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Rozwój stosunków polityc*nyoh - w wczesnym średniowieczu na tere
nie Lubelszo:;yzny był przyczyną dla któr-j architektura murowana 
zjawia aią tu stosunkowo późno na widowni. - Żywa d. iałaxność 
budowlana zakonu cystersów, a później frandisskanów i dominikaa 
nów w południowej ki«.eac*czyśnie nie znalazła odpowiednika na pra
wy brzegu *isł|i, - w XIII. - Hajetarsze pomniki tej doby to za
bytki budownictwa warownego, dochowane w formia wież - utołpdw.
W Bieławinle i Stołpiu w zasiągu umocnień nislstniejącego gradu, 
średniowiecznego w Chełmie, o wątku budowlanym kamiennym wakamu- 
jącym na pochodzenie z XIIIw. Zabytki te związane z działalnością 
Daniela Halickiego nie zdają się posiadać dostatecznie wyjaśnioną} 
metryki pochodzenia kulturalnego » Z tyic samym środowiskieh. wią
zania wieża - etołp na -samku w Lublinie, pochodzi- jak wskazuje 
jej wątek oeglsny- a późnie jcssego okresu i innego zasiągu oddzia
ływań, Pierwszym zabytkiem budownictwa s-krainegor tej opoki o bar 
dziej sprecyzowanej i rozwiniętej formie trójnawowego przypu
szczalni e bazylikowego korpusu z wąskim presbiterjum był kośeiół 
św* Miohała w Lublinie, którego fundamenty odkryte w roku 1938* 
pozwalają nu związanieego i architekturą końca XIII w, na sąsie
dnich terenach Małopolski, - Wbrew pozorom równie niemal ubpgo 
przedstawia sią „ziałalnnśó bid owi na JLlY wieku, **imo że wizytao* 
biskupie z r, 13?Ś i pierwszaj połowy X¥ w, wymieniają już cały 
szereg letniejąyoh już parafij zwłaszcza na terunio zachodnich 
powiatów, to dzisiaj wskazywać możemy zaledwie na jeden w całości 
dochowany kościół z tej epoki mianowicie św, Krójmy na zamku w Lu
blinie, należący do grupy Mada halowych dwunawowyoh kościołów 
na lewym brzegu górnej Wisły, Dochowane w dwóch innyoh /kościół 
dominikanów w Lublin e i fara w j^azimierzu/ elementy architekto
niczne gotyckie nie uprawniają do żadnych dalej ciągająoyoh wnio
sków wątek ceglany i portal/. Licznie reprezentowana jest zato 
świecka architektura obronna tege czasu, s bramą krakowską w Lu
blinie na czele, której przykłady mimo późniejazyoh przeróbek 
i zniszczeń orzemawiają do naa wykształconym językiem epoki wspa
rtej na edżywozsj inicjatywie Kazimierza Wielkiego.

Znacznie bardziej różnorodnie przedstawiaj-, sią - dojrzałe 
w artystycznym wyrazie późnego średniowieoza budowle kościelne 
XV w, Pierwszy z nich, poprzez późniejsze przekształcenia, zdaje 
oią świadczyć, że transplantowani* gotowych form architektury



północnej i mazowieckiej na teren Lublina było świadomym aktem dsś 
łalności arxystycznej Jagiełły. Jeet to kośeiół ranny marli Zwycię
ski ej, z przełomu pierwszej i drugiej ćwierci XV w. W późniejszym 
od niego kościele w kiotrowinie i stojącej obok kaplicy nać gro
bem koronnego świadka świętego biskupa Szozepanowskiego, znaleźć 
można dowody żs wpływy te skojarzone zostały zb tak znamiennym 
dla działalności budowlanej Zbigniewa Oleśnickiego typem południe 
wo polskim. Bliskim mu o zdecydowanym wyrazie południowym Długo- 
ezowskim jest kośeićł w Potoku Wielkim, Wyszukany w proporcjach 
halowego wnętrza kościół w Kraśniku jest również ogniwem grupy po
łudniowej wiążąo się blisko z kościołami w Olkuszu , Kłeczkowie 
Beazowej i dkałbierzu. 0 tym iż rozwinięty ruch budowlany drugiej 
połowy XV w. obejmował i mieszkalne budownictwa nieezezaiiaAie swia 
dozy portal kamienicy nr, 6 w rynku lubelskim,

