
Śladami  pamięci…  
Wycieczka Majdanek – Lublin –Włodawa – Sobibór – Zamość – Bełżec 20 – 22.06.2014  



20. Czerwca 2014 r., około godziny 

3:00 wyruszyliśmy na podbój 

Polski wschodniej. Po lewej mapa 

z miejscami, które odwiedziliśmy 

podczas trzydniowej wycieczki. 



Pierwszym przystankiem naszej podróży śladami pamięci był 

hitlerowski obóz na Majdanku. Po wielogodzinnej podróży 

autokarem, około godziny 10 naszym oczom ukazały się 

zachowane wieże strażnicze i ogrodzenie z drutu kolczastego… 

Poczuliśmy nieprzyjemny chłód w sercu… 
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 Znajdujemy się przed wejściem do 

nazistowskiego obozu koncentracyjnego i 

jenieckiego w Lublinie. Obóz funkcjonował 

w latach 1941-1944.  

Nazwa właściwa obozu brzmiała KL Lublin 

i tak obóz był nazywany oficjalnie od 1943 

roku. Potoczna nazwa „Majdanek” (hebr. 

( מיידנק pochodzi od dzielnicy Lublina (Majdan 

Tatarski) i powstała pośród 

mieszkańców GG. Nazwy „Majdanek” 

używali jednak niekiedy w oficjalnych 

dokumentach również i sami Niemcy… 



 

Byliśmy poruszeni historiami o okrucieństwie hitlerowskich oprawców. Naszym 

przewodnikiem po obozowej ekspozycji i po mieście Lublin był starszy pan, który swoją 

wiedzę opierał  zarówno na naukowych publikacjach, jak i na własnym doświadczeniu… 



 

Naród żydowski miał zniknąć z powierzchni ziemi. Ciała 

pomordowanych spalano w krematorium (widok powyżej). 

Dehumanizacja hitlerowców była tak daleko posunięta, że 

komendant obozu miał w krematorium swoją łazienkę                  

z ciepłą wodą… 



 

Ofiary nie mogły być jednak zapomniane. W 1969 roku odsłonięto Pomnik Walki                      

i Męczeństwa na Majdanku wg projektu Wiktora Tołkina (byłego więźnia Auschwitz). 

Pomnik składa się z dwóch części – Bramy i Mauzoleum, połączonych ze sobą Drogą 

Hołdu i Pamięci. 

Mauzoleum od strony Drogi Hołdu i Pamięci 

Brama 

Droga Hołdu i Pamięci 



Wasz los jest dla nas przestrogą. Oby nigdy już w historii człowiek człowiekowi nie zgotował 

takiego losu… 



 

Po lewej: 

Mauzoleum – 

widok od strony 

zachodniej 

Po prawej: Wnętrze 

Mauzoleum z fragmentem 

zgromadzonej w nim ziemi 

z prochami więźniów 



 

Herb Lublina 
Lubelski zamek – widok od strony dawnego kościoła św. Michała 

Po zwiedzeniu Majdanka udaliśmy się do centrum Lublina. W stolicy województwa 

lubelskiego obejrzeliśmy zamek, spacerowaliśmy po starówce oraz podziwialiśmy 

kamienice i kościoły.  



 

Powyżej: wejście do zamku, od strony zachodniej 

 

Kaplica Św. Trójcy i donżon 

Pierwszym zabytkiem, który 

zwiedziliśmy był zamek. W XII w., za 

czasów panowania Kazimierza 

Sprawiedliwego, został wzniesiony 

gród umocniony drewniano-ziemnym 

wałem. W XIII w. zbudowano donżon. 

W 1569 r. na zamku obradował sejm, 

na którym podpisano unię lubelską.  

 



 

Widok ściany północnej 

Kaplica św. Trójcy 

Studnia zamku znajdująca się w lewej części 

dziedzińca. 

Od 1831 do 1954 w zamku 

mieściło się więzienie - do 1915 r. 

carskie, w latach 1918-1939- 

więzienie dla członków ruchu 

komunistycznego w II 

Rzeczpospolitej, podczas II wojny 

światowej- hitlerowskie, a od 

1944 do 1954 więzienie podlegało 

Urzędowi Bezpieczeństwa 

Publicznego. 

Od 1957 zamek stał się siedzibą 

Muzeum Lubelskiego. 

 



 

Na Lubelszczyźnie, a przede wszystkim w lubelskim zamku, najpierw naziści, a potem 

radzieccy zbrodniarze wymordowali wielu polskich patriotów… Nie zapominamy o 

Waszej ofierze. Cześć Waszej pamięci! 



