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WSTĘP 

Opracowanie zatytułowane: Straty i zniszczenia poniesione w zabytkach 

nieruchomych w okresie I wojny światowej na obszarze województwa lubelskiego (w jego 

aktualnych granicach). Raport – zwane dalej Raportem zostało wykonane w ramach 

półrocznego stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznanego na 

okres styczeń-czerwiec 2012 r.    

 

Impulsem do podjęcia tematu były spostrzeżenia i przemyślenia związane z 

opracowywaniem przez autorkę wstępnego rozpoznania zniszczeń i strat w zabytkach 

nieruchomych w granicach obecnego województwa lubelskiego poniesionych w okresie II 

wojny światowej
1
 oraz stwierdzenie zawarte w fundamentalnej monografii Dziedzictwo 

kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna
2
 autorstwa Jana Piotra Pruszyńskiego [1941-

2008], prawnika, specjalisty w dziedzinie ochrony zabytków, profesora w Instytucie Nauk 

Prawnych Polskiej Akademii Nauk:  

„Żaden autor ani żadne wydawnictwo nie podjęło się opracowania  

i wydania dzieła obrazującego straty w zasobie zabytkowym wsi  

i miasteczek, kościołów i dworów zniszczonych, rozgrabionych  

i wywiezionych w czasie I wojny światowej. [...] Nie dość wyraźnie 

zdajemy sobie sprawę z ogromu zniszczeń zarówno związanych 

bezpośrednio z działaniami wojennymi na ziemiach polskich  

w latach 1914-1921, jak z zamierzoną działalnością władz okupacyjnych. 

Szacuje się, że podczas działań wojennych na ziemiach polski uległo 

zniszczeniu 1,7 miliona budynków, z których co najmniej 10% miało 

wielką wartość zabytkową. Przemarsz wielkich zgrupowań wojsk  

i działania wojenne spowodowały zniszczenie niemal całkowicie 

budownictwa drewnianego wsi polskiej”.  

[Pruszyński,  Dziedzictwo kultury Polski..., s. 312-313.] 

 

Układ Raportu jest następujący: przed prezentacją źródeł, na których podstawie 

został sporządzony  –  omówione zostało kształtowanie się granic obszaru objętego 

opracowaniem, chronologia, wyjaśnione zostało jakiego typu straty były zaliczane do 

                                                 
1
 Gałecka M. Rozpoznania zniszczeń i strat w zabytkach nieruchomych w granicach obecnego województwa 

lubelskiego poniesionych w okresie II wojny światowej. [w:] „Wiadomości konserwatorskie województwa 

lubelskiego”. Rok 2006, s. 188-194.   
2
 Pruszyński J. P.  Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna. T. I. Zakamycze 2001.  

 

 



 5 

 
szkód wojennych, oraz  przesłanki ujęcia poszczególnych obiektów w zestawieniu strat i 

zniszczeń w zabytkach nieruchomych.  

W następnej kolejności został przedstawiony stan badań, a po nim ogólna 

prezentacja strat na obszarze województwa w odniesieniu do zabytków architektury i 

budownictwa, przede wszystkim: kościołów, cerkwi, dzwonnic, bożnic i domów modlitwy, 

dworów i pałaców, budynków położonych na obszarach miast i miasteczek (osad), a także 

innych zabytków nieruchomych, wymienionych w art. 6 ustawy  z dn. 23 lipca 2003 r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162/2003, poz. 1568 z późn. zm.).  

Zasadnicza część Raportu została ułożona w formie tabeli. Przyjęta została zasada 

alfabetycznego układu wg miejscowości. Wydzielenie odrębnych rubryk zawierających 

informację o przynależności do  gmin i powiatów miało na celu umożliwienie 

wykonywania zestawień w innych sekwencjach. Za tabelą zamieszczono zestawienia: 

cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej (ich obecność na danym terenie 

poświadcza historię prowadzonych działań wojennych, a także stanowi informację, że na 

tym obszarze mogło dojść do pomniejszenia wartości krajobrazu kulturowego w wyniku 

zniszczenia zabytków i/lub nieodwracalnego przekształcenia elementów historycznego 

krajobrazu) oraz materiałów wykorzystanych w opracowaniu (tj. takich, które wprost 

odnoszą się do interesującego nas zagadnienia), wśród których znalazły się: dokumenty 

archiwalne, informacje prasowe, pamiętniki, wykazy statystyczne, dokumentacje 

naukowo-historyczne i publikacje (ale wyłącznie te, które wniosły n o w e informacje).   

Raport został skonstruowany w taki sposób, że w miarę posiadanej wiedzy, przy 

każdym ujętym w nim obiekcie podane zostało źródło ikonograficzne. W niewielu 

przypadkach zestawienie ikonografii jest pełne, tzn. pozwala prześledzić stan obiektu 

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, po dokonanych zniszczeniach, a także po 

ewentualnej odbudowie. W zdecydowanej większości przypadków nie odnaleziono pełnej 

ikonografii wg podanego schematu, wobec tego przyjęto zasadę, że jeżeli nie odnaleziono 

ikonografii prezentującej obiekt przed odbudową, lub po zniszczeniach a zabytek istnieje – 

nie zamieszczano w wykazie informacji o źródłach dokumentujących jego stan po 

odbudowie. W ogóle w trakcie prowadzonych kwerend okazało się, że materiał 

ikonograficzny do strat wojennych w okresie I wojny światowej jest bardzo skromny.  
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Granice obszaru objętego opracowaniem 

W okresie I wojny światowej 342 tysiące kilometrów kwadratowych, to jest blisko 

90 proc. powierzchni  Polski (w granicach sprzed 1939 r.) pozostawało bezpośrednio w 

obszarze działań wojennych. Na 16 województw –  w 13 zarejestrowano zniszczenia i 

straty, których bezpośrednią przyczyną były działania wojenne. W okresie wojny 

prowadzone były walki manewrowe i zmagania pozycyjne.  Prawie cała wojna na froncie 

północno-wschodnim odbywała się na ziemiach  polskich i kosztem tych ziem
3
. Strefa 

zniszczeń wojennych objęła prawie cały obszar województwa lubelskiego w jego 

aktualnych granicach
4
, które w stosunku granic w okresie pierwszych dwóch dziesięcioleci 

XX w. różnią się w sposób następujący:  

Na podstawie ustawy z dn. 9 kwietnia 1938 r. z dniem 1 kwietnia 1939 r.
5
 

wyłączone zostały powiaty sokołowski i węgrowski, które były częścią składową 

województwa lubelskiego od sierpnia 1919 r. Część powiatu garwolińskiego  

(z miejscowościami Brzeziny, Kłoczew, Ryki, Stężyca i Żabianka), wyłączonego  

z lubelskiego na podstawie w/w ustawy została ponownie przyłączona w wyniku ostatniej, 

przeprowadzonej w 1999 r. reformy administracyjnej Państwa. Z dniem 1 stycznia 1949 r. 

wyłączony został z lubelskiego powiat siedlecki. Część dawnego powiatu kozienickiego  

z miejscowościami Janowiec i Góra Puławska jest częścią składową województwa  od  

1 stycznia 1955 r.  

Istotnymi zmianami w południowej części województwa lubelskiego było jego 

poszerzenie w części południowo-wschodniej o tereny leżące w widłach Bugu i Sołokiji. 

Tereny te przypadły Polsce w wyniku delimitacji ze Związkiem Radzieckim, po czym na 

mocy umowy z dn. 15 lutego 1951 r. o wymianie odcinków granicznych nad Bugiem i w 

Bieszczadach ostatecznie w granicach RP i województwa lubelskiego znalazła się 

niewielka północna część dawnego powiatu rawsko-ruskiego.   

W omawianym okresie zaszło szereg zmian w podziale wewnętrznym 

województwa, zmieniających granice powiatów. Jako przykład można wskazać dawny 

powiat konstantynowski, który uległ likwidacji z dniem 1 kwietnia 1932 r. i został 

podzielony pomiędzy sąsiednie powiaty: bialski i siedlecki.  

W tym miejscu należy także zwrócić uwagę na zmiany nazw niektórych 

miejscowości:  często wiązało się to ze zmianą przynależności administracyjnej (np. 

                                                 
3 Domosławski B., Bankiewicz J. Zniszczenia i szkody wojenne. Warszawa 1936, s. 2. 
4
 Historię kształtowania się granic województwa opracowano nas na podstawie: Ćwik W., Reder J. 

Lubelszczyzna. Dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów administracyjnych i ustroju władz. Lublin 1977.  
5
 Dz. U. RP Nr 27/1938, poz. 240.  
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Ostrów Lubelski wcześniej funkcjonował pod nazwą Ostrów Siedlecki, odrębne 

miejscowości: Puszcza Solska i Rożnówka zostały włączone w granice miasta Biłgoraj, 

nieruchomość nazywana dwór Worgule  znajduje się w obrębie geodezyjnym Ludwinów. 

Często nazwy były zmieniane ze względów propagandowych np. d. miejscowość 

Horyszów Ruski obecnie funkcjonuje pod nazwą Horyszów Polski, lub ich zmiana miała 

na celu spolszczenie brzmienia nazwy np. miejscowość Hołubie obecnie znana jest jako 

Gołębie.   

 

Zakres chronologiczny opracowania 

Zakres chronologiczny opracowania obejmuje okres od sierpnia 1914 r. do 

listopada 1918 r. W sierpniu 1914 r. dwie armie austro-węgierskie: 1. i 4. ruszyły na 

koncentrujące się pomiędzy Wisłą a Bugiem oddziały 4. i 5. armii rosyjskiej. W okresie 

sierpień – wrzesień 1914 r. 1. (zachodnia) armia pod dowództwem gen. kawalerii Victora 

Dankla w marszu na Lublin stoczyła bitwy pod Polichną, Kraśnikiem i Frampolem a w 

tym samym czasie 4. (wschodnia) armia pod dowództwem gen. piechoty Moritza  

Auffenberga w marszu na Chełm zdobyła Zamość (26-27 sierpnia) i Komarów (31 sierpnia 

– 1 września). Nacierający Austriacy, napotykając na silny opór, we wrześniu 1914 r. 

wycofali się za San. W pierwszym okresie walki miały charakter ruchomy.  

Ponownie działania wojenne objęły teren Lubelszczyzny w czerwcu 1915 roku. W 

dniach 25– 27 czerwca połączone wojska niemieckie i austro-węgierskie pod dowództwem 

feldmarszałka Augusta von Mackensena stoczyły zwycięską bitwę z Rosjanami pod 

Tomaszowem Lubelskim. Wówczas doszło do dużych zniszczeń na terenie powiatów: 

tomaszowskiego i hrubieszowskiego. W okresie lipiec-sierpień 1915 r. armie  austriacko-

niemieckie po zdobyciu Przemyśla i Lwowa ponownie przekroczyły granice 

Lubelszczyzny, a następnie po ciężkich walkach osadziły się na linii Opole-Piaski-Chełm. 

Armia rosyjska wycofująca się na wschód toczyła w Lubelskiem zacięte bitwy: na odcinku 

Kurów-Markuszów-Garbów-Jastków oraz w powiecie Lubartowskim. Po sierpniu 1915 r. 

działania wojenne nie były prowadzone w międzyrzeczu Wisły i Bugu.     

Obszerna ogólna charakterystyka strat w okresie I wojny światowej znajduje się 

m.in. w opracowaniu Zniszczenia i szkody wojenne, wydanej w 1936 r.
6
 autorstwa Bohdana 

Domosławskiego i Józefa Bankiewicza, którzy wśród zniszczeń wymieniali: zniszczenia 

budowli, inwentarzy, lasów, zasiewów, okolic, które znalazły się w bliskości frontu, 

                                                 
6
 Domosławski, Bankiewicz. dz. cyt. 
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specjalne zniszczenia wywołane przez odwroty strony pokonanej – ze względów 

strategicznych na terytorium oddawanym nieprzyjacielowi i dokonali ich bliższej 

charakterystyki w odniesieniu do kilku kategorii:  

1. Zniszczenia gmachów i urządzeń państwowych oraz urządzeń komunikacji: majątek 

wojskowy: przede wszystkim umocnienia i twierdze; urządzenia komunikacji: drogi 

żelazne i kolejki wąskotorowe, w tym dworce, wieże ciśnień, budynki mieszkalne, 

mosty kolejowe i tory, mosty, drogi bite (niszczone przemarszami wojsk, artylerii i 

taborów, wielokrotnie celowo niszczone przez rujnowanie nawierzchni specjalnymi 

pługami); urządzenia telegraficzno-pocztowe. 

 

2. Straty na gruncie wskutek realizacji linii głębokich okopów (często przez środek wsi 

lub gospodarstwa) i zniszczeń artyleryjskich.   

 

3. Zniszczenia budowli, ruchomości i urządzeń mieszkań, inwentarza martwego 

gospodarstw rolnych oraz rzemieślniczych warsztatów: ogólna liczba budowli 

zniszczonych lub poważnie uszkodzonych przez wojnę wyniosła przeszło 1.884.000 

(we wszystkich rodzajach budynków) – bezpośrednią przyczyną był ogień artyleryjski, 

karabinowy, rozbiórka na okopy i inne roboty wojskowe oraz opał, a także wywołane 

przypadkowo lub umyślne pożary oraz kwaterunki. W 1915 r. w związku z odwrotem 

armii rosyjskiej miało miejsce celowe niszczenie i palenie zabudowań, zasobów i 

masowe wypędzenia na wschód ludności cywilnej.  

 

4. Zniszczenie i zabór zabytków:  

„Przy stracie budowli, ziemie polskie straciły wielką liczbę cennych dzieł 

sztuki, pochodzących nieraz z bardzo  przeszłości. Wymienić tu wypada 

kilkadziesiąt kościołów, znaczną część starodawnych zamków, pałaców i 

innych pamiątek architektury. Większość z nich zawierała przy tem liczne 

dzieła sztuki, zbiory biblioteczne i archiwa. Rzeczy tych wprawdzie nie 

można zaliczyć do strat czysto gospodarczych, pomimo to jednak 

stanowią one jako obiekty zabytkowe niewątpliwie bardzo poważną 

wartość, której strata jest tem boleśniejsza, że nie da się już nigdy 

naprawić”. 

 [Domosławski, Bankiewicz. Zniszczenia i szkody wojenne, s. 14.] 
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Obszar z którego została wyparta armia rosyjska (znajdujący w granicach 

dzisiejszego województwa lubelskiego) był częścią składową dwóch stref okupacyjnych
7
:  

 niemiecki obszar okupacyjny częściowo wchodzący w skład utworzonego w dn. 

8 września 1915 r. Generał-Gubernatorstwem w Warszawie, a częściowo 

podlegający zarządowi niemieckiej wojskowej komendy etapowej Ober-Ost, z 

siedzibą w Białej Podlaskiej (obszar ob. powiatów: bialskiego, radzyńskiego, 

włodawskiego i dawnego konstantynowskiego),   

 oraz austriacką, od dn. 1 października 1915 r. z siedzibą naczelnej władzy 

okupacyjnej w Lublinie. Organizacyjnie austriacko-węgierskie Generalne 

Gubernatorstwo Wojskowe w Polce, podzielone było początkowo na 7 komend 

powiatowych po prawej stronie Wisły; w czerwcu 1915 r. włączono jeszcze trzy 

powiaty: Chełmski, Hrubieszowski i Tomaszowski.    

 

Granica pomiędzy w/w strefami wpływów została ustalona w grudniu 1915 r. i 

przebiegała głównie korytami rzeki Wieprz i Tyśmienica, a następnie wzdłuż południowej 

granicy dawnej guberni siedleckiej – do rzeki Bug.  Twierdza Dęblin została przekazana 

Niemcom.  

W dn. 7 listopada 1918 r. zakończyła się okupacja austriacka.  W dn. 11 listopada 

1918 r. powołano Tymczasowego Rząd Ludowy Republiki Polskiej. Okupacja niemiecka  

na obszarze północnych terenów guberni chełmskiej  zakończyła się dopiero  w wyniku 

zajęciu Białej Podlaskiej przez Wojsko Polskie w dn. 31 grudnia 1918 r.   

W dn. 2 sierpnia 1919 r. na podstawie Ustawy tymczasowej utworzono na terenach 

wyzwolonych spod okupacji państw centralnych 5 województw, w tym województwo 

lubelskie.  

 

 

Straty i zniszczenia w zabytkach nieruchomych będące szkodą wojenną   

Nie wszystkie zniszczenia i straty poniesione w zabytkach nieruchomych w l. 1914-

1918 były szkodą wojenną. Szkodą wojenną były:  

„[...] wszystkie rzeczywiste szkody rzeczowe, powstałe na ruchomej i 

nieruchomej własności, położonej w granicach kraju [na wodach 

śródziemnych] wskutek bezpośredniego oddziaływania wojny, o ile te 

                                                 
7
 Opracowano m.in. na podstawie: Ćwik, Jerzy Reder. Lubelszczyzna dzieje rozwoju terytorialnego, 

podziałów administracyjnych i ustroju władz. Lublin 1977.   
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szkody nie podpadają niewątpliwie pod przepisy ustawy dotyczącej 

świadczeń wojennych, a zatem: 

a) wszystkie rzeczowe świadczenia na rzecz nieprzyjaciela i wszystkie 

szkody wyrządzone przez niego, w obu przypadkach wtedy, jeżeli ich 

nie wynagrodził; 

b) szkody wyrządzone wskutek operacji wojennych własnych lub 

sprzymierzonych wojsk. Zgłosić należy więc w szczególności 

spowodowane ostrzeliwaniem uszkodzenie, zburzenie lub spalenie 

poszczególnych budynków przez wojska na linii bojowej ze 

względów wojskowych (np. dla uzyskania wolnego wystrzału lub dla 

uniemożliwienia nieprzyjacielowi korzystania z tych obiektów). 

Szkodę wyrządzoną w przedmiotach (obiektach) prywatnych 

powstałą przez przeniesienie się na nią ognia z obiektu, na którym 

pożar wzniecono, należy w każdym razie uważać za szkodę wojenną; 

c) szkody powstałe wskutek wybryków i rabunków.
8
”  

[Pouczenie (w jęz. polskim i rosyjskim) do formularza  

służącego "jedynie do stwierdzenia rozmiarów szkód wojną 

spowodowanych bez obowiązku Państwa do wynagrodzenia 

tych szkód w jakiejkolwiek bądź formie”.]   

 

Szkody spowodowane „tylko pośrednio stanem wojennym lub wypływających z 

położenia ekonomicznego, tym stanem wywołanego, jak n.p. zysk utracony wskutek 

przeszkód i utrudnień w uprawie roli, nieuzyskiwanie czynszu za najem, lub utrata 

możności zarobku” – nie były zaliczane do szkód wojennych.  

 

Wybór obiektów zamieszczonych w zestawieniu strat i zniszczeń wojennych 

Przesłanki do ujęcia obiektu w zestawieniu tabelarycznym  obejmującym Wykaz 

strat i zniszczeń... były następujące: 

A. Dla obiektów istniejących: 

 obiekt został ujęty w Spisie zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na 

terenie Województwa Lubelskiego opublikowanym w Lubelskim Dzienniku 

Wojewódzkim Nr 11 z1931 r., poz. 111; 

                                                 
8
 APL. Archiwum Ordynacji Zamojskich ze Zwierzyńca, sygn. 15647: Akta strat wojennych w Rewirze 

Zwierzynieckim, nlb. 
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 obiekt został objęty ochroną na podstawie orzeczenia o uznaniu za zabytek lub 

decyzji o wpisie do rejestru zabytków  i aktualnie figuruje w wojewódzkim  rejestrze 

zabytków nieruchomych.  

W/w warunki nie musiały być spełnione łącznie – niektóre zabytki ujęte w Spisie...  

pomimo, że istnieją – aktualnie nie figurują w wojewódzkim rejestrze zabytków, innym 

status zabytku został przyznany w miarę rozpoznawania zasobów zabytkowych 

województwa, lub w miarę ewaluacji poszczególnych typów obiektów, np. cerkwi 

prawosławnych,  obiektów o cechach neogotyckich, eklektycznych i secesyjnych, a także 

drewnianej, wzniesionej po połowie XIX wieku zabudowy małych miast i osad. Od lat 60. 

XX w. przesuwane były granice chronologiczne uznania obiektów za zabytkowe – 

najpierw do końca XIX w., a następnie do przełomu XIX/XX w. itd. W rozszerzonej 

definicji zabytku znalazły uznanie nie tylko dzieła architektury i budownictwa, ale również 

obiekty przemysłowe czy cmentarze.  

 

B. Dla obiektów nie istniejących: 

 obiekt był ujęty w Spisie zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego opublikowanym w Lubelskim Dzienniku Wojewódzkim 

Nr 11 z1931 r., poz. 111 lub został objęty ochroną na podstawie orzeczenia o 

uznaniu za zabytek albo decyzji o wpisie do rejestru zabytków,  

 wartość zabytkowa obiektu nie została potwierdzona, ale są przesłanki do uznania, że 

aktualna ocena jego wartości zabytkowych mogłaby skutkować objęciem ochroną 

prawną na podstawie wpisu do wojewódzkiego rejestru zabytków,  

 aktualna ocena wartości historycznych lub naukowych obiektu mogłaby przesądzać o 

objęciu obiektu inną formą ochrony niż wpis do rejestru zabytków.   

 

Dokonując wyboru zabytków do ujęcia w Wykaz strat i zniszczeń...  nie kierowano 

się rozmiarami poniesionej szkody – niniejszy Raport ma charakter badawczy i jego 

zadaniem jest poszerzenie stanu wiedzy na temat zabytków i ich historii, oraz  zmian w 

krajobrazie kulturowym na skutek zniszczeń wojennych. Uznano, że informacja na temat 

nawet niewielkich (procentowo lub kwotowo) zniszczeń jest ważna w skali „małych 

ojczyzn”.  
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Stan badań   

Opracowanie strat powstałych w zabytkach zarówno nieruchomych, jak i 

ruchomych w okresie I wojny światowej, pomimo upływających stu lat od rozpoczęcia 

Wielkiej Wojny, nie miało miejsca
9
. Wciąż jest wiele pytań o losy obiektów, co do których 

możemy przypuszczać, że ich wartości artystyczne, historyczne i naukowe byłyby 

podstawą do ich kwalifikacji w rzędzie obiektów zabytkowych, a z uwagi na brak 

przekazów ikonograficznych lub przekazów archiwalnych, wartości te  

najprawdopodobniej nigdy nie zostaną potwierdzone. Z uwagi na powyższe, tak ważnymi 

dziełami do badań nad zniszczonymi zabytkami w l. 1914-1918 są te, które wprawdzie nie 

dokumentują strat wojennych, ale prezentują najwartościowsze w opinii przeszłych 

pokoleń dzieła architektury i budownictwa, wśród nich takie, które zostały bezpowrotnie 

utracone w wyniku wojny. Jest to np. Zbiór znaczniejszych budowli w województwie 

lubelskim wydany w 1836 r.
10

. Potężny wkład w zadokumentowanie zabytkowych budowli 

wniosło Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (spuścizna: fotografie oraz opisy, 

przechowywane są w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk).   

Zniszczenie, które przyniosły działania wojenne, zaktywizowało wiele środowisk 

do działania na rzecz ratowania zabytków. Pomimo to nie powiódł się zamiar pełnej 

rejestracji szkód wojennych w okresie międzywojennym, to jest wówczas gdy, jak napisał 

w 1921 r. prymas Polski kardynał  Edmund Dalbor „pamięć jeszcze żywa i o dowody 

łatwo”
11

. 

Do dorobku okresu międzywojennego zaliczyć należy opublikowaną w 1919 r. 

pracę o znamiennym tytule Ruiny Polski. Opis szkód wyrządzonych przez wojnę w 

dziedzinie zabytków sztuki na ziemiach Małopolski i Rusi Czerwonej autorstwa Tadeusza  

Szydłowskiego
12

, a także artykuł Gerarda Kowalskiego w Sprawozdaniu Wydziału 

Towarzystwa Opieki nad polskimi Zabytkami Sztuki i Kultury za rok 1914 i 1915
13

 i  

publikacje statystyków, jakkolwiek on sami zwracali uwagę na ograniczenia statystyki w 

opisie zniszczeń w budowlach zabytkowych, chociażby kościołach:  

                                                 
9
 Pruszyński, dz. cyt., s. 312-313. 

10
 Zbiór znaczniejszych budowli w województwie lubelskim [litogr. J. Sławiński, Łaszcz, Stompf]. Warszawa, 

1836. 
11

 AAL. Rep. 61, XXI/I: Wykazy strat wojennych [1919-1922], s. 382:  pismo Prymasa Polski kard. Edmunda 

Dalbora z dn. 13 stycznia 1921 r. w sprawie rejestracji strat wojennych.  
12

 Szydłowski T. Ruiny Polski. Opis szkód wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie sztuki na ziemiach 

Małopolski i Rusi Czerwonej. Kraków 1919.  
13

 Kowalski G. O naszą kulturę. Uwagi o odbudowie kraju i ratowania zniszczonych wojną zabytków. [w:]  

Sprawozdaniu Wydziału Towarzystwa Opieki nad polskimi Zabytkami Sztuki i Kultury za rok 1914 i 1915. 

Kraków 1916.  
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„W dziale budowli kościelnych uderza jeszcze w daleko silniejszym 

stopniu, niż przy zakładach fabrycznych, suchość zarejestrowanych cyfr 

zniszczonego muru i pokrycia. Wszak chodzi o olbrzymie, wprost w 

niektórych wypadkach bezcenne wartości artystyczne, jakie te budowle i 

ich wewnętrzne urządzenie przedstawiają dla kultury narodu. [...]  

Zniszczenia w tym dziale budowli wymagają więc przede wszystkim 

szczegółowych monografii ze strony fachowej”.  

[Z. Limanowski. Zniszczenia w budowlach w Królestwie 

Polskim. Warszawa 1920, s. 30]  

  

W publikacjach powojennych do lat 90. XX w. zainteresowanie losami zabytków w 

okresie I wojny światowej było raczej znikome. Wzmianki o zniszczeniach wojennych 

zawierano w monografiach zabytkowych zespołów i budowli, oraz zabytkowych założeń 

zieleni, zarówno w opracowaniach opublikowanych, jak i nie publikowanych 

dokumentacjach naukowo-historycznych wykonywanych przez Pracownie Konserwacji 

Zabytków. Przegląd licznych w ostatnich latach wydawnictw regionalnych przekonuje, że 

właśnie te wyżej wymienione dokumentacje najbardziej przyczyniły sie do poznania losów 

zabytków w okresie I wojny światowej.   

Jednym z najcenniejszych opracowań interesującej nas tematyki jest dzieło Romana 

Aftanazego Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej
14

, które wręcz  mieści 

się w kategorii dokumentu, ponieważ zostało oparte na bezpośrednich przekazach 

właścicieli dworów i pałaców lub osób z nimi związanych i znających opisywane 

rezydencje z autopsji. Autor w okresie kilkudziesięciu lat zgromadził opisy wnętrz dworów 

i pałaców, znajdujących się w nich zbiorów, towarzyszących im parków i zabytkowych 

budynków gospodarczych. Część z nich odnosi się do istniejących lub nie istniejących 

zabytków na obszarach, które są częścią składową województwa lubelskiego. Wobec 

ogromnych luk w stanie badań nad zespołami dworskimi – jest to opracowanie wyjątkowe, 

bez którego o niektórych zabytkach nie wiadomo byłoby prawie nic. W tym miejscu nie 

można pominąć również dorobku Jana Góraka, wieloletniego wojewódzkiego 

konserwatora zabytków, który przywrócił pamięci wiele zniszczonych w czasie wojny 

budowli.  

                                                 
14

 Aftanazy R. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej . Województwa nowogrodzkie, 

brzesko-litewskie, t. 2, Wrocław 1992 i jw. Województwo bełskie. Ziemia chełmska województwa ruskiego, t. 

6, Wrocław 1995. 
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W dorobku ostatnich lat ważna jest publikacja Jerzego Żywickiego zatytułowana 

Architektura neogotycka na Lubelszczyźnie
15

. Cenne w tej pracy jest nie tylko to, że autor 

zamieścił wiele informacji o zniszczeniach wojennych, ale także sam fakt zainteresowania 

budowlami, których wartość zabytkowa została doceniona stosunkowo późno.  

Losy cerkwi prawosławnych w ujęciu syntetycznym, a jednocześnie bardzo 

obszernie z uwagi na objęcie badaniami archiwalnymi terenu całej prawosławnej diecezji 

chełmskiej, zostały przedstawione w publikacji Wasyla Słobodiana Cerkvi chołmskoj 

eparchii
16

. Autor powołuje się na dokumenty zgromadzone w archiwach lwowskich i 

zamieszcza ikonografię, opisy architektury i historii budynków cerkiewnych.   

Ewenementem w literaturze tematu strat wojennych w zabytkach jest publikacja 

zatytułowana Polskie dziedzictwo kulturowe u progu niepodległości, wokół Towarzystwa 

Opieki nad Zabytkami Przeszłości, pod redakcją Ewy Manikowskiej i Piotra Jamskiego, 

wydana w 2010 r. z otwierającym ją artykułem Wielka Wojna i zabytki, prezentującym 

wielowątkową historię badań nad zabytkami, zniszczeń wojennych w tej dziedzinie, 

odbudowy i toczących się dyskusji teoretycznych, między innymi w sprawie 

wyznaczników stylu  narodowego w odradzającej się Rzeczypospolitej Polskiej.            

 

 

Prezentacja strat i zniszczeń w zabytkach nieruchomych na obszarze 

województwa lubelskiego w świetle wybranych dokumentów archiwalnych i 

opracowań statystycznych  

Przyjęte ramy czasowe opracowania, obejmują dwa podokresy: pierwszy  w którym 

zniszczenia powstały przede wszystkim wskutek działań wojennych (czyli zniszczenia 

które należy uznać za szkodę wojenną) i drugi, w którym opuszczone przez właścicieli 

nieruchomości ulegały powolnej destrukcji z powodu braku bieżącej opieki (np. 

opuszczone przez duchowieństwo i wspólnoty parafialne budynki cerkwi) lub były 

świadomie dewastowane i niszczone (np. dwory i pałace). Brak opieki nad własnością był 

zjawiskiem powszechnym: w okresie I wojny światowej wyludniały się całe obszary – 

liczba ludności w guberni lubelskiej w wyniku działań wojennych w 1914 i w 1915 r. 

spadła o 33% (w stosunku do 1912 r.). Zjawisko to dotknęło przede wszystkim powiaty 

nadbużańskie oraz powiat janowski, krasnostawski i zamojski
17

. 

                                                 
15

 Żywicki J. Architektura neogotycka na Lubelszczyźnie. Lublin 1998.  
16

 Słobodian W. Cerkvi chołmskoj eparchi. Lwów 2010.  
17

 Lewandowski J. Królestwo Polskie pod okupacją austriacką 1914-1918. Warszawa 1980, s. 39. 
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Straty i zniszczenia w l. 1914 - 1915  

Na terenie obejmującym obszar województwa lubelskiego działania wojenne były 

prowadzone dwukrotnie: w 1914 i w 1915 r.  W  1914 r. walki miały charakter ruchomy  i 

chociaż były przyczyną licznych szkód to nie przyniosły takiego ogromu zniszczeń jak 

działania wojenne w następnym roku. Zniszczenia powstałe w 1914 r. są trudne do 

uchwycenia na podstawie zachowanych dokumentów archiwalnych. Wśród dokumentów 

na których podstawie jest możliwe takie rozgraniczenie należy wymienić:  

 dokumenty znajdujące się w Archiwum Archidiecezjalnym Lubelskim, sygn. Rep. 60, 

XXI/11: Akta o wojnie 1914 r. [1914-1917]. W tej jednostce aktowej znajduje się 

obszerna korespondencja pomiędzy Urzędami parafialnymi a Kurią Diecezjalną 

Lubelską dokumentująca zniszczenia spowodowane w 1914 r. głównie przez armię 

austriacką. Korespondencja była prowadzona przede wszystkim w języku rosyjskim. 

W aktach znajduje się zbiorcze zestawienie strat 1914 r., którego tytuł w przekładzie 

na jęz. polski brzmi: Wykaz zniszczonych i uszkodzonych rzymskokatolickich 

kościelno-parafialnych budowli oraz strat materialnych spowodowanych działaniami 

nieprzyjacielskich wojsk przy starciach zbrojnych z wojskami rosyjskimi w Diecezji 

Lubelskiej w 1914 r. Zestawienie zostało opracowane na podstawie informacji 

zebranych w pierwszych miesiącach 1915 r. (jeżeli w tym zestawieniu zostały 

wykazane jakiekolwiek uszkodzenia budowli sakralnych lub związanych z nimi 

dzwonnic, oraz odrębnych kaplic – w tabeli niniejszego raportu odwoływano się do 

informacji zawartych w tym zestawieniu i w/w korespondencji);   

 

 dokumenty  dotyczące losów cerkwi są bardzo rzadkie, gdyż archiwa Cerkwi 

Prawosławnej zostały wywiezione w 1915 r. do Rosji. Są to dokumenty 

przechowywane w Archiwum Państwowym w Lublinie: 

- raport skierowany przez Naczelnika powiatu Zamojskiego do Gubernatora 

Chełmskiego, datowany na dzień 3 września 1914 r., znak pisma: Nr 278, 

dotyczący zniszczeń i strat spowodowanych działaniami wojennymi w 

budynkach urzędowych w Zamościu, w którym zawarto m.in. informację o 

dewastacji cerkwi w miejscowości Topólcza, gm. Zwierzyniec:  „w parafialnej 

murowanej cerkwi znajdował się szpital dla rannych austriaków, a w domu 

księdza sztab austriackiego korpusu. Po odejściu austriaków w cerkwi 
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znaleziono ludzkie odchody, niedopałki papierosów, na prestole urządzona była 

stołówka; zauważało się brak niektórych cerkiewnych sprzętów...” 
18

 ;   

- pismo z dn. 24 września 1914 r., znak: Nr 154, w którym proboszcz parafii 

prawosławnej w Typinie informuje o zniszczeniach i stratach spowodowanych w 

1914 r. przez wojska austriackie: „zniszczony parkan wokół cerkwi, wybitych 12 

szyb okiennych, skradziono 10 butelek cerkiewnego wina”
19

; 

Wartość w/w dokumentów dla oceny strat i zniszczeń zabytków w okresie wojny 

jest niewielka, są one jednak znakomitym dokumentem obrazującym wojenną 

rzeczywistość i sytuacje, które doprowadzały do dewastacji zabytkowych 

budowli.  

 

Działania wojenne prowadzone na obszarze województwa lubelskiego w 1915 r. 

miały dużo bardziej dramatyczny przebieg. Wojna niejednokrotnie miała charakter 

pozycyjny, co wiązało się z przemieszczeniem ludności poza linię frontu, zajęciem 

budynków na szpitale, dewastacją lub rozbiórką obiektów, zwłaszcza drewnianych (na 

opał, okopy itp.). W ostatnie fazie wojennych zmagań, po przekroczeniu linii rzeki Wieprz, 

armia rosyjska zrezygnowała z zaciętego oporu i przyjęła taktykę „spalonej ziemi”, 

używając do tego zadania oddziałów kozackich. Leżące na trasie odwrotu, gminy 

ówczesnego powiatu Chełmskiego z miastami Sawin, Puchaczów, Pawłów, Siedliszcze, 

Świerże i Wojsławice, Hrubieszowskiego z miastami Kryłów i Mircze oraz gmina 

Rachanie i miasteczka Łaszczów i Jarczów w powiecie Tomaszowskim zaliczały się do 

najbardziej spustoszonych w całym kraju, określonych jako „strefa wielkich zniszczeń”.  

Powyższe dane przełożone zostały na Mapę zniszczeń wojennych w budowlach b. 

Królestwa Kongresowego,  zamieszczoną w cytowanej już publikacji Zygmunta 

Limanowskiego.  

 

Po zakończeniu działań wojennych, oprócz zniszczeń wywoływanych polityką 

okupantów, odnotowane zostały przypadki zarówno nieumyślnego spowodowania 

zniszczenia zabytków (np.  spalenie w 1918 r. „przez nieuwagę”,  przeznaczonego na kino, 

drewnianego kościoła w Radzyniu Podlaskim), jak i w wyniku walk narodowo-

wyzwoleńczych (pałacu w Międzyrzecu Podlaskim). Nie można w tym miejscu pominąć 

                                                 
18

 APL. Zamojski Zarząd Powiatowy, sygn. 375: O stratach mieszkańców powiatu zamojskiego poniesionych 

w 1914 r., nlb.  
19

 APL. Tomaszowski Zarząd Powiatowy, sygn. 224: Protokoły oceny szkód wojennych poniesionych przez 

ludność gminy Majdan Górny, s. 211.  
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również przykładów odbudowy z funduszy państw okupujących zniszczonych przez wojnę 

zabytków (np. kościoła w Biskupicach).  

 

Straty i zniszczenia w zabytkach nieruchomych poniesione przez parafie różnych 

wyznań i dozory bożnicze  

W odniesieniu do obiektów zabytkowych, jednymi z najpełniej zaewidencjono-

wanych są szkody poniesione przez Kościół Rzymskokatolicki. Dokumenty w tym 

zakresie znajdują się w posiadaniu archiwów kościelnych:   

 

 Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie:  

AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat wojennych [1919-1922].  W dn. 23 maja 1919 r. 

Ministerstwo Spraw Zewnętrznych Biuro Prac Kongresowych Wydział 

Rewindykacyjny Sekcja na b. zabór austriacki w Krakowie  z siedzibą przy ul. 

Dunajewskiego 17 Hotel Krakowski, II p. 21  przesłało do Najprzewielebniejszego 

Konsystorza Biskupiego w Lublinie pismo (znak: L:106), w którym informowało, że 

dokonywana jest inwentaryzacja wszelkich zabytków artystycznych, archiwalnych i 

bibliotecznych, które kiedykolwiek i w jakikolwiek sposób dostały się z Polski do 

krajów austriackich, aby w ten sposób Rządowi Polskiemu ułatwić ich rewindykację. 

Do pisma załączony został również formularz na wykaz strat w nieruchomościach, 

ruchomościach i konfiskatach – z prośbą o odpowiedź ile egzemplarzy formularza, 

który miały wypełnić wszystkie urzędy parafialne Wydział ma nadesłać. (s. 3 i 3v). 

Pismo podpisał Naczelnik Wydziału prof. dr Jerzy Mycielski.  

W odpowiedzi, Kuria Lubelska zwróciła się o przekazanie 340 egzemplarzy 

formularza. Wykazy nadsyłane przez Urzędy parafialne były sukcesywnie 

przekazywane do Wydziału Rewindykacyjnego w Krakowie od lipca 1919 r. do 

kwietnia 1920 r. (ostanie formularze zostały nadesłane przez Urzędy parafialne w lipcu 

1920 r., po kolejnych monitach Kurii Diecezjalnej – na prośbę w/w Wydziału, aby 

przekazywać także negatywne wykazy, jeżeli nie zostały poniesione straty przez 

parafię).  

Zbiór obejmuje ponad sto czterostronicowych formularzy (ostatnia strona – czysta, bez 

rubryk, sporadycznie zapisana). Na stronie tytułowej informacja w następującym 

zakresie: diecezja, powiat, parafia, data wypełnienia formularza, pieczęć i podpis 

osoby wypełniającej formularz ), na stronach 2 i 3 rubryki znajdują się rubryki w 

następującym układzie:   
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Starty w nieruchomościach 

I. Kościół z jakiego wieku i materiału:  

II. Rodzaj zniszczenia lub uszkodzenia: 

III. W jakim czasie i przez jakie wojska (austriackie, niemieckie, rosyjskie): 

IV. Wysokość zniszczenia w koronach: 

V. Od  jakiego urzędu, kiedy i w jakiej wysokości otrzymano subwencję na 

odbudowę: 

VI. Jakie straty w budynkach parafialnych:  

 

Straty w ruchomościach w latach 1914-1918 

1. w urządzeniu kościoła (ołtarze, ławki, etc.) z podaniem rodzaju zniszczenia,  

czasu i przez jakie wojska 

2. wysokość zniszczenia w koronach 

3. straty w dzwonach – ogólna ilość utraconych  

4. ile przy pierwszej – ile przy drugiej rekwizycji 

5. opis dzwonów to jest wiek, średnica, wysokość, waga i ewentualne napisy 

 

W zestawieniu dokumentów źródłowych zostały wymienione wszystkie parafie, które 

sporządziły formularze z podaniem numeracji stron, nadanej podczas porządkowania akt w 

omawianym zbiorze.    

 

AAL. Rep. 61, XXI/2: Odbudowa kościołów przez wojnę zniszczonych [1917-1920], nlb. 

W jednostce aktowej oznaczonej tą sygnaturą znajduje się przede wszystkim 

korespondencja dotycząca strat poniesionych przez parafie rzymskokatolickie Diecezji 

Lubelskiej i sporadycznie Diecezji Siedleckiej:  Są to np.:  

- informacje przekazane przez Dziekanów poszczególnych Dekanatów 

wchodzących w skład Diecezji Lubelskiej  do Kurii Diecezjalnej Lubelskiej – po 

apelu Konsystorza Metropolitarnego Warszawskiego Nr 1822 z dn. 27 marca 

1919 r. o przekazanie wykazu kościołów, które zostały najbardziej zniszczone 

przez działania wojenne i potrzebują pieniężnej pomocy (w jakiej wysokości), 

podpisane przez Wikariusz Generalnego Galla. Na ich podstawie Kuria 

Diecezjalna Lubelska przekazała do Kurii Arcybiskupiej w Warszawie Wykaz 

kościołów Rzymsko-katolickich Diecezji Lubelskiej zniszczonych przez działania 

wojenne 1914-1918. W ocenie wg stanu wiedzy na wrzesień 1920 r. były to 

„kościoły” [tj. kościoły i bezpośrednio z nimi związane budowle, np. dzwonnice] 

w następujących miejscowościach: Bychawka, Chodel, Niedrzwica, 

Kiełczewice, Krzeszów (poza ob. obszarem woj. lubelskiego), Fajsławice 

(kościół „zburzony do fundamentów”), Biskupice, Pawłów, Dorohusk, Kryłów, 

Biała Ordynacka, Dzierzkowice (dzwonnica), Kraśnik, Księżomierz, Popkowice, 
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Urzędów, Wilkołaz, Zakrzówek, Krasnystaw, Garbów, Wąwolnica, Łęczna, 

Józefów [n/Wisłą] (pozostały tylko mury), Rybitwy, Piotrawin (dzwonnica), 

Końskowola, Kazimierz [Dolny], Włostowice [ob. Puławy-Włostowice], Zamch, 

Luchów, Tarnogród, Kurmanów, Tomaszów, Turobin, Wysokie, Boby, Sitaniec i 

Skierbieszów. Oceniono, że na podźwignięcie w/w parafii ze zniszczeń 

należałoby wyasygnować ok. 6.000.000 koron.  

- świadectwo wydane przez Administratora Diecezji Lubelskiej, wydane na prośbę 

J.W. z hr. Platerów Konstantowej Przewłockiej w sprawie strat w utensyliach i 

aparatach kościelnych w Diecezji Lubelskiej i Siedleckiej. Z dokumentu wynika, 

że największe straty w tym zakresie poniosły parafie w miejscowościach: 

Chodel, Czerniejów, Niedrzwica [Kościelna], Dorohusk, Łańcuchów, 

Fajsławice, Gorzków, Targowisko, Garbów, Józefów n/Wisłą, Rybitwy, 

Huszcza, Terespol, Pratulin i Serokomla. 

 

 Także w Archiwum Kurii Diecezjalnej Siedleckiej przechowywane są wydzielone 

zespoły akt obejmujących rejestrację szkód wojennych. Są to:  

AKDS. Starty wojenne. Sygn. III. S. 15. T. 2 [1920-1925].  Akta oznaczone tą 

sygnaturą zawierają korespondencję z administratorami parafii w sprawie strat na 

terenie Diecezji Siedleckiej (do 1919 r. Podlaskiej). Na podstawie przekazywanych  

informacji sporządzone zostało zbiorcze zestawienie: Wykaz strat kościelnych w diecezji 

Podlaskiej poniesionych w czasie wojny światowej  od roku 1914 do 1920 . Zestawienie 

obejmowało 90 parafii należących do XVI Dekanatów. Globalna kwota strat wynosiła: 

1.930.654 rb. 19 kop. i 2.470.164 marki 22 f. W piśmie Nr 1221 z dn. 12 maja 1919 r. 

do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego podana została nieco 

inna kwota, w rozbiciu na trzy waluty: 1.910.524 rb. 74 ½ kop.(w tym: Niemcy 103.300 

rb., Rosjanie 911.292 rb. 72 kop., Austriacy 1.880 rb.)  +  3.566.779 marek 94 f. + 

7.340 koron. W wyniku uzupełnienia wcześniejszego podsumowania globalna suma 

uległa zwiększeniu o 93.600 rb. i 475.624 marki.  (należy mieć na uwadze, że obszar 

Diecezji Siedleckiej obejmował i obejmuje nie tylko parafie położone w granicach 

województwa lubelskiego).  

Ze sprawozdań i zestawień wynikało, że w latach 1914-1915 kiedy teren w/w  Diecezji 

był pod rządami Rosjan najbardziej zostały uszkodzone murowane, neogotyckie 

kościoły w Malowej Górze i Komarówce Podlaskiej, w których wojska rosyjskie w 
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czasie odwrotu, ze względów strategicznych, wysadzili w powietrze wieże kościelne 

„burząc przy tym do połowy domy Boże...”.   

 

Na terenie Diecezji Podlaskiej w latach 1915-1918 (w okresie okupacji niemieckiej) 

kościoły zamieniono w wielu miejscach na szpitale wojskowe, „wprowadzono do nich 

gwałtem pastorów luterskich w celu sprawowania heretyckiego nabożeństwa. Pod 

pretekstem szerzenia się chorób epidemicznych zamykano często kościoły na kilka 

tygodni, jak np. w Janowie „uczynili to Niemcy 5 razy”
20

.  

W omawianym okresie nieomal każda parafia poniosła straty materialne związane z 

rekwizycją dzwonów (prawie wszystkie zabrało wojsko rosyjskie) lub piszczałek 

organowych (piszczałki  zabierały wojska niemieckie). Wojsko zrywało pokrycie 

dachów (cynkowe i  miedziane, jak np. na kościele w Kocku), rabowano drzwiczki 

pieców,  klamki i zamki mosiężne. Pastwą ognia stawały się zabudowania mieszkalne i 

gospodarcze przy parafiach, niszczono ogrodzenia cmentarne. Parafia w Kąkolewnicy 

utraciła cenne przedmioty o wartości zabytkowej: siedem dzwonów, obraz MB 

Częstochowskiej, cztery kielichy, 1 monstrancję, dwa żyrandole i zamki mosiężne.  

 

AKDS. Starty wojenne. Sygn. III. S. 15. T. 1 [1914-1919], nlb. W dokumentach w tym 

zbiorze interesujące są informacje dotyczące praktyki sporządzania wykazów strat i 

tzw. deklaracji poszkodowanego (przytoczone przykłady niekoniecznie dotyczą 

kościołów w woj. lubelskim), np:  

 straty parafii w Huszczy oceniali członkowie Dozoru kościelnego wg cen z 

1915 r., straty kościoła w Koszołach przynależącego do parafii huszczańskiej 

– proboszcz parafii wobec świadków. Potwierdzeń żadnych, ani dowodów 

urzędowych nie było „i być nie mogło, gdyż kościoły zostały spalone 

podczas odwrotu Rosjan”; 

 straty w innej parafii oceniał miejscowy proboszcz jako prezes Komisji 

Szacunkowej Gminnej wraz z wójtem gminnym; 

 w jednej z parafii, która utraciła dwa dzwony – ich wartość oceniła 

Garwolińska Komisja Szacunkowa-Rolna i wydała stosowny dokument, w 

którym była podana wycena = 5.200 rb. Dozór kościelny podważał ocenę 

Komisji;  

                                                 
20

 AKDS. Starty wojenne. Sygn. III. S. 15. T. 2 [1920-1925], strona nlb. 
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 wartość zabranych przedmiotów mogła być przedmiotem wyceny 

specjalistów (np. wartość piszczałek organowych w jednej z parafii oceniła 

Fabryka Organów Leopolda Hartmana w Warszawie).  

 niektóre parafie posiadały poświadczenia wydane przez władze wojskowe 

dokonujące rekwizycji.  

 

Uwaga: wśród kościołów objętych sprawozdaniami Urzędów parafialnych i 

wymienionych w zestawieniach obu kurii diecezjalnych było wiele budynków dawnych 

cerkwi unickich. Cały majątek pocerkiewny znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej stanowił własność Skarbu Państwa (opinia Prokuratorii Generalnej z dn. 3 

września 1920 r. N. 66/24/29). Na prośbę ludności katolickiej cerkwie pounickie lub 

cerkwie prawosławne wybudowane na gruntach pounickich po 1875 r. mogły być 

przekazywane Kościołowi Rzymskokatolickiemu (w Archiwum Państwowym w Lublinie 

znajdują się np. dokumenty w sprawie zwrotu o cerkiew w Łabuńkach z 1880 r.)
21

.  

 

Uzupełnieniem dokumentów znajdujących się w archiwach kościelnych są 

zestawienia statystyczne: np. materiały zebrane przez Henryka Wiercieńskiego (rękopis w 

posiadania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie) 
22

, gdyż oprócz władz 

kościelnych, zbieraniem informacji nt. strat poniesionych w wyniku działań wojennych w 

okresie I wojny światowej, zajmowało się między innymi Biuro Statystyczne Głównego 

Komitetu Ratunkowego w Lublinie, kierowane przez Henryka Wiecieńskiego. Obszarem 

zainteresowań Wiercieńskiego był teren okupacji austriackiej. Biuro dysponowało 

ankietami (?) o szkodach wojennych i rekwizycjach w świątyniach zebranymi w okresie 

okupacji austriacko-węgierskiej. Prowadziło działalność do 29 czerwca 1919 r. Zostało 

zamknięte w związku z wejściem w życie Rozporządzenia z dn. 29 marca 1919 r., na 

którego podstawie zbieranie informacji w w/w zakresie należało wyłącznie do kompetencji 

Urzędu Statystycznego. W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Lublinie znajdują się 

materiały robocze do zestawień statystycznych opracowywanych przez w/w biuro. Nie ma 

formularzy/ankiet strat które, jak wynika z pisma Wiercieńskiego znajdującego się w 

aktach Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego Rep. 61, XXI/1
23

, były w posiadaniu 

                                                 
21

 APL. Urząd Wojewódzki lubelski, sygn. 666: Sprawy dotyczące likwidacji i przeznaczenia cerkwi oraz 

majątku pocerkiewnego w powiecie zamojskim., nlb. .  
22

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane przez Henryka Wiercieńskiego: Kościoły. rkps sygn. 1854. 
23

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat wojennych [1919-1922], s. 15. 
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Biura Statystycznego Głównego Komitetu Ratunkowego w Lublinie, ale być może zostały 

przekazane polskiej delegacji na konferencję wersalską.  

Wg zestawienia opracowanego przez lubelskie biuro statystyczne szkody w 

świątyniach i majątku kościelnym w l. 1914-1916 w odniesieniu do niżej wymienionych 

powiatów będących w strefie okupacyjnej austro-węgierskiej były następujące:  
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razem suma strat 

Lubelski 9 6 3 19  19 11 10 124.200 rb. 16 kop.* 

Lubartowski 4     13 1 8 11.755 rb. 84 kop. 

Puławski 9 4 4 2 1 26 10 35 100.282 rb. 72 kop.  

Janowski          

Krasnostawski 5 2 3   7 6 15 78.816 rb. 00 kop. 

Zamojski 6 1  2 1 18 1 6 95.259 rb. 95 kop.  

Biłgorajski 2 1 1   10 2 1 7.699 rb. 00 kop. 

Chełmski 8  2 1 1 11 5 10 65.417 rb. 00 kop. 

Hrubieszowski 2 1    9 2 6 5.252 rb. 90 kop.  

Tomaszowski 5 4 1 2 1 12 5 5 38.195 rb. 00 kop.  

 

* W dacie sporządzania zestawienia przez Wiercieńskiego na terenie Powiatu 

Lubelskiego położone były: całkowicie zniszczony i wypalony kościół w Niedrzwicy 

Kościelnej, poważnie uszkodzone kościoły w Chodlu i Biskupicach, a także uszkodzone 

kościoły w  Bełżycach, Bychawie, Krzczonowie, Piaskach i Puchaczowie.  

Z danych zamieszczonych w kolejnych zestawieniach wynikało, że w świątyniach 

położonych w w/w powiatach zostało zniszczonych 19 ołtarzy. Kwotowo największe straty 

w urządzeniach kościelnych poniesione zostały w powiecie Puławskim – 65.942 r. 60 k. 

oraz Lubelskim – 62.046 r. 50 k.   

Zestawienia obejmowały wyłącznie świątynie rzymskokatolickie, gdyż   

„duchowieństwo innych wyznań nie podało Komitetowi podobnych wiadomości chociaż i 

tam nie obeszło się bez szkód nieraz poważnych”
24

. Jednym z nich był kościół 

ewangelicko-augsburski w Kamieniu [Kolonii] w powiecie chełmskim (ob. gmina Kamień 

Chełmski). Zniszczenie tej budowli wg zestawienia zamieszczonego w opublikowanej 

pracy autorstwa Zygmunta Limanowskiego przyniosło największą kwotowo stratę na 

obszarze województwa lubelskiego: 27.070 rb. Mniejszą stratę – w samym budynku, czy 

budynkach – nie licząc wyposażenia (26.860 rb.) poniosła parafia w Niedrzwicy 

                                                 
24

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane przez Henryka Wiercieńskiego: Kościoły. rkps sygn. 1854, s. 2. 
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Kościelnej [Małej] i Dorohusku. Niezależnie od powyższego, analiza tego zestawienia i 

porównanie z formularzami strat poniesionych przez w/w parafie (z których wynika, że 

kościół w Niedrzwicy i w Dorohusku zostały zniszczone i wypalone całkowicie) -  

pozwala przypuszczać, że podane przez Limanowskiego kwoty obejmowały wartość 

całkowitych zniszczeń w budynkach należących do parafii w Kamieniu.  

Kontynuując wątek świątyń innych wyznań – oprócz kościoła w Kamieniu 

[Kolonii] Kościół Ewangelicki nie poniósł chyba żadnych więcej strat w budowlach 

zabytkowych (należy zaznaczyć, że dawny kościół ewangelicki w Kamieniu, obecnie 

kościół parafialny rzymskokatolicki – nie figuruje w wojewódzkim  rejestrze zabytków 

nieruchomych, jednak sądząc po zachowanej historycznej ikonografii kościół niewątpliwie 

posiadał wartości artystyczne, zarówno w zakresie architektury, jak i wyposażenia i 

wystroju wnętrza).  

Cerkwie prawosławne, jak już zostało powiedziane wcześniej,  zostały opuszczone 

w 1915 r. i praktycznie, o ile nie zostały zamienione na kościoły katolickie, ich stan 

zachowania w okresie powojennym był przedmiotem zainteresowania głównie w 

kontekście ewentualnej rozbiórki. Nie ma dokumentów opisujących zniszczenia 

spowodowane działaniami wojennymi, wytworzonych przez parafie prawosławne. W 

Archiwum Państwowym w Lublinie znajdują się jednak interesujące dokumenty z  l. 20. i 

30. XX w. w zespołach akt Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego 1919-1939 (zespoły: 

Komunikacyjno-budowlany i Społeczno-polityczny) oraz w aktach urzędów administracji 

powiatowej. W niniejszej pracy dokumenty te zostały wykorzystane, a szczegółowe 

informacje: zespoły i sygnatury akt, zostały podane w zestawieniu tabelarycznym i 

sumarycznym wykazie źródeł.  

Wg danych statystycznych Kościoła Prawosławnego w Polsce – z  400 istniejących 

na Lubelszczyźnie przed I wojną światową świątyń prawosławnych 154 wyświęcono na 

cerkwie łacińskie, 7 na cele kulturalne, 35 uległo zniszczeniu w czasie I wojny, 164 

zamknięto. Prawosławni bezpośrednio po I wojnie użytkowali 40 cerkwi (w tym 8 cerkwi 

filialnych), w następnych latach kolejnych 14
25

.  

W granicach obecnego województwa lubelskiego znajduje się również obszar 

wchodzący w skład Monarchii Austro-Węgierskiej, na której terenie funkcjonował 

nieprzerwanie kościół greckokatolicki. Jest to południowo-wschodnia część województwa 

                                                 
25

 Kościół Prawosławny w Polsce dawniej i dziś. red. naukowa l. Adamczuk, A. Mironowicz. Warszawa 

1993, s. 61. 
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– obejmująca niewielką północną część dawnego powiatu rawsko-ruskiego, a w oparciu o 

„Szematyzm duchowieństwa greckokatolickiego” należąca do dawnego dekanatu 

uhnowskiego. Na tym terenie walki rozgorzały wraz z zakończeniem I wojny światowej i 

przerodziły się w wojnę polsko-ukraińską.  

W/w zespoły akt przechowywanych w APL zostały wykorzystane w kwerendzie 

dotyczącej losów bożnic, domów modlitwy oraz mykw.  

 

Straty i zniszczenia w zabytkach nieruchomych poniesione przez właścicieli  

           ziemskich  

 Najpełniej straty i zniszczenia wojenne zewidencjonowała Ordynacja Zamojska ze 

Zwierzyńca. Wydzielony zbiór akt przechowywany jest w Archiwum Państwowym w 

Lublinie. Wśród wyselekcjonowanych wstępnie na potrzeby niniejszego Raportu jednostek 

archiwalnych – około 40 dotyczyło strat Ordynacji poniesionych w wyniku Wielkiej 

Wojny.   

W początku XX w. na czele administracji ordynackiej stał Zarząd Główny 

Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyńcu. Plenipotentowi generalnemu podlegali rządcy 

kluczy: zwierzynieckiego, księżpolskiego i godziszowskiego, kierownictwo  browaru i 

fabryki wyrobów drzewnych w zwierzyńcu, rafinerii i cukrowni „Klemensów” oraz 

administracja pałacu w Klemensowie
26

.   

Straty Ordynacji wyrażone w liczbach bezwzględnych były olbrzymie: browar w 

Zwierzyńcu został zdemolowany przez wojska austro-węgierskie, w nie istniejącej 

cukrowni w Klemensowie straty zostały oszacowane na 46.228 rb. i 19 kop., co stanowiło 

pokaźną część szkód majątkowych hr. Maurycego Ordynata Zamoyskiego
27

, duża strata 

została wywołana zniszczeniem ordynackiego taboru i torów kolejowych.   

Ocalał zabytkowy pałacyk Plenipotenta w Zwierzyńcu, ale nie obyło sie bez strat, 

gdyż  zagrabiony został „inwentarz martwy”
 28

. W pałacu w Klemensowie i pałacyku 

myśliwskim w Maziarni Strzeleckiej  wyrządzone zostały szkody w majątku ruchomym 

(nie licząc „drobnych” zniszczeń): w Wykazie przedmiotów Pałacu Klemensowskiego 

Ordynacji Zamoyskiej przymusowo oddanych do użytku wojsk Niemieckich Armii X 

                                                 
26

 Archiwum Państwowe w Lublinie i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym. Red. F. Cieślak, 

M. Trojanowska. T. I, s. 542. 
27

 APL. Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca 1589-1944, sygn. 15652:  Akta ogólnych strat 

wojennych (tam: pismo Zarządu Głównego Ordynacji Zamojskich Nr 1881  datowane na 1920 r., skierowane 

do Województwa Lubelskiego w sprawie strat wojennych), nlb. 
28

 APL. Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca 1589-1944, sygn. 15652:  Akta ogólnych strat 

wojennych, nlb. 
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Korpusu, przymusowo zabranych bez kwitów rekwizycyjnych przez żołnierzy w czasie 

postoju Sztabu Jeneralnego od dnia 30 czerwca do dn. 18 lipca i następnie przez żołnierzy 

będących przy chorych Oficerach w Uzdrowisku do połowy sierpnia 1915 r.
29

 nie było 

przedmiotów o wartości zabytkowej , podobnie w operacie Nr 362 z dn. 12 kwietnia 1916 

r. Komisji Miejscowej Rolnej Nr 18 nie wymieniono przedmiotów zabytkowych lecz: 

„wino i miód wyższych gatunków 2.864 butelek, aparaty fotograficzne z przyrządami – 7 

sztuk, cygara – 430 sztuk, postument rzeźbiony z drewna przedstawiający słonia, 10 

haków mosiężnych, 2 fajeczki bursztynowe, 28 płyt od patefonu, pudełko do cygar...”. 

Lista przedmiotów jest świadectwem zwykłego rabunku, nieuzasadnionego względami 

wojny. Z uszkodzeń powstałych w budowlach uznano za szkodę powybijane szyby w 

oknach, konieczność reperacji kotłów w łazienkach i rozbity mur.  

 Bardzo ciekawym dokumentem są  Wykazy strat w budowlach i materiałach oraz w 

inwentarzach martwych spowodowanych działaniami wojennemi, oszacowanych przez 

budowniczego p. Buniewicza
30

, zawierające b. dokładne opisy szkód w budynkach. W 

poszycie znajduje się wykaz nieruchomości Klucza Księżopolskiego, które uległy 

zniszczeniu wskutek wojny. Wykaz jest uporządkowany wg nazw wsi, po czym następuje 

opis osady kluczowej, cegielni, folwarków osad młyńskich i domów czynszowych, np: 

Zamch Główny: „Dom murowano-drewniany, kryty gontem, w stanie średnim, długości 

25,3, szerokości 10,7 i wysokości 3,2 metra = 270,7 metra 2. Zabrano wszystkie okna i 

drzwi, uszkodzono piece, podłogi i ściany, czyli uszkodzono 15% wartości...”, w 

podsumowaniu podawana kwota poniesionych strat.  

 Duże lub bardzo duże szkody poniosły w 1914 r. folwarki wydzierżawiane przez 

Ordynację, o czym informuje  Protokół z posiedzeń z dn. 21 i 22 grudnia 1914 r.
31

, w 

którym czytamy: 

"Następstwa obecnej wojny, aczkolwiek jeszcze nie ustalone dokładnie i 

nie ujęte w liczby ścisłe, są jednak bardzo poważne i zwłaszcza dla 

dalszego stosunku do dzierżawców groźne. Wobec tego okazało się 

niezbędnym już dzisiaj zastanowić się, co należy uczynić w chwili 

obecnej, aby wprowadzić ład w stosunku do dzierżawców i złagodzić w 

                                                 
29 APL. Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca 1589-1944, sygn. 15652: Akta ogólnych strat 

wojennych.  
30

 APL. Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca. Klucz Księżpolski, sygn. 15659: Wykazy strat w 

budowlach i materiałach oraz w inwentarzach martwych spowodowanych działaniami wojennemi, 

oszacowanych przez budowniczego p. Buniewicza. 
31

 APL. Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca, sygn.15650: Wykaz strat wojennych w kluczach: 

Zwierzynieckim, Księżpolskim, Godziszowskim. 
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najbliższej przyszłości klęskę, której ofiarą padli dzierżawcy 

bezpośrednio a Ordynacja zarówno bezpośrednio jak pośrednio, lecz w 

większym jeszcze stopniu".  

 

W związku z powyższym Zarząd Ordynacji zarządził dostarczenie szczegółowych 

informacji, a dzierżawców postanowiono podzielić na 3 grupy: „bankrutów” (18), 

„zachwianych” (60) i „zdolnych do utrzymania się o własnych siłach” (61).  

W wyniku kwerendy akt Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca nie odnaleziono 

dokumentów poświadczających straty i zniszczenia  w zabytkach nieruchomych  tej miary 

jak np. pałac Zamoyskich z Różanki – w Różance. Pałac ten był w posiadaniu Zamoyskich 

od k. XVIII w. W 1836 r. spłonął, ale August Zamoyski odbudował rezydencję 

powierzając projekt Franciszkowi Marii Lanciemu. W pocz. XX w. przebudowana została 

górna część budowli, co zadecydowało o jej neobarokowym charakterze. Po I wojnie pałac 

nie został odbudowany. Pozostały czytelne tarasy na wysokiej skarpie Bugu, park i 

zrujnowane obecnie budynki gospodarcze. Podobny los był udziałem wielu wspaniałych 

rezydencji położonych we wschodniej części województwa. Niektóre z nich  zostały 

przedstawione na rycinach w Zbiór znaczniejszych budowli w woj. lubelskim.  

Dokumenty archiwalne do dziejów rezydencji, dworów i pałaców w okresie I 

wojny światowej (poza skrupulatnie prowadzoną dokumentacją przez Ordynację Zamojską 

ze Zwierzyńca) są bardzo skromne, toteż tym bardziej cenne są pamiętniki – np. Augusta 

Krasickiego, w którym zadokumentowany został stan kilku siedzib ziemiańskich po 

przejściu wojsk rosyjskich. W ramach niniejszego opracowania dokonano ograniczonego i 

wybiórczego przeglądu prasy z l. 1914-1914. Rezultaty kwerendy (przede wszystkim z 

uwagi na ograniczony czas) były skromne, ale przekonujące o potrzebie kontynuacji tego 

kierunku poszukiwań.  

Opracowania statystyczne
32

 dotyczące pałaców, dworów i folwarków ograniczały  

się podobnie jak w zakresie innych budowli do spisów, zatem stanowiły wyłącznie 

materiał pomocniczy, ukierunkowujący poszukiwania, lub stanowiły dodatkowe 

potwierdzenie szkód poniesionych przez ich właścicieli.  

                                                 
32

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane przez Henryka Wiercieńskiego: Klęski wojenne w budynkach na 

obszarze 27 powiatów okupacji austro-węgierskiej zestawione przez Biuro Statystyczne G.K.R. pod 

kierunkiem Henryka Wiercieńskiego. Lublin 1917-18. rkps sygn.  1865; Limanowski, dz. cyt.  
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Miasta  

Wśród miast zabytkowych na Lubelszczyźnie, które uległy pożodze wojennej, 

Szydłowski w Ruinach Polski wymienił trzy: Janowiec i Józefów, oba podpalone przez  

cofające się wojska rosyjskie oraz Kazimierz nad Wisłą, w którym spłonęło szereg 

zabytkowych, murowanych, XVII wiecznych kamienic położonych przy Rynku w pierzei 

północnej i przy ul. Senatorskiej. Innych miast na Lubelszczyźnie autor nie wymienił. 

Ogólnie, zniszczenia innych miast, których była znaczna liczba, skwitował słowami: „czy 

były w nich jakieś domy zabytkowo bardziej cenne i interesujące, trudno na razie dociec”. 

  Ważna dla oceny zniszczeń wojennych relacja M. Siedleckiego
33

 najpierw  ukazała 

się w kilku częściach w Tygodniku Ilustrowanym (R. 1915), a następnie została wydana w 

formie broszury (Kraków 1916). We wstępie autor  wyjaśniał, że relacja powstała na 

zamówienie komitetu książęco-biskupiego krakowskiego
34

 „dla zbadania naocznie stanu i 

potrzeb kraju”. Siedlecki udał się w podróż z Lublina w kierunku Chełma. Pisał: „Tuż przy 

Lublinie nie wiele znać zniszczenia wojennego”. Z dalszej podróży zachował w pamięci 

widok spalonych miast: Piask, Siedliszcza i Pawłowa. W okolicach samego Chełma nie 

odnotował większych zniszczeń, ale w dalszej podróży, kiedy skierował się na południe 

napisał: „parę wiorst za miastem zaczyna się okolica bezpośrednio dotknięta wojną”
35

. 

Tereny powiatu chełmskiego, krasnostawskiego i hrubieszowskiego należały do najbar-

dziej zniszczonych w okresie I wojny światowej na terytorium byłego Królestwa Kongre-

sowego. Wśród zniszczonych lub uszkodzonych budowli były również  dwory i pałace, o 

których Siedlecki napisał: „ w całym hrubieszowskiem niewielu właścicieli dóbr ziemskich 

zdołało oprzeć się naporowi, groźbom i gorszym niż groźby plotkom obliczonym na 

zasianie strachu – i pozostało w tych majątkach. Ci ocalili trochę dobytku. [...] Dwory 

nieobecnych stoją dziś jako gołe ruiny lub też trącą pustką odartych ścian, na których znać 

ślady bitew lub rabunku...”
36

.  

 

*** 

Mam nadzieję, że niniejszy Raport oraz zbliżająca się 100 rocznica wybuchu Wielkiej 

Wojny, wzniecą dyskusję o nieodwracalnych zmianach w krajobrazie, których wojna ta 

była przyczyną. 

                                                 
33

 Siedlecki M. Z ziemi lubelskiej. Obrazy z roku 1915. Tężyzna ducha. [w:] „Tygodnik Ilustrowany” R. 

1916, Nr 11 (z dn. 11 marca 1916 r.), s. 125 [relacja także wydana w formie broszury, Kraków 1916].   

34 Książęco-Biskupi Komitet Pomocy dla Dotkniętych Klęską Wojny – charytatywna organizacja, założona 

na początku1915 r. w Krakowie z inicjatywy biskupa Adama Stefana Sapiehy. 
35

 Siedlecki. s. 48.  
36

 Siedlecki, s. 57.  
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STRATY I ZNISZCZENIA PONIESIONE W ZABYTKACH NIERUCHOMYCH  

W OKRESIE I WOJNY ŚWIATOWEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA 

LUBELSKIEGO (W JEGO AKTUALNYCH GRANICACH) – uwagi. 