i>łabnąve tętno budowlane XVI w, w sprawiło, że pielęgnowano 
nadal tradycje poprzedniego stulecia. Jeszcze w drugiej ćwierci 
tego wieku wznosi miejscowy budowniczy - być może natchniony 
wizją wież kościołów spiskich - kościół w óiiodlu, Dekoracja archi
tektoniczna t,z.wieży uriahskiaj w »o„OAe«howie nawiązuje najwyrat 
źniej do kamieniarsko ciesielskiego zamiłowania do zdobienia obra
mień otworów budynkó, środo- iska krakowskiego i ćwierci XVI w,
W połowie stuleoia wznosi się kościół św, bucha w Kodniu w ezys|i 
stylu gotyckim z kryształowymi sklepieniami, ktfrryoh wprowadzenie 
jak i użycie glazurowanej ornamentowanej cegły świadc-są o bez
pośredniej zawisłości od środowiska północnego - być może wileń
skiego*

% dochowanych na gruuois - średniowiecznyoh planów zabu
dowy miast i ich obwarowań - dochowały się jedynie - poza umoonie 
niami ziemnymi w formie wałów w Ursędowie - zabudowa śródmieścia 
miasta lublina z ornamentami arohitektonicznymi niewcześni©jaźymi 
jednakże od XV w, oraz reszty murów miejskich, 3 bramy i jedna 

baszta z 1-ej piśłowy XIV w,
Zuiis BOŁ OJP AEoalłBkŁMi&T b I-EJ POŁOrrlb- XVII H  w, z, HBBB-
SASSP LUSLISklUO i.A 5LKkI,ik UhMłndfcuSYZfaY.________________ ____

Podozas kiedy działalność budowlana poprzedniego okre
su rozwija eię głównie wzdłuż brzegu Wisy i ozęśoiowo w zasięgu 
'drogi z zachodu ; Annopol - Kraśnik - Lublin, to rozmieszczenie 
przestrzennee dzieł architektury omawianego okresu uwarunkowane j 
jest powstaniem nowych stosunków hanaiowyeh i gospodarczych.
To wyraźnym upadku inicjatywy budowlanej w oiągu XVI w, zaznacza



się pod koniec stulecia żywya ruch budowlany jednocześnie aa południu 
i północny* wschodzie województwa, .uaje do tego impuls powstanie wie* 
lkiego ośrodka handlu zbożem i portu przeładunkowego w ^aeiaiereu 
nad Wisłą, łączącego zaplecze gospodarcze Lubelszczyzny, Podola 
i Rusi drogą wodną z Gdańskiem, dalej rozwój lublina jako eaporium 
handlowego przy drodze na wschód i wreszcie Zamościa jako twierdzy 
ubszpi* czającej tę drogę i punktu etapowego w kierunku na Lwów na po
łudniu, dołożenie dwóuh z tych środowisk wytycza jednocześnie 
kierunki inspiracji i wpływów artystycznych , które na nie oddziałaj 
od północy przez Kazimierz płyną prądy niderlandzkie, podczas gdy 
wyraz artystyczny Zamościa formuje się wyraźnie w obrębie pojęś 
plastycznych włoskich, nie bez zamiłowania jednakie do lora dekora
cyjnych i ornamentalnych wschodnich zwłaszcza ormiańskich - » Lubili 
nie największym z tych tizech środowisk, w których ruch budowlany* 
osiąga najwyższe Ilościowo nasilenie, wytwarza się prząjśoiowy, hete
rogeniczny typ architektury tego okresu, łyp tśn wydobyty na jaw i - 
poraź pierwszy określony dla nauki przez Satarklewicza występuje w 
dużej ozęśoi lubelczczy ny szczególnie w powiatach, lubelskim pulaw 
aklm, lubartowskim, janowskim, krasnostawskim i zamojskim skąd na 
półnoo /filinś/ i zachód /Kaliskie/,- Cechą tego typu jest świadoma 
koaeerwatywnośó fora z jednaj 1 zamiłowała do graficznej dekoracyj
ności i drugiej strony, przyczya importowane xz zagranicy formy ornai 
mentalne tłumaczone są na ba dzo awoiśole sublimoMinyia język^ form.
W architekturze kościelnej - przeciętna odmiana tego typu określa sir 
rzutem jednonawowya z wielobooznya lub półokrągłym prezbiterium 
i dwie a kaplicami po bokach nawy naogół brakiem wieje i bogatą deko
racją akie leń w formie ornamcntówanych ram układających się w skom
plikowane desenie, Lekoraoji sklepień rzadziej owiacia rozczłonko
wanie śoian. V archi tekturze świeckiej - głównie aleszozańakiej 
- bogato rozwinięta makiita fasady, zazwyczaj z attyką /kamienio 