 

„Uliczkę znam w Barcelonie 

Pachnącą kwiatem jabłoni 

Bardzo lubię chodzić po niej 

Gdy już mnie znuży śródmieścia gwar…”  

W jakiej Barcelonie? Pani Hanko, pani się pomyliła! W Lublinie 

była ta uliczka! Zwiedzanie Starówki czas zacząć ;) 



 

Brama grodzka zwana Bramą 

żydowską 

 Brama krakowska 



 

Gotyckie mury kościoła 

        Po lewej: rekonstrukcja kościoła św. Michała 

Po przejściu przez Bramę grodzką zaczęliśmy 

zwiedzać Stare Miasto. Naszym oczom ukazały 

się pozostałości dawnego kościoła 

dominikańskiego św. Michała. Kościół 

prawdopodobnie powstał w XII w.  

W wieku XIII, po pożarze Lublina, został 

odbudowany- i z tym wydarzeniem wiąże się                

stara legenda.  

W XIII stuleciu świątynia spłonęła. Pomimo 

rekonstrukcji po pożarze fara zaczęła 

podupadać. W latach 1846-1852 kościół 

rozebrano, pozostawiając gotyckie mury. 

 



 

Po prawej: pozostałości kościoła 

św. Michała 

Powyżej: Leszek Czarny                

wg Jana Matejki 

Oto treść legendy: w XIII w.(prawdopodobnie                

w roku 1282r.) Lublin został najechany przez 

Jadźwingów. Leszek Czarny, książę krakowski 

rusza stolicy Lubelszczyzny na pomoc. Droga                  

z Krakowa jest długa. Gdy wojska w końcu 

docierają nad Bystrzycę, wroga już nie ma - 

odjechał na wieść o potężnym władcy. Znużony 

Leszek postanowił rozbić obóz pod miastem, pod 

wielkim starym dębem. Zmęczony usnął pod 

drzewem. We śnie zobaczył Michała Archanioła, 

który wręczył mu miecz. Leszek uznał to za znak 

od Boga, który był zachętą do pościgu. Książę 

ruszył i pokonał Jadźwingów. Jako wotum,                    

w miejscu obozu, ufundował kościół pw. św. 

Michała Archanioła. Dąb, pod którym spał książę 

ścięto i przeznaczono na budowę ołtarza. 

 



 

Kamienice przy ulicy Grodzkiej 

Fotografie dawnych mieszkańców 



 

Bazylika św. Stanisława Biskupa  

i Męczennika 

Kolejnym miejscem, które 

zwiedziliśmy w Lublinie, była Bazylika 

nazywana również Bazyliką Relikwii 

(Drzewa) Krzyża Świętego lub 

Kościołem oo. Dominikanów. 

Świątynia została wybudowana w XIV 

w. dzięki fundacji Kazimierza 

Wielkiego.  

Po pożarze z 1575 r. świątynię 

przebudowano i pozostawiono w 

niezmienionym kształcie. 

 

Zwieńczenie świątyni i dach 



 

Gotyckie sklepienie świątyni Nagrobek autorstwa Santi Gucciego 

Ołtarz główny  



Łuk tęczowy nad ołtarzem głównym Widok z prezbiterium na organy i dwie 

ambony 

Jedna z najstarszych zachowanych panoram Lublina znajduje się w bocznej kaplicy 

kościoła 



 

Powyżej: widok z ul. Rynek na 

wieżę Trynitarską oraz zbliżenie 

wieży Trynitarskiej (po prawej) 



 

Kamienica przy ul. Rynek 

Kamienica Konopniców                           

z manierystycznymi zdobieniami 

fasady przy ul. Rynek 12 



Dawny Trybunał Koronny 

Widok Starówki z Zamku  Odnowione kamienice 

Kamienice przy Rynku 



 

                Fasada lubelskiej katedry 

Ostatnim miejscem, które zwiedziliśmy w starym Lublinie była archikatedra św. 

Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. Archikatedra powstała w XVI w. na 

ziemiach należący do Andrzeja Tęczyńskiego, który sprowadził  jezuitów do 

Lublina. Budowa barokowej świątyni trwała do 1625r. W XVIII w. po pożarze 

kościół odbudowano, po kasacji zakonu  kościół przejęli trynitarze. W XIX w. 

następowały kolejne przebudowy katedry. Podczas II wojny światowej kościół 

stracił jedną z wież, którą z inicjatywy kard. Stefana Wyszyńskiego, 

odbudowano. 