 

W zamieszczonej poniżej tabeli zostały niejednokrotnie podane wysokości strat 

(szkód). Podane kwoty zostały zaczerpnięte ze źródeł archiwalnych lub wykazów 

statystycznych, sporządzanych w kolejnych latach przez różne powoływane w tym celu 

instytucje. Dane były weryfikowanych w miarę napływu nowych informacji. Statystycy 

zdawali sobie sprawę, że wysokości strat którymi dysponowali nie odzwierciedlały 

wysokości strat rzeczywistych:  

„Kadastra szacunkowe bowiem, układane przed 20 mniej więcej laty, 

opierały się już to na dawnych szacunkach, juz to na nowych robionych w 

czasie, kiedy ceny materiałów budowlanych były kilkakrotnie niższe, niż 

obecnie i kiedy obfitość w kraju materiału drzewnego nie pozwalała 

przewidywać tak raptownego jego podrożenia, a co odbić się musiało nie 

tylko na cenach drzewa budowlanego, ale także na cenach cegły, wapna i 

dachówki, potrzebujących drzewa do ich wypalania. Nie mniej podniosła 

się znacznie cena robotnika, na to złożyły się znów nie tylko ubytek ludzi 

i drożyzna życia, ale nadto obok tych przyczyn gwałtowna potrzeba 

zwiększonych ilości rąk roboczych do odbudowy. Straty przeto w 

budynkach miejskich wynoszą w rzeczywistości sumę blisko 4 kroć 

wyższą od dawnego szacunku budowli”37.  

[Wiercieński, Odbudowa miast..., rkps. sygn. 1864, s. 24-26.] 

 

Istotną kwestią było zróżnicowanie waluty, w której podawano wysokość szkód 

poniesionych w latach 1914-1918: były to ruble, marki pruskie i korony austriackie, walutą 

przejściową była tzw. marka polska, wprowadzona w 1917 r. Z uwagi na ukierunkowanie 

niniejszego opracowania na rejestrację strat w zabytkach nieruchomych z określeniem 

rodzaju szkód, a nie ich wartości – podane kwoty strat mają znaczenie wyłącznie 

pomocnicze, a więc istotniejszą informacją niż ówczesne kursy tych walut (chyba zresztą 

bardzo trudne do ustalenia i podlegające zmianom) jest porównanie szacunków strat w 

odniesieniu do stanu zniszczeń wybranych zabytków, np.:  

                                                 
37

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane przez Henryka Wiercieńskiego: Odbudowa Miast. Zjazd 

Przedstawicieli Miast i Miasteczek w dn. 8 i 9 września 1917 r. rkps. sygn. 1864, s. 24-26. 
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Niedrzwica Kościelna, całkowicie wypalony murowany kościół – strata 33.570 rb.  

Kamień Kolonia, spalony dach kościoła – strata 27.070 rb.  

Chodel, poważnie uszkodzony kościół przez pociski armatnie i pożar – strata  15.000 rb. 

Biskupice, spalone dachy i hełmy wież kościoła, uszkodzenie arkady tęczy – strata 51.240 rb.   

Malowa Góra, „w połowie” zburzony kościół, zniszczone sprzęty kościelne i budynki plebańskie, 

brama i kilka przęseł ogrodzenia – strata 71.820 rb.  

Boby Kolonia, zburzony dach kościoła kryty dachówką, rozbita wieża i sygnaturka, potrzaskane 

żelazne ramy okienne, rozbite szyby, uszkodzona ściana w kaplicy, a w sionce sufit-sklepienie – 

strata 474.210 koron.  

Huszcza, spalony całkowicie kościół drewniany, blachą kryty, z dzwonnicą o jednej wieży dużej i 

czterech wieżyczkach małych – wartość kościoła 30.000 rb.   

 

 

 

 

 

 

 

Objaśnienie skrótów:  

− AAL: Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie 

− AKDS: Archiwum Kurii Diecezjalnej Siedleckiej 

− APL: Archiwum Państwowe w Lublinie 

− WBP: Wojewódzka Bibliotek Publiczna w Lublinie im. Hieronima Łopacińskiego  

− NAC:  Narodowe Archiwum Cyfrowe
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STRATY I ZNISZCZENIA PONIESIONE W ZABYTKACH NIERUCHOMYCH W OKRESIE I WOJNY ŚWIATOWEJ 

NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO (W JEGO AKTUALNYCH GRANICACH) 

 

 

 

Lp.  

 

 

Miejscowość 

 

 

Gmina 

 

 

Powiat 

 

 

Informacje o stratach i zniszczeniach budowli lub układu urbanistycznego  

(z uzasadnieniem wartości zabytkowych) 

 

Źródła, bibliografia, ikonografia  

(w zakresie odpowiadającym  

tematowi opracowania) 

1.  Annopol Annopol kraśnicki We wczesnym średniowieczu przez Annopol (wówczas wieś 

Rachów) przebiegał trakt z Mazowsza do Grodów Czerwieńskich i 

na Ruś. Miasto zostało założone przed 1740 r.  

W okresie I wojny światowej (a także w okresie następnej wojny) 

miejscowość została zniszczona.  

Źródła lub bibliografia: 

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 9: Woj. lubelskie. Pow. 

kraśnicki. Red. R. Brykowski, E. 

Rowińska, Z. Winiarz. Warszawa 1961, 

s. 1.  

2.  Annopol 

 

Annopol kraśnicki Kościół pw. św. Joachima i św. Anny w Annopolu został 

wzniesiony w 1740 r. z inicjatywy założyciela miasta Jana Tomasza 

Morsztyna. Kościół był filią parafii świeciechowskiej.  

Świątynia została uszkodzona w 1914 r. – straty zostały ocenione na 

500 rb. W wyniku uszkodzenia zabudowań plebańskich parafia 

poniosła kolejne straty – w wys. 369 rb. (informacje zebrane przez 

Wiercieńskiego).  

W Wykazie zniszczonych i uszkodzonych rzymskokatolickich 

kościelno-parafialnych budowli oraz strat materialnych 

spowodowanych działaniami nieprzyjacielskich wojsk przy starciach 

zbrojnych z wojskami rosyjskimi w Diecezji Lubelskiej w 1914 r. 

(opracowanym na podstawie danych zebranych w pierwszych 

miesiącach 1915 r.) wymieniono: zniszczenie kościoła (od strony 

zachodniej rozbita została górna część ściany, dach, naroże 

budynku) i „nie dokończonego jeszcze” domu mieszkalnego oraz 

zachodniej części drewnianego ogrodzenia.  

Urząd parafialny na formularzu strat wypełnionym w dn. 21 lipca 

1919 r. zgłosił, że za sprawą wojsk austriackich, w dn. 10 

Źródła lub bibliografia:  

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: 

Kościoły, rkps sygn. 1854, s. 7.  

 AAL. Rep. 60, XXI/11: Akta o wojnie 

1914 r. [1914-1917; akta w jęz. 

rosyjskim i polskim], nlb.  

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 262, 262v, 

265.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 9: Woj. lubelskie. Pow. 

kraśnicki. Red. R. Brykowski, E. 

Rowińska, Z. Winiarz. Warszawa 1961, 

s. 1.  

 ks. Marek T. Zahajkiewicz. Diecezja 

Lubelska. Informator historyczny i 

administracyjny. Lublin 1985, s. 370.  
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października 1914 r., pociskiem świątyni uszkodzeń nie było.  

Ponadto uszkodzony został dach nowej, murowanej plebanii i 

doszczętnie rozbite budynki ekonomiczne, zniszczone ogrodzenie 

kościoła i zabudowań gospodarczych.  

Dzwonów nie zabrano.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kościół wraz z wyposażeniem wnętrza i otoczeniem w 

granicach cmentarza kościelnego figuruje w wojewódzkim rejestrze 

zabytków nieruchomych (Nr A/99).  

Ikonografia: 

 Annopoł. Drewniany kościół. Fot. K. 

Broniewski, przed 1914, IS PAN, nr 

inw. B. 17.  

3.  Baranica Gorzków krasnostawski W 1899 r. małż. Antonina Bajkowa i Stanisław Korczak zamieszkali 

na stałe w Baranicy, w drewnianym dworku. Dworek był na 

podmurówce, oszalowany, kryty gontem, wewnątrz otynkowany.  

Budynek został zniszczony w okresie I wojny światowej.  

W l. 20. XX w. został odbudowany.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. dwór został wymieniony w Spisie zainwentaryzowanych 

zabytków kultury i sztuki na terenie Województwa Lubelskiego, Lub. 

Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Obecnie nie istnieje.  

Źródła lub bibliografia:  

 Z. Limanowski. Zniszczenia w 

budowlach w Królestwie Polskim. 

Warszawa 1920. Wydawnictwo 

Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych w 

Warszawie. s. 47.  

 J. Górak, Nieznane dworki 

Lubelszczyzny „Studia i materiały 

lubelskie”, t. 11, s. 158.  

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 35.  

4.  Batorz Batorz janowski Parafia rzymskokatolicka erygowana w 1445 r. przez Zbigniewa 

Oleśnickiego.  

Pierwszy kościół w Batorzu wzniesiony w 1445 r., kolejny w 1751. 

Obecnie istniejący murowany, neoromański kościół, pokryty blachą 

żelazną, wzniesiony został w 1883 r.  

Cmentarz grzebalny został założony w poł. XIX w. na terenie 

Źródła lub bibliografia:  

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: 

Kościoły, rkps sygn. 1854, s. 7.  

 AAL. Rep. 60, XXI/11: Akta o wojnie 

1914 r.[1914-1917; akta w jęz. 

rosyjskim i polskim], nlb.  
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dawnego grodziska.  

W okresie I wojny światowej parafia w Batorzu poniosła straty 

zarówno w 1914,  jak i w 1915 r.  

W Wykazie zniszczonych i uszkodzonych budowli oraz strat 

materialnych spowodowanych działaniami nieprzyjacielskich wojsk 

przy starciach zbrojnych z wojskami rosyjskimi w Diecezji 

Lubelskiej w 1914 r. (opracowanym na podstawie danych zebranych 

w pierwszych miesiącach 1915 r.) zawarta jest informacja, że 

budynek kościoła został uszkodzony: wybitych zostało 8 szyb, 

zniszczono nowe pokrycie dachu – ogółem straty oceniono na 60 rb. 

Ponadto zniszczenia odnotowano w domu parafialnym (wybite 

zostały okna i wyłamane drzwi – 228 rb.). Starty wyrządziły wojska 

austriackie.  

W 1919 r. Urząd parafialny przekazał Kurii Diecezjalnej Lubelskiej 

formularz strat w których informował o zniszczeniach 

wyrządzonych w 1914 r. (jw.), a także o uszkodzeniu przez wojska 

rosyjskie (spowodowanym wystrzałem armatnim) frontu kościoła i 

zabraniu czterech dzwonów.  

W czasie działań wojennych Austriacy rozebrali wszystkie płoty i 

uszkodzili ogrodzenie cmentarza grzebalnego (wojska austriackie 

okopały się na terenie cmentarza).  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Kościół istnieje, ale nie figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych. Cmentarz także nie figuruje w wojewódzkim 

rejestrze zabytków. W 1928 r. zbudowana została nowa, murowana 

plebania.  

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 156, 156v, 

165.  

5.  Bełżec Bełżec tomaszowski W 1607 r., „na surowym korzeniu”, na podstawie przywileju 

lokacyjnego zostało założone miasto Bełżec.  

Źródła lub bibliografia:  

 D. Fijałkowski, M. Kseniak. Parki 
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Szczególna rolę pełnił Bełżec po 1815 r., w związku z ustaleniem 

nowego przebiegu granicy pomiędzy Galicją a Królestwem Polskim, 

gdyż wówczas stał się miejscowością pograniczną, przez którą 

poprowadzony został dawny trakt z Warszawy do Lwowa i w 

związku z tym rację bytu miały tutaj: poczta, komora celna i 

karczmy.  

W połowie XIX w. funkcjonował w Bełżcu rozbudowany ośrodek 

dworski, uwidoczniony na planie katastralnym z 1854 r.   

Dwór został spalony w sierpniu 1914 r.  

Obecnie kilkuhektarowy teren podworski jest rozparcelowany i 

przekształcony. Z budynków pozostała murowana, zbudowana w k. 

XIX w. gorzelnia. Wg stanu na 1982 r. – zachował się fragment 

ogrodu kwaterowego – czworobok alei lipowej. (D. Fijałkowski, M. 

Kseniak. Parki wiejskie...).  

wiejskie Lubelszczyzny. Stan, ochrona i 

rewaloryzacja biocenotyczna. Warszawa 

1982, s. 369.  

 A. Kozyra. Historia osady w XIX-XX w. 

[w:] Bełżec przez dzieje. Red. A. 

Urbański. Bełżec 2008, s. 75.  

Ikonografia:  

 Bełżec. Plan katastralny, 1854 r. i 1896 

r.: Bełzec mit der Orschaft Brzeziny in 

Galizien. APL. Urząd Katastralny w 

Bełzie [1853-1928]1929-1933[1934-

1939], sygn. 2 i 3.  

 Bełżec. Dwór przed 1914.  Fot. [w:]  

Bełżec przez dzieje. Red. A. Urbański. 

Bełżec 2008, s. 216, il. s. 216.  

6.  Bełżyce Bełżyce lubelski Kościół parafialny pw. Nawrócenia św. Pawła został wybudowany 

w dwóch etapach: w 1646 r. wzniesiono późnorenesansowe 

prezbiterium, a po 1675 r. zrealizowano nawę.  

O uszkodzeniu kościoła w Bełżycach wspominał T. Szydłowski w 

publikacji zatytułowanej Ruiny Polski. Jednak Urząd parafialny 

informował Kurię Diecezjalną Lubelską o braku strat wywołanych 

przez wojnę.  

Prawne potwierdzenie zabytkowych wartości obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kościół wraz z wyposażeniem wnętrza, dzwonnicą, 

cmentarzem kościelnym z drzewostanem i ogrodzeniem cmentarza 

kościelnego figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych (Nr A/26).  

Źródła lub bibliografia:  

 T. Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód 

wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie 

zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 

i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 133.  

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 358.  

7.  Biała Janów janowski Parafia w Białej istniała w 1326 r. W 1867 r. siedzibę parafii Źródła lub bibliografia: 
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Poduchowna  

[d. Ordynacka,  

gm. Kwenczyn] 

 

Lubelski 

 

przeniesiono do Janowa Lubelskiego.  

Kolejne kościoły w Białej były drewniane. Po 1655 r., po spaleniu 

przez szwedzkie wojska wcześniejszej świątyni, została wzniesiona 

następna, która przetrwała do 1914 r. Kościół został opisany przez 

T. Szydłowskiego w publikacji Ruiny Polski: „Z zewnątrz zwracała 

uwagę malowniczość położenia i taki szczegół niezwykły jak kryte 

schody, wiodące ku kościelnemu obejściu, wnętrze miało na 

półkolistym zasklepieniu malowidła zapewne z XVIII wieku i 

szereg dobrych sprzętów. Ołtarz wielki był bogaty, rokokowy i 

dobrze skomponowany, rokokowa także ambona, a barokowe i 

skromniejsze ołtarze boczne. Belka tęczowa dźwigała drewniany 

krucyfiks z dobrze rzeźbioną figurą Chrystusa i dwoma stojącymi 

figurami obok, a klęczącą postacią Magdaleny u stóp krzyża”.  

We wrześniu 1914 r. kościół ten wraz z drewnianą dzwonnicą został 

„przez rozmyślne podpalenie doszczętnie spalony a dzwony w 

liczbie trzech stopione”.  

W Wykazie zniszczonych i uszkodzonych budowli oraz strat 

materialnych spowodowanych działaniami nieprzyjacielskich wojsk 

przy starciach zbrojnych z wojskami rosyjskimi w Diecezji 

Lubelskiej w 1914 r. (opracowanym na podstawie danych zebranych 

w pierwszych miesiącach 1915 r.) odnotowano, że wszystko zostało 

zniszczone od podpalenia przez wojska „prusko-austriackie”.  

Wraz z kościołem spalone zostały wszystkie budynki ekonomiczne i 

jeden duży dom mieszkalny. Ocalała plebania.  

Szacunek strat wynosił: wartość strat w związku z całkowitym 

zniszczeniem drewnianego kościoła – 50.000 rb., zabudowy 

plebańskiej – 1.950 rb., ogrodzeń – 13.200 rb. (wartości podane 

przez Wiercieńskiego są mniej więcej zgodne z podanymi przez 

parafię w formularzach strat i wyceną Komisji Szacunkowej).  

Kościół w Białej Ordynackiej był jedynym kościołem w Dekanacie 

Janowskim, który został całkowicie zniszczony. Dziekan Dekanatu 

Janowskiego w piśmie Nr 191 z dn. 11 kwietnia 1919 r. informował, 

 T. Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód 

wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie 

zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 

i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 150.  

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: 

Kościoły, rkps sygn. 1854, s. 7.  

 AAL. Rep. 60, XXI/11: Akta o wojnie 

1914 r.[1914-1917; akta w jęz. 

rosyjskim i polskim], nlb.  

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 158, 158v, 

163.  

 AAL. Rep. 61, XXI/2: Odbudowa 

kościołów przez wojnę zniszczonych 

[1917-1920], nlb.  

 APL. Urząd Wojewódzki Lubelski 

1919-1939, Wydz. Kom. -Bud., sygn. 

980: Projekt kościoła w Białej 

Ordynackiej, pow. janowski [1921-

1924] .  

 APL. Starostwo Powiatowe w Janowie 

Lubelskim, sygn. 17: Sprawozdania 

statystyczne z odbudowy za 1925 r., nlb.  

 ks. Marek T. Zahajkiewicz. Diecezja 

Lubelska. Informator historyczny i 

administracyjny. Lublin 1985, s. 193.  

Ikonografia: 

 Biała Poduchowna [Ordynacka]. Projekt 

kościoła (w miejscu świątyni spalonej w 

1914). APL. Urząd Wojewódzki 

Lubelski 1919-1939, Wydz. Kom. -

Bud., sygn. 980: Projekt kościoła w 

Białej Ordynackiej, pow. janowski 

[1921-1924] .  
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że w 1917 r. Komisja Szacunkowa oceniła straty na 49.785 rb. 60 

kop – „nie licząc dzieł sztuki” – oraz że potrzebna jest pomoc 

finansowa przy odbudowie świątyni w wysokości połowy sumy 

szacunkowej (AAL. Rep. 61, XXI/2).  

W dn. 1 stycznia 1926 r. kościół został wymieniony w wykazie 

obejmującym powiat janowski, jako wciąż oczekujący na 

odbudowę.   

Budowa nowego kościoła została zakończona w 1929 r. (nie 

zrealizowano planów arch. Franciszka Kopkowicza z 1921 r. – w 

posiad. APL). Kościół ten spłonął w 1939 r. „wraz z dawną 

rezydencją proboszcza” – ocalałą z pożaru w 1914 r. (Zahajkiewicz. 

Diecezja lubelska...).  

Prawne potwierdzenie zabytkowych wartości obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111 

(zamieszczono jednak adnotację: „spłonął doszczętnie w 1915 r.”).  

Aktualnie w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych 

figuruje teren dawnego cmentarza kościelnego z nagrobkami, 

reliktami kościoła i schodów oraz starodrzewiem (Nr A/358).  

 

 

8.  Biała Podlaska 

[Książęca, 

Radziwiłłowska] 

Biała 

Podlaska 

bialski Miasto Biała od 1569 r. było siedzibą rodu Radziwiłłów linii 

Ołyckiej i Nieświeskiej, którzy w 1622 r. zbudowali tutaj zamek. 

Ostatni z Radziwiłłów – Karol, wojewoda wileński, zwany Panie 

Kochanku, zmarł w bialskim zamku w 1790 r.  

W 1628 r., w mieście założona została Akademia Bialska, będąca od 

1633 r. filią Akademii Krakowskiej.  

W XVII wieku Aleksander Ludwik Radziwiłł nadał Białej prawa 

miejskie. 

Miasto nie figuruje w znanych autorce wykazach statystycznych 

dotyczących zniszczeń poniesionych w zabudowie w okresie I 

wojny światowej, z uwagi na brak – w okresie sporządzania tych 

Źródła lub bibliografia: 

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 2: Woj. lubelskie. Pow. Biała 

Podlaska. Red. K. Kolendo-

Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński. 

Warszawa 2006, s. 38.  

Ikonografia:  

 Biała Podlaska. Rynek w czasie I wojny 

światowej – zniszczona zabudowa. 

Pocztówka (Hofphotogr. Kühlewindt. 

Wien 1915 Ausgabe des 

Kriegsfürsorgeamts. Ser. 7/3. Zum 
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zestawień – danych z obszaru Gebiet des Oberbefehlshabers Ost. 

(tzw. Ober-Ost).  

Zniszczenia zabudowy przyrynkowej  w okresie I wojny światowej 

obrazuje pocztówka wydana w 1915 r. W Katalogu Zabytków Sztuki 

zamieszczono wyłącznie informację o zniszczeniu budynku dworca 

kolejowego (murowanego, parterowego, zbudowanego w 1867 r. wg 

projektu arch. Alfonsa Ferdynanda Kropiwnickiego), odbudowanego 

przed 1928 r. wg projektu arch. Władysława Kwapiszewskiego 

(nowy budynek figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków).  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych układu 

urbanistycznego:  

Układ urbanistyczny m. Białej Podlaskiej: sieć ulic i placów, skala 

zabudowy miejskiej, założenie zamkowo-obronne i historyczna 

panorama miasta – figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych (Nr A/656).  

Gloria-Victoria Album). WBP w 

Lublinie, sygn. U-5873. 

 Biała Podlaska. Budynek starego  

dworca kolejowego. Pocztówka (1915 

Feldbuchhand. der Bugarmee). WBP w 

Lublinie, sygn. U-4998. 

9.  Białopole Białopole chełmski Majątek Białopole po konfiskacie w okresie po powstaniu 

listopadowym nabył Eliasiewicz. Od 1899 r. folwark dzierżawili 

Kicińscy. Od 1908 r. właścicielem był Mieczysław Kiciński, który 

zbudował w Białopolu murowany pałac.  

W 1915 r. wieś i pałac zostały spalone.  

Pałac nie istnieje. Ruiny budynku zostały rozebrane w l. 40. XX w. 

Zachowały się pozostałości zespołu dworskiego: obecnie 

nieużytkowana, murowana, jednonawowa kaplica z pocz. XX w. (?) 

i murowane budynki gospodarcze (z k. XIX w.).  

Źródła lub bibliografia:  

 M. Siedlecki. Z ziemi lubelskiej. Jesień 

1915. Kraków 1916, s. 58 [relacja także 

wydana w formie broszury, Kraków 

1916].   

 J. Górak. Przyczynki do architektury 

dworów na Lubelszczyźnie. 

„Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie”, 

Kozłówka 2003, s. 238.  

Ikonografia: 

 Białopole. Ruiny pałacu. Fot.  [w:] 

„Sztuka”, Chełm 1936,  za: J. Górak. 

Przyczynki do architektury dworów na 

Lubelszczyźnie. „Ziemiaństwo na 

Lubelszczyźnie”, Kozłówka 2003, il. 4, 

s. 240.  

10.  Biskupice Trawniki świdnicki Biskupice należały do biskupów krakowskich (stąd nazwa). W 1450 Źródła lub bibliografia: 
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r., dzięki kard. Zbigniewowi Oleśnickiemu, otrzymały prawa 

miejskie. Od l. 1869/70 – osada.  

Zabudowa d. miasta Biskupice została zniszczona w czasie I wojny 

światowej. W zestawieniu statystycznym opracowanym przez 

Zygmunta Limanowskiego Biskupice zajmowały drugie miejsce – 

na terenie powiatu lubelskiego – pod względem liczby zniszczonych 

nieruchomości (120 na 223 zaewidencjonowanych) i trzecie z uwagi 

na procent zniszczeń (53,6%), wyższy procent zniszczeń na terenie 

powiatu odnotowany został w Chodlu i Trawnikach. 

 Z. Limanowski. Zniszczenia w 

budowlach w Królestwie Polskim. 

Warszawa 1920. Wydawnictwo 

Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych w 

Warszawie. Tabl. III- Miasta i 

miasteczka, s. 29.  

Ikonografia:  

 Biskupice. Spalona zabudowa. Fot. NN, 

ok. 1915. Muzeum Lubelskie w 

Lublinie, nr inw. ML/H/F/445/24. 

11.  Biskupice Trawniki świdnicki Parafia łacińska w Biskupicach została erygowana w 1444 r., tuż 

przed uzyskaniem praw miejskich. O erekcję parafii i lokację miasta 

zabiegał kard. Zbigniew Oleśnicki.  

Istniejący, murowany, barokowy kościół pw. św. Stanisława BM 

został wzniesiony w l. 1712-1727 z fundacji Remigiusza 

Piaseckiego. W tym samym okresie, w l. 1730-1733, została 

zbudowana poźnobarokowa plebania z charakterystycznymi 

przyczółkami ścian szczytowych, dekorowanymi pionowymi i 

poziomymi profilowanymi wałkami.  

Cmentarz grzebalny założony przed poł. XIX w. był otoczony 

kamiennym murem.  

W okresie I wojny światowej kościół został poważnie uszkodzony: 

spaliły się dachy i hełmy wież, uległa uszkodzeniu arkada tęczy.  

O zniszczeniu wspomina T. Szydłowski w publikacji Ruiny Polski.  

Komisja Szacunkowa wyceniła straty na 51.240 rubli (inf. w 

wykazie strat o którym mowa poniżej).  

W wykazie strat sporządzonym przez Urząd parafialny w dn. 18 

lipca 1919 r. wyszczególnione zostały następujące zniszczenia: dach 

spalony, wieże granatami rozbite, sklepienia popękane, główna 

arkada łącząca prezbiterium z nawą rozbita. Szczyt kościoła i ściany 

poszarpane kulami.  

Źródła lub bibliografia: 

 T. Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód 

wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie 

zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 

i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 133.  

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 54, 54 v, 63.  

 AAL. Rep. 61, XXI/2: Odbudowa 

kościołów przez wojnę zniszczonych 

[1917-1920], nlb.  

 J. Kowalczyk, J. Zawadzka. Regestr 

wydatków na budowę kościoła w 

Biskupicach (1711-1732). „Kwartalnik 

Historii Kultury Materialnej” R. V 

(1957), Nr 3-4, s. 723 Autorzy powołują 

się na dokumenty w Archiwum 

parafialnym: Visitationes Generales, k. 

26 i nst.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 10: Woj. lubelskie. Pow. 

lubelski. Red. R. Brykowski, E. 

Rowińska, Z. Winiarz-Tryzybowicz. 

Warszawa 1967, s. 4.  

 J. Studziński. Biskupice, studium 

historyczno-urbanistyczne. PP PKZ 
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Z innych zniszczeń w formularzu odnotowano częściową rozbiórkę 

murowanego ogrodzenia cmentarza grzebalnego, podziurawienie 

blaszanego dachu na plebanii, rozbiórkę 2 ścian stodoły, które 

zostały zużyte na budowę mostu. Informowano o zabraniu przez 

Rosjan trzech dzwonów odlanych w Lublinie w 1832 r.  

Sprawcą były cofające się wojska rosyjskie.  

Parafia, za pośrednictwem Kurii Diecezjalnej, otrzymała od Rządu 

Austriackiego drzewo z lasów rządowych na odbudowę i 1.000 

koron – „na furmanki po drzewo”( AAL. Rep. 61, XXI/2).  

Odbudowę kościoła ukończono w 1920 r. wg projektu inż. arch. 

Władysława Łaszkiewicza. W wyniku prac obniżono dach nad 

prezbiterium, wieże zwieńczono pseudobarokowymi hełmami.  

Prawne potwierdzenie zabytkowych wartości obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie zespół kościoła parafialnego, obejmujący: kościół z 

wyposażeniem i ruchomościami, ogrodzenie cmentarza kościelnego 

z pięcioma kapliczkami, plebanię i drzewostan w obrębie cmentarza 

kościelnego – figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych (Nr A/569).  

W rejestrze figuruje również stara część cmentarza parafialnego w 

granicach pozostałości kamiennego muru (Nr A/938).  

o/Lublin. Lublin 1983, s. 11, mps w 

posiad. WUOZ w Lublinie.  

 ks. Marek T. Zahajkiewicz. Diecezja 

Lubelska. Informator historyczny i 

administracyjny. Lublin 1985, s. 271.  

 Archidiecezja lubelska. Red. ks. Piotr B. 

Nowak i in. Lublin 2006, s. 476.  

Ikonografia:  

 Biskupice. Kościół. Ilustracja wg rys. 

Fabjańskiego  [w:] „Tygodnik 

ilustrowany” R. 1863, Nr 194, s. 228. 

 Biskupice. Spalona zabudowa. Fot. NN, 

ok. 1915. Muzeum Lubelskie w 

Lublinie, nr inw. ML/H/F/445/24.   

 Biskupice. Kościół po pożarze. Fot. S. 

Komornicki, 1917.  IS PAN, nr inw. B. 

5743 i B. 5744.   

 Biskupice. Kościół. Fot. H. Gawarecki, 

1959.  WUOZ w Lublinie, nr inw. 2038.   

 Biskupice. Plebania. Fot. T. Wiśniewski, 

1916. IS PAN, nr inw. B. 5036.  

12.  Biszcza Biszcza biłgorajski Do 1875 r. w Biszczy funkcjonowała parafia greckokatolicka, a 

następnie prawosławna. W 1912 r. została zbudowana nowa 

cerkiew, której projektantem był inż. Koczorowski.  

Murowana świątynia została uszkodzona w czasie rekwizycji 

dzwonów – oberwany został daszek nad wejściem. Zabranych 

dzwonów było osiem. O stracie dowiadujemy się z formularza 

złożonego przez parafię rzymskokatolicką, która objęła dawną 

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 228, 228v, 

233.  
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cerkiew w 1919 r. (dokument datowany jest na 15 sierpnia 1919 r.)  

Prawne potwierdzenie zabytkowych wartości obiektu:  

W 1931 r. kościół grecko-unicki został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie d. cerkiew, ob. kościół rzymskokatolicki pw. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa figuruje w wojewódzkim rejestrze 

zabytków nieruchomych (Nr A/1472).  

13.  Blinów Drugi Szastarka kraśnicki W XVIII w. powstała w Blinowie filia parafii Potok Wielki.  

Istniejący, drewniany kościół filialny rzymskokatolicki pw. św. Jana 

Chrzciciela i św. Andrzeja Ap. został wzniesiony w l. 1871-1899 z 

fundacji Maurycego Zamoyskiego.  

W okresie I wojny światowej parafia poniosła starty w wysokości 

900 rb. (w zestawieniu Wiercieńskiego strata została wymieniona w 

rubryce dotyczącej strat w budynkach kościołów, kaplic lub 

dzwonnic).  

Renowacja kościoła została przeprowadzona w 1930 r. Z tego roku 

pochodzi istniejąca obecnie drewniana dzwonnica.  

Prawne potwierdzenie zabytkowych wartości obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111 

(podany w wykazie rok wzniesienia kościoła: „1781” to rok budowy 

wcześniejszej świątyni).  

Aktualnie zespół kościoła parafialnego obejmujący: kościół, 

dzwonnicę, ogrodzenie z czterema narożnymi kapliczkami i teren 

cmentarza przykościelnego – figuruje w wojewódzkim rejestrze 

zabytków nieruchomych (Nr A/421).  

Źródła lub bibliografia: 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: 

Kościoły, rkps sygn. 1854, s. 7.  

14.  Boby Kolonia Urzędów  kraśnicki Parafia prawdopodobnie powstała w k. XV w.  Źródła lub bibliografia: 

 APL. C. i K. Komenda Powiatowa w 
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 Murowany, neogotycki kościół parafialny pw. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa został zbudowany wg projektu arch. Józefa Piusa 

Dziekońskiego (datowanego na 1897 r.). Prace budowlane trwały od 

1907 do 1914 roku – po uzyskaniu formalnej zgody na budowę, 

kierujący nimi inżynier powiatowy Władysław Łaszkiewicz, na 

prośbę Komitetu Budowy Kościoła, dokonał znaczących 

przekształceń bryły obiektu: powiększony został  rozmiar świątyni 

do trzech naw. Z mniej istotnych zmian – zamiast drewnianych ram 

okiennych wykonano stalowe ramiaki.  

W okresie od 4 do 19 lipca 1915 r. nowy kościół został poważnie 

uszkodzony (obok kościoła w tym czasie znajdował się wówczas 

starszy kościół drewniany, w którym także odnotowano 

zniszczenia).  

Straty związane z uszkodzeniem świątyni wykazane w zestawieniu 

sporządzonym przez Wiercieńskiego równały się kwocie 2.160 rb.  

Urząd parafialny w formularzu strat sporządzonym w dn. 11 sierpnia 

1919 r., jako na sprawców strat wskazywał na wojska rosyjskie i 

niemieckie, które w 1915 r. prowadziły działania wojenne w 

okolicy. Informował, że budynek kościoła doznał następujących 

uszkodzeń: zburzony został dach kryty dachówką, rozbita wieża i 

sygnaturka, potrzaskane żelazne ramy okienne, rozbite szyby, 

uszkodzona ściana w kaplicy, a w sionce sufit-sklepienie.  

We wnętrzu uszkodzony został ołtarz „wielki gotycki”.  

Rosjanie zabrali 3 dzwony.  

Komisja szacunkowa w 1916 r. oceniła powyższe zniszczenia na 

474.210 koron.  

Ponadto pociskiem został uszkodzony dom parafialny i spichlerz 

oraz stary kościół drewniany, w którym rozbito ołtarz boczny i dwa 

konfesjonały.  

W dn. 12 sierpnia 1919 r. (pismo bez znaku) Dziekan Dekanatu 

Zaklikowskiego informował Kurię Diecezjalną Lubelską, że w 

Janowie 1915-1918, sygn. 126: 

Renowacja kościołów w powiecie [1917-

1918], tam: pismo z dn. 31. 01. 1918 r. – 

prośba proboszcza parafii w Bobach, 

skierowana do Inżyniera powiatu 

janowskiego, o przydzielenie drzewa z 

lasów rządowych na remont kościoła.  

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: 

Kościoły, rkps sygn. 1854, s. 7.  

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 263, 263v, 

264.  

 AAL. Rep. 61, XXI/2: Odbudowa 

kościołów przez wojnę zniszczonych 

[1917-1920], nlb.  

 J. Żywicki. Architektura neogotycka na 

Lubelszczyźnie. Lublin 1998, s. 171.  

Ikonografia:  

 Boby. Drewniany kościół i dzwonnica. 

Fot. K. Broniewski, przed 1916. IS 

PAN, nr inw. B.53.  

 Boby. Drewniany kościół – wnętrze. 

Fot. K. Broniewski, przed 1916. IS 

PAN, nr inw. B. 55.  

 Boby. Drewniany kościół i dzwonnica. 

Fot. J. P. Dziekoński, 1919.  IS PAN, nr 

inw. B.8208.  
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wyniku działań wojennych kościół w Bobach został „tak poważnie 

uszkodzony, że niezamożna parafia nie będzie w stanie przez czas 

dłuższy go naprawić. Dach z dachówek ułożonych w polichromię [?] 

został zupełnie rozbity, pinakle i wazony zewnątrz postrącane, 

witraże potłuczone. Najmniej potrzeba 100.000 koron na 

przywrócenie stanu przedwojennego”. Parafia w Bobach, jako 

jedyna w dekanacie doznała tak dużych strat – w pozostałych 

główną stratą były rekwizycje dzwonów, toteż Dziekan pisał: 

„jedynie świątynia w Bobach potrzebuje koniecznie i prosi się jako 

dzieło sztuki o rychłą zapomogę bo grozi jej przez zwłokę ruina”. 

(AAL. Rep. 61, XXI/2).  

Likwidację wszystkich szkód wojennych zakończono w 1920 r. i 

wówczas kościół został powtórnie poświęcony.  

Prawne potwierdzenie zabytkowych wartości obiektu:  

W 1931 r. w Spisie zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki 

na terenie Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 

poz. 111 został wymieniony d r e w n i a n y kościół z 1755 r.  

W/w zabytek został rozebrany po 1920 r. (z materiału 

rozbiórkowego zbudowano plebanię i kostnicę na cmentarzu 

grzebalnym).  

Aktualnie w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych 

figuruje zespół kościoła parafialnego obejmujący: neogotycki 

kościół i drzewostan w granicach ogrodzenia kościelnego oraz 

plebanię (Nr A/962).  

15.  Bogucice Trzeszczany hrubieszowski W 1918 r. została spalona („przez Polaków”) drewniana cerkiew z 

pocz. XX w.  

Źródła lub bibliografia: 

 W. Słobodian. Cerkvi Chołmskoj 

eparchii. Lwów 2005, s. 100.  

16.  Boiska Kolonia 

 

 

Józefów nad 

Wisłą  

opolski Parafia łacińska powstała w 1614 r.  

Murowany kościół parafialny pw. Zwiastowania NMP został 

wzniesiony w l. 1861-1873.  

Źródła lub bibliografia: 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: 

Kościoły, rkps sygn. 1854, s. 7.  
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W czasie I wojny światowej na terenie wsi zatrzymał się front. W 

wyniku prowadzonych działań wojennych została spalona wieś i 

zniszczony został folwark z murowanym dworem (E. Budzyńska, 

Boiska Kolonia, Dokumentacja...). Poważnie został uszkodzony 

kościół parafialny - straty równały się 3.000 rb. (Wiercieński, 

materiały dotyczące kościołów).  

W formularzu strat Urząd parafialny informował, że granat przebił 

dach kościoła i sufit, uszkodził więźbę, a we wnętrzu powybijał 

wszystkie szyby, uszkodził żyrandol, ławki i ściany.  

Wydarzenie miało miejsce w początku lipca 1915 r. i było 

spowodowane przez wojska rosyjskie.  

Ponadto spalonych zostało osiem budynków parafialnych, w tym 

organistówka. Plebania ocalała. Dzwonów kościelnych nie zabrano, 

gdyż zostały ukryte.  

Prawne potwierdzenie zabytkowych wartości obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kościół nie figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych. W Katalogu Zabytków Sztuki kościół określony jako 

„bezstylowy”.  

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 259, 259v, 

268.  

 E. Budzyńska. Boiska Kolonia. 

Dokumentacja historyczno-opisowa wsi. 

Boiska Kolonia woj. lubelskie, gm. 

Józefów n/Wisłą. PP PKZ o/Lublin, 

1981, s. 15, 20, mps w posiad. WUOZ w 

Lublinie.   

Ikonografia:  

 Boiska. Kościół, widok od strony 

frontowej. Fot. K. Broniewski, przed 

1914. IS PAN, nr inw. B. 60p.  

 

17.  Bubel Stary Janów 

Podlaski 

bialski Pierwsza świątynia w Starym Bublu została wzniesiona w roku 1740 

i wyglądem zewnętrznym przypominała „wiejską chatę”.  

W maju 1861 r. zakończono budowę nowej, drewnianej, cerkwi 

unickiej. W l. 1875-1915 była to cerkiew prawosławna.  

Od 1915 r. świątynia pozostawała bez formalnej opieki z uwagi na 

ewakuację duchowieństwa i ludności.  

W aktach Starostwa Powiatowego Konstantynowskiego w l. 20. XX 

w. odnotowano: „Kościół, stodoła, obora są zdemolowane”.  

W 1947 r. dawna cerkiew w Bublu Starym została przejęta przez 

Źródła lub bibliografia: 

 APL. Starostwo Powiatowe 

Konstantynowskie z siedzibą w Janowie 

Podlaskim 1919-1932, sygn. 137:  

Kwestionariusze dotyczący budynków 

świątyń i gruntów pocerkiewnych [1929-

1930], s. 58.  
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kościół rzymskokat. – parafię w Gnojnie.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Dawna cerkiew, ob. kościół filialny rzymskokatolicki pw. św. Jana 

Ap. i Ewangelisty wraz z dzwonnicą i otoczeniem – figurują w 

wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/35).  

18.  Buśno Białopole chełmski Parafia greckokatolicka w Buśnie istniała od XVIII w. do 1863 r. Po 

1875 r. – parafia prawosławna.  

Murowana, unicka cerkiew pw. Zaśnięcia NMP została zbudowana 

w 1795 r. Po przejęciu cerkwi przez Kościół Prawosławny dokonane 

zostały przekształcenia budowli, prowadzące do zatarcia 

pierwotnych cech stylowych. 

Świątynia została uszkodzona w czasie działań wojennych I wojny 

światowej (Wawryniuk. Leksykon miejscowości...).  

Po 1919 r. cerkiew została oddana katolikom – wówczas zmienione 

zostało zwieńczenie wież i przebudowano dach nad nawą.   

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Dawna cerkiew – obecnie kościół rzymskokatolicki pw. 

Wniebowzięcia NMP wraz z wystrojem wnętrza i drzewostanem 

figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr 

A/389).  

Źródła lub bibliografia: 

 A. Wawryniuk. Leksykon miejscowości 

powiatu chełmskiego. Chełm 2002, s. 

63.  

19.  Bychawa Bychawa lubelski Parafia należy do jednej z najstarszych w Archidiecezji Lubelskiej 

(funkcjonowała już w 1325 r.). Barokowy kościół parafialny pw. św. 

Jana Chrzciciela został wybudowany przed 1639 r. (data 

konsekracji).  

W 1914 r. w kościele urządzony został szpital: „Zaraz też nazajutrz 

w sobotę, dnia 29 sierpnia, rano, przyszli lekarze austriaccy do 

kościoła i zajęli go na szpital, zaledwie pozwolili urządzić w 

zakrystii kaplicę. Dzwonić zabronili. Na cmentarzu dokoła kościoła 

również mnóstwo rannych umieścili na słomie [...] Już w 

poniedziałek rano dn. 31 sierpnia kilkunastu żołnierzy uzbrojonych 

Źródła lub bibliografia: 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: 

Kościoły, rkps sygn. 1854, s. 8. 

 T. Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód 

wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie 

zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 

i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 133.  

 J. Płomyk. Z Bychawy. [w:] „Nowa 

Jutrzenka” R. VII (Nr 36) z dn. 24 
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przybyło do kościoła i zażądało pokazania drogi na wieżę kościelną, 

gdzie wisi sygnaturka... (J. Płomyk, Z Bychawy.).  

Szydłowski wymienił kościół w Bychawie wśród zabytkowych 

świątyń uszkodzonych w okresie I wojny światowej (wymienił 

uszkodzenie dachów i gzymsów oraz podziurawienie fasady i 

sklepienia). Oprócz kościoła została uszkodzona nowa plebania. W 

relacji naocznego świadka (J. Płomyk, cyt. wyżej artykuł) 

wydarzenia, które były przyczyną uszkodzenia świątyni, miały 

następujący przebieg:  

„Najgroźniejsze dni dla Bychawy były: 7 i 8 września; wtedy wiele 

kul armatnich padło na kościół i plebanię. Dom Boży został bardzo 

uszkodzony, a i plebania od strony wschodniej ma kilka w ścianie 

wielkich otworów od kul armatnich większego kalibru. Na plebanii 

Austriacy również w paru pokojach urządzili szpital... ”.  

Wiercieński podał następujące kwoty strat poniesionych przez 

parafię: 1) wynikające z uszkodzenia obiektów sakralnych = 1.665 

rb., 2) cmentarza = 220 rb., 3)ogrodzenia oraz budynków 

plebańskich 480 rb. (Wiercieński. Materiały zebrane...).  

Na stratę w kwocie 1.665 rb., wynikającą ze zniszczenia kościoła 

przez pociski armatnie wojsk austriackich, wyszczególnioną także w 

Wykazie zniszczonych i uszkodzonych budowli oraz strat 

materialnych spowodowanych działaniami nieprzyjacielskich wojsk 

przy starciach zbrojnych z wojskami rosyjskimi w Diecezji 

Lubelskiej w 1914 r. (opracowanym na podstawie danych zebranych 

w pierwszych miesiącach 1915 r.) składało się: uszkodzenie dachu – 

1.500 rb., tynków – 100 rb., szyb – 65 rb.  

Dziekan Dekanatu Bełżyckiego w piśmie Nr 68 z dn. 13 sierpnia 

1919 r. informował Kurię Diecezjalną Lubelską, że straty w związku 

ze szkodami wojennymi wynoszą 120.000 koron i parafia potrzebuje 

pomocy w wysokości przynajmniej połowy w/w kwoty (AAL. Rep. 

61, XXI/2).  

Remont kościoła został przeprowadzony w 1925 r.  

września 1914, s. 423-426.  

 AAL. Rep. 60, XXI/11: Akta o wojnie 

1914 r. [1914-1917; akta w jęz. 

rosyjskim i polskim], nlb.  

 AAL. Rep. 61, XXI/2: Odbudowa 

kościołów przez wojnę zniszczonych 

[1917-1920], nlb.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 4: Woj. lubelskie. Pow. 

bychawski. Red. R. Brykowski, E. 

Winiarz. Warszawa 1960, s. 2. 

 P. Sygowski. Bychawa, woj. lubelskie. 

Studium historyczno-urbanistyczne. PP 

PKZ o/Lublin. Lublin 1984, s. 60, mps 

WUOZ w Lublinie.  
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Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kościół z wyposażeniem w zabytki ruchome, dzwonnica i 

drzewostan w granicach cmentarza kościelnego – figurują w 

wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/175).  

20.  Bychawka 

 

 

Bychawa lubelski Parafia powstała pomiędzy 1355 a 1429 rokiem.  

Neorenesansowy kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych został 

wzniesiony przez właścicieli ziemskich w l. 1797-1816. Tuż przed 

wybuchem I wojny światowej został rozbudowany i przebudowany.  

Cmentarz grzebalny, obecnie częściowo ogrodzony murem, został 

założony w pocz. XIX w. (jest to m. in. miejsce pochówku pisarza 

Kajetana Koźmiana).  

Kościół został częściowo zniszczony w czasie I wojny światowej: 

strata (wg danych zebranych przez Wiercieńskiego) była równa 

4.320 rb. Uszkodzeniu uległ nie tylko budynek kościoła, ale także 

cmentarz i ogrodzenie cmentarza grzebalnego (2.600 rb.) oraz 

budynki plebańskie (1.208 rb.).  

W Wykazie zniszczonych i uszkodzonych budowli oraz strat 

materialnych spowodowanych działaniami nieprzyjacielskich wojsk 

przy starciach zbrojnych z wojskami rosyjskimi w Diecezji 

Lubelskiej w 1914 r. (opracowanym na podstawie danych zebranych 

w pierwszych miesiącach 1915 r.) wymieniono podziurawienie 

świątyni w jedenastu miejscach, uszkodzenie ścian, tynków, 

posadzki i sufitu, rozbicie szyb we wszystkich oknach. We wnętrzu 

został uszkodzony obraz z dużym ołtarzu i zniszczonych zostało 

kilka obrazów Męki Pańskiej.  

Urząd parafialny na formularzu strat sporządzonym w dn. 6 lipca 

1919 r. zgłosił oprócz w/w zniszczeń utratę dzwonów z 1719 r. i z 

1806 r.  

Źródła lub bibliografia: 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: 

Kościoły, rkps sygn. 1854, s. 8.  

 AAL. Rep. 60, XXI/11: Akta o wojnie 

1914 r.[1914-1917; akta w jęz. 

rosyjskim i polskim], nlb.  

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 303, 303v, 

312.  

 ks. Marek T. Zahajkiewicz. Diecezja 

Lubelska. Informator historyczny i 

administracyjny. Lublin 1985, s. 134.  

 Archidiecezja lubelska. Red. ks. Piotr B. 

Nowak i in. Lublin 2006, s. 142.  
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Odbudowa świątyni została przeprowadzona w 1919 r.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kościół, plebania, część cmentarza grzebalnego z 

nagrobkami i kaplicą grobową Stadnickich oraz ogrodzenie kościoła 

z bramą, dwiema bramkami i czterema kapliczkami – figurują w 

wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/852).  

21.  Bystrzyca Wólka lubelski Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z 1325 r.  

Istniejący, murowany kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP 

został wzniesiony w l. 1709-1721 – prezbiterium i część nawy są 

późnobarokowe. W 1888 r. kościół został powiększony od strony 

zachodniej przez ówczesnego proboszcza ks. Ambrożego 

Wadowskiego.  

W wykazie strat z dn. 22 czerwca 1919 r. Urząd parafialny 

wykazywał uszkodzenie szrapnelami dachu kościelnego przez 

wojska rosyjskie i austriackie. Jednocześnie informował o 

dokonanej już naprawie, której koszt wyniósł 2.500 koron.  

Wojujące wojska zniszczyły ponadto zabudowania gospodarcze i 

rozebrały parkan z bali na wybudowanie mostu (podobnie jak w 

Biskupicach, Kijanach, Łęcznej).  

Dzwony nie zostały zabrane.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kościół z wystrojem architektonicznym i wyposażeniem w 

zabytki ruchome, ogrodzenie cmentarza kościelnego z bramkami, 

teren cmentarza kościelnego z pomnikiem rodziny Wierzbickich 

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 106, 106v, 

126.  
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oraz drzewostanem – figurują w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych (Nr A/563).  

22.  Chełm  Chełm chełmski Miasto zostało założone przed 1223 r. przez księcia Daniela 

Halickiego, twórcę Księstwa Halicko-Włodzimierskiego, które było 

jednym z największych państw w ówczesnej Europie Środkowo-

Wschodniej. Chełm za ks. Daniela I (ok. 1240 r.) stał się stolicą i 

siedzibą biskupstwa chełmsko-bełskiego.  

Do Polski miasto zostało przyłączone przez królową Jadwigę.  

Miasto było położone przy jednym z głównych traktów 

średniowiecznych z zachodu na wschód.  

W XX w. jednym z czynników rozwoju było przeprowadzenie linii 

kolejowej.  

W 1915 r. nowsza część  miasta została zniszczona: „Przed 

Chełmem widać silne fortyfikacje, w samem zaś mieście znać trochę 

śladów walki; część miasta leżąca bliżej stacji kolejowej, oraz kilka 

zakładów fabrycznych jest spalonych. Sam szczyt starego miasta 

ocalał... ” (Siedlecki. Z ziemi lubelskiej.).  

Źródła lub bibliografia: 

 M. Siedlecki. Z ziemi lubelskiej. Jesień 

1915. [w:] „Tygodnik Ilustrowany” Nr 7 

(z dn. 12 lutego 1916 r.), s. 80 [relacja 

także wydana w formie broszury, 

Kraków 1916].  

23.  Chełm Chełm  chełmski Na Górze Chełmskiej pierwsza świątynię (prawosławną) wzniósł w 

1 poł. XIII w. książę Daniel I Halicki.  

Od k. XVI w. funkcjonowała tutaj katedra greckokatolicka, 

przebudowana w związku z osadzeniem w l. 1638-1640  bazylianów 

i budową klasztoru. Po rozebraniu starej świątyni zbudowany został  

w l. 1735-1756 istniejący do chwili obecnej kościół (wg projektu 

arch. Pawła Fontany przez arch. Tomasza Rezlera). 

Od 1875 r. nieruchomość została przejęta przez Kościół 

Prawosławny. Wówczas budowla została przekształcona i 

zamieniona na sobór.  

W czasie I wojny światowej świątynia została zdewastowana przez 

wojska niemieckie: była użytkowana jako stajnia.  

W 1919 r. nieruchomość została przekazana  jezuitom, którzy 

Źródła lub bibliografia: 

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 5 Woj. lubelskie. Pow. chełmski. 

Red. R. Brykowski, E. Smulikowska-

Rowińska. Warszawa 1968, s. 16.  

 ks. Marek T. Zahajkiewicz. Diecezja 

Lubelska. Informator historyczny i 

administracyjny. Lublin 1985, s. 155.  

 Archidiecezja lubelska. Red. ks. Piotr B. 

Nowak i in. Lublin 2006, s. 158.  

Ikonografia:  

 Chełm. Kościół katedralny. APL. Urząd 

Wojewódzki Lubelski 1919-1939, 

Wydz. Kom. -Bud., sygn. 591: Projekt 
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podjęli prace remontowe, polegające rekonstrukcji stanu 

pierwotnego (z pozostawieniem dodanego po 1875 r. portyku) – w  

APL zachowany jest projekt tego przedsięwzięcia.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie zespół d. katedry greckokatolickiej na Górce Katedralnej 

wraz z kościołem pokatedralnym, obecnie parafialnym, 

rzymskokatolickim pw. Narodzenia NMP oraz dzwonnica, dawny 

klasztor bazylianów, zabudowania gospodarcze, Brama Uściługska 

(Brzeska), pałac biskupi, budynek muzeum eparchialnego, mur 

otaczający cmentarz kościelny i drzewostan – figuruje w 

wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/568).  

przebudowy katedry w Chełmie [1925]. 

24.  Chodel Chodel opolski Miasto Chodel zostało założone przez Bernarda Maciejowskiego w 

1517 r. Część miasta w posiadaniu jezuitów lubelskich od 1619 r. do 

1773 r. Utraciło prawa miejskie 1825 r., a po ponownym odzyskaniu 

przywileju – w 1869 r. degradacja do funkcji osady.  

Centrum miasta stanowił rynek przy którym zlokalizowano kościół 

parafialny. Zabudowa miasteczka była niszczona przez pożary, w 

tym w k. XIX w.: w 1882 r. i 1892 r., oraz dwukrotnie w 1897 r.  

W okresie I wojny światowej spłonęła zabudowa przyrynkowa, 

zabudowania plebańskie, łaźnia żydowska i bożnica (wg APL. 

Urząd Wojewódzki Lubelski 1919-1939, Wydz. Społ. -Polit., sygn. 

730 – był to dom modlitwy, odbudowany w 1915 r.).   

W zestawieniu statystycznym, opracowanym przez Limanowskiego, 

miasto zostało wymienione jako pierwsze – na terenie ówczesnego 

powiatu lubelskiego – pod względem liczby zniszczonych 

nieruchomości (164 na 224 zaewidencjonowanych), a jako drugie z 

uwagi na procent zniszczeń (73,2% - wyższy procent zniszczeń 

odnotowany został w Trawnikach).   

Źródła lub bibliografia: 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: Klęski 

wojenne w budynkach na obszarze 27 

powiatów okupacji austro-węgierskiej 

zestawione przez Biuro Statystyczne G. 

K. R. pod kierunkiem Henryka 

Wiercieńskiego. Lublin 1917-18, rkps 

sygn. 1865.  

 Z. Limanowski. Zniszczenia w 

budowlach w Królestwie Polskim. 

Warszawa 1920. Wydawnictwo 

Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych w 

Warszawie. Tabl. III- Miasta i 

miasteczka, s. 29.  

 APL. Urząd Wojewódzki Lubelski 

1919-1939, Wydz. Społ. -Polit., sygn. 

730: Wykazy statystyczne bożnic 

żydowskich i prywatnych domów 
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Jednym z nielicznych budynków sprzed I wojny światowej jest 

obecnie dawny, murowany zajazd z k. XIX w., usytuowany w 

pierzei rynkowej.  

 

modlitwy. [1920-1922], s. 96-102.  

 J. Chomicki. Chodel. Studium 

Historyczno-urbanistyczne. PP PKZ 

o/Lublin. Lublin 1984, s. 106, mps w 

posiad. WUOZ w Lublinie.  

Ikonografia:  

 Chodel. Kościół i zabudowa 

przyrynkowa. Fot. K. Broniewski, 1917.  

IS PAN, nr inw. B. 1028. 

25.  Chodel 

 

 

 

Chodel 

 

opolski Pierwsza wzmianka o parafii w Chodlu pochodzi z 1325 r. Istniejąca 

świątynia pw. Trójcy Świętej i Narodzenia NMP została 

ufundowana przez Bernarda Maciejowskiego (jego wnukiem był 

prymas Bernard Maciejowski). Budowę kościoła rozpoczęto w 1530 

r., zakończono w 1542 r., konsekrowano w 1584 r.  

W 1914 r. gotycko-renesansowy kościół został poważnie 

uszkodzony w czasie działań wojennych.  

O zniszczeniu kościoła wskutek ostrzału przez wojska rosyjskie 

wspomina T. Szydłowski w publikacji Ruiny Polski, który 

odnotował miedzy innymi, że „jeden z granatów wdarł się w 

sklepienie nawy (beczkowe z lunetami), natomiast piękne gotyckie 

sklepienie prezbiterium ocalało w zupełności”.  

Starty w wyniku zniszczenia kościoła przez pociski armatnie i pożar 

zostały ocenione na 15.000 rb. (materiały zebrane przez 

Wiercieńskiego).  

Zniszczone zostały budynki plebańskie – straty w tym zakresie były 

nie mniejsze i zostały ocenione na 16.600 rb. (Wykaz zniszczonych i 

uszkodzonych budowli oraz strat materialnych spowodowanych 

działaniami nieprzyjacielskich wojsk przy starciach zbrojnych z 

wojskami rosyjskimi w Diecezji Lubelskiej w 1914 r. opracowany na 

podstawie danych zebranych w pierwszych miesiącach 1915 r.).  

Dokładniejsze informacje zawarte zostały w formularzu strat 

datowanym na 27 lipca 1919 r., sporządzonym przez Urząd 

Źródła lub bibliografia:  

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: 

Kościoły, rkps sygn. 1854, s. 8. 

 T. Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód 

wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie 

zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 

i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 53.  

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: 

Kościoły, rkps sygn. 1854, s. 8.  

 AAL. Rep. 60, XXI/11: Akta o wojnie 

1914 r.[1914-1917; akta w jęz. 

rosyjskim i polskim], nlb.  

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 304, 304v, 

311.  

 AAL. Rep. 61, XXI/2: Odbudowa 

kościołów przez wojnę zniszczonych 

[1917-1920], nlb.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 1.: Woj. lubelskie. Pow. bełżycki. 

Red. R. Brykowski, Z. Winiarz. 

Warszawa 1960, s. 3.  

 Archidiecezja lubelska. Red. ks. Piotr B. 
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parafialny, z którego wynika, że w 1914 r. wojska austriackie i 

rosyjskie, pociskami dużego kalibru, zniszczyły dach świątyni, 

ściany boczne i sklepienia. Wysokość zniszczenia w koronach miała 

równać się 100.000. Budynki ekonomiczne, plebania, dom służby 

kościelnej i wikariat zostały spalone przez wojska austriackie.  

Dotkliwą stratą była utrata zabytkowych dzwonów: w 1915 r. 

Niemcy (?) zabrali trzy dzwony „z napisami”, które zostały odlane 

w 1542 r., „napisów nie zanotowano z powodu bitwy na terenie 

miejscowości Chodla”.  

W następstwie tych wydarzeń Dziekan Dekanatu Bełżyckiego w 

piśmie Nr 68 z dn. 13 sierpnia 1919 r. informował Kurię Diecezjalną 

Lubelską, że w związku z poniesionymi stratami parafia potrzebuje 

pomocy finansowej (AAL. Rep. 61, XXI/2).  

Remont świątyni został przeprowadzony w 1920 r.  

Prawne potwierdzenie zabytkowych wartości obiektu:  

W 1931 r. Kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kościół wraz z wyposażeniem ruchomym, ogrodzeniem 

cmentarza kościelnego z bramką i kapliczkami, drzewostanem w 

obrębie cmentarza kościelnego – figuruje w wojewódzkim rejestrze 

zabytków nieruchomych (Nr A/142).  

Nowak i in. Lublin 2006, s. 122.  

Ikonografia:  

 Chodel. Kościół od frontu i od strony 

wschodniej. Rys. J. Polkowski, 1854 

[w:] K. Stronczyński. Opis zabytków, T. 

VI, R. 1855, tabl. 43 i 44. BUW Gabinet 

Rycin. 

 Chodel. Kościół. Fot. K. Broniewski, 

1917.  IS PAN, nr inw. B. 102.  

 Chodel. Kościół – wnętrze. Fot. K. 

Broniewski, 1917.  IS PAN, nr inw. B. 

103-105.  

26.  Chodywańce Jarczów tomaszowski W XVIII w. w Chodywańcach wzmiankowane było założenie 

dworskie Granowskich.  

Podczas I wojny światowej część zabudowań folwarcznych uległa 

zniszczeniu. Właścicielem folwarku był wówczas Jan Wacław 

Paluszyński (1852-1917), który przed wojną wzniósł gorzelnię, 

przebudował spichlerz na kordegardę i wzniósł drugą, podobną.   

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Obecnie zachowana jest jedna z kordegard, która figuruje w 

Źródła lub bibliografia: 

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 70.  
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wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/1291).  

27.  Choroszczynka Tuczna bialski W Choroszczynce pierwsza cerkiew została ufundowana w 1 poł. 

XVII w.  

W 1810 r. została wzniesiona z fundacji Aleksandra Sapiehy 

cerkiew unicka. Po 1875 r. była to cerkiew prawosławna. W  1887 r. 

została gruntownie przebudowana.  

W 1915 r. cerkiew została częściowo spalona w wyniku działań 

wojennych prowadzonych przez wojska rosyjskie i niemieckie. 

Po ustanowieniu parafii rzymskokatolickiej w Choroszczynce w 

1922 r. wykorzystano pozostałości d. cerkwi do budowy nowej 

świątyni katolickiej.  

Po 2000 r. drewniany kościół został przeniesiony z do Janowa 

Podlaskiego – Zaborka (obecnie nie pełni funkcji sakralnej, 

przeznaczony jest na cele wystawienniczo-konferencyjne). Dawny 

kościół figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych 

(Nr A/689).  

Źródła lub bibliografia: 

 APL. Starostwo Powiatowe Bialskie 

1919-1939, sygn. 187: Wykaz kościołów, 

kaplic, cmentarzy, cerkwi i zborów 

ewangelickich. [1921], s. 49-50.  

 APL. Starostwo Powiatowe Bialskie 

1919-1939, sygn. 186: Statystyka 

wyznaniowa - wykazy parafii rzymsko-

katolickich [1925-1939], s. 120.  

 APL. Starostwo Powiatowe Bialskie 

1919-1939, sygn. 196: Starostwo 

Powiatowe Bialskie [1923-1929], s. 10.  

 Drewniane budownictwo sakralne. Pow. 

Biała Podlaska. Tekst J. Maraśkiewicz, 

A. Semeniuk, Lublin 2001, s. 47.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 2: Woj. lubelskie. Pow. Biała 

Podlaska. Red. K. Kolendo-

Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński. 

Warszawa 2006, s. 46.  

28.  Chyżowice Uchanie hrubieszowski W Chyżowicach istniała parafia unicka. Pierwsze świątynie były 

drewniane. W 1871 r. została zbudowana nowa, także drewniana 

cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego. Od 1875 r. – cerkiew 

prawosławna.  

Świątynia spłonęła podczas I wojny światowej (w 1915 r.).  

Nie istnieje.  

Źródła lub bibliografia: 

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 75.  

 W. Słobodian. Cerkvi Chołmskoj 

eparchii. Lwów 2005, s. 425. 

29.  Chyżowice Uchanie hrubieszowski W 1906 r. Edward Tuszowski wzniósł w Chyżowicach pałac wg 

projektu Jana Heuricha syna – spalony w 1915 r. w związku z 

działaniami wojennymi.  

W 1920 r. zbudowano w Chyżowicach dworek na rzucie litery „U”.  

Źródła lub bibliografia: 

 J. Górak, Nieznane dworki 

Lubelszczyzny „Studia i materiały 

lubelskie”, t. 11, Lublin 1986, s. 148.  

 D. Fijałkowski, M. Kseniak. Parki 
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Według stanu na ok. 1982 r. – zachowały się pozostałości 

rozległego, 6 hektarowego parku, zdziczałego, zaniedbanego i 

zniszczonego w 60% (Fijałkowski, Kseniak. Parki wiejskie....).  

 

wiejskie Lubelszczyzny. Stan, ochrona i 

rewaloryzacja biocenotyczna. Lublin 

1982, s. 189.  

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 75.  

30.  Cichobórz Hrubieszów hrubieszowski Dwór z k. XVIII w. w Cichobórzu został wzniesiony przez Ignacego 

Jakuba Pohoreckiego. Nieruchomość w posiadaniu tej rodziny do 

1945 r.  

W 1914 r. dwór został spalony wraz z wyposażeniem oraz 

biblioteką, archiwum i pamiątkami rodzinnymi. Opis i fotografię 

dworu po spaleniu zamieścił Aftanazy w Dziejach rezydencji...  

O intensywności walk prowadzonych w okolicach Cichobórza 

świadczy istniejący cmentarz wojenny (figurujący obecnie w 

wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych). 

Źródła lub bibliografia: 

 J. Petera. Szkice z przeszłości miasta 

kresowego. Zamość 1947, s. 390.  

 R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, s. 16-17.  

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 76.  

Ikonografia: 

 Cichobórz. Dwór od strony frontowej 

(rekonstrukcja dworu na podst. 

fotografii).  Rys.  J. Stańda [w:] R. 

Aftanazy. Dzieje rezydencji na dawnych 

kresach Rzeczypospolitej. Województwo 

bełskie. Ziemia chełmska województwa 

ruskiego, t. 6, Wrocław 1995, il. 9, s. 16.  

 Cichobórz. Dwór po spaleniu. Fot. [w:]  

R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, il. 10, s. 17.  

31.  Cicibór Duży 

[Wielki] 
Biała 

Podlaska 

bialski Pierwsza cerkiew w Ciciborze o nn. dacie erekcji. W 1655 r. 

wybudowana została przez dziedzica dóbr nowa cerkiew, która była 

remontowana lub wybudowana od nowa w 1740 r.  

Źródła lub bibliografia: 

 APL. Starostwo Powiatowe Bialskie, 

sygn. 187: Wykaz kościołów, kaplic, 
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Drewniana, unicka, a po 1875 r. prawosławna cerkiew św. 

Paraksedy, licząca w 1921 r. „ponad 150 lat”, została w 1915 r. 

uszkodzona od kul armatnich. Trzy dzwony zabrali Rosjanie.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Dawna cerkiew unicka, ob. kaplica rzymskokatolicka pw. Matki 

Boskiej Częstochowskiej wraz z otaczającym drzewostanem i 

otoczeniem figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych (Nr A/1392).  

cmentarzy, cerkwi i zborów 

ewangelickich. [1921], s. 64-65.  

32.  Cyców Cyców łęczyński Wieś założona ok. 1430 r.  

Od 1864 r. – znajdowała się tutaj siedziba gminy. Istniała cerkiew 

unicka zbudowana w l. 1860-70. 

Od 2 poł. XIX w. na terenie Cycowa osiedlali się koloniści 

niemieccy, którzy założyli odrębną jednostkę osadniczą pod nazwą 

Cyców Kolonia. Zbudowali tam murowany zbór.  

W okresie I wojny światowej: „z powodu działań wojennych w 1915 

r. wieś Cyców z wyjątkiem paru domów została spalona, cerkiew 

jako murowana ocalała, brak jednak w niej okien. Dom mieszkalny, 

w którym mieszkał duchowny prawosławny wraz z zabudowaniami 

ekonomicznymi zostały także spalone” (AAL. Acta Curiae 

Dioecesiane Lublinensis, Rep. IVb/15).  

W okresie okupacji austriackiej zdewastowana cerkiew została 

zamieniona na magazyn zbożowy  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. cerkiew została wymieniona w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie dawna cerkiew parafialna greckokatolicka, ob. kościół 

rzymskokatolicki pw. Opieki św. Józefa Oblubieńca NMP z 

wyposażeniem wnętrza, dzwonnicą i otoczeniem (cmentarzem 

cerkiewnym) oraz figura Matki Boskiej – figurują w wojewódzkim 

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Acta Curiae Dioecesiane 

Lublinensis, Rep. IVb/15, Ks. W. 

Kowalski do Ks. Dziekana dekanatu 

chełmskiego, pismo z dn. 9 kwietnia 

1919 r. Cyt. za: Śladkowski W. Pod 

zaborami 1795-1918. [w:] „Dzieje 

Cycowa”. Cyców 2010, s. 164.  

 W. Śladkowski. Pod zaborami 1795-

1918. [w:] „Dzieje Cycowa”. Cyców 

2010, s. 164-165.  
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rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/639) 

33.  Czerniejów Kamień chełmski W 1792 r. dobra Czerniejów zostały nabyte przez Jacentego 

Cieszkowskiego, który wzniósł tutaj niewielki dwór. W początku 

XX w. nieruchomość należała do Cottów. Opis i fotografie dworu 

zamieścił Aftanazy w Dziejach rezydencji... Budowla była 

niewielka, założona na rzucie prostokąta, parterowa, nakryta 

wysokim, gontowym dachem. Od frontu wejście poprzedzał ganek o 

dwóch kolumienkach, zwieńczony trójkątnym szczytem. W 

otoczeniu dworu znajdował się park z kolistym trawnikiem przed 

frontem, zaś stawem za dworem.   

Dwór został całkowicie zniszczony w 1915 r.  

Wg stanu na 1982 r. – zachował się staw i ok. 200 drzew z 

dominującym jesionem wyniosłym. (Fijałkowski, Kseniak. Parki 

wiejskie...).  

 

Źródła lub bibliografia: 

 J. Górak. Nieznane dworki 

Lubelszczyzny. „Studia i materiały 

lubelskie”, t. 11.  Lublin 1986, s. 178.  

 D. Fijałkowski, M. Kseniak. Parki 

wiejskie Lubelszczyzny. Stan, ochrona i 

rewaloryzacja biocenotyczna. Warszawa 

1982, s. 167. 

 R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, s. 287-289.  

Ikonografia: 

 Czerniejów. Dwór od strony podjazdu i 

od strony ogrodu. Fot. E. Jankowski, 

przed 1914, fot. ze zbiorów TOnZP – 

jedna z fot. [w:] Wieś i miasteczko. 