spichrzów, pałaców/ kryje konwencjionalny schemat wnętrza gotyckiego 
“ktodó artystyczna tego typu leży w p^ey wiązani u jaen go i lekkie# 
układu bryły z dekoracją ornamentalną lub figuralną, pełną fantazji 
swobody i nieliczenia się z konwensansem. Rozmaitość rozwiązań 
zwłaszcza okazów J*5łnoenych i południowych tego typu /kolegiata 
w Zamościu i kościół w dołębiu/ jest duża,

Obecność dużej ilości budowniczych Włochów, kolendrów 
1 być może francuzów lub niemo ów, a w końeu polaków tłumaczy nam 
genezę typu lubelskiego 1 zespolenia ich w miejscową odmianę. ® Za
mościu działają włoai : Brenardo Morandi twóroa projektu planu zabttar 
domy miasta 1 pewnych budynków jak kolegjata i pałac Zamoyskich,dell 
Aqua i polak Jaroszewicz domniemany twóroa ratusza w Zamościu.
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Akta mi o jakie lubelskie wymieniają w początku XVII w* o kłonic <5 w oeohu
mularskiego: włochów Jakuba Balina autora rozbudowy fary « Kazimierza 
B-de ftidolfis, florien* Bldziad«s,a p budowniczych pochodzenia półno
cnego Augustyna Detremandzul /?/ twórcą kościoła karmelitów w Lublinie 
Piotra Darie twórcę kościoła A. Buohą w Markuszowie, riotra Bonay 
i polaków Stanisława Li-winka, J na Dudkowioza, Macieja Kolenowicze, 
Andzeja Skolera i n.

Zasługę rozwoju architektury tego okresu z punktu widzenia mece
natu artystycznego przypisać należy v pierwszym rzędzie działalności 
kanclerza Jena Zamoyskiego dalej rodziny Firlejów, Zborowskich i aie-
0 o n: Przybyłów w J^azimiarzu i Lub one laki oh w Lublinie,

1 rozboju chronologicznym a&j>iękeze nasilenie przypada na pier
wszą ćwierć XVII v. kiedy krystalizują się dopiero i oocny nowego
stylu. «G3?<sze na ostatnie lata w. XVI przypada budowa kolegiaty w/l&mościa i później kościoła franciszkanów , synagogi ± bram
1 ..zoragu kamlenió t^aże, dalej kościół: w dac^ahrzoszynie, śś, Miko*
ja i jfUtarzyny/. w Lublinie 66. Pawia , Aawłu, Wojciecha, Lucia
Józefa - vaMioierzu Buzy 1 reformackiego, - w Czoniemikach, ^amioas 
oe, ręcznej i Zaicolikowie, Uchaniach, lurobinie, Gorzkowie, Boborow- 
nikaoh, Gołębiu, lośitotoli karówŚe, Markuszowie, * dru, i ejj i trze
ciej ćwiaroi XVII w. typ ten zyskuje na swobodzie w użyoin lorm deko
racyjnych nie pogłębiając jednakże konwencjonalnego układu lorm pla
stycznych* Ti o najwybitale jszych tego czasu należą kościoły w Białej, 
Kodniu, Modliborzycach, lublinie: - śś Mikołaja, Piotra, A, niesaki 
Biepokelanego iocz-^cia - ż Kasimierzu 6. inny, w LbĆ3kc«oli i Marku
szowie Parafialne, - w ^dzyniu, itadecznioy i IrasaMbrodzie, - Bajbo- 
gateze domy a.eazcsa ukic w ^azimiersu Zamościu i nuolinie, jak rów
nież 1 pałace w trapem, uardzienioach, Krynicach, Czomiernikaeh, 
powstają w pierwszej <5*i©roi wieku.