 



 

Ołtarz główny i sklepienie nawy głównej z freskami Jana Meiera 



 

Ołtarz w nawie bocznej Organy kościoła 

 Nawa boczna 



 

Pod koniec dnia postanowiliśmy odetchnąć świeżym wiejskim 

powietrzem i pojechaliśmy do Muzeum Wsi Lubelskiej… Muzeum 

gromadzi zabytki architektury drewnianej, murowanej i zbiory 

etnograficzne z rejonu dawnego województwa lubelskiego… Ach 

witaj wsi spokojna, wsi wesoła… 



 

 Brama z Łańcuchowa – drewniana, słupowa, trójarkadowa brama 

stoi na alei dojazdowej do dworku z Żyrzyna. Wybudowano ją                     

w latach 1903-1904 w tzw. stylu zakopiańskim…  



 

  Dworek z Żyrzyna - parterowy, z wysokim łamanym dachem, 

usytuowany niemal w sercu ekspozycji Muzeum Wsi Lubelskiej, 

został zbudowany ok. połowy XVIII wieku…  



 

Piękne dziewczęta, 

przystojni młodzieńcy, 

kolorowe kwiaty – 

wszystko przed dworkiem 

z Żyrzyna… ;) 



 

Dwór –rządcówka z Huty Dzierążyńskiej  

Fragment dworu z Żyrzyna (tylne 

wejście) 

Cmentarz 



 

Bez bicia musimy się przyznać, że nie wiemy, co to za budynek… Może 

ktoś z oglądających nam podpowie? Podejrzewamy, że to spichlerz 

dworski z Turki… 



 

  Wpadam do skansenu 

jak w centrum 

polszczyzny: Tu się 

człowiek napije, nadyszy 

Ojczyzny! ;) 



 

Jak na polską wieś przystało, nie mogło w skansenie zabraknąć 

kościoła i bocianiego gniazda! ;) 



 

Ciekawym pomysłem jest 

odtworzenie małego miasteczka z 

początku XX wieku. W pierwszym 

etapie (2010-2013) zrealizowano 11 

budynków. Ostatecznie ma być ich 

32. Koniecznie musimy tu 

przyjechać jeszcze raz! 

Remiza z Wilkowa 



 

Ryneczek z ratuszem z Głuska 

Studnia na Rynku 
Element ekspozycji muzeanej 
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Po nocy spędzonej w Lublinie ruszyliśmy w dalszą podróż. Naszym celem był Sobibór. Po 

drodze zatrzymaliśmy się we Włodawie – stolicy powiatu włodawskiego. Włodawa przez 

wieki była miastem, w którym w zgodzie żyli obok siebie Polacy, Rusini i Żydzi. 

Wielokulturowość miasta upamiętnia coroczny Festiwal Trzech Kultur… 

Duchowny prawosławny, paulin i Żyd – symbol wielokulturowości miasta 

Herb Włodawy 



 

Zanim rozpoczęliśmy zwiedzanie 

miasta, poszliśmy nad Bug…  

 Granica polsko-białoruska 

Wodowskaz we Włodawie 



 

Swym pięknem zachwycił nas również Bug – piąta co do wielkości 

rzeka w Polsce o łącznej długości 772 km (w naszym kraju 587 km). 



 Gdy nasyciliśmy się pięknem lokalnej 

przyrody, zwiedziliśmy kościół 

rzymskokatolicki św. Ludwika, który 

znajduje się pod opieką ojców paulinów. 

Murowany kościół parafialny został 

wzniesiony w latach 1739-1752 wg 

projektu Pawła Antoniego Fontany. 

Podłużno-centralna świątynia należy do 

późnobarokowych kościołów ziemi 

lubelskiej, zaś wyposażenie jest 

jednolicie rokokowe. 



 

 Ołtarz główny z kopią cudownego obrazu jasnogórskiego 



 Prezbiterium i sklepienie świątyni św. Ludwika 



Po lewej:  

Ambona, 

powyżej: wystrój 

świątyni z 

rokokowym 

krucyfiksem 



 

 Wyposażenie zakrystii ufundowane przez paulinów z Jasnej Góry 



Po prawej: 

Klasztor ojców 

paulinów                

we Włodawie 

Po lewej: Widok 

kościoła św. 

Ludwika od 

strony klasztoru 



 

Choć klauzura zakonna to rzecz 

święta, 

Udało nam się ją pokonać                    

i zwiedziliśmy klasztor. 



 

 Cerkiew Narodzenia NMP – niestety nie mogliśmy jej zwiedzić, 

ponieważ była zamknięta… 



 

 Wielka Synagoga we Włodawie – wraz z dwiema innymi, sąsiadującymi ze 

sobą, bardzo dobrze zachowanymi synagogami, tworzy unikatowy zespół 

synagogalny. Obecnie mieści się tu muzeum judaistyczne.  