Warszawa 1916. T. I, s. 100, il. 272 

(fotografie wykorzystane [w:] Aftanazy. 

Dzieje rezydencji...).  

34.  Czerniejów Jabłonna 

 

lubelski  Dobra Czerniejów k. Lublina w 1426 r. zostały przez króla Jagiełłę 

nadane brygidkom lubelskim, które posiadały tutaj kaplicę.  

Istniejący kościół pw. św. Wawrzyńca został wzniesiony w l. 1608-

1611 i jest zaliczany do kościołów w typie renesansu lubelskiego. Po 

wybudowaniu tego kościoła erygowano parafię. W l. 1913-15 

świątynia została odnowiona i rozbudowana wg proj. arch. 

Władysława Siennickiego.  

T. Szydłowski w publikacji Ruiny Polski wspomniał o nieznacznym 

zniszczeniu kościoła, jednak w świetle wykazu strat sporządzonego 

przez Urząd parafialny w 1919 r. – straty nie dotyczyły budynku 

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 187, 187, 

202. 

 AAL. Rep. 61, XXI/2: Odbudowa 

kościołów przez wojnę zniszczonych 

[1917-1920], nlb.  

 T. Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód 

wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie 

zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 

i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 133.  
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kościoła:   

− wykaz sporządzony przez Wiercieńskiego wskazywał na straty 

w wys. 900 rb. związane z dewastacją cmentarza i 

zniszczeniem ogrodzenia,  

− w wypełnionym w 1919 r. formularzu strat Parafia nie 

wykazała uszkodzenia świątyni, informowała wyłącznie o 

zabraniu przez Rosjan w 1915 r. dwóch dzwonów,  

− w dokumentach dotyczących strat wojennych, znajdujących się 

w Archiwum Archidiecezji Lubelskiej, znajduje się świadectwo 

wydane przez Administratora Diecezji Lubelskiej na prośbę 

J.W. z hr. Platerów Konstantowej Przewłockiej w przedmiocie 

strat w utensyliach i aparatach kościelnych w Diecezji 

Lubelskiej i Siedleckiej w którym została wymieniona parafia 

w Czerniejowie, jako jedna z najbardziej poszkodowanych w 

tym zakresie. 

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kościół wraz z otaczającym go cmentarzem figuruje w 

wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/62).  

35.  Czernięcin 

Poduchowny 

Turobin biłgorajski Parafia łacińska istniała w 1394 r.  

Drewniany,  rzymskokatolicki kościół parafialny pw. św. Katarzyny 

został wzniesiony w 1857 r., wg projektu budowniczego Ordynacji 

Zamoyskiej Władysława Gisgesa. Świątynia została przebudowana i 

powiększona w 1908 r. (dodano dwie kaplice i przedłużono budynek 

od frontu, likwidując przy tym wieżę frontową).  

Kościół został w niewielkim stopniu uszkodzony w dn. 23-27 

sierpnia 1914 r. przez wojska austriackie. Wg wykazu 

sporządzonego przez Wiercieńskiego straty związane z 

uszkodzeniem kościoła oszacowane zostały na 125 rb., budynków 

Źródła lub bibliografia: 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: 

Kościoły, rkps sygn. 1854, s. 7v.  

 AAL. Rep. 60, XXI/11: Akta o wojnie 

1914 r. [1914-1917; akta w jęz. 

rosyjskim i polskim], nlb.  
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plebańskich – na 180 rb.  

W Wykazie zniszczonych i uszkodzonych budowli oraz strat 

materialnych spowodowanych działaniami nieprzyjacielskich wojsk 

przy starciach zbrojnych z wojskami rosyjskimi w Diecezji 

Lubelskiej w 1914 r. (opracowanym na podstawie danych zebranych 

w pierwszych miesiącach 1915 r.) wykazano, że rozbity został 

ołtarz, wybito szyby w oknach i uszkodzono ściany od wystrzałów 

karabinowych.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kościół, dzwonnica, cmentarz kościelny z drzewostanem i 

figurami – ujęty w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych 

(Nr A/1595).  

36.  Czułczyce 

(Przysiółek) 
Sawin chełmski Parafia łacińska w Czułczycach funkcjonowała od k. XV - pocz. 

XVI w. Jednocześnie w miejscowości, do 1875 r. istniała parafia 

greckokatolicka, a następnie po jej likwidacji – prawosławna.  

W Czułczycach w pocz. XX w. istniały: 

 drewniana cerkiew greckokatolicka, po 1875 r. prawosławna, 

nieczynna od 1906 r. w związku ze wzniesieniem nowej cerkwi 

murowanej,  

 murowana cerkiew prawosławna, zbudowana w l. 1904/1905 

 w Przysiółku kościół rzymskokatolicki, drewniany z 1764 r.  

W czasie I wojny światowej drewniany kościół rzymskokatolicki 

pw. Wszystkich Świętych został uszkodzony – parafia na formularzu 

strat w dn. 22 lipca 1919 r. wykazała, że w 1915 r. pociskami 

armatnimi wojska austriackie i rosyjskie uszkodziły dach i sufit 

kościoła.  

Zabrane zostały trzy dzwony, w tym dwa z XVII w. i jeden z 1900 r.  

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 361, 361v, 

383 oraz 387, 387v, 398.  

 APL. Urząd Wojewódzki Lubelski 

1919-1939, Wydz. Społ. -Polit., sygn. 

659: Sprawy dotyczące likwidacji i 

przeznaczenia cerkwi oraz majątku 

pocerkiewnego w powiecie chełmskim 

[1921-1936] s. 306.  

 APL. Urząd Wojewódzki Lubelski 

1919-1939, Wydz. Społ. -Polit., sygn. 

669: Sprawy dotyczące rozbiórki cerkwi 

i kaplic prawosławnych [1921-1936], 

s.40.  

 ks. Marek T. Zahajkiewicz. Diecezja 

Lubelska. Informator historyczny i 
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Remont dachu został przeprowadzony w 1919 r.  

W dn. 8 listopada 1928 r. dawna cerkiew greckokatolicka została 

rozebrana. W 1938 r. murowana cerkiew prawosławna została 

przekazana parafii rzymskokatolickiej.  

Aktualnie drewniany kościół rzymskokatolicki pełni funkcję kaplicy 

cmentarnej.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół pw. Wszystkich Świętych z 1764 r. został 

wymieniony w Spisie zainwentaryzowanych zabytków kultury i 

sztuki na terenie Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 

11/1931 poz. 111.  

Drewniany kościół wraz z dzwonnicą i cmentarzem figuruje w 

wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/81). 

administracyjny. Lublin 1985, s. 158.  

 

37.  Czumów 

 

 

 

Hrubieszów hrubieszowski Wzniesienie murowanego, eklektycznego pałacu w Czumowie w 2 

poł. XIX w. przypisywane jest Zdzisławowi Pohoreckiemu.  

Podczas I wojny światowej w pałacu mieścił się szpital polowy 

wojsk austriackich.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. pałac został wymieniony w Spisie zainwentaryzowanych 

zabytków kultury i sztuki na terenie Województwa Lubelskiego, Lub. 

Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie pałac wraz z pozostałościami parku figuruje w 

wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/602).  

Źródła lub bibliografia: 

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 93.  

 

38.  Dąbrowica Jastków lubelski W Dąbrowicy znajdowała się siedziba rodowa Firlejów z zamkiem i 

kaplicą zamkową św. Mikołaja (kaplica została wzniesiona w pocz. 

XVI w. przez Piotra Firleja). Była to drewniana budowla o 

konstrukcji szkieletowej. Została całkowicie zniszczona na początku 

I wojny światowej, a jej pozostałości rozebrano po 1916 r.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Źródła lub bibliografia: 

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 10: Woj. lubelskie. Pow. 

lubelski. Red. R. Brykowski, E. 

Rowińska, Z. Winiarz-Tryzybowicz. 

Warszawa 1967, s. 9.  

 ks. Marek T. Zahajkiewicz. Diecezja 
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W 1931 r. ruiny zamku zostały wymienione w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kaplica nie istnieje, z dawnego zamku pozostała baszta, 

fundamenty i piwnice, które figurują w wojewódzkim rejestrze 

zabytków nieruchomych (Nr A/290).  

Lubelska. Informator historyczny i 

administracyjny. Lublin 1985, s. 198.  

 Archidiecezja lubelska. Red. ks. Piotr B. 

Nowak i in. Lublin 2006, s. 216.  

39.  Depułtycze 

Stare [Ruskie] 

Chełm chełmski Depułtycze wchodziły w skład dóbr uherskich. Od k. XVIII w. do 

1880 r. dobra należały do Bielskich, którzy zbudowali tutaj dwór. W 

1880 r. Depułtycze zostały wydzielone i sprzedane Ignacemu 

Zakrzewskiemu, a później znowu właścicielom Uhra – 

Fudakowskim. W 1909 r. nabył je Andrzej Marian Podczaski, który 

wraz z rodziną zamieszkał w istniejącym dworze.  

Dwór został zniszczony w 1915 r.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Aktualnie w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych 

figuruje park podworski (Nr A/178). 

Źródła lub bibliografia: 

 J. Górak. Nieznane dworki 

Lubelszczyzny. „Studia i materiały 

lubelskie”, t. 11.  Lublin 1986, s. 178.  

40.  Dęblin Dęblin rycki Murowany pałac został wzniesiony przed 1747 r. W l. 80. XVIII w. 

został przebudowany dla Michała Jerzego Mniszcha i Urszuli z 

Zamoyskich. Projekt wykonał Dominik Merlini. Ponownie pałac 

został przebudowany w pocz. XIX w. przez Jabłonowskich. Ostatni 

z Jabłonowskich został skazany za udział w spisku dekabrystów na 

wysiedlenie. Wówczas dobra z pałacem zostały skonfiskowane i w 

1842 r. przeszły w posiadanie namiestnika kraju Iwana Paskiewicza 

jako darowizna cara Mikołaja I. Urządzenie pałacu zostało 

wywiezione przez Paskiewicza do Homla.  

Klasycystyczna budowla została wypalona w czasie I wojny 

światowej.  

Pałac został odbudowany w l. 1924-27 wg projektu arch. Antoniego 

Dygata. W trakcie przebudowy całkowicie przekształcone zostały 

wnętrza.  

Źródła lub bibliografia: 

 W. Świątkowski. Lubelskie. Czwarta 

wycieczka po kraju. Warszawa 1928, s. 

81.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

X, z. 21: Woj. warszawskie. Pow. rycki. 

Red. Izabella Galicka, Hanna 

Sygietyńska. Warszawa 1967, s. 6.  

 G. Michalska. Dęblin, studium 

historyczno-urbanistyczne. PP PKZ 

o/Lublin, Lublin 1984, s. 25 mps w 

posiad. WUOZ w Lublinie.   

Ikonografia:  

 Dęblin. Pałac. Akwarela, Z. Vogel, 

1796.  Muzeum Narodowe w 
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Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. pałac został wymieniony w Spisie zainwentaryzowanych 

zabytków kultury i sztuki na terenie Województwa Lubelskiego, Lub. 

Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie zespół pałacowo-parkowy: pałac, oranżeria, dwie d. 

oficyny pałacowe, budynek Komendy Szkoły, d. dom ogrodnika, 

willa Komendanta Szkoły, sześć willi w zachodniej części zespołu, 

kordegarda, wyspa, staw i park z ukształtowaniem terenu i ciągiem 

komunikacyjnym – figurują w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych (Nr A/960).  

Warszawie, nr inw. 46939.   

 Dęblin. Spalony pałac. Fot. NN, po 

1915.  IS PAN, nr inw. 11611.  

41.  Dłużniów Dołhobyczów hrubieszowski W 2 poł. XIX w. w Dłużniowie znajdował się dwór z ogrodem i 

parkiem krajobrazowym oraz zabudowa gospodarcza z gorzelnią (?), 

gumno i sady.  

Cały zespół został zniszczony w wyniku działań wojennych I wojny 

światowej i bezpośrednio po wojnie.  

Wg stanu na 1982 r. – zupełny brak drzewostanu parkowego. 

(Fijałkowski, Kseniak. Parki wiejskie...).  

 

Źródła lub bibliografia: 

 T. Augustynek, A. Obrębska, J. 

Teodorowicz-Czerepińska, Ewidencja 

drzewostanu przy dawnej cerkwi w 

Dłużniowie i rozpoznanie 

nieistniejącego parku dworskiego, 

Lublin 1979, s. 5, mps w posiad. WUOZ 

Delegatura w Zamościu  

 D. Fijałkowski, M. Kseniak. Parki 

wiejskie Lubelszczyzny. Stan, ochrona i 

rewaloryzacja biocenotyczna. Warszawa 

1982, s. 239. 

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 102.  

Ikonografia:  

 Dłużniów. Plan katastralny 1887 r.: 

Dłużniów z miejscowością Winniki w 

Galicji. APL. Urząd Katastralny w 

Bełzie [1853-1928]1929-1933[1934-

1939], sygn. 11 i 12.  

42.  Dobratycze Kodeń bialski W Dobratyczach ok. 1726 r. została zbudowana drewniana, unicka 

cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Św. Po 1875 r. była to świątynia 

Źródła lub bibliografia: 

 APL. Starostwo Powiatowe Bialskie 
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prawosławna. W 1903 r. została przebudowana.  

Cerkiew została spalona doszczętnie w 1915 r.  

Nie istnieje (w 1995 r. zbudowano nową świątynię prawosławną).  

1919-1939, sygn. 187: Wykaz kościołów, 

kaplic, cmentarzy, cerkwi i zborów 

ewangelickich. [1921], s. 32.  

 W. Słobodian. Cerkvi Chołmskoj 

eparchii. Lwów 2005, s. 176.  

43.  Dobryń Duży Zalesie bialski W Dobryniu Dużym istniała w 1726 r. drewniana cerkiew unicka 

pw. Zaśnięcia NP Marii. Po 1875 r. – cerkiew prawosławna. Na 

przełomie XIX/XX w. zbudowano nową cerkiew.  

Świątynia, wg informacji podawanych przez niektórych autorów 

spaliła się w 1916 r., wg innych – po I wojnie światowej cerkiew 

została zamieniona na kościół, a spaliła się w poł. l. 20. XX w. 

(Słobodian. Cekvi...).  

W l. 1924-1925 na terenie cmentarza cerkiewnego wzniesiony został 

drewniany kościół rzymskokatolicki pw. Chrystusa Króla, filia 

kościoła w Malowej Górze. Kościół wraz z drzewostanem figuruje 

w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/1327).  

 

Źródła lub bibliografia: 

 APL. Starostwo Powiatowe Bialskie 

1919-1939, sygn. 187: Wykaz kościołów, 

kaplic, cmentarzy, cerkwi i zborów 

ewangelickich. [1921], s. 15-16.  

 APL. Starostwo Powiatowe Bialskie 

1919-1939, sygn. 196: Budynki i place 

pocerkiewne [1923-1929], s. 6.  

 Drewniane budownictwo sakralne. Pow. 

Biała Podlaska. Tekst J. Maraśkiewicz, 

A. Semeniuk, Lublin 2001, s. 50.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 2: Woj. lubelskie. Pow. Biała 

Podlaska. Red. K. Kolendo-

Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński. 

Warszawa 2006, s. 52.  

 W. Słobodian. Cerkvi Chołmskoj 

eparchii. Lwów 2005, s. 177. 

44.  Dokudów Biała 

Podlaska 

bialski Lokacja miasta Dokudów (początkowo pod nazwą Lewkowo) miała 

miejsce w 1504 r. W 1580 r. wzmiankowana była fundacja 

monasteru w Dokudowie. Najpóźniej w 1662 r. miasto przeszło na 

własność Radziwiłłów.  

W 1692 lub 1716 r. została wzniesiona przez Karola Stanisława 

Radziwiłła drewniana, unicka cerkiew pw. św. Praksedy.  Po 1875 r. 

– była to cerkiew prawosławna.  

W czasie I wojny światowej, w 1915 r. Dokudów wraz z cerkwią 

został spalony.   

Źródła lub bibliografia: 

 APL. Starostwo Powiatowe Bialskie 

1919-1939, sygn. 187: Wykaz kościołów, 

kaplic, cmentarzy, cerkwi i zborów 

ewangelickich. [1921], s. 58 i 61.  

 APL. Starostwo Powiatowe Bialskie 

1919-1939, sygn. 484: Statystyka 

placówek unijnych obrzędu wschodnio-

bizantyjskiego słowiańskiego [1937-

1938], s. 14-16.  

 Drewniane budownictwo sakralne. Pow. 
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W l. 1928-1932 w innym miejscu została wzniesiona drewniana 

cerkiew neounicka, ob. kościół parafialny rzymskokatolicki pw. św. 

Praksedy.  

Nie zachowały się czytelne ślady dawnego układu urbanistycznego.  

Biała Podlaska. Tekst J. Maraśkiewicz, 

A. Semeniuk, Lublin 2001, s. 51.  

 W. Słobodian. Cerkvi Chołmskoj 

eparchii. Lwów 2005, s. 180.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 2: Woj. lubelskie. Pow. Biała 

Podlaska. Red. K. Kolendo-

Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński. 

Warszawa 2006, s. 53.  

 A. Bobryk, I. Kochan. Ślady przeszłości. 

Historia i teraźniejszość prawosławia 

na południowo-zachodnim Podlasiu w 

świadomości społecznej. Siedlce 2010, 

s. 182.  

Ikonografia:  

 Dokudów. Drewniana cerkiew. Rys. 

[w:] B. Seniuk. Architektura cerkiewna 

brzeskiej części diecezji Włodzimierskiej 

w świetle inwentarzy wizytacyjnych z lat 

1725-1727. „Lubelszczyzna”, Lublin 

1996, Nr 2, s. 32. Rysunek 

wykorzystany [w:] W. Słobodian. 

Cerkvi Chołmskoj eparchii. Lwów 2005, 

il. s. 180. 

45.  Dorohusk Dorohusk chełmski Parafia w Dorohusku została erygowana w 1768 r. (wcześniej 

istniała tutaj kaplica dworska).  

Neogotycki kościół pw. św. Jana Nepomucena został wzniesiony w 

l. 1905-1908 wg projektu architekta powiatu chełmskiego Diehl’a 

vel Dil’a. Podobnie jak poprzednie świątynie ufundowali go 

Suchodolscy.  

Kościół, stojący w pięknym położeniu nad Bugiem, został poważnie 

zniszczony w czasie I wojny przez kilka pocisków armatnich wojsk 

rosyjskich, wycofujących się za Bug: zburzony został dach świątyni 

i sklepienia, a także częściowo mury. Nie uszkodzony był tylko 

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 386, 386v, 

(część formularza uszkodzona - 

urwana).  

 AAL. AAL. Rep. 61, XXI/2: Odbudowa 

kościołów przez wojnę zniszczonych 

[1917-1920], nlb.  

 Z. Limanowski. Zniszczenia w 

budowlach w Królestwie Polskim. 

Warszawa 1920. Wydawnictwo 
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ambit i pd. ściana korpusu nawowego.  

W wykazie Limanowskiego poniesiona strata, oszacowana na 7.480 

rb., równała się 100% wartości budowli.  

Żywicki w publikacji Architektura neogotycka... cytuje dokument z 

akt parafii, przechowywanych w AAL: „... kościół dawniej 

murowany zburzony nie da się naprawić, gdyż jedna ściana, 

mianowicie północna, zburzona, sklepienie nad całym kościołem 

runęło, wieża zarysowała się mocno od pocisku armatniego i grozi 

zawaleniem... ”  

Po zniszczeniu nabożeństwa były odprawiane w tymczasowej, 

drewnianej kaplicy (przeniesionej w 1923 r. do Rudej Huty).  

W formularzu strat sporządzonym w 1919 r. Urząd parafialny 

informował nie tylko o zburzeniu nowej świątyni w 1915 r. (w 

markach stratę oszacowano na 40.000),  ale również o zniszczeniu 

wielkiego ołtarza i ławek, a także o utracie 2 dzwonów, które zostały 

zabrane.  

W 1916 r. wojska austriackie zrabowały miedzianą blachę z dachu 

kościelnego. Uratowane wyposażenie zostało złożone w zakrystii i 

zaplombowane na rozkaz oficera armii austriackiej (Żywicki, s. 

184).  

Dziekan Dekanatu Chełmskiego w piśmie Nr 37 z dn. 2 kwietnia 

1919 r. informował Kurię Diecezjalną Lubelską, że świątynia jest 

tak całkowicie zniszczona iż należałoby ją budować prawie od 

fundamentów. Koszty odbudowy oceniał na 50.000 marek. (AAL. 

AAL. Rep. 61, XXI/2).  

Odbudowę przeprowadzono w 1921 r. staraniem ks. Ludwika 

Szyszko.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Aktualnie kościół figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych (Nr A/1350).  

Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych w 

Warszawie. Tabl. Nr 7. Spis 

zniszczonych kościołów, s. 31.  

 ks. Marek T. Zahajkiewicz. Diecezja 

Lubelska. Informator historyczny i 

administracyjny. Lublin 1985, s. 158 i 

163.  

 Archidiecezja lubelska. Red. ks. Piotr B. 

Nowak i in. Lublin 2006,s. 164.  

 A. Wawryniuk. Leksykon miejscowości 

powiatu chełmskiego. Chełm 2002, s. 

168.  

 J. Żywicki. Architektura neogotycka na 

Lubelszczyźnie. Lublin 1998, s. 184.  
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46.  Dub Komarów-

Osada 

zamojski Pierwsza wzmianka o wsi Dub pochodzi z 1442 r.  

W 1915 r. we wsi wybuchł pożar, który zniszczył jej południową 

część i drewniany dworek Stanisława Józefa Kowerskiego.  

Odbudowę folwarku i budowę nowego, murowanego dworu 

przeprowadzono po 1920 r.  

Obecnie istnieje d. czworak dworski.  

Źródła lub bibliografia: 

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 113.  

47.  Dub Komarów-

Osada 

zamojski Parafia łacińska erygowana w 1544 r.  

Istniejący, drewniany kościół parafialny rzymskokatolicki pw. 

Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Marii Magdaleny został 

zbudowany w 1778 r. W 1880 r. świątynię powiększono. 

W poł. XIX w. została zbudowana drewniana dzwonnica.  

Kościół został uszkodzony w 1914 r.: zniszczony został dach i 

drzwi, ponadto zniszczone zostały: dzwonnica (rozebrano i spalono 

ściany dzwonnicy i szalunki), plebania, dom organisty, 5 budynków 

gospodarczych i studnia. (APL. Parafia Dub, sygn. 40).  

Zgodnie z w/w Deklaracją poszkodowanego wniesione zostały 

informacje do Wykazu zniszczonych i uszkodzonych budowli oraz 

strat materialnych spowodowanych działaniami nieprzyjacielskich 

wojsk przy starciach zbrojnych z wojskami rosyjskimi w Diecezji 

Lubelskiej w 1914 r.  (opracowanego na podstawie danych 

zebranych w pierwszych miesiącach 1915 r.). W wykazie 

wymieniono zniszczenie kościoła (przy tym wymieniono nie tylko 

uszkodzenia dachu, ale akże okien i ściany), dzwonnicy, plebanii i 

innych budynków parafialnych.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie zespół kościelny obejmujący: kościół z wyposażeniem 

wnętrza, dzwonnicę, murowane ogrodzenia cmentarza kościelnego z 

Źródła lub bibliografia: 

 APL. Akta parafii rzymskokatolickich 

woj. lubelskiego 1436-1943. Parafia 

Dub, sygn. 40.  

 AAL. Rep. 60, XXI/11: Akta o wojnie 

1914 r. [1914-1917; akta w jęz. 

rosyjskim i polskim], nlb.  
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bramką, dwa nagrobki i drzewostan w obrębie cmentarza 

kościelnego – figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków (Nr 

A/657).  

48.  Dubienka Dubienka chełmski Dubienka, położona była na trakcie handlowym prowadzącym z 

Wielkopolski przez Chełm do Kijowa, była wzmiankowana od 1472 

r.. W 1588 r. uzyskała status miasta królewskiego. W XVI i XVII w. 

pełniła ważną funkcję, jako port rzeczny na Bugu, którym spławiano 

drewno i zboże.  

Podczas działań wojennych w okresie I wojny światowej, wg 

danych zebranych przez Biuro Statystyczne pod kierunkiem 

Wiercieńskiego – 149 budynków na 446 zarejestrowanych zostało 

zniszczonych.  

Źródła lub bibliografia: 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: Klęski 

wojenne w budynkach na obszarze 27 

powiatów okupacji austro-węgierskiej 

zestawione przez Biuro Statystyczne G. 

K. R. pod kierunkiem Henryka 

Wiercieńskiego. Lublin 1917-18, rkps 

sygn. 1865.  

 APL. Starostwo Powiatowe 

Hrubieszowskie 1919-1939, sygn. 618: 

Sprawozdania i wykazy Państwowego 

Biura Odbudowy w Hrubieszowie 

[1920-1921], s. 9.  

49.  Dys Niemce lubelski Parafia w Dysie należy do najstarszych w diecezji lubelskiej (została 

utworzona w l. 1374-1425). Kościół parafialny pw. św. Jana 

Chrzciciela wzniesiono w 2 poł. XVI w. Po 1610 r. został 

rozbudowany i odnowiony. Styl – późny renesans.  

W 1915 r. świątynia została uszkodzona: Urząd parafialny w 

formularzu strat sporządzonym w 1919 informował: „dach kościoła 

uszkodzony nieco przez szrapnele rozrywające się nad kościołem, 

które potłukły dachówkę”. Wydarzenie miało miejsce w czasie 

bitwy wojsk rosyjskich z austriackimi w dn. 31 lipca – 4 sierpnia 

1915 r.  

Parafia utraciła 3 dzwony i jedną sygnaturkę (zostały zabrane przez 

Rosjan).  

Straty ocenione zostały na 2.000 koron.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 188, 188v, 

201.  
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zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kościół wraz z dekoracją architektoniczną, wystrojem i 

wyposażeniem wnętrza, dzwonnicą i drzewostanem w obrębie 

cmentarza kościelnego figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych (Nr A/564).  

50.  Dzierzkowice Dzierzkowice kraśnicki Informacja o istnieniu parafii pochodzi z 1326 r.  

Drewniany kościół paraf. pw. śś. Stanisława BM i Marii Magdaleny 

został wybudowany w l. 1730-1748.  

Murowana brama-dzwonnica przy kościele została zbudowana w 

1880 r.  

W 1915 r. w czasie odwrotu wojsk rosyjskich zniszczona została 

dzwonnica, plebania i budynki gospodarcze. Spłonęło archiwum 

parafialne.  

Dziekan Dekanatu Kraśnickiego w piśmie Nr 125 z dn. 17 marca 

1920 r. informował Kurię Diecezjalną Lubelską, że zniszczenie 

(rozbicie granatami) dzwonnicy przy kościele parafialnym w 

Dzierzkowicach jest tak duże, że budowlę należałoby rozebrać. 

Koszty budowy nowej dzwonnicy w ocenie Dziekana wyniosłyby 

100.000 koron.  

Dzwonnica i budynki parafialne zostały odbudowane w okresie 

międzywojennym.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kościół z wyposażeniem wnętrza i otoczeniem z 

drzewostanem w granicach cmentarza kościelnego figuruje w 

wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/101).  

Źródła lub bibliografia: 

 Z. Limanowski. Zniszczenia w 

budowlach w Królestwie Polskim. 

Warszawa 1920. Wydawnictwo 

Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych w 

Warszawie. Tabl. Nr 7. Spis 

zniszczonych kościołów, s. 31.  

 AAL. Rep. 61, XXI/2: Odbudowa 

kościołów przez wojnę zniszczonych 

[1917-1920], nlb.  

Ikonografia:  

 Dzierzkowice. Kościół i brama-

dzwonnica. Fot. K. Broniewski, przed 

1915.  IS PAN, nr inw. B. 1773. Fot. 

[w:] Wieś i miasteczko. 1916, il. 244, s. 

89.   
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51.  Fajsławice Fajsławice krasnostawski Fajsławice były wsią szlachecką, wzmiankowaną od XV w.  

W relacji M. Siedleckiego po zakończeniu działań wojennych obraz 

miejscowości był następujący: „... w spalonych Fajsławicach obok 

zestrzelanego kościoła zobaczyłem wieś do połowy spaloną...”. 

Źródła lub bibliografia: 

 M. Siedlecki. Z ziemi lubelskiej. Obrazy 

z roku 1915. Tężyzna ducha. [w:] 

„Tygodnik Ilustrowany” R. 1916, Nr 11 

(z dn. 11 marca 1916 r.), s. 125 [relacja 

także wydana w formie broszury, 

Kraków 1916].  

52.  Fajsławice Fajsławice krasnostawski Parafię w Fajsławicach erygowano w 1757 r.  

Istniejący, murowany kościół paraf. pw. św. Jana Nepomucena 

został wzniesiony w 1795 r., prawdopodobnie wg projektu Joachima 

Hempla.  

Murowaną, późnobarokową dzwonnicę na cmentarzu kościelnym 

zbudowano na przełomie XVIII/XIX w., podobnie jak murowane  

ogrodzenie z czterema kapliczkami.  

W czasie I wojny światowej, w 1915 r., kościół został spalony wraz 

z wyposażeniem Pożar zniszczył dach i kopułę. Spalona została 

również stojąca obok dzwonnica.   

Urząd parafialny w wykazie strat z dn. 14 lipca 1919 r. opisał to 

wydarzenie w sposób następujący „kościół zbombardowany i 

doszczętnie spalony ze wszystkim co było wewnątrz. ”  

Ponadto, w dn. 18-28 lipca 1915 r., wojska niemieckie i austriackie 

zbombardowały murowany dom przedpogrzebowy i murowany 

parkan kościelny. Spalone zostały 2 drewniane domy mieszkalne i 5 

budynków ekonomicznych, zbombardowano także murowaną 

plebanię.  

W wykazie odnotowano, że w orzeczeniu Komisji Szacunkowej 

oceniono straty na 38.541 rb. = 77.082 koron oraz, że od C. i K. 

Komisji Powiatowej parafia otrzymała subwencję w wysokości 

3.700 koron na odbudowę.  

Urząd parafialny w wykazie wymienił zniszczone w wyniku pożaru 

sprzęty: „spalone zostało wszystko co było w kościele, a 

Źródła lub bibliografia: 

 T. Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód 

wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie 

zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 

i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 141.  

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 55, 55v, 62.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 8.: Woj. lubelskie. Pow. 

krasnostawski. Red. R. Brykowski, E. 

Rowińska. Warszawa 1964, s. 11.  

 Archidiecezja lubelska. Red. ks. Piotr B. 

Nowak i in. Lublin 2006, s. 481-2.  

 A. Polski, ks. Władysław Wójtowicz. 

Zarys dziejów parafii Fajsawice. 

Lublin-Fajsawice 2007, s. 54.  

Ikonografia:  

 Fajsławice. Spalony  kościół i mogiły 

żołnierzy rosyjskich. Fot. [w:] 

„Tygodnik Ilustrowany” R. 1916, Nr 11, 

s. 125.  
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mianowicie: 5 ołtarzy, 12 ławek, 2 stalle, ambona, 2 konfesjonały, 

balustrada, chór, organ nowy, chorągwie; w zakrystii komoda i szafa 

z aparatami, 14 ornatów, 11 kap, 6 obrazów ściennych dużych w 

ramach złoconych, 36 lichtarzy platerowanych, 26 lichtarzy 

cynowych [...] i wiele innych przedmiotów”. Informował, że pięć 

kościelnych dzwonów zabrali Rosjanie.  

Wysokość strat w wyposażeniu ruchomym wyceniono na 22.242 

koron.  

O „prawie całkowitym” zburzeniu kościoła wspomina Szydłowski w 

publikacji Ruiny Polski.  

Odbudowę prowadzono w l. 1916-20 z inicjatywy ks. Emanuela 

Krzywickiego.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kościół z wystrojem wnętrza, dzwonnica, pomniki i 

drzewostan w obrębie cmentarza kościelnego figurują w 

wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/391).  

53.  Fajsławice Fajsławice krasnostawski Znajdująca się na starym cmentarzu parafialnym w Fajsławicach 

murowana, klasycystyczna kaplica grobowa Hakenszmida, 

właściciela dóbr Suchodoły, została wzniesiona w 1820 r. Opis 

kaplicy zamieścił ks. Boniewski w Opisie historycznym Diecezji 

Lubelskiej (1839-1845)... Była to budowla założona na rzucie koła, z 

otworem wejściowym w grubości muru, tworzącego prostokątny, 

masywny występ zwieńczony trójkątnym szczytem  wspartym na 

jońskich półkolumnach z belkowaniem. We wnętrzu znajdował się 

ołtarz i marmurowy pomnik oraz tablica epitafijna.  

Kaplica została uszkodzona w czasie I wojny światowej – od tego 

czasu pozostaje w ruinie.  

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 55, 55v, 62.  

 AAL. Rep. 60A/259: Opis historyczny 

Diecezji Lubelskiej (1839-1845) przez 

ks. Karola Boniewskiego, kanonika 

katedry płockiej, proboszcza w 

Fajsławicach, rkps, s. 452-546 

[Fajsławice].  

 A. Polski, ks. Władysław Wójtowicz. 

Zarys dziejów parafii Fajsawice. Lublin 

– Fajsławice 2007, s. 61.  
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54.  Firlej Firlej lubartowski Dawne miasto założone w 1557 r. przez Mikołaja Firleja z 

Dąbrowicy. Położone na trakcie z Lubartowa do Kocka.  

W okresie I wojny światowej 83 na 195 budynków mieszkalnych w 

miejscowości zostało zniszczonych (Wiercieński. Materiały...).   

Straty nie ominęły parafii w Firleju: wojska rosyjskie i austro-

węgierskie zniszczyły budynki parafialne. Trzy dzwony kościelne 

zabrali Rosjanie. Drewniany kościół pw. Przemienienia Pańskiego 

szczęśliwie ocalał (wykaz strat parafii z 25 czerwca 1919 r.) W 1931 

r. kościół został wymieniony w Spisie zainwentaryzowanych 

zabytków kultury i sztuki na terenie Województwa Lubelskiego, Lub. 

Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111. Aktualnie kościół parafialny 

figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr 

A/920).  

Źródła lub bibliografia: 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: Klęski 

wojenne w budynkach na obszarze 27 

powiatów okupacji austro-węgierskiej 

zestawione przez Biuro Statystyczne G. 

K. R. pod kierunkiem Henryka 

Wiercieńskiego. Lublin 1917-18, rkps 

sygn. 1865.  

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 66, 66v, 78.  

55.  Frampol Frampol biłgorajski Kościół parafialny pw. Matki Boskiej Szkaplerznej i św. Jana 

Nepomucena (wzniesiony w l. 1873-1878) ocalał w czasie działań 

wojennych I wojny światowej.  

Jedynymi stratami jakie poniosła parafia było: utrata dzwonów 

wywiezionych przez wojska rosyjskie w 1915 r. oraz dewastacja 

cmentarza grzebalnego i ogrodzenia (straty – bez wartości dzwonów 

– oceniono na 2.487 rb.).  

Parafianie w 1922 r. zakupili w Warszawie kamienną figurę Matki 

Bożej NP i umieścili w fasadzie. Było to „wotum dziękczynne 

mieszkańców Frampola i parafii w czasie wojny Europejskiej za 

zachowanie przed spaleniem i ewakuacją moskiewską” (Archiwum 

Parafialne we Frampolu. Inwentarz kościoła parafialnego, 1922 r. 

Cyt. za: Żywicki, Architektura neogotycka...).  

Aktualnie kościół parafialny rzymskokatolicki wraz z 

wyposażeniem wnętrza, dzwonnica i cmentarz kościelny z 

drzewostanem – figurują w wojewódzkim rejestrze zabytków 

Źródła lub bibliografia: 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: 

Kościoły, rkps sygn. 1854, s. 7v.  

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 24, 24v, 39.  

 J. Żywicki. Architektura neogotycka na 

Lubelszczyźnie. Lublin 1998, s. 189.  
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nieruchomych (Nr A/1444).  

56.  Garbów Garbów lubelski Pierwsza wzmianka o parafii w Garbowie pochodzi z 1325 r.  

Do 1915 r. istniała drewniana świątynia z k. XVII w. pw. św. 

Wojciecha, o murowanej fasadzie (dobudowanej w pocz. XIX w.), z 

zakrystią z 1731 r. (wg niektórych badaczy – w tym roku 

zbudowany został nowy kościół drewniany). Opis kościoła, 

dekoracji i wyposażenia z oceną stanu technicznego i waloryzacją 

architektury został sporządzony przez Zygmunta Kamińskiego (IS 

PAN, Archiwum TOnZP, teczka nr 59). Z opisu wynika, że kościół 

miał bogato dekorowane wnętrze, była częściowo zachowana 

dekoracja malarska, we wnętrzu zwracała uwagę ambona i dwa 

drewniane nagrobki (jeden przedstawiający kobietę śpiąca na 

sarkofagu, drugi z emblematami rycerskimi). Kościół był wówczas 

„w opłakanym stanie”: gontowy dach przeciekał. Osypywało się 

wzgórze na którym stała świątynia.  

Kościół został spalony w 1915 r.  

Wydarzenie, wg wykazu strat sporządzonego przez Urząd 

parafialny, miało miejsce w dn. 30 lipca 1915 r. i nastąpiło z winy 

wojsk rosyjskich. Strata została oszacowana na 21.200 koron. 

Oprócz kościoła spalona została dzwonnica, plebania, organistówka, 

dom dla służby kościelnej oraz zabudowa gospodarcza.  

We wnętrzu kościoła spłonęło 5 ołtarzy, obrazy, ambona, organy, 

ławki, chorągwie, chrzcielnica, lichtarze itd., a także biblioteka. 

Straty wyceniono na 98.565 koron.  

O zniszczeniu „pięknego i cennego”  kościoła wspominał 

Szydłowski w publikacji Ruiny Polski.  

Razem z kościołem spłonęły także ukryte tutaj paramenty z kościoła 

w Janowcu. Główna Komisja Szacunkowa Ziemi radomskiej z dn. 

26 lutego 1918 r. (operat Nr 569) wyceniła straty parafii w Janowcu 

w zabytkach ruchomych na sumę 24.212 rubli 4 kop. (inf. za: J. 

Stoch. Kościół parafialny...).  

Źródła lub bibliografia: 

 IS PAN. Archiwum TOnZP, teczka nr 

59: Garbów.  

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 130, 130v, 

139.  

 ks. Marek T. Zahajkiewicz. Diecezja 

Lubelska. Informator historyczny i 

administracyjny. Lublin 1985, s. 169.  

 Archidiecezja lubelska. Red. ks. Piotr B. 

Nowak i in. Lublin 2006, s. 200.  

 J. Żywicki. Architektura neogotycka na 

Lubelszczyźnie. Lublin 1998, s. 192.  

 T. Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód 

wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie 

zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 

i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 150.  

 J. Stoch. Kościół parafialny w Janowcu 

nad Wisłą. bmw. 2001, s. 64.  

Ikonografia:  

 Garbów. Drewniany kościół, 

dzwonnica, studnia. Fot. S. Pronaszko, 

1910.  IS PAN, nr inw. B. 1774 i B. 

1775.  

 Garbów. Drewniany kościół – wnętrze. 

Fot. S. Pronaszko, 1910.  IS PAN, nr 

inw. B. 1776.  

 Garbów. Drewniany kościół i bramka. 

Fot. S. Rakowski, przed 1915.  IS PAN, 

nr inw. B. 6672.  

 Garbów. Drewniany kościół parafialny i 

dzwonnica. Fot. J. Dziekoński, przed 
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Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. „ruiny starego kościółka” i dzwonnica zostały 

wymienione w Spisie zainwentaryzowanych zabytków kultury i 

sztuki na terenie Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 

11/1931 poz. 111.  

Obecnie zachowane są murowane fragmenty na wzgórzu. 

1915.  Fot.  [w:] Wieś i miasteczko. 

Warszawa 1916. T. I, il. 261, s. 96. 

 Garbów. Drewniany kościół (zimą). Fot. 

J. Dziekoński, 1914.  IS PAN, nr inw. B. 

1775n. Fot. [w:] Wieś i miasteczko. 

Warszawa 1916. T. I, il. 262, s. 96. 

57.  Garbów Garbów lubelski Przy plebanii drewnianego kościoła św. Wojciecha istniał 

„oryginalny spichlerzyk” (Archiwum TOnZP) i być może należy go 

utożsamiać ze spichlerzem reprodukowanym w publikacji Wieś i 

miasteczko.  

W 1915 r. spichlerz spłonął.  

Źródła lub bibliografia: 

 IS PAN. Archiwum TOnZP, teczka nr 

59: Garbów. 

 Janina Petera. Drewniane spichlerze 

dworskie, plebańskie i mieszczańskie na 

Lubelszczyźnie. „Studia i materiały 

lubelskie”, z. 11, Lublin 1986, s. 95.  

Ikonografia: 

 Garbów. Spichlerz. Rys. Z. Kamiński  

[w:] Wieś i miasteczko, Warszawa 1916, 

il. 264, s. 97.  

58.  Garbów Garbów lubelski W l. 1907-1911 wzniesiony został w Garbowie nowy, neogotycki 

kościół pw. Przemienienia Pańskiego, zaprojektowany przez arch. 

Józefa Piusa Dziekońskiego.  

Murowana, eklektyczna plebania została zbudowana razem z 

kościołem.  

W okresie I wojny światowej, w 1915 r. kościół został ostrzelany 

przez armię austro-węgierską ponad setką pocisków artyleryjskich 

(na terenie Garbowa znajdowały się oddziały armii rosyjskiej).  

Uszkodzone zostały krokwie na przekryciach wież, rozbita 

dachówka na całym dachu, uszkodzone sklepienia w trzech 

miejscach, wybite witraże od strony zachodniej. Ogółem 

uszkodzenie nowego kościoła zostało oszacowane na 180.570 koron.  

Zniszczony został dach na nowej plebanii.  

W ocenie V-ce Dziekana Dekanatu Puławskiego, informującego o 

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 130, 130v, 

139.  

 AAL. Rep. 61, XXI/2: Odbudowa 

kościołów przez wojnę zniszczonych 

[1917-1920], nlb.  

 ks. Marek T. Zahajkiewicz. Diecezja 

Lubelska. Informator historyczny i 

administracyjny. Lublin 1985, s. 169.  

 J. Żywicki. Architektura neogotycka na 

Lubelszczyźnie. Lublin 1998, s. 192-193.  

Ikonografia:  

 Garbów. Nowy, murowany kościół. Fot. 

S. Pronaszko, przed 1915. IS PAN, nr 
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stratach poniesionych przez parafie Dekanatu Kurowskiego (pismo 

skierowane do Kurii Diecezjalnej Lubelskiej Nr 97 z dn. 25 sierpnia 

1919 r.) parafia potrzebowała pomocy w wysokości 100.000 koron.  

W trakcie remontu zakończonego w 1922 r., oprócz uszkodzeń 

powstałych w wyniku działań wojennych, naprawiono także 

spękania murów kościoła, które powstały z przyczyn 

konstrukcyjnych. W plomby ceglane wmurowano odłamki 

pocisków, użytych do ostrzału świątyni. (Żywicki, Architektura 

neogotycka...).  

W l. 1924-1927 zbudowane zostało neogotyckie ogrodzenie (boczne 

części wg proj. Dziekońskiego, cz. frontowa wg proj. architektów 

warszawskich: T. Zielińskiego i M. Bystydzieńskiego).  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

zespół kościoła parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego wraz z 

ogrodzeniem z bramką, kapliczkami procesyjnymi i malowidłami na 

słupku przęsłowym w bramce i plebania – figuruje w wojewódzkim 

rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/3 /1-4/).  

inw. B. 1777 i B. 1778.  

 

59.  Glinny Stok  Siemień parczewski Założenie dworsko-ogrodowe w Glinnym Stoku datowane jest na 2 

poł. XIX w. Od k. XIX w. do 1944 r. była to własność rodziny 

Zaorskich.  

W czasie I wojny światowej dwór uległ częściowemu zniszczeniu.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Założenie dworsko-ogrodowe obejmujące: dwór, park, sad i aleję 

dojazdową – figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych (Nr A/1421).  

Źródła lub bibliografia:  

 Bończak Kucharczyk i in., 

Dokumentacja ewidencyjna założenia 

dworsko-ogrodowego w Glinnym Stoku, 

1983, WUOZ Delegatura w Białej 

Podlaskiej, s. 5.  

 

60.  Gnojno Konstantynów bialski Murowana cerkiew prawosławna pw. św. Praksedy w Gnojnie 

została wzniesiona w l. 1882-1883 z państwowego funduszu 

cerkiewno-budowlanego.  

W okresie I wojny została uszkodzona. Zniszczenia były 

następujące:  

Źródła lub bibliografia: 

 APL. Starostwo Powiatowe 

Konstantynowskie z siedzibą w Janowie 

Podlaskim 1919-1932, sygn. 361: Wykaz 

poszkodowanych w powiecie 

konstantynowskim [1920], ostatnia, nlb. 
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1) uszkodzenie wieży [frontowej] przez pocisk: wyrwany bok i w 

sklepieniu dziura - częściowe uszkodzenie, 2) zniszczony dach od 

pocisku, 3) zniszczone okna.  

W ocenie sporządzającego notatkę w dn. 21 sierpnia 1923 r., do 

naprawy budynku  było potrzebne: 1.000 sztuk cegieł, cement, 44 

deski o dł. 5 m., 46 arkuszy blachy, 10 sztuk okien pojedyńczych i 

okna dubeltowe. (APL. Starostwo Powiatowe Konstantynowskie, 

sygn. 361.)  

Uszkodzeniu uległy również budynki cerkiewne (odnotowany został 

brak ram okiennych i szyb oraz 10 szt. drzwi). Spichlerz, 2 chlewy i 

stodoła zostały całkowicie spalone. (jw.) 

W 1924 r. zatwierdzony został kosztorys i plany odbudowy budynku 

cerkwi i zabudowy gospodarczej. Ogólny koszt remontu świątyni 

(wieży dzwonnej, sklepienia, reperacji dachu, wykonania 12 okien) 

oszacowany został na 851.950.000 (?) marek polskich. (APL. 

Starostwo Powiatowe Konstantynowskie, sygn. 346.) 

Pożyczka na odbudowę obiektu miała pochodzić z Państwowego 

Banku Rolnego w Lublinie.  

Cerkiew została zamieniona na kościół rzymskokatolicki po II 

wojnie światowej.   

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Aktualnie d. cerkiew prawosławna, ob. kościół parafialny 

rzymskokatolicki pw. św. Antoniego Padewskiego wraz z 

drzewostanem i otoczeniem w granicach d. cmentarza cerkiewnego 

figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr 

A/429).  

strona poszytu.   

 APL. Starostwo Powiatowe 

Konstantynowskie z siedzibą w Janowie 

Podlaskim 1919-1932, sygn. 346: Plan 

odbudowy budynków parafialnych we 

wsi Gnojno, gm. Zakanale [1924-1927].   

Ikonografia:  

 Gnojno. Plan, przekrój poziomy i 

poprzeczny cerkwi. APL. Starostwo 

Powiatowe Konstantynowskie z siedzibą 

w Janowie Podlaskim 1919-1932, sygn. 

346: Plan odbudowy budynków 

parafialnych we wsi Gnojno, gm. 

Zakanale [1924-1927] , s. 16.  

 

 

61.  Gołąb Puławy puławski Parafia w Gołębiu była wzmiankowana w 1325 r.  

Istniejący, murowany, manierystyczny kościół parafialny pw. śś. 

Floriana i Katarzyny został wzniesiony w l. 1626-1636.  

W wykazie strat z dn. 23 czerwca 1919 Urząd parafialny 

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 42, 42v, 51.  

Ikonografia:  

 Gołąb. Kościół. Fot. J. Kłos, przed 
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informował, że w 1915 r. dach i tylna ściana kościoła zostały 

podziurawione kulami armatnimi wojsk austriackich, przez co 

parafia poniosła stratę do 1.000 koron.  

Dzwonów kościelnych nie zabrano.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kościół z wyposażeniem w zabytki ruchome, cmentarz 

kościelny z drzewostanem, ogrodzenie cmentarza kościelnego, 

kaplica Matki Boskiej Loretańskiej z dekoracją architektoniczną, 

rzeźbiarską i zabytkami ruchomymi – figurują w wojewódzkim 

rejestrze zabytków (Nr A/120) 

1917.  IS PAN, nr inw. B. 5125.  

62.  Gołębie  

[Hołubie] 

Dołhobyczów hrubieszowski Wieś po raz pierwszy wymieniona w źródłach w 1472 r.  

W pocz. XX w. właściciel majątku Władysław Świeżawski 

przystąpił do częściowej rozbiórki i rozbudowy 300 letniego, 

modrzewiowego dworu: wzniósł nowe, murowane skrzydło, nakryte 

łamanym gontowym dachem.  

Drewniana część dworu z kolumnowym podcieniem spłonęła w 

okresie I wojny światowej. Część murowana została uszkodzona w 

czasie II wojny światowej. Opis i fotografię dworu zamieścił 

Aftanazy w Dziejach rezydencji...  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. w Spisie zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki 

na terenie Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 

poz. 111 zostały wymienione: „dwór” oraz „pałac”.  

Aktualnie murowany pałac, pozostałości parku i dwóch bram 

wjazdowych figurują w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych (Nr A/1477).  

Źródła lub bibliografia: 

 R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, s. 31-32.  

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 132.  

Ikonografia:  

 Gołębie. Dwór - nie zrealizowany 

projekt autorstwa W. Marconiego, 

zatytułowany: Hołubie. Elewacya 

frontowa,  1902.  Muzeum Narodowe w 

Warszawie, nr inw. Rys. Poł. 3009/1.  

 Gołębie. Dwór przed 1939. Fot. [w:] R. 

Aftanazy. Dzieje rezydencji na dawnych 

kresach Rzeczypospolitej. Województwo 

bełskie. Ziemia chełmska województwa 
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ruskiego, t. 6, Wrocław 1995, il. 29.  

63.  Goraj Goraj biłgorajski W folwarku Ordynacji Zamojskiej w Goraju był dwór dzierżawców 

– zrębowy, nakryty czterospadowym gontowym dachem. We 

wnętrzu, na siestrzanie w izbie głównej wyryta była inskrypcja:  

„POBŁOGOSŁAW PANIE BOŻE TEN DOM I WSZYSTKICH 

MIESZKAJĄCYCH W NIEM. FUNDATOROWIE MICHAŁ I MARIANNA 

RYBICCY. MAJSTER SZYMON MALEC. ROKU PAŃSKIEGO 1825 D. 

18 SIERPNIA” (J. St. Bystroń. Napisy na zewnątrz i wewnątrz 

domów. [w:] „Ziemia” R. 1927, Nr 12, s. 195. Cyt. za: Petera, 

Nieznane i zapomniane dworki...).  

Dwór ten spłonął w 1915 r.  

Źródła lub bibliografia: 

 J. Petera-Górak. Nieznane i zapomniane 

dworki na Lubelszczyźnie „Ziemiaństwo 

na Lubelszczyźnie”, Kozłówka 2001, s. 

125. 

64.  Gorzków  Gorzków krasnostawski W 1406 r. wieś będąca wówczas w posiadaniu Mikołaja z Gorzkowa 

uzyskała prawo magdeburskie. Własność Gorzkowskich do 1669 r., 

następnie Sobieskich – wówczas w 1668 r. lokacja miasta, 

zatwierdzona przywilejem Jana III Sobieskiego.  

Miasto położone na ważnym, lokalnym połączeniu 

komunikacyjnym. W rynku do poł. XIX w. stał ratusz.  

Utrata praw miejskich w 1869 r.  

W okresie I wojny światowej 104 budynki zostały zniszczone w 

wyniku działań wojennych (Wiercieński. Klęski wojenne...).  

 

Źródła lub bibliografia: 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: Klęski 

wojenne w budynkach na obszarze 27 

powiatów okupacji austro-węgierskiej 

zestawione przez Biuro Statystyczne G. 

K. R. pod kierunkiem Henryka 

Wiercieńskiego. Lublin 1917-18, rkps. 

sygn. 1865. 

 I. Sygowska. Studium historyczno-

urbanistyczne Gorzkowa, woj. 

zamojskie. Lublin 1990, s. 42-45, mps w 

posiad. WUOZ Delegatura w Zamościu.  

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 137.  

65.  Gorzków Gorzków krasnostawski Parafia została utworzona ok. 1404 r.  

Murowany kościół pw. św. Stanisława BM został wzniesiony w 

1623 r. z fundacji Stanisława Gorzkowskiego. W 1828 r. rozebrana 

została wieża od frontu, po czym w 1885 r. o cztery przęsła 

przedłużono nawę kościoła.  

Źródła lub bibliografia: 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: 

Kościoły, rkps sygn. 1854, s. 7v.  

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 
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W 1801 r. zbudowano murowaną dzwonnicę-bramę i w tym mniej 

więcej okresie (na przełomie XIX/XX w.) cmentarz kościelny 

otoczono murowanym ogrodzeniem. Cmentarz grzebalny został 

założony w poł. XIX w.  

W okresie I wojny światowej  kościół został uszkodzony.  

Według danych zawartych w formularzu strat wypełnionym przez 

Urząd parafialny w dn. 16 sierpnia 1919 r., po bitwach w lipcu i 

sierpniu 1915 r. uszkodzony został kulami dach na kościele i 

murowany parkan kościelny. Spalona została plebania, wszystkie 

zabudowania ekonomiczne, a także poważnie został uszkodzony 

murowany parkan cmentarza grzebalnego.  

Komisja Szacunkowa w 1916 r. wyceniła straty na 22.432 rb. 45 

kop. Sprawcą zniszczeń były głównie wojska rosyjskie.  

Z innych strat – w formularzu ujęto zniszczenie biblioteki będącej 

własnością proboszcza oraz rekwizycję trzech dzwonów.  

Remont dachu przeprowadzony był w 1922 r.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kościół z wyposażeniem wnętrza, dzwonnica – brama i 

drzewostan w granicach cmentarza kościelnego figurują w 

wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/395).  

Odrębną decyzją do wojewódzkiego rejestru zabytków 

nieruchomych wpisano cmentarz grzebalny (rzymskokatolicki), 

kaplicę grobową, mur ogrodzeniowy, drzewostan i nagrobki na 

cmentarzu(Nr A/1186).  

wojennych [1919-1922], s. 245, 245v, 

250.  

66.  Gozdów Werbkowice hrubieszowski Cerkiew unicka w Gozdowie istniała w końcu XVII lub pocz. XVIII 

w. Po 1863 r. była to cerkiew filialna, od 1875 r. – prawosławna.  

Cerkiew przestała istnieć w okresie I wojny światowej, jednak brak 

Źródła lub bibliografia: 

 W. Słobodian. Cerkvi Chołmskoj 

eparchii. Lwów 2005, s. 139.  
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jest bliższych informacji na ten okoliczności zniszczenia świątyni.   Ikonografia: 

 Gozdów. Cerkiew. Rys. Oksana Bojko 

za: „Świat” R. 1909, Nr 28, s. 1-3. Rys. 

[w:] W. Słobodian. Cerkvi Chołmskoj 

eparchii. Lwów 2005, il. s. 139. 

67.  Góra Puławska Puławy puławski Kościół pw. św. Wojciecha został wzniesiony w 1780 r. z fundacji 

ks. Augusta Czartoryskiego. 

Obiekt stanowił zamknięcie perspektywy widokowej z rezydencji 

Czartoryskich w Puławach w kierunku południowo-zachodnim.  

W okresie I wojny światowej, świątynia wyróżniającą się wg 

Tadeusza Szydłowskiego „pięknością wnętrza”, została nieznacznie 

uszkodzona w wyniku działań wojennych.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Aktualnie zespół obejmujący: kościół, dzwonnicę, ogrodzenie 

cmentarza kościelnego i teren cmentarza kościelnego z 

zadrzewieniem – figurują w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych (Nr A/483) 

Źródła lub bibliografia: 

 T. Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód 

wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie 

zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 

i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 139.  

68.  Szychowice (cz. 

Szychowic zw. 

Grafka) 

Mircze hrubieszowski W folwarku Rulikowskich zwanym Grafka, wydzielonym z dóbr 

Szychowice, znajdował się dwór zbudowany w 2 poł. XIX w.  

Dwór został spalony w 1915 r.  

W ocenie Jana Góraka zawartej w artykule Przyczynki do 

architektury dworów Lubelszczyzny... dwór nie posiadał wartości 

artystycznych. Była to budowla częściowo parterowa, a częściowo 

piętrowa, niesymetryczna – pozbawiona cech stylowych. 

Źródła lub bibliografia: 

 J. Górak. Przyczynki do architektury 

dworów na Lubelszczyźnie. 

„Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie”, 

Kozłówka 2003, s. 244.  

Ikonografia: 

 Szychowice (Grafka). Dwór. Fot. z 

albumu Stanisława Rulikowskiego [w:] 

J. Górak. Przyczynki do architektury 

dworów na Lubelszczyźnie. 

„Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie”, 

Kozłówka 2003, il. 9, s. 245. 

69.  Grodysławice Rachanie tomaszowski Wzmianka o miejscowości pochodzi z 1409 r.  

Ok. 1841 r. Edward Fredro dokonał przebudowy założenia dworsko-

Źródła lub bibliografia: 

 R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 
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ogrodowego i wzniósł murowany dwór (wg innych informacji dwór  

mógł pochodzić z k. XVIII w.).  

Opis i rysunek dworu zamieścił Aftanazy w t. 6 publikacji Dzieje 

rezydencji... Murowany, klasycystyczny, parterowy dwór był 

nakryty gontowym dachem,  na niemal całej elewacji frontowej 

założona była galeria portykowa.  

Od k. XIX w. dwór był w posiadaniu Szeptyckich, jednak ci przed 

1900 r. opuścili siedzibę z powodu jej zagrzybienia i zawilgocenia.  

W czasie walk rosyjsko-austriackich w 1914 i w 1915 r. dwór został 

poważnie zniszczony. W okresie powojennym nastąpiła parcelacja 

posiadłości grodysławickiej. W l. 30 dwór został częściowo 

rozebrany.  

Limanowski nie wymienia dworu wśród budowli zniszczonych w 

okresie Wielkiej Wojny. Natomiast Aftanazy, który oparł się na 

relacji Jana Kazimierza Szeptyckiego, pisze, że dwór został 

„zniszczony przez grzyb i pierwszą wojnę światową”.  

Aktualnie istnieją pozostałości zespołu dworskiego, w tym ruina 

dworu – nie figurują w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych.  

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, s. 27-28.  

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 149.  

Ikonografia: 

 Grodysławice. Dwór od strony 

podjazdu. Rys. (na podst. fotografii) J. 

Stańda  [w:] R. Aftanazy. Dzieje 

rezydencji na dawnych kresach 

Rzeczypospolitej. Województwo bełskie. 

Ziemia chełmska województwa ruskiego, 

t. 6, Wrocław 1995, il. 24.  

70.  Gródek Jarczów tomaszowski Parafia erygowana 13 czerwca 1420 r.  

Istniejący, murowany, klasycystyczny kościół parafialny pw. św. 

Anny – Matki NMP, został wybudowany w r. 1840 lub 1846 r.  

Kościół został uszkodzony przez wojska austriackie w 1914 r.  

W Wykazie zniszczonych i uszkodzonych budowli oraz strat 

materialnych spowodowanych działaniami nieprzyjacielskich wojsk 

przy starciach zbrojnych z wojskami rosyjskimi w Diecezji 

Lubelskiej w 1914 r. (opracowanym na podstawie danych zebranych 

w pierwszych miesiącach 1915 r.) wymieniono zniszczenie dachu na 

XIX-wiecznym kościele.  

Zabrane zostały 3 dzwony.  

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 94, 94v, 103.  
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Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kościół parafialny rzymskokatolicki wraz z 

wyposażeniem, dzwonnica, 5 pomników nagrobnych, drzewostan i 

cmentarz kościelny – figurują w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych (Nr A/1518).  

71.  Gródki Turobin krasnostawski W 1780 miejscowość pod nazwą Maydan Gródki. W 1783 r. istniała 

tutaj karczma, w 1808 r. wymieniane były karczma i karczemka.  

W 1845 r. karczma uzyskała pozwolenie na dalszy wyszynk 

alkoholu (Dziennik Urzędowy Guberni Lubelskiej, 1845 r., s. 385, 

[za:] Niedźwiedź. Leksykon...).  

Karczma spłonęła podczas I wojny światowej.  

Źródła lub bibliografia: 

 R. Tokarczyk, Gródki. Dzieje wsi 

roztoczańskiej. Lublin 2000, s. 172.  

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 153.  

72.  Gutanów Garbów  lubelski Barokowy modrzewiowy dwór w Gutanowie został wzniesiony w 2 

poł. XVIII w. przez Tomasza Dłuskiego. Dwór, będący w 

posiadaniu spadkobierców – hr. Grabowskich, został podpalony 

„przy odwrocie Rosjan w 1915 r. ” (w publikacji Góraka Nieznane 

dworki... podany został rok „1916’).  

W czasie pożaru „zgorzały lub zostały rozdrapane” zbiory hr. 

Grabowskich, między innymi liczne pamiątki po Stanisławie 

Auguście (Studzińska. Wspomnienia...).  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. dwór został wymieniony w Spisie zainwentaryzowanych 

zabytków kultury i sztuki na terenie Województwa Lubelskiego, Lub. 

Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Modrzewiowy dwór nie istnieje. Na terenie nieruchomości 

podworskiej zlokalizowany jest murowany, piętrowy dwór 

Grabowskich (pochodzący z pocz. XX w.), który nie figuruje w 

wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych.  

Źródła lub bibliografia: 

 T. Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód 

wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie 

zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 

i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 170.  

 J. Górak. Nieznane dworki 

Lubelszczyzny. „Studia i materiały 

lubelskie”, t. 11.  Lublin 1986, s. 178.  

 J. z Trzcińskich Studzińska. 

Wspomnienia – moje życie. Część 

pierwsza – Leśce, odc. VIII. [w:] „Głos 

Garbowa”, marzec 1998, s. 3.  
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Z dawnym, barokowym założeniem należy wiązać terakotową figurę 

św. Anny (A/698), która była umieszczona na postumencie w ciągu 

zabudowy wsi, a obecnie znajduje się w kaplicy rzymskokatolickiej 

w Gutanowie. 

73.  Hajowniki Skierbieszów zamojski Hajowniki były wsią szlachecką, wzmiankowaną od 1436 r.  

Murowany dwór w Hajownikach został wybudowany w 1901 r. wg 

projektu Stanisława Czachórskiego.  

Dwór został zniszczony w okresie I wojny światowej.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Aktualnie park podworski figuruje w wojewódzkim rejestrze 

zabytków nieruchomych (Nr A/1442) 

Źródła lub bibliografia: 

 R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, s. 353.  

74.  Hańsk Hańsk włodawski Założenie dworsko-folwarczne w Hańsku zostało zniszczone w 

czasie I wojny światowej.  

Obecnie – pozostałości parku, które nie figurują w wojewódzkim 

rejestrze zabytków nieruchomych.  

Źródła lub bibliografia: 

 Bronisław Seniuk. Hańsk. Monografia 

Gminy. Hańsk 2008, s. 135, mps w 

posiad. autora.  

 

75.  Hniszów 

[Gniszów] 
Ruda-Huta chełmski Wieś i dwór wzmiankowane w XVI w.  

Około poł. XIX w. właścicielem majątku był brat Henryka 

Wieniawskiego – Julian.  

Dwór został spalony w czasie I wojny światowej.  

Po I wojnie światowej Karpińscy wznieśli nowy dwór, który został 

rozebrany w 1957 r.  

Prawne potwierdzenia wartości zabytkowych obiektu:  

Dwór nie istnieje. Aktualnie w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych figuruje dawny zespół dworsko-parkowy (Nr A/177).  

Źródła lub bibliografia: 

 A. Franecki. Ślady dziejów gminy Ruda-

Huta. Chełm – Ruda-Huta 2009, s. 62.  

76.  Holeszów Hanna  włodawski Drewniana, unicka cerkiew pw. św. Michała została zbudowana 

przed 1726 r.  

W okresie I wojny światowej została spalona (APL. SPB sygn. 187).  

Źródła lub bibliografia: 

 APL. Starostwo Powiatowe Bialskie, 

sygn. 187: Wykaz kościołów, kaplic, 

cmentarzy, cerkwi i zborów 
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ewangelickich. [1921], s. 68-69.  

Ikonografia: 

 Holeszów. Cerkiew. Rys. Oksana Bojko 

wg fotografii prezentowanej w 1998 r. 

na konferencji w Chełmie [w:] W. 

Słobodian. Cerkvi Chołmskoj eparchii. 

Lwów 2005, il. s. 40.  

77.  Honiatycze Werbkowice hrubieszowski W poł. XVIII w. Józef Rulikowski nabył Honiatycze i wybudował 

dwór modrzewiowy, założony na planie „nieomal kwadratu”, 

nakryty łamanym polskim dachem gontowym. We dworze 

Rulikowscy przechowywali m. in. 260 listów J. I. Kraszewskiego do 

brata Lucjana – malarza, który był autorem galerii portretów 

Rulikowskich.  

Dwór został zdewastowany w czasie I wojny światowej, ale ocalał. 

Zniszczonych zostało wiele zabytkowych mebli i dzieł sztuki (wg 

Góraka – dwór został zniszczony w 1916 r.).  

W maju 1944 r. dwór został spalony, a następnie okoliczni 

mieszkańcy wycieli park.  

Dwór nie istnieje. Nie zachował się również park dworski 

(Fijałkowski, Kseniak. Parki wiejskie...).  

 

 

Źródła lub bibliografia: 

 D. Fijałkowski, M. Kseniak. Parki 

wiejskie Lubelszczyzny. Stan, ochrona i 

rewaloryzacja biocenotyczna. Warszawa 

1982, s. 64.  

 R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, s. 32-35.  

 J. Górak. Nieznane dworki 

Lubelszczyzny. „Studia i materiały 

lubelskie”, t. 11.  Lublin 1986, s. 178.  

Ikonografia:  

 Honiatycz. Dwór. Fot. NN, ndt. WBP w 

Lublinie, sygn. 5781/I. 

 Honiatycze. Dwór przed 1914. Elewacja 

frontowa i elewacja tylna. Fot. [w:] R. 

Aftanazy. Dzieje rezydencji na dawnych 

kresach Rzeczypospolitej. Województwo 

bełskie. Ziemia chełmska województwa 

ruskiego, t. 6, Wrocław 1995, il. 30, 31.  

78.  Honiatycze Werbkowice hrubieszowski W Honiatyczach do 1875 r. funkcjonowała filia parafii unickiej 

Wakijów.  

Drewniana cerkiew unicka, po 1875 r. prawosławna, została 

uszkodzona w czasie I wojny światowej, a następnie spalona w 1943 

Źródła lub bibliografia: 

 ks. Marek T. Zahajkiewicz. Diecezja 

Lubelska. Informator historyczny i 

administracyjny. Lublin 1985, s. 348.  

 W. Słobodian. Cerkvi Chołmskoj 



 

 

 

 

 

8
2
 

r.  

W 1956 r. na dawnym cmentarzu cerkiewnym została wybudowana 

świątynia rzymskokatolicka, od 1975 r. – parafialna.  

eparchii. Lwów 2005, s. 144.  

79.  Horbów Zalesie bialski W miejscowości istniała parafia unicka pw. Przemienienia 

Pańskiego, po 1875 r. – cerkiew przejęła parafia prawosławna.  

Ok. 1904 r. zbudowano nową, podobnie jak wcześniejsze świątynie 

drewnianą cerkiew, wg projektu arch. eparchialnego W. 

Pokrowskiego.  

Wg informacji w Katalogu Zabytków Sztuki – cerkiew została 

uszkodzona w czasie I wojny światowej. Nie potwierdzają tej 

informacji ogólne akta dotyczące strat wojennych w posiadaniu 

Kurii Diecezjalnej Siedleckiej (należy jednak zauważyć, że wykazy 

strat wojennych parafii rzymskokatolickich Diecezji Siedleckiej 

zostały sporządzone przed datą erekcji parafii rzymskokatolickiej w 

Horbowie, która funkcjonuje w miejscowości od 1923 r.).  

W l. 1924-1925 przeprowadzony został remont wnętrza i dachu 

świątyni.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Dawna cerkiew prawosławna, ob. kościół parafialny 

rzymskokatolicki, z cmentarzem i drzewostanem – figuruje w 

wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/1367).  

Źródła lub bibliografia: 

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 2: Woj. lubelskie. Pow. Biała 

Podlaska. Red. K. Kolendo-

Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński. 

Warszawa 2006, s. 63.  

80.  Horbów Zalesie bialski Przed 1740 r. został zbudowany nowy dwór w Horbowie. Wówczas 

była to własność Radziwiłłów. Od 1815 r. w posiadaniu Adama 

Czartoryskiego. Po powstaniu listopadowym i konfiskacie dóbr 

należących do Czartoryskich – Horbów został przekazany hr. 

Nieradowi Kirpiczowi, który rozbudował folwark.  

W 1915 r. miał miejsce pożar zabudowań dworskich.  

Po 1921 r. majątek został rozparcelowany. 

Źródła lub bibliografia: 

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 2: Woj. lubelskie. Pow. Biała 

Podlaska. Red. K. Kolendo-

Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński. 

Warszawa 2006, s. 63.  

81.  Horodło Horodło hrubieszowski Parafia erygowana w pocz. XV w.  Źródła lub bibliografia: 
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Pierwszy kościół ufundowany w 1425 r. jako klasztorny 

dominikanów (konwent istniał od 1411 r. do 1783 r.).  