Do najwspanialszych za-ożeń urbanistycznych i terenowych należą 
twiruza i miasto -amfcdć, twierdza i zamek Biała Podlaska, miasto 
Kazimier i- z przedmieść ami, zamek Czemierniki, kościół odpustowy 
z zabudowańiami klasztoru w Radecznicy, -
1ARS3 ROZWOJU AROBlfKtąUHY.W g^OCB VQXHIMM) BA&OKU XVII w,

* XVII w. Lublin i lubolnzozyzna trać® samodzielność rozwoju 
artystycznego, Warunki polityczne i gospodarcze a^ma^iają że teren 
województwa a tym okresie staje się raoeej peryferyoanym ulegającym 
wpływom zewnętrznych środowisk*, naprzód £wowa a ped konieo wieku 
orszawy, I attuka tępo okresu posiada charakter raozej prowina Jinaliy 

oo nie przeszkadza że panna grupy architektoniczne, ozy poszczególnie 
budowle osiągają wykwintny poziom artyótyosny. - i*u należy przede 
wszystkim wy-r.ienió grupę barokowych kośotołów oentrmmyoh o mianowicie



ów. Anny w Lubartowie. Rozesłania Apostołów w Ohełmie,- iw Ludui** 
w >obawie Jana Bożego w Lublinie i mnie3 znany niepokalanego Po
częcia R.M.P. w wstrowie / pow. Włodawa/ Grupa to niewątpliwi# inapJto 
wana przez architektur# czesko - austriacką za pośreuniotwem Łwową, 
o czyn najwidoczniej świadczy narodowość czołowego przypuszczalnie 
architekta tego zespołu Tomasza Rezlera, odznaczy się przy założeniu 
rzutu owalnym lub kolistym - bogactwem i lekkością architektonicznej 
lormy, przestrzennej, oraz wspaniałym zestrojem plastyki i malarstwa 
Obok tej grupy wymian 6 trzeba kilko moru nen barny oh założsiS pałacowjh 
jak w **adzyniu ,Lubartowie, Klemensowie, Łabuniach, Sobieszynie, Fuła

1

wa i Siedlec / konieo XVIII w/ Poza ty* poszczególne budo le tsgo ozm* 
•u wyróżniają ale już to monumentalnością założenia jak katedra w Chin 
mię i bazylika w Kodniu, ozy kościół po- p&ulińaki w *einej, już to ir* 
zręcznością zespolenia masy architektonicznej kościoła z klasztorom 
w jedną całość, jak w Opolu 1 Krześl mie, Łuko ie 1 Międzyrzecu, już 
to wreseoiO orgin^lnośnią k ,ji i ..la . tycznego ukształtowani*, J4 | 
kościoły a Stróży w mało znany w Puchaczowi#. Klasycyzm warszawski 
reprezentowany jeat w ^Hiblinie twórczością Merliniego, końca XVlll w.

, brama grodzk /, w *u-.av.aoh ligenera , cośoiół, y., :|
Sybilli/ i t.d.

