zamosckoj Kreposti (1854)
Zakład Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej w Warszawie, U II 62.

Rycina 64
Plan placów na Jarmarki przeznaczonych przy Twierdzy
Zamość na Przedmieściu Lwowskim (1823)
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Komisja Rządowa
Spraw Wewnętrznych i Policji, sygn. 4147, s. 193.

Rycina 82
Generalnyj płan kreposti Zamoscja s okrestnostiami na dve vërsty (1854)
Zakład Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej w Warszawie, U II 65.

Rycina 65
Plan Twierdzy Zamościa wykazujący Grunta i partykularnych właścicieli zaięte między
fossami frontonów 1–2. 2–3. 3–4 y 4–5, a Granicą F.F.F. których proiektuie się zamiana
na Gronta należące do Rządu położone koło Wsi proiektowanych ABCD y E (1823)
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Zbiór kartograficzny, sygn. 7-5.

Rycina 83
O Zamojskiej Twierdzy. Część głównego planu z ukazaniem planowanych
do remontu dwóch piętrowych kamienic oraz wyjścia ewakuacyjnego
przy oficerskiej oficynie nr 60 (1857, kop. 1932)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Sąd Okręgowy w Zamościu,
spis zdawczo-odbiorczy (akta sprawy C 359/30).

Rycina 66
Plan genéral des Travaux de Fortification éxécuté dans la Place
de Zamość pendant la Campagne de 1823 (1823)
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, nr inw. 30.

Rycina 84
[Plan Twierdzy Zamościa – prace przy wybranych obiektach] (1860, kop. 1932)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Sąd Okręgowy w Zamościu,
spis zdawczo-odbiorczy (akta sprawy C 359/30).

Rycina 67
Fragment du Plan de la Place de Zamość avec la maison et jardin du Curé (1823)
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie,
Komisja Rządowa Wojny, sygn. 217, s. 3.
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Sytuacjonnyj płan goroda Zamostja Lublinskoj guberni (1871)
Zbiory prywatne Pana Tadeusza Sańskiego w Zamościu.

Rycina 68
Plan von der Festung Zamosc nebst der herum Liegenden Situation (1823)
Österreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, GIk 161.

Rycina 86
Plan der Umgegend von Zamość (1877)
Österreichsches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, GIk 161-5.

Rycina 69A–B
Vùes des différentes Place de Zamość (ok. 1824)
Państwowe Muzeum Sankt Petersburga, sygn. VIII-A-909r.

Rycina 87
Plan suščestwujuščago razpoložienja ujezdnago goroda Zamostja
ljublinskoj gubierni (1874, kopia z 1910)
Archiwum Państwowe w Lublinie, Rząd Gubernialny Lubelski, sygn. 1910, s. 450-15.
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Rycina 88
Plan zěměl postupivšich w rasporjaženîe ministerstva finansov
poslě uprazdnennoj krěposti goroda Zamostja (1883)
Archiwum Państwowe w Lublinie, Zbiór planów
różnych urzędów – powiat Zamość, N 37b.

Rycina 101
Szkicowy projekt zabudowania Zamościa (1939)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Biuro Planowania Przestrzennego
w Zamościu, spis zdawczo-odbiorczy nr 5, l.p. 54.
Rycina 102
Plan miasta Zamościa (1939 [1945])
Archiwum Państwowe w Zamościu, Akta miasta
Zamościa 1915–1944, sygn. 216, s. 26.

Rycina 89
Do Miasta Zamościa. Część generalnego planu z ukazaniem nowej
lokalizacji drewnianej obozowej szopy pod nr-em 116 (1885)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Sąd Okręgowy w Zamościu,
spis zdawczo-odbiorczy (akta sprawy C 359/30).

Rycina 103
Regulacyjny plan miasta Zamość (1946)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Biuro Planowania Przestrzennego
w Zamościu, spis zdawczo-odbiorczy nr 5, l.p. 55.