Istniejący, późnobarokowy kościół pw. św. Jacka i MB Różańcowej 

został wzniesiony w l. 1739-1758 dla dominikanów. Po likwidacji 

konwentu w 1781 r. kościół został przekazany parafii 

rzymskokatolickiej (stary kościół parafialny został rozebrany  w 

1783 r. decyzją władz austriackich).  

Parafia w Horodle w okresie I wojny światowej poniosła następujące 

starty:  

Wg formularza strat wypełnionego i następnie przekazanego przez 

Urząd parafialny do kurii Diecezjalnej Lubelskiej – murowany 

kościół nie został uszkodzony. Przez wojska niemieckie zniszczone 

zostało ogrodzenie cmentarza grzebalnego i ogrodów parafialnych, 

(strata równa 27.00 koron). W 1915 r. Austriacy zabrali dwa 

dzwony.  

Z dokumentu znajdującego się w zbiorze akt Parafii Horodło (APL. 

Akta parafii rzymskokatolickich woj. lubelskiego, sygn. 19) jednak 

wynika, że w 1921 r. były prowadzone prace budowlane przy 

budynku kościoła: zamurowywano dziury w ścianach, tynkowano 

go i malowano. O aprobatę remontu świątyni nie występowano do 

Kurii Biskupiej Lubelskiej, a w piśmie skierowanym do 

Państwowego Biura Odbudowy w Hrubieszowie tłumaczono jej 

brak tym, że prowadzone roboty w obiekcie nie zmieniają jego 

wyglądu oraz rozplanowania. Być może konieczność podjęcia prac 

remontowych budowli rzeczywiście nie wynikała ze zniszczeń 

wojennych.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111. 

Aktualnie kościół parafialny, dzwonnica, drzewostan i wzgórze na 

którym usytuowany jest kościół – figurują w wojewódzkim rejestrze 

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 256, 256v, 

257.  

 APL. Akta parafii rzymskokatolickich 

woj. lubelskiego 1436-1943. Parafia 

Horodło, sygn. 19: Sprawa odbudowy 

kościoła parafialnego w Horodle 

[1921], s. 4. 

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 6: Woj. lubelskie. Pow. 

hrubieszowski. Red. Ryszard 

Brykowski, Ewa Rowińska. Warszawa 

1964, s. 14-15.  

 ks. Marek T. Zahajkiewicz. Diecezja 

Lubelska. Informator historyczny i 

administracyjny. Lublin 1985, s. 177.  
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zabytków nieruchomych (A/80).  

82.  Horodysko Leśniowice chełmski W 1915 r. spalony został dach murowanego budynku urzędu gminy 

w Horodysku, zbudowanego w 1906 r. w stylu nawiązującym do 

dworu polskiego (budynek na planie prostokąta, z kolumnowym 

portykiem na osi zwieńczonym trójkątnym szczytem).  

Źródła lub bibliografia: 

 S. Łopuszyński. Gmina Leśniowice i 

okolice. Leśniowice 2000, s. 15.  

Ikonografia: 

 Horodysko. Urząd Gminy. Fot. 

współczesna  [w:] S. Łopuszyński. 

Gmina Leśniowice i okolice. Leśniowice 

2000, s. 57.  

83.  Horoszczyce  hrubieszowski Drewniana cerkiew w Horoszczycach została zbudowana 

prawdopodobnie w pocz. XVIII w. Była to budowla trójdzielna, z 

jedną kopułą, kryta gontowym dachem.  

W 1915 r. cerkiew została spalona.  

Źródła lub bibliografia: 

 W. Słobodian. Cerkvi Chołmskoj 

eparchii. Lwów 2005, s. 161.  

Ikonografia:  

 Horoszczyce. Cerkiew. Fot. S. 

Czuprykowski, ok. 1914 [w:] Wieś i 

miasteczko. Warszawa 1916, il. 276, s. 

102. Fot. wykorzystana [w:] W. 

Słobodian. Cerkvi Chołmskoj eparchii. 

Lwów 2005, il. s. 161. 

84.  Hostynne Werbkowice hrubieszowski Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1394 r.  

Pod k. XVIII w. wybudowany został „wielki, klasycystyczny dwór, 

zakrawający na pałac”, być może przez Jana Suffczyńskiego, 

właściciela dóbr od 1794 r. Opis dworu i fotografie zamieścił 

Aftanazy w Dziejach rezydencji... Dwór był piętrowy, nakryty 

łamanym, gontowym dachem. Od frontu posiadał czterokolumnowy 

portyk w wielkim porządku, zwieńczony trójkątnym frontonem.  

Dwór wraz z wyposażeniem i pamiątkami rodzinnymi został 

spalony przez wojska rosyjskie w 1915 r. (wówczas właścicielem 

był Adam Marian Komorowski, zaadoptowany przez Kacpra 

Suffczyńskiego).  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Źródła lub bibliografia: 

 T. Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód 

wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie 

zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 

i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 166.  

 Z. Limanowski. Zniszczenia w 

budowlach w Królestwie Polskim. 

Warszawa 1920. Wydawnictwo 

Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych w 

Warszawie. s. 47.  

 R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 
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W 1931 r. dwór został wymieniony w Spisie zainwentaryzowanych 

zabytków kultury i sztuki na terenie Województwa Lubelskiego, Lub. 

Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Wg stanu na 1982 r. – park podworski b. zniszczony, pozostały 

szpalery wokół pół dworskich. (Fijałkowski, Kseniak. Parki 

wiejskie...). Budynki dworskie nie istnieją.  

1995, s. 38-39.  

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 176.  

 D. Fijałkowski, M. Kseniak. Parki 

wiejskie Lubelszczyzny. Stan, ochrona i 

rewaloryzacja biocenotyczna. Warszawa 

1982, s. 185.  

Ikonografia:  

 Hostynne. Dwór. Rysunek [w:] Zbiór 

znaczniejszych budowli w województwie 

lubelskim [litogr. J. Sławiński, Łaszcz, 

Stompf]. Warszawa, 1836, il. 34. 

Cyfrowa Biblioteka Narodowa, 

dostępne na: www.polona.pl  

 Hostynne. Dwór ok. 1914. Elewacja 

frontowa i elewacja ogrodowa. Fot. [w:] 

R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, il. 38-39.  

85.  Hrebenne Horodło  hrubieszowski Wieś wzmiankowana 1 1445 r. W poł. XVIII w. była to 

współwłasność braci Dydyńskich (Józefa i Marcina). W jednej 

części istniał dwór z drzewa sosnowego, pod gontem (własność 

Marcina), w drugiej nowo wzniesiony dwór murowany oraz stajnia, 

obora i stodoła (własność Józefa) – Augustynek i in. Ewidencja 

parku...  

W 2 poł. XIX w własność Podhorodeńskich, którzy przebudowali 

murowany dwór.  

Dwór ten został znacznie zniszczony w okresie I wojny światowej. 

W trakcie remontu prowadzonego zapewne przez Chrzanowskich, 

kolejnych właścicieli nieruchomości, rozebrano drewniane piętro 

Źródła lub bibliografia: 

 T. Augustynek, A. Obrębska, J. 

Teodorowicz-Czerepińska, Ewidencja 

parku w Hrebennem, gm. Horodło, woj. 

zamojskiego. Lublin 1977, s. 1-2, mps w 

posiad. WUOZ Delegatura w Zamościu.  

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 178.  

Ikonografia: 

 Hrebenne. Plan katastralny 1854 r.: 

Hrebenne in Galizien. APL. Urząd 



 

 

 

 

 

8
6
 

budynku.   

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. dwór wymieniony w Spisie zainwentaryzowanych 

zabytków kultury i sztuki na terenie Województwa Lubelskiego, Lub. 

Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie zespół dworski: dwór z towarzyszącą zielenią – figuruje w 

wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/1500).  

Katastralny w Bełzie [1853-1928]1929-

1933[1934-1939], sygn. 24, 25.  

86.  Hrubieszów Hrubieszów hrubieszowski  Pierwsza wzmianka źródłowa o miejscowości pod nazwą Rubieszów 

pochodzi z 1255 r. Hrubieszów położony był na szlaku handlowym 

z Lublina na Ruś. Od 1400 r. – miasto królewskie. W XVI w. 

otoczone wałami z dwiema bramami.  

W kolejnych wiekach Hrubieszów był wielokrotnie niszczony w 

czasie najazdów i wojen tatarskich i kozackich, oraz w wyniku 

pożarów.  

Ponowny rozkwit miasta po 1816 r. w związku z założeniem przez 

Stanisława Staszica Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego.  

W okresie I wojny światowej – w relacji naocznego świadka M. 

Siedleckiego – „po zajęciu Hrubieszowa przez wojska austriacko-

niemieckie Rosjanie cofnęli się za Huczwę i przez kilka dni 

ostrzeliwali miasto”.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych układu 

urbanistycznego: 

Układ urbanistyczny miasta Hrubieszowa, obejmujący zabudowę 

wyspy okolonej przez rz. Huczwę wraz z przedmieściem w rejonie 

ulic Podzamcza i 1 Maja, z historyczną siecią ulic i placów oraz 

skalą zabudowy, a także sylwetą miasta i konfiguracją terenu – 

figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr 

A/659). 

Źródła lub bibliografia: 

 M. Siedlecki. Z ziemi lubelskiej. Obrazy 

z roku 1915. Bohaterskie 

duchowieństwo. [w:] „Tygodnik 

Ilustrowany” R. 1916, Nr 10 (z dn. 4 

marca 1916 r.), s. 117.  

 M. Siedlecki. Z ziemi lubelskiej. Obrazy 

z roku 1915. Tężyzna ducha. [w:] 

„Tygodnik Ilustrowany” R. 1916, Nr 11 

(z dn. 11 marca 1916 r.), s. 125 [relacja 

także wydana w formie broszury, 

Kraków 1916].  

87.  Hrubieszów Hrubieszów hrubieszowski  Parafia erygowana w 1400 roku, uposażona przez Władysława 

Jagiełłę.  

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 
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Barokowy kościół pw. św. Mikołaja został wzniesiony w l. 1736-50 

z fundacji Kuropatnickich dla dominikanów. Po kasacie klasztoru w 

1781 r. – kościół parafialny.  

Zarówno Zahajkiewicz w informatorze Diecezji Lubelskiej, jak i 

autorzy Katalogu Zabytków Sztuki podają informację, że kościół 

został uszkodzony w czasie I wojny światowej. Nie potwierdza tego 

jednak sprawozdanie parafii przekazane Diecezji Lubelskiej w dn. 

14 lipca 1919 r., w którym jako jedyną stratę wymieniono zabranie 

przez Rosjan trzech dzwonów w 1915 r. 

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół parafialny pw. św. Mikołaja wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie zespół klasztorny podominikański obejmujący: kościół 

parafialny rzymskokatolicki z wyposażeniem w zabytki ruchome, 

dawny klasztor, dzwonnica i drzewostan w obrębie cmentarza 

kościelnego – figurują w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych (nr A/328).  

wojennych [1919-1922], s. 171, 171v, 

172.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 6: Woj. lubelskie, Pow. 

hrubieszowski. Red. R. Brykowski, E. 

Rowińska. Warszawa 1964, s. 20.  

 ks. Marek T. Zahajkiewicz. Diecezja 

Lubelska. Informator historyczny i 

administracyjny. Lublin 1985, s. 179.  

88.  Hulcze Dołhobyczów hrubieszowski Wieś wymieniona w źródłach w 1449 r. Od poł. XIX w. należała do 

rodziny Krzyżanowskich.  

W 1915 r. w wyniku działań wojennych spalony został dwór, 

zabudowania folwarczne oraz zniszczony park. Ostatni właściciel 

majątku Jan Potworowski (zm. w 1944 r.) zamieszkał w gorzelni.  

Zespół podworski nie istnieje.  

Źródła lub bibliografia: 

 E. Bończak-Kucharczyk, A. Oleksicki, 

K. Kucharczyk, J. Oleksicki,. 

Dokumentacja ewidencyjna założenia 

dworsko-ogrodowego w Hulczach, gm. 

Dołhobyczów, Białystok 1986, s. 1-4, 

mps w posiad. WUOZ Delegatura w 

Zamościu.  

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 184.  

Ikonografia: 

 Hulcze. Plan katastralny 1854 r. i 1897 

r.: Hulcze sammt der Ortschaft 
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Chochlow in Galizien. APL. Urząd 

Katastralny w Bełzie [1853-1928]1929-

1933[1934-1939], sygn. 26 i 27.  

89.  Husynne Hrubieszów hrubieszowski Po 1880 r. wzniesiony duży, drewniany dwór Gałęzowskich, od 

1903 Marii i Władysława Gutowskich.  

Dwór został spalony w 1916 lub 1917 przez kwaterujących 

żołnierzy austriackich w wyniku zaprószenie ognia.  

Obecnie – teren bloku mieszkalnego nr 7.  

Źródła lub bibliografia: 

 Z. Limanowski. Zniszczenia w 

budowlach w Królestwie Polskim. 

Warszawa 1920. Wydawnictwo 

Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych w 

Warszawie. s. 47.  

 Jan Klekot. Husynne. Chełm 2009, s. 

239.  

Ikonografia: 

 Husynne. Dwór. Fot. [w:] J. Klekot. 

Husynne. Chełm 2009, il. s. 233.  

90.  Huszcza 

 

 

Łomazy bialski W dn. 15 sierpnia 1915 r. drewniany kościół św. Michała Archanioła 

wzniesiony w 1811 r. (w miejscu wcześniejszej świątyni) został 

całkowicie spalony przez ustępujące wojska rosyjskie.  

August Krasicki w dn. 22 sierpnia 1915 r. zanotował: „Wieś 

Huszcza połowa z kościołem spalona”. 

W d. 25 stycznia 1919 r. został sporządzony przez dozór kościoła 

następujący spis strat wojennych Parafii Huszcza (AKDS. Straty 

wojenne. Sygn. III. S. 15. T. 1):   

 kościół drewniany, blachą kryty, z dzwonnicą o jednej wieży 

dużej i czterech wieżyczkach małych, 30 m dł., 9 szer., po obu 

stronach nawy kościelnej przybudowane były i połączone z 

kościołem dwie kaplice wystające na front, każda po 5 m szer. i 6 

dł. Wartość kościoła 30.000 rb.   

 ołtarz wielki z drzewa politurowany, rzeźby złocone – 4.000 rb., 

dwa ołtarze boczne – 4.000 rb., dwa ołtarze w kaplicach całe 

rzeźbione w części złocone, w części srebrne – 3.000 rb. [ołtarze 

św. Tadeusza Judy i św. Franciszka Ksawerego były przeniesione 

z kościoła św. Anny w Kodniu – KZS, T. III, z. 2], ambona 

Źródła lub bibliografia: 

 AKDS. Straty wojenne. Sygn. III. S. 15. 

T. 1 [1914-1919], nlb. 

 AKDS. Straty wojenne. Sygn. III. S. 15. 

T. 2 [1920-1925], s. 90.  

 APL. Starostwo Powiatowe Bialskie, 

sygn. 187: Wykaz kościołów, kaplic, 

cmentarzy, cerkwi i zborów 

ewangelickich [1921], s. 37-38. 

 A. Krasicki. Dziennik z kampanii 

rosyjskiej 1914-1916. Warszawa 1988, 

s. 313.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 2: Woj. lubelskie. Pow. Biała 

Podlaska. Red. K. Kolendo-

Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński. 

Warszawa 2006, s. 67 i 110. 

 ks. Wiesław Pińczuk, J. Kuszneruk. 

Huszcza dawniej i dziś. Monografia 

parafii. Rys geograficzny, historyczny i 
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pozłacana, organ 10-głosowy, sześć dzwonów 

 wraz z kościołem spłonęły także utensylia, aparaty kościelne, 

bielizna, organy itd.   

Oprócz kościoła spłonęła plebania, organistówka i budynki 

gospodarcze. Zabrane zostały trzy duże dzwony i dwa małe 

(sygnaturki). Straty które poniosła parafia oceniono ogółem na 

77.000 rb. (kwota = podanej w Wykazie strat kościelnych w diecezji 

Podlaskiej... (AKDS. Straty wojenne. Sygn. III. S. 15. T. 2, s. 90). 

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Nie istnieje, obecnie w miejscowości znajduje sie murowany kościół 

parafialny pw. Trójcy Św. zbudowany w okresie od 1938 do 1949 r.  

obyczajowy. 2000, s. 247.  

91.  Iłowiec Skierbieszów zamojski Wzmianka o miejscowości w 1492 r.  

Dobra pod tą nazwą były podzielone na części. Folwark znajdujący 

się w Iłowcu „A” został spalony w okresie I wojny światowej i nie 

odbudowany.  

Źródła lub bibliografia: 

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 193.  

92.  Izbica 

 

 

Izbica krasnostawski Miejscowość w 100% była zamieszkała przez ludność żydowską z 

uwagi wyrok sądu królewskiego, który zabronił Żydom osiedlania 

się w Tarnogórze – wówczas ludność żydowska przeniosła się do 

położonej po drugiej stronie rzeki Izbicy (Jan Sil. Miasta Guberni 

Lubelskiej. „Studia i materiały lubelskie”, Nr 11, Lublin 1986, s. 

46).  

W okresie I wojny światowej 72 budynki mieszkalne w 

miejscowości zostały zniszczone (na 216 istniejących).   

Wg relacji naocznego świadka M. Siedleckiego: „... w Izbicy 

ujrzałem gromady wyblakłej i wystraszonej ludności... ” 

 

Źródła lub bibliografia: 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: Klęski 

wojenne w budynkach na obszarze 27 

powiatów okupacji austro-węgierskiej 

zestawione przez Biuro Statystyczne G. 

K. R. pod kierunkiem Henryka 

Wiercieńskiego. Lublin 1917-18, rkps 

sygn. 1865.  

 M. Siedlecki. Z ziemi lubelskiej. Obrazy 

z roku 1915. Tężyzna ducha. [w:] 

„Tygodnik Ilustrowany” R. 1916, Nr 11 

(z dn. 11 marca 1916 r.), s. 125 [relacja 
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także wydana w formie broszury, 

Kraków 1916].   

Ikonografia:  

 Izbica. Spalona miejscowość. Fot. [w:] 

„Tygodnik Ilustrowany” R. 1916, Nr 11, 

s. 125.  

 Izbica. Spalona miejscowość. Fot. Frant. 

Làla, ok. 1915. Muzeum Lubelskie w 

Lublinie, album fotograficzny „Wojna 

1914-1918”,  nr inw. ML/H/F/1224, nr 

karty: 24. 

93.  Jabłeczna Sławatycze bialski W 1499 r. po raz pierwszy wzmiankowany monaster św. Onufrego. 

Po 1596 r. klasztor nie przyjął unii z kościołem rzymskokatolickim i 

pozostawał ośrodkiem wiary prawosławnej.     

W l. 1838-1840 zbudowana została nowa, klasycystyczna cerkiew, 

dzwonnica i klasztor.   

W okresie I wojny światowej, w 1915 r. po ewakuacji zakonników 

w głąb Rosji, zabudowania klasztorne i cerkiew zostały zajęte przez 

wojska niemieckie i zdewastowane.  

W 1919 r. zakonnicy powrócili do Jabłecznej, a następnie w l. 1922, 

1930 i 1932 przeprowadzili remont zabudowań.  

W 1942 r. miał miejsce pożar, po którym nastąpiła częściowa 

odbudowa klasztoru i remont uszkodzonej cerkwi św. Onufrego.   

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Założenie klasztorne ogrodowo-krajobrazowe obejmujące m. in. 

zespół klasztoru prawosławnego: cerkiew prawosławna pw. św. 

Onufrego z wyposażeniem architektonicznym i ruchomościami, 

klasztor, budynek przyklasztorny, dwie kaplice drewniane (pw. 

Wniebowzięcia NMP i pw. św. Ducha), dzwonnicę bramową, 

ogrodzenie otaczające posesję klasztorną oraz drzewostan – figuruje 

w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/14).  

Źródła lub bibliografia: 

 G. Kuprianowicz, K. Leśniewski. 

Monaster św. Onufrego w Jabłecznej. 

Jabłeczna 1993, s. 30.  

 W. Słobodian. Cerkvi Chołmskoj 

eparchii. Lwów 2005, s. 470.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 2: Woj. lubelskie. Pow. Biała 

Podlaska. Red. K. Kolendo-

Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński. 

Warszawa 2006, s. 70-71.  
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94.  Jabłoń Jabłoń parczewski W l. 1904-1905 August Zamoyski wzniósł w Jabłoniu pałac w stylu 

angielskiego późnego gotyku, z elementami neorenesansu i 

neomanieryzmu. Autorem projektu był wiedeńczyk, arch. Ferdynand 

Fellner.  

Oprócz pałacu zespół obejmował oranżerię i galerię stanowiącą 

łącznik z budynkiem wcześniej istniejącego, późnoklasycystycznego 

dworu, wzniesionego w 1891 r. wg proj. Ksawerego Dionizego 

Makowskiego, kaplicę, kordegardę i bramę. Całość otaczał 

kilkudziesięciohektarowy park.  

W okresie I wojny Zamoyscy opuścili pałac, który został zajęty 

przez armię niemiecką.  

Relacja Róży hr. Zamoyskiej z sierpnia 1914 r.:  

„Ruszyliśmy do Jabłonia. [...] Pałac pusty – echo szalone – wszystko 

pochowane! W oficynie przygotowano miejsce dla rannych! 60 

łóżek”.  

W 1915 r., podczas odwrotu armii rosyjskiej, we wsi spalonych 

zostało kilka domów.  

Relacja Augusta Krasickiego z 15 sierpnia 1915 r.:  

„Na folwarku spalone owczarnia i stodoły. Pałac stoi i wszystkie 

budynki. Budynki folwarczne wszystkie zajęte przez wojska. Przed 

bramą stoi żandarm pruski, od którego dowiaduję się, że jest tu 

kwatera komendanta Armii marszałka Mackensena. Zajeżdżam 

przed stajnie, pełno tam koni, powozy z wozowni wyrzucone stoją 

na dworze, kareta jedna rozbita. Na pałacu widać ślady kul 

armatnich. Dwa z frontu granaty nie przebiły zupełnie muru, jeden 

na galerii przebił sklepienie. [...] Ogród w okropnym stanie, stoją 

całe szeregi automobili kilka drzew złamanych granatami, okopy 

rosyjskie w ogrodzie, w klombach groby i masa słomy i nieczystości 

na trawnikach. Bażantarnia na pół rozwalona, wszystkie bażanty 

około 2000 sztuk, indyki i łabędzie Niemcy wystrzelali. [...] Kozacy 

rzucili się na pałac, gdzie dużo spustoszenia zrobili w meblach i 

Źródła lub bibliografia: 

 APL. Archiwum Zamoyskich z 

Włodawy, sygn. 91: [Róża Hrabina 

Zamoyska] Notaty z pierwszych dni 

wojny 1914 (od 28. VII do 19. VIII), s. 

19.  

 A. Krasicki. Dziennik z kampanii 

rosyjskiej 1914-1916. Warszawa 1988, 

s. 308 i 310.  

 J. Żywicki. Architektura neogotycka na 

Lubelszczyźnie. Lublin 1998, s. 204.  

Ikonografia:  

 Jabłoń. Drewniana zabudowa wsi, domy 

kryte strzechą, ustawione gł. 

kalenicowo. Pocztówka. („Mein 

Quartier in Jablon – Octob. 15 –Jan. 

16.”).  WBP w Lublinie, sygn. U-8372. 
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urządzeniu oraz wypili całe wino”.  

Informację o dewastacji budynków i parku zamieszcza Jerzy 

Żywicki w publikacji Architektura Neogotycka... 

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Aktualnie obszar zabytkowy obejmujący m. in.:  

zespół pałacowo-parkowy (d. pałac wraz z jego dekoracją stiukową, 

boazeriami, parkietami, stolarką otworów, kominkami, 

wyposażeniem reprezentacyjnego hallu i klatki schodowej, galeria 

łącząca skrzydło wschodnie pałacu z oficyną, oficyna – d. dwór, 

kaplica, założenie dziedzińca przed pałacem, brama wjazdowa, 

domek odźwiernego, park krajobrazowy) i osadę folwarczną – 

figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr 

A/601).  

95.  Jakubowice 

Murowane 

(ob. w 

granicach m. 

Lublina) 

Lublin lubelski Zespół pałacowy położony na wzniesieniu, o genezie XVI w. (?). 

Zniszczony w czasie wojen szwedzkich, odbudowany, a następnie 

znowu zniszczony. Po 1803 r. przebudowany przez generałową 

Konstancję z Czackich Szeptycką. Po 1873 r. modernizowany.   

Pałac o zachowanych kolejnych nawarstwieniach: korpus z XVII-

XVIII w., w piwnicach i na parterze ślady średniowiecznej cegły.  

W świetle cytowanego poniżej dokumentu (zaświadczenia 

wydanego przez Urząd Gminy Wólka obwodu Lubelskiego Nr 322 z 

dn. 9 marca 1916 r., podpisanego przez z-cę wójta gminy i pisarza 

gminnego) w okresie I wojny światowej pałac został zniszczony 

(APL. C. i K. Komenda Powiatowa w Lublinie 1915-1918, sygn. 

303): 

„Niniejszym zaświadczam, że majątek ziemski Jakubowice 

Murowane, należący do p. Tadeusza Grodzickiego, przez działania 

wojenne został w znacznym stopniu zniszczony. Pałac z całym 

urządzeniem, oraz wiele zabudowań i młyn wodny z bogatym 

nowoczesnym urządzeniem, całkowicie zburzone. Pasieka i ogród 

owocowo-warzywny doszczętnie spustoszone. Zasiewy częściowo 

Źródła lub bibliografia: 

 APL. C. i K. Komenda Powiatowa w 

Lublinie 1915-1918, sygn. 303: Majątki 

ziemskie – Jakubowice Murowane i 

Rury Jezuickie – zniszczenia wojenne, s. 

17.  

Ikonografia:  

 Jakubowice Murowane. Zniszczony 

pałac, ok. 1918. Fot. NN, ndt. WBP w 

Lublinie, sygn. 542/I.  
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zniszczone, a częściowo zarekwirowane zostały. Ogółem straty w 

majątku Jakubowice Murowane wynoszą ok. 400.000 rubli”.  

Zachowała się fotografia pałacu, datowana na 1918 r., która nie 

potwierdza „całkowitego zburzenia pałacu” – widać na niej pałac o 

uszkodzonych tynkach i krenelażu baszty, praktycznie pozbawiony 

stolarki.   

W okresie II wojny założenie ponownie zostało zdewastowane.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. pałac został wymieniony w Spisie zainwentaryzowanych 

zabytków kultury i sztuki na terenie Województwa Lubelskiego, Lub. 

Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie zespół pałacowo-parkowy obejmujący: pałac, dwa 

pawilony wraz z łączącym je murem ze strzelnicami, mur oporowy 

otaczający wzgórze od wschodu, piwnice w sąsiedztwie muru, 

bramę wjazdową, mur biegnący stokiem wzgórza od południa i park 

– figurują w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr 

A/461).  

Od wielu lat zespół jest w remoncie. Trwają prace adaptacyjne. 

96.  Janki (cz. wsi 

tzw. Wieniawka) 
Horodło hrubieszowski Początkowo obszar w kompleksie dóbr Horodło liczącym ponad 2 

tys. morgów. W okresie porozbiorowym dobra stopniowo ulegały 

pomniejszeniu.  

Ok. 1800 r. ich niewielka część stała się własnością Wieniawskich h. 

Wieniawa – zapewne stąd nazwa Wieniawka. W 1 poł. XIX w. 

zbudowany został tutaj klasycystyczny, murowany, parterowy, kryty 

gontem dwór. Na tarasie przed portykiem umieszczone były dwa 

kamienne lwy i ławka, pochodzące z nie istniejącego już wówczas 

zamku w Horodle.  

Po 1903 r. Wieniawka w wyniku działów rodzinnych stała się 

własnością Zofii Cieszkowskiej zamężnej za Leonem Wierzbickim.  

Dwór był niszczony w l. 1914-18 w związku z kwaterunkiem 

Źródła lub bibliografia: 

 R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, s. 262-265.  

Ikonografia: 

 Janki – Wieniwka. Dwór od strony 

podjazdu po 1920. Fot.  [w:] R. 

Aftanazy. Dzieje rezydencji na dawnych 

kresach Rzeczypospolitej. Województwo 

bełskie. Ziemia chełmska województwa 

ruskiego, t. 6, Wrocław 1995, il. 344. 
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wojskowym i zamianą niektórych pomieszczeń na stajnie. 

Zniszczone zostało wyposażenie i pamiątki rodzinne oraz 

kilkutysięczny księgozbiór (ocalało zaledwie kilkaset książek). Opis 

i ikonografię dworu zamieścił Aftanazy w Dziejach rezydencji...  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Aktualnie w wojewódzkim rejestrze zabytków figuruje park 

podworski (Nr A/1439).  

97.  Janowiec Janowiec  puławski Miasto prywatne, założone w 1537 r. przez Piotra Firleja na 

gruntach wsi Serokomla, położonej przy przeprawie przez Wisłę w 

ciągu d. traktu z Radomia do Lublina.  

Zniszczone przez Szwedów w 1656 r.  

Centrum miasta stanowił rynek, przy którym zlokalizowany był 

zespół kościelny.  

W dn. 19 lipca 1915 r. drewniana zabudowa osady została spalona 

przez cofające się wojska rosyjskie.  

W zestawieniu statystycznym, opracowanym przez Limanowskiego, 

miasto zostało wymienione jako najbardziej zniszczone na terenie 

ówczesnego powiatu kozienickiego w Guberni Radomskiej: 169 

nieruchomości na 188 zaewidencjonowanych (tj. 89,6%) zostało 

spalonych.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych układu 

urbanistycznego:  

Aktualnie historyczny układ urbanistyczny rynku i ulic d. miasta 

figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr 

A/500).  

Źródła lub bibliografia: 

 T. Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód 

wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie 

zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 

i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 115.  

 Z. Limanowski. Zniszczenia w 

budowlach w Królestwie Polskim. 

Warszawa 1920. Wydawnictwo 

Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych w 

Warszawie. Tabl. III- Miasta i 

miasteczka, s. 29. 

 J. Teodorowicz-Czerepińska. Studium 

historyczno-urbanistyczne Janowca, 

woj. lubelskie. PP PKZ o/Lublin, Lublin 

1986, s. 35, mps w posiad. WUOZ w 

Lublinie.  

Ikonografia:  

 Janowiec. Widok ogólny na spalone 

miasto (widok ze wzgórza zamkowego – 

widać także spalony kościół i 

zabudowania plebańskie). Fot. NN, ok. 

1915, pozytyw w posiad. WUOZ w 

Lublinie. 

98.  Janowiec Janowiec puławski Przed 1526 r. na wysokiej skarpie wiślanej został zbudowany 

zamek. Fundatorami budowli byli Firlejowie. Zamek został spalony 

przez Szwedów w 1656 r. W 3 ćw. XVII w. odbudowany przez 

Źródła lub bibliografia: 

 T. Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód 

wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie 
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Lubomirskich wg projektów Tylmana z Gameren.  

Od pocz. XIX w. zamek opuszczony, stopniowo popadał w ruinę.  

O nieznacznym „uszkodzeniu” jednej z baszt zamkowych w 

związku z działaniami frontowymi I wojny światowej wspomniał 

Szydłowski w Ruinach Polski..., z zastrzeżeniem, że „przy ich [ruin] 

stanie trudno te nowe szkody rozpoznać”.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Aktualnie zespół krajobrazowo-architektoniczny obejmujący m. in. 

ruiny zamku figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych (Nr A/500).  

zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 

i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 73. 

 

99.  Janowiec Janowiec puławski Pierwszy kościół w Janowcu – wówczas Serokomli – był drewniany. 

Ok. 1350 r. został zbudowany kościół murowany. 

Obecnie istniejąca świątynia pochodzi z ok. 1537 r. i została 

ufundowana przez Piotra Firleja, założyciela miasta, z częściowym 

wykorzystaniem wcześniejszej budowli gotyckiej. W l. 1585-1600 

kościół został gruntownie przebudowany.  

W czasie I wojny światowej, w dn. 19 lipca 1915 r. pożar wzniecony 

w miasteczku przez cofające się wojska rosyjskie strawił dachy nad 

nawą główną i wieżą kościelną, spłonęły dzwony, ale ocalało 

wnętrze gotycko-renesansowego kościoła.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Zespół krajobrazowo-architektoniczny obejmujący m. in. kościół 

parafialny wraz z wystrojem i wyposażeniem, plebanię, ogrodzenie 

cmentarza kościelnego z bramkami i ołtarzykiem oraz cmentarz 

przykościelny wraz z zadrzewieniem – figuruje w wojewódzkim 

rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/500).  

Źródła lub bibliografia: 

 T. Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód 

wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie 

zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 

i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 53-

54. 

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

III, z. 6: Woj. kieleckie. Pow. kozienicki. 

Red. J. Z. Łoziński, B. Wolff. Warszawa 

1958, s. 7.  

 Ikonografia:  

 Janowiec. Kościół. Ilustracja [w:] 

„Tygodnik ilustrowany” R. 1866, Nr 

358, s. 49.  

 Janowiec. Kościół. Fot. K. Broniewski, 

ndt. IS PAN, nr inw. B. 232R. i B. 

233R.  

 Janowiec. Kościół po spaleniu. Fot. J. 

Kłos, 1916.  IS PAN, nr inw. B. 5291-B. 

5294 i B. 5298.  

 Janowiec. Kościół po pożarze. Fot. T. 

Szydłowski, ok. 1915-18 [w:] T. 
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Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód 

wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie 

zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 

i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 54, 

il. 60 i 61.  

100.  Janowiec Janowiec  puławski W początku XX w. na wzgórzu zamkowym została zbudowana 

ceglana willa Ćwirko-Godyckich zwana Janówek. 

W okresie I wojny światowej, w 1915 r., willa została zburzona.   

Źródła lub bibliografia: 

 J. Teodorowicz-Czerepińska. Studium 

historyczno-urbanistyczne Janowca, 

Woj. lubelskie. PP PKZ o/Lublin, Lublin 

1986, s. 35, mps w posiad. WUOZ w 

Lublinie.  

101.  Janów Lubelski Janów 

Lubelski 

janowski Murowana cerkiew prawosławna, służąca głównie uczniom 

gimnazjum rosyjskiego, wojsku i urzędnikom, została wzniesiona w 

1875 r. wg proj. arch. Ludwika Marcina Szamoty.  

Cerkiew najpierw została zdewastowana – stan w dn. 9 lipca 1915 r. 

zadokumentował w dzienniku August Krasicki: 

„Łażę tymczasem po mieście [Janowie Lubelskim]. Cerkiew 

prawosławna wewnątrz rozrzucona, ołtarza nie ma, różne ikony, 

szaty liturgiczne, kołpaki archireja, portret Eulogiusza i księgi 

liturgiczne walają się po ziemi. Dzwony zdjęła Kom. Armii na metal 

do amunicji. Moskale zaś zabrali poprzednio dzwony z kościoła. 

Znajduję w cerkwi ikonę na drzewie cyprysowym, M. Boską 

Kazańską i plakietkę srebrną z Woskresieniem... ”.  

Na temat okoliczności spalenia cerkwi nie odnaleziono przekazów – 

w każdym razie Starosta Janowski w piśmie znak: L 684/P z dn. 27 

grudnia 1927 r. skierowanym do Wojewody lubelskiego 

informował, że cerkiew była spalona, „resztki murów grożą 

zawaleniem, ponadto są zniszczone przez grzyb tak, że pozostały 

materiał nie nadaje się zupełnie do użytku”, a ponadto uprzedzał, że 

cerkiew stojąca przy głównej ulicy, będąca bez dachu „grozi 

bezpieczeństwu publicznemu”.  

Informacja o spaleniu cerkwi „w czasie wojny” powtarza się w 

Źródła lub bibliografia: 

 A. Krasicki. Dziennik z kampanii 

rosyjskiej 1914-1916. Warszawa 1988, 

s. 264.  

 APL. Urząd Wojewódzki Lubelski 

1919-1939, Wydz. Społ. -Polit., sygn. 

661: Sprawy dotyczące likwidacji i 

przeznaczenia cerkwi oraz majątku 

pocerkiewnego w powiecie janowskim 

[1927-1930], s. 6 i nst.  

Ikonografia:  

 Janów Lubelski. Plan sytuacyjny placu 

pocerkiewnego z naniesionym rzutem 

cerkwi. APL. Urząd Wojewódzki 

Lubelski 1919-1939, Wydz. Społ. -

Polit., sygn. 661: Sprawy dotyczące 

likwidacji i przeznaczenia cerkwi oraz 

majątku pocerkiewnego w powiecie 

janowskim [1927-1930], s. 10.  

 Janów Lubelski. Szkic planu 

sytuacyjnego placu i cerkwi. APL. 

Urząd Wojewódzki Lubelski 1919-

1939, Wydz. Społ. -Polit., sygn. 661: 

Sprawy dotyczące likwidacji i 
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kolejnych pismach w sprawie planowanej rozbiórki budowli.  

Cerkiew nie istnieje – została rozebrana w 1929 r.  

przeznaczenia cerkwi oraz majątku 

pocerkiewnego w powiecie janowskim 

[1927-1930], s. 11.  

102.  Janów Lubelski Janów 

Lubelski 

janowski Dom modlitwy (bejt ha-midrasz) w Janowie Lubelskim, usytuowany 

przy ul. Długiej, został spalony przed 1922 r. (data sporządzenia 

projektu odbudowy przez inż. Henryka Paprockiego).   

Zniszczenie budynku nastąpiło prawdopodobnie w czasie pożaru 

miasta w roku 1921, jednak w literaturze przedmiotu funkcjonuje 

również informacja, że dom modlitwy został zniszczony w okresie I 

wojny światowej.  

 

Źródła lub bibliografia: 

 APL. Urząd Wojewódzki Lubelski, 

Wydz. Kom. -Bud., sygn. 997: Projekt 

odbudowy spalonego budynku „Dom 

Modlitwy” gminy wyznaniowej 

żydowskiej w Janowie Lubelskim [1922].  

103.  Janów Podlaski Janów 

Podlaski 

bialski Dawny kościół klasztorny pw. św. Jana Chrzciciela został 

zbudowany w l. 1790-1801 po spaleniu się kościoła z 1602 r.  

Po 1875 r. – w związku z likwidacją klasztoru dominikańskiego w 

Janowie Podlaskim został przekazany na cerkiew prawosławną.  

W okresie I wojny światowej, po zajęciu Janowa przez wojska 

niemieckie, w kościele urządzono najpierw szpital wojskowy, a 

następnie magazyn zboża, skór surowych, kości rogów, itp.  

Od 1918 r. ponownie był to kościół rzymskokatolicki.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Kościół podominikański pw. św. Jana Chrzciciela z wyposażeniem i 

otaczającym drzewostanem w granicach cmentarza kościelnego 

figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr 

A/78).  

Źródła lub bibliografia: 

 AKDS. Straty wojenne. Sygn. III. S. 15. 

T. 2 [1920-1925], nlb.  

 APL. Starostwo Powiatowe 

Konstantynowskie z siedzibą w Janowie 

Podlaskim 1919-1932, sygn. 137: 

Kwestionariusze dotyczące budynków, 

świątyń i gruntów pocerkiewnych. 

[1929-1930], s. 19v i 126.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 2: Woj. lubelskie. Pow. Biała 

Podlaska. Red. K. Kolendo-

Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński. 

Warszawa 2006, s. 92.  

104.  Jarczów Jarczów tomaszowski  Miasteczko o nieznanej dacie lokacji. Utraciło prawa miejskie w 

1869-70 r.  

W czasie działań wojennych Wielkiej Wojny wszystkie (w liczbie 

42) budynki zostały zniszczone.  

Aktualnie zachowany jest rozległy rynek i dawna, drewniana 

Źródła lub bibliografia: 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: Klęski 

wojenne w budynkach na obszarze 27 

powiatów okupacji austro-węgierskiej 

zestawione przez Biuro Statystyczne G. 
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cerkiew greckokatolicka z ok. 1755 r. (ob. kościół parafialny 

rzymskokatolicki).  

W okresie międzywojennym wzniesiono nowe budynki 

użyteczności publicznej (urząd gminy, areszt, szkołę).  

Dawna cerkiew wpisana została do wojewódzkiego rejestru 

zabytków nieruchomych (Nr A/40).  

K. R. pod kierunkiem Henryka 

Wiercieńskiego. Lublin 1917-18, rkps 

sygn. 1865.  

 

105.  Jarosławiec Uchanie hrubieszowski Jarosławiec był jednym z ośrodków fundacji staszicowskiej 

Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego.  

W wyniku działań wojennych I wojny światowej wszystkie budynki 

– z wyjątkiem trzech – zostały zniszczone (być może ocalałe 

budynki to dawny zajazd, budynek leśnictwa i dawny spichlerz, 

wzniesione po 1816 r.).  

W/w murowane budynki zostały wpisane do wojewódzkiego rejestru 

zabytków (Nr A/560, A/561, A/562).  

 

Źródła lub bibliografia: 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: Klęski 

wojenne w budynkach na obszarze 27 

powiatów okupacji austro-węgierskiej 

zestawione przez Biuro Statystyczne G. 

K. R. pod kierunkiem Henryka 

Wiercieńskiego. Lublin 1917-18, rkps 

sygn. 1865.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 6: Woj. lubelskie, Pow. 

hrubieszowski. Red. R. Brykowski, E. 

Rowińska. Warszawa 1964, s. 28-29.  

106.  Jaroszewice Bełżyce lubelski Modrzewiowy dwór z 1 poł. XIX w. został wzniesiony przez 

Erazma Zarańskiego. Po 1888 r. dwór wyposażono w ozdobne 

piece, kominki i meble.  

W okresie I wojny światowej, w 1915 r. spłonął dach na budynku.  

W następstwie zniszczeń dwór został przebudowany i zatracił 

zabytkowy charakter.  

Obecnie w ruinie.  

Źródła lub bibliografia: 

 J. Górak. Nieznane dworki 

Lubelszczyzny. „Studia i materiały 

lubelskie”, t. 11.  Lublin 1986, s. 130.  

 M. Kseniak. Skrócona ewidencja nie 

istniejących parków i ogrodów 

zabytkowych lub ich reliktów. 

Pozostałości na terenie gminy 

Niedrzwica Duża i Bełżyce. Lublin 

1979, s. 33, mps w posiad. WUOZ w 

Lublinie.  

107.  Jastków Jastków lubelski Część wsi Jastków w XIII w. była własnością benedyktynów 

sieciechowskich.  

Źródła lub bibliografia: 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: Klęski 
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W związku z działaniami frontowymi w okolicach Jastkowa (bitwa 

pod Jastkowem w sierpniu 1915 r.) 60 na 190 budynków 

mieszkalnych zostało zniszczonych.  

wojenne w budynkach na obszarze 27 

powiatów okupacji austro-węgierskiej 

zestawione przez Biuro Statystyczne G. 

K. R. pod kierunkiem Henryka 

Wiercieńskiego. Lublin 1917-18, rkps 

sygn. 1865.  

108.  Jastków 

(ob. obręb geod. 

Panieńszczyzna) 

Jastków lubelski Murowany pałac w dobrach Jastków został wzniesiony w 1894 r. 

przez Nikodema Budnego (współzałożyciela Towarzystwa 

„Muzeum Lubelskie”) wg projektu Aleksandra Zwierzchowskiego.  

W okresie I wojny światowej budynki dworskie zostały nieznacznie 

uszkodzone.  

Naoczny świadek August Krasicki w dzienniku pod datą 3 sierpnia 

1915 r. zanotował:  

„widać ślady pocisków na budynkach folwarcznych i gorzelni, ale 

pałac nie spalony [...] trafiło go kilka grantów a czerkiesi 

wewnętrzne urządzenie zupełnie zdemolowali. Pałac [...] urządzony 

z wielkim komfortem. ” 

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Zespół pałacowo-parkowy obejmujący: pałac, kordegardę i park ze 

stawami i aleją dojazdową – figurują w wojewódzkim rejestrze 

zabytków nieruchomych (Nr A/736).  

Źródła lub bibliografia: 

 A. Krasicki. Dziennik z kampanii 

rosyjskiej 1914-1916. Warszawa 1988, 

s. 284.  

 

109.  Jeziorzany 

[Łysobyki] 

  Pierwsza, nieudana lokacja miasta miała miejsce w 1498 r. W 1530 

r. nowy właściciel Łukasz Zbąski otrzymał od Zygmunta Starego 

potwierdzenie wcześniej wydanego przywileju i w 1533 r. w pobliżu 

wsi założył miasto Nowe Przytoczno, które następnie zostało 

przemianowane na Łysobyki. Po utracie praw miejskich w 1869 r. – 

wieś.  

W 1915 r. wieś została niemal całkowicie spalona w trakcie odwrotu 

wojsk rosyjskich. August Krasicki w dn. 8 sierpnia 1915 r. 

zanotował: „...pali się za Wieprzem wieś Łysobyki” 

Prawne potwierdzenie zabytkowych wartości układu 

Źródła lub bibliografia: 

 A. Krasicki. Dziennik z kampanii 

rosyjskiej 1914-1916. Warszawa 1988, 

s. 293-4.  
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urbanistycznego d. miasta Łysobyki: 

Układ urbanistyczny d. miasta Łysobyki figuruje w wojewódzkim 

rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/929 ).  

110.  Józefów 

[Biłgorajski]  
Józefów biłgorajski Murowana bożnica została zbudowana w  l. 70. XIX w.  

Częściowo zniszczona w czasie I wojny światowej.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Bożnica figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych 

(Nr A/437).  

Źródła lub bibliografia: 

 APL. Urząd Wojewódzki Lubelski 

1919-1939, Wydz. Społ. -Polit., sygn. 

730: Wykazy statystyczne bożnic 

żydowskich i prywatnych domów 

modlitwy. [1920-1922], s. 40-46.  

111.  Józefów nad 

Wisłą 
Józefów nad 

Wisłą 

opolski Józefów nad Wisłą – dawna osada o nazwie Kołczyn, położona przy 

wczesnośredniowiecznym trakcie z Mazowsza do Grodów 

Czerwieńskich i na Ruś, uzyskała prawa miejskie w 1688 r. dzięki 

staraniom Andrzeja Potockiego.  

Miasteczko spalone przez ustępujące wojska rosyjskie w 1915 r. 

wraz z ratuszem i drewnianą zabudową.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych układu 

urbanistycznego:  

W 1931 r. „rynek” (XVII-XVIII wiek) został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Obecnie zabudowa murowana, „niezabytkowa” (Katalog Zabytków 

Sztuki).  

Źródła lub bibliografia: 

 T. Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód 

wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie 

zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 

i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 115.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 13:Woj. lubelskie. Pow. opolski. 

Red. R. Brykowski, E. Rowińska. 

Warszawa 1960, s. 2.  

Ikonografia:  

 Józefów nad Wisłą. Dom z podcieniem. 

Rysunek ze zbiorów Towarzystwa 

Krajoznawczego  [w:] Wieś i 

miasteczko. Warszawa 1916. T. I, s. 95, 

il. 259. 

 Józefów nad Wisłą. Rynek z domami 

podcieniowymi. Fotografia nn. autora ze 

zbiorów Towarzystwa Krajoznawczego  

[w:] Wieś i miasteczko. Warszawa 1916. 

T. I, s. 95, il. 260.  

 Józefów nad Wisła. Spalona murowana 

zabudowa, na drugim planie kościół ze 

spalonym dachem. Pocztówka (Die 

zerstörte Stadt Józefów. Weltkrieg 1914-
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1915 Wien 1915 Kilophot. Ges. K. 

2353). WBP w Lublinie, sygn. U-3169.  

112.  Józefów nad 

Wisłą 
Józefów nad 

Wisłą 

opolski W l. 1691-1729 Andrzej Potocki ufundował w Józefowie nad Wisłą 

kościół pw. Bożego Ciała wraz z klasztorem bernardyńskim (kościół 

i klasztor były drewniane). Następnie, po pożarze, w l. 1730-1743 

Józef Potocki wojewoda kijowski i hetman wielki koronny wzniósł 

obiekty murowane, w stylu baroku.  

Klasztor został skasowany w 1864 r. Wówczas zabudowania 

poklasztorne były użytkowane jako plebania, mieszkania służby 

kościelnej, a także więzienie.  

W l. 1896-1907 przeprowadzono remont świątyni.  

Kościół wraz z wyposażeniem spłonął w okresie I wojny światowej. 

(Szydłowski w publikacji Ruiny Polski, wzmiankuje że „wnętrze 

zostało obrabowane”).  

Straty zostały ocenione na 4.200 rb.(Wiercieński. Kościoły.)  

W Wykazie zniszczonych i uszkodzonych budowli oraz strat 

materialnych spowodowanych działaniami nieprzyjacielskich wojsk 

przy starciach zbrojnych z wojskami rosyjskimi w Diecezji 

Lubelskiej w 1914 r. (opracowanym na podstawie danych zebranych 

w pierwszych miesiącach 1915 r.) zawarto nieco szerszy opis strat, 

które powstały na skutek wybuchu pocisku: zniszczone zostały 

ściany i żelazne pokrycie dachu, rozebrany został budynek 

gospodarczy i kamienne ogrodzenie.  

Odbudowę świątyni przeprowadzono w 1917 r. (wówczas obniżono 

wieże kościelne, na których spłonęły hełmy).  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół i klasztor zostały wymienione w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie zespół klasztorny pobernardyński obejmujący: kościół z 

wyposażeniem w zabytki ruchome, klasztor, dzwonnicę, ogrodzenie 

Źródła lub bibliografia: 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: 

Kościoły, rkps sygn. 1854, s. 8.  

 T. Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód 

wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie 

zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 

i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 133.  

 AAL. Rep. 60, XXI/11: Akta o wojnie 

1914 r.[1914-1917; akta w jęz. 

rosyjskim i polskim], nlb.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 13:Woj. lubelskie. Pow. opolski. 

Red. R. Brykowski, E. Rowińska. 

Warszawa 1960, s. 6.  

 ks. Marek T. Zahajkiewicz. Diecezja 

Lubelska. Informator historyczny i 

administracyjny. Lublin 1985, s. 259.  

 Archidiecezja lubelska. Red. ks. Piotr B. 

Nowak i in. Lublin 2006, s. 450.  

Ikonografia:  

 Józefów nad Wisłą. Kościół 

bernardynów. Ilustracja  [w:] „Biesiada 

literacka” R. 1907, Nr 4, s. 207.  

 Józefów nad Wisłą. Spalona murowana 

zabudowa, na drugim planie kościół ze 

spalonym dachem. Pocztówka (Die 

zerstörte Stadt Józefów. Weltkrieg 1914-

1915 Wien 1915 Kilophot. Ges. K. 

2353).  WBP w Lublinie, sygn. U-3169. 
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parceli kościelnej z bramą reprezentacyjną i bramą gospodarczą oraz 

drzewostan – figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych (Nr A/556).  

113.  Józefów nad 

Wisłą 
Józefów nad 

Wisłą 

opolski Bożnica w Józefowie nad Wisłą istniała w 1737 r.  

Murowana budowla została zniszczona w okresie I wojny 

światowej.  

Po 1925 r. w miejscu d. bożnicy „odbudowany” został budynek, 

który pełnił funkcję domu modlitwy.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. synagoga została wymieniona w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Budynek ponownie zniszczony w 1939 i 1944 r. W 1957 r. mury 

bożnicy z kamienia wapiennego, znajdujące się w b. złym stanie, 

zostały zinwentaryzowane.   

Źródła lub bibliografia: 

 APL. Urząd Wojewódzki Lubelski 

1919-1939, Wydz. Kom. -Bud., sygn. 

1874: Projekt odbudowy domu modlitwy 

wyznania starozakonnych w Józefowie, 

pow. puławski [1925].  

Ikonografia:  

 Józefów nad Wisłą. Dom modlitwy: 

Projekt odbudowy domu modlitwy 

wyznania starozakonnych w Józefowie, 

pow. puławski [1925]. APL. Urząd 

Wojewódzki Lubelski 1919-1939, 

Wydz. Kom. -Bud., sygn. 1874.  

114.  Kamień  Kamień chełmski Do 1875 r. funkcjonowała w miejscowości parafia unicka – po 1875 

r. prawosławna. Murowana cerkiew pw. św. Michała Archanioła 

została zbudowana w 1832 r. Była to budowla jednonawowa, z 

półkoliście zamkniętym prezbiterium.  

W 1920 r. erygowana została parafia rzymskokatolicka, która objęła 

w/w dawną cerkiew.  

W 1924 r. został wykonany projekt „dobudowy zakrystii, odbudowy 

dzwonnicy i przerobienia sygnaturek”. Na podstawie projektu 

zamieniono cerkiewne „cebulki” na wieżyczki. Ponieważ projekt 

zakładał „odbudowę” dzwonnicy – być może dzwonnica uległa 

zniszczeniu w okresie I wojny światowej, jednak brak jest 

informacji w tym zakresie.  

W 1944 r. świątynia została wysadzona w powietrze przez cofające 

się wojska niemieckie i nie została odbudowana. Wówczas katolicy 

odkupili świątynię od ewangelików. Dawna cerkiew, następnie 

Źródła lub bibliografia: 

 APL. Urząd Wojewódzki Lubelski 

1919-1939, Wydz. Kom. -Bud., sygn. 

594: Projekt zakrystii, odbudowy 

dzwonnicy i przerobienia sygnaturek w 

kościele parafialnym w Kamieniu, pow. 

chełmski [1924]. 

 J. Żywicki. Architektura neogotycka na 

Lubelszczyźnie. Lublin 1998, s. 212.  

 W. Słobodian. Cerkvi Chołmskoj 

eparchii. Lwów 2005, s. 210.  

Ikonografia: 

 Kamień. Cerkiew unicka, nst. kościół 

parafialny rzymskokatolicki. Projekt 

zakrystii, odbudowy dzwonnicy i 

przerobienia sygnaturek w kościele 
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kościół w Kamieniu nie istnieje.  parafialnym w Kamieniu, pow. chełmski 

[1924]. APL. Urząd Wojewódzki 

Lubelski 1919-1939, Wydz. Kom. -

Bud., sygn. 594.  

115.  Kamień 

Kolonia  
Kamień chełmski W Kamieniu Kolonii mieszkała duża liczba ludności protestanckiej. 

W 1881 r. ewangelicy wznieśli murowaną, neogotycką świątynię.  

W okresie I wojny światowej spalony został dach kościoła.  

W wykazie Limanowskiego podana została wysokość strat równa 

27.070 rb. (tj. 87 % wartości budowli).  

Projekt odbudowy został wykonany w 1923 r. i następnie 

zrealizowany.  

Po II wojnie kościół został nabyty przez katolików. W 1948 r. 

usunięte zostały drewniane empory, zamurowane otwory okienne w 

dolnej kondygnacji. W 1955 r. wykonano murowane filary (w 

miejsce drewnianych). W 1967 r. zakończono budowę wieży 

kościelnej wg proj. arch. T. Witkowskiego.  

Dawny kościół ewangelicki nie figuruje w wojewódzkim rejestrze 

zabytków nieruchomych.  

  

Źródła lub bibliografia: 

 Z. Limanowski. Zniszczenia w 

budowlach w Królestwie Polskim. 

Warszawa 1920. Wydawnictwo 

Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych w 

Warszawie. Tabl. Nr 7. Spis 

zniszczonych kościołów, s. 31.  

 APL. Urząd Wojewódzki Lubelski 

1919-1939, Wydz. Kom. -Bud., sygn. 

607: Projekt konstrukcji dachowej na 

kościele ewangelickim w Kamieniu, 

pow. chełmski [1923]. 

 J. Żywicki. Architektura neogotycka na 

Lubelszczyźnie. Lublin 1998, s. 212.  

Ikonografia:  

 Kamień Kolonia. Kościół Parafii 

Ewangelicko-Augsburskiej – wnętrze. 

Fot. NN, 1913. Kronika parafialna 

Parafii Rzymskokatolickiej w Kamieniu 

Kolonii.  

 Kamień Kolonia. Kościół ewangelicki. 

Projekt konstrukcji dachowej na 

kościele ewangelickim w Kamieniu, 

pow. chełmski [1923]. APL. Urząd 

Wojewódzki Lubelski 1919-1939, 

Wydz. Kom. -Bud., sygn. 607. 

 Kamień. Wnętrze kościoła – widok w 

kierunku prezbiterium i widok w 

kierunku chóru muzycznego. Fot. 

„FOTO SZTUKA – CHEŁM”, ok. 

1935. Fot. w posiad. WUOZ Delegatura 
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w Chełmie.  

116.  Kamionka Kamionka lubartowski Kamionka uzyskała prawa miejskie w l. 1450-1458. Położona była 

przy trakcie na Litwę. Z Kamionki prowadził także trakt w kierunku 

Michowa, a po lokacji Lubartowa uzyskała w 1543 r. także 

połączenie z nowo założonym miastem. W XVI w. była ważnym 

ośrodkiem ruchu reformacyjnego. Utraciła prawa miejskie w 1869 r.   

W 1915 r. część Kamionki została spalona przez wojska rosyjskie, 

jak ujął to August Krasicki  – „na odchodnym”. (Krasicki. Dziennik 

z kampanii rosyjskiej..., wpis z dn. 7 sierpnia 1915 r.)  

Źródła lub bibliografia: 

 A. Krasicki. Dziennik z kampanii 

rosyjskiej 1914-1916. Warszawa 1988, 

s. 292.  

117.  Kamionka Kamionka lubartowski Murowany kościół parafialny pw. św. św. Piotra i Pawła,  

z XV/XVI w. (późnogotycki z przekształceniami) – został 

uszkodzony w okresie I wojny światowej (Zahajkiewicz. Diecezja 

Lubelska.). Zapewne były to nieznaczne uszkodzenia, gdyż wg 

wykazu strat z dn. 25 czerwca 1919 r. parafia utraciła dwie 

sygnaturki. W wykazie zamieszczono także informację o zabraniu 

trzech dzwonów z kaplicy grobowej Zamoyskich na cmentarzu 

parafialnym.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie zespół kościoła parafialnego obejmujący: kościół z 

wystrojem wnętrza, kaplicę grobowa Weyssenhoffów, ogrodzenie z 

dzwonnicą bramową i drzewostan na cmentarzu kościelnym – 

figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr 

A/4360).  

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 67, 67v, 77.  

 ks. Marek T. Zahajkiewicz. Diecezja 

Lubelska. Informator historyczny i 

administracyjny. Lublin 1985, s. 237.  

 Archidiecezja lubelska. Red. ks. Piotr B. 

Nowak i in. Lublin 2006, s. 441.  

118.  Kazimierz 

Dolny 
Kazimierz 

Dolny 

puławski Kazimierz Dolny położony był na trakcie komunikacyjnym, 

zyskującym znaczenie w drugiej poł. XIV w. w związku z rozwojem 

kontaktów handlowych Lublina z Litwą i Rusią, a w konsekwencji 

ze wzrostem znaczenia połączenia drogowego Lublina z 

Źródła lub bibliografia: 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: Klęski 

wojenne w budynkach na obszarze 27 

powiatów okupacji austro-węgierskiej 
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Wielkopolską i Śląskiem przez Kazimierz. 

Najstarszy znany przywilej został nadany Kazimierzowi przez 

Władysława Jagiełłę w 1406 r.  

W k. XVI i w XVII w. był to jeden z najważniejszych ośrodków 

handlu zbożem. Wówczas wzniesione zostały murowane, 

mieszczańskie kamienice, spichrze, wybudowano nowe świątynie i 

przebudowano istniejącą, późnogotycką farę.  

Decydujący dla gospodarki miasta spław zboża ustał ostatecznie w 

1877 r. wraz z uruchomieniem kolei „Nadwiślańskiej”, która 

przejęła m.in. transport płodów rolnych. W następnych latach z 

Kazimierza do Warszawy spławiano wyłącznie kamień 

pozyskiwany w miejscowych kamieniołomach i drzewo. W 

spichlerzach lokowano zakłady przemysłowe (browar, fabrykę 

gwoździ i garbarnie, które po 1887 r. należały wyłącznie do 

Ulanowskich – dopiero w 1906 r. zakład garbarski w dawnym 

spichlerzu otworzyli Feiersteinowie.).   

Już w początku XIX w. zwracano uwagę na oryginalność zabudowy 

i piękne położenie miasta. Wzrastało zainteresowanie Kazimierzem 

– jego historią i architekturą.   

W 1913 r. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości 

utworzyło komisję dla „ratowania Kazimierza”.  

Pierwsza wojna światowa przyniosła miastu poważne zniszczenia w 

zabudowie, w tym w budynkach zabytkowych, będących 

przedmiotem zainteresowania TonZP. Wówczas opinia o 

Kazimierzu jako „najpiękniejszym z miasteczek polskich” była 

ugruntowana.  

Straty zostały zarejestrowane już w czasie działań wojennych w 

1914 r., ale zniszczenia w 1915 r. objęły całe kwartały zabudowy – 

90 na 340 istniejących budynków mieszkalnych zostało 

zniszczonych.  

Delegat TOnZP Zygmunt Kalinowski w sprawozdaniu z wyjazdu do 

zestawione przez Biuro Statystyczne G. 

K. R. pod kierunkiem Henryka 

Wiercieńskiego. Lublin 1917-18, rkps 

sygn. 1865.  

 IS PAN, Archiwum TOnZP, teczka nr 

87: Kazimierz Dolny [dokument Nr 5: 

sprawozdanie z wyjazdów do Lublina, 

Kazimierza, Puław i Krakowa – 

delegata Z. Kalinowskiego].  

 T. Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód 

wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie 

zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 

i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 107-

110 

 W. Husarski. Kamienice renesansowe w 

Kazimierzu Dolnym. Lublin 1950, s. 11-

12, 35, 48.  

Ikonografia:  

 Kazimierz Dolny. Spalona zabudowa 

pomiędzy rynkiem a farą na pocztówce 

ukazującej przemarsz wojsk austriackich 

przez Kazimierz; tam widok „Hotelu 

Polskiego” Berensa – oznakowanego 

jako szpital polowy. Pocztówka, k. 

czerwca 1915, wykorzystana m.in. [w:] 

J. Teodorowicz-Czerepińska. Kazimierz 

Dolny..., s. 91, W Kazimierzu nad 

Wisłą... Warszawa 2001, s. 25, il. 26.  

 Kazimierz Dolny. Spalona zabudowa w 

sąsiedztwie kościoła farnego. Fot. J. 

Kłos, 1916. IS PAN, nr inw. B. 5139, B. 

5141, B. 5142, B. 5221. Fot. 

wykorzystane  m. in. [w:] W Kazimierzu 

nad Wisłą... , Warszawa 2001, np. s. 58, 

il. 63.  
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Kazimierza w 1916 r. zanotował:  

„Obraz całego miasteczka przedstawia się rozpaczliwie. Cała część 

miasta od strony Wisły aż do Rynku jest doszczętnie spalona, a 

więc: cała Senatorska, część Krakowskiej, Żabia, całe Podzamcze i 

Zielona, wszystko to doszczętnie zniszczone i spalone przez 

cofające się wojska rosyjskie w 1915 r. ”. 

Zniszczone (spalone) kwartały zabudowy:  

1. pomiędzy rynkiem a farą,  

2. przylegające do północnej pierzei rynku (pomiędzy rynkiem a 

Wisłą) wraz z pierzeją rynkową. Wśród zniszczonych obiektów 

był dawny ratusz (ob. narożny budynek apteki w rynku), 

wówczas z renesansowym portalem i bogatymi sztukateriami 

na sklepieniach,  

3. zabudowa przy ul. Senatorskiej od ul. Klasztornej ku Wiśle, m. 

in. istniejące, odrestaurowane kamienice: Górskich (por. niżej),  

Celejowska (por. niżej), „Biała” (por. niżej) i kamieniczka ob. 

pod adresem Senatorska 15 (zw. wcześniej Iberszera). 

Kamienica „Pod serduszkiem” w wyniku zniszczenia przez 

pożar w 1915 r. została rozebrana w 1933 r. (w jej miejscu 

nowy obiekt, dostosowany formą architektoniczną do 

historycznej zabudowy). 

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych układu 

urbanistycznego:  

W 1931 r. 19 zabytkowych budowli znajdujących się w Kazimierzu 

Dolnym zostało wymienionych w Spisie zainwentaryzowanych 

zabytków kultury i sztuki na terenie Województwa Lubelskiego, Lub. 

Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie zespół urbanistyczno-architektoniczno-krajobrazowy 

miasta Kazimierza Dolnego wraz ze wszystkimi placami, ulicami, 

drogami, budynkami murowanymi i drewnianymi, ruinami, 

wąwozami i drzewostanem figuruje w wojewódzkim rejestrze 

 Kazimierz Dolny. Spalona północna 

pierzeja rynku – aż do Wisły; wśród 

zniszczonych obiektów był dawny 

ratusz – ob. narożny budynek apteki w 

rynku – wówczas z renesansowym 

portalem i bogatymi sztukateriami na 

sklepieniach. Fot. J. Kłos, 1916.  IS 

PAN, nr inw. B. 5133, B. 5137 (widok 

ku Wiśle na w/w kwartał),  B. 5204, B. 

5215, B. 5219, B. 5220. Fot. 

Wykorzystane  m. in. [w:] W 

Kazimierzu nad Wisłą... , Warszawa 

2001, np. s. 26, il. 28, s. 50, il. 54, s. 51, 

il. 54.  

 Kazimierz Dolny. Spalony kwartał po 

pn. stronie rynku. Fot. J. Kłos, 1916. IS 

PAN, nr inw. B. 5238.  

 Kazimierz Dolny. Widok miasteczka po 

pożarze (od strony Wisły ku farze). Fot. 

T. Szydłowski, 1915-18  [w:] T. 

Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód 

wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie 

zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 

i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 106, 

il. 136. 

 Kazimierz Dolny. Ruiny domów przy 

ul. Senatorskiej (kamienica Górskich – 

wówczas Mandelbauma, „Pod 

Serduszkiem”, Celejowska i „Biała”). 

Fot. J. Kłos, 1916. IS PAN, nr inw. 

5222-5224. Fot. wykorzystane [w:] W 

Kazimierzu nad Wisłą... , Warszawa 

2001, m.in. s. 241-242, il. 258, s. 244, il. 

259. 
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zabytków (Nr A/46).  

119.  Kazimierz 

Dolny 
Kazimierz 

Dolny 

puławski Kamienica zw. Górskich została zbudowana w 1607 r. przez 

Wawrzyńca Górskiego (stąd nazwa). Budowla wyróżniała się 

„najpiękniejszym w Kazimierzu wnętrzem”. Do okresu wojny 

budowla przetrwała bez zmian.  

W czasie I wojny światowej, w 1915 r., kamienicę objął pożar 

wzniecony na ul. Senatorskiej.   

Odrestaurowana  została w l. 1926-1927.  

W kamienicy na parterze i piętrze zachowały się sklepienia, pokryte 

bogatą dekoracją sztukatorską. Fasada kamienicy o autentycznej, 

oszczędnej dekoracji sztukatorskiej, w trakcie rewaloryzacji została 

zwieńczona nową attyką.   

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. „domy przy ul. Senatorskiej – wiek XVI-XVII” zostały 

wymienione w Spisie zainwentaryzowanych zabytków kultury i 

sztuki na terenie Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 

11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kamienica pod adresem ul. Senatorska 5, figuruje w 

wojewódzkim rejestrze zabytków (Nr A/203). 

Źródła lub bibliografia: 

 W. Husarski. Kamienice renesansowe w 

Kazimierzu Dolnym. Lublin 1950, s. 35 i 

36. 

Ikonografia: 

 Kazimierz Dolny. Ruiny domów przy 

ul. Senatorskiej.  Fot. J. Kłos, 1916. IS 

PAN, nr inw. 5222-5224. Fot. 

wykorzystane [w:] W Kazimierzu nad 

Wisłą... , Warszawa 2001, m.in. s. 241-

242, il. 258, s. 244, il. 259. 

120.  Kazimierz 

Dolny 
Kazimierz 

Dolny 

puławski Późnorenesansowa kamienica Celejowska powstała przed 1635 r. 

Podobnie jak kilka innych kamienic kazimierskich jej elewację 

wieńczy wysoka (ok. 1/3 wys. kamienicy) attyka. Całą elewację 

pokrywa dekoracja ornamentalna i figuralna, m.in. postaci patronów 

fundatora kamienicy i jego syna, czyli św. Bartłomieja i św. Jana 

Chrzciciela oraz figury Chrystusa jako Salvatora Mundi i Matki 

Boskiej jako Królowej Nieba, a także fantastyczne stwory.   

Zaniedbana jeszcze przed wojną kamienica Celejowska spłonęła w 

pożarze ul. Senatorskiej, spowodowanym działaniami wojennymi 

1915 r.: „Sklepienia runęły, również wszelkie części drewniane, jako 

to belki stropowe, podłogi, okna, drzwi i wiązania dachowe uległy 

Źródła lub bibliografia: 

 IS PAN, Archiwum TOnZP, teczka nr 

87: Kazimierz Dolny [dokument Nr 5: 

sprawozdanie z wyjazdów do Lublina, 

Kazimierza, Puław i Krakowa – 

delegata Z. Kalinowskiego]. 

 W. Husarski. Kamienice renesansowe w 

Kazimierzu Dolnym. Lublin 1950, s. 39 i 

43. 