§|
zny.Btuk tu wyrworzonia di# jakichś starszych lora indywidualnych.
“tan posiadania budownictwa drewnianego skupiony jest główni* w po-*5
wiatach południ owyoh i w *«hodnioh - bogatych w drzewo, ieh datowani* 
rzadko wykracza poza wiek XVIII. 1$ zakresie budownictwa sakralnego 
najczęściej spotykanym jest typ o kwadratowej n&*Oe z węższym wieło- 
bocznym prezbiterium, często z niską wieżą na osi zakończoną izbicą 
z ażurową arkadową gal kyjJfcą /Tyszowce Wereohanie/. ^aohy często 
strome, dół obwiedziony t mi. łyp ten występuje szczególnie częste 
w powiatach: chełmskim, tomaszowskim, hrubieszowskim przyczyn isito 
wanie w drzewie architektury murowanej jak kościół w Tomaszowi* nal- 
tu do r ddkości,- odmienną pozycję zajmuje b dow tictwo drewniane po 
biłgorajskiego, małomibsteozkowe mieszkalne, zachowane częściowo w 
^oraju, Frampolu, Tarnogrodzie, Bił oraju. Jest to budownictwo typt 
mało, olskiego, o szczytach z przydaszkiem i gankach po .nieeionycj 
od/rontu. Sa osobną zaiankę zasługuje kapliozkarstwo i świątfcarztw 
drewniane o nieprzeciętnych wartościach artystycznych w pow. bił go 
rajskim. Obok nielioznie zachowanych kościołów s połowy XVIII w. 
w łukowskim i włodawskim, kościoły w powiecie radżyiskia pochodzą 
z I - u zej połowy XIX w. do tej też epoki dają się odnieść liczne 
zachowane dwory w tym powiecie. Znaczni mniej liozaa Jest grupa 
zabytków bud, daewnianego aa teranie powiatów “anowskiego i Krasny-



Stawski fefeo, nlewytwarza zresztą wyraźnie tego typa*- A wielu dre
wnianych kościołach lubelezczyzny zasługują na uwagę dekoracje ma
larskie będoące wyrazem swoistego rozwoju i pbjęcia ioroy malarski*

ZARYS RUZ-uWU A^OHlAĆlkiSttY
Poza ś odowisfcie® puławsk m czynnym jeszcze * początkach XIX w 
które poaiad* zupełnie wyjątkową wagę dla rozwoju kultury i smaku 
w ówczesnej Polsce, żywszą działalność budowlaną w tej epoce zała
mania narodowego i społecznego przejawiają głównie stolice władz 
aamlniatrac;/jriyoh Królestwa, a później rosyjskich: w bubllnie gdzie, 
działa J• sespel i Corazzi i gdzie raczej przebudowuje się stare 
gmachy w nowy* stylu klasycy etycznym, - w Siedlcach, gazie dalej ro 
zwija się intere.mjące dwuosiowa założenia urbanistyczne i powstaje 
cały szereg monumentalnych gmachów w X ezej połowie stulecia, w 
mie w późniejszym okresie. § Iffśtll powtórna rozbudowa miasta na 
twierdzę yezyiiu* się - ;łó.vnie za sprawą architekta Maile takiego* 
do przekształcenia i zniekształcenia całego szeregu zabytków renes ; 
sowyoh jak ratusz, pałac akademia, trzy bramy miajakie, kościół 
franciszkanów na klasyoystyozne w pierwszej połowie XIX w.- 
dozbudowsnia na twierdzą zawdzięcza swój rowój Dęblin. i związku 
z rozwodem funadeji dtaszycowakiej zaznacza się również żywy ruch 
budowlany z początkiem stulenia * Hrubieszowie i okolicy. Wznosi 
się również na terenie województwa duża ilośó dworów i monumental
nych rezydencji wiejskich.

W drug iej połowie XIX i w XX • na rozwój za budo,.y miast 
wywiera coraz j$o wyraźn esży wpływ rozwój pr eaysłu. V zabudowie 
lublin* t go okresu widoczne zą pewne skoki, jakimi posuw* się nap* 
rzód rozbudowa dzielnic i to nie tylko fabrycznych ale mi azkaniowyc 
i reprezentacyjnych. lozoatją one w wyraźnżg łączności z okresami 
konlunkt ry przemyałowśj. ie odbiły się one zresztą korzystnie na 
wyglądzie wewnetr nym miasta. Hawet jeśli poziom architektury pod 
wpływen młodszych zwłaszcza architektów w drugiej ówieroi stulecia 
podniósł się wyraźnie, to sprawa plonu zabudowy miasta nie postą
piła n - p ’ zód, Dla plastycznego ukształtowania miasta popełni no 
cały szereg z.miedbar, które nie będą łatwe do usunięcia w przyszło
ści. Miejmy nadz eję że obecna organizacja E.U.i• zdoła im zapo- 
biec na przyszłość