Rycina 90
Płan časti Zamostskich pokrepostnych zemel […] (1888)
Archiwum Państwowe w Lublinie, Archiwum Ordynacji Zamojskiej, sygn. 98.

Rycina 104
Sytuacja starego basenu pływackiego „za Parkiem” w Zamościu
i projekt basenu „nad rz. Topornicą” (1949)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Zamościu, Wydział Budownictwa, sygn. 57, s. 91.

Rycina 91
Płan časti Zamostskich pokrepostnych zemel […] (1888, kop. 1931)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Sąd Okręgowy
w Zamościu, poz. 19 (akta sprawy C 539/30).

Rycina 105
Ogólny Plan Zagospodarowania Przestrzennego Zamościa (1950)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Biuro Planowania Przestrzennego
w Zamościu, spis zdawczo-odbiorczy nr 5, l.p. 57.

Rycina 92
Miasto Zamość. Część generalnego planu z ukazaniem fragmentu ziem Wojennego
Inżynieryjnego Resortu uzyskanych z ogrodzonego terenu cerkiewnego (1904)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Zjazd Sędziów Pokoju II
Okręgu Guberni Lubelskiej w Zamościu, sygn. 5672.

Rycina 106
Zamość. Odrys planu ogólnego (1955)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Biuro Planowania Przestrzennego
w Zamościu, spis zdawczo-odbiorczy nr 5, l.p. 59.

Rycina 93
Sytuacjonnych płan goroda Zamostia s pokazaniem predpołogajemoj Zamienny
uczastkow pod postrojku Jewrejskoj Bolnicy na 20 krawatiej (1912)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Akta miasta
Zamościa 1821–1915, sygn. 316, s. 91.

Rycina 107
Miasto Zamość. Mapa zasadnicza (1966)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Okręgowe Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne w Lublinie Zakład Terenowy
w Zamościu, spis zdawczo-odbiorczy nr 51-3/75, poz. 463.

Rycina 94
Situazionsskizze der Stadt Zamość samt Lubliner Vorstadt und Nowa Osada (1916)
Österreichsches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, GIk 161-10.

Rycina 108
Zamość. Mapa topograficzna – Układ „1965” (1988, odbitka)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Zbiór kartograficzny,
spis zdawczo-odbiorczy nr 1 z 2018 r., poz. 1–4.

Rycina 95
Plan sytuacyjny miasta Zamościa (1917)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Akta miasta Zamościa 1915–1939, sygn. 26, s. 41.

Rycina 109
Zamość. Mapa topograficzna – Układ „1992” (2002)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Zbiór kartograficzny, spis zdawczo-odbiorczy nr 1
z 2013 r. Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Zamość.

Rycina 96A–D
Szkice polowe Zamościa – sytuacyjne opracowanie geodezyjne (1920–1938)
Arkusz 102 [centrum Nowej Osady] (1922) (A)
Arkusz 102 [śródmieście – zabudowa ul. Sienkiewicza, Krysińskiego] (1937) (B)
Plan Janowic Małych (1924) (C)
Miasto Zamość. Reambulacja – arkusz II (b.d.) (D)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Zbiór kartograficzny, spis zdawczo-odbiorczy nr 1
z 2013 r. Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Zamość.

Rycina 110A–C
Twierdza Zamość. Studium kształtowania terenów pofortecznych (2008)
plansze przykładowe
Politechnika Krakowska w Krakowie, Wydział Architektury, Zakład Krajobrazu
Otwartego i Budowli Inżynierskich, Instytut Architektury Krajobrazu.

Rycina 97
Sytuacja gruntów pofortecznych zajętych przez władze wojskowe w Zamościu (1922)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
w Zamościu 1950–1975, Wydział Budownictwa, sygn. 57, s. 91.