Ikonografia:  

 Kazimierz Dolny. Kamienica 

Celejowska przy ul. Senatorskiej. Fot. J. 
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zniszczeniu. Jedynie dwuokienna izba parterowa zachowała 

sklepienie beczkowe z lunetami”. (J Siennicki. Kamienica 

Celejowska w Kazimierzu Dolnym. Lublin 1929. Cyt. za: Husarski. 

Kamienice renesansowe...).  

Delegat TOnZP Z. Kalinowski, w sprawozdaniu z wyjazdów do 

Lublina, Kazimierza, Puław i Krakowa zanotował:  

„[kamienica Celejowska] obecnie jeszcze bardziej zniszczona przez 

pożar dachu, zapadnięcie się niektórych ścian, sklepień i murów 

wewnętrznych, i zamakanie wodą deszczową. Przystąpiono do robót 

zabezpieczających”.  

W 1917 r. kamienicę wykupiło Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 

Przeszłości. 

Budynek został pokryty prowizorycznym dachem zrobionym z 

promu w Puławach, a następnie w l. 1921-23 pokryty nowym.  

Odbudowa obiektu została zakończona w 1929 r.  

W latach 30. XX w. mieściła zbiory muzealne Towarzystwa 

Przyjaciół Kazimierza. Od 1964 r. stała się siedzibą Muzeum 

Regionalnego, od 1987 r. – Muzeum Nadwiślańskiego. 

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kamienica Celejowska została wymieniona w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kamienica pod adresem ul. Senatorska 11, figuruje w 

wojewódzkim rejestrze zabytków (Nr A/154). 

Kłos, 1916. IS PAN, nr inw. 5226-5229. 

Fot. wykorzystane [w:] W Kazimierzu 

nad Wisłą... , Warszawa 2001, m.in. s. s. 

250, il. 268. 

 Kazimierz Dolny. Kamienica 

Celejowska przy ul. Senatorskiej – 

półkolumna we wnętrzu. Fot. J. Kłos, 

1916. IS PAN, nr inw. B. 5230. Fot. 

wykorzystana [w:] W Kazimierzu nad 

Wisłą... , Warszawa 2001, s. 257, il. 

275.  

121.  Kazimierz 

Dolny 
Kazimierz 

Dolny 

puławski Kamienica pod adresem Senatorska 15 (d. Nr 7) została zbudowana 

w pocz. XVII w. (1562 r.?). 

W okresie I wojny światowej, w 1915 r., kamienica spłonęła wraz 

pozostałą zabudową ul. Senatorskiej.  

Na parterze zachowały się autentyczne sklepienia, pokryte siatką 

sztukatorską „wyjątkowo jak na dom prywatny bogatą i bardzo 

Źródła lub bibliografia: 

 W. Husarski. Kamienice renesansowe w 

Kazimierzu Dolnym. Lublin 1950, s. 35.   

Ikonografia: 

 Kazimierz Dolny. Ruiny domów przy 

ul. Senatorskiej.  Fot. J. Kłos, 1916. IS 

PAN, nr inw. 5222-5224. Fot. 
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starannie wykończoną” (Husarski. Kamienice renesansowe..., s. 48). 

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. „kamieniczka Jana Iberszera (ul. Senatorska Nr 7). Wiek: 

1562 r.” została wymieniona w Spisie zainwentaryzowanych 

zabytków kultury i sztuki na terenie Województwa Lubelskiego, Lub. 

Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kamienica pod adresem ul. Senatorska 15, figuruje w 

wojewódzkim rejestrze zabytków (Nr A/683). 

wykorzystane [w:] W Kazimierzu nad 

Wisłą... , Warszawa 2001, m.in. s. 241-

242, il. 258, s. 244, il. 259. 

122.  Kazimierz 

Dolny 
Kazimierz 

Dolny 

puławski Kamienica „Biała” została zbudowana w pocz. XVII w. – jako 

najpóźniejsza renesansowa budowla przy ul. Senatorskiej. Jej 

oszczędną w detal architektoniczny fasadę wieńczy wysoka attyka, 

stanowiąca główny akcent zdobniczy.  

W czasie I wojny światowej, w 1915 r., kamienica została częściowo 

zniszczona przez pożar, ale ocalała.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. „domy przy ul. Senatorskiej – wiek XVI-XVII”  zostały 

wymienione w Spisie zainwentaryzowanych zabytków kultury i 

sztuki na terenie Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 

11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kamienica „Biała” pod adresem ul. Senatorska 17, 

figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków (Nr A/204). 

Źródła lub bibliografia: 

 W. Husarski. Kamienice renesansowe w 

Kazimierzu Dolnym. Lublin 1950, s. 35. 

Ikonografia:  

 Kazimierz Dolny. Kamienica Biała. Fot. 

J. Kłos, 1916. IS PAN, nr inw. B. 5231. 

Fot. wykorzystana [w:] W Kazimierzu 

nad Wisłą... , Warszawa 2001, s. 255, il. 

272. 

 

123.  Kazimierz 

Dolny 
Kazimierz 

Dolny 

puławski Parafia w Kazimierzu wzmiankowana od 1325 r.  

Kościół farny pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja, został 

wzniesiony w poł. XIV w. (jako gotycki) pod patronatem 

królewskim. W l. 1586-1613 został przebudowany w stylu renesansu 

(w odmianie tzw. lubelskiej)  wg proj. arch. Jakuba Balina.  

Przed 1853 r., z fundacji małż. Radzików, została zbudowana 

kaplica zwana najpierw Wniebowzięcia NMP, a następnie 

Różańcową lub Królewską.  

Źródła lub bibliografia: 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: 

Kościoły, rkps sygn. 1854, s. 8.  

 AAL. Rep. 60, XXI/11: Akta o wojnie 

1914 r.[1914-1917; akta w jęz. 

rosyjskim i polskim], nlb.  

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 43, 43v, 50.  
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W okresie I wojny światowej, w pierwszym roku, zniszczona została 

latarnia nad w/w kaplicą – informacja o tym wydarzeniu znajduje się 

w Wykazie zniszczonych i uszkodzonych budowli oraz strat 

materialnych spowodowanych działaniami nieprzyjacielskich wojsk 

przy starciach zbrojnych z wojskami rosyjskimi w Diecezji 

Lubelskiej w 1914 r. (opracowanym na podstawie danych zebranych 

w pierwszych miesiącach 1915 r.). Stratę oceniono na 990 rb. (AAL. 

Rep. 60, XXI/11: Akta o wojnie 1914 r.) 

Kwota strat podana przez Wiercieńskiego była wyższa: 1.760 rb., 

ale być może wyliczenie obejmowało także straty poniesione w 

1915 r. – por. niżej. 

Ponownie o zniszczeniu przekrycia kaplicy przez wojska austriackie 

i niemieckie parafia informowała w wykazie strat sporządzonym w 

dn. 2 lipca 1919 r.: „Na kaplicy królewskiej wieża artystycznej 

struktury strącona”. W wykazie zawarto także wzmiankę, że ocalało 

wewnętrzne urządzenie świątyni, ale że wojska rosyjskie zabrały 4 

dzwony.  

W ocenie Dziekana Dekanatu Puławskiego, zawartej w piśmie 

skierowanym do Kurii Diecezjalnej Lubelskiej Nr 248 z dn. 25 

sierpnia 1919 r., parafia w Kazimierzu na likwidację szkód 

wojennych potrzebowała 10.000 koron.  

Pełniejszy obraz zniszczeń znajduje się w sprawozdaniu 

sporządzonym przez Zdzisława Kalinowskiego, wydelegowanego 

do Kazimierza przez TOnZP:  

„Z poszczególnych kościołów ucierpiał najbardziej kościół farny, 

zniszczony pociskiem, przy czym kopuła na kaplicy M. Boskiej 

Różańcowej jest zupełnie zburzona (w 1914 r.), w roku zaś 1915 od 

strony zachodniej cztery pociski uszkodziły wewnętrzne mury, dach 

w niektórych miejscach został potłuczony, kilka krokwi zostało 

złamane, a także ołtarze i organy doznały pewnych uszkodzeń”. (IS 

PAN, Archiwum TOnZP, teczka nr 87.) 

Kaplica została odbudowana w 1922 r. wg projektu arch. Jana 

 AAL. Rep. 61, XXI/2: Odbudowa 

kościołów przez wojnę zniszczonych 

[1917-1920], nlb.  

 APL. Urząd Wojewódzki Lubelski 

1919-1939 Wydz. Kom. –Bud., sygn. 

1863: Projekt remontu kościoła 

parafialnego w Kazimierzu nad Wisłą, 

pow. puławski [1922].  

 IS PAN, Archiwum TOnZP, teczka nr 

87: Kazimierz Dolny [dokument Nr 5: 

sprawozdanie z wyjazdów do Lublina, 

Kazimierza, Puław i Krakowa – 

delegata Z. Kalinowskiego]. 

 ks. Marek T. Zahajkiewicz. Diecezja 

Lubelska. Informator historyczny i 

administracyjny. Lublin 1985, s. 283. 

 Archidiecezja lubelska. Red. ks. Piotr B. 

Nowak i in. Lublin 2006, s. 494.  

Ikonografia:  

 Kazimierz Dolny. Kościół parafialny 

(widok od strony cmentarza na kościół z 

kaplicą Różańcową). Ilustracja wg rys. 

A. Gierymskiego [w:] „Tygodnik 

Powszechny” R. 1883, Nr 42, s. 665.  

 Kazimierz Dolny. Kościół farny – 

zniszczona latarnia nad kaplicą 

Różańcową zabezpieczona strzechą. Fot. 

J. Kłos, 1916. IS PAN, nr inw. B. 5138. 

Fot. wykorzystana [w:] W Kazimierzu 

nad Wisłą... , Warszawa 2001, s. 134-

135, il. 149.  

 Kazimierz Dolny. Kościół farny: Projekt 

remontu kościoła parafialnego w 

Kazimierzu nad Wisłą, pow. puławski 

[1922]. APL. Urząd Wojewódzki 
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Koszczyc-Witkiewicza. W 1925 r. malarz Tadeusz Pruszkowski 

namalował we wnętrzu latarni Trójcę Świętą.   

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie zespół obejmujący: kościół, drzewostan w granicach 

cmentarza kościelnego, ogrodzenie z bramkami, dawną dzwonnicę, 

kostnicę, organistówkę, plebanię, d. Stajnię z wozownią i stary 

cmentarz zwany „za Farą” – figurują w wojewódzkim rejestrze 

zabytków nieruchomych (Nr A/123).  

Lubelski 1919-1939 Wydz. Kom. –

Bud., sygn. 1863.  

124.  Kazimierz 

Dolny 
Kazimierz 

Dolny 

puławski Pod k. XVI w. w Kazimierzu została wzniesiona murowana kaplica, 

którą po 1627 rozbudowali sprowadzeni do jej obsługi reformaci. 

Konsekracja kościoła pw. Zwiastowania NMP i św. Piotra z 

Alkantry miała miejsce w 1660 r. W kolejnych latach reformaci 

ukończyli budowę klasztoru (l. 1664-1668), rozbudowali świątynię 

(w okresie pomiędzy 1680 a 1690 r.) oraz wybudowali schody 

prowadzące z ulicy przed kościół, położony na wyniesieniu. W roku 

1815 schody otrzymały na dole i na górze murowane furty.  

W okresie I wojny światowej „Kościół poklasztorny (Reformatów) 

również ucierpiał bardzo: w 1914 r. furta [przy schodach] została 

zburzona pociskiem; w kościele granat, wpadając oknem od 

południa, rozbił dwa ołtarze boczne, nie przedstawiające większej 

wartości, jak również zostały uszkodzone przez pociski wiązania 

dachowe, kilka krokwi w celach i drzwi od zachodu”. (dok. Nr 5: Z. 

Kalinowski, Sprawozdanie...).  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół oraz klasztor poreformacki zostały wymienione w 

Spisie zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie zespół franciszkański obejmujący kościół z pełnym 

Źródła lub bibliografia: 

 IS PAN, Archiwum TOnZP, teczka nr 

87: Kazimierz Dolny [dokument Nr 5: 

sprawozdanie z wyjazdów do Lublina, 

Kazimierza, Puław i Krakowa – delegat 

Z. Kalinowski].  

Ikonografia:  

 Kazimierz Dolny. Klasztor – 

uszkodzone wejście do wnętrza krytych 

schodów prowadzących do klasztoru. 

Konstanty Zacharkiewicz, obraz 

„Granatem”  [w:] „Tygodnik 

Ilustrowany”. R. 1915, Nr 22 (29 maja), 

s. 337.  

 Kazimierz Dolny. Zespół klasztorny oo. 

franciszkanów – uszkodzony narożnik 

krytych schodów. Fot. J. Kłos, 1916. IS 

PAN nr inw. B. 5160 i B. 5161. Fot. 

wykorzystane [w:] W Kazimierzu nad 

Wisłą... , Warszawa 2001, s. 282, il. 

305.  
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wystrojem architektonicznym i ruchomościami, klasztor z 

wyposażeniem, dziedziniec klasztorny ze studnią, ogrodzenie 

cmentarza kościelnego z bramą, schodami i korytarzem kryjącym 

schody, cmentarz kościelny, ogrodzenie i otoczenie – figurują w 

wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/464).  

125.  Kazimierz 

Dolny  
Kazimierz 

Dolny 

puławski Kazimierz Dolny był ważnym ośrodkiem handlu spławnego 

zbożem. W latach 1610-1630 przedmieście  Bochotnickie [vel 

Gdańskie] zostało zabudowane murowanymi spichrzami. Na 

Przedmieściu Bochotnickim znajdował się port ze śluzą na rękawie 

Wisły. W l. 30. XVII w. budowano także spichrze na Przedmieściu 

Janowieckim. Od poł. XVIII w., w związku z odsunięciem się 

Wisły, nastąpiły trudności w przeładunku zboża i rosło znaczenie 

portu zbożowego w Puławach. Jednym z ostatnich zbudowanych 

spichrzy był spichlerz tzw. „Bliźniaczy (1792 r.) zwany tak z uwagi 

na formę architektoniczna, gdyż obiekt składał się z dwóch 

równolegle przylegających, odrębnie zadaszonych części. 

W okresie I wojny zostały uszkodzone spichrze na Przedmieściu 

Bochotnickim: „Trzy spichlerze od strony Puław, leżące przy szosie 

i nad Wisłą ucierpiały mocno od pocisków armatnich; wiązania 

dachowe, dachy i części murów zostały uszkodzone, resztę zaś 

ludność miejscowa, pozostawiona bez dozoru, grabi i niszczy”. 

(dok. Nr 5. Kalinowski. Sprawozdanie...).  

Wysłana na miejsce delegacja pod kierunkiem Zdzisława 

Kalinowskiego wykonała od 10 sierpnia do 9 września zdjęcia 

pomiarowo-inwentaryzacyjne poszcz. zabytków. Omawiane były 

kwestie związane z odbudową przy pomocy władz okupacyjnych, 

np. jednego ze spichrzów (Niemojewskiej lub Fajersztajna) na skład 

dla władz okupacyjnych. (dok. Nr 1 pismo z dn. 16 września 1916, 

podpisane przez Kalinowskiego).  

Wśród uszkodzonych obiektów mógł być spichlerz Feiersteina, 

Ulanowskiego (Baranowska. Spichlerze..., s. 44), być może część 

północna tzw. „Bliźniaczego” (jw. s. 40) lub zniszczony i nie 

Źródła lub bibliografia: 

 IS PAN, Archiwum TOnZP, teczka nr 

87: Kazimierz Dolny [dokument Nr 5: 

sprawozdanie z wyjazdów do Lublina, 

Kazimierza, Puław i Krakowa – delegat 

Z. Kalinowski]. 

 Z. Baranowska. Kazimierz Dolny, woj. 

Lubelskie, pow. puławski. Spichlerze, 

dokumentacja historyczno-

architektoniczna. PP PKZ o/Warszawa, 

Warszawa 1968,s. 40, 44, mps w posiad. 

WUOZ w Lublinie.  

Ikonografia: 

 Kazimierz Dolny. Spichlerze 

Ulanowskiego i Feiersteina. Ilustracja 

wg drzeworytu M. E. Andriolli, 1880  

[w:] „Kłosy” R. 1880, Nr 788, s. 81. 

Ilustracja wykorzystana [w:] 

Baranowska. Spichrze..., il. 8.  

 Kazimierz Dolny. Spichlerz Feiersteina. 

Fot. J. Kłos, 1916. IS PAN, nr inw. 

5266. Fot. wykorzystana [w:] 

Baranowska. Spichrze..., il. 97.  

 Kazimierz Dolny. Spichlerz tzw. 

Bliźniaczy. Fot. J. Kłos, 1916. IS PAN, 

nr inw. 5268. Fot. wykorzystana [w:] 

Baranowska. Spichrze..., il. 63.  
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odbudowany spichlerz tzw. Pielaka, dotąd w ruinie. Na podstawie 

znanych ustaleń trudno jest jednak „z całą pewnością” wskazać, 

które trzy spichlerze zostały zniszczone.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych w/w obiektów: 

W 1931 r. na Przedmieściu Bochotnickim – dwa spichlerze: 

Fajersztajna i Ulanowskiego zostały wymienione w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kazimierskie spichlerze na Przedmieściu Bochotnickim 

figurują w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (w tym 

spichlerz Feiersteina – Nr A/827, Ulanowskiego – Nr A/486, tzw. 

„Bliźniaczy” – Nr A/210).  

 

 

 

126.  Kąty Frampol biłgorajski Miejscowość założona w 2 poł. XVI w.  

W 1812 r. został wzniesiony przez Wisłockich murowany, 

klasycystyczny pałac w Kątach (na podstawie faktu, że rys. pałacu 

został zamieszczony w Zbiorze znaczniejszych budowli... oraz na 

podstawie ustaleń J. Góraka, Przyczynki do... – należy wykluczyć 

tezę o realizacji dworu z inicjatywy Tomasza Puchały w 1842 r.). 

Pałac posiadał na osi kolumnowy portyk od frontu i półokrągły 

ryzalit w elewacji ogrodowej. W otoczeniu pałacu został założony 

30 morgowy park.  

W okresie I wojny światowej - pałac został spalony w 1915 r. i w 

następstwie zniszczeń rozebrany.  

Aktualnie zachowały się relikty parku dworskiego, które nie figurują 

w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych.  

Wg Katalogu Zabytków Sztuki T. III z. 3, s. 7 – na cmentarzu 

kościelnym we Frampolu znajdują się trzy kamienne, barokowe 

fotele pochodzące z parku dworskiego w Kątach.  

Źródła lub bibliografia: 

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 3.: Woj. lubelskie. Pow. 

biłgorajski. Red. R. Brykowski, Z. 

Winiarz. Warszawa 1960, s. 7 i 17.  

 J. Górak. Przyczynki do architektury 

dworów na Lubelszczyźnie. 

„Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie”, 

Kozłówka 2003, s. 238.  

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 215.  

Ikonografia: 

 Kąty. Pałac. Rysunek [w:] Zbiór 

znaczniejszych budowli w województwie 

lubelskim [litogr. J. Sławiński, Łaszcz, 

Stompf]. Warszawa, 1836, il. 50. 

Cyfrowa Biblioteka Narodowa, 

dostępne na: www.polona.pl Rysunek 

[w:] J. Górak. Przyczynki do 

architektury dworów na Lubelszczyźnie. 
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„Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie”, 

Kozłówka 2003, il. 1, s. 239. 

 Kąty. Pałac po spaleniu. Fotografia z 

albumu K. Teleżyńskiego, 1929  [w:] J. 

Górak. Przyczynki do architektury 

dworów na Lubelszczyźnie. 

„Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie”, 

Kozłówka 2003, il. 2, s. 239. 

127.  Kiełczewice 

Maryjskie 

Strzyżewice lubelski Parafia powstała być może w 1431 r.  

Istniejąca świątynia pw. Trójcy Przenajświętszej i Nawiedzenia 

NMP została wzniesiona w 1904 r. po zniszczeniu przez pożar 

poprzedniej, murowanej, z pocz. XVII w.  

W okresie I wojny światowej, w wyniku działań wojennych, kościół 

został poważnie uszkodzony w dn. 27 września 1914 r.  

Urząd parafialny w formularzu strat zgłosił w dn. 23 lipca 1919 r., 

że zniszczone zostały mury kościoła, gzymsy wieńczące i dach. 

Szkody zostały wyrządzone przez wojska austriackie i niemieckie i 

ocenione na 25.000 koron. We wnętrzu nie zgłoszono uszkodzeń.  

W 1915 r. Rosjanie zabrali dwa dzwony z 1603 r.  

Dziekan Dekanatu Bełżyckiego w piśmie Nr 68 z dn. 13 sierpnia 

1919 r. informował Kurię Diecezjalną Lubelską, że w związku ze 

szkodami wojennymi parafia potrzebuje pomocy w wysokości 

przynajmniej połowy obliczonej wysokości strat.  

Prace remontowe na zewnątrz obiektu były już w tym czasie 

przeprowadzone. W 1936 r. restaurowano wnętrze. W zachodniej 

elewacji kościoła został wmurowany szrapnel z napisem o treści „Na 

pamiątkę walk wojny Europejskiej w roku 1914-15, podczas których 

kościół w Kiełczewicach był poważnie uszkodzony” (Rymarz. 

Dzieje Strzyżewic..., s. 157).  

Kościół nie figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych.  

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 305, 305v, 

310.  

 AAL. Rep. 61, XXI/2: Odbudowa 

kościołów przez wojnę zniszczonych 

[1917-1920], nlb.  

 F. Rymarz. Dzieje Strzyżewic do 1918 r. 

Lublin 1994, s. 157 [autor powołuje się 

na Inwentarz Fundi Instructi Kościoła 

parafialnego w Kiełczewicach, s. 14.]  

 ks. Marek T. Zahajkiewicz. Diecezja 

Lubelska. Informator historyczny i 

administracyjny. Lublin 1985, s. 136.  

 Archidiecezja lubelska. Red. ks. Piotr B. 

Nowak i in. Lublin 2006, s. 588.  
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128.  Kijowiec Zalesie bialski Murowana cerkiew św. Dymitra została wybudowana w l. 1898-

1901 przez Rząd Rosyjski – w miejscu dawnej cerkwi unickiej.  

Cerkiew została zniszczona przez pożar w czasie działań wojennych 

w 1915 r.  

W 1921 r. stan cerkwi został oceniony jako „nadzwyczaj zły”.  

Starosta Powiatowy w Białej Podlaskiej w piśmie z dn. 26 marca 

1929 r., znak: L. 164/P skierowanym do Wojewody w Lublinie 

informował, że w dn. 14 listopada 1928 r. przystąpił do rozbiórki 

„zniszczonej wskutek działań wojennych i grożącej zawaleniem 

cerkwi prawosławnej w Kijowcu... ”. (APL. Starostwo Powiatowe 

Bialskie, sygn. 187).  

Materiał z rozebranej cerkwi został użyty na budowę szkoły. (APL. 

Starostwo Powiatowe Konstantynowskie, sygn. 137).  

 

Źródła lub bibliografia: 

 APL. Starostwo Powiatowe 

Konstantynowskie z siedzibą w Janowie 

Podlaskim 1919-1932, sygn. 137: 

Kwestionariusze dotyczący budynków 

świątyń i gruntów pocerkiewnych [1929-

1930], s. 13, 13v.  

 APL. Starostwo Powiatowe Bialskie, 

sygn. 187: Wykaz kościołów, kaplic, 

cmentarzy, cerkwi i zborów 

ewangelickich. [1921], s. 15-16. 

 APL. Urząd Wojewódzki Lubelski 

1919-1939, Wydz. Społ. -Polit., sygn. 

669: Sprawy dotyczące rozbiórki cerkwi 

i kaplic prawosławnych [1921-1936], s. 

161-162 i nst.  

 A. Bobryk, I. Kochan. Ślady przeszłości. 

Historia i teraźniejszość prawosławia 

na południowo-zachodnim Podlasiu w 

świadomości społecznej. Siedlce 2010, 

s. 195.  

Ikonografia:  

 Kijowiec. Spalona cerkiew. Pocztówka 

[w:] A. Bobryk, I. Kochan. Ślady 

przeszłości. Historia i teraźniejszość 

prawosławia na południowo-zachodnim 

Podlasiu w świadomości społecznej. 

Siedlce 2010, il. 50, s. 195. 

129.  Kobylany 

(fort Korosz-

czyn, fort 

Kobylany) 

Terespol bialski Betonowo-ziemne forty Koroszczyn i Kobylany, oba położone 

obecnie na gruntach wsi Kobylany, stanowiły integralny element 

zespołu fortów i dzieł międzyfortowych Twierdzy Brzeskiej 

(realizowanej od 1832 r.) – jej fragmentu zwanego Przedmościem 

Terespolskim, budowanego w oparciu o plan modernizacji twierdzy 

zatwierdzony w 1912 r. Na terenie Przedmościa Terespolskiego 

Źródła lub bibliografia: 

 A. Krasicki. Dziennik z kampanii 

rosyjskiej 1914-1916. Warszawa 1988, 

s. 321.  

 Dec. WKZ w Białej Podlaskiej znak: 

PSOZ-452/28/92 z dn. 17. 08. 1992 r.  
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powstały forty: Żuki, Lebiedziew, Kobylany i Koroszczyn.  

August Krasicki w prowadzonym przez siebie dzienniku pod datą 30 

sierpnia 1915 r. zanotował: „Wieś Koroszczyn, Kobylany obydwie 

spalone. Są tu dwa forty Brześcia, w pierwszym oprócz stałych 

kazamat z cementu i betonu, nowe budowy z ziemi i drzewa. W 

drugim przyczółek fortu wysadzili [Moskale] w powietrze, cała 

budowla rozsadzona, boki betonowe i kawałki żelaza stoją leżą 

spiętrzone, kawałki mniejsze na kilkaset kroków rozrzucone. ”  

Na marginesie – wieś Kobylany została spalona w 80% (Bobryk, 

Kochan. Ślady...).  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Fort Koroszczyn w zespole fortów Twierdzy Brzeskiej figuruje w 

wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/1388). Fort 

Kobylany w zespole fortów Twierdzy Brzeskiej figuruje w 

wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/1385). 

 Dec. WKZ w Białej Podlaskiej znak: 

PSOZ-454/30/92 z dn. 17. 08. 1992 r. 

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 2: Woj. lubelskie. Pow. Biała 

Podlaska. Red. K. Kolendo-

Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński. 

Warszawa 2006, s. 106.  

 S. Jadczak. Gmina Terespoł. 

Monografia. Lublin-Terespol 1999, s. 

34. 

 A. Bobryk, I. Kochan. Ślady przeszłości. 

Historia i teraźniejszość prawosławia 

na południowo-zachodnim Podlasiu w 

świadomości społecznej. Siedlce 2010, 

s. 34. 

130.  Kock 

 

Kock lubartowski W Kocku istniał zamek zbudowany przez Jana Firleja. W tym 

samym miejscu, przez Annę z Sapiehów ks. Jabłonowską, został 

wzniesiony ok. 1780 r. klasycystyczny pałac wg projektu arch. 

Szymona Bogumiła Zuga. W 1825 r. rezydencja została 

przebudowana. Od 1864 r. dobra kockie były własnością 

Żółtowskich (aż do II wojny światowej).  

W okresie I wojny Żółtowscy uchodząc przed działaniami 

wojennymi do Warszawy zabrali wartościowe rzeczy z pałacu. 

August Krasicki w dn. 10 sierpnia 1915 r. zanotował:  

„W pałacu był szpital a na odchodnym Moskale, co zostało, 

zrabowali. [...] Wewnątrz pustki, leżą tylko szczątki rozbitych mebli, 

podarte książki, rozbite obrazy, etc. ”  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Zespół pałacowo-parkowy: pałac (korpus główny z galeriami i 

skrzydłami bocznymi), założenie dziedzińca z ogrodzeniem, 

Źródła lub bibliografia: 

 A. Krasicki. Dziennik z kampanii 

rosyjskiej 1914-1916. Warszawa 1988, 

s. 295.  



 

 

 

 

 

1
1

7
 

mostem, wjazdem i bramą, zespół dawnych zabudowań 

gospodarczych, most nad fosą w parku, mury oporowe, elementy 

rzeźbiarskie na terenie zespołu, park z zachowanymi alejami i 

drzewostanem – figurują w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych (Nr A/606).  

131.  Kock Kock lubartowski Drewniany kościół w Kocku wymieniany był już w 1239 r.  

W 1779 r. zbudowany został obecnie istniejący, murowany, 

klasycystyczny kościół pw. Wniebowzięcia NMP. Fundatorką 

świątyni była Anna z Sapiehów ks. Jabłonowska, która powierzyła 

projekt arch. Szymonowi Bogumiłowi Zugowi.  

W 1915 r. wojsko austriackie zabrało z wieży kościelnej blachę 

miedzianą o wadze 645 kg. Ponadto Rosjanie zabrali 4 dzwony, a 

Niemcy jeden głos z organów (o wadze 43 kg).  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie zespół architektoniczny południowej pierzei rynku z 

kościołem parafialnym, dwiema dzwonnicami, cmentarzem 

kościelnym z drzewostanem, ogrodzenie, organistówka, wikariat, 

plebania (w której obrębie znajduje się dawna kaplica zboru 

kalwińskiego ze sztukateryjnymi dekoracjami sklepień i dom 

mieszkalny – figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych (Nr A/694).  

Źródła lub bibliografia: 

 T. Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód 

wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie 

zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 

i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 185-

6.  

 AKDS. Straty wojenne. Sygn. III. S. 15. 

T. 2 [1920-1925], s. 92v.  

  

132.  Kodeń Kodeń bialski Początki położonej niedaleko Kodnia siedziby zwanej Placencja 

sięgają 1 poł. XVIII w. W 2 poł. XVIII w. istniał tutaj niewielki, 

klasycystyczny pałac: parterowy, w części centralnej zryzalitowany 

na szerokość trzech osi, zwieńczony trójkątnym szczytem. Po 

bokach budynku głównego stały dwie oficyny (w tej formie pałacyk 

zachował się do k. XIX w., co zadokumentował ok. 1876 r. historyk, 

wydawca i rysownik Józef Łoski).  

Źródła lub bibliografia: 

 R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwa nowogródzkie, brzesko-

litewskie, t. 2, Wrocław 1992, s. 58-60.  

 Podróże służbowe. M. Kurzątkowski, 

1957, dok. Nr 22, rkps w posiad. WUOZ 
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Pałac był otoczony barokowym, regularnym ogrodem, a w części 

poniżej pałacu, za strumieniem, znajdował się park krajobrazowy.  

Budynek został nadbudowany na przełomie XIX/XX w. z inicjatywy 

ówczesnego właściciela – kupca petersburskiego Górewicza. Do I 

wojny zachowane były we wnętrzu apartamenty ozdobione 

gipsaturą, zabytkowe kominki, marmurowe, lustra w gipsowych 

ramach (Aftanazy. Dzieje rezydencji...).   

W okresie I wojny północna część pałacu została zniszczona (jw. 

Aftanazy, dz. cyt.).  

Pałac został odbudowany w l. 20.XX w. - informuje o tym 

inskrypcja umieszczona na budynku: „R.P. 1625 DOM TEN 

ZBUDOWAŁ JAN SAPIEHA HETMAN POLNY LIT. W 1688 

ROZBUDOWAŁ GO SAPIEHA PAWEŁ BISKUP ŻMUDZKI 

A Z RUIN DŹWIGNĄŁ LUDWIK ŚWIDERSKI W R. 

DZIESIĄTYM ODRODZENIA OJCZYZNY” (tekst odpisany 

przez lubelskiego WKZ Mieczysława Kurzątkowskiego, 

zamieszczony w sprawozdaniu z podróży służbowej do Kodnia w 

dn. 18-19.IX.1957 r.).   

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. pałac został wymieniony w Spisie zainwentaryzowanych 

zabytków kultury i sztuki na terenie Województwa Lubelskiego, Lub. 

Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie zespół pałacowo-ogrodowy w tym fragment głównego 

korpusu pałacu – figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych (Nr A/1415).  

w Lublinie. 

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 2: Woj. lubelskie. Pow. Biała 

Podlaska. Red. K. Kolendo-

Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński. 

Warszawa 2006, s. 127. 

Ikonografia:  

 Kodeń. Pałac Placencja. Rysunek J. 

Łoskiego [w:] „Kłosy” R. 1876. 

Rysunek wykorzystany [w:] R. 

Aftanazy. Dzieje rezydencji na dawnych 

kresach Rzeczypospolitej. Województwa 

nowogródzkie, brzesko-litewskie, t. 2, 

Wrocław 1992, il. 65.  

 Kodeń. Pałac Placencja. Szkic rzutu 

pałacu. M. Kurzątkowski, 1957. WUOZ 

w Lublinie. Podróże służbowe.  M. 

Kurzątkowski, 1957 (dok. Nr 22), rkps.   

 

133.  Kodeń Kodeń bialski Parafia w Kodniu została erygowana w 1518 r. (przy kościele św. 

Ducha).  

Późnorenesansowy kościół parafialny pw. św. Anny został 

wzniesiony w l. 1631—35. z fundacji Mikołaja Sapiehy. We 

wnętrzu wykonano sklepienia pokryte bogatą dekoracja sztukatorską 

w typie renesansu lubelskiego, której autorstwo przypisywane jest 

Źródła lub bibliografia: 

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 2: Woj. lubelskie. Pow. Biała 

Podlaska. Red. K. Kolendo-

Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński. 

Warszawa 2006, s. 110.  
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Janowi Cangerle. W 1709 r. budowla uzyskała barokową fasadę. 

W 1875 r. kościół zamieniony na cerkiew prawosławną, wówczas 

wieżę kościoła zwieńczono cebulastym hełmem, a dekorację 

sklepień pokryto barwną polichromią.   

Świątynia została uszkodzona w czasie I wojny światowej. (brak inf. 

w tym zakresie w ogólnych aktach strat wojennych w Archiwum 

Kurii Diecezjalnej Siedleckiej). 

W 1917 r. została zwrócona katolikom.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kościół z wyposażeniem wnętrza i najbliższym 

otoczeniem w granicach ogrodzenia cmentarza kościelnego figuruje 

w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/54).  

134.  Kolechowice Ostrów 

lubelski 

lubartowski Murowana, prawosławna cerkiew w Kolechowicach została 

zbudowana w 1881 r. (w innym miejscu, niż „niegdyś” spalona 

drewniana cerkiew unicka).  

Podczas I wojny światowej (w 1915 r.) budowla została uszkodzona 

i stała „bez dachu, w czasie wojny blacha cynkowa z dachu zdjęta 

niemcami i wywieziona niemi” (pozostały mury z „wiązadłami” 

dachu). W czasie działań wojennych zostały także spalone 

cerkiewne zabudowania parafialne.  

Po wojnie nabożeństwa były odprawiane w kaplicy cmentarnej. Z 

uwagi na obecność ludności prawosławnej brany był pod uwagę 

remont świątyni – koszt remontu został oszacowany na 10.000 zł. 

Powyższe informacje zawarte są m.in. w prośbie prawosławnych 

mieszkańców wsi Kolechowice w dn. 23 marca 1928 r., skierowanej 

do Wojewody Lubelskiego o pozwolenie na reaktywację parafii 

prawosławnej.  

Źródła lub bibliografia: 

 APL. Urząd Wojewódzki Lubelski , 

Wydz. Społ. -Polit., sygn. 665: Sprawy 

dotyczące likwidacji i przeznaczenia 

cerkwi oraz majątku pocerkiewnego w 

powiecie włodawskim [1928-1937], s. 9-

10 i nst.  
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Ostatecznie w 1938 r. cerkiew została rozebrana.  

Nie istnieje.  

135.  Komarów Komarów-

Osada 

zamojski Od XVII w. w Komarowie działała filia kościoła parafialnego w 

Łabuniach.  

Istniejący, murowany, neoromański, rzymskokatolicki kościół 

parafialny pw. Świętej Trójcy zbudowano w l. 1908-1911.  

W Wykazie zniszczonych i uszkodzonych budowli oraz strat 

materialnych spowodowanych działaniami nieprzyjacielskich wojsk 

przy starciach zbrojnych z wojskami rosyjskimi w Diecezji 

Lubelskiej w 1914 r. (opracowanym na podstawie danych zebranych 

w pierwszych miesiącach 1915 r.) wykazano, że uszkodzeniu od kul 

uległa górna część ściany z zach. strony, a poniżej wybite zostały 

dziury. Także od strony północnej została wybita dziura. 

Uszkodzony został dach kryty dachówką oraz ogrodzenie wokół 

kościoła.  

Powyższe informacje o uszkodzeniach „nowego” kościoła przez 

wojska austriackie potwierdzone zostały w wykazie strat z 28 

czerwca 1919 r. Straty spowodowane uszkodzeniem świątyni oraz 

zniszczeniem oparkanienia kościoła i cmentarza grzebalnego 

oszacowano na 20.000 koron.  

Dziekan Dekanatu Tomaszowskiego w piśmie Nr 48 z dn. 20 maja 

1919 r. informował, że w związku ze zniszczeniem dachu i ścian 

kościoła – potrzebna będzie parafii pomoc w wysokości 10.000 rb. 

(AAL. Rep. 61, XXI/2).  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Kościół wraz z wyposażeniem wnętrza, nagrobek z 1853 r. i 

drzewostan na cmentarzu kościelnym – figurują w wojewódzkim 

rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/1485).  

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 60, XXI/11: Akta o wojnie 

1914 r.[1914-1917; akta w jęz. 

rosyjskim i polskim], nlb.  

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 95, 95v, 102.  

 AAL. Rep. 61, XXI/2: Odbudowa 

kościołów przez wojnę zniszczonych 

[1917-1920], nlb.  

136.  Komarówka 

Podlaska  

Komarówka 

Podlaska 

radzyński Murowany, neogotycki kościół pw. Najświętszego Serca 

Jezusowego w Komarówce został wzniesiony w l. 1908-1912.  

Źródła lub bibliografia: 

 AKDS. Straty wojenne. Sygn. III. S. 15. 
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Pismo skierowane do Kurii Biskupiej Siedleckiej [Podlaskiej] 

dotyczące strat poniesionych przez parafię w Komarówce (pismo 

Dozoru kościelnego Nr 1 z dn. 1 stycznia 1919 r.) informowało, że 

kościół został zniszczony w dn. 13 sierpnia 1915 r. „skutkiem 

podłożenia min przez wojska rosyjskie pod dużą wieżę”. Dozór 

załączył przy tym odpis kwitu Komisji Szacunkowej – Rolnej która 

oceniła zniszczenie wieży na sumę 37.689 rb. 14 kop.  

W dalszej części pisma Dozór informował, że parafia poniosła 

również straty od wojsk austriackich, które dokonały kontrybucji 

dwóch dzwonów „rzekomo rozbitych” i złoconej kuli z wieży – 

razem wagi 1160 kg.  

Opis zniszczenia kościoła został zawarty w protokole 

przechowywanym w Archiwum Parafialnym:  

„[...] wieża kościelna leżała podruzgotana, mury do wysokości kilku 

łokci od ziemi potrzaskane były zupełnie, szczyt frontowy 

zarysowany w paru miejscach [...], sklepień kościelnych dwa przęsła 

zawalone spadły na organ i podruzgotały go [...],dach kościelny 

zburzony około frontu, dalej brak wielu dachówek, witraże 

wszystkie uległy zniszczeniu.”. (Cyt. za: Żywicki. Architektura 

neogotycka..., s. 223.) 

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Zespół kościoła parafialnego obejmujący: kościół, dom ludowy, 

dawną plebanię, dawną organistówkę, ogrodzenie cmentarza 

kościelnego i drzewostan – figurują w wojewódzkim rejestrze 

zabytków nieruchomych (Nr A/1372).  

T. 1 [1914-1919], nlb.  

 AKDS. Straty wojenne. Sygn. III. S. 15. 

T. 2 [1920-1925], s. 92v, 93.  

 J. Żywicki. Architektura neogotycka na 

Lubelszczyźnie. Lublin 1998, s. 223.  

137.  Koniuchy Miączyn zamojski Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1394 r.  

Wg dokumentacji autorstwa M. Kseniaka Ewidencja nie 

istniejącego zespołu pałacowo-parkowego w Koniuchach, będącej w 

posiad. WUOZ Delegatura w Zamościu i wykorzystanej w oprac. J. 

Niedźwiedzia. Leksykon... – w  XVII-XVIII w. istniał tutaj zamek 

obronny otoczony fosami, w 1 poł. XIX w. zbudowany został 

Źródła lub bibliografia: 

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 228. oraz 

Ewa Niedźwiedź, Józef Niedźwiedź, 

Józef Siudak. Dzieje miejscowości 

gminy Miączyn, powiat zamojski. 
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klasycystyczny dwór w otoczeniu angielskiego ogrodu ze stawami, 

w 1910 r. część dóbr należała do Czackich, w 1914 r. większość 

zabudowań dworskich wraz z dworem oraz większość zabudowań 

folwarcznych zostało zniszczonych.   

Obecnie budynki nie zachowane.  

Powyższe informacje wymagają być może weryfikacji: istnieje kilka 

wsi o nazwie Koniuchy, wśród nich jest np. wieś położona na 

Wołyniu w której znajdował sie zamek obronny otoczony fosami, a 

później klasycystyczny pałac Czackich zniszczony w okresie I 

wojny światowej (Orłowicz. Ilustrowany przewodnik... i Aftanazy. 

Dzieje rezydencji...).  

Miączyn-Zamość 2005, s. 46.  

 dr M. Orłowicz. Ilustrowany przewodnik 

po Wołyniu. Łuck 1929. Dostępne na: 

http://wolyn.ovh.org/ippw/zabytki.htm  

138.  Konstantynów Konstantynów bialski Wieś o nazwie Kozierady wzmiankowana w 1452 r.  

W 1744 r. uzyskała prawa miejskie (w 1869 r. – utraciła je).  

Miejscowość o regularnym planie – z prostokątnym rynkiem i 

parami ulic wychodzących z naroży.  

W 1915 r. po opuszczeniu Konstantynowa przez armię rosyjską 

August Krasicki zanotował: „[...] miasteczko spalone, Żydzi siedzą 

na zgliszczach. Został kościół nowozbudowany z czerwonej cegły i 

plebania, gdzie sztab kwateruje i typowa cerkiew z zielonym 

dachem”. 

Władysław Orkan relacjonował: „Konstantynów, miasteczko, 

zastaliśmy spalony. Jedynie kościół wśród lip wysokich, dwór na 

uboczu stojący, plebania, kilka domów w uliczce koło kościoła i 

trochę bud żydowskich po kraju ocalały. Środek miasteczka wokół 

rynku – jedna ohydna ruina”.  

W wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych figuruje zespół 

kościelny (Nr A/1289).  

Źródła lub bibliografia: 

 A. Krasicki. Dziennik z kampanii 

rosyjskiej 1914-1916. Warszawa 1988, 

s. 305.  

 W. Orkan. Droga Czwartaków i inne 

wspomnienia wojenne. Kraków bdw., 

Wydawnictwo Literackie, s. 112.  

 J. Żywicki. Architektura neogotycka na 

Lubelszczyźnie. Lublin 1998, s. 226. 

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 2: Woj. lubelskie. Pow. Biała 

Podlaska. Red. K. Kolendo-

Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński. 

Warszawa 2006, s. 133.  

 

139.  Konstantynów Konstantynów bialski Pałac w Kozieradach wybudowany został przez Karola Józefa 

Odrowąża – Siedlnickiego, który na cześć swojej żony Konstancji z 

Branickich nazwał Kozierady Konstantynowem i nadał osadzie 

Źródła lub bibliografia: 

 A. Krasicki. Dziennik z kampanii 

rosyjskiej 1914-1916. Warszawa 1988, 

http://wolyn.ovh.org/ippw/zabytki.htm
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prawa miejskie. W 1804 r. kolejny właściciel dóbr Stanisław 

Aleksandrowicz, zachowując poprzednią budowlę, wybudował obok 

murowany, późnoklasycystyczny dwór. Pod k. XIX w. ówczesny 

własciciel Tadeusz Plater-Zyberek rozbudował pałac (pałac i 

nowozbudowany łącznik uzyskały neogotycki kostium stylowy).  

W 1915 r. miejscowość została spalona, ale pałac, który był 

wówczas własnością Plater-Zyberków, ocalał. August Krasicki 

zanotował:  

„Obecnie [wojska austriackie] rekwirują wszystką miedź, więc 

rondle, lichtarze mosiężne, druty z lamp i wszystko co z miedzi w 

gorzelni. Moskale zaś zabrali poprzednio wszystkie klamki z pałacu. 

Pałac stary, ale jak widać odnowiony niedawno. ”  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Pałac z wyposażeniem i park figurują w wojewódzkim rejestrze 

zabytków nieruchomych (Nr A/128). 

s. 305.  

 

140.  Konstantynów Konstantynów  bialski W czasie pożaru miejscowości w 1915 r., spowodowanego 

działaniami wojennymi spłonął żydowski dom modlitwy.  

Źródła lub bibliografia: 

 APL. Urząd Wojewódzki Lubelski 

1919-1939 Wydz. Społ.-Polit. , sygn. 

730: Wykazy statystyczne bożnic 

żydowskich i prywatnych domów 

modlitwy [1920-1922] , s. 73.  

141.  Końskowola Końskowola puławski Miasto prywatne, lokowane w 1532 r. Od 1731 r. własność 

Czartoryskich – do czasu sekwestracji ich dóbr w 1831 r. pomyślny 

rozwój miasta, stanowiącego ważny ośrodek tkacki: w 2 poł. XVIII 

w. i w 1815 r. Czartoryscy sprowadzili tutaj tkaczy saksońskich. W 

l. 30.XIX w. tkacze w większości wyemigrowali do Białegostoku, 

Łodzi i na wschód, jednak tradycja rzemieślnicza była nadal 

utrzymywana.  

Miasto posiadało dużo budynków murowanych: w pocz. XIX w. 

było ich 82 na 220 istniejących.  

W wyniku działań wojennych w 1915 r., wg danych zebranych 

Źródła lub bibliografia: 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: Klęski 

wojenne w budynkach na obszarze 27 

powiatów okupacji austro-węgierskiej 

zestawione przez Biuro Statystyczne G. 

K. R. pod kierunkiem Henryka 

Wiercieńskiego. Lublin 1917-18, rkps 

sygn. 1865.  

 M. Michoński. Studium historyczno-

urbanistyczne Końskowoli, woj. 
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przez Biuro Statystyczne pod kierunkiem Wiercieńskiego – 326 na 

333 zaewidencjonowanych budynków zostało zniszczonych. 

Zniszczona została przede wszystkim zabudowa północnej i 

wschodniej pierzei rynku oraz znajdujące się na tyłach tych pierzei 

kwartały zabudowy. 

Ocalała zachodnia pierzeja rynku, gdzie do chwili obecnej 

przetrwały murowane, parterowe budynki z charakterystycznymi, 

sklepionymi sieniami, usytuowanymi w skrajnej osi.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych układu 

urbanistycznego:  

Osada miejska Końskowola z ukształtowaniem terenu, zabudową, 

układem komunikacyjnym, zielenią i systemem wodnym rzeki 

Kurówki figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych 

(Nr A/856). 

lubelskie. PP PKZ o/Lublin, Lublin 

1986-1987, s. 39, mps w posiad. WUOZ 

w Lublinie.  

142.  Końskowola Końskowola puławski Data erekcji parafii nie jest potwierdzona źródłowo, przyjmuje się 

okres pomiędzy 1374-1430 r.  

Kościół paraf. pw. Znalezienia Krzyża Świętego i św. Andrzeja Ap. 

powstał w l. 1729-1730 r. w wyniku odbudowy wcześniejszej, 

zniszczonej świątyni. Koszty odbudowy finansowali August i Zofia 

książęta Czartoryscy. Pracami kierował arch. Józef Mayer.  

Murowana, barokowa dzwonnica obok kościoła wzniesiona została 

w 1778 r. z fundacji ks. Adama Czartoryskiego.  

W okresie I wojny światowej, w 1915 r., parafia poniosła duże straty 

– najpoważniejszą było całkowite zniszczenie w/w dzwonnicy. 

Kościół parafialny nie został uszkodzony (Michoński. Studium...). 

Nieznacznie został uszkodzony kościół św. Marka Ew. i św. Anny – 

Matki NMP (por. niżej). Spalone zostały: wikariat, organistówka, 

zabudowania gospodarcze, przytułek (tj. szpital dla ubogich – por. 

niżej), 2 domy muzyki kościelnej (por. niżej) oraz ogrodzenie 

cmentarza grzebalnego. 

Wojska rosyjskie zabrały trzy dzwony z XVIII w. odlane przez 

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 44, 44v, 49.  

 AAL. Rep. 61, XXI/2: Odbudowa 

kościołów przez wojnę zniszczonych 

[1917-1920], nlb.  

 APL. Urząd Wojewódzki Lubelski 

1919-1939 Wydz. Kom. -Bud., sygn. 

1864: Projekt odbudowy dzwonnicy przy 

kościele parafialnym w Końskowoli, 

pow. puławski [1922]. 

 ks. Marek T. Zahajkiewicz. Diecezja 

Lubelska. Informator historyczny i 

administracyjny. Lublin 1985, s. 286. 

 Archidiecezja lubelska. Red. ks. Piotr B. 

Nowak i in. Lublin 2006, s. 499.  

 M. Michoński. Studium historyczno-

urbanistyczne Końskowoli, woj. 

lubelskie. PP PKZ o/Lublin, Lublin 
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ludwisarza Witwercka.  

W ocenie Dziekana Dekanatu Puławskiego, zawartej w piśmie do 

Kurii Diecezjalnej Lubelskiej Nr 248 z dn. 25 sierpnia 1919 r., 

parafia w Końskowoli na likwidację szkód wojennych potrzebowała 

50.000 koron.  

W 1922 r. zrealizowana została rekonstrukcja dzwonnicy w oparciu 

o projekt (zachowany w APL). Podjęto odbudowę zniszczonych 

budynków parafialnych.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół pw. św. Krzyża oraz dzwonnica zostały 

wymienione w Spisie zainwentaryzowanych zabytków kultury i 

sztuki na terenie Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 

11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kościół z wyposażeniem, dzwonnica-brama, cmentarz 

przykościelny, ogrodzenie cmentarza i drzewostan figurują w 

wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/949).  

1986-1987, s. 64, mps w posiad. WUOZ 

w Lublinie. 

Ikonografia:  

 Końskowola. Dzwonnica murowana. 

Fot.  J. Kłos, 1913. IS PAN, nr inw. B. 

2073.  

 Końskowola. dzwonnica przy kościele 

parafialnym: Projekt odbudowy 

dzwonnicy przy kościele parafialnym w 

Końskowoli, pow. puławski [1922]. 

APL. Urząd Wojewódzki Lubelski 

1919-1939 Wydz. Kom. -Bud., sygn. 

1864.  

 

143.  Końskowola  Końskowola puławski Kościół św. Marka Ew. i św. Anny – Matki NMP został wzniesiony 

w pocz. XVII w. (konsekrowany w 1613 r.).  

Jest to niewielka, murowana, jednonawowa świątynia o cechach 

renesansu lubelskiego zarówno w zakresie planu i bryły, jak i 

dekoracji szczytów, kolebkowych sklepień i innych detali 

architektoniczno-rzeźbiarskich.  

Kościół był restaurowany w 1879 r. 

W okresie I wojny światowej kościół został uszkodzony – w 

formularzu strat parafii Końskowola z dn. 22 czerwca 1919 r. 

wykazano, że w budynku kościoła na przestrzeni 48 m 

kwadratowych zrujnowana została pociskami szrapneli dachówka i 

zniszczone zostały 3 okna oprawne w ołów i cynę. W formularzu nie 

wskazano, która świątynia w Końskowoli została uszkodzona, ale 

informacja ta odnosi się z dużą pewnością do kościoła Marka Ew. i 

św. Anny – Matki NMP. [Jerzy Żurawski w pracy dotyczącej tego 

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 44, 44v, 49. 

 M. Michoński. Studium historyczno-

urbanistyczne Końskowoli, woj. 

lubelskie. PP PKZ o/Lublin, Lublin 

1986-1987, s. 70, mps w posiad. WUOZ 

w Lublinie. 

 J. Żurawski. Kościół po-szpitalny pw. 

św. Anny w Końskowoli. Praca 

magisterska pod kier. Prof. P. 

Bohdziewicz, KUL Lublin 1956, s. 24.  
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kościoła pisał także o zniszczeniu w czasie działań wojennych 

przybudówki znajdującej się po pd. stronie kościoła, łączącej się z 

murem ogrodzeniowym (przybudówka zadokumentowana na 

rysunkach [w:] J. Hinz. Szkice architektoniczne krajowych dzieł 

sztuki. T. I, Warszawa 1889, tabl. LX.)].  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół pw. św. Anny został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie zespół kościoła filialnego obejmujący: kościół, dawny 

szpital i kapliczka słupowa – figurują w wojewódzkim rejestrze 

zabytków nieruchomych (Nr A/951). 

144.  Końskowola  Końskowola puławski W osobnym budynku przy kościele św. Marka Ew. i św. Anny – 

Matki NMP znajdował się szpital, zbudowany z fundacji 

Czartoryskich w poł. XVIII w. Murowana, klasycystyczna budowla 

pełniła funkcje opiekuńcze do 1902 r., później mieszkał w niej 

organista.  

Dawny szpital, podobnie jak większość budynków parafialnych, 

został uszkodzony w okresie I wojny światowej. W trakcie 

odbudowy ze zniszczeń dobudowane zostały dwie facjaty z 

lukarnami i środkową część strychu zaadaptowano na pomieszczenia 

mieszkalne.   

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Dawny szpital figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych – wraz z kościołem św. Marka Ew. i św. Anny – 

Matki NMP przy którym jest usytuowany (Nr A/951). 

Źródła lub bibliografia: 

 M. Michoński. Studium historyczno-

urbanistyczne Końskowoli, woj. 

lubelskie. PP PKZ o/Lublin, Lublin 

1986-1987, s. 88, mps w posiad. WUOZ 

w Lublinie. 

 M. Michoński, karta ewidencyjna, 1987,  

w posiad. WUOZ w Lublinie.  

145.  Końskowola  Końskowola puławski W Końskowoli przy ul. Lubelskiej, po wsch. stronie kościoła św. 

Marka Ew. i św. Anny – Matki NMP (przy ul. Lubelskiej 120), 

zlokalizowany jest murowany, parterowy, nakryty dachem 

naczółkowym dom o cechach architektury okresu klasycyzmu. Dom 

datowany jest na 1840 r. i być może był jednym z kilku budynków 

Źródła lub bibliografia: 

 M. Michoński. Studium historyczno-

urbanistyczne Końskowoli, woj. 

lubelskie. PP PKZ o/Lublin, Lublin 

1986-1987, s. 88, mps w posiad. WUOZ 



 

 

 

 

 

1
2

7
 

będących własnością parafii w Końskowoli.  

Budynek został spalony w okresie I wojny światowej. W l. 20. XX 

w. został odbudowany. Od okresu międzywojennego jest własnością 

prywatną.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Dom figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych 

(Nr A/998).  

w Lublinie.  

 M. Michoński, karta ewidencyjna, 1987, 

w posiad. WUOZ w Lublinie.  

146.  Końskowola  Końskowola puławski Parafia w Końskowoli miała bogate tradycje muzyczne: w XVII w. 

przy kościele było 2 kantorów i 2 muzyków. W kościele św. Marka 

Ew. i św. Anny – Matki NMP „ubodzy obsługiwali kościół i 

codziennie śpiewali odpowiednie pieśni”. (Zahajkiewicz. Diecezja 

Lubelska..., s. 287.). Przed 1840 r. parafia miała własną orkiestrę. W 

1840 r. proboszcz parafii końskowolskiej ks. Kazimierz Beisch 

założył parafialną szkołę muzyki kościelnej, funkcjonującą do 1868 

r.   

W okresie I wojny światowej, 2 domy muzyki kościelnej zostały 

zniszczone – jednym z nich był być może murowany, parterowy 

budynek, założony na literze „L”, usytuowany w pd.-wsch. 

narożniku rynku, pełniący także funkcję wikariatu (Michoński. 

Studium...).  

Budynek nie figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków. Położony 

jest na terenie układu urbanistycznego figurującego w wojewódzkim 

rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/856). 

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 44, 44v, 49.  

 ks. Marek T. Zahajkiewicz. Diecezja 

Lubelska. Informator historyczny i 

administracyjny. Lublin 1985, s. 286. 

 M. Michoński. Studium historyczno-

urbanistyczne Końskowoli, woj. 

lubelskie. PP PKZ o/Lublin, Lublin 

1986-1987, s. 37, mps w posiad. WUOZ 

w Lublinie. 

147.  Końskowola  Końskowola puławski Pierwsza synagoga w Końskowoli została wybudowana pod koniec 

XVIII w., wraz z powstaniem miejscowej gminy wyznaniowej. 

Przed 1882 r. w tym samym miejscu powstała kolejna budowla – 

istniejąca do II wojny światowej.  

Synagoga była nieczynna w l. 1915-1921 z powodu spalenia 

podczas działań wojennych.  

Źródła lub bibliografia: 

 APL. Urząd Wojewódzki Lubelski 

1919-1939, Wydz. Społ. -Polit., sygn. 

730: Wykazy statystyczne bożnic 

żydowskich i prywatnych domów 

modlitwy. [1920-1922], s. 111.  
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148.  Kopytów Kodeń bialski Pierwsza, drewniana cerkiew unicka w Kopytowie została 

zbudowana z fundacji Jana III Sobieskiego. Kolejna, także 

drewniana, pw. św. Jana została zbudowana w 1772 r. dzięki 

Elżbiecie z Branickich Sapieżynie. Od 1875 r. była to cerkiew 

prawosławna.  

Świątynia została doszczętnie spalona w 1915 r. Trzy dzwony 

zostały „zabrane do Moskwy”.  

 

Źródła lub bibliografia: 

 APL. Starostwo Powiatowe Bialskie, 

sygn. 187: Wykaz kościołów, kaplic, 

cmentarzy, cerkwi i zborów 

ewangelickich. [1921], s. 31.  

 W. Słobodian. Cerkvi Chołmskoj 

eparchii. Lwów 2005, s. 234. 

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 2: Woj. lubelskie. Pow. Biała 

Podlaska. Red. K. Kolendo-

Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński. 

Warszawa 2006, s. 138. 

149.  Koroszczyn Terespol bialski Parafia prawosławna w Koroszczynie była erygowana w 1572 r. W 

l. 1595-1875 była to parafia unicka.  

W 1764 r. zbudowana została w Koroszczynie nowa, drewniana 

świątynia.  

Cerkiew, znajdująca się w centrum wsi, na tzw. górce, została w 

1915 r. spalona wraz z całą miejscowością. August Krasicki w 

prowadzonym przez siebie dzienniku pod datą 30 sierpnia 1915 r. 

zanotował: „Wieś Koroszczyn, Kobylany obydwie spalone”. 

Obecnie w miejscu d. cerkwi znajduje się cmentarz.  

Źródła lub bibliografia: 

 A. Krasicki. Dziennik z kampanii 

rosyjskiej 1914-1916. Warszawa 1988, 

s. 321. 

 S. Jadczak. Gmina Terespoł. 

Monografia. Lublin-Terespol 1999, s. 

39.  

 W. Słobodian. Cerkvi Chołmskoj 

eparchii. Lwów 2005, s. 236.  

150.  Koszoły Łomazy bialski Wieś wzmiankowana w 1570 r.  

Cerkiew unicka pw. Narodzenia NMP zbudowana była w okresie 

pomiędzy 1680-1726 r. Na podstawie opisu cerkwi z 1726 r., 

cytowanego przez Słobodiana (Słobodian. Cerkvi chołmskoj...) 

cerkiew posiadała wówczas skromne wartości artystyczne. Po 1875 

r. była to cerkiew prawosławna. W 1889 r. świątynia była 

remontowana.  

W dn. 15 sierpnia 1915 r. drewniana budowla została spalona przez 

wojska rosyjskie.  

Proboszcz nowoerygowanej parafii rzymskokatolickiej w Huszczy 

Źródła lub bibliografia: 

 AKDS. Straty wojenne. Sygn. III. S. 15. 

T. 1 [1920-1925] nlb.  

 AKDS. Straty wojenne. Sygn. III. S. 15. 

T. 2 [1920-1925], s. 90. 

 APL. Starostwo Powiatowe Bialskie, 

sygn. 187: Wykaz kościołów, kaplic, 

cmentarzy, cerkwi i zborów 

ewangelickich. [1921], s. 37-38. 

 W. Słobodian. Cerkvi Chołmskoj 

eparchii. Lwów 2005, s. 242.  
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(do której należała miejscowość Koszoły) sporządził w dn. 27 

stycznia 1919 r. dokument, w którym szczegółowo opisał spaloną 

świątynię i ruchomości znajdujące się w niej (AKDS. Straty 

wojenne. Sygn. III. S. 15. T. 1):  

 kościół drewniany o jednej wieży gontami kryty, z boku 

budynek przybudowany do kościoła jako wejście do zakrystii, 

15 m długi 8 m. szeroki, wartość 10.000 r.,  

 w kościele ołtarz wielki, 4 dzwony, sygnaturka, kielich i 

monstrancja „szczerozłote”, itd.  

Ogólna suma strat poniesionych przez parafię w związku ze 

spaleniem kościoła ze wszystkimi utensyliami, aparatami itd. została 

oszacowana na 14.180 rb.  

W kolejnym wykazie nieznacznie skorygowano stratę o 10 rb. 

(AKDS. Straty wojenne. Sygn. III. S. 15. T. 2).  

Wg autorów monografii parafii w Huszczy – cerkiew i plebania 

zostały podpalone przez mieszkańców w 1915 r. 

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 2: Woj. lubelskie. Pow. Biała 

Podlaska. Red. K. Kolendo-

Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński. 

Warszawa 2006, s. 143.  

 Ks. Wiesław Pińczuk, J. Kuszneruk. 

Huszcza dawniej i dziś. Monografia 

parafii. Rys geograficzny, historyczny i 

obyczajowy, Warszawa-Huszcza 2000, 

s. 247-248.  

151.  Kowersk  Bychawa lubelski Dwór w Kowersku, będący wówczas własnością Stefana Kazimierza 

Kowerskiego i Marii z Zielińskich, został spalony w 1914 r.  

Informację o tym zamieścił „Glos Lubelski” w dn. 27 października 

1914 r.: „W okresie panowania Austriaków w nowej okolicy, 

największe straty materialne poniósł właściciel majątku Kowersk i 

Józwów p. S. Kowerski, gdyż wszystek żywy inwentarz został mu 

zabrany, dwór w Kowersku spalony, a w Józwowie kosztowne 

meble już to spalone, już to porozbijane, książki z biblioteki podarte 

i podeptane”.  

Źródła lub bibliografia: 

 S. Zarębski. Pobyt Austryaków w 

Zakrzówku. [w:] „Głos Lubelski” R. I 

(Nr 18) z dn. 27 października 1914, s. 2.  

152.  Kozłówka Kamionka lubartowski W okresie I wojny światowej część wsi Kozłówka została spalona. 

August Krasicki w prowadzonym przez siebie dzienniku pod datą 7 

sierpnia 1915 r. zanotował:  

„... dolna część wsi Kozłówka, przez którą szły okopy moskiewskie 

zupełnie spalona, ani jeden dom lub drzewo nie pozostało”.  

Źródła lub bibliografia: 

 A. Krasicki. Dziennik z kampanii 

rosyjskiej 1914-1916. Warszawa 1988, 

s. 291.  
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153.  Kozłówka Kamionka lubartowski Późnobarokowy pałac w Kozłówce został wzniesiony pomiędzy 

1735 a 1745 r. wg projektu arch. Józefa II Fontany. Wówczas dobra 

stanowiły własność Bielińskich. Rezydencja została przebudowana 

ok. 1879-1907 przez Konstantego i Anielę z Potockich małż. 

Zamoyskich. .  

W okresie I wojny światowej, w 1915 r., z uwagi na 

niebezpieczeństwo zniszczenia pałacu, a wraz z nim bogatego 

wyposażenia, Konstanty Zamoyski otrzymał od cara propozycję 

pomocy w przetransportowaniu ruchomego majątku, o czym 

wspominał August Krasicki w swoim dzienniku: „Opowiadał wuj 

[K. Zamoyski], że był w Lublinie niedawno car, który przysłał 

adiutanta z propozycją, że daje 50 wagonów do dyspozycji, ażeby 

wszystko z pałacu z Kozłówki wywieźć do Petersburga. Wuj 

podziękował, nie myślał z tego skorzystać. Kilka dni przed 

odwrotem Moskale chcieli sami zabierać pałacowe urządzenia, na to 

telegrafował wuj wprost do w. ks. [Mikołaja] Mikołajewicza, od 

którego dostał telegram nakazujący tamtejszemu komendantowi nic 

nie ruszać i pałacu nie tykać”.  

Pomimo to, w 1915 r., w czasie odwrotu wojsk rosyjskich, pałac w 

Kozłówce z uwagi na toczące się w okolicy walki i podejrzenie ze 

strony Rosjan, że na wieży pałacowej z pewnością musi być 

obserwator – był zagrożony zniszczeniem.  

Prawdopodobnie wskutek interwencji Augusta Krasickiego pałac 

ocalał. Krasicki. pod datą 7 sierpnia 1915 r. zanotował:  

„Pałac [w Kozłówce] wspaniała budowla [...]. Na szczęście tylko 

ślady kul widać na ścianach. [...] dużo szyb jest wybitych, jedna 

witryna w kaplicy i ściany podziurawione. Obok stojąca oficyna ma 

dachówkę z dachu zupełnie strąconą”. 

W świetle w/w dokumentu źródłowego, informacja zawarta w 

Katalogu Zabytków Sztuki, odnosząca się do pałacu: „Dachy spalone 

podczas pierwszej wojny światowej, odbudowane” - wymaga 

weryfikacji.  

Źródła lub bibliografia: 

 A. Krasicki. Dziennik z kampanii 

rosyjskiej 1914-1916. Warszawa 1988, 

s. 291-293.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 11: Dawne województwo 

lubelskie. Dawny: Pow. lubartowski. 

Red. R. Brykowski, E. Smulikowska. 

Warszawa 1976, s. 16.  
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Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Zespół pałacowo-parkowy obejmujący m. in.: pałac z pełnym 

wystrojem architektoniczno-rzeźbiarskim, cztery oficyny (w tym: d. 

pawilon i kordegardę), kaplicę z wystrojem sztukateryjno-malarskim 

i witrażami oraz teatralnię – figuruje w wojewódzkim rejestrze 

zabytków nieruchomych (Nr A/457).  

154.  Krasnobród Krasnobród zamojski Krasnobród położony był przy wczesnośredniowiecznym trakcie z 

Krakowa do Kijowa.  

Prawa miejskie otrzymał w 1576 r. – wówczas był własnością 

Andrzeja Firleja.  

Miasto miało zabudowę niemal całkowicie drewnianą, podcieniową,  

przy rynku ustawioną szczytowo, o dachach naczółkowych z mocno 

wysuniętymi daszkami okapowymi.  

W czasie I wojny światowej spalona została drewniana zabudowa, w 

tym przyrynkowe domy podcieniowe. Ogółem 168 budynków na 

240 zaewidencjonowanych zostało zniszczonych (Wiercieński. 

Klęski wojenne...).  

W powojennej odbudowie nawiązano do tradycyjnych form 

zabudowy miasta, ale po ponownym zniszczeniu w okresie II wojny 

światowej Krasnobród utracił swój lokalny koloryt.  

Źródła lub bibliografia: 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: Klęski 

wojenne w budynkach na obszarze 27 

powiatów okupacji austro-węgierskiej 

zestawione przez Biuro Statystyczne G. 

K. R. pod kierunkiem Henryka 

Wiercieńskiego. Lublin 1917-18, rkps 

sygn. 1865.  

 J. Górak. Miasta i miasteczka 

Zamojszczyzny. Zamość 1990, s. 61.  

155.  Krasnobród Krasnobród zamojski Pierwsza synagoga w Krasnobrodzie była drewniana. Spłonęła pod 

koniec XVIII w. Na początku XIX w. wzniesiono synagogę 

murowaną, nakrytą łamanym dachem polskim, krytym gontem.  

Obok synagogi znajdowała się dom modlitwy.  

Obie budowle spłonęły w 1915 r.  

W okresie międzywojennym zostały odbudowane – zachowały sie 

projekty „rekonstrukcji”. Plan odbudowy bożnicy został 

zatwierdzony w 1921 r. (do czasu odbudowy budynek stał bez 

dachu). Do projektu odbudowy domu modlitwy zostały 

sformułowane następujące wytyczne: „Pożądane jest aby Dom 

Źródła lub bibliografia: 

 APL. Urząd Wojewódzki Lubelski 

1919-1939, Wydz. Kom. -Bud., sygn. 

2770: Plan odbudowy bożnicy w 

Krasnobrodzie, pow. zamojski [1921-

1923]. 

 APL. Urząd Wojewódzki Lubelski 

1919-1939, Wydz. Kom. -Bud., sygn. 

2771: Plan odbudowy domu modlitwy 

Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w 

Krasnobrodzie, pow. zamojski [1921-
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Modlitwy w Krasnobrodzie, będący w najbliższym sąsiedztwie 

bożnicy – wpisanej do tymczasowej listy zabytków – harmonizował 

[z nią] swym wyglądem zewnętrznym”. Pismo w tej sprawie znak: 

5832/11 z dn. 4 października 1921 r., skierowane do Okręgowej 

Dyrekcji Robót Publicznych w Lublinie, podpisał „za wojewodę” 

pierwszy konserwator zabytków okręgu lubelskiego – Jerzy 

Siennicki.   