 

Po lewej:  Dom z 

fotografiami dawnych 

mieszkańców, 

podkreślenie 

wielokulturowości 

miasta 

Po prawej:  

Fragment synagogi 



Po zwiedzeniu Włodawy przybyliśmy do obozu zagłady w Sobiborze. Obóz 

zlokalizowany został w dystrykcie lubelskim w niedużej odległości od Chełma i 

Włodawy. Budowę obozu w Sobiborze rozpoczęto na przełomie zimy i wiosny 1942 r. 

Powierzchnia obozu wynosiła ok. 50 ha. Był to największy obóz spośród obozów 

włączonych w „Akcję Reinhard”. (kryptonim akcji zagłady Żydów w Generalnym 

Gubernatorstwie i  regionie białostockim przeprowadzona w ramach ostatecznego 

rozwiązania kwestii żydowskiej). 

 Tablica przy wejściu do obozu Sobibór 



 

  Muzeum Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady w Sobiborze (założone w 1993 

r.), po samym obozie niewiele pozostało – po stłumieniu powstania więźniów 

(1943) obóz został zlikwidowany, starano się zatrzeć wszystkie ślady…  



 

Zdjęcie lotnicze terenu obozu zagłady w Sobiborze wykonane 

prawdopodobnie w 1942 



 

 Plan obozu w Sobiborze według Tomasza Blatta  



 

Powyżej: naturalne ogrodzenie obozu z zasieków i drzew oraz 

dokumenty Iwana Demianiuka – ukraińskiego zbrodniarza wojennego 

i strażnika w Sobiborze (fragment ekspozycji muzealnej)  



 

 Wykaz transportów do Sobiboru i upamiętnienie dzielnych 

powstańców 1943 – ekspozycja muzealna 



 

            Aleja Pamięci – poprowadzona trasą tzw. Drogi 

do Nieba (więźniowie przemierzali ją, idąc do komory 

gazowej). Po prawej: kamień upamiętniający Mendla 

Morgensterna – ostatniego rabina Włodawy, który nie 

chciał opuszczać swoich dzieci i poszedł z nimi na 

śmierć..  



 Kopiec Pamięci 



 

  Pomnik upamiętniający ofiary obozu w Sobiborze – rzeźba 

przedstawiająca Żydówkę z dzieckiem. 
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Wieczorem 21. czerwca dojechaliśmy do Zamościa. Choć zwiedzanie mieliśmy 

zaplanowane na następny dzień, wiedzieliśmy, że nie zaśniemy spokojnie, gdy nie 

zobaczymy zamojskiego rynku… 

Ratusz w Zamościu 

Herb Zamościa 



 

 Zamość jest obecnie miastem na prawach powiatu i jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych 

województwa lubelskiego, a przede wszystkim Zamojszczyzny. Za sprawą unikatowej architektury Stare 

Miasto jest nazywane „perłą renesansu”, „miastem arkad” oraz „Padwą Północy”. W 1992 r. zamojskie 

Stare Miasto zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Fragment murów miejskich i kościół św. 

Katarzyny 

Nowa Brama Lubelska – element zamojskiej 

twierdzy 

  

Powyżej: Zamość na sztychu z dzieła Georga 

Brauna i Franza Hogenberga z 1617 r. 



 

Kamienice ormiańskie – jeden z symboli 

wielokulturowości miasta 

 Historia miasta sięga roku 1580, kiedy 

to hetman wielki koronny i kanclerz 

wielki koronny Jan Zamoyski nadał 

Zamościowi prawa miejskie. Miasto 

zostało zbudowane od podstaw wg 

projektu włoskiego architekta Bernarda 

Morando. Układ przestrzenny nawiązuje 

do koncepcji miasta idealnego – 

pośrodku znajduje się duży rynek, ulice 

przecinają się pod kątem prostym, a 

linia umocnień nadaje metropolii 

kształt siedmioboku.  

 Twierdza Zamość oparła się najazdowi 

Kozaków (1648 r., powstanie 

Chmielnickiego), Szwedów (1656, 

potop). Dopiero podczas wielkiej wojny 

północnej Zamość został zajęty przez 

wojska szwedzkie i saskie. W 1809 r. 

miasto włączono do Ks. 