Rycina 111A–C
Zamość. Plan struktury przestrzenno-funkcjonalnej (2006–2009)
plany dla lat 1923, 1964, 1986
J. Żygawski, Zmiany struktury przestrzenno-funkcjonalnej centrum
Zamościa na podstawie opracowań kartograficznych, rozprawa doktorska
pod kierunkiem dr. hab. inż. Wojciecha Przegona, prof. UR, promotor
pomocniczy dr inż. Bogusława Kwoczyńska, Kraków 2018.

Rycina 98
Zdjęcie lotnicze Starego Miasta w Zamościu (1927)
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, nr 18373.
Rycina 99
Plan miasta Zamościa z XIX wieku (1930)
Archiwum Państwowe w Lublinie, Archiwum Ordynacji Zamojskiej, sygn. 99.

Rycina 112
Zamość. Struktura funkcjonalna centrum w 1939 r. (2014)
J. Żygawski, Zmiany struktury przestrzenno-funkcjonalnej centrum
Zamościa na podstawie opracowań kartograficznych, rozprawa doktorska
pod kierunkiem dr-a hab. inż. Wojciecha Przegona, prof. UR, promotor
pomocniczy dr inż. Bogusława Kwoczyńska, Kraków 2018.

Rycina 100
Strefy zaludnienia miasta Zamościa (1935)
Archiwum Państwowe w Zamościu, Akta miasta Zamościa 1915–1939, sygn. 650.
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Recenzja naukowa (fragment)
Przedłożona do recenzji książka naukowa składa się z dwóch części. Część I w trzech rozdziałach obejmuje starannie przygotowany
tekst omawiający szczególny dla dziejów Polski okres dziedzictwa
kultury, obejmujący zbiór planów, widoków, historycznych rycin
i abrysów, zapoczątkowany w XVII w. wybitnym dziełem sztuki
kartograficznej Zamościum, Nova Poloniae civitas…, a potem rozwijany w długim okresie do początków XXI w. Część II obejmuje
wzorcowo opracowane zestawienie planów i map zaopatrzonych
w analityczne opisy inwentaryzacyjne. Pracę kończy obszerny spis
materiałów ilustracyjnych.
Autorzy opracowania Kartograficzne zamostiana postawili sobie ambitny cel, wymagający olbrzymiego wysiłku poszukiwań
w zbiorach poza krajowych, a także w materiałach naukowych edytowanych okazjonalnie przez autorów planów zagospodarowania
przestrzennego, od czasów opublikowania pracy doktorskiej przez
Jana Zachwatowicza Twierdza Zamość, a później dopracowanej
wspólnie ze Stanisławem Herbstem znanej powszechnie publikacji
z 1936 r. Twierdza Zamość.
Imponujące to zadanie zdaniem recenzenta zostało w pełni zrealizowane. Dowodzi tego ukazany w miarę możliwości badawczych
aktualny stan wiedzy, analityczne krytyczne zestawienie dziedzictwa kulturowego polskiej kartografii, a także cytowane publikowane i niepublikowane źródła oraz zebrana obszerna bibliografia.