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. bożnica została wymieniona w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Obecnie bożnica i dom modlitwy nie istnieją – zostały zniszczone w 

1943 r.  

1923]. 

Ikonografia:  

 Krasnobród. Synagoga. Fot. [w:] A. 

Szyszko-Bohusz. Materiały do 

architektury bożnic w Polsce. Kraków 

1927, il. 33, s. 21.  

 Krasnobród. Synagoga - wnętrze. Fot. 

[w:] A. Szyszko-Bohusz. Materiały do 

architektury bożnic w Polsce. Kraków 

1927, il. 34, s. 22.  

 Krasnobród. Synagoga: Plan odbudowy 

bożnicy w Krasnobrodzie, pow. zamojski 

[1921-1923]. APL. Urząd Wojewódzki 

Lubelski 1919-1939, Wydz. Kom. -

Bud., sygn. 2770.  

 Krasnobród. Dom modlitwy: Plan 

odbudowy domu modlitwy Gminy 

Wyznaniowej Żydowskiej w 

Krasnobrodzie, pow. zamojski (z 

załączoną do projektu o fotografia 

ukazującą dom modlitwy i bożnicę po 

spaleniu) [1921-1923]. APL. Urząd 

Wojewódzki Lubelski 1919-1939, 

Wydz. Kom. -Bud., sygn. 2771.  

156.  Krasnobród 

Podzamek 
Krasnobród zamojski Na zachód od miasta Krasnobrodu (lokowanego w 1572 r.) położona 

była siedziba jego właścicieli. W 1 poł. XVII w. był to niewielki 

zamek, założony na planie kwadratu o bokach dł. ok. 40 m.  

W 2 poł. XVIII dawny zamek został przebudowany przez 

ówczesnego właściciela Antoniego Fortunata Tarnowskiego i 

uzyskał formę reprezentacyjnego dworu, który w dolnej kondygnacji 

utrzymał pierwotną strukturę ścian (za czym przemawia m. in. 

pokaźna grubość murów – ok. 1,5 m). Dwór w pierwszym okresie 

był dwukondygnacyjny, kryty wysokim, czterospadowym, 

łamanym, gontowym dachem „polskim”. Elewację poprzedzał rząd 

Źródła lub bibliografia: 

 T. Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód 

wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie 

zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 

i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 166.  

 Z. Limanowski. Zniszczenia w 

budowlach w Królestwie Polskim. 

Warszawa 1920. Wydawnictwo 

Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych w 

Warszawie. s. 47.  

 R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 
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ośmiu doryckich kolumn wspierających balkon, założony na całą 

szerokość fasady. Opis dworu zamieścił Aftanazy w Dziejach 

rezydencji... 

W 1911 r. Fudakowscy będący nowymi właścicielami dóbr 

przenieśli się do stojącej obok oficyny, posiadającej większą liczbę 

pomieszczeń i wygodniej rozplanowanej.   

W 1914 r. cofające się wojska rosyjskie podpaliły wszystkie 

budynki, w tym dwór i oficynę. Wraz z budynkami spłonęło 

zabytkowe wyposażenie i wszystkie ruchomości.  

W 1917 r. odbudowano d. dwór, dokonując przy tym istotnych 

zmian. Zmiany te polegały m. in. na zredukowaniu piętra do części 

środkowej (na szerokość trzech osi).  

W 1919 r. rozpoczęta została odbudowa oficyny, z wykorzystaniem 

projektu Jana Koszczyc-Witkiewicza z 1913 r. i przy udziale autora. 

Oficyna została odbudowana w 1920 r. – także po wojnie pełniła 

funkcję głównego domu mieszkalnego Fudakowskich. 

(Leśniakowska. Jan Koszczyc Witkiewicz...).  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. pałac (Styl: barok uzupełnienia klasycystyczne) został 

wymieniony w Spisie zainwentaryzowanych zabytków kultury i 

sztuki na terenie Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 

11/1931 poz. 111.  

Aktualnie zespół pałacowo-parkowy obejmujący: dwór i pałac (tj. d. 

oficynę) połączone galerią arkadową, wieżę ciśnień oraz park – 

figurują w wojewódzkim rejestrze zabytków (Nr A/14410.  

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, s. 307.  

 M. Leśniakowska. Jan Koszczyc 

Witkiewicz (1881-1958) i budowanie w 

jego czasach. Warszawa 1998, s. 150.  

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 245.  

Ikonografia:  

 Krasnobród. Pałac. Ilustracja [w:] 

„Ziarno” R. 1904, Nr 1, s. 206.  

 Krasnobród. Pałac, fasada przed 1914. 

Fot. [w:] R. Aftanazy. Dzieje rezydencji 

na dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, il. 395.  

 Krasnobród. Spalony pałac – fasada. 

Fot. po 1914 [w:] R. Aftanazy. Dzieje 

rezydencji na dawnych kresach 

Rzeczypospolitej. Województwo bełskie. 

Ziemia chełmska województwa ruskiego, 

t. 6, Wrocław 1995, il. 396.  

 Krasnobród. Pałac po odbudowie – 

fasada. Fot. po 1917 [w:] R. Aftanazy. 

Dzieje rezydencji na dawnych kresach 

Rzeczypospolitej. Województwo bełskie. 

Ziemia chełmska województwa ruskiego, 

t. 6, Wrocław 1995, il. 397.  

157.  Krasnystaw Krasnystaw krasnostawski Miasto lokowane w 1394 r. przez Władysława Jagiełłę. W XIV w. 

Kazimierz Wielki (?) wzniósł tutaj zamek. Miasto zostało otoczone 

murami (mury rozebrane po 1810 r.) W l. 1490-1826 siedziba 

Źródła lub bibliografia: 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: Klęski 

wojenne w budynkach na obszarze 27 
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diecezji chełmskiej. Kilkakrotnie zniszczone przez wojny i pożary.  

W czasie I wojny światowej zdobywane trzykrotnie – było to 

miejsce strategiczne z uwagi na linię kolejową Lublin-Rejowiec-

Chełm.  

W 1914 r. naoczny świadek wydarzeń zanotował:  

„Do Krasnegostawu przyszliśmy wieczorem. Część miasteczka i 

most (niedawno wyreperowany) zniszczone pociskami. Domy i 

drzewa popalone. Zatrzymaliśmy sie w dawnej szkole. Okien nie 

ma, ściany postrzelane, meble w kawałkach. Ulice – w ogniskach i 

biwakach... ” (Wojtołowskij, Wschodił krowawyj Mars...)  

W relacji M. Siedleckiego, zamieszczonej w „Tygodniku 

Ilustrowanym”, a następnie wydanej drukiem w 1916 r., obraz 

zniszczeń był katastrofalny:  

„... w dalszym objeździe przesunęły się przed memi oczyma ruiny 

Krasnegostawu, spalonego w trzech czwartych częściach... ”.  

Wg danych prezentowanych na Zjeździe Przedstawicieli Miast i 

Miasteczek w dn. 8 i 9 września 1917 r. zorganizowanym przez 

Wydział Budowlany Głównego Komitetu Ratunkowego i Rady 

Miejskiej m. Lublina (por. Aneks ) – 380 budynków w 

Krasnymstawie zostało spalonych w wyniku działań wojennych. 

Straty wynikające ze zniszczenia nieruchomości (nie wliczając 

budynku Magistratu) zostały oszacowane na 100.670 rb. 82 kop. 

Było to jedno z najbardziej zniszczonych miast na terenie 

okupowanym przez Austro-Węgry.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych układu 

urbanistycznego:  

Układ urbanistyczny m. Krasnegostawu, z sylwetką miasta od płd. i 

wsch., związaną z niezabudowanym terenem na skarpie, z 

zachowaniem dominanty zespołu pojezuickiego, kompleksem 

budynków poaugustiańskich oraz pozostałości obwarowań miejskich 

i teren pozamkowy – figurują w wojewódzkim rejestrze zabytków 

powiatów okupacji austro-węgierskiej 

zestawione przez Biuro Statystyczne G. 

K. R. pod kierunkiem Henryka 

Wiercieńskiego. Lublin 1917-18, rkps 

sygn. 1865.  

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: 

Odbudowa miast. Zjazd Przedstawicieli 

Miast i Miasteczek w dn. 8 i 9 września 

1917 r., rkps sygn. 1864, s. 15v.  

 K. K. Pawłowski. Krasnystaw. Studium 

historyczno-urbanistyczne. Ośrodek 

Dokumentacji Zabytków, Warszawa 

1968, s. 53, w posiad. WUOZ 

Delegatura w Chemie.  

 L. N. Wojtołowskij. Wschodił krowawyj 

Mars: Po śledam wojny. Pochodnyje 

zapiski 1931. Wojenizdat, Moskwa 

1998. Dostępne na: 

http://militera.lib.ru/memo/russian 

Adres strony i cytat [za:] K. Stołecki. 

Krasnystaw. Rys historyczny. Puławy 

2008, s. 112.  

 M. Siedlecki. Z ziemi lubelskiej. Obrazy 

z roku 1915. Tężyzna ducha. [w:] 

„Tygodnik Ilustrowany” R. 1916, Nr 11 

(z dn. 11 marca 1916 r.), s. 125 [relacja 

także wydana w formie broszury, 

Kraków 1916].   

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 8.: Woj. lubelskie. Pow. 

krasnostawski. Red. R. Brykowski, E. 

Rowińska. Warszawa 1964, s. 15.  

Ikonografia:  

 Krasnystaw. Widok ogólny, ok. 1871. 

http://militera.lib.ru/memo/russian
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nieruchomych (Nr A/628).  Ilustracja [w:] „Tygodnik ilustrowany” 

R. 1871, Nr 2, s. 136.  

 Krasnystaw. Fragment zniszczonej 

części miasta. Fot. [w:] „Tygodnik 

Ilustrowany” R. 1915, Nr 8, s. 118.  

 Krasnystaw. Spalone miasto, fragment 

panoramy. Fot. Frant. Làla, ok. 1915. 

Muzeum Lubelskie w Lublinie, album 

fotograficzny „Wojna 1914-1918”,  nr 

inw. ML/H/F/1224, nr karty: 23 

158.  Krasnystaw Krasnystaw  krasnostawski W Krasnymstawie pośrodku rynku stał ratusz, który został spalony 

w 1878 r.  

Kolejna siedziba władz miasta, tzw. Magistrat, została spalona w 

1914 r. Wartość wyrządzonej szkody była równa 81.931 rb. 53 kop.  

Odbudowa została podjęta w 1922 r. (na podstawie planu 

zachowanego w APL).  

 

Źródła lub bibliografia:  

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: 

Odbudowa miast. Zjazd Przedstawicieli 

Miast i Miasteczek w dn. 8 i 9 września 

1917 r., rkps sygn. 1864, s. 15v.  

 APL. Urząd Wojewódzki Lubelski 

1919-1939, Wydz. Kom. -Bud., sygn. 

1260: Projekt odbudowy ratusza w 

Krasnymstawie [1922]. 

 M. Nowosadzki. Rada Miasta 

Krasnegostawu w latach 1918-1939. 

„Zapiski krasnostawskie”. T. II, s. 117.  

Ikonografia:  

 Krasnystaw. Ratusz: Projekt odbudowy 

ratusza w Krasnymstawie [1922]. APL. 

Urząd Wojewódzki Lubelski 1919-

1939, Wydz. Kom. -Bud., sygn. 1260.  

 Krasnystaw. Magistrat po odbudowie. 

Pocztówka [w:] „Album Miasta 

Krasnegostawu łącznie z byłym 

zamkiem krupiańskim”. WBP w 

Lublinie, sygn. U-82.  
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159.  Krasnystaw 

 

 

  

Krasnystaw krasnostawski Istniejący, barokowy, dawniej jezuicki kościół parafialny pw. św. 

Franciszka Ksawerego został wybudowany z fundacji Krystyny 

Potockiej z Lubomirskich w l. 1695-1717 wg projektu arch. jezuity 

Jana Delamars’a. Budowę wieży kościelnej ukończono w 1741 r. 

Wraz z budową kościoła wznoszono zabudowania klasztorne. Po 

kasacie zakonu od 1774 r. był to kościół parafialny i jednocześnie 

katedralny diecezji chełmskiej.   

W okresie I wojny światowej kościół został uszkodzony:  

W Wykazie zniszczonych i uszkodzonych budowli oraz strat 

materialnych spowodowanych działaniami nieprzyjacielskich wojsk 

przy starciach zbrojnych z wojskami rosyjskimi w Diecezji 

Lubelskiej w 1914 r. (opracowanym na podstawie danych zebranych 

w pierwszych miesiącach 1915 r.) wymieniono uszkodzenie od 

wystrzałów armatnich frontu kościoła, dachu, kopuły i 84 szyb.  

W opisie zniszczeń kościoła zamieszczonym w formularzu strat 

wypełnionym przez Urząd parafialny w dn. 24 sierpnia 1919 r. z 

w/w, zasadniczo powtarzają się wcześniejsze informacje 

(„uszkodzona wieża na kościele, wskutek uszkodzenia wieży dach 

kruchty kościelnej zapadł się. Okna w kościele i kaplicach wybite 

zostały”).  

Wysokość strat wyrządzonych w sierpniu 1914 r. i w 1915 r. przez 

wojska rosyjskie i niemieckie w budynkach kościelnych oraz 

budynkach parafialnych Komisja Szacunkowa w 1916 r. oceniła na 

7. 082 rb. 67 kop. Przy uszkodzeniu wieży piszczałki organów 

zostały zasypane gruzem. Ich reperacja kosztowała 6.000 koron. W 

1915 r. Rosjanie zarekwirowali pięć dzwonów. 

Dziekan Dekanatu Krasnostawskiego w piśmie Nr 230 z dn. 3 

sierpnia 1919 r. informował, że w Dekanacie nie ma bardzo 

uszkodzonych kościołów z wyjątkiem świątyni w Krasnymstawie – 

tu wieża kościelna została rozbita granatami i na podstawie planu 

inż. budowlanego Corradiniego koszty jej odbudowy wynosić będą 

11.986 koron.  

Źródła lub bibliografia: 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: 

Kościoły, rkps sygn. 1854, s. 7v.  

 T. Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód 

wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie 

zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 

i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 131.  

 AAL. Rep. 60, XXI/11: Akta o wojnie 

1914 r.[1914-1917; akta w jęz. 

rosyjskim i polskim], nlb.  

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 241, 241v, 

254.  

 AAL. Rep. 61, XXI/2: Odbudowa 

kościołów przez wojnę zniszczonych 

[1917-1920], nlb.  

Ikonografia:  

 Krasnystaw. Kościół katedralny. 

Rysunek [w:] Zbiór znaczniejszych 

budowli w województwie lubelskim 

[litogr. J. Sławiński, Łaszcz, Stompf]. 

Warszawa, 1836, il. 40. Cyfrowa 

Biblioteka Narodowa, dostępne na: 

www.polona.pl 

 Krasnystaw. Kościół parafialny (po 

odbudowie). Pocztówka [w:] „Album 

Miasta Krasnegostawu łącznie z byłym 

zamkiem krupiańskim”. WBP w 

Lublinie, sygn. U-82.  
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Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie zespół klasztorny obejmujący m.in. kościół, klasztor, 

kapliczkę przed kościołem, pałac biskupi, dawne seminarium, 

dawny wikariat i drzewostan – figurują w wojewódzkim rejestrze 

zabytków nieruchomych (Nr A/147).  

160.  Krasnystaw Krasnystaw krasnostawski Pod k. XIX w. w Krasnymstawie zbudowana została murowana 

synagoga, która spłonęła w trakcie działań wojennych w 1914 r.  

Budynek, z którego ocalały mury, został odbudowany w l. 20. XX 

w. Ponownie zniszczona w okresie II wojny światowej – po 

zakończeniu wojny bez dachu, następnie zaadaptowana do nowych 

funkcji. Obecnie w trakcie rewaloryzacji.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. bożnica [synagoga] została wymieniona w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie obiekt, który zachował pilastrowy podział elewacji i 

formę dachu łamanego, nie figuruje w wojewódzkim rejestrze 

zabytków.  

Źródła lub bibliografia: 

 APL. Urząd Wojewódzki Lubelski 

1919-1939, Wydz. Kom. -Bud., sygn. 

1223: Projekt odbudowy bożnicy gminy 

wyznaniowej izraelickiej w 

Krasnymstawie [1923].  

Ikonografia: 

 Krasnystaw. Bożnica. Projekt odbudowy 

bożnicy gminy wyznaniowej izraelickiej 

w Krasnymstawie [1923]. APL. Urząd 

Wojewódzki Lubelski 1919-1939, 

Wydz. Kom. -Bud., sygn. 1223.  

 

 

161.  Kraśniczyn Kraśniczyn krasnostawski W 2 poł. XIX w. w Kraśniczynie zamieszkali Poletyłowie. 

Rozbudowali stary dwór, dodając do dwukondygnacyjnego korpusu 

jedno skrzydło. Opis i fotografię dworu zamieścił Aftanazy w 

Dziejach rezydencji...  

W 1915 r. dwór wraz z wyposażeniem został spalony.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. dwór [pałac] został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Źródła lub bibliografia: 

 R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, s. 314-315.  

 W. Tarnas. Kraśniczyn. Dzieje gminy i 

okolic. Lublin 2006, s. 495.  

Ikonografia:  

 Kraśniczyn. Pałac. Fot. NN, ndt.  IS 
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Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Nie istnieje. Pozostałości parku nie figurują w wojewódzkim 

rejestrze zabytków.  

PAN, neg nr. 11997.  

 Kraśniczyn. Elewacja frontowa pałacu 

przed 1914 r. Fot. [w:] R. Aftanazy. 

Dzieje rezydencji na dawnych kresach 

Rzeczypospolitej. Województwo bełskie. 

Ziemia chełmska województwa ruskiego, 

t. 6, Wrocław 1995, il. 407.  

162.  Kraśnik Kraśnik kraśnicki W okresie I wojny światowej w dniach 23- 25 sierpnia 1914 r. pod 

Kraśnikiem została stoczona bitwa pomiędzy 1 Armią austro-

węgierską pod dowództwem gen. Victora Dankla, a 4 Armią 

rosyjską gen. barona Antona von Zalcy. Była to pierwsza bitwa tej 

wojny na południowym odcinku frontu wschodniego i zarazem 

pierwsze zwycięstwo austro-węgierskie. 

W związku z działaniami wojennymi 69 budynków na 120 

istniejących zostało zniszczonych. Zniszczenia jednak nie objęły 

historycznego centrum miasta (figurującego w wojewódzkim 

rejestrze zabytków nieruchomych, Nr A/641) lecz przedmieścia.  

Źródła lub bibliografia: 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: Klęski 

wojenne w budynkach na obszarze 27 

powiatów okupacji austro-węgierskiej 

zestawione przez Biuro Statystyczne G. 

K. R. pod kierunkiem Henryka 

Wiercieńskiego. Lublin 1917-18, rkps 

sygn. 1865.  

Ikonografia:  

 Kraśnik. Przedmieście. M. Trzebiński, 

obraz „Pod Kraśnikiem” [w:] „Tygodnik 

Ilustrowany” R. 1915, Nr 27, s. 418. 

163.  Krężnica Jara Niedrzwica 

Duża 

lubelski Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z 1325 r.  

Istniejący kościół pw. św. Floriana został wzniesiony wg projektu 

Waleriana Pliszczyńskiego w l. 1884-1887.  

W wykazie strat parafii z dn. 26 czerwca 1919 r. zarejestrowano, że 

wojska austriackie i rosyjskie spowodowały następujące 

zniszczenia: od kul karabinowych i szrapneli bardzo podziurawiony 

został dach świątyni. W dacie sporządzenia informacji dach był 

naprawiony kosztem parafian. Stratę oceniono na 2.300 koron (być 

może był to koszt naprawy).  

Wojska rosyjskie zabrały trzy dzwony.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 306, 306v, 

309.  
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W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie zespół kościoła parafialnego: kościół, dzwonnica, dwie 

kapliczki i murowane elementy ogrodzenia ze schodami figurują w 

wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/4).  

164.  Krupe Krasnystaw krasnostawski W Krupem znajdują się ruiny XVI-wiecznego zamku Zborowskich, 

który spłonął w 1794 r.  

W okresie I wojny światowej, wskutek ostrzału zniszczona została 

główna część „wcale ozdobnych i attykami przystrojonych murów 

frontowych” (Szydłowski. Ruiny Polski...).  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie ruiny zamku wraz z zachowanymi fosami, wałami i 

śladami muru obwodowego figurują w wojewódzkim rejestrze 

zabytków nieruchomych (Nr A/309).  

Źródła lub bibliografia: 

 T. Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód 

wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie 

zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 

i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 73.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 8.: Woj. lubelskie. Pow. 

krasnostawski. Red. R. Brykowski, E. 

Rowińska. Warszawa 1964, s. 32.  

165.  Krupe Krasnystaw krasnostawski Do 1875 r. w Krupem istniała parafia greckokatolicka. Następnie – 

do II wojny światowej – parafia prawosławna, która początkowo 

wykorzystywała starą świątynię, a od 1905 nową, murowaną 

cerkiew.  

Drewniana, pounicka cerkiew, zbudowana w 1804 r. została spalona 

w 1914 r. Była to jednonawowa świątynia z odrębnie stojącą 

dzwonnicą.  

W 1946 r. erygowana została w Krupem parafia rzymskokatolicka, 

która objęła murowaną cerkiew – ob. kościół parafialny 

rzymskokatolicki pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, figurujący w 

wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/1154).  

Źródła lub bibliografia: 

 ks. Marek T. Zahajkiewicz. Diecezja 

Lubelska. Informator historyczny i 

administracyjny. Lublin 1985, s. 210.  

 Archidiecezja lubelska. Red. ks. Piotr B. 

Nowak i in. Lublin 2006, s. 255.  

Ikonografia:  

 Krupe. Cerkiew drewniana. Fot. 1912.  

Cientralnyj Dierżavnyj Istoricznyj 

Archiv Ukrainy u Lvovi. Fot. 

wykorzystana [w:] W. Słobodian. 

Cerkvi Chołmskoj eparchii. Lwów 2005, 

il. na s. 252.  
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166.  Kryłów Mircze hrubieszowski Murowany, klasycystyczny dwór (pałac) w Kryłowie został 

wzniesiony na pocz. XIX w. W 2 poł. XIX w. został podwyższony o 

piętro. Dwór na osi i po bokach elewacji frontowej był 

zryzalitowany, wejście było poprzedzone czterokolumnowym 

portykiem.  

W okresie I wojny światowej dwór został uszkodzony ostrzałem 

artyleryjskim, podczas II wojny – zniszczony.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. dwór został wymieniony w Spisie zainwentaryzowanych 

zabytków kultury i sztuki na terenie Województwa Lubelskiego, Lub. 

Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Nie istnieje (pozostały ruiny). Wg stanu na 1982 r. zachowały się 

relikty kompozycji parkowej: szpaler grabowy i aleja kasztanowców 

(Fijałkowski, Kseniak. Parki wiejskie...).  

Aktualnie w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych 

figuruje park, neogotycka brama wjazdowa i domek odźwiernego 

(Nr A/374).  

Źródła lub bibliografia: 

 T. Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód 

wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie 

zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 

i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 166.  

 Z. Limanowski. Zniszczenia w 

budowlach w Królestwie Polskim. 

Warszawa 1920. Wydawnictwo 

Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych w 

Warszawie. s. 47.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 6: Woj. lubelskie. Pow. 

hrubieszowski. Red. R. Brykowski, E. 

Rowińska. Warszawa 1964, s. 31.  

 J. Górak. Przyczynki do architektury 

dworów na Lubelszczyźnie. 

„Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie”, 

Kozłówka 2003, s. 241. 

 D. Fijałkowski, M. Kseniak. Parki 

wiejskie Lubelszczyzny. Stan, ochrona i 

rewaloryzacja biocenotyczna. Warszawa 

1982, s. 199.  

Ikonografia: 

 Kryłów. Pałac. Rysunek [w:] Zbiór 

znaczniejszych budowli w województwie 

lubelskim [litogr. J. Sławiński, Łaszcz, 

Stompf]. Warszawa, 1836, il. 39. 

Cyfrowa Biblioteka Narodowa, 

dostępne na: www.polona.pl   

167.  Kryłów Mircze hrubieszowski Parafia rzymskokatolicka w Kryłowie istniała w XV w.  

Murowany, neogotycki kościół parafialny pw. Narodzenia NMP 

wzniesiony został w l. 1859-60 z fundacji Anieli Chrzanowskiej.  

W 1915 r. w wyniku ostrzału przez artylerię kościół został 

Źródła lub bibliografia: 

 Z. Limanowski. Zniszczenia w 

budowlach w Królestwie Polskim. 

Warszawa 1920. Wydawnictwo 

Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych w 
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zniszczony, wg danych zamieszczonych w publikacji Zniszczenia w 

budowlach...  Z. Limanowskiego starta wynosiła 14.270 rb. i była 

równa wartości świątyni (zniszczenie kościoła podane w wykazie = 

100 %).  

Urząd parafialny w formularzu strat datowanym na 8 lipca 1919 r. 

wykazał, że została spalona wieża frontowa, podziurawiony dach i 

mury, uszkodzone zostały okna w których wybito 99 szyb, 

połamanych zostało 6 zamków, uszkodzono 5 drzwi, zniszczony 

został „zegar na wieży wielkiej wartości i dzwon do tegoż zegara”. 

Ponadto informowano, że w dzwonnicy podłoga i schody zostały 

zniszczone, drzwi od dzwonnicy zabrane, ogrodzenie murowane 

uszkodzone. Wydarzenia będące przyczyną takiego stanu rzeczy 

miały miejsce w lipcu 1915 r., a sprawcami były walczące wojska 

niemieckie i rosyjskie.  

Oprócz w/w obiektów zniszczona została zabudowa gospodarcza, 

plebania i organistówka z przynależnymi, odrębnymi 

zabudowaniami ekonomicznymi.  

Odnotowano również zniszczenia we wnętrzu świątyni, a 

mianowicie: uszkodzenie 2 portali, zabór i uszkodzenie sprzętów 

przez wojska niemieckie, rosyjskie i austriackie, rekwizycję trzech 

dzwonów przez Niemców.  

W dn. 18 sierpnia 1919 r. Dziekan Dekanatu Hrubieszowskiego 

powiadomił Kurię Diecezjalną Lubelską (pismo Nr 155) o 

zniszczeniach kościoła w Kryłowie, załączając przy tym pismo 

Urzędu parafialnego, datowane na 14 sierpnia 1919 r. informujące, 

że „szkody wyrządzone przez wojnę parafii Kryłowskiej są bardzo 

duże, mianowicie: spalona jest wieża 6
cio

 piętrowa i podziurawiony 

przez kule dach na kościele, odbudowa wieży wyniesie 40 tysięcy 

koron... ”. Urząd Parafialny stwierdzał, że „parafianie nie są w stanie 

pokryć szkód wyrządzonych przez wojnę”.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

Warszawie. Tabl. Nr 7. Spis 

zniszczonych kościołów, s. 31.  

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 170, 170v, 

173.  

 AAL. Rep. 61, XXI/2: Odbudowa 

kościołów przez wojnę zniszczonych 

[1917-1920], nlb.  

 J. Żywicki. Architektura neogotycka na 

Lubelszczyźnie. Lublin 1998, s. 230.  

Ikonografia:  

 Kryłów. Kościół. Fot. K. Broniewski, 

przed 1916. IS PAN, nr inw. B. 384 i B. 

385.  
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zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kościół wraz z wyposażeniem wnętrza, dzwonnica i 

drzewostan w granicach ogrodzenia figuruje w wojewódzkim 

rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/1486).  

168.  Kryłów Mircze hrubieszowski Murowana cerkiew prawosławna pw. Przemienienia Pańskiego, 

wzniesiona w 1911 r., została uszkodzona w 1915 r.  

Starosta Hrubieszowski w piśmie skierowanym do Urzędu 

Wojewódzkiego (w związku z wystąpieniem prawosławnych 

mieszkańców w sprawie wydania pozwolenia na remont i 

przywrócenie świątyni do kultu) informował, że cerkiew została w 

czasie wojny uszkodzona w znaczącym stopniu od pocisków 

artyleryjskich: „wyłom w ścianie zewnętrznej na wysokości 1-1,5 m 

od powierzchni gruntu, o średnicy przez którą można przejechać 

wozem”. Uszkodzone zostało sklepienie – ponieważ groziło 

zawaleniem, cerkiew została zamknięta. W 1933 r. koszty remontu 

oszacowano na 40.000 zł.  

Świątynia została rozebrana w 1938 r. W chwili rozbiórki, oprócz 

w/w uszkodzeń, odnotowano zniszczenie blaszanego dachu i brak 

szyb w oknach. Wnętrze było opustoszałe (APL. Urząd Wojewódzki 

Lubelski 1919-1939, Wydz. Społ. -Polit., sygn. 660).  

Cegłę z rozebranej cerkwi sprzedano za 4.500 zł. Materiał 

drewniany był przegniły (APL. Starostwo Powiatowe 

Hrubieszowskie, sygn. 499).  

Rozbiórka cerkwi wywołała oburzenie prawosławnej ludności, 

została przeprowadzona pomimo licznych protestów.  

Źródła lub bibliografia: 

 APL. Urząd Wojewódzki Lubelski 

1919-1939, Wydz. Społ. -Polit., sygn. 

660: Sprawy dotyczące likwidacji i 

przeznaczenia cerkwi oraz majątku 

pocerkiewnego w powiecie 

hrubieszowskim [1921-1937], s. 319. s. 

319, 334.  

 APL. Starostwo Powiatowe 

Hrubieszowskie 1919-1939, sygn. 499: 

Wykazy rozebranych cerkwi [1921, 

1938], s. 16.  

169.  Kryłów Mircze hrubieszowski Bożnica w Kryłowie z poł. XVIII w. została spalona w czasie 

działań wojennych I wojny światowej. W 1916 r. w miejscu bożnicy 

zbudowano dom modlitwy.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Źródła lub bibliografia: 

 APL. Urząd Wojewódzki Lubelski 

1919-1939, Wydz. Społ. -Polit., sygn. 

730: Wykazy statystyczne bożnic 

żydowskich i prywatnych domów 
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W 1931 r. bożnica [synagoga] została wymieniona w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

modlitwy. [1920-1922], s. 61-62.  

 

170.  Krynice Krynice tomaszowski Murowany dwór, położony na wysokim zboczu doliny, został 

zbudowany w 1 poł. XIX w. lub w 1 poł. XVIII w.  

Opis i fotografie dworu sprzed 1939 r. zamieścił Aftanazy w 

publikacji Dzieje rezydencji...  

Wg autorów Katalogu Zabytków Sztuki dwór został uszkodzony w 

czasie I wojny światowej, a następnie ok. 1920 r. odnowiony.  

Aftanazy nie wspominał o uszkodzeniu budynku dworu, a wręcz 

stwierdzał, że „dwór ocalał w czasie obu wojen. Zniszczony, a 

następnie całkowicie rozebrany na cegłę został dopiero w latach 

sześćdziesiątych XX w.” Informacje którymi dysponował Aftanazy 

pochodziły od syna ostatniego właściciela Krynic.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Zespół dworski z ruinami dworu i park figurują w wojewódzkim 

rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/1581).  

Źródła lub bibliografia:  

 Podróże służbowe. M. Kurzatkowski, 

1957, delegacja w dn. 7-9.III.1957, rkps 

w posiad. WUOZ w Lublinie. 

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 17.: Woj. lubelskie. Tomaszów 

Lubelski i okolice. Red. R. Brykowski, 

E. Smulikowa. Warszawa 1982, s. 25.  

 R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, s. 59-61.  

171.  Kryniczki (cz. 

miejscowości 

Krynice) 

Krynice tomaszowski Murowany dwór w Kryniczkach został zniszczony w 1915 r.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. dworek z XVIII w. został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Nie istnieje. Wg stanu na 1982 r. – drzewostan został zniszczony, a 

teren ogrodu zabudowany. (Fijałkowski, Kseniak. Parki wiejskie...).  

Źródła lub bibliografia: 

 J. Górak. Nieznane dworki 

Lubelszczyzny. „Studia i materiały 

lubelskie”, t. 11.  Lublin 1986, s. 178.  

 D. Fijałkowski, M. Kseniak. Parki 

wiejskie Lubelszczyzny. Stan, ochrona i 

rewaloryzacja biocenotyczna. Warszawa 

1982, s. 225.  

 

172.  Krzczonów 

Wójtostwo 

Krzczonów lubelski Parafia została utworzona w okresie pomiędzy 1274-1429 r.  

Istniejący kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP został 

wzniesiony w l. 1633-1653. Kościół był kilkakrotnie niszczony i 

przy kolejnych odbudowach przekształcany.  

Źródła lub bibliografia: 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: 

Kościoły, rkps sygn. 1854, s. 8.  

 T. Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód 
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Kościół został uszkodzony także w czasie I wojny światowej – w 

1914 r.  

Straty w zabudowaniach kościelnych (wg zestawienia 

sporządzonego przez Wiercieńskiego) zostały ocenione na 650 rb., 

zniszczeniu „w całości i kompletnie” uległo ogrodzenie – strata w 

wys. 1.900 rb. Szkody wyrządziły wojska austriackie.  

Szydłowski w publikacji Ruiny Polski wzmiankuje, że kościół 

ucierpiał „niewiele”. Więcej informacji zawiera wykaz sporządzony 

w 1915 r. (AAL. Rep. 60, XXI/11: Akta o wojnie 1914 r., tam: 

Wykaz  zniszczonych i uszkodzonych budowli oraz strat 

materialnych spowodowanych działaniami nieprzyjacielskich wojsk 

przy starciach zbrojnych z wojskami rosyjskimi w Diecezji 

Lubelskiej w 1914 r.). Wynika z niego, że zabudowania kościelne 

(kościół, kaplica i dzwonnica) zostały uszkodzone „od 

rozrywających sie w pobliżu kościoła granatów, a także od kul 

karabinowych, które uczyniły liczne dziury w dachu kościoła 

krytym blachą, zniszczone zostały trzy rynny, rozbito 21 szyb w 

oknach kościoła, na kaplicy i dzwonnicy dach został naruszony od 

wpadłego granatu, uszkodzone dwa zamki i rozbite dwa okna”.   

W wykazie strat parafii sporządzonym w 1919 r. przez Urząd 

parafialny informowano, że naprawa szkód kosztowała 2.242 

korony. Zamieszczono również informację o utracie czterech 

dzwonów, które zabrali Rosjanie.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kościół z wyposażeniem w zabytki ruchome, cmentarz 

kościelny z drzewostanem w granicach ogrodzenia oraz dzwonnica z 

kaplicą w przyziemiu, budynek bramny, kryte schody z kapliczką 

procesyjną oraz ogrodzenie z dwoma kapliczkami procesyjnymi 

figurują w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr 

wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie 

zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 

i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 133.  

 AAL. Rep. 60, XXI/11: Akta o wojnie 

1914 r.[1914-1917; akta w jęz. 

rosyjskim i polskim], nlb.  

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 56, 56v, 61.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 4: Woj. lubelskie. Pow. 

bychawski. Red. R. Brykowski, E. 

Winiarz. Warszawa 1960, s. 6. 

 ks. Marek T. Zahajkiewicz. Diecezja 

Lubelska. Informator historyczny i 

administracyjny. Lublin 1985, s. 137.  

 Archidiecezja lubelska. Red. ks. Piotr B. 

Nowak i in. Lublin 2006, s. 147.  
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A/191).  

173.  Księżpol Księżpol biłgorajski W miejscowości do 1875 r. funkcjonowała parafia unicka – cerkiew 

została wzniesiona z fundacji Konstantego Zamoyskiego w l. 1855-

1857 r., a w 1858 r. miała miejsce jej konsekracja. Po 1875 r. 

cerkiew została zamieniona na świątynię prawosławną.  

W 1915 r. budowla została uszkodzona przez pociski.  

W 1924 r. parafia rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Św., 

która objęła w 1922 r. d. cerkiew, przeprowadziła przebudowę 

dachu i wieży. W ogólnych aktach strat wojennych na obszarze 

Diecezji Lubelskiej brak jest informacji o rodzaju zniszczeń 

powstałych w wyniku działań wojennych (z uwagi na stosunkowo 

późną erekcję parafii rzymskokatolickiej – już po zakończeniu akcji 

sporządzania zestawień strat).  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. świątynia wymieniona w Spisie zainwentaryzowanych 

zabytków kultury i sztuki na terenie Województwa Lubelskiego, Lub. 

Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Istnieje – dawna cerkiew wraz z dzwonnicą bramową i cmentarzem 

z drzewostanem figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych (Nr A/1468).  

Źródła lub bibliografia: 

 ks. Marek T. Zahajkiewicz. Diecezja 

Lubelska. Informator historyczny i 

administracyjny. Lublin 1985, s. 314.  

 W. Słobodian. Cerkvi Chołmskoj 

eparchii. Lwów 2005, s. 217.  

Ikonografia:  

 Księżpoł. Cerkiew Podniesienia Krzyża 

Świętego (przed zamianą centralnej 

wieżyczki z cebulastym hełmem na 

wieżyczkę zwieńczoną daszkiem o 

formie ostrosłupa). Fot. ze zbiorów 

Olega Matwiejczuka, l. 30. XX w. Fot. 

wykorzystana [w:] W. Słobodian. 

Cerkvi Chołmskoj eparchii. Lwów 2005, 

il. s. 217.  

174.  Kuzawka  Sławatycze  bialski Drewniany dwór z XVII w., zwany Radość alias Kuzawka należał 

do Radziwiłłów, a następnie książąt Hohenlohe.  

Ostatnim właścicielem dworu był Jan Kiryluk, który zakupił 

resztówkę z budynkiem. Dwór posiadał ganek, kryty był gontami, a 

po 1906 r. słomą.  

Dwór został spalony w 1915 r.  

Źródła lub bibliografia: 

 J. Górak. Nieznane dworki 

Lubelszczyzny. „Studia i materiały 

lubelskie”, t. 11.  Lublin 1986, s. 122.  

175.  Dobratycze Terespol bialski Przed 1726 r. w miejscowości Dobratycze zbudowano drewnianą 

cerkiew unicką (opis cerkwi z 1726 r. cytuje Słbodian w publikacji 

Cerkvi Cholmskoj eparchii.).  

Źródła lub bibliografia: 

 APL. Starostwo Powiatowe Bialskie 

1919-1939, sygn. 187: Wykaz kościołów, 

kaplic, cmentarzy, cerkwi i soborów 
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W l. 1903-1906 wybudowano nową, także drewnianą cerkiew 

prawosławną wg projektu arch. eparchialnego W. Pokrowskiego. (O 

wyglądzie cerkwi zbudowanej wg projektu Pokrowskiego mogą dać 

pojęcie projekty i realizacje innych drewnianych cerkwi jego 

autorstwa, np. w Majdanie Starym [Księżpolskim], wpisanej do woj. 

rej. zabytków – Nr A/718).  

W 1907 r. planowano przeniesienie starej cerkwi do miejscowości 

Lebiedziew, jednak z uwagi na zbyt duże koszty, które musieliby 

ponieść mieszkańcy – przedsięwzięcie nie doszło do skutku.  

Obie cerkwie w Dobratyczach zostały zniszczone podczas I wojny 

światowej (Słobodian. Cerkvi...).  

Wykazy Starostwa Powiatowego Bialskiego wspominają o jednej 

cerkwi (pw. Podwyższenia Krzyża Św., „przebudowanej” w 1903 r.) 

„spalonej do szczętu” w 1915 r. oraz o rekwizycji pięciu dzwonów.   

ewangelickich, [1921], s. 32.   

 W. Słobodian. Cerkvi Chołmskoj 

eparchii. Lwów 2005, s. 176.  

176.  Lebiedziew Terespol bialski Fort Lebiedziew stanowił integralny element zespołu fortów i dzieł 

międzyfortowych Twierdzy Brzeskiej (realizowanej od 1832 r.) – jej 

fragmentu zwanego Przedmościem Terespolskim, budowanego w 

oparciu o plan modernizacji twierdzy zatwierdzony w 1912 r. Na 

terenie Przedmościa Terespolskiego powstały forty: Żuki, 

Lebiedziew, Kobylany i Koroszczyn.  

W 1915 roku wycofujący się Rosjanie wysadzili fort. W jego 

centralnej części zachowały się tylko kazamaty.  

Źródła lub bibliografia: 

 S. Jadczak. Gmina Terespoł. 

Monografia. Lublin – Terespol 1999, 

s. 34.  

177.  Leśna Podlaska 

 

 

Leśna 

Podlaska 

bialski W XVIII w. ukształtowało się późnobarokowe założenie klasztorne 

w Leśnej Podlaskiej. W l. 1731-1752, przy istniejącej kaplicy MB 

Leśniańskiej (l. 1688-1718), wzniesiony został kościół pw. śś. Piotra 

i Pawła oraz drewniane budynki klasztorne. W poł. XIX w. 

wzniesiony został murowany budynek klasztorny.  

W ostatniej ćw. XIX w. kościół został przebudowany na cerkiew 

prawosławną, a klasztor objęły mniszki prawosławne. Po 1874 r. i w 

1901 r. klasztor został rozbudowany; ok. 1910 r. zrealizowano 

szereg budynków gospodarczych. Mniszki od 1886 r. prowadziły w 

Źródła lub bibliografia: 

 AKDS. Straty wojenne. Sygn. III. S. 15. 

T. 1 [1914-1919], nlb.  

 AKDS. Straty wojenne. Sygn. III. S. 15. 

T. 2 [1920-1925], s. 48-50, 95.  

 APL. Starostwo Powiatowe 

Konstantynowskie z siedzibą w Janowie 

Podlaskim 1919-1932, sygn. 137: 

Kwestionariusze dotyczący budynków 

świątyń i gruntów pocerkiewnych [1929-
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Leśnej szkołę dla chłopców i dziewcząt, później sierociniec, szkołę 

rolniczą i od 1890 r. Powszechną Szkołę Ogólnokształcąca dla 

dziewcząt.   

W 1915 r., w czasie odwrotu wojsk rosyjskich nastąpiła 

rekoncyliacja kościoła przez kapelana Legionów Polskich na kościół 

rzymskokatolicki. 

Po 1915 r. klasztor był dewastowany przez stacjonujące w nim 

wojska niemieckie: według pisemnej informacji datowanej na 21 

czerwca 1920 r., przekazanej Kurii Diecezjalnej Siedleckiej 

[Podlaskiej], ogółem straty spowodowane przez wojska niemieckie 

obliczone zostały na 67.500 marek  

Straty spowodowane przez działania wojenne wojsk niemieckich i 

„zapewne rosyjskich także” były następujące: 

1) „dach na kościele podziurawiono kulami, wskutek tego była 

podwójna strata, gdyż trzeba było dach reperować kosztem 

10. 000 marek Sklepienia kościelne wskutek dziur w dachu 

przemokły. [wg stanu na dzień przekazania informacji Kurii 

Biskupiej – sklepienia były jeszcze nie naprawiane] 

2) szyby w oknach kościelnych rozbito kulami, a okien w 

kościele, zakrystii i skarbcu 36 – zatem straty ok 20. 000 

marek 

3) w gmachu klasztornym również i proboszczowskich niemal 

wszystkie szyby w oknach porozbijano, a liczba okien jest 

około 80”.  

W okresie okupacji niemieckiej „pozabierano zamki i klamki 

mosiężne ok 50 szt., niemal wszystkie drzwiczki od pieców” 

(AKDS. Sygn. III. S. 15. T. 2).   

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

1930], s. 8v.  

 APL. Urząd Wojewódzki Lubelski 

1919-1939, Wydz. Kom. -Bud., sygn. 

1119: Projekt na odbudowę szczytu i 

wież kościoła w Leśnej, pow. 

konstantynowski [1926]. 

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 2: Woj. lubelskie. Pow. Biała 

Podlaska. Red. K. Kolendo-

Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński. 

Warszawa 2006, s. 153. 

Ikonografia:  

 Leśna Podlaska. Kościół pw. śś. Piotra i 

Pawła. Projekt na odbudowę szczytu i 

wież kościoła w Leśnej, pow. 

konstantynowski [1926]. APL. Urząd 

Wojewódzki Lubelski 1919-1939, 

Wydz. Kom. -Bud., sygn. 1119. 
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Aktualnie zespół popauliński obejmujący: kościół ob. parafialny pw. 

śś. Piotra i Pawła z wyposażeniem wnętrza, kaplicę pw. NMP i 

klasztor z wyposażeniem wnętrz, drzewostan w granicach 

ogrodzenia cmentarza kościelnego, pozostałości murów obronnych i 

bramka – figurują w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych (Nr A/135).  

178.  Liski  Dołhobyczów hrubieszowski Klasycystyczny dwór w Liskach został wzniesiony pod k. XVIII w. 

przez Pawłowskich. Opis i rysunki elewacji zewnętrznych dworu 

zamieścił Aftanazy w Dziejach rezydencji... W elewacji frontowej 

dwór posiadał czterokolumnowy portyk. Po jego obu stronach stały 

oficyny, łączące się z budynkiem głównym ćwierćkolistymi 

galeriami.  

Dwór został całkowicie zniszczony w czasie I wojny światowej.  

Nie został odbudowany (zachowała się sklepiona kolebkowo 

piwnica w parku podworskim – Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, 

s. 35).  

Źródła lub bibliografia: 

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 6: Woj. lubelskie, Pow. 

hrubieszowski. Red. R. Brykowski, E. 

Rowińska. Warszawa 1964, s. 35.  

 R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, s. 81-83.  

Ikonografia:  

 Liski. Plan katastralny 1854 r.: Liski in 

Galizien. APL. Urząd Katastralny w 

Bełzie [1853-1928]1929-1933[1934-

1939], sygn. 43.  

 Liski. Plan katastralny, 1905 r.: Liski w 

Galicji. APL. Urząd Katastralny w 

Bełzie [1853-1928]1929-1933[1934-

1939], sygn. 44. 

 Liski Dwór, elewacja frontowa i 

elewacja ogrodowa. Rysunki wg 

fotografii,  J. Stańda [w:] R. Aftanazy. 

Dzieje rezydencji na dawnych kresach 

Rzeczypospolitej. Województwo bełskie. 

Ziemia chełmska województwa ruskiego, 

t. 6, Wrocław 1995, il. 102, 103.  

179.  Lubartów Lubartów lubartowski  Rezydencja lubartowska została założona w poł. XVI w. przez 

Piotra Firleja, dzięki któremu na surowym korzeniu, na gruntach wsi 

Źródła lub bibliografia: 

 T. Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód 
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Łucka i Szczekarków, założone zostało miasto Lewartów.  

Istniejący pałac został wzniesiony w 2 poł. XVII w., następnie 

przebudowany wg projektu Tylmana z Gameren na zamówienie 

Józefa Karola Lubomirskiego. Po wojnach szwedzkich, pomiędzy 

1722-1741 r., został odbudowany wg projektu Pawła Antoniego 

Fontany.  

Pałac jeszcze przed wybuchem I wojny światowej był opuszczony. 

Wówczas teren założenia położony był przy granicy z miastem w 

Zagrodach Lubartowskich. Po zakończeniu działań wojennych d. 

rezydencja została zdewastowana – jej stan tuż po zakończeniu 

wojny opisał Szydłowski w publikacji Ruiny Polski...: 

„Architektoniczna wartość [pałacu] jest wcale wysoka, dzięki 

oryginalnej a jednolitej kompozycji, lecz to wszystko, co z dawnej 

świetności pozostało. Wewnątrz są puste sale i tylko resztki 

gipsowych sztukaterii i marmurowych kominków. Szyb już nie było 

w oknach, lecz zasłony z desek. W czasie wojny kwaterowały tu 

wojska, wydarły deski z okien i zniszczyły, co się jeszcze dało we 

środku, np. wprawione w ściany szafy biblioteczne i schodki do nich 

kręcone, wcale oryginalne”.  

Po zakończeniu wojny pałac został zakupiony przez Zgromadzenie 

Zakonne Braci Kresowych z myślą o adaptacji na klasztor i szkołę. 

Jednak w związku z pożarem, który miał miejsce w 1933 r., został 

ponownie zniszczony w takim stopniu, że w 1939 r. był 

sukcesywnie rozbierany (materiał był używany na naprawę dróg).  

Odbudowę pałacu rozpoczęto w l. 50-70. XX w., a praktycznie do 

chwili obecnej trwa rewaloryzacja otoczenia zabytku.   

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. pałac został wymieniony w Spisie zainwentaryzowanych 

zabytków kultury i sztuki na terenie Województwa Lubelskiego, Lub. 

Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie zespół pałacowy: pałac, oranżeria, brama pałacowa, 

wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie 

zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 

i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 164.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 11: Dawne województwo 

lubelskie. Dawny: Pow. lubartowski. 

Red. R. Brykowski, E. Smulikowska. 

Warszawa 1976, s. 39. 

Ikonografia: 

 Lubartów. Pałac. Rysunek [w:] Zbiór 

znaczniejszych budowli w województwie 

lubelskim [litogr. J. Sławiński, Łaszcz, 

Stompf]. Warszawa, 1836, il. 14. 

Cyfrowa Biblioteka Narodowa, 

dostępne na: www.polona.pl  

 

http://www.polona.pl/
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pozostałości mostu, założenie dziedzińca, zieleń przed pałacem, 

park, sadzawka za pałacem, w gran. wg zał. Planu A/151  

180.  Lubartów Lubartów lubartowski Data erekcji parafii łacińskiej w Lubartowie nie jest znana. Pierwszy 

kościół parafialny został ufundowany w 1549 r.  

Istniejący, murowany, późnobarokowy kościół parafialny pw. św. 

Anny został wzniesiony wg projektu arch. Pawła Antoniego Fontany 

z fundacji Pawła Karola Sanguszki.  

Budynek kościoła nie został zniszczony w okresie I wojny 

światowej, jednak podobnie jak w nieomal wszystkich parafiach 

zarekwirowano dzwony: cztery z kościoła i jeden z wieży zegarowej 

(jeden z dzwonów został ufundowany przez Pawła Sanguszkę w 

1776 r.).  

Wojsko austriackie użytkowało w okresie okupacji budynki 

gospodarcze, co zostało wykazane w formularzu wypełnionym w 

dn. 26 czerwca 1919 r. jako strata w wys. 36.000 rb.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół, dzwonnica i brama zostały wymienione w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kościół z wyposażeniem wnętrza w zabytki ruchome, 

dzwonnica, bramka, ogrodzenie cmentarza kościelnego, drzewostan 

w granicach cmentarza kościelnego i plebania – figurują w 

wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/116).  

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 68, 68v, 75.  

181.  Lubartów Lubartów lubartowski W 1883 r. w Lubartowie została wzniesiona cerkiew Aleksandra 

Newskiego.  

Cerkiew została uszkodzona w wyniku działań wojennych.  

W dn. 14 lutego 1921 r. Burmistrz Miasta Lubartowa zwrócił sie z 

prośbą o przekazanie na rzecz miasta nieruchomości pocerkiewnej. 

W kolejnych latach cerkiew została rozebrana.  

Źródła lub bibliografia: 

 E. Targońska. „Smutna pamiątka ucisku 

i niewoli” – przyczynek do dziejów 

cerkwi prawosławnej w Lubartowie. 

„Lubartów i Ziemia Lubartowska”. 

Lubartów 2010, s. 54.  

 APL. Urząd Wojewódzki Lubelski 

1919-1939 Wydz. Społ.-Polit., sygn. 
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669: Sprawy dotyczące rozbiórki cerkwi 

i kaplic prawosławnych [1921-1936], s. 

106-107 i nst.  

182.  Lublin Lublin lubelski 

grodzki 

Zniszczenia związane z działaniami frontowymi ominęły 

historyczną część miasta. Dokumentują to dzienniki:  

− Augusta Krasickiego (zapis z dn. 30 lipca 1915 r.):  

„... miasto zresztą nie naruszone. Moskale opuścili je nad 

ranem. Pościnali tylko słupy telegraficzne, które leżą ze 

zwojami drutów na ulicy, podpalili wewnątrz urząd pocztowy, 

który jeszcze straż ogniowa gasi...”, 

− oraz Władysława Orkana, który pozostawił podobną relację: 

„Dzięki Bogu i nam miasto ocalało. Ledwie pocztę zdołali 

[Moskale] podpalić.”  

W okresie 1914-1918 zniszczeniu i dewastacji uległa dzielnica 

Dziesiąta – przede wszystkim zakłady przemysłowe.   

Źródła lub bibliografia: 

 A. Krasicki. Dziennik z kampanii 

rosyjskiej 1914-1916. Warszawa 1988, 

s. 280.  

 W. Orkan. Droga Czwartaków i inne 

wspomnienia wojenne. Kraków bdw., 

Wydawnictwo Literackie, s. 66.  

183.  Lublin Lublin lubelski Parafia Nawrócenia św. Pawła w Lublinie w wykazie strat 

odnotowała, że w okresie okupacji austriackiej budynek kościelny 

murowany blachą kryty, 40x50 łokci, przeznaczony na skład 

sprzętów kościelnych, został „zajęty został prawem okupacji 

austriackiej na stajnie dla kilkudziesięciu koni wojskowych w 1915 

roku i utrzymywany do końca okupacji. Tu także mieściła się kuźnia 

wojskowa i kilkunastu żołnierzy. Przez trzy lata przeszło postoju 

koni, amoniak i wyziewy końskie przeżarły blachę dachu z 1910 r., 

zgniła podłoga i krokwie dachu, i budynek cały przejęty wilgocią 

przekształcił się w zupełną ruinę”. Stratę oceniono na 50.000 koron.  

Także w tym okresie została zniszczona pompa w podwórzu 

kościelnym.  

W dn. 14 lipca 1915 r. zabrany został dzwon odlany w 1658 r. 

kosztem bractwa św. Anny. Przy „pośpiesznym” opuszczaniu 

dzwonu uszkodzono wiązania dzwonnicy kościelnej, mury i okno.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 193, 193v, 

196, 196v.  
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W 1931 r. kościół i klasztor zostały wymienione w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kościół i klasztor pobernardyński figurują w 

wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/221). 

184.  Ludwinów  Leśna 

Podlaska 

bialski Ludwinów wchodził najpierw w skład dóbr bialskich, jako część 

większej jednostki pod nazwą Worgule. Od 1579 roku do początku 

XIX wieku tzw. „hrabstwo bialskie” stanowiło własność 

Radziwiłłów.  

Po 1814 r., w związku z wyprzedażą dóbr radziwiłłowskich, 

Ludwinów w l. 20. XIX w. został nabyty przez nieznanych z 

nazwiska właścicieli, którzy wznieśli dwór w stylu klasycystycznym 

i założyli rozległy park krajobrazowy, obejmujący część lasu i łąkę. 

W 1881 roku Ludwinów kupił Piotr Szeliski (w posiadaniu 

spadkobierców do 1944 roku). Opis i współczesne fotografie dworu 

zamieścił Aftanazy (R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na dawnych 

kresach Rzeczypospolitej. Województwo kijowskie oraz uzupełnienia 

do tomów 1-10, t. 11, Wrocław 1997.).  

Dwór w okresie I wojny został zdewastowany. Wg opisu 

Władysława Orkana:  

„Drzwi otwarte na oścież – szyby okien stłuczone – wazony z ganku 

i okien postrącane na ziemię. Na murawie zdeptanej, pod murem, 

walają się w bezładnej kupie: skorupy drogich waz, szczątki gipsów, 

kawałki ram złoconych, drzazgi bezcennych mebli, książki stargane, 

listy... ”.  

Dwór Worgule został zniszczony po II wojnie światowej, w latach 

1988-1991 został zrekonstruowany.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Zespół przestrzenny obejmujący: park, ruiny dworu, spichlerz i 

figurę Matki Boskiej – w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych (Nr A/140).  

Źródła lub bibliografia: 

 Z. Limanowski. Zniszczenia w 

budowlach w Królestwie Polskim. 

Warszawa 1920. Wydawnictwo 

Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych w 

Warszawie. s. 47.  

 W. Orkan. Droga Czwartaków i inne 

wspomnienia wojenne. Kraków bdw., 

Wydawnictwo Literackie, s. 110.  

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1579
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dw%C3%B3r_w_Ludwinowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/1988
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185.  Łabunie Łabunie zamojski Pierwsza wzmianka o miejscowości – 1428 r.  

W 1 poł. XVIII w. został wzniesiony murowany, rokokowy pałac w 

Łabuniach. Opis, ikonografię i fotografie pałacu zamieścił Aftanazy 

w Dziejach rezydencji...  

W pocz. XX w. miała być przeprowadzona modernizacja obiektu wg 

projektu arch. K. Saskiego, ale plany nie zostały zrealizowane, z 

uwagi na wybuch I wojny światowej.  

W okresie jej trwania, wskutek kwaterunku wojsk, zniszczone 

zostało wnętrze obiektu: „przepadło” urządzenie ruchome, 

zniszczone zostały dekoracje salonu, „wydarto z ram supraporty i 

obrazy, rozebrano scenę sali teatralnej i kulisy”. Uszkodzone zostały 

inne budynki dworskie (Aftanazy, Dzieje rezydencji... i Szydłowski, 

Ruiny Polski....).  

W 1922 r. Szeptyccy przekazali zespół pałacowo-parkowy 

zakonnicom, które przystosowały zabytkowe budynki do nowych 

funkcji.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. pałac został wymieniony w Spisie zainwentaryzowanych 

zabytków kultury i sztuki na terenie Województwa Lubelskiego, Lub. 

Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie zespół pałacowo-parkowy obejmujący: pałac (wraz z 

zachowanymi fragmentami attyki i dekoracyjnymi kratami), dwie 

oficyny, pawilon zachodni tzw. kasztelanka, zabudowania 

gospodarcze łączące się z pawilonem, wraz z murem i bramą 

wjazdową, dziedziniec honorowy przed pałacem, regularne 

założenie ogrodowe za pałacem, wraz z zachowanym 

drzewostanem, układem zieleni, alejami, drzewami i osiami 

widokowymi figurują w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych (Nr A/473).  

Źródła lub bibliografia: 

 T. Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód 

wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie 

zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 

i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 163-

64.  

 R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, s. 83-88.  

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 270.  

Ikonografia: 

 Łabunie. Widok ogólny. Rekonstrukcja 

założenia.  Rys. K. Saski, 1912  [w:] R. 

Aftanazy. Dzieje rezydencji na dawnych 

kresach Rzeczypospolitej. Województwo 

bełskie. Ziemia chełmska województwa 

ruskiego, t. 6, Wrocław 1995, il. 104.  

 Łabunie. Pałac - salon. Fot. [w:] R. 

Aftanazy. Dzieje rezydencji na dawnych 

kresach Rzeczypospolitej. Województwo 

bełskie. Ziemia chełmska województwa 

ruskiego, t. 6, Wrocław 1995, il. 109.  

186.  Łabuńki Łabunie zamojski Pałac w Łabuńkach został wzniesiony po 1801 r. przez Stanisława 

Grzębskiego lub w l. 20 XX w. przez Kajetana Karnickiego, być 

Źródła lub bibliografia: 

 T. Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód 
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może przy udziale arch. arch. Henryka Ittara lub Chrystiana Piotra 

Aignera. W 1831 r. w budynku urządzono szpital choleryczny. W 

następnych latach (po 1873 r.) pałac został wyremontowany przez 

nowego właściciela Teodora Kaszowskiego, który urządził wnętrze 

m. in. meblami z pałacu Taurydzkiego w Petersburgu. Wyjątkowo 

cenna była kolekcja obrazów. Biblioteka liczyła ponad 4.000 

tomów.  

W czasie I wojny światowej zniszczono i zrabowano większą część 

wewnętrznego urządzenia oraz część zbiorów (Niemcy i Austriacy 

wywieźli w nieznanym kierunku bibliotekę). Opis wnętrza pałacu i 

informację o znajdujących się w nim zbiorach zamieścił Aftanazy w 

Dziejach rezydencji...  

W opustoszałym pałacu urządzono szpital wojskowy. Budynek 

„ocalał szczęśliwie i tylko u bramki wjazdowej stłuczono jeden z 

kamiennych wazonów” (Szydłowski. Ruiny Polski...).  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. pałac został wymieniony w Spisie zainwentaryzowanych 

zabytków kultury i sztuki na terenie Województwa Lubelskiego, Lub. 

Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie pałac z wystrojem architektonicznym i park figurują w 

wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/411).  

wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie 

zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 

i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 170.  

 R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, s. 315-320.  

Ikonografia:  

 Łabuńki. Pałac. Ilustracja [w:] 

„Tygodnik ilustrowany” R. 1881, Nr 

291, s. 64.  

 Łabuńki. Pałac – galeria obrazów, przed 

1914. Fot. [w:] R. Aftanazy. Dzieje 

rezydencji na dawnych kresach 

Rzeczypospolitej. Województwo bełskie. 

Ziemia chełmska województwa ruskiego, 

t. 6, Wrocław 1995, il. 416.  

 

 

187.  Łaszczów  

 

Łaszczów tomaszowski Lokacja miasta o nazwie Prawda na gruntach wsi Domaniż miała 

miejsce w 1549 r. na prośbę Aleksandra Łaszcza, który wzniósł tutaj 

murowany zamek. Z jego inicjatywy miasto zostało otoczone 

wałami z dwiema murowanymi bramami. Od 1553 r. miasto zwane 

było Łaszczowem. Utraciło prawa miejskie w 1869 r.  

Wskutek działań wojennych, 18 sierpnia 1914 r. wybuchł pożar, 

który zniszczył zabudowę osady (APL. Tomaszowski Zarząd 

Powiatowy, sygn. 228).  

Źródła lub bibliografia: 

 APL. Tomaszowski Zarząd Powiatowy 

1867-1917, sygn. 228.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 17.: Woj. lubelskie. Tomaszów 

Lubelski i okolice. Red. R. Brykowski, 

E. Smulikowa. Warszawa 1982, s. 28.  

188.  Łaszczów Łaszczów tomaszowski Od 1833 r. miasto Łaszczów było w rękach Szeptyckich, z których 

Aleksander w l. 1911-1912 zaadaptował na siedzibę mieszkalną d. 

Źródła lub bibliografia: 

 Sprawozdania z podróży służbowych. 
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budynki kolegium jezuickiego. Autorem projektu był Aleksander 

Zwierzchowski i była to jedna z ostatnich jego prac (wg informacji 

w Katalogu Zabytków Sztuki autorem projektu był Teodor Talowski 

– jednak jego projekt nie został zrealizowany, por. ikonografia). W 

trakcie adaptacji zachowano wszystkie sklepienia krzyżowo-łukowe. 

Opis pałacu, jego wyposażenia i fotografie pałacu zamieścił 

Aftanazy w Dziejach rezydencji...  

W okresie I wojny w budynku zorganizowano szpital wojskowy. W 

dn. 29 czerwca 1915 r. pałac został podpalony przez wojska 

rosyjskie (wnętrze domu oblane zostało benzyną i podpalone przez 

znanego z nazwiska rotmistrza Muszyńskiego). Z pożaru ocalała 

wyłącznie oficyna, która później użytkowana była jako budynek 

mieszkalny. Jeszcze w czasie wojny pałac został nakryty eternitem 

przez generał-gubernatora Lublina Stanisława Szeptyckiego, 

służącego w wojsku austriackim brata Stanisława. Po wojnie 

Szeptyccy utrzymywali mury budynku, jednak zmuszeni byli 

rozebrać nowszą, grożącą zawaleniem część.  

Zły stan budynku trwał do okresu po II wojnie światowej 

„Stwierdzono na miejscu dość znaczne zniszczenie budynku 

datujące się zresztą od czasów pierwszej wojny światowej. Przy 

projektowanej odbudowie należałoby uwzględnić przywrócenie 

budynkowi wyglądu z w. XVIII”. (Gawarecki. Sprawozdanie z dn. 

17.X.1953 r.).  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. pałac i „dworskie budynki zabytkowe” zostały 

wymienione w Spisie zainwentaryzowanych zabytków kultury i 

sztuki na terenie Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 

11/1931 poz. 111.  

Aktualnie zespół pałacowo-parkowy obejmujący: pałac, budynek 

zw. kuchnią lub oficyną, ruiny, fundamenty i piwnice d. kościoła 

jezuitów i park krajobrazowy figuruje w wojewódzkim rejestrze 

zabytków nieruchomych (Nr A/586).  

Henryk Gawarecki, 1953, 1954, 1955 r., 

s. 38, rkps w posiad. WUOZ w Lublinie. 

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 17.: Woj. lubelskie. Tomaszów 

Lubelski i okolice. Red. R. Brykowski, 

E. Smulikowa. Warszawa 1982, s. 25.  

 R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, s. 88-96.  

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 276.  

 J. Frykowski, E. Niedźwiedź, J. 

Niedźwiedź. Dzieje miejscowości gminy 

Łaszczów powiat tomaszowski. 

Łaszczów-Zamość 2004, s. 47.  

Ikonografia:  

 Łaszczów. Nie zrealizowany projekt 

przebudowy pałacu. Rys. T. Talowski, 

1902  [w:] „Czasopismo techniczne”. R. 

1902, Nr 14, tablica XXIV, XXV, 

XXVI. Rys. wykorzystany  [w:] R. 

Aftanazy. Dzieje rezydencji na dawnych 

kresach Rzeczypospolitej. Województwo 

bełskie. Ziemia chełmska województwa 

ruskiego, t. 6, Wrocław 1995, il. 113, 

114, 115.  

 Łaszczów. Skrzydło pałacu i wnętrze, 

przed 1914. Fot. [w:] R. Aftanazy. 

Dzieje rezydencji na dawnych kresach 

Rzeczypospolitej. Województwo bełskie. 

Ziemia chełmska województwa ruskiego, 

t. 6, Wrocław 1995, il. 116, 117.  



 

 

 

 

 

1
5

6
 

189.  Łaszczów Łaszczów tomaszowski Parafię założoną w 1397 r. w Małoniżu przeniesiono do Łaszczowa 

w związku z lokacja miasta. Pierwszy kościół był drewniany.  

Istniejący, murowany, barokowy kościół parafialny pw. śś. Piotra i 

Pawła został zbudowany przez Salezego i Annę Potockich w l. 

1749-1754. Świątynia została rozbudowana w 1890 i 1902 r.  

Wg Katalogu Zabytków Sztuki – kościół został uszkodzony w czasie 

działań wojennych I wojny światowej. Jednak brak jest 

potwierdzenia tej informacji w ogólnych dokumentach Kurii 

Diecezjalnej Lubelskiej – tj. w zbiorze formularzy strat 

przekazanych przez poszczególne Urzędy parafialne. (AAL. Rep. 

61, XXI/1). Parafia w Łaszczowie informowała o zniszczeniu 

ogrodzenia cmentarza grzebalnego i rekwizycji trzech dzwonów 

(wykonanych w fabryce Zwolińskiego w Warszawie w 1874 r.).  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół zostały wymienione w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111. 

Aktualnie kościół oraz inne budowle zespołu kościelnego (w tym 

dzwonnica bramowa z 1937 r. i ogrodzenie cmentarza kościelnego) 

figurują w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr 

A/1539).  

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 273, 273, 

278.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 17.: Woj. lubelskie. Tomaszów 

Lubelski i okolice. Red. R. Brykowski, 

E. Smulikowa. Warszawa 1982, s. 28.  

190.  Łaziska Skierbieszów zamojski Pierwsza wzmianka o wsi Łaziska pochodzi z 1394 r.  

Pod k. XIX w. w Łaziskach stanął dwór Świdzińskich 

(prawdopodobnie zbudował go Roman Świdziński zm. w 1920 r.). 

Była to jedna z największych siedzib ziemiańskich (Petera, Nieznane 

i zapomniane dworki...).  

Dwór spłonął w 1915 r.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Aktualnie zespół dworski: dwór („przebudowany w 1929 r.”, z 

portykiem i mansardowym dachem) i park – figurują w 

Źródła lub bibliografia: 

 J. Petera-Górak. Nieznane i zapomniane 

dworki na Lubelszczyźnie „Ziemiaństwo 

na Lubelszczyźnie”, Kozłówka 2001, s. 

122.  

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 279.  

Ikonografia:  

 Łaziska. Dwór. Ilustracja [w:] „Wieś 
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wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/1438).  ilustrowana” R. 1912, Nr 8, s. 2.  

191.  Łęczna Łęczna łęczyński Miejscowość wzmiankowana w 1350 r.  

W 1467 r. lokacja miasta przez kasztelana krakowskiego Jana 

Tęczyńskiego. Znaczący rozwój w XVII w., wówczas wzniesiono 

zamek, nowy kościół parafialny, bożnicę i ratusz. Na przełomie 

XVIII/XIX w. odbywały sie tutaj słynne na Europę targi końmi i 

bydłem – miasto posiadało trzy rynki.  

W 1915 r. spłonęła część drewnianej zabudowy miasta, w 

przewadze pochodząca z okresu po 1846 r.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych układu 

urbanistycznego: 

Układ urbanistyczny miasta z trzema rynkami, siecią ulic, skalą i 

ogólną sylwetą miasta - figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych (Nr A/637).  

Źródła lub bibliografia: 

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 10: Woj. lubelskie. Pow. 

lubelski. Red. R. Brykowski, E. 

Rowińska, Z. Winiarz-Tryzybowicz. 

Warszawa 1967. s. 27.  

192.  Łęczna Łęczna łęczyński Pierwsza wzmianka o istnieniu parafii pochodzi z 1350 r. Murowany 

kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny został wzniesiony w 

1618-1631 być może z udziałem muratora Jana Wolffa. Styl: 

renesans lubelski. Murowana dzwonnica na cmentarzu kościelnym 

została zbudowana w 1827 r., a mur otaczający cmentarz kościelny 

– ok. 1828 r.  

