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,,Z kulturą mi do twarzy”



Zamość 
Perła Renesansu

Magia Uliczek
Zapraszamy na spacer 

uliczkami i zaułkami Zamościa



Ulica Rynek Wielki

Jest przykładem jednego z najwspanialszych 
szesnastowiecznych placów w Europie. Został 
zaprojektowany przez Bernardo Morando, 
włoskiego architekta, jako plac 
reprezentacyjny na wzór antycznego „forum 
publicum” lub włoskiej „piazzy”.



Ulica Rynek Solny 
– pierwsza wzmianka z nazwą rynku pochodzi z 1588 roku i związana 

jest z handlem solą sprowadzaną do Zamościa z Drohobyczxa.



Rynek Wodny pierwotnie miał 

kształt kwadratu o długości 
boku 50 m. Nie pełnił nigdy 
funkcji handlowej. Stały przy 
nim podcieniowe domy 

znakomitych mieszkańców 
Zamościa, które nie zachowały 
się. 
Jego nazwa wzięła się od 
terenów zalewowych rzeki 

Łabuńki, tzw. Zalewy 
Wielkiej, broniącej dostępu do 
miasta od strony południowej.

Ulica Rynek Wodny



Ulica Ormiańska

Nazwa ulicy Ormiańskiej w 
Zamościu nie zmieniła się przez 
ponad 400 lat. Jest to także jedna 
z najstarszych i najpiękniejszych 
ulic, zwłaszcza w tzw. części 
przyrynkowej. Tutaj stoją słynne, 
bogato dekorowane kamienice 

ormiańskie.



Ulica Bernarda Moranda

Bernardo Morando -
włoski architekt, od 1569 roku 

pracujący w Polsce. Twórca 
projektu i do swojej śmierci 
wykonawca idealnego 
renesansowego miasta twierdzy –

Zamościa.



Ulica Bazyliańska
W 1591 roku przecznica nie posiadała nazwy. Nazwa pochodzi od klasztoru, 

który stał na południu przed ulicą.



Plac Stefanidesa
Powstał w połowie dziewiętnastego wieku. 

W 2020 roku odkryto ślady murowanych domów z osiemnastego wieku. 
Do lat 50. pełnił funkcję targową. 



Ulica Łukasińskiego
Ulica znana była pod nazwą "za 

murami", od osiemnastegu wieku 

jako ul. Zatyłki.

Od 2.poł. dziewiętnastego wieku 

jako ul. Brukowana. Podczas 

niemieckiej okupacji 

ul. Forteczna.

Obecna nazwa została nadana 

w 1918 roku ku czci

Waleriana Łukasińskiego.



Na zakończenie naszej wędrówki 
Magicznymi Uliczkami Zamościa



Fotografie umieszczone w prezentacji oraz prezentacja zostały wykonane przez 
Wychowanków Bursy Międzyszkolnej Nr 1  w Zamościu  pod opieką 
Wychowawcy Pani Elizy Todorczuk podczas zajęć Koła historii i kultury .

Treści zamieszczone ze źródła: http://zci.zamosc.pl/

Dziękujemy za uwagę