Książka naukowa PP. Wojciecha Przegona i Jakuba Żygawskiego
pt. Kartograficzne zamostiana stanowi ważne opracowanie źródłowe, mające duże znaczenie edukacyjne i promocyjne dla współczesnych zadań rewaloryzacji Zamościa, jego dalszego rozwoju
przestrzennego. Wielkie zaangażowanie Autorów opracowania
skłania recenzenta do zaprezentowania poglądu, iż wyróżniająca
monografia naukowa, przygotowana do druku w wersji kolorowej
prezentacji archiwalnego materiału planistycznego jest nowatorskim pomysłem, które w stosunku do dzisiejszych możliwości edytorskich pozwoli za prześledzenie dziejów przemian zagospodarowania dużych obszarów zarejestrowanych kartograficznie w długim
przedziale czasowym. Edycja pracy może podnieść poziom badań
historycznych, ma także ważne znaczenie dla zadań realizowanych
w ramach doskonalenia Zdjęcia Archeologicznego Polski.
Praca spełnia wszelkie wymogi edytorskie, jest napisana zwięzłym i czytelnym językiem, jest też prawidłowo skonstruowanym
przykładem opracowań porównywalnych m.in. do wzorcowej
publikacji opracowanej w 1981 r. pod redakcją wybitnego polskiego uczonego, geodety Michała Poczobuta Odlanickiego pt. Mapy
wielkoskalowe Krakowa XVI–XIX w.
Stawiam wniosek o przyjęcie pracy w układzie zaproponowanym przez Autorów do druku w Wydawnictwie Poligrafii Salezjańskiej w Krakowie.
Kraków, 25.03.2018 r.
prof. Bonawentura Maciej Pawlicki
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Recenzja naukowa (fragment)
jak i problemowym Dokonali profesjonalnej charakterystyki materiałów źródłowych, stosując układ chronologiczny, przeprowadzono dodatkowo analizę publikacji dotyczących metod przeprowadzania badań kartograficznych oraz charakterystyki systemów
informacji przestrzennej. Szczególnie interesująco ujęto przegląd
publikacji związanych bezpośrednio z Zamościem, zamieszczając
stosowne charakterystyki i przypisy. Autorzy umiejętnie w swoich
badaniach łączą przeszłość z przyszłością, ukazując jednocześnie
trwałość w czasie wybranych koncepcji i form.
Zwracają uwagę na specyfikę informacji zawartych w „Katastrze Zamojskim” i jego roli w zarządzaniu przestrzenią a także
znaczenia tego systemu jako źródło informacji w badaniach historyczno-przestrzennych. Autorzy bardzo starannie dobrali ryciny
obrazujące pierworysy i plany związane z tym systemem informacyjnym.
To unikatowe, wybitne opracowanie monograficzne wpisuje się
w nurt poznawania przeszłości lokalnych Ojczyzn, jednocześnie
wskazując na ciągłość historyczną i więzy między pokoleniami.
Autorzy bardzo starannie dobrali i opracowali materiały źródłowe
(w tym różnego rodzaju mapy, plany i szkice), wskazujące na ich
informacyjność we współczesnych działaniach związanych z gospodarką, planowaniem przestrzennym i rewitalizacją.
Biorąc powyższe pod uwagę, rekomenduję monografię do druku.

Recenzowana monografia dotyczy istotnego zagadnienia związanego z analizą uporządkowanych źródeł kartograficznych opracowanych przez różnych autorów z lat 1580–2018. Wyraźnie można w tej
pracy wyodrębnić walory historyczno-poznawcze oraz cechy dotyczące współczesnego zagospodarowania przestrzennego Zamościa.
Podstawowy materiał badawczy stanowiły wnikliwie dobrane
i przeanalizowane historyczne opracowania geodezyjno-prawne.
Autorzy nawiązują do wielu zdarzeń historycznych związanych
z Zamościem. Zdarzenia te mają swoje odbicie w planach, szkicach
i mapach, powstałych w różnym okresie, stanowiąc swoistą dokumentację epoki.
Celem naukowym opracowania było „analityczne, krytyczne,
określenie i zaprezentowanie kartograficznych zamostianów”. Cel
ten był konsekwentnie realizowany w poszczególnych rozdziałach
i uznaję, że został zdecydowanie osiągnięty.
Przeprowadzono szczegółowe analizy dedukcyjne i chronologiczno-porównawcze. Zastosowano również kartograficzną metodę prezentacji zjawisk przestrzennych. Na poparcie wyników
kolejnych etapów badań zamieszczono wybrane materiały kartograficzne wraz z ich opisem i analizą. Daje to możliwość śledzenia
toku badań i pozwala na formułowanie własnych spostrzeżeń.
Autorzy przeprowadzili wszechstronną analizę literatury związanej z przedmiotem badań zarówno w układzie historycznym,