Warszawskiego, a potem do 

uzależnionego od Rosji Królestwa 

Kongresowego. Zmodernizowana 

twierdza Zamość odegrała ważną rolę 

podczas powstania listopadowego i 

styczniowego. W 1866 r. skasowano 

twierdzę zamojską, co dało początek 

rozwojowi przestrzennemu miasta… 



 

 Zamojski rynek ma wymiary 100x100 m 



 

Pośrodku rynku króluje zamojski ratusz. Jego architektem jest Bernardo Morando, który 

zbudował go w stylu renesansowym.(1591 r.) Obecny wygląd zawdzięczamy 

manierystyczno-barokowej  przebudowie z lat 1639-51  



 

W tle widzimy kościół św. Katarzyny w Zamościu – barokowy kościół 

poreformacki wzniesiony w II połowie XVII wieku. Obecnie należy do parafii 

rzymskokatolickiej Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła.  



 

Katedra Zmartwychwstania i św. Tomasza Apostoła to renesansowy kościół           

na Starym Mieście wzniesiony pod koniec XVI wieku. W świątyni znajdują się 

krypty z prochami Zamoyskich i m.in. epitafium Szymona Szymonowica – autora 

sławnej sielanki niekonwencjonalnej „Żeńcy”. 



 

 Powyżej: ołtarz 

główny, po lewej: 

sklepienie 

zamojskiej 

katedry 



 

 Powyżej: grób Tomasza 

ordynata Zamoyskiego (1832-

89). Zamość od 1589 r. stał się 

stolicą Ordynacji Zamoyskich. 

Po prawej: płyta nagrobna 

założyciela miasta i Ordynacji 

Zamoyskich – Jana 

Zamoyskiego. 



 

Ostatnim miejscem, które zobaczyliśmy w Zamościu był Pałac Zamoyskich (w 

tle).Dawna rezydencja Jana Zamoyskiego przechodziła wiele etapów 

przebudowy, przez co nie jest już tak okazałą budowlą jak niegdyś. Na zdjęciu 

wszyscy uczestnicy wycieczki. 



 

Pomnik Jana Zamoyskiego odsłonięty w 2005 r., w 

400. rocznicę śmierci kanclerza wielkiego 

koronnego i hetmana wielkiego koronnego.   

Już czas opuszczać Zamość. Pan 

Zamoyski żegna nas, pozdrawiając 

hetmańską buławą. Wspaniałe zabytki to 

nie wszystko. Nie możemy zapominać o 

tragicznej historii miasta podczas II 

wojny światowej. We wrześniu 1939 roku 

do Zamościa wtargnęli Niemcy na krótko 

także wojska radzieckie. Podczas II 

wojny światowej na Rotundzie utworzono 

obóz zagłady, gdzie zginęło ponad 8 

tysięcy ludzi, oraz obozy jeńców 

radzieckich i obóz tymczasowy dla 

wysiedlonych mieszkańców 

Zamojszczyzny (w tym dla licznych dzieci 

Zamojszczyzny). W czasie okupacji 

niemieckiej na Zamojszczyźnie miała 

miejsce masowa akcja wysiedleńcza 

prowadzona przez Niemców, dążących do 

stworzenia tu niemieckiego osadnictwa 

jako przyczółka do germanizacji 

Wschodu, dlatego okolice Zamościa były 

terenem wielu walk 

partyzantów AK, GL/ALBCh (powstanie 

zamojskie). Zamość został zdobyty przez 

wojska radzieckie i przez 

współdziałających z nimi żołnierzy Armii 

Krajowej w lipcu 1944 r. 



 

Ostatnim przystankiem naszej podróży był niemiecki 

nazistowski obóz zagłady w Bełżcu. Funkcjonował od marca do 

grudnia 1942 roku, był położony na południe od wsi Bełżec, 

nieopodal linii kolejowej Lublin – Lwów. Po obozie nic nie 

zostało. Dziś możemy podziwiać wstrząsający pomnik (zdjęcie 

powyżej) i muzealną ekspozycję. 



  Fragmenty pomnika ku pamięci ofiar… 



 

Byli sąsiadami 

naszych dziadków, 

przywieziono ich  

do Bełżca, by 

zniknęli z 

powierzchni ziemi… 



 

  

Fragment 

ekspozycji 

muzealnej – 

tabliczka z nazwą 

miejscowości                 

i fotografie 

pomordowanych… 



 

  Zdjęcia lotnicze terenu dawnego obozu zagłady w Bełżcu z 1944 roku 



 

22. Czerwca 2014 r., około godziny 23:00  szczęśliwie wróciliśmy do 

domu. Przywitał nas pięknie oświetlony Wrocław… 

Most Grunwaldzki 

Ossolineum 

Katedra 



Autorzy prezentacji  Aleksandra Sypniewicz                 

i  Adam Domański dziękują za uwagę… 

Taniec na zamojskim rynku ;) 