Kościół, dzwonnica i ogrodzenie zostały uszkodzone w czasie 

działań wojennych w 1915 r.  

Remont przeprowadzono w 1924 r.  

W formularzu wykazu strat datowanym na 5 lipca 1919 r. Urząd 

parafialny informował o uszkodzeniu od szrapneli zewnętrznej, 

południowej ściany kościoła. Strata nastąpiła w 1915 r. z winy 

wojsk rosyjskich i niemieckich.  

Zabrane zostały dzwony.  

Dziekan Dekanatu Łęczyńskiego w piśmie Nr 160 z dn. 18 kwietnia 

1919 r. informował, że Komisja Szacunkowa oszacowała poniesione 

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 113, 113v, 

123.  

 AAL. Rep. 61, XXI/2: Odbudowa 

kościołów przez wojnę zniszczonych 

[1917-1920], nlb.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 10: Woj. lubelskie. Pow. 

lubelski. Red. R. Brykowski, E. 

Rowińska, Z. Winiarz-Tryzybowicz. 

Warszawa 1967, s. 28.  

 ks. Marek T. Zahajkiewicz. Diecezja 

Lubelska. Informator historyczny i 

administracyjny. Lublin 1985, s. 253.  

 Archidiecezja lubelska. Red. ks. Piotr B. 

Nowak i in. Lublin 2006, s. 425.  
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wskutek działań wojennych straty w zabudowaniach kościelnych na 

sumę 17.375 rubli. Wg oceny Dziekana w dacie sporządzenia pisma 

remont zewnętrza kościoła, dzwonnicy oraz murowanego parkanu 

okalającego cmentarz kościelny będzie kosztował ok. 17.650 koron. 

Jednocześnie nadmieniał, że parafia jest „niezbyt biedna” więc 

decyzję o ewentualnej pomocy finansowej pozostawia do 

rozważenia.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kościół z wyposażeniem w zabytki ruchome, dzwonnica, 

ogrodzenie, drzewostan w gran. cmentarza kościelnego oraz dawna 

mansjonaria i plebania figurują w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych (Nr A/94).  

 

193.  Łobaczew Mały Terespol bialski Fort Łobaczew został zrealizowany w l. 1878-88, wg projektu 

Dymitra Michajłowicza Karbyszewa. W l. 1911-1914 obiekt był 

modernizowany.  

W l. 1915-20 został poważnie uszkodzony i później użytkowany był 

jako magazyn.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Fort Łobaczew w zespole fortów Twierdzy Brzeskiej figuruje w 

wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/1382).  

Źródła lub bibliografia: 

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 2: Woj. lubelskie. Pow. Biała 

Podlaska. Red. K. Kolendo-

Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński. 

Warszawa 2006, s. 165 

194.  Łomazy Łomazy bialski Wieś wzmiankowana w 1416 r., a parafię pw. śś. Piotra i Pawła 

erygowano w 1451 r.  

W l. 1911-1912 zbudowany został nowy, neogotycki kościół.  

Kościół, w którym umieszczony był szpital wojenny, oraz cerkiew 

znajdująca się w tej samej miejscowości – nie zostały zniszczone, 

pomimo, że wieś w czasie działań wojennych została zupełnie 

spalona. (August Krasicki. Dziennik z kampanii rosyjskiej...., s. 307).  

Źródła lub bibliografia: 

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 2: Woj. lubelskie. Pow. Biała 

Podlaska. Red. K. Kolendo-

Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński. 

Warszawa 2006, s. 166-7.  

 J. Żywicki. Architektura neogotycka na 

Lubelszczyźnie. Lublin 1998, s. 251.  



 

 

 

 

 

1
5

9
 

Z budowli parafialnych – spłonęła plebania wzniesiona w l. 1905-6. 

(obecnie istniejąca plebania została zbudowana po 1915 r. (Katalog 

Zabytków Sztuki, T. VIII, z. 2).  

Brak jest przekazów pozwalających ocenić wartości zabytkowe 

zniszczonej budowli – w publikacji Żywickiego o architekturze 

neogotyckiej plebania została wspomniana wyłącznie z uwagi na to, 

że wraz z nią spłonęły dokumenty związane z budową 

neogotyckiego kościoła w miejscowości. Należy zauważyć, że 

działania wojenne w okresie I wojny światowej powodowały 

ogromne zniszczenia w budynkach parafialnych takich jak plebanie, 

organistówki i budynki gospodarcze, a także wszelkich drewnianych 

elementów zagospodarowania terenu, przede wszystkim ogrodzeń 

wokół cmentarzy kościelnych i grzebalnych oraz budynków i 

gruntów parafialnych.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Zespół kościoła parafialnego rzymskokatolickiego obejmujący: 

kościół, plebanię, ogrodzenie placu przykościelnego i cmentarz 

kościelny z drzewostanem – figurują w wojewódzkim rejestrze 

zabytków nieruchomych (Nr A/424).  

195.  Łopiennik 

Górny 
Łopiennik 

Górny 

krasnostawski Parafia łacińska powstała po 1426 r.  

Istniejący, neogotycki kościół parafialny pw. św. Bartłomieja Ap. 

został wzniesiony w l. 1909-1913 wg projektu arch. Józefa 

Dziekońskiego.  

W czasie działań wojennych w okresie I wojny światowej wojska 

niemieckie uszkodziły 8 szyb witrażowych. Wojska rosyjskie 

wyłamały dwa skrzydła żaluzji w oknach wieży kościelnej. Ponadto 

zabrane zostały dwa dzwony małe i dwa duże: z 1911 r. z napisem: 

„Ofiara Józefa Florkowskiego właściciela dóbr Fajsławice” i z 1738 

r. z łac. napisem.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Kościół figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych 

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 244, 244v, 

251.  
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(Nr A/189).  

196.  Łukowa Łukowa biłgorajski Parafia istniała przed 1466 r.  

Istniejący, murowany kościół pw. Wniebowzięcia NMP został 

wzniesiony w 1880 r. z fundacji hr. Tomasza Zamoyskiego.  

Kościół został uszkodzony przez wojska rosyjskie w 1915 r.  

Informacja została zawarta w formularzu strat wypełnionym w dn. 

14 sierpnia 1919 r., w którym Urząd parafialny informował, że 

spalony został częściowo dach, uszkodzone zostały szyby w oknach. 

We wnętrzu żadnych zniszczeń nie było. Zarekwirowane zostały 

dwa dzwony.  

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 222, 222v, 

239.  

197.  Łukówek  Sawin chełmski W spisie zniszczonych w okresie I wojny światowej kościołów, 

zamieszczonym w publikacji Limanowskiego pt. Zniszczenia w 

budowlach w królestwie Polskim, została wymieniona świątynia w 

Łukówku Górnym w powiecie chełmskim (obecnie Łukówek Górny 

jest częścią miejscowości Łukówek). Podana w tabeli wysokość 

zniszczeń: 2.900 rb. była równa 100% wartości budowli.  

Żadnych więcej informacji na temat historii świątyni nie udało się 

odnaleźć. Ustalono tylko, że w Archiwum Państwowym w Lublinie 

znajdują się akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Łukówku 

z l. 1875-1906.  

Obecnie w miejscowości znajduje się kaplica rzymskokatolicka, 

określana jako dawna cerkiew.  

Źródła lub bibliografia: 

 Z. Limanowski. Zniszczenia w 

budowlach w Królestwie Polskim. 

Warszawa 1920. Wydawnictwo 

Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych w 

Warszawie. Tabl. Nr 7. Spis 

zniszczonych kościołów, s. 31.  

198.  Łuszczów Wólka lubelski Pierwsza świątynia w Łuszczowie – kaplica pw. św. Barbary – 

została zbudowana w 1481 r.  

Istniejący kościół pw. św. Barbary został wzniesiony w l. 1724-

1741. Parafia była erygowana w 1899 r.  

W spisie zniszczonych w okresie I wojny światowej kościołów, 

zamieszczonym w publikacji Limanowskiego pt. Zniszczenia w 

budowlach w królestwie Polskim, został wymieniony kościół w 

Łuszczowie w powiecie lubelskim. Podana w tabeli wysokość 

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 115, 115v, 

122. 

 Z. Limanowski. Zniszczenia w 

budowlach w Królestwie Polskim. 

Warszawa 1920. Wydawnictwo 

Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych w 

Warszawie. Tabl. Nr 7. Spis 
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zniszczeń: 490 rb. miała być równa 30% wartości budowli - jednak 

Urząd parafialny nie zgłaszał strat wynikających z uszkodzenia 

kościoła (AAL. Rep. 61, XI/1: Wykazy strat wojennych), natomiast 

informował o spaleniu plebanii.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kościół parafialny z wyposażeniem wnętrza, ogrodzenie 

dzwonnicą-bramą i trzema dzwonami, drzewostan i figura Chrystusa 

na cmentarzu kościelnym – figurują w wojewódzkim rejestrze 

zabytków nieruchomych (Nr A/638).  

zniszczonych kościołów, s. 31.  

 ks. Marek T. Zahajkiewicz. Diecezja 

Lubelska. Informator historyczny i 

administracyjny. Lublin 1985, s. 254.  

199.  Łuszków Horodło hrubieszowski Wieś wzmiankowana w 1444 r.  

W okresie I wojny światowej, w wyniku działań frontowych, wieś 

składająca się kilku części, licząca powyżej 160 budynków, została 

prawie doszczętnie zniszczona. Ocalała cerkiew z dzwonnicą oraz 

szkoła zbudowana w k. XIX w. Rosjanie ewakuowali mieszkańców 

w głąb Rosji.  

Wieś została odbudowana w l. 1922-23, ale w innym miejscu – w 

pobliżu dawnej wsi.   

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych układu osadniczego:  

Układ osadniczy wsi Łuszków figuruje w wojewódzkim rejestrze 

zabytków nieruchomych (Nr A/1445).  

Źródła lub bibliografia: 

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 286.  

 J. Studziński. Łuszków. Kwestia 

zasadności wpisu do rejestru zabytków 

układu osadniczego, wobec braku 

rozpoznania historycznego.”Kurier 

konserwatorski” R. 2010, Nr 6. 

Dostępne na: http://www.nid.pl/  

200.  Machnówek Ulhówek tomaszowski W l. 1812-1813 zbudowana została drewniana cerkiew z materiału 

rozbiórkowego kościoła pw. św. Mikołaja w Bełzie. Była to cerkiew 

bezkopułowa i bezwieżowa.  

Świątynia spłonęła w okresie I wojny światowej. Brak jest bliższych 

informacji o okolicznościach zdarzenia.  

Źródła lub bibliografia: 

 P. Antoniak, J. Chodor, W. Słobodian. 

Zapomniane pogranicze. Dekanat 

Uhnowski. Lublin 2005, s. 34.  

Ikonografia:  

 Machnówek. Plan katastralny 1854 r.: 

Dorf Machnów in Galizien Zolkiewer 

http://www.nid.pl/
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Kreis. APL. Urząd Katastralny w Bełzie 

[1853-1928]1929-1933[1934-1939], 

sygn. 49.  

 

201.  Malice Werbkowice hrubieszowski W 1394 r. Malice zostały wymienione wśród wsi włączonych do 

parafii w Grabowcu.  

W l. 1820-1830 Ignacy Lubowiecki wzniósł w Malicach 

klasycystyczny dwór z oficyną. Opis i ikonografię dworu i oficyny 

zamieścił Aftanazy w Dziejach rezydencji...  

Dwór, wskutek ostrzału, został poważnie zniszczony w okresie I 

wojny światowej.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu: 

Dwór [pałac] został wymieniony w Spisie zainwentaryzowanych 

zabytków kultury i sztuki na terenie Województwa Lubelskiego, Lub. 

Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Dwór został zniszczony ponownie w okresie II wojny światowej. W 

czasie wojny i po jej zakończeniu był sukcesywnie rozbierany. 

Obecnie nie istnieje, a z oficyny dworskiej zachowały się 

pozostałości. Wg stanu na 1982 r. – teren został rozparcelowany, z 

parku pozostało 5 drzew (Fijałkowski, Kseniak. Parki wiejskie...).  

 

Źródła lub bibliografia: 

 T. Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód 

wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie 

zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 

i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 167.  

 R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, s. 110-112.  

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 302.  

 D. Fijałkowski, M. Kseniak. Parki 

wiejskie Lubelszczyzny. Stan, ochrona i 

rewaloryzacja biocenotyczna. Warszawa 

1982, s. 186.  

Ikonografia:  

 Malice. Dwór. Rysunek [w:] Zbiór 

znaczniejszych budowli w województwie 

lubelskim [litogr. J. Sławiński, Łaszcz, 

Stompf]. Warszawa, 1836, il. 24. 

Cyfrowa Biblioteka Narodowa, 

dostępne na: www.polona.pl Rysunek  

[w:] R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, il. 138-141.  
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202.  Malowa Góra Zalesie bialski Parafia erygowana w 1464 r.  

Neogotycki, murowany kościół parafialny pw. Przemienienia 

Pańskiego został wzniesiony w l. 1906-9 wg projektu arch. Józefa 

Piusa Dziekońskiego. Posiadał wieżę frontową o wysokości 60 m.  

W 1913 r. zbudowane zostało ogrodzenie z bramą.  

Kościół został zburzony „w połowie” w dn. 15 sierpnia 1915 r. na 

polecenie Komendanta Brzesko-Litewskiej Twierdzy. Wojska 

rosyjskie „w połowie” zburzyły kościół, zniszczyły sprzęty 

kościelne i budynki plebańskie Całkowitemu zniszczeniu uległa 

brama i kilka przęseł ogrodzenia.  

Ogólna suma strat została oceniona na 71.820 rb. Szacunku dokonał 

wójt gminy z Dozorem Kościelnym na podstawie wyceny majątku 

kościelnego, dokonanego przez wójta gminy Kobylany w dn. 29 

lipca 1915 r.  

August Krasicki, naoczny świadek zniszczenia budowli, w dn. 29 

sierpnia 1915 r. zanotował: „... zajeżdżamy do wsi Malowa Góra. 

Most na rzece spalony, młyn i kilka domów. Kościół nowy w 

okropnym stanie, jak opowiadają ludzie, którzy dziś do domów 

swych wrócili, wieżę wysadzili moskale dynamitem, następnie 

ostrzeliwali z ciężkich dział z Brześcia. Wokoło w murach szczerby 

i dziury. Przed plebanią trzy ogromne leje i ściany jak sito 

podziurawione”.  

Odbudowa była prowadzona w l. 1919-22 wg proj. arch. Kazimierza 

Bolesława Pleszczyńskiego. Nowe ogrodzenie zostało wybudowane 

w l. 30. XX w.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Zespół kościoła parafialnego obejmujący: kościół, plebanię, 

ogrodzenie kościoła z bramą, pozostałości cmentarza kościelnego i 

drzewostan – figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych (Nr A/1400).  

Źródła lub bibliografia: 

 A. Krasicki. Dziennik z kampanii 

rosyjskiej 1914-1916. Warszawa 1988, 

s. 320.  

 AKDS. Straty wojenne. Sygn. III. S. 15. 

T. 1 [1914-1919], nlb.  

 AKDS. Straty wojenne. Sygn. III. S. 15. 

T. 2 [1920-1925], s. 90. 

 Malowa Góra, brama i ogrodzenie (w 

zespole kościoła pw. Przemienienia 

Pańskiego). Karta ewidencyjna 

zabytków architektury i budownictwa, 

oprac. T. Siedlaczek, 1989, w posiad. 

WUOZ Delegatura w Białej Podlaskiej.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 2: Woj. lubelskie. Pow. Biała 

Podlaska. Red. K. Kolendo-

Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński. 

Warszawa 2006, s. 170.  

 J. Żywicki. Architektura neogotycka na 

Lubelszczyźnie. Lublin 1998, s. 258.  

Ikonografia:  

 Malowa Góra. Nowy kościół. Ilustracja 

[w:] „Świat” R. 1906, Nr 6, s. 44.  

 Malowa Góra. Kościół po 

zniszczeniach. Fot. w posiad. Parafii w 

Malowej Górze.  
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203.  Markuszów Markuszów puławski Markuszów, będąc własnością Firlejów, uzyskał przywilej lokacyjny 

w poł. XVI w. W okresie firlejowskim miasto przeżywało okres 

prosperity – w pocz. XVII w. działał tutaj arch. włoskiego 

pochodzenia, który był jednym z najwybitniejszych twórców 

„renesansu lubelskiego” Piotr Durie (W miejscowości wg jego 

projektu został wystawiony niewielki kościół szpitalny w typie 

renesansu lubelskiego i murowana kapliczka słupowa z sygnaturą 

autora. Architekt w 1600 r. zakupił dom w Markuszowie – 

Czerepińska. Studium..., s. 11-12.) W kolejnych okresach z uwagi na 

konkurencję pobliskiego Kurowa ośrodek miejski nie rozwijał się 

dynamicznie. W 1870 r. Markuszów utracił prawa miejskie.  

W okresie I wojny światowej, jak wynika z zestawień 

sporządzonych przez Henryka Wiercieńskiego – 175 na 219 

budynków zostało zniszczonych. Markuszów w dn. 31 lipca - 2 

sierpnia 1915 r. znalazł się w strategicznym miejscu z uwagi na 

toczącą się bitwę koło Olempina (graniczącego z Markuszowem) i 

przemieszczanie się wojsk po strategicznej szosie na odcinku 

pomiędzy Kurowem i Markuszowem.   

Aktualnie zachowany jest układ dawnego rynku z parami uliczek 

wychodzących z naroży, ale układ urbanistyczny nie figuruje w 

wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych.  

Źródła lub bibliografia: 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: Klęski 

wojenne w budynkach na obszarze 27 

powiatów okupacji austro-węgierskiej 

zestawione przez Biuro Statystyczne G. 

K. R. pod kierunkiem Henryka 

Wiercieńskiego. Lublin 1917-18, rkps 

sygn. 1865.  

 J. Teodorowicz-Czerepińska. 

Markuszów. Studium historyczno-

urbanistyczne. PP PKZ o/Lublin. Lublin 

1984, s. 24, 42, mps w posiad. WUOZ w 

Lublinie.   

204.  Markuszów Markuszów puławski Ciągłość zabudowy rezydencjonalnej od XV w.: wymieniane 

praedium militare Markuszowskich, w XVI w. zwane zamkiem. 

Później w tym samym miejscu został zbudowany dwualkierzowy 

dwór otoczony stawami i fosą, odnawiany przez ówczesnego 

właściciela Hryniewieckiego na przyjazd Stanisława Augusta w 

1781 r. Ok. 1800 r. za Tarnowskich obok wystawiono 

klasycystyczną oficynę z portykiem (zamieszczoną w Zbiorze 

znaczniejszych budowli...).  

Dwór został zniszczony w okresie I wojny światowej i ostatni 

właściciele mieszkali w oficynie (rozebranej w 1964 r.).  

Źródła lub bibliografia: 

 J. Teodorowicz-Czerepińska. Rejestr 

wartości kulturowych woj. lubelskiego. 

Lublin 1988, mps w posiad. WUOZ w 

Lublinie.   
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Obecnie w tym miejscu składy i bazy.  

205.  Masłomęcz Hrubieszów hrubieszowski Najwcześniejsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1429 r.  

W 1812 r. wzniesiony został przez Jana Bormana dwór, cz. 

murowany, cz. drewniany. Opis i fotografie zamieścił Aftanazy w 

Dziejach rezydencji... Dwór od strony frontowej posiadał szeroki 

portyk wykonany z piaskowca, zwieńczony trójkątnym szczytem z 

datą budowy. Przy jednej z elewacji bocznych znajdowała się 

trójkondygnacyjna, neogotycka wieżyczka na planie ośmioboku, 

zwieńczona krenelażem. Na wieżyczce była galeryjka widokowa.  

Dwór spłonął w okresie I wojny światowej. Do 1939 r. właściciele 

mieszkali w ocalałej oficynie.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. dwór [pałac] został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Zabytek nie istnieje.  

Źródła lub bibliografia: 

 Z. Limanowski. Zniszczenia w 

budowlach w Królestwie Polskim. 

Warszawa 1920. Wydawnictwo 

Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych w 

Warszawie. s. 47.  

 R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, s. 113-114.  

 P. Sygowski. Unicka diecezja chełmska 

w protokołach wizytacyjnych biskupa 

Maksymiliana Ryłły z lat 1795-1762. 

„Polska-Ukraina 1000 lat sąsiedztwa”, t. 

V, Przemyśl 2000, s. 253-254.  

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 306.  

Ikonografia:  

 Masłomęcz. Elewacja frontowa dworu 

(przed 1914) i oficyna (po 1920). Fot. 

[w:] R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, il. 142, 143.  

206.  Masłomęcz Hrubieszów hrubieszowski W 1753 r. została ufundowana przez Karola Józefa Sapiehę. 

drewniana cerkiew unicka Po 1875 r. – cerkiew prawosławna. Tuż 

przed I wojną światową planowana była budowa nowej świątyni.  

Cerkiew spłonęła podczas działań wojennych.  

Źródła lub bibliografia: 

 W. Słobodian. Cerkvi Chołmskoj 

eparchii. Lwów 2005, s. 284.  
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207.  Maziarnia 

Strzelecka 
Białopole chełmski W 1903 r. został zbudowany pod kierunkiem budowniczego J. 

Szymańskiego pałacyk myśliwski Zamoyskich, przebudowany w l. 

1909-1911 wg projektu arch. Jana Heuricha mł.  

„W czasie I wojny światowej w 1915 r. przemarsze wojsk, najpierw 

rosyjskich, potem austriackich spowodowały dewastację i duże 

zniszczenia. Po wojnie pałacyk nie powrócił do wcześniejszego 

stanu” (Wawryniuk. Leksykon...).  

Powyższa informacja wymaga jednak weryfikacji, gdyż w 

Archiwum Państwowym w Lublinie nie zostały odnalezione 

dokumenty potwierdzające zniszczenie pałacu Zamoyskich. Jest 

natomiast dokument: Operat Nr 82 sporządzony przez Komisję 

Miejscową Rolną Nr C z dn. 28 grudnia 1916 r. zawierający wykaz 

przedmiotów zabranych przez wojska rosyjskie i austro-węgierskie, 

wśród których było m.in. umeblowanie, pościel i porcelana stołowa.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Pałacyk istnieje. Aktualnie zespół pałacowo-parkowy figuruje w 

wojewódzkim rejestrze zabytków (Nr A/1145).  

Źródła lub bibliografia: 

 APL. Archiwum Ordynacji Zamojskiej 

ze Zwierzyńca 1589-1944, sygn. 15652: 

Akta ogólnych strat wojennych, nlb. 

 A. Wawryniuk. Leksykon miejscowości 

powiatu chełmskiego. Chełm 2002, s. 

68.  

 

208.  Międzyrzec 

Podlaski 
Międzyrzec 

Podlaski 

bialski W 1617 r. Gabriel Tęczyński wybudował okazały pałac. W l. 1808-

1815 pałac został przebudowany na zamówienie Czartoryskich wg 

proj. arch. Szymona Bogumiła Zuga. W l. 1852-1855 Potocka 

będąca właścicielką dóbr od 1844 r. wzniosła wg proj. arch. 

Franciszka Lanciego nową budowlę, a dawny pałac został 

zaadaptowany do innych funkcji.  

W 1915 r. pałac zbudowany przez Potocką został zdewastowany, a 

w dn. 16 listopada 1918 r. spalony przez Niemców, którzy 

zaskoczyli śpiących w pałacu peowiaków – zabili wówczas ponad 

40 żołnierzy.  

W l. 20. XX w. został zbudowany kolejny budynek rezydencjonalny 

– w nowej lokalizacji.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Źródła lub bibliografia: 

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 2: Woj. lubelskie. Pow. Biała 

Podlaska. Red. K. Kolendo-

Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński. 

Warszawa 2006, s. 184.  
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W 1931 r. pałac został wymieniony w Spisie zainwentaryzowanych 

zabytków kultury i sztuki na terenie Województwa Lubelskiego, Lub. 

Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie zespół pałacowo-parkowy obejmujący: pałac [z l. 20. XX 

w.], gorzelnię, stajnia i wozownia, oficyna pałacu Czartoryskich (ob. 

budynek mieszkalny), wieża („baszta”) po pałacu Potockich, 

kapliczka, spichlerz i park figurują w wojewódzkim rejestrze 

zabytków nieruchomych (Nr A/688) 

209.  Międzyrzec 

Podlaski 
Międzyrzec 

Podlaski 

bialski W l. 1782-1784 z fundacji ks. Adama Czartoryskiego została 

wzniesiona neoklasycystyczna cerkiew unicka wraz z dzwonnicą i 

bramą.  

W okresie okupacji niemieckiej, w czasie I wojny światowej 

cerkiew była użytkowana jako areszt.  

Po 1919 r. – restauracja świątyni.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Aktualnie zespół cerkwi unickiej, ob. kościoła parafialnego 

rzymskokatolickiego pw. św. Józefa, dzwonnica, ogrodzenie z 

bramą i drzewostan – figurują w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych (Nr A1402).  

 

210.  Międzyrzec 

Podlaski 
Międzyrzec 

Podlaski 

bialski W l. 1772-1774 została wzniesiona przez Augusta Czartoryskiego 

murowana, barokowo-klasycystyczna cerkiew unicka pw. św. 

Apostołów Piotra i Pawła. W 1875 r. – cerkiew prawosławna.  

W okresie okupacji niemieckiej w czasie I wojny światowej cerkiew 

była użytkowana przez wojska niemieckie jako stajnia. 

W l. 20. XX w. – kościół rzymskokatolicki.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Zespół cerkwi unickiej, ob. kościoła rzymskokatolickiego pw. śś. 

Apostołów Piotra i Pawła obejmujący: kościół (parafialny od 1994 

r.), dzwonnicę i ogrodzenie z bramą- figurują w wojewódzkim 

Źródła lub bibliografia: 

 W. Słobodian. Cerkvi Chołmskoj 

eparchii. Lwów 2005, s. 288.  

 A. Bobryk, I. Kochan. Ślady przeszłości. 

Historia i teraźniejszość prawosławia 

na południowo-zachodnim Podlasiu w 

świadomości społecznej. Siedlce 2010, 

s. 154.  

 APL. Urząd Wojewódzki Lubelski 

1919-1939, Wydz. Kom. -Bud., sygn. 

2065: Projekt na rekonstrukcję kościoła 

w Międzyrzecu , pow. radzyński [1922].  
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rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/1403).  Ikonografia: 

 Międzyrzec Podlaski. D. cerkiew 

unicka, nst. prawosławna (przed 

„rekonstrukcją” po objęciu przez 

katolików). Projekt na rekonstrukcję 

kościoła w Międzyrzecu , pow. radzyński 

[1922]. APL. Urząd Wojewódzki 

Lubelski 1919-1939, Wydz. Kom. -

Bud., sygn. 2065.  

211.  Miętkie Mircze hrubieszowski Dwór w Miętkiem został zbudowany w XVIII w.  

Budynek był parterowy, z wgłębnym portykiem od strony podjazdu. 

Obiekt został spalony w 1915 r.  

Istnieją pozostałości parku i stawy – bez zabytkowych budynków.  

Źródła lub bibliografia:  

 J. Górak. Przyczynki do architektury 

dworów na Lubelszczyźnie. 

„Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie”, 

Kozłówka 2003, s. 241. 

Ikonografia:  

 Miętkie. Dwór. Fot. z Teki p. 

Warnkówny. Ilustracja [w:] „Wieś 

ilustrowana” R. 1910, Nr 7, s. 23. Fot.  

wykorzystana [w:] J. Górak. Przyczynki 

do architektury dworów na 

Lubelszczyźnie. „Ziemiaństwo na 

Lubelszczyźnie”, Kozłówka 2003, il. 7, 

243. 

212.  Milejów Milejów łęczyński Parafia została erygowana w 1885 r.  

Istniejący kościół pw. Wniebowzięcia NMP wybudowano w l. 1855-

1859 z fundacji hr. Rostworowskiego. Cmentarz kościelny otoczony 

został murem.  

W okresie I wojny światowej parafia w Milejowie poniosła 

niewielkie straty – wg wykazu z dn. 15 lipca 1919 r. – kościoła nie 

uszkodzono, natomiast wojska niemieckie rozebrały budynki 

ekonomiczne i zniszczyły całkowicie ogrodzenie. Dzwony w liczbie 

czterech zostały zabrane przez Austriaków.  

W tym samym czasie zupełnemu niemal zniszczeniu uległo 

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 57, 57 v, 60.  

 Z. Limanowski. Zniszczenia w 

budowlach w Królestwie Polskim. 

Warszawa 1920. Wydawnictwo 

Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych w 

Warszawie. Tabl. III- Miasta i 

miasteczka, s. 29. 
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miasteczko Milejów – w zestawieniu statystycznym, opracowanym 

przez Limanowskiego, w niewielkiej osadzie liczącej 72 

zaewidencjonowane nieruchomości – zniszczonych zostało 69 (tj. 

95,8%).   

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie zespół kościoła parafialnego obejmujący: kościół, 

dzwonnicę, d. kostnicę, ogrodzenie z czterema kapliczkami w 

narożach i drzewostan w granicach ogrodzenia figurują w 

wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/748).  

213.  Mircze Mircze hrubieszowski Wieś wymieniona w 1396 r. Od ok. 1825 r. w posiadaniu 

Rulikowskich.  

Klasycystyczny pałac został wzniesiony prawdopodobnie w 2 poł. 

XVIII w. przez poprzednich właścicieli. Opis, ikonografię i 

fotografie pałacu zamieścił Aftanazy w Dziejach rezydencji... Pałac 

był dwukondygnacyjny, z dwoma alkierzami od strony fasady. W 

elewacji frontowej posiadał czterokolumnowy portyk zwieńczony 

trójkątnym frontonem. Portyk został rozebrany w pocz. XX w. Obok 

pałacu znajdowała się murowana, zabytkowa oficyna. Do zespołu 

należał także murowany spichlerz, zbudowany przed 1836 r., być 

może współcześnie z dworem  

Pałac wraz z wyposażeniem został spalony w okresie I wojny 

światowej. Spalona została także cukrownia, założona przez 

Władysława Rulikowskiego.  

W okresie międzywojennym wybudowano nowy budynek 

mieszkalny zapewne dla administratorów majątku (ostatnia 

właścicielka Cecylia Kisielnicka mieszkała we Lwowie).  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. pałac został wymieniony w Spisie zainwentaryzowanych 

Źródła lub bibliografia: 

 T. Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód 

wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie 

zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 

i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 166.  

 R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, s. 114-118.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 6: Woj. lubelskie, Pow. 

hrubieszowski. Red. R. Brykowski, E. 

Rowińska. Warszawa 1964, s. 38.  

 J. Górak. Próba rekonstrukcji założenia 

pałacowo-parkowego w Mirczu. 

„Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie”, 

Kozłówka 2001, s. 131-142. 

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 319.  



 

 

 

 

 

1
7

0
 

zabytków kultury i sztuki na terenie Województwa Lubelskiego, Lub. 

Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Obecnie pałac nie istnieje. Wg stanu na 1982 r. – utrzymał się tylko 

fragment zieleni wysokiej (Fijałkowski, Kseniak. Parki wiejskie...) i 

zachowały się ruiny spichlerza.  

 

 D. Fijałkowski, M. Kseniak. Parki 

wiejskie Lubelszczyzny. Stan, ochrona i 

rewaloryzacja biocenotyczna. Warszawa 

1982, s. 200.  

Ikonografia:  

 Mircze. Pałac. Rysunek [w:] Zbiór 

znaczniejszych budowli w województwie 

lubelskim [litogr. J. Sławiński, Łaszcz, 

Stompf]. Warszawa, 1836, il. 26. 

Cyfrowa Biblioteka Narodowa, 

dostępne na: www.polona.pl Rysunek  

[w:] R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, il. 144-146.  

 Mircze. Pałac, elewacja frontowa przed 

1914 , elewacja ogrodowa przed 1914, 

oficyna przed 1914. Fot. [w:] R. 

Aftanazy. Dzieje rezydencji na dawnych 

kresach Rzeczypospolitej. Województwo 

bełskie. Ziemia chełmska województwa 

ruskiego, t. 6, Wrocław 1995, il. 147-

151.  

214.  Mircze Mircze hrubieszowski W 1782 r. spłonęła drewniana cerkiew unicka, którą zastąpiono 

najpierw tymczasową kaplicą, a w 1814 r. z fundacji Wincentego i 

Emmy Rulikowskich została wybudowana późnobarokowa, 

murowana cerkiew pw. śś. Kosmy i Damiana. Po 1875 r. – cerkiew 

prawosławna.  

Parafia rzymskokatolicka pw. Zmartwychwstania Pańskiego, 

erygowana w 1919 r., objęła d. nieruchomość unicką.   

Świątynia została uszkodzona w czasie I wojny światowej.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Źródła lub bibliografia:  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 6: Woj. lubelskie, Pow. 

hrubieszowski. Red. R. Brykowski, E. 

Rowińska. Warszawa 1964, s. 38.  

 ks. Marek T. Zahajkiewicz. Diecezja 

Lubelska. Informator historyczny i 

administracyjny. Lublin 1985, s. 182.  
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W 1931 r. kościół pw. Zmartwychwstania Chrystusa Pana został 

wymieniony w Spisie zainwentaryzowanych zabytków kultury i 

sztuki na terenie Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 

11/1931 poz. 111.  

Aktualnie dawna cerkiew, ob. kościół parafialny rzymskokatolicki , 

dzwonnica i drzewostan – figurują w wojewódzkim rejestrze 

zabytków nieruchomych (Nr A/198).  

215.  Modliborzyce Modliborzyce janowski Parafia początkowo istniała we wsi Słupie, następnie w 1664 r. 

została przeniesiona do Modliborzyc, które w 1642 r. uzyskały 

prawa miejskie.  

Murowany kościół parafialny pw. św. Stanisława Bpa został 

wzniesiony w 1664 r. z fundacji Stanisława Wieteskiego stolnika i 

chorążego bełskiego. W 1775 r. wzniesiona została dzwonnica.  

Straty parafii poniesione w wyniku działań wojennych w okresie I 

wojny światowej ocenione zostały na 245 rb. (zestawienie 

Wiercieńskiego).  

W Wykazie zniszczonych i uszkodzonych budowli oraz strat 

materialnych spowodowanych działaniami nieprzyjacielskich wojsk 

przy starciach zbrojnych z wojskami rosyjskimi w Diecezji 

Lubelskiej w 1914 r. (opracowanym na podstawie danych zebranych 

w pierwszych miesiącach 1915 r.) wymieniono wyłącznie 

zniszczenie ogrodzenia kościoła w czasie „zajęcia na szpital”.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kościół z wyposażeniem wnętrza w zabytki ruchome, 

drzewostan w granicach ogrodzenia cmentarza kościelnego oraz 

dzwonnica figurują w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych (Nr A/200).  

Źródła lub bibliografia: 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: 

Kościoły. sygn. 1854, s. 7.  

 AAL. Rep. 60, XXI/11: Akta o wojnie 

1914 r. [1914-1917; akta w jęz. 

rosyjskim i polskim], nlb.  
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216.  Modryniec  Mircze hrubieszowski W pocz. XIX w., po nabyciu dóbr przez Milowiczów, Modryniec 

został podzielony na 3 części A, B i C (podział przetrwał do okresu 

międzywojennego). W cz. tabularnej A został wzniesiony ok. 1840 

r. murowany, klasycystyczny dwór. Opis i fotografie zamieścił 

Aftanazy w Dziejach rezydencji ... Dwór był parterowy, nakryty 

czterospadowym, gontowym dachem. W arkadowych wnękach 

umieszczone były wejścia do budynku, rozmieszczone 

symetrycznie, po obu stronach pseudoryzalitu o jednym, łukowo 

zamkniętym otworze okiennym. Ryzalit zwieńczony był trójkątnym, 

spłaszczonym szczytem osadzonym na belkowaniu.  

Dwór wraz z wyposażeniem został zniszczony w okresie I wojny 

światowej – pozostały wyłącznie mury.  

Za zgodą Milowiczów w budynku zamieszkała miejscowa ludność, 

która w wyniku działań wojennych utraciła swoje domostwa. 

„Lokatorzy” przyczynili się do dalszej dewastacji obiektu. Ok. 1930 

r. dwór został rozebrany.  

Z dawnego parku krajobrazowego zachowały się stawy i szpalery 

drzew (Fijałkowski, Kseniak. Parki wiejskie...). Pozostałości zieleni 

komponowanej nie figurują w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych.  

Źródła lub bibliografia: 

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 6: Woj. lubelskie, Pow. 

hrubieszowski. Red. R. Brykowski, E. 

Rowińska. Warszawa 1964, s. 39.  

 D. Fijałkowski, M. Kseniak. Parki 

wiejskie Lubelszczyzny. Stan, ochrona i 

rewaloryzacja biocenotyczna. Warszawa 

1982, s. 201.  

 R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, s. 120-122.  

Ikonografia:  

 Modryniec. Dwór, elewacja frontowa 

przed 1914 , elewacja ogrodowa przed 

1914, elewacja boczna przed 1914. Fot. 

[w:] R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, il. 152-154.  

217.  Modryń  Mircze hrubieszowski Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1396 r. Wówczas 

była to własność Dymitra z Goraja.  

Ok. 1880 r. w Modryniu został wybudowany nowy murowany dwór. 

Opis i fotografię zamieścił Aftanazy w Dziejach rezydencji... Dwór 

był dwuczłonowy: w części parterowej, na styku z częścią piętrową, 

znajdował się wgłębny portyk na czterech kolumnach. Budynek 

nakryty był niskimi dachami. We wnętrzach znajdowało się 

zabytkowe wyposażenie, wywiezione w czasie wojny do Kijowa.  

W okresie I wojny dworskie zabudowania wraz z dworem zostały 

spalone.  

Źródła lub bibliografia: 

 R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, s. 122-124.  

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 324.  

Ikonografia:  

 Modryń. Dwór od strony podjazdu 
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Właściciel Modrynia Władysław Milowicz pozostawał w Modryniu 

do 1934 r. (w tym roku nastąpiła parcelacja dóbr i ich sprzedaż).  

przed 1914. Fot. [w:] R. Aftanazy. 

Dzieje rezydencji na dawnych kresach 

Rzeczypospolitej. Województwo bełskie. 

Ziemia chełmska województwa ruskiego, 

t. 6, Wrocław 1995, il. 156.  

218.  Mokrelipie Radecznica zamojski Znana jest dokładna data erekcji parafii: 15 stycznia 1403 r.  

Istniejący, murowany, neogotycki kościół parafialny pw. 

Znalezienia Krzyża Świętego został wzniesiony w l. 1907-1913 r.  

W 1915 r. świątynia została uszkodzona przez wojska niemieckie: 

stłuczono 1200 dachówek i wybito 26 szyb (29x27 cali). Straty 

zostały ocenione na 5.000 koron.  

Rosjanie zabrali trzy dzwony.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Aktualnie kościół wraz z wyposażeniem wnętrza, cmentarz 

przykościelny i plebania figurują w wojewódzkim rejestrze 

zabytków (Nr A/131).  

Źródła lub bibliografia: 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: 

Kościoły, rkps sygn. 1854, s. 7v.  

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 26, 26 v, 37.  

219.  Mołodiatycze Trzeszczany hrubieszowski Pierwsza cerkiew wzmiankowana w pocz. XV w.  

W 1765 r. zbudowana została nowa, drewniana cerkiew, a w 1869 r. 

– kolejna.  

Świątynia została spalona w 1918 r. („przez Polaków” – Słobodian. 

Cerkvi cholmskoj...).  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. cerkiew z 1765 r. wymieniona w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Źródła lub bibliografia: 

 W. Słobodian. Cerkvi Chołmskoj 

eparchii. Lwów 2005, s. 295.  

220.  Moniatycze 

 

Hrubieszów hrubieszowski W 1429 r. w źródłach została wymieniona wieś o nazwie 

Moniatycze. W 1827 r. właściciele wsi – Batowscy – wybudowali 

murowany dwór, przebudowany wkrótce przez kolejnych właścicieli 

– Kaczkowskich.  

Źródła lub bibliografia: 

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 6: Woj. lubelskie, Pow. 

hrubieszowski. Red. R. Brykowski, E. 

Rowińska. Warszawa 1964, s. 40.  
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W okresie I wojny światowej dwór został zniszczony.  

Aktualnie zachowane są murowane budynki gospodarcze z pocz. 

XIX w.: czworak, stajnia i spichlerz. Nie figurują w wojewódzkim 

rejestrze zabytków nieruchomych. 

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 329.  

221.  Moniatycze Hrubieszów hrubieszowski Parafia o nieustalonej dacie erekcji; istniała w XV w.  

Drewniany kościół parafialny rzymskokatolicki pw. śś Apostołów 

Piotra i Pawła został zbudowany wg projektu Władysława 

Pliszczyńskiego w 1873 r.  

W formularzu strat datowanym na 15 lipca 1919 r. Urząd parafialny 

informował, że dach na kościele został uszkodzony wskutek 

ostrzałów – naprawa kosztowała 800 koron. Ponadto wymieniono 

zniszczenie parkanu i bramy cmentarza grzebalnego, a także utratę 

czterech dzwonów kościelnych, zabranych przez Rosjan.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół wymieniony w Spisie zainwentaryzowanych 

zabytków kultury i sztuki na terenie Województwa Lubelskiego, Lub. 

Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kościół wraz z wyposażeniem wnętrza i otoczeniem oraz 

dzwonnica figurują w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych (Nr A/85).  

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 167, 167v, 

176.  

222.  Neple Terespol bialski Neple były własnością Franciszka Ursyna Niemcewicza (stryja 

pisarza Juliana Niemcewicza). Niemcewiczowie, lub kolejni 

właściciele Orzeszkowie gościli w Neplach cara Aleksandra I, który 

zatrzymywał się w pawilon zwanym „Biwakiem” (na pamiątkę tych 

wizyt umieszczono nad wejściem tablicę pamiątkową).  

Klasycystyczny pałac wg projektu arch. Franciszka Jaszczołda 

wzniósł ok. 1840 r. ówczesny właściciel Ignacy Mierzejewski. Pałac 

spłonął jednak niebawem – w 1854 r., po czym został odbudowany, 

a w pocz. XX w. przekształcony.  

Pałac został spalony 15 sierpnia 1915 r. przez oddział kozacki. Po 

Źródła lub bibliografia: 

 W. Świątkowski, Podlasie. Piąta 

wycieczka po kraju. Warszawa 1929, il. 

s. 56. 

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 2: Woj. lubelskie. Pow. Biała 

Podlaska. Red. K. Kolendo-

Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński. 

Warszawa 2006, s. 192.  

 R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 
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tym wydarzeniu już nie podjęto jego odbudowy.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Aktualnie zespół dworsko-parkowy obejmujący: kaplicę dworską, 

skarbczyk, altanę, tzw. biwak i park figuruje w wojewódzkim 

rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/163).  

Województwa nowogródzkie, brzesko-

litewskie, t. 2, Wrocław 1992, s. 91-94.  

 S. Jadczak. Gmina Terespoł. 

Monografia. Lublin-Terespol 1999, s. 

56 i 88.  

Ikonografia:  

 Neple. Pałac: elewacja frontowa i 

elewacja ogrodowa, przed 1920. Fot. 

[w:] R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwa nowogródzkie, brzesko-

litewskie, t. 2, Wrocław 1992, il. 116, 

117.  

223.  Niedrzwica 

Kościelna 

[Niedrzwica 

Mała] 

Niedrzwica lubelski Parafia w Niedrzwicy Kościelnej powstała w l. 1374-1445. Pierwsze 

świątynie były drewniane. Istniejący kościół parafialny pw. św. 

Bartłomieja Ap. został ufundowany przez podkomorzego 

lubelskiego Tomasza Dłuskiego w l. 1797-1801.  

Klasycystyczny kościół został zniszczony w dn. 29 sierpnia 1914 r. 

przez wojska austro-węgierskie. Pozostały wyłącznie mury świątyni. 

Wskutek poważnego uszkodzenia obiektu nabożeństwa odbywały 

się w stodole.  

Straty zostały oszacowane na 53.051 rb. W publikacji 

Limanowskiego podana została kwota 26.850 rb., co miało stanowić 

80 % wartości budowli – oczywiście bez wyposażenia).  

Z Wykazu zniszczonych i uszkodzonych budowli oraz strat 

materialnych spowodowanych działaniami nieprzyjacielskich wojsk 

przy starciach zbrojnych z wojskami rosyjskimi w Diecezji 

Lubelskiej w 1914 r.  (opracowanego na podstawie informacji 

zebranych w pierwszych miesiącach 1915 r.) wynika, że kościół 

spłonął od pocisków armatnich, a mury, które pozostały, były 

naruszone. Stratę w budynku wyceniono na 33.570 rb., w urządzeniu 

wewnętrznym na 18.481 rb. Ponadto na 1000 rb. wyceniono 

zniszczenie dzwonnicy i na 100 rb. uszkodzonego miejscami 

Źródła lub bibliografia:  

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: 

Kościoły, rkps sygn. 1854, s. 8.  

 T. Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód 

wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie 

zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 

i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 140.  

 Z. Limanowski. Zniszczenia w 

budowlach w Królestwie Polskim. 

Warszawa 1920. Wydawnictwo 

Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych w 

Warszawie. Tabl. Nr 7. Spis 

zniszczonych kościołów, s. 31.  

 AAL. Rep. 60, XXI/11: Akta o wojnie 

1914 r.[1914-1917; akta w jęz. 

rosyjskim i polskim], nlb.  

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 302, 302v, 

313.  

 AAL. Rep. 61, XXI/2: Odbudowa 



 

 

 

 

 

1
7

6
 

murowanego ogrodzenia.  

Urząd parafialny w formularzu strat z dn. 2 lipca 1919 r. ponownie i 

w przeliczeniu na korony określił wysokość zniszczenia = 250.000 

koron, gdyż starty dotyczyły nie tylko świątyni, ale wskutek pożaru 

strawione zostało całe wewnętrzne urządzenie kościoła: ołtarze, 

ławki, organy, etc. oraz, że zniszczone przez bomby zostały: 

dzwonnica („dzwonnica poszła prawie w gruzy” – Szydłowski. 

Ruiny Polski), parkan oraz plebania. W 1915 r. Rosjanie zabrali 

dzwony.  

Dziekan Dekanatu Bełżyckiego w piśmie Nr 68 z dn. 13 sierpnia 

1919 r. informował Kurię Diecezjalną Lubelską, że straty w związku 

ze szkodami wojennymi wynoszą 350.000 koron i parafia potrzebuje 

pomocy w wysokości przynajmniej połowy w/w kwoty (odbudowę 

prowadzono już od 1918 r.).  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kościół wraz z wyposażeniem wnętrza, drzewostanem, 

dzwonnicą i murem cmentarza kościelnego z czterema kapliczkami 

figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr 

A/27).  

kościołów przez wojnę zniszczonych 

[1917-1920], nlb.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 3.: Woj. lubelskie. Pow. 

biłgorajski. Red. R. Brykowski, Z. 

Winiarz. Warszawa 1960, s. 9.  

 J. Biegalska. Historia wsi Niedrzwica 

Kościelna (do roku 1939). Lublin - 

Niedrzwica Kościelna 2000, s. 15 i 35.  

 Archidiecezja lubelska. Red. ks. Piotr B. 

Nowak i in. Lublin 2006, s. 131.  

Ikonografia:  

 Niedrzwica. Kościół. Ilustracja [w:] 

„Biesiada Literacka” R. 1915. Nr 1, s. 

78.  

 Niedrzwica Kościelna. Kościół 

parafialny po zniszczeniach. Fot. ze 

zbiorów B. Wronikowskiej [w:] 

Biegalska, Historia wsi Niedrzwica 

Kościelna..., s. 16;  

 Niedrzwica Kościelna. Wnętrze kościoła 

po ostrzale artyleryjskim. j. w., s. 38.  

224.  Niedziałowice 

 

Rejowiec chełmski Drewniany dwór w Niedziałowicach w k. XIX w. był własnością 

Janisławskich.  

Dwór został spalony w 1915 r.  

 

Źródła lub bibliografia: 

 J. Górak. Nieznane dworki 

Lubelszczyzny. „Studia i materiały 

lubelskie”, t. 11.  Lublin 1986, s. 162.  

Ikonografia:  

 Niedziałowice. Dwór przed 1914. Fot. . 

w posiad. M. Kseniaka [w:] J. Górak. 

Nieznane dworki Lubelszczyzny. „Studia 

i materiały lubelskie”, t. 11.  Lublin 

1986, il. 39, s. 162.  
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225.  Nieledew 

 

 

Trzeszczany hrubieszowski W 1740 r. istniała w Nieledwi parafia greckokatolicka, po 1875 r. – 

prawosławna.  

W 1880 r. wzniesiona nowa drewniana cerkiew, która spłonęła 

podczas I wojny światowej.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. cerkiew wymieniona w Spisie zainwentaryzowanych 

zabytków kultury i sztuki na terenie Województwa Lubelskiego, Lub. 

Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Obecnie nie istnieje.  

Źródła lub bibliografia: 

 W. Słobodian. Cerkvi Chołmskoj 

eparchii. Lwów 2005, s. 305.  

226.  Nielisz 

 

  

Nielisz zamojski Nielisz należał do parafii Wielącza. Od XVII w. istniała tutaj 

wyłącznie kaplica.  

Istniejący, drewniany kościół rzymskokatolicki pw. św. Wojciecha 

powstał w 1859 r. po przebudowie wcześniejszego, zbudowanego w 

1750 r.  

Dach na kościele został w czerwcu 1915 r. uszkodzony. Uszkodzone 

zostały również drzwi świątyni. Sprawcami były wojska austriackie 

i niemieckie.  

Stratę oceniono na 110 rb. = 275 koron.  

Z innych strat poniesionych przez parafię w kwestionariuszu 

sporządzonym po zakończeniu wojny odnotowano uszkodzenie 

przydrożnej figury, drewnianego parkanu stanowiącego ogrodzenie 

cmentarza grzebalnego i pola proboszcza (1.500 rb. = 3.750 koron) 

oraz uszkodzono ściany domu plebańskiego (50 rb. = 225 koron).  

Z ruchomości utracono 2 dzwony, a „bieliznę kościelną zabrano do 

szpitali”.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 27, 27v, 36.  
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Aktualnie kościół figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków (Nr 

A/185).  

227.  Olchowiec Wierzbica chełmski W pocz. XV w. w Olchowcu istniała filia kościoła parafialnego w 

Łyszczu (ob. parafia Pawłów).  

Istniejący drewniany kościół parafialny rzymskokatolicki pw. św. 

Małgorzaty PM został wzniesiony w l. 1788-1791 przez właściciela 

ziemskiego Józefa Komorowskiego.  

Urząd parafialny w formularzu strat datowanym na 15 lipca 1919 r. 

zgłosił, że świątynia została uszkodzona przez wojska niemieckie w 

dn. 2 sierpnia 1915 r. pociskiem armatnim, który zniszczył róg 

budynku oraz część ściany. Pocisk uszkodził także miech organowy 

i organ.  

W tym samym czasie spalone zostały budynki ekonomiczne.  

Cztery dzwony zostały zarekwirowane, na dwóch były napisy w jęz. 

słowiańskim – jeden z nich odlany został w XVII w. Przy każdym 

„przyczepiona została tabliczka blaszana z napisem: z jakiej parafii 

dzwon zarekwirowany został”.  

Limanowski w wykazie zniszczeń kościołów zamieścił informację o 

oszacowaniu zniszczenia świątyni na kwotę 1. 950 rb., co równało 

się 100% jej wartości.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół wymieniony w Spisie zainwentaryzowanych 

zabytków kultury i sztuki na terenie Województwa Lubelskiego, Lub. 

Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kościół paraf. pw. św. Małgorzaty z wyposażeniem 

wnętrza i otoczeniem w gran. cmentarza kościelnego – figuruje w 

wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/83).  

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 283, 283v, 

298.  

 Z. Limanowski. Zniszczenia w 

budowlach w Królestwie Polskim. 

Warszawa 1920. Wydawnictwo 

Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych w 

Warszawie. Tabl. Nr 7. Spis 

zniszczonych kościołów, s. 31.  

228.  Podedwórze  

[d. Opole] 

Podedwórze parczewski Parafia wzmiankowana w 1630 r.  

Murowany, klasycystyczne kościół pw. Zwiastowania Najświętszej 

Panny Marii został wzniesiony na miejscu wcześniejszej, drewnianej 

Źródła lub bibliografia: 

 AKDS. Straty wojenne. Sygn. III. S. 15. 

T. 2 [1920-1925], s. 94. 
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świątyni, w latach 1805-11 z fundacji Józefa Szlubowskiego i jego 

synów Ignacego i Jana prawdopodobnie wg proj. arch. Piotra 

Aignera. W 1887 r. został zamknięty, a w 1890 r. zamieniony na 

cerkiew (cerkiew istniejąca w miejscowości w pobliżu kościoła i 

dworu nie była użytkowana, w 1921 r. została przeniesiona do 

Polubicz).  

W okresie I wojny światowej, wojska niemieckie „kaplicę publiczną 

zniszczyły, rozgrabiły sprzęty kościelne, zniszczyły zabudowania 

plebańskie”. Stratę oceniono na 43.000 rb. (określenie kaplica 

wiązało się z tym, że murowana świątynia w 1919 r. została 

rekoncyliowany na rzecz kościoła rzymskokatolickiego jako kaplica 

kościoła parafialnego w Podedwórzu).   

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu: 

Zespół kościelny obejmujący: d. kościół parafialny (wraz z 

ruchomościami), nagrobek Szlubowskich, dzwonnicę-bramę 

(wzniesioną współcześnie z kościołem), cmentarz kościelny z 

drzewostanem i ogrodzeniem – figuruje w wojewódzkim rejestrze 

zabytków nieruchomych (Nr A/652).  

229.  Opole Lubelskie Opole 

Lubelskie 

opolski Parafia istniała na początku XIV w.  

Istniejący kościół paraf. pw. Wniebowzięcia NMP został wzniesiony 

w l. 1650-1675. W 1743 r. świątynia została przekazana pijarom.  

W formularzu wykazu strat sporządzonym w dn. 22 sierpnia 1919 r. 

Urząd parafialny informował, że w dn. od 28 sierpnia do 6 września 

1914 r. w trzech nawach kościelnych leżało 150 rannych. Ze strat 

zgłosił nieznaczne poobijanie tynków i uszkodzenie dachówki przez 

wojska austriackie i niemieckie w r. 1914 i następnie w 1915.  

Remont kościoła został przeprowadzony po zakończeniu wojny.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 141, 141v, 

154.  

 ks. Marek T. Zahajkiewicz. Diecezja 

Lubelska. Informator historyczny i 

administracyjny. Lublin 1985, s. 264.  

 Archidiecezja lubelska. Red. ks. Piotr B. 

Nowak i in. Lublin 2006, s. 459.  
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Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kościół z zabytkami ruchomymi, drzewostan w granicach 

cmentarza kościelnego, klasztor, szkoły popijarskie, dzwonnica, 

dzwonnica bramowa, mur cmentarza kościelnego z zamurowaną 

bramką i domy poklasztorne figurują w wojewódzkim rejestrze 

zabytków nieruchomych (Nr A/152).  

230.  Orchówek Włodawa włodawski Miasto prywatne, lokowane przez Jerzego Krupskiego w 1506 r. Ok. 

1615 r. włączone zostało do dóbr włodawskich – pozostawało w 

posiadaniu wielkich rodów magnackich. Utraciło prawa miejskie 

dwukrotnie: w XIII w., a następnie – po ich przywróceniu w 1775 r. 

przez ks. Adama Czartoryskiego – w 1869 r.  

W 1915 r. osada została zniszczona podczas działań wojennych.  

Źródła lub bibliografia: 

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 18.: Woj. lubelskie. Pow. 

włodawski. Red. R. Brykowski, E. 

Smulikowa. Warszawa 1975, s. 30.  

231.  Orchówek Włodawa włodawski Pierwszy kościół został wzniesiony z fundacji założyciela miasta – 

Jerzego Krupskiego. w 1506 r. Następna świątynia została 

zbudowana dla augustianów.  

Obecny murowany, późnobarokowy kościół pw. św. Jana 

Jałmużnika został zaprojektowany przez arch. Pawła Antoniego 

Fontanę i realizowany w l. 1770-1777 przy nadzorze mistrza 

murarskiego Grzegorza Cybulskiego, będącego współpracownikiem 

Fontany. Z uwagi na koszty  budowa kościoła została dokończona 

dopiero przez Augusta Zamoyskiego w l. 1846-1848. Po kasacie 

zakonu, w 1876 r. świątynia została przekazana Cerkwi 

Prawosławnej.  

Kościół został uszkodzony w czasie działań wojennych w 1915 r.  

Od 1918 r. – ponownie świątynia rzymskokatolicka. Odbudowę 

prowadzono w  l. 1921-1924. Od 1931 r. pełni funkcję kościoła 

parafialnego.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Źródła lub bibliografia: 

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 18.: Woj. lubelskie. Pow. 

włodawski. Red. R. Brykowski, E. 

Smulikowa. Warszawa 1975, s. 30.  
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Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kościół parafialny i drzewostan wokół kościoła figurują w 

wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/650).   

232.  Orłów 

Drewniany  
Izbica krasnostawski Parafia greckokatolicka funkcjonowała do 1875 r., później parafia 

prawosławna. Pounicka, drewniana cerkiew z XVII w., od 1898 r. 

nie była wykorzystywana (budynek był wówczas stary i zużyty).  

Cerkiew została niszczona podczas I wojny światowej, a następnie 

rozebrana po zakończeniu działań wojennych.  

Źródła lub bibliografia: 

 J. Górak. Typy i formy drewnianej 

architektury sakralnej Lubelszczyzny 

„Kwartalnik architektury i urbanistyki”. 

Warszawa 1987, T. XXXII, z. 3-4, s. 

239-250.  

 W. Słobodian. Cerkvi Chołmskoj 

eparchii. Lwów 2005, s. 312.  

 Archidiecezja lubelska. Red. ks. Piotr B. 

Nowak i in. Lublin 2006, s. 235.  

Ikonografia:  

 Orłów Drewniana cerkiew pw. śś. 

Kosmy i Damiana. Rys. M. E. Andriolli 

[w:] „Tygodnik Ilustrowany”. R. 1887, 

Nr 261, s. 425. 

233.  Ostrów 

Lubelski 
Ostrów 

Lubelski 

lubartowski Ostrów uzyskał prawa miejskie w 1548 r. O założeniu ośrodka 

miejskiego zadecydowało m.in. położenie na ważnych traktach 

komunikacyjnych, w tym prowadzącym na Litwę. Było to miasto 

królewskie, jednak nigdy nie miało większego znaczenia 

gospodarczego, pozostając ośrodkiem produkcji rolniczej, handlu, a 

następnie produkcji rzemieślniczo-przemysłowej. Utraciło prawa 

miejskie w 1869 r. (ponownie odzyskało je na podstawie dekretu z 

dn. 2 lutego 1919 r.).  

Ostrów przed I wojną światową liczył ponad 8.000 mieszkańców. 

W okresie I wojny światowej – w 1915 r. podczas odwrotu armii 

rosyjskiej – miasto o zabudowie drewnianej zostało spalone: 512 

budynków mieszkalnych (z 822 zaewidencjonowanych w 1914 r.) 

zostało zniszczonych. Uszkodzone zostały świątynie: kościół i 

cerkiew.  

Źródła lub bibliografia:  

 APL. Akta miasta Ostrowa 1654-

1950[1951-1954], sygn. 394, s. 33 

[dokument: Wykaz znajdujących się 

budynków oraz zniszczonych wskutek 

działań wojennych]. 

Ikonografia: 

 Ostrów Lubelski. Plan miasta, 1897. 

APL. Rząd Gubernialny Siedlecki, sygn. 

492: O rasdelnji posada Ostrova na 

kvartaly i otstojke onago posle pozara 

28 ijunja 1897 goda [na planie 

oznaczone zostały m.in.: kościół, 

cerkiew i synagoga].  

 Ostrów. Spalona zabudowa miasta. Fot. 
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1915, w posiad. osoby prywatnej.  

234.  Ostrów 

Lubelski 
Ostrów 

Lubelski 

lubartowski Parafia w Ostrowie istnieje od 1442 r. Pierwsze dwie świątynie były 

drewniane.  

Murowany, późnobarokowy kościół parafialny pw. Niepokalanego 

Poczęcia NMP i św. Wawrzyńca został wzniesiony wg projektu 

arch. Pawła Antoniego Fontany z fundacji Mikołaja Krzynieckiego. 

Konsekracja miała miejsce w 1762 r.  

W tym samym okresie została zbudowana murowana, 

późnobarokowa dzwonnica-brama i ogrodzenie cmentarza 

kościelnego.  

W okresie I wojny światowej parafia poniosła straty w wysokości 

1.880 rb.  

Świątynia została uszkodzona: „Front kościoła pokaleczony przez 

pociski [armatnie] – w kilku miejscach mur wybity do pół grubości. 

Z południowej strony kilka uszkodzeń od pocisków do połowy 

grubości muru. Z północnej strony strącony w obsadzie krzyż na 

kaplicy. [...] Dach cały wskutek uderzeń pocisków uszkodzony – 

potrzeba przerzucić cały [...].(APL. Akta miasta Ostrowa, sygn. 

393.) 

Dom mieszkalny i wszystkie zabudowania ekonomiczne zostały 

spalone: „Odbudowany został tylko dom murowany tak zwany 

wikariat i budynek przy nim. Resztę potrzeba budować.” (jw.) 

Ponadto w okresie I wojny światowej Parafia poniosła następujące 

straty w zabytkach ruchomych: Rosjanie zabrali trzy dzwony, a 

Niemcy zabrali aparaty kościelne. (AKDS. Straty wojenne. Sygn. 

III. S. 15. T. 2 ).  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kościół parafialny, dzwonnica-brama, ogrodzenie i 

Źródła lub bibliografia: 

 AKDS. Straty wojenne. Sygn. III. S. 15. 

T. 1 [1914-1919], nlb.  

  AKDS. Straty wojenne. Sygn. III. S. 15. 

T. 2 [1920-1925], s. 94. 

 APL. Akta miasta Ostrowa1654-

1950[1951-1954], sygn. 393: O 

budowlach i planach budowlanych, s. 

71. 
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drzewostan na cmentarzu kościelnym – figurują w wojewódzkim 

rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/118).  

235.  Ostrów 

Lubelski 
Ostrów 

Lubelski 

lubartowski Cerkiew prawosławna pw. Matki Bożej Kazańskiej została 

zbudowana w l. 1888-1890 wg projektu arch. Wiktora Syczugowa z 

państwowego funduszu cerkiewno-budowlanego. Wg tego samego 

projektu (w 1891 r. zbudowana została cerkiew w Łomazach, którą 

rozebrano w 1928 r.).  

W 1915 r., w czasie odwrotu wojsk rosyjskich, cerkiew została 

uszkodzona: „górna część fasady frontowej w czterech miejscach 

znacznie uszkodzona od pocisków armatnich. Wszystkie szyby 

powybijane. Pokrycie cerkwi blaszane, w kilku miejscach zerwane i 

posute”  (APL. Akta miasta Ostrowa. sygn. 393.). 

Po rozbiórce świątyni w 1928 r., w miejscu jej lokalizacji 

zbudowana została szkoła (częściowo z materiału pozyskanego z 

budynku cerkwi).  

Źródła lub bibliografia: 

 AKDS. Straty wojenne. Sygn. III. S. 15. 

T. 2 [1920-1925], s. 94.  

 APL. Urząd Wojewódzki Lubelski 

1919-1939 Wydz. Społ.-Polit., sygn. 

669: Sprawy dotyczące rozbiórki cerkwi 

i kaplic prawosławnych [1921-1936], s. 

142 i nst. 

 APL. Akta miasta Ostrowa. sygn. 

3931654-1950[1951-1954]: O 

budowlach i planach budowlanych, s. 

72. 

Ikonografia:  

 Ostrów Lubelski. Cerkiew prawosławna 

– zrealizowany projekt cerkwi 

prawosławnej pw. Ikony Matki Boskiej 

Kazańskiej autorstwa arch. Wiktora 

Syczugowa ze zbiorów AGAD [w:] B. 

Seniuk. Prawosławne cerkwie guberni 

lubelskiej i siedleckiej… „Do piękna 

nadprzyrodzonego”, Sesja naukowa, T. 

I., Chełm 2003, s. 278, il. 6.  

236.  Parczew Parczew parczewski Parafia erygowana w l. 1374-1401.  

W l. 1791-1794 został wzniesiony w tym samym miejscu, piąty z 

kolei kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela. O budowę 

kościoła zabiegał proboszcz kościoła szpitalnego w Ostrowie 

Lubelskim. Budowniczym drewnianej świątyni był majster ciesielski 

Jerzy Witowski ze Sławatycz.  

W l. 1905-1913, w bezpośrednim sąsiedztwie w/w kościoła został 

zbudowany murowany, neogotycki kościół parafialny wg projektu 

bialskiego architekta powiatowego Władysława Wołłodko.  

Źródła lub bibliografia: 

 IS PAN, Archiwum TOnZP, teczka nr 

160: Parczew.  

 A. Krasicki. Dziennik z kampanii 

rosyjskiej 1914-1916. Warszawa 1988, 

s. 305.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 14.: Woj. lubelskie. Pow. 

parczewski. Red. R. Brykowski, E. 

Smulikowska. Warszawa 1970, s. 7.  
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Wówczas wywiązała się dyskusja w sprawie rozbiórki zbędnego 

parafii, drewnianego, zabytkowego kościoła, który proboszcz chciał 

przeznaczyć na budowę plebanii (IS PAN, Archiwum TOnZP, 

teczka nr 160).  

W okresie I wojny światowej w maju 1918 r. kościół został spalony 

przez Niemców, którzy urządzili w nim teatr i kinematograf dla 

wojska – pożar został wywołany nieumyślnie. 

Wcześniej (w 1915 r.) Rosjanie zabrali cztery dzwony i dużo 

aparatów kościelnych (zapewne przedmioty te były już przeniesione 

do nowego budynku kościoła).   

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. drewniany kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Drewniany kościół nie istnieje.  

 J. Żywicki. Architektura neogotycka na 

Lubelszczyźnie. Lublin 1998, s. 277.  

Ikonografia: 

 Parczew. Nowy, murowany kościół i 

stary, drewniany kościół oraz 

dzwonnica. Fot. J. Kłos, 1914.  IS PAN, 

nr inw. B. 2489.  

237.  Parczew Parczew parczewski Murowana synagoga w Parczewie została wzniesiona w poł. XIX w.  

Budowla została zniszczona w okresie I wojny światowej.  

W 1924 r. został wykonany projekt na jej rekonstrukcję.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Synagoga figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych (Nr A/1413).   

Źródła lub bibliografia:  

 APL. Urząd Wojewódzki Lubelski 

1919-1939, Wydz. Kom. -Bud., sygn. 

2587: Projekt odbudowy bożnicy w 

Parczewie, pow. włodawski [1924].  

Ikonografia:  

 Parczew. Synagoga. Projekt odbudowy 

bożnicy w Parczewie, pow. włodawski 

[1924]. APL. Urząd Wojewódzki 

Lubelski, Wydz. Kom. -Bud., sygn. 

2587.  

238.  Pauczne Tarnawatka tomaszowski Wieś wzmiankowana w 1870 r. Zniszczona w okresie I wojny 

światowej (?) – nie odnotowywana w spisach miejscowości okresie 

międzywojennym.  

Źródła lub bibliografia: 

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 371.  
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239.  Pawłów Rejowiec 

Fabryczny 

chełmski Miasto Pawłów, wzmiankowane od 1487 r., zostało założone na 

części gruntów należących do wsi Łyszcz, pozostającej własnością 

biskupów chełmskich do 1 poł. XIX w. Utraciło prawa miejskie w 

1869 r.  

Zabudowa osady została spalona w czasie I wojny światowej – wg  

materiałów statystycznych zebranych przez Wiercieńskiego – 177 

budynków na 183 zostało zniszczonych. W zestawieniu 

statystycznym, opracowanym przez Limanowskiego, miasto zostało 

wymienione jako trzecie pod względem liczby zniszczonych 

budowli na terenie ówczesnego powiatu chełmskiego: 174 

nieruchomości na 181zaewidencjonowanych, a jako pierwsze w 

kolejności z uwagi na procent zniszczeń (96,1%).  

W relacji siedleckiego, który jesienią 1915 r. odbył podróż 

reporterską przez wschodnią część Lubelszczyzny, Pawłów 

przedstawiał następujący obraz:  

„Wokół były tylko smutne ogorzałe ruiny, bo Moskale cofając się 

spalili Pawłów zupełnie, do ostatniego domu... ”.  

 

Źródła lub bibliografia: 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: Klęski 

wojenne w budynkach na obszarze 27 

powiatów okupacji austro-węgierskiej 

zestawione przez Biuro Statystyczne G. 

K. R. pod kierunkiem Henryka 

Wiercieńskiego. Lublin 1917-18, rkps 

sygn. 1865.  

 Z. Limanowski. Zniszczenia w 

budowlach w Królestwie Polskim. 

Warszawa 1920. Wydawnictwo 

Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych w 

Warszawie. Tabl. III- Miasta i 

miasteczka, s. 29. 

 M. Siedlecki. Z ziemi lubelskiej. Jesień 

1915. Kraków 1916, s. 32-33 [relacja 

także wydana w formie broszury, 

Kraków 1916].   