OSOLHA OHABAOKRY TYU IBłUP I WKIOSKI 00 DO USTALANIA TRAS
TURYSTYCZNYCH

Podział geofizyczny terenu województwa lubelskiego narzuca z góry 
pewne wnioskk do jego charakterystyki jako terenu turystycznego*-* 
'■'zęść południowa 1 południowo- zachodnia obsjmugąoa właściwą 
płytą lubelską o bogatej rzeźbie terenowej, szerokiej rozpiętości 
wzniesień, pięknej i zróżnicowanej szacie roślinnej, stosunkowo 
rozwiniętej sieci komunikaeyjnej powiada niewątpliwią przewagę nad 
ozęśoią północną i północno - wschodnią nizinną, ubogą, bagnistą 
i monotonną.- V części południowej wyróżniają się szczególnie dwa 
zespoły krajobrazowe,- Pierwszy to kotlina rzeczki Bystrej od 
Kałęozowa poprzez Wąwolnicę do Bochotnicy i wybrzeże Wisły od Pu
ław de Kazimierza#- drugi to górne dorzecze rzeczki Tawni od Maj
danu Sopockiego i Krasnobrodu, aż do Puszozy Solskiej# Obok walorów 
krajobrazowych, z których na szozegółną uwagę zadługują - w pierw
szym: okolice "azimierza,- w drugim: przełom rzeozki Szum,- oba 
te zespoły posiadają jednoczaśnia i ważtośśi uzdrowiskowe - w pier
wszym: w postaci wód leozniozyoh Kałęozowa i Kazimierza,- w drugim 
w zdrowotnych warunkach klimatyoznych okolic Krasnobrodu#
W pierwszym zeepołe również warunki przyrodnicze splatają się 
z bogatą szatą zabytkową terenu Kazimierza, Boohotnioy i Puław, 
w drugim architektura nie odgrywa większej roli, wobeo niedosta
teczności tymczasowych badań przypuazozaó można jedynie, ża w te
renie tym mogą się znajdywaó interesujące zespoły folkloru, budo
wnictwa wiejakiego i sztuki ludowej,

W poprzednich rozdziałach staraliśmy się sohażakteryzo
wąd epoki najintenzywniejszego rozwoju amohitekt^ry na terenie 
lubelszozyzmy akcentując jednboześnie środowiska z których ten 
rozwój brał poozątek, oraz granice jego zasięgu.- Ogólnie największ* 
zgęszozenie zabytków przypada na powiaty wzdłuż dwóch Odwi eoznyoh 
dróg z zachodu na wshód 1/ Annopol, Janów, Szozegrzeszyn, Zamość 
Hrubieszów, i 2/ Kazimierz, /Puławy/, Końskowola, Kurów, Mar
kuszów, lublin, Piaski, Siedliszcze, Chełm# Kie znaczy to jaan-ak 
aby drogi te mogły poełużyó do wyanaozenia tras turystycznych*

Dla wyznaczenia i ustalenia szlaków mogły w przyszłości 
odpowiadać potmżebom zorganizowanego i masowego ruohu turystycz
nego wchodzi w grę szereg współczynników, z których zalegwie ozęśó 
jest w tej chwili wiadoma# Kie znając rozplanowania przyszłej 
sieci komunikacyjnej lubelszozyzny, możemy proponować jedynie 
trasy które obeenis będą miały oharakter raczej krajoznawczy,
W takim.projekole powiązania terenowego szlaków bierzemy pod uwa- P 
gę: możliwie jednolity c^va^AMhr't®rena» intensywność i jakość



artystyoznątó zabytkowej zabudowy wzdłuż szlaków, istniejąca drogi 
wreszcie wyznaczenie przynajmniej Jednego środowiska miejskiego 
Jako centrum danej trasy względnie regionu turystycznego* Jesteśmy 
skłonni rozróżnić dwa większe regiony turystyczne: północno zachodni 
* lubelski i południowo* wschodni zamojćki* Oba regiony grupują się 
wokół miast stanowiących największe skupiska nabytków i będących 
poniekąd metropoliami stylu tych regionów*