Olsztyn, 10.04.2018 r.
Prof. Ryszard Źróbek
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The Cartographic Zamostiana – Summary
publications on cartographic research and spatial information systems were reviewed. The basic and the most recent general and
detailed items were mentioned and discussed. Multi-thematic literature on Zamość in the field of cartography, spatial and functional structure of the city; architectural and conservation works;
development of the suburbs of Zamość; historical changes and the
architecture of the Zamoyski residence complexes; development
of fortifications in the XVI–XVIII centuries, and from the period
of the nineteenth-century reconstruction of the fortress; history of
the City, etc. were also discussed. The importance of factors creating the development of Zamość was emphasized. The following
factors were distinguished: natural conditions; economic and social; fortifications; communication; custom and legal as well as urban and architectural composition, or spatial planning. Ten phases
have been distinguished in the history of the city’s development.
Always, the spatial changes which occured in the city structure
were marked on the plans and maps created in a given development phase of Zamość.
In the second chapter an analysis of planning and geodetic-cartographic studies was presented starting from the plan developed
in 1880 by Władysław Siennicki, an architect from the Zamość district, and ending with the current plan valid from 2006. Selected
cartographic and geodetic studies of Zamość created in the period from the 16th to the 21st century were presented. They were
divided into periods: pre-partitions 1579–1771; military, when
Zamość became a powerful stronghold of the Kingdom of Poland 1772–1866 and the period of a civilian, contemporary city:
1867–2018.
In the third chapter four studies were presented, which themselves have become important sources for future planning and cartographic studies. Their authors first had to study the literature of
the subject of research, historical written materials, geodetic-cartographic and iconographic, to propose new visions and specific
solutions for the contemporary needs related to the development
of the “city of arcades”.
The technical layout of the work results from the willingness of
a clear presentation of cartographic materials in connection with
the narration, which extends knowledge about individual studies.
The list of maps and plans is provided in the second part of the
work, with the indication of the page on which they appear.

The goal of the scientific monograph was the analytical, critical
discussion and presentation of The Cartographic Zamostiana.
Presentation of the wealth of cartographic materials regarding: the
center of the Old Town, the entire city within the administrative
borders, areas adjacent to Zamość and fragments of the Zamość
Entail (Ordynacja Zamojska) area justifies the title of the publication. Until now, no similar topic has been taken up in the scientific
literature on Zamość. The results of the research and analyses of
cartographic materials can be used for: spatial planning of Zamość
and development of adjacent areas, to develop a map of the directions of protection of the cultural landscape of the city and areas
culturally and environmentally valuable located within the borders
of the district of Zamość as well as for the restoration and conservation works of the city’s monuments.
The method used in the work was based on the deductive and
chronological-comparative analysis, using descriptive techniques
and cartographic methods of presenting spatial phenomena. The
authors proved two theses. The first one: Historical cartographic
studies constitute the basic source for contemporary spatial planning of Zamość. The second one: The Cartographic Zamostiana
can be included in the national and European scale to the cultural
heritage in the field of cartography.
The introduction presents the genesis of the monographs. The
thought of writing a book with a Cartographic Zamostiana title
was born in 2001. It was presented by Wojciech Przegon during
the meeting of the Urban Planning and Architecture Commission
of the Polish Academy of Sciences in Krakow. Since 2001, multi-threaded research has been carried out. One of the reasons was
the desire to introduce the term to the geodetic and cartographic literature. Similarly to 1967, when the term “Zamość kataster”
appeared in the geodetic literature, which perfectly reflected the
essence of the issue, combining the cadastral institutions with a
specific area of the Zamość Entail (Ordynacja).
In the first chapter the attempts were made to show on specific
examples that Polish cartography belongs to the national cultural
heritage. The importance of cartographic materials, in a very rich
assortment of realization, is important in every area of life. Polish
geological and sozological maps are precursory studies on a global
scale. A complementary look at these achievements should contribute to the recognition and appreciation of The Cartographic
Zamostiana value, which also belong to the cultural heritage. The
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