240.  Pawłów Rejowiec 

Fabryczny 

chełmski Parafia erygowana w 1421 r. na gruntach należących do wsi 

biskupiej Łyszcz – wówczas drewniany kościół fundowany i 

erygowany w Łyszczu przed 1531 r. został przeniesiony do 

Pawłowa.  

Ostatni w kolejności drewniany kościół został przeniesiony do 

Lublina (stamtąd do wsi Bazar – siedziba Parafii w na terenie 

miejscowości Pilaszkowice), w związku z ukończeniem w 1912 r. 

budowy nowej, neogotyckiej świątyni pw. św. Jana Chrzciciela, wg 

projektu arch. Stefana Szyllera.  

W 1915 r. w wyniku działań wojennych spalony został dach 

kościoła, runęła frontowa wieża, z okien korpusu powypadały szyby. 

(Żywicki, Architektura neogotycka...).  

Urząd parafialny w formularzu strat z dn. 4 lipca 1919 r. informował 

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 288, 288v, 

293.  

 AAL. Rep. 61, XXI/2: Odbudowa 

kościołów przez wojnę zniszczonych 

[1917-1920], nlb.  

 ks. Marek T. Zahajkiewicz. Diecezja 

Lubelska. Informator historyczny i 

administracyjny. Lublin 1985, s. 148.  

 Archidiecezja lubelska. Red. ks. Piotr B. 

Nowak i in. Lublin 2006, s. 531.  

 J. Żywicki. Architektura neogotycka na 

Lubelszczyźnie. Lublin 1998, s. 280.  
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o zniszczeniu nowego kościoła przez wojska austriackie i 

niemieckie. Komisja Szacunkowa w 1917 r. oceniła stratę na 9.991 

rb. Ponadto wg oświadczenia parafii – wszystkie zabudowania wraz 

z plebanią zostały doszczętnie spalone.  

Dzwony zostały zabrane przez wojsko rosyjskie.  

Dziekan Dekanatu Chełmskiego w piśmie Nr 37 z dn. 2 kwietnia 

1920 r. informował, że wypalony został dach, zburzona wieża, 

wyłamane zostały okna i uzupełnił opis strat o informację, że mury 

kościoła zostały „nadwyrężone”. Starty ocenił na 300.000 marek. 

(AAL. Rep. 61, XXI/2). 

 W 1919 r. przeprowadzono odbudowę świątyni. Wygląd kościoła 

przed zniszczeniem dokumentują ilustracje zamieszczone w 

czasopismach w 1912 i 1913 r.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Aktualnie kościół parafialny wraz z wystrojem wnętrza i 

drzewostanem w obrębie cmentarza kościelnego figuruje w 

wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/1128) 

Ikonografia: 

 Pawłów. Kościół. Ilustracja [w:] 

„Świat” R. 1912, Nr 37, s. 17.  

241.  Peresołowice Werbkowice hrubieszowski W 1770 r. została zbudowana nowa, drewniana, jednokopułowa 

cerkiew. W 1914 r. w związku z zamiarem budowy w miejscowości 

nowej cerkwi murowanej miała być przeniesiona do Trzeszczan, 

jednak spłonęła w okresie I wojny światowej, w 1915 r.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. cerkiew [pounicka] została wymieniona w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Źródła lub bibliografia: 

 W. Słobodian. Cerkvi Chołmskoj 

eparchii. Lwów 2005, s. 325.  

242.  Peresołowice Werbkowice hrubieszowski W 1394 r. miejscowość wymieniona wśród wsi należących do nowo 

założonej parafii w Grabowcu.  

W czasie I wojny światowej zniszczone zostały całkowicie 

zabudowania dworskie i folwarczne. W następstwie tych wydarzeń – 

majątek został rozparcelowany. Wydzielona została resztówka z 

Źródła lub bibliografia: 

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 373.  
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parkiem, na terenie której wzniesiony został budynek mieszkalny 

(zniszczony w okresie II wojny).  

243.  Piaski 

[Luterskie, 

Lubelskie] 

Piaski świdnicki Lokacja miasta miała miejsce w 1 poł. XV w., czemu sprzyjało 

położenie na trakcie handlowym z Zachodu przez Lublin – 

Krasnystaw – na Ruś. Piaski były ważnym ośrodkiem ariańskim, a 

następnie kalwińskim – stąd używana była nazwa Piaski Luterskie.  

W okresie I wojny światowej miasto zostało spalone: w zestawieniu 

opracowanym przez Biuro Statystyczne kierowane przez Henryka 

Wiercieńskiego podano liczbę 93 zniszczonych nieruchomości (z 

259 istniejących), w zestawieniu statystycznym Limanowskiego 

podana była zbliżona liczba zniszczonych nieruchomości: 90 na 266 

(tj. 33,8%).  

Wg relacji naocznego świadka (publikowany reportaż Siedleckiego 

Z ziemi lubelskiej):  

„Cała środkowa część miasta spalona; wypalone do dna domy 

piętrowe, stawiane z miejscowego kamienia; nawet z okien 

piwnicznych musiały się wydostać płomienie bo czarne i 

pokruszone ich obramowania. Cała główna ulica wygląda dziwnie 

przejrzyście, bo puste okna przepuszczają światło nieba, a przez 

wypalone bramy widać wskroś zrujnowanych domów głębokie 

szeregi takich samych ruin zajmujących ogromną przestrzeń”.  

Źródła lub bibliografia: 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: Klęski 

wojenne w budynkach na obszarze 27 

powiatów okupacji austro-węgierskiej 

zestawione przez Biuro Statystyczne G. 

K. R. pod kierunkiem Henryka 

Wiercieńskiego. Lublin 1917-18, rkps 

sygn. 1865.  

 Z. Limanowski. Zniszczenia w 

budowlach w Królestwie Polskim. 

Warszawa 1920. Wydawnictwo 

Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych w 

Warszawie. Tabl. III- Miasta i 

miasteczka, s. 29. 

 M. Siedlecki. Z ziemi lubelskiej. Jesień 

1915. Kraków 1916, s. 14-15 [relacja 

także wydana w formie broszury, 

Kraków 1916].  

244.  Piaski 

[Luterskie] 

 

Piaski świdnicki Parafia wzmiankowana w 1325 r.  

Istniejący, murowany kościół został wzniesiony ok. 1720 r.  

Wg Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce oraz współczesnych 

informatorów historyczno-administracyjnych Kurii Lubelskiej i 

Archidiecezji Lubelskiej, kościół został uszkodzony w okresie I 

wojny światowej, jednak w wykazie strat z 1919 r. nie wykazano 

żadnych zniszczeń kościoła. Podano wyłącznie informację, że 

wojska rosyjskie zabrały trzy dzwony.  

W związku z powyższym informacje wymagają dalszej weryfikacji.  

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 58, 58 v, 59.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 10: Woj. lubelskie. Pow. 

lubelski. Red. R. Brykowski, E. 

Rowińska, Z. Winiarz-Tryzybowicz. 

Warszawa 1967, s. 39. 

 ks. Marek T. Zahajkiewicz. Diecezja 

Lubelska. Informator historyczny i 

administracyjny. Lublin 1985, s. 277.  
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Kościół został spalony w okresie II wojny światowe – w wyniku 

odbudowy utracił cechy stylowe.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Istnieje, ale nie figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych.  

 Archidiecezja lubelska. Red. ks. Piotr B. 

Nowak i in. Lublin 2006, s. 485-6.  

 

245.  Piaski 

Szlacheckie 
Gorzków krasnostawski Wieś szlachecka, pierwsza wzmianka z 1529 r.  

Pod k. XIX w. istniały tu dwa folwarki, z których jeden został 

rozparcelowany. W jednym z folwarków był drewniany dwór 

wzniesiony przez Stanisława Lipińskiego (opis dworu: Kseniak, 

1984, Ewidencja parku...)  

W czasie I wojny światowej dwór oraz budynki gospodarcze 

spłonęły.  

Po wojnie Lipińscy odbudowali dwór, który ponownie został 

zniszczony w okresie II wojny światowej.  

Źródła lub bibliografia: 

 Z. Limanowski. Zniszczenia w 

budowlach w Królestwie Polskim. 

Warszawa 1920. Wydawnictwo 

Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych w 

Warszawie. s. 47.  

 J. Petera. Wiejskie dworki drewniane na 

Lubelszczyźnie. „Z zagadnień Kultury 

Ludowej”, t. I, 1978, s. 127.  

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 376.  

246.  Pieszowola Sosnowica parczewski Zaścianek szlachecki, wymieniony po raz pierwszy w źródłach w 

1564 r. (Piesia Wola).  

Dwór zbudowany po 1863 r. przez Ludwika Krassowskiego – został 

spalony w 1915 r. wraz z zabudowaniami gospodarczymi.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych figurują 

pozostałości parku dworskiego – kompozycja parkowa z k. XIX w. 

w stylu krajobrazowym z elementami układu regularnego (Nr 

A/1434).  

Źródła lub bibliografia: 

 S. Jadczak. Gmina Sosnowica. 

Monografia. Lublin-Sosnowica 2003, s. 

80.  

247.  Piotrawin Łaziska opolski Wzmianka źródłowa o parafii pochodzi z 1326 r., ale wg tradycji Źródła lub bibliografia: 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 
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świątynia istniała już w XI w.  

Kościół parafialny pw. śś. Tomasza Ap. i Stanisława BM oraz 

kaplica-grobowiec Piotra Strzemieńczyka zostały wybudowane w l. 

1440-1441 z fundacji bp. Zbigniewa Oleśnickiego. Są to budowle 

gotyckie.  

Dzwonnicę wzniesiono w 1791 r.  

Kościół i dzwonnica zostały uszkodzone w okresie I wojny 

światowej – w 1914 r. Stratę oceniono na 4.560 rb.  

W Wykazie zniszczonych i uszkodzonych budowli oraz strat 

materialnych spowodowanych działaniami nieprzyjacielskich wojsk 

przy starciach zbrojnych z wojskami rosyjskimi w Diecezji 

Lubelskiej w 1914 r. (opracowanym na podstawie danych zebranych 

w pierwszych miesiącach 1915 r.) wymieniono zniszczenie od 

pocisków dachu kościoła, rozbicie kamiennego ogrodzenia i 

spalenie dachu murowanej dzwonnicy, schodów i drzwi.  

W/w straty parafia ujęła w formularzu wykazu strat datowanym na 

20 lipca 1919 r., z tym, że uszkodzenie kościoła (dachu) oceniono 

jako „nieznaczne” i uzupełniono opis zniszczenia dzwonnicy i jej 

wyposażenia: „na murowanej dzwonnicy w dn. 8 września został 

spalony dach i spłonęło jej wnętrze z urządzeniem oraz schowane w 

dzwonnicy lichtarze, katafalki... ”  

Dzwony zostały zabrane przez Rosjan w 1914 r. (w tym jeden z łac. 

napisem).  

W wyniku działań wojennych prowadzonym przez wojska rosyjskie 

spłonęły także domy kościelne i zabudowania gospodarcze.  

Prace zabezpieczające uszkodzony kościół i dzwonnicę prowadzone 

były na podstawie projektu arch. Jana Koszczyc-Witkiewicza w l. 

1914-15 (Leśniakowska. Jan Koszczyc Witkiewicz...). Wnętrza 

zniszczonych budowli zostały odnowione w 1918 r. oraz 1930 r. 

Dzwonnica została odbudowana w 1923 r.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

przez Henryka Wiercieńskiego: 

Kościoły, rkps sygn. 1854, s. 8.  

 AAL. Rep. 60, XXI/11: Akta o wojnie 

1914 r.[1914-1917; akta w jęz. 

rosyjskim i polskim], nlb.  

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 142, 142v, 

153.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 13:Woj. lubelskie. Pow. opolski. 

Red. R. Brykowski, E. Rowińska. 

Warszawa 1960, s. 26 i 29.  

 ks. Marek T. Zahajkiewicz. Diecezja 

Lubelska. Informator historyczny i 

administracyjny. Lublin 1985, s. 266.  

 Archidiecezja lubelska. Red. ks. Piotr B. 

Nowak i in. Lublin 2006, s. 463.  

 M. Leśniakowska. Jan Koszczyc 

Witkiewicz (1881-1958) i budowanie w 

jego czasach. Warszawa 1998, s. 149.  

Ikonografia: 

 Piotrawin. Kościół i kaplica. Ilustracja 

wg rys. M. E. Andriolli [w:] „Kłosy” R. 

1882, Nr 896, s. 129.  
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W 1931 r. kościół, kaplica nad grobem Piotrawina, dzwonnica 

zostały wymienione w Spisie zainwentaryzowanych zabytków 

kultury i sztuki na terenie Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., 

Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kościół z wystrojem i zabytkami ruchomymi, otaczający 

drzewostan w granicach cmentarza kościelnego, mur otaczający 

cmentarz kościelny, dzwonnica, kaplica z pozostałościami 

polichromii i wyposażeniem w zabytki ruchome – figurują w 

wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/119).  

248.  Piszczac Piszczac bialski Osada nadrzeczna, a od 1530 r. miasto Piszczatka w dobrach 

królewskich starostwa kijowskiego, położone na trakcie 

komunikacyjnym z Brześcia Litewskiego w kierunku Lublina. 

Charakterystycznym elementem zabudowy miasta były spichrze 

zbożowe. Od XVII –XVIII w. własność prywatna. W XIX w. – 

utrata praw miejskich. Ponowne ożywienie w związku z 

przeprowadzeniem w 1867 r. linii kolejowej do Brześcia, która w 

okresie I wojny stała się ważnym elementem strategicznym.  

W czasie I wojny światowej Piszczac, który znalazł się blisko linii 

frontu, został niemal całkowicie zniszczony.  

W 1915 r. zniszczony został dwór w Piszczacu.  

Źródła lub bibliografia: 

 J. Górak. Nieznane dworki 

Lubelszczyzny. „Studia i materiały 

lubelskie”, t. 11.  Lublin 1986, s. 178.  

249.  Płusy Księżpol biłgorajski Wieś założona w XVI w. (?). W XVII w. wzniesiona została 

drewniana cerkiew. Po 1875 r. – prawosławna.  

J. Niedźwiedź w Leksykonie... zamieszcza informację, że w okresie I 

wojny cerkiew została spalona. Jednak Słobodian w publikacji 

opartej na dokumentach źródłowych pisze, że cerkiew w 1912 r. 

była w b. złym stanie, budulec był zgniły i zagrzybiony, w związku 

z tym cerkiew po wojnie została rozebrana.  

Źródła lub bibliografia: 

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 381.  

 W. Słobodian. Cerkvi Chołmskoj 

eparchii. Lwów 2005, s. 332.  

250.  Polanówka Wilków opolski Późnoklasycystyczna w charakterze kaplica pw. Nawiedzenia NMP 

została wzniesiona w 1743 r. przez Marcjannę z Polanowskich 

Łabęcką. Była to kaplica dworska, położona na terenie parku. Po 

1748 r. nie była użytkowana. W 1838 r. została przebudowana z 

Źródła lub bibliografia: 

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 13:Woj. lubelskie. Pow. opolski. 

Red. R. Brykowski, E. Rowińska. 
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fundacji Karola Łabęckiego. Wówczas do korpusu założonego na 

planie centralnym, nakrytym spłaszczoną kopułą z kolistym, 

centralnie usytuowanym otworem, zostały dobudowane prostokątne 

przedsionki z czterokolumnowymi portykami, zwieńczonymi 

trójkątnymi szczytami.  

W 1915 r. kaplica została uszkodzona.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kaplica została wymieniona w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kaplica wraz z wystrojem sztukatorskim i wyposażeniem 

w zabytki ruchome oraz drzewostanem figuruje w wojewódzkim 

rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/543).  

Warszawa 1960, s. 30.  

 W. Włodarczyk. Dzieje Wilkowa i 

okolic. Wilków 1998, s. 85.  

251.  Polubicze 

Dworskie 
Wisznice bialski W pocz. XX w. dwór w Polubiczach był własnością Zdzisława 

Dmochowskiego.  

W okresie I wojny światowej, w czasie nieobecności właścicieli 

którzy wyjechali z Polubicz, dwór oraz zabudowa gospodarcza 

zostały zniszczone.  

Po wojnie dwór został odbudowany, być może w nawiązaniu do 

formy architektonicznej poprzedniej budowli.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. „dwór staropolski” został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie zespół dworsko-parkowy: dwór, zabudowania 

gospodarcze, komin d. gorzelni, park i sad – figurują w 

wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/1422).  

 

252.  Popkowice Urzędów kraśnicki Parafia erygowana w l. 1395-1403.  

Murowany kościół parafialny pw. Trójcy Przenajświętszej został 

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 61, XXI/2: Odbudowa 

kościołów przez wojnę zniszczonych 
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wybudowany w poł. XVII w.  

Dziekan Dekanatu Kraśnickiego w piśmie Nr 125 z dn. 17 marca 

1920 r. informował Kurię Diecezjalną Lubelską, że wśród 

uszkodzonych w okresie wojny kościołów jest świątynia w 

Popkowicach, która na zewnątrz została bardzo „postrzelana” 

kulami karabinowymi (z karabinów maszynowych), wewnątrz też 

nosi ślady od kul i podziurawiony został dach. Straty szacowano na  

40.000 marek.  

Remont kościoła został przeprowadzony w 1921 r.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kościół z wystrojem wnętrza, dzwonnica, mur z 

kapliczkami i drzewostan w granicach cmentarza kościelnego 

figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr 

A/413).  

[1917-1920], nlb.  

253.  Poturzyn Telatyn tomaszowski W pocz. XIX w. wieś była własnością Tytusa Wojciechowskiego, 

zaprzyjaźnionego z Fryderykiem Chopinem, który gościł tutaj w 

1830 r.  

Pałac, któremu ostateczny wygląd nadał Wojciechowski w l. 1840-

50, ocalał w czasie I wojny światowej, jednak utracone zostały 

dzieła sztuki z dworu poturzyńskiego, wyposażenie i archiwum 

zdeponowane w magazynie cukrowni, która spłonęła w tym okresie.  

Źródła lub bibliografia: 

 R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, s. 189.  

254.  Puchaczów Puchaczów łęczyński Puchaczów do 1527 r. był wsią o nazwie Łęczna Mniejsza, a obecną 

nazwę uzyskała wraz z lokacją miasta.  

Parafia w Puchaczowie była erygowana w 1533 r. Do k. XVIII w. 

należała do opactwa benedyktyńskiego w Sieciechowie.  

Istniejący, murowany, późnobarokowy kościół parafialny pw. 

Wniebowzięcia NMP został wzniesiony pomiędzy 1778 a 1800 

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 119, 119v, 

120.  

 Z. Limanowski. Zniszczenia w 

budowlach w Królestwie Polskim. 

Warszawa 1920. Wydawnictwo 
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rokiem, wg projektu Józefa Gringerbergera. 

Murowaną dzwonnicę zbudowano w 1854 r., ceglany mur wokół 

cmentarza kościelnego – w XIX w.  

Kościół został uszkodzony w okresie I wojny światowej:  

W formularzu wykazu strat sporządzonym w dn. 18 lipca 1919 r. 

Urząd parafialny informował o tym, że kościół został „zbity” 

kulami, okna wszystkie zniszczone, a dach „świeżo kryty” 

poprzebijany. Ponadto zniszczony został dach dzwonnicy i rozbity 

częściowo murowany parkan wokół cmentarza kościelnego. 

Wydarzenia miały miejsce w czasie cofania się wojsk rosyjskich w 

1915 r. i stratę oszacowano na 575 rubli.  

Zniszczeń dokonały również wojska niemieckie, które spaliły 

wszystkie budynki kościelne (strata = 7.700 rb.), jeden ołtarz i 

ławki.  

Dzwony zostały zabrane przez Rosjan.  

W tym samym czasie zupełnemu niemal zniszczeniu uległo miasto 

Puchaczów – w zestawieniu statystycznym, opracowanym przez 

Limanowskiego, miasto zostało wymienione jako drugie pod 

względem liczby zniszczonych budowli na terenie ówczesnego 

powiatu chełmskiego: 190 nieruchomości na 285 

zaewidencjonowanych, a jako trzecie w kolejności z uwagi na 

procent zniszczeń ( 66,7% - wyższy procent zniszczeń odnotowany 

został w Pawłowie i Milejowie).   

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kościół z wystrojem architektoniczno-rzeźbiarskim i 

wyposażeniem w zabytki ruchome, ogrodzenie cmentarza 

kościelnego i bramką, dzwonnica, drzewostan w obrębie cmentarza 

kościelnego i aleja prowadząca z Rynku na cmentarz kościelny oraz 

Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych w 

Warszawie. Tabl. III- Miasta i 

miasteczka, s. 29. 
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plebania – figurują w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych (Nr A/609).  

255.  Pukarzów Łaszczów tomaszowski Wieś wzmiankowana od 1428 roku. W poł. XIX w. wzniesiony 

został przez ówczesnych właścicieli – Fredrów – dwór.  

W okresie I wojny światowej folwark pukarzowski, będący 

wówczas w posiadaniu Aleksandra Szeptyckiego został zniszczony.  

Folwark przed 1923 został częściowo odbudowany ale dwór został 

rozebrany po 1931 r.  

Źródła lub bibliografia: 

 Z. Limanowski. Zniszczenia w 

budowlach w Królestwie Polskim. 

Warszawa 1920. Wydawnictwo 

Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych w 

Warszawie. s. 47.  

 J. Górak. Nieznane dworki 

Lubelszczyzny „Studia i materiały 

lubelskie”, t. 11, Lublin 1986, s. 160.  

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 406.  

256.  Puławy Puławy puławski Pierwsza informacja o Puławach pochodzi z 1489 r. W l. 30.XVII w. 

osada w której znajdował się port rzeczny zaczęła konkurować z 

Kazimierzem Dolnym. Od 1732 r. Puławy były własnością 

Czartoryskich. W 1784 r. ks. Adama Kazimierz Czartoryski i 

Izabela z Flemingów Czartoryska osiedli tutaj na stałe.  

Należące do nich dobra zostały skonfiskowane po powstaniu 

listopadowym. Wówczas pałac oraz towarzyszące mu budowle 

zostały przeznaczone na inne cele. W 1846 r. zmieniono nazwę 

miejscowości na: Nowa Aleksandria. 

W drugiej połowie XIX w., przy dawnej osadzie pałacowej zaczął 

rozwijać się organizm miejski z zabudową willową i budynkami 

administracyjnymi. W 1906 r. Puławy uzyskały status miasta.  

W wyniku działań wojennych I wojny światowej w Puławach 371 

budynków z 593 zaewidencjonowanych zostało zniszczonych 

(Wiercieński. Odbudowa miast...). 

Wg danych prezentowanych na Zjeździe Przedstawicieli Miast i 

Miasteczek w dn. 8 i 9 września 1917 r. zorganizowanym przez 

Wydział Budowlany Głównego komitetu Ratunkowego i Rady 

Źródła lub bibliografia: 

 AGAD w Warszawie, K. u. K. 

Militärgeneralgouvernement in Lublin 

1914-1918, Präs. 1790 nlb. 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: Klęski 

wojenne w budynkach na obszarze 27 

powiatów okupacji austro-węgierskiej 

zestawione przez Biuro Statystyczne G. 

K. R. pod kierunkiem Henryka 

Wiercieńskiego. Lublin 1917-18, rkps 

sygn. 1865.  

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: 

Odbudowa miast. Zjazd Przedstawicieli 

Miast i Miasteczek w dn. 8 i 9 września 

1917 r., rkps sygn. 1864, s. 15v.  

 K. Zieliński. Rewolucja w sztetl? O 

żydowskich środowiskach 

małomiasteczkowych w Królestwie 
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Miejskiej m. Lublina – straty wynikające ze zniszczenia 

nieruchomości na obszarze miasta zostały oszacowane na 170.064 

rb. 80 kop. Było to jedno z najbardziej zniszczonych miast na terenie 

okupowanym przez Austro-Węgry.(Wiercieński, dz. cyt.)  

„W pierwszych miesiącach wojny światowej Puławy, a zwłaszcza 

jego żydowscy mieszkańcy słono zapłacili za położenie w 

bezpośrednim sąsiedztwie twierdzy wojskowej w Dęblinie i ważnej 

strategicznie linii kolejowej Niemal doszczętnie spłonęła dzielnica 

żydowska, a jej mieszkańców trzykrotnie przepędzano z miasta z 

uwagi na bliskość twierdzy iwanogrodzkiej-dęblińskiej, po raz 

pierwszy we wrześniu 1914 roku. Jednakże, po ewakuacji Rosjan w 

1915 r. Puławy znalazły się niemal na granicy rozdzielającej 

niemiecką od austro-wegierskiej części okupowanego Królestwa”. 

(Konrad Zieliński. Rewolucja w sztetl..., s. 73.)  

Puławy zostały zniszczone w takim stopniu, że zostały zaliczone do 

51 miast i miasteczek, w których ilość budowli zniszczonych 

działaniami wojennymi przekraczała 30% (w Puławach około 60%) 

i kwalifikowały się do przeprowadzenia pomiarów, wypracowania 

planów sytuacyjnych i regulacyjnych a także dokonania choćby 

częściowej komasacji – zwłaszcza w rejonie zamieszkałym przez 

ludność żydowską . (AGAD w Warszawie, K. u. K. 

Militärgeneralgouvernement in Lublin 1914-1918, Präs. 1790 nlb – 

informacja źródłowa podana przez K. Zielińskiego, s. 82.).  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych układu 

urbanistycznego:  

Dawna osada pałacowa figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych (Nr A/150).  

Teren d. dzielnicy żydowskiej nie znajduje się na obszarze 

wpisanym do rejestru zabytków.  

Polskim pod koniec XIX i w pierwszych 

dekadach XX w. (na przykładzie Puław). 

[w:] „Żydzi Janowca nad Wisłą, 

Kazimierza Dolnego i Puław. ” V 

Janowieckie Spotkania Historyczne, 28 

czerwca 2003. Janowiec nad Wisłą 

2003, s. 67-98.  

Ikonografia: 

 Puławy. Ulica Piaski od strony lasu. Fot.  

Adela Żychowicz. [w:] „Tygodnik 

Ilustrowany” R. 1915, Nr 42, s. 613.  

  

257.  Puławy Puławy puławski Początki rezydencji puławskiej sięgają 2 poł. XVII w., wówczas wg 

projektu Tylmana z Gameren został zbudowany barokowy, 

Źródła lub bibliografia: 

 T. Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód 

wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie 
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alkierzowy dwór Stanisława Herakliusz Lubomirskiego.  

Od 1732 r. Puławy były własnością Czartoryskich. W 1784 r. ks. 

Adama Kazimierz Czartoryski i Izabela z Flemingów Czartoryska 

osiedli tutaj na stałe. Ostatnia przebudowa i rozbudowa pałacu o 

funkcji rezydencji miała miejsce w 1796 r. wg projektu Ch. P. 

Aignera na zlecenie książąt Czartoryskich. W tym okresie 

prowadzony przez Czartoryską dom otwarty, zwany „polskimi 

Atenami”, gromadził elity kultury.    

Po odebraniu dóbr Czartoryskim, do pałacu przeniesiony został 

Aleksandryjski Instytut Wychowania Panien – wówczas dwukrotnie: 

w 1840 i 1858 r. dokonywano przebudowy gmachów, dostosowując 

je do nowych funkcji. W 1862 r. z przeniesionego do Puław z 

Marymontu Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa oraz z 

kilku innych szkół utworzono Instytut Politechniczny i Rolniczo-

Leśny. (W kolejnych okresach, aż do chwili obecnej w dawnej 

rezydencji mają siedzibę instytucje naukowo-badawcze i oświatowe, 

ukierunkowane na rozwój nauk rolniczych i kształcenie w tej 

dziedzinie.)  

Zniszczenia I wojny światowej nie ominęły rezydencji – od 

szrapneli i granatów uszkodzona została elewacja pałacu od strony 

Wisły, podziurawione gotyckie sklepienie sali na piętrze musiało 

zostać w części przemurowane.  

zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 

i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 165-

6.  

 

258.  Puławy Puławy puławski Domek gotycki został zbudowany w 1809 r. wg projektu Ch. P. 

Aignera i służył ekspozycji pamiątek historycznych oraz 

osobliwości: z zewnątrz w ściany budowli zostały wmurowane 

fragmenty kamieniarki i rzeźb pozyskanych z innych budowli 

(włoskich, hiszpańskich i polskich), które gromadziła księżna 

Izabela. 

W okresie I wojny światowej w domku gotyckim powyrywane 

zostały wszelkie drzwi i okna.  

Źródła lub bibliografia: 

 T. Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód 

wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie 

zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 

i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 165-

6. 

Ikonografia: 

 Puławy. Dom gotycki. Rysunek [w:] 

Zbiór znaczniejszych budowli w 

województwie lubelskim [litogr. J. 

Sławiński, Łaszcz, Stompf]. Warszawa, 
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1836, il. 16. Cyfrowa Biblioteka 

Narodowa, dostępne na: www.polona.pl 

259.  Puławy Puławy puławski Pałac „Marynki” współtworzył założenie filialne puławskiej 

rezydencji ks. Adama Kazimierza Czartoryskiego i Izabeli z 

Flemingów Czartoryskiej. Ideą powstania tego założenia było 

urządzenie miejsca pobytu Marii z Czartoryskich ks. Wirtemberskiej 

– nazywanej Marynką. Projekt pałacu sporządził w 1791 r. arch. 

Chrystian Piotr Aigner, realizacją prac kierował budowniczy 

Joachim Hempel.  

W okresie I wojny światowej pałac odniósł drobne szkody. 

Źródła lub bibliografia: 

 T. Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód 

wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie 

zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 

i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 165-

6. 

Ikonografia: 

 Puławy. Pałac Marynki . Rysunek [w:] 

Zbiór znaczniejszych budowli w 

województwie lubelskim [litogr. J. 

Sławiński, Łaszcz, Stompf]. Warszawa, 

1836, il. 18. Cyfrowa Biblioteka 

Narodowa, dostępne na: www.polona.pl 

260.  Puławy Puławy puławski W świątyni Sybilli, którą zaprojektował arch. Chrystian Piotr 

Aigner, Izabela Czartoryska gromadziła pamiątki polskiej 

przeszłości. Wzorem dla tej budowli w formie rotundy, zbudowanej 

w l. 1798-1801 była świątynia Westy w Tivoli. 

W okresie I wojny światowej świątynia Sybilli odniosła drobne 

szkody. 

Źródła lub bibliografia: 

 T. Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód 

wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie 

zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 

i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 165-

6. 

261.  Puławy Puławy puławski W Puławach znajdowały się dwie bożnice (w wykazie 

sporządzonym w 1922 r. figurowała: jedna bożnica drewniana, 

mająca wówczas 56 lat, oraz jedna bożnica murowana, mająca 

wówczas 38 lat, APL. Urząd Wojewódzki Lubelski, sygn. 730). 

Murowana bożnica została zniszczona w czasie I wojny światowej. 

W 1925 r. wzmocniono skarpami ścianę frontową, pozostałe spięto 

żelaznymi ankrami. (Projekt odbudowy: APL. UWL, Wydz. Kom.-

Bud., sygn. 1876).  

 

Źródła lub bibliografia: 

 APL. Urząd Wojewódzki Lubelski 

1919-1939, Wydz. Społ. -Polit., sygn. 

730: Wykazy statystyczne bożnic 

żydowskich i prywatnych domów 

modlitwy [1920-1922], s. 111.  

 APL. Urząd Wojewódzki Lubelski 

1919-1939 Wydz. Kom. -Bud., sygn. 

1876: Projekt odbudowy bożnicy gminy 

wyznaniowej żydowskiej w Puławach 

[1930].  

 W. Kuba. Synagoga w Puławach – 
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rekonstrukcja. [w:] „Żydzi Janowca nad 

Wisłą, Kazimierza Dolnego i Puław”. V 

Janowieckie spotkania historyczne. 28 

czerwca 2003. Janowiec nad Wisłą 

2003, s. 261-265.  

Ikonografia:  

 Puławy. Bożnica: Projekt odbudowy 

bożnicy gminy wyznaniowej żydowskiej 

w Puławach [1930]. APL. Urząd 

Wojewódzki Lubelski 1919-1939 Wydz. 

Kom. -Bud., sygn. 1876.  

262.  Puławy Puławy puławski Hotel „Brystol” został zbudowany w 1904 r. 

W 1915 r. został całkowicie wypalony podczas działań wojennych.  

W odbudowanym w 1931 r. przez Marię Krzyżanowską hotelu 

mieściła się restauracja, w której gościli ministrowie i ambasadorzy, 

prezydent Ignacy Mościcki, a także gen. Bolesław Wieniawa-

Długoszowski.  

Budynek istnieje.  

  

 

Źródła lub bibliografia: 

 APL. Urząd Wojewódzki Lubelski 

1919-1939, Wydz. Kom. -Bud., sygn. 

1962: Projekt odbudowy hotelu 

„Brystol” przy ul. Piłsudskiego w 

Puławach [1929].  

Ikonografia:  

 Restauracja i hotel ,,Bristol” K. 

Jankowskiego. Pocztówka, 

Wydawnictwo M. Sołonienko w 

Puławach (Nowo-Aleksandrya), 1912. 

Pocztówka na stronie: 

http://www.dawnepulawy.pl/Wirtualne-

muzeum.php  

 Puławy. Ul. Lubelska i spalony Bristol. 

Pocztówka, Wydawnictwo Adeli 

Żychowicz, ndt. Pocztówka na stronie: 

http://www.dawnepulawy.pl/Wirtualne-

muzeum.php  

 Puławy. Hotel „Brystol”: Projekt 

odbudowy hotelu „Brystol” przy ul. 

Piłsudskiego w Puławach [1929]. APL. 

Urząd Wojewódzki Lubelski 1919-

1939, Wydz. Kom. -Bud., sygn. 1962.  

http://www.dawnepulawy.pl/Wirtualne-muzeum.php
http://www.dawnepulawy.pl/Wirtualne-muzeum.php
http://www.dawnepulawy.pl/Wirtualne-muzeum.php
http://www.dawnepulawy.pl/Wirtualne-muzeum.php
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263.  Rachanie  Rachanie tomaszowski Lokacja miasta przed 1436 r. Prawa miejskie utraciły Rachanie w 

1795 r. Był to ośrodek handlowy i komunikacyjny o znaczeniu 

lokalnym.  

W okresie I wojny światowej osada została zniszczona.  

Źródła lub bibliografia:  

 W. Boruch, Z. Pastuszak. Rachanie, 

Studium urbanistyczne. Lublin 1990, s. 

36, mps WUOZ Delegatura w 

Zamościu.  

264.  Rachanie Rachanie tomaszowski Przyjmuje się, że parafia w Rachaniach istnieje od 1436 r.  

W 1769 r. została zakończona budowa istniejącego do chwili 

obecnej, murowanego, późnobarokowego kościoła pw. 

Przemienienia Pańskiego.  

W okresie I wojny światowej spłonął dach na kościele, zniszczone 

zostały zabudowania parafialne (w tym: organistówka, stodoły, 

obory, spichlerz i plebania z 1898 r. wzniesiona z drewna 

sosnowego (Boruch, Pastuszak, Studium...).  

W Wykazie zniszczonych i uszkodzonych budowli oraz strat 

materialnych spowodowanych działaniami nieprzyjacielskich wojsk 

przy starciach zbrojnych z wojskami rosyjskimi w Diecezji 

Lubelskiej w 1914 r. (opracowanym na podstawie danych zebranych 

w pierwszych miesiącach 1915 r.) wykazano, że pokrycie z blachy 

cynkowej zostało powyrywane, niektóre arkusze zostały zabrane i w 

związku z tym woda zalewała wewnątrz ściany i tynki. W budynku 

rozbite zostały szyby w oknach. Starty oceniono na 400 + 150 rb., a 

we wnętrzu i wyposażeniu na 969 rb.  

Wg wykazu strat z 14 lipca 1919 r. Komisja Szacunkowa oceniła 

zniszczenia spowodowane przez wojska austriackie w 1915 r. na 

3.600 koron (1.500 rb.). Ponadto straty odnotowano w zabudowie 

gospodarczej (na kwotę 6. 418 rb.).  

Zabrane zostały trzy dzwony – za pokwitowaniem (tzw. Hofkamer –

Obligationen).  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 60, XXI/11: Akta o wojnie 

1914 r. [1914-1917; akta w jęz. 

rosyjskim i polskim], nlb.  

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 96, 96v, 101. 

 W. Boruch, Z. Pastuszak. Rachanie, 

Studium urbanistyczne. Lublin 1990, s. 

36, mps WUOZ Delegatura w 

Zamościu.  

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 412.  
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Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kościół z wystrojem architektonicznym i ruchomościami, 

ogrodzenie cmentarza kościelnego z bramką zdobioną rzeźbami 

figuralnymi i czterema kapliczkami oraz drzewostan na terenie 

cmentarza kościelnego – figurują w wojewódzkim rejestrze 

zabytków nieruchomych (Nr A/649).  

265.  Rachanie Rachanie tomaszowski W Rachaniach w 1 poł. XVII w. został zbudowany przez Cetnerów 

zamek, użytkowany do 2 poł. XVIII w., kiedy zbudowany został 

nowy pałac, w typie klasycystycznego dworu. Pałac ten został ok. 

1910 r. zamieniony na stajnię po zbudowaniu nowego domu 

mieszkalnego. 

W czasie I wojny dawny pałac został spalony, po czym odbudowany 

i ponownie spalony w 1944 r. W trakcie odbudowy po II wojnie 

światowej został gruntownie przekształcony.  

Pozostałości zamku w Rachaniach figurują w wojewódzkim 

rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/261). Pod całym 

założeniem znajdują się podziemia zamkowe – murowane z cegły, 

sklepione kolebkowo. 

Źródła lub bibliografia: 

 Podróże służbowe. M. Kurzatkowski, 

1957, delegacja w dn. 7-9.III.1957, rkps 

w posiad. WUOZ w Lublinie.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 17: Woj. lubelskie. Tomaszów 

Lubelski i okolice. Red. R. Brykowski, 

E. Smulikowa. Warszawa 1982, s. 49.  

 R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, s. 190-191.  

266.  Radostów Mircze hrubieszowski W Radostwie, w 1 poł. XIX w. nabytym przez Rulikowskich, 

znajdował się murowany, klasycystyczny dwór z 2 poł. XVIII w. 

Opis i fotografie dworu zamieścił Aftanazy w Dziejach rezydencji... 

Był założony na planie prostokąta, kryty łamanym, gontowym 

dachem. W elewacji frontowej posiadał płytki, czterokolumnowy 

portyk, zwieńczony trójkątnym szczytem. W XIX w. do dworu 

dobudowano jedno skrzydło. Obok dworu była parterowa oficyna.  

Budynek został spalony przez wojska rosyjskie w 1915 r.  

 

Źródła lub bibliografia: 

 R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, s. 191-192.  

Ikonografia:  

 Radostów. Dwór, elewacja frontowa i 

portyk przed 1914. Fot. [w:] R. 

Aftanazy. Dzieje rezydencji na dawnych 

kresach Rzeczypospolitej. Województwo 

bełskie. Ziemia chełmska województwa 

ruskiego, t. 6, Wrocław 1995, il. 251-

253.  
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267.  Raciborowice Białopole hrubieszowski W okresie od XVIII w. do 1928 r. (?) dobra Raciborowice, 

Kurmanów i Zaniże były własnością rodziny Wydżgów. Istniejące 

założenie dworskie powstało w 2 poł. XIX w. z inicjatywy 

Bogusława Wydżgi.  

W okresie I wojny światowej dwór został „podziurawiony jak 

rzeszoto kulami karabinowymi i szrapnelami”. (Relacja M. 

Siedleckiego. Z ziemi lubelskiej...).  

Dwór istnieje, ale nie figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków. 

Budynek otacza park o częściowo zachowanym układzie 

kompozycyjnym, złożony głównie z alei świerkowych i grabowych.  

Źródła lub bibliografia:  

 M. Siedlecki. Z ziemi lubelskiej. Jesień 

1915. Kraków 1916, s. 58 [relacja także 

wydana w formie broszury, Kraków 

1916].   

268.  Rakołupy  Leśniowice chełmski Od 2 poł. XVII w. dobra były własnością Poletyłów (wcześniej była 

to własność klasztorna).  

Rezydencja z 1 ćw. XIX w., wybudowana przez Jana Poletyło, 

składała się z klasycystycznego pałacu i dwóch oficyn. Projekt 

wykonał prawdopodobnie Edward Blass. Opis, pomiar elewacji 

pałacu i przekrój z okresu przed 1836 r. oraz fotografię oficyny po II 

wojnie światowej zamieścił Aftanazy w publikacji Dzieje 

rezydencji... Pałac był dwukondygnacyjny, na planie wydłużonego 

prostokąta, o bogatym wystroju architektonicznym. We wnętrzu 

była sala balowa w formie rotundy nakrytej kopułą z kasetonami, 

którą dźwigały doryckie kolumny.  

Oprócz budynków mieszkalnych, na folwarku znajdowała się 

gorzelnia i browar.  

Wszystkie budowle zostały zniszczone w okresie I wojny światowej.  

W okresie po II wojnie światowej odnotowano „Pozostałości 

dawnego dużego zespołu pałacowego. Fragment oficyny z 

fragmentami monumentalnego opracowania elewacji parami 

kolumn. Obiekt zamieszkały przez właścicielkę nieruchomości” 

(Kurzątkowski. Sprawozdanie z dn. 12.V.1959 r.).  

Wg stanu na 1982 r. – park zniszczony (Fijałkowski, Kseniak. Parki 

Źródła lub bibliografia: 

 Z. Limanowski. Zniszczenia w 

budowlach w Królestwie Polskim. 

Warszawa 1920. Wydawnictwo 

Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych w 

Warszawie. s. 47.  

 Podróże służbowe. M. Kurzatkowski, 

1957, 1958, 1959 r., rkps w posiad. 

WUOZ w Lublinie, R. 1959, s. 19. 

 J. Górak, Edward Henryk Blass, 

nieznany budowniczy z Rakołup. „Studia 

i materiały lubelskie”, Lublin 1963, s. 

277.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 5 Woj. lubelskie. Pow. chełmski. 

Red. R. Brykowski, E. Smulikowska-

Rowińska. Warszawa 1968, s. 43, 44.  

 R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, s. 336-337.  

 D. Fijałkowski, M. Kseniak. Parki 
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wiejskie...).  wiejskie Lubelszczyzny. Stan, ochrona i 

rewaloryzacja biocenotyczna. Warszawa 

1982, s. 64.  

Ikonografia:  

 Rakołupy. Pałac. Rysunek [w:] Zbiór 

znaczniejszych budowli w województwie 

lubelskim [litogr. J. Sławiński, Łaszcz, 

Stompf]. Warszawa, 1836, il. 20. 

Cyfrowa Biblioteka Narodowa, 

dostępne na: www.polona.pl Rysunek 

[w:] R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, il. 437, 438. 

 Rakołupy. Gorzelnia i browar. jw. il. 21. 

 Rakołupy. Oficyna po 1945 r. Fot. [w:] 

R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, il. 438a.  

269.  Rakołupy Leśniowice chełmski Zajazd (karczma) murowany, klasycystyczny, restaurowany w 1886 

r.  

Częściowo spalony w czasie działań wojennych w 1915 r.  

W okresie po II wojnie światowej stan budynku był następujący: 

„mury karczmy bez nakrycia, stan kryty dachem gontowym”. 

(Gawarecki. Sprawozdanie z dn. 25.VI.1956 r.).  

Aktualnie już nie istnieje.  

Źródła lub bibliografia: 

 Sprawozdania z wyjazdów służbowych. 

Henryk Gawarecki, 1956 r., s. 44, rkps 

w posiad. WUOZ w Lublinie. 

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 5 Woj. lubelskie. Pow. chełmski. 

Red. R. Brykowski, E. Smulikowska-

Rowińska. Warszawa 1968, s. 44.  

Ikonografia:  

 Rakołupy. Zajazd; widok od pd. -zach. i 

wnętrze stanu. [w:] Katalog Zabytków 

Sztuki w Polsce. T. VIII, z. 5 Woj. 

lubelskie. Pow. chełmski. Red. R. 

http://www.polona.pl/
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Brykowski, E. Smulikowska-Rowińska. 

Warszawa 1968, il. 37, 38.  

270.  Rakołupy  Leśniowice chełmski W 1847 r. poświęcona została nowa, murowana cerkiew w 

Rakołupach. Od 1875 r. – cerkiew prawosławna.  

Budowla została uszkodzona podczas I wojny światowej, a 

następnie rozebrana: w dn. 25 kwietnia 1935 r. Starosta Powiatu 

Chełmskiego skierował do Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego 

pismo w sprawie przeznaczenia materiału z cerkwi w Rakołupach. 

Informował w nim, że w chwili rozbiórki „w Rakołupach cerkwi 

żadnej nie było. Pozostał tylko mur o jednej ścianie z cerkwi, 

zniszczonej wskutek działań wojennych w czasie wojny światowej”.  

 

Źródła lub bibliografia: 

 APL. Urząd Wojewódzki Lubelski 

1919-1939, Wydz. Społ. -Polit., sygn. 

659: Sprawy dotyczące likwidacji i 

przeznaczenia cerkwi oraz majątku 

pocerkiewnego w powiecie chełmskim 

[1921-1936] s.. 387.  

 W. Słobodian. Cerkvi Chołmskoj 

eparchii. Lwów 2005, s. 348.  

Ikonografia:  

 Rakołupy. Zniszczona cerkiew, ok. 1938 

Fot.  ze zbiorów Olega Matwiejczuka. 

Fot. wykorzystana [w:] W. Słobodian. 

Cerkvvi Chołmskoj Eparchii. Lwów 

2005, il. s. 348.  

271.  Ratoszyn Chodel opolski Pierwsza wzmianka o istnieniu parafii pochodzi z 1323 r.  

Istniejący kościół parafialny pw. śś. Piotra i Pawła został wzniesiony 

w l. 1907-1911 wg projektu arch. Józefa Piusa Dziekońskiego. 

Kościół został wzniesiony na planie krzyża łacińskiego – nad 

skrzyżowaniem nawy i transeptu wyrastała wysoka, drewniana, 

pobita blachą miedzianą wieża na sygnaturkę.  

Neogotycki kościół został uszkodzony w 1914 r.  

Straty wynikające z uszkodzenia kościoła oszacowane zostały na 80 

rb., straty wynikające ze zniszczenia ogrodzenia – na 800 rb., zaś 

budynków plebańskich – na 15 rb. (materiały zebrane przez 

Wiercieńskiego).  

Na w/w stratę w kwocie 80 rb. składało się: rozbicie kulami 300 

dachówek na dachu kościoła (50 rb.) oraz uszkodzenie wieży na 

sygnaturkę (30 rb.). Powyższe zostało wyszczególnione w Wykazie 

zniszczonych i uszkodzonych budowli oraz strat materialnych 

Źródła lub bibliografia:  

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: 

Kościoły, rkps sygn. 1854, s. 8.  

 AAL. Rep. 60, XXI/11: Akta o wojnie 

1914 r. [1914-1917; akta w jęz. 

rosyjskim i polskim], nlb.  

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 301, 301v, 

314.  

 J. Żywicki. Architektura neogotycka na 

Lubelszczyźnie. Lublin 1998, s. 292.  
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spowodowanych działaniami nieprzyjacielskich wojsk przy starciach 

zbrojnych z wojskami rosyjskimi w Diecezji Lubelskiej w 1914 r. 

(opracowanym na podstawie danych zebranych w pierwszych 

miesiącach 1915 r.).  

Urząd parafialny w formularzu strat z dn. 26 sierpnia 1919 r. 

precyzował, że szkodę wyrządziły wojska austriackie. Ponadto 

informował, że w 1915 roku wojska rosyjskie zarekwirowały cztery 

dzwony.  

W/w wieża runęła w 1975 r. w czasie burzy. Wówczas 

skonstruowano nową wieżyczkę: stalową, niższą i o zmienionej 

formie.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Kościół wraz z otoczeniem i dzwonnica figurują w wojewódzkim 

rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/41).  

272.  Rejowiec Rejowiec chełmski Miasto lokowane w 1547 r. na gruntach wsi Kobyle przez Mikołaja 

Reja z Nagłowic (stąd nazwa). Położone przy lokalnym trakcie z 

Chełma do Krasnegostawu. Utraciło prawa miejskie w 1867 r.  

Osada została spalona przez wycofujące się wojska rosyjskie w dn. 

10-11 sierpnia 1915 r. – wówczas 48 budynków na 327 istniejących 

zostało zniszczonych.  

Źródła lub bibliografia: 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: Klęski 

wojenne w budynkach na obszarze 27 

powiatów okupacji austro-węgierskiej 

zestawione przez Biuro Statystyczne G. 

K. R. pod kierunkiem Henryka 

Wiercieńskiego. Lublin 1917-18, rkps 

sygn. 1865.  

 D. i Z. Kalinowscy. Rejowiec dawniej i 

dzisiaj. Szkice z dziejów. Rejowiec-

Lublin 2003. s. 22.  

 Rejowiec. Spalony budynek mieszkalny 

przy stacji kolejowej. Fot. Frant. Làla, 

ok. 1915. Muzeum Lubelskie w 

Lublinie, album fotograficzny „Wojna 

1914-1918”,  nr inw. ML/H/F/1224, nr 

karty: 19 
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273.  Rejowiec Rejowiec chełmski Bożnica w Rejowcu została zbudowana najpóźniej w XVIII/XIX w. 

(w 1922 r. budynek został określony jako ponad stuletni).  

Budowla została spalona podczas działań wojennych I wojny 

światowej w dn. 10-11 sierpnia 1915 r. Pozostały wyłącznie mury.  

Odbudowana w 1923 r. (projekt w APL), przy wsparciu 

materialnym władz samorządowych i Józefata Budnego, właściciela 

dóbr. Obecnie nie istnieje.  

 

Źródła lub bibliografia: 

 APL. Urząd Wojewódzki Lubelski 

1919-1939, Wydz. Społ. -Polit., sygn. 

730: Wykazy statystyczne bożnic 

żydowskich i prywatnych domów 

modlitwy. [1920-1922], s. 50-56.  

 APL. Urząd Wojewódzki Lubelski 

1919-1939 Wydz. Kom. -Bud., sygn. 

604: Projekt odbudowy bożnicy w 

Rejowcu, pow. chełmski [1923].  

Ikonografia:  

 Rejowiec. Widok ogólny na ul. 

Kościuszki, w głębi spalona synagoga. 

Fot. [w:] Danuta i Zdzisław Kalinowscy. 

Rejowiec dawniej i dzisiaj. Szkice z 

dziejów. Rejowiec-Lublin 2003, il. nlb.  

 Rejowiec. Bożnica. Projekt odbudowy 

bożnicy w Rejowcu, pow. chełmski 

[1923]. APL. Urząd Wojewódzki 

Lubelski 1919-1939 Wydz. Kom. -Bud., 

sygn. 604.  

274.  Rokitno Rokitno bialski Pierwsze wzmianki na temat Rokitna pochodzą z XV w. W XVI w. 

– wieś królewska.  

W okresie I wojny światowej, w wyniku działań wojennych 

wszystkie budynki z wyjątkiem kościoła pw. św. Trójcy (d. cerkwi 

unickiej wzniesionej w 1858 r. w miejscu cerkwi wcześniejszej) 

zostały zniszczone.  

Źródła lub bibliografia: 

 APL. Starostwo Powiatowe 

Konstantynowskie z siedzibą w Janowie 

Podlaskim 1919-1932, sygn. 129: 

Wykazy ewidencyjne o stanie parafii 

rzymsko-katolickich [1924], s. 20.  

275.  Romanów Sosnówka bialski Dobra były kolejno własnością Sanguszków, Leszczyńskich i 

Sapiehów. W 1801 r. zostały sprzedane Malskim, których córka 

Zofia wyszła za mąż za Jana Kraszewskiego, ojca pisarza Józefa 

Ignacego Kraszewskiego.  

Murowany, klasycystyczny dwór został wzniesiony w 1806 r. przez 

Źródła lub bibliografia: 

 H. Gawarecki. Dwór Kraszewskich w 

Romanowie. [w:] „Bibliotekarz 

lubelski” Nr 1-3 (1962), s. 7.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 18.: Woj. lubelskie. Pow. 
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Błażeja i Annę Malskich – na kolebkowo-krzyżowych piwnicach 

wcześniejszej budowli. Po 1858 r. spalony przez pożar budynek 

został odbudowany. Opis i ikonografię – rysunki autorstwa Józefa 

Ignacego Kraszewskiego – zamieścił Aftanazy w Dziejach 

rezydencji...  

W okresie I wojny światowej, w sierpniu 1915 r. dwór został 

spalony, jednak pożar nie wyrządził zbyt wielu szkód – informacja 

w materiałach promocyjnych Muzeum w Romanowie. Henryk 

Gawarecki pisał o zniszczeniu dworu wraz z wyposażeniem.  

Po I wojnie dwór został odrestaurowany/odbudowany w okresie 

międzywojennym i ponownie spalony w 1943 r., po czym 

odbudowany i przeznaczony na siedzibę muzeum.  

Powyższe informacje, w części odnoszącej się do zniszczenia dworu 

w okresie I wojny światowej, być może wymagają weryfikacji: 

historia zniszczenia dworu w sierpniu 1915 r. nie jest 

udokumentowana, nie wspomina o tym Aftanazy w Dziejach 

rezydencji... i nie potwierdza się w dokumentach będących w 

dyspozycji Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. 

Gawarecki, jako autor artykułu o założeniu romanowskim 

informuje, że w literaturze przedmiotu  jest wzmianka o 

„całkowitym” zniszczeniu dworu. W kontekście powyższego pod 

kątem zniszczeń w okresie I wojny światowej należy objąć 

kwerendą archiwalną historię nie tak daleko położonego dworu w 

Romanowie w gm. Janów Podlaski (obecnie nie istniejący obiekt, 

ale d. założenie czytelne w terenie).  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. „dwór staropolski” został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie zespół pałacowy obejmujący: pałac, grobowiec rodziny 

Kraszewskich i park otoczony fosami – figurują w wojewódzkim 

rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/49) 

włodawski. Red. R. Brykowski, E. 

Smulikowa. Warszawa 1975, s. 36.  

 R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwa nowogródzkie, brzesko-

litewskie, t. 2, Wrocław 1992, s. 123-

127.  

Ikonografia:  

 Romanów. Dwór. Ilustracja [w:] 

„Tygodnik Ilustrowany” R. 1871, Nr 

182, s. 301.  

 Romanów. Dwór, kaplica, oranżeria, 

park. Rys. J. I. Kraszewski, Album 

widoków rysowanych przez... Cz. 1: 

Podlasie. Warszawa 1961, s. 2 i nst. 

Rys. wykorzystane  [w:] R. Aftanazy. 

Dzieje rezydencji na dawnych kresach 

Rzeczypospolitej. Województwa 

nowogródzkie, brzesko-litewskie, t. 2, 

Wrocław 1992, il. 162-165.  

 Romanów. Dwór ok. 1912. Fot., [w:] H. 

Gawarecki, Dwór Kraszewskich w 

Romanowie. [w:] „Bibliotekarz 

lubelski” Nr 1-3 (1962), il. s. 6.  
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276.  Roskosz Biała 

Podlaska 

bialski Dobra były częścią składową klucza bialskiego. W 1807 r. zostały 

wyłączone i przekazane Teodorowi Michałowskiemu. Za dom 

mieszkalny służył wówczas pałacyk myśliwski zbudowany przez 

Radziwiłłów. W l. 30. XIX w. Michałowscy wznieśli neogotycki 

dwór wg projektu Franciszka Jaszczołda, rozbudowany w k. XIX w. 

wg projektu arch. Władysława Marconiego. Opis zamieścił Aftanazy 

w Dziejach rezydencji...  

W 1915 dwór został splądrowany (brak bliższych informacji na ten 

temat).   

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Aktualnie zespół dworsko-parkowy obejmujący: dwór, stajnię, park 

z alejami, stawami, kanałami, aleję dojazdową, gorzelnię dwa 

magazyny, dwie obory – figurują w wojewódzkim rejestrze 

zabytków nieruchomych (Nr A/196).  

Źródła lub bibliografia: 

 R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwa nowogródzkie, brzesko-

litewskie, t. 2, Wrocław 1992, s. 127-

130.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 2: Woj. lubelskie. Pow. Biała 

Podlaska. Red. K. Kolendo-

Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński. 

Warszawa 2006, s. 215.  

Ikonografia:  

 Roskosz. Pałac. Ilustracja [w:] 

„Tygodnik Ilustrowany” R. 1876, Nr 45, 

s. 296, wykorzystana [w:] R. Aftanazy. 

Dzieje rezydencji na dawnych kresach 

Rzeczypospolitej. Województwa 

nowogródzkie, brzesko-litewskie, t. 2, 

Wrocław 1992, il. 169.  

277.  Rożnówka 

(ob. w 

granicach m. 

Biłgoraj) 

Biłgoraj biłgorajski Założenie dworsko-parkowe w Rożnówce istniało w 1802 r. 

(wówczas był to dom na pół murowany, na pół drewniany, w 

posiadaniu St. Kostki Potockiego – ustalenia M. Kurzątkowskiego. 

Podróże służbowe. Delegacja w dn. 7-9.III.1957, rkps w posiad. 

WUOZ w Lublinie). Po 1823 r. ówczesny właściciel Stanisław 

Nowakowski zbudował pałac i otoczył go parkiem o charakterze 

romantycznym, w którym umieszczone zostały płyty ku czci 

bohaterów narodowych (ks. Józefa Poniatowskiego, gen. Henryka 

Dąbrowskiego, gen. Józefa Zajączka, gen. Kniaziewicza, płk. 

Cypriana Godebskiego, Ignacego A. Krasickiego). 

W okresie I wojny światowej (w 1915 r.) pałac został spalony i 

następnie rozebrany przez okolicznych mieszkańców.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. „pałac w ruinie” został wymieniony w Spisie 

Źródła lub bibliografia: 

 T. Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód 

wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie 

zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 

i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 167.  

 Podróże służbowe. M. Kurzatkowski, 

1957, delegacja w dn. 21.II.1957, rkps w 

posiad. WUOZ w Lublinie. 

 J. Górak. Przyczynki do architektury 

dworów na Lubelszczyźnie. 

„Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie”, 

Kozłówka 2003, s. 238. 

Ikonografia:  

 Rożnówka. Pałac po spaleniu. 

Fotografia z albumu K. Teleżyńskiego z 



 

 

 

 

 

2
0

8
 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych 

figuruje „park Rożnówka” (Nr A/ 1479 ). Do chwili obecnej 

pozostała brama wjazdowa, murowany budynek mieszkalny i ruiny 

domku ogrodnika. 

Część płyt została przeniesiona w inne miejsce, np. Godebskiego i 

Kniaziewicza – na podwórze zagrody sitarskiej w Biłgoraju).  

1929  [w:] J. Górak. Przyczynki do 

architektury dworów na Lubelszczyźnie. 

„Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie”, 

Kozłówka 2003, il. 3, s. 240. 

278.  Różanka Włodawa włodawski W XVI w. własność Pociejów, tutaj urodził się późniejszy unicki 

metropolita kijowski Hipacy Pociej. Od k. XVIII w. w posiadaniu 

Zamoyskich.  

Pałac w Różance został wzniesiony przez Ludwika Pocieja w l. 

1713-1716, być może wg projektu królewskiego architekta Józefa 

Pioli. Po pożarze pałacu w 1836 r. podjęta została jego odbudowa, 

którą ówczesny właściciel August Zamoyski powierzył 

Franciszkowi Marii Lanciemu (ponadto udział arch. Henryka 

Marconiego i budowniczych: Halaburda, Polikowskiego, 

Zabokrzyckiego). Opis i fotografie odbudowanej siedziby zamieścił 

Aftanazy w Dziejach rezydencji... W początkach XX w. 

przebudowana została górna część pałacu (arch. Stanisław 

Grochowicz) w celu przywrócenia mu barokowego charakteru.  

Pałac był budowlą dwukondygnacyjną, trzynastoosiową, w części 

centralnej i w częściach skrajnych zryzalitowaną. W wyniku 

przebudowy otrzymał wysoki dach, nad skrajnymi ryzalitami dachy 

łamane z owalnymi lukarnami, trójkątny szczyt nad cz. centralną 

został znacznie podwyższony.  

W dn. 14 sierpnia 1915 r. pałac został spalony. August Krasicki w 

dn. 20 sierpnia zanotował:  

„Wjeżdżam na folwark, gdzie obraz zupełnego spustoszenia. 

Różanka jest miejscowością rodzinną mojej matki, często też tu 

bywałem u dziadka i wuja Augusta Zamoyskiego, więc serce się 

Źródła lub bibliografia: 

 A. Krasicki. Dziennik z kampanii 

rosyjskiej 1914-16. Warszawa 1988, s. 

311-312.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 18.: Woj. lubelskie. Pow. 

włodawski. Red. R. Brykowski, E. 

Smulikowa. Warszawa 1975, s. 39.  

 R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwa nowogródzkie, brzesko-

litewskie, t. 2, Wrocław 1992, s. 130-

135.  

Ikonografia:  

 Różanka. Pałac. Fot. „p. St. Thugutt”, 

przed 1915  [w:] W. Świątkowski, 

Podlasie. Piąta wycieczka po kraju. 

Warszawa 1929, il. s. 21.  

 Różanka. Pałac: elewacja frontowa, 

elewacja ogrodowa, widok od strony 

Bugu na pałac, tarasy ogrodowe – przed 

1914 r. Fot. udostępnione przez Jana 

Zamoyskiego z Klemensowa  [w:] R. 

Aftanazy. Dzieje rezydencji na dawnych 

kresach Rzeczypospolitej. Województwa 

nowogródzkie, brzesko-litewskie, t. 2, 
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kraje na widok takiego zniszczenia. Stajnie spalone, gorzelnia 

spalona i częściowo rozbita, rów wykopany od gorzelni do Bugu, 

którym wypuszczono cały zapas spirytusu. Zabudowania 

administracji spalone i stary budynek z bramą wjazdową. Całe 

zostały tylko stajnia cugowa i nowozbudowane skrzydło z drugą 

bramą. Pałac doszczętnie spalony, stoją tylko oczerniałe mury z 

dwoma herbami na szczycie. Spotykam służącego Dymitra, który 

mnie zaraz poznał. (…) Od administratora dowiaduję się 

szczegółów. Wujostwo terroryzowani przez wojska rosyjskie, 

wyjechali w końcu w niedzielę 8 VIII [1915 r.]. Pałac spalił się14-

go. Przed samym wycofaniem się Moskale podpalili budynki, 

wysadzili gorzelnię, ale pałac administrator uratował. W niedzielę 

wkroczyły tu patrole niemieckie i wtedy zaczęli Moskale 

bombardować Różankę, a specjalnie pałac, który od granatów 

zapalił się i doszczętnie spłonął. Z rzeczy wewnątrz prawie nic nie 

uratowano. Nie spaliła się tylko kaplica pałacowa. W obrazie w 

ołtarzu nad głowę Matki Boskiej ugrzęzła kula ze szrapnela. Jeden 

filar w pałacu od strony Bugu rozwalony i kilka dziur w murze. 

Sklepienia w pokojach i na piwnicach stoją. Bydło z zarodowej 

obory, 80 sztuk, klacze matki, stadninę 140 sztuk, odesłano do 

Nieświeża. Resztę zabrali Moskale, tak że żadnego inwentarza, ani 

jednego konia nie ma. ” 

Część wystroju i zbiorów z Różanki ocalała i została przez 

Konstantego Zamoyskiego przeniesiona do pałacyku myśliwskiego 

w Adampolu, zbudowanego w okresie międzywojennym (por. opis 

wnętrz adampolskiego pałacu, np. Katalog Zabytków Sztuki w 

Polsce. T. VIII, z. 18.: Woj. lubelskie. Pow. włodawski. Red. R. 

Brykowski, E. Smulikowa. Warszawa 1975, s. 1.) 

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. pałac został wymieniony w Spisie zainwentaryzowanych 

zabytków kultury i sztuki na terenie Województwa Lubelskiego, Lub. 

Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie na wysokiej skarpie Bugu nadal istnieją piwnice i tarasy 

Wrocław 1992, il. 171-176.  
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pałacu w Różance. Zespół pałacowo-parkowo-folwarczny figuruje w 

wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/915) 

279.  Różanka Włodawa włodawski Kościół parafialny pw. św. Augustyna został wzniesiony w l. 1908-

13, w miejscu istniejących wcześniej cerkwi unickich. Fundatorami 

kościoła byli Róża i August Zamoyscy oraz okoliczni włościanie. 

Autorem projektu był arch. Ksawery Dionizy de Makowo 

Makowski, ale w trakcie realizacji świątynia została powiększona. 

Autorem ostatecznych zmian był arch. Jan Olearski.  

W 1915 r. kościół został uszkodzony pociskami artyleryjskimi i 

karabinowymi. Ucierpiał dach i wieża. Starty ocenione zostały na  

5 mln marek niemieckich.  

Do 1929 r. świątynia była poddawana nieustającym naprawom. 

Dopiero w 1929 r. sprzedaż części gruntu parafialnego pozwoliła na 

przeprowadzenie generalnego remontu podczas którego wymieniono 

część sklepień, naprawiono mury zewnętrzne, a także wylano 

betonowe posadzki w nawach i wykonano podłogę na chórze 

muzycznym (prace te nie były zrealizowane do 1914 r.). Inwestycja 

zamknęła się w kwocie 9.213,16 zł. Wykonano także ogrodzenie 

wokół kościoła. Prace zostały zakończone w 1931 r.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Kościół figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych 

(Nr A/915).  

Źródła lub bibliografia: 

 A. Krasicki. Dziennik z kampanii 

rosyjskiej 1914-16. Warszawa 1988.  

 J. Żywicki. Architektura neogotycka na 

Lubelszczyźnie. Lublin 1998, s. 300.  

  

280.  Ruda  

[Wyższa]  

Ruda-Huta chełmski Początki parafii prawosławnej – XVI w. (w 1557 r. została 

wzniesiona pierwsza cerkiew prawosławna). Następnie, do 1875 r. 

funkcjonowała parafia unicka. Ostatnia z cerkwi unickich, nosząca 

wezwanie św. Michała Archanioła, została wzniesiona w 1802 r. 

Świątynia była usytuowana w Rudzie Wyższej, przy ob. drodze z 

Rudy do Rudki.  

Podczas bitwy w 1915 r. cerkiew została zniszczona pociskiem 

artyleryjskim.  

Obecnie na placu cerkiewnym znajduje się obelisk z krzyżem – 

Źródła lub bibliografia: 

 W. Słobodian. Cerkvi Chołmskoj 

eparchii. Lwów 2005, s. 358.  

 A. Franecki. Ślady dziejów gminy Ruda-

Huta. Chełm-Ruda Huta 2009, s. 15, 17, 

83.  
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nagrobek ks. Mikołaja Iwanowicza Tusiewicza (1842-1898).  

281.  Rybitwy Józefów nad 

Wisłą  

opolski Wieś została praktycznie unicestwiona w okresie I wojny światowej. 

O natężeniu działań wojennych świadczy duży (ok. 2,8 ha) cmentarz 

wojenny żołnierzy austro-węgierskich i rosyjskich poległych w lipcu 

1915 r. Wg danych statystycznych zebranych przez Biuro 

prowadzone przez Henryka Wiercieńskiego – 600 na 614 budynków 

zostało zniszczonych.  

Uszkodzony został kościół parafialny (por. niżej).  

Źródła lub bibliografia: 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: Klęski 

wojenne w budynkach na obszarze 27 

powiatów okupacji austro-węgierskiej 

zestawione przez Biuro Statystyczne G. 

K. R. pod kierunkiem Henryka 

Wiercieńskiego. Lublin 1917-18, rkps 

sygn. 1865.  

 J. Libera. Opis historyczny wsi Rybitwy, 

woj lubelskie, gm. Józefów n/Wisłą. PP 

PKZ o/Lublin. Lublin 1982, s. 29, mps 

w posiad. WUOZ w Lublinie.  

282.  Rybitwy Józefów nad 

Wisłą 

opolski Parafia istniała w 1326 r.  

Istniejący, murowany, późnorenesansowy kościół parafialny pw. 

Wszystkich Świętych został wzniesiony w 1613 r.  

W okresie I wojny światowej kościół został uszkodzony w 1914 i w 

1915 r.:  

W Wykazie zniszczonych i uszkodzonych budowli oraz strat 

materialnych spowodowanych działaniami nieprzyjacielskich wojsk 

przy starciach zbrojnych z wojskami rosyjskimi w Diecezji 

Lubelskiej w 1914 r. (opracowanym na podstawie danych zebranych 

w pierwszych miesiącach 1915 r.) informowano, że od pocisków w 

ścianach kościoła powstały dziury. Zniszczone zostały zabudowania 

parafialne. Straty w związku z uszkodzeniem budynku kościoła 

oceniono wówczas na 7.700 rb. (wg materiałów zebranych przez 

Wiercieńskiego).  

W lipcu 1915 r. w kościele urządzono szpital wojenny (w związku z 

trwającą bitwą pod Nieszawą). Następnie został spalony wraz z całą 

wsią.  

W formularzu wykazu start wypełnionym przez Urząd parafialny w 

Źródła lub bibliografia: 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: 

Kościoły, rkps sygn. 1854, s. 8.  

 T. Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód 

wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie 

zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 

i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 133.  

 AAL. Rep. 60, XXI/11: Akta o wojnie 

1914 r.[1914-1917; akta w jęz. 

rosyjskim i