Region lubelski obejmuje dwa ter ny turystyczne: zaohodntKfca* 
zimierski i północny podlaski* Pierwszy z nicR na terenie powiatów 
lubelskiego, Janowskiego, puławskiego łączy najpiękniejsze krajobra
zowo okolice lubels&czyzny, zamknięte od zaohodu wspaniałą granisą 
wpdną fisły, z pełnym swoistego wdzięku zespołem zabytków od XIV de 
XTIX w* Alternatywy tras na tym terenie są następująoe:
1/* Lublin - Hiedzw ica- Wilkołaz- Kraśnik* Annppol- Wisłą Ć6 Kazi

mierza
2/. Lublin - Dąbrowioa - Bełżyce- Chodel- Opole- Karczmiska* Kazimi® 
*/. Lublin, * Hałęezów -/Wojoieohów /* Wąwolnica * Kazimierz*
4/. Lublin* Markuszów* Kurów* Końskowola- Puławy* Gołąb.
^eren podlaski obejmuje w niekorzystnych zresztą warunkach krajobra
zo wyoh* kolka cenniejszych okazów budownictwa ozęśoiowo,, stylu 
lubelskiego,, XVII w* ozęśoiowo IVW w* Jedna dłuższa trasa obejmuje 
tu następująoe miajsoowośoi:
Lublin* Lubartów* Czemierniki* Radzyń* Międzyrzec- Biała* Kodeń* 
Włodawa* Ostrów podlaski* Zawleprzyoe* Lublin*

region Zamojski rozpada się zasadnioza na oztery okręgi, a 
mianowicie południowo* wsohoaniT północno* waohodnl, południowo* za
chodni i północno* zachodni* Obydwa północne obejmują głównie zabytki, 
architektury murowanej XVII w* w stylu zamojsko * lubelskiego, * 
południowe zaś budowniotwo drewniane <;W okolioach zalecających się 
pięknością fora krajobrazu, zdobnictwo ludowe, świątkarstwo. Jako 
osobllwośó północnych stron regionu wymienić należy miasta Oheła i 
okolicę zarówno z uwagi na zabytki arohitektury, Jak i rozgałęzione 
pod miastem sztolnie 1 chodniki dawnych kopylń kredy/ałynnyoh z XVI9 

Trasy turystyczne regionu zamojskiego aą następująoe:
1/ Zamość * Irasnystaw- Krupę- Rejowiec- Chełm- /Słopaie, Biełżwin/

- Uchanie* jrrMbieszów- Werbkowice- Zamość*
2/ Zamość* Stary Zamość* Żółkiewka* Turobin,? Radecznica- GoraJ*Fra$ 

poi* Szczebrzeszyn * Zamość*
3/Zamość* Zwierzyniec -Biłgoraj* Puzcza Solska- Tarnogród* Majdan 

Kasztelański* Krasnobród* Zamość*
4/ Zamość* Łabunie* Tyszowce* Łuszezów— Raohanie* Wcreohanlc* Tomasz
ów * Krynioe - Zamość*
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0 pracy dr# J,Dutkiewioza tł Nabytki Architektury 1 prehistorii 
woJewództwa lubelskiego##

Praca dr# Dutkiewioze traktowana widocznie jako szkic, posiadai 
zbyt wiele ogólników niedomówień i niedociągnięć# Mówiąc nap rzy kład 
o wieży zamku lubelskiego, przy porównaniu ze Stołpami w Biełświnie 
/dzid nieisttolefące/iw Siołpiu, określa ją ,, jako pochodzące z późnij 
szego okresu i Innego zasięgu oddziałowywań,,# Jakich? W praoy naukową) 
nie może być doayślników ani przemilczeń politycznych. Jeżeli oddzia
ływało na sztukę Mbelszczyzny XIII w# Bizancjum Yia Kijów, to mówimy 
to otwarcie, historii się nie wyprzemy ani jej nie przeinaczymy#
Jedli były wpływy sztuki Czeskiej i śląskiej Yia Kraków,- lub później 
Sztuki zakonu Krzyżackiego via Warszawa, Ciechanów i#t,d# sztuki 
zresztą bardzo złożonej o wpływach aż dalekiego wschodfc / przez Wenecji 
jak również Francją' i Plandrją;- to należy to nazywać po imieniu.

Określenia architektury obronnej XIY w# Z Bramą krakowską w Lu
blinie na czele /ale jakie inne przykłady ?/ która,, mimo późniejszych 
przeróbek i zniszczeń przemawia do nae wykształconym językiem 
epoki wspartej na odżywczej Inicjatywie Kazimieraa Wielkiego,, - jest 
nie 4Sfeczowyia frazesem#

lównleż czczym frazesem jest określanie kościoła i an?y Mar.ii 
Zwycięskiej w Lublinie t.zw# Wizytkowskiego, że ,, zdaje się świadczyć
0 transplfcato^aniu otowyeh form architektury północnej i mazowieekiąj 
Jakiej północnej ? Szwecja, Danfat# A może przypomina on kościół 
Dominikanów w Chełmie na Pomoku, zbudowany 1250 - 1350?.
,, Wyraz południowo Długoszowski,, jako charakterystyka działa ar
chitektonicznego jest moono enigmatyczna#

Oświadcz nie ,, że rozwinięty rueh budowlany drugiej połowy 
XV w# obejmował 1 mieszkalne budownictwo mieszczańskie###,, jest 
epokowym odkryciem autora. Kościół w Ohodlu jest ciekawym ubraniem 
kościoła renesansowego w gotycką sukienkę zewnętrznego wykroju śoian
1 wieży# Symetryazne o łtupanej, wypukłej linji rzutu poziomego zew
nętrznych źclan dwh zakrystie / gotyk tego nieznał/ Sklepienie salowe® 
wnętrza - to już renesans; wykończenie zewnętrzne, ustawienie wieży - 
archaizowanie, może na życzenie fundatorów#

0 ile wiadmmo z historii, jak również z wątku murów fary 
i rtin zamku oraz wieży - Kazimierz n/w t#zw# Dolny, powstał wozaśniej 
niż w końcu XVI w# % ó  może wtedy osiągnął swój punkt kulminacyjny 
rozwoju i dlatego z tego czasu datują się najważniejsze i najliozniejs 
zabytki architektury, ale istniał jako ośrodek handlu i punkt prze
ładunkowy napewno dawniej#
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Gdy mowa o t*z.w typie lubelskim kościołów z początku XVII w. to 
jost ich tuk mielicie, żfc uczuwa się brak imiennego wykazu miejsce- 
wońei g.ffeia się znajduje* 1 ominięty milczeniem jG%t palne w k©6icu, 
a raczej jego wschodnia oficyna, prawdopodobnie dawpy zamek lub jego 
cześć, w obwarowaniu, fosy i całe założenie z połowy XVII w. 1 o dzi. 
jsze opracowanie, Główny Korpus i zachodnia oficyna pałaau datują si« 
z początku XIX w, to/usprawiedliwia autora od przemilczenia i spostp* 
nowaiia jednej z piękniejszych rezydencji o cechach obronnej spuścizn 

Hównież brak wzmianki o pałacu w Kozłówce /wzniesiony przez mar- 
szyłka Bieliński o na początku XVII'w./ który choć przebudowany pa* 
krotnie /L680 i 1907/ jest jednak pięknym przykładem wetetsnej epoki 
saskiej, pokrewne pałacowi w Starym Otwocku pod Warsnawą, o monument® 
nym dziedzińcu.

Ha północy lubel^zczysny leży piękny pałac w w Cieleńniey, z 
pierwszy*h lat XIX w. nosi on cechy architektury Staniała . owekie j 
otoczony pięknym. perkiea z sadzawkami i pawilonem - oranżerją z końca 
XVIII w . 0 tym łucho.

Brak iado; ońei o pałacu biskupim, w Janowie Jjodladkia , z ;.rc+
Karu3zewicza /pustelnia sentymentalna / w parku ze śladami obronnej1fosy.

Podane trasy tuiystycznd niezawisrają zamkniętych kSł 
szlaków v*yoi sakowych, Są to odcinki nic £ U i-i O żonę. Irzy pierwsze 
kończ się w Kazimierzu, czwarta w Gołębiu, i os dalej?. Ią samą drogą, 
Z powrot- '• czy jak ?. Trasy w Z aooy s s c zy z ni o są lepsze, tylko nie wszę
dzie sj szosy i drogi' dl© aut są miejscami niedostępne.

/-/ inż. aroh. Zygmunt Knofche,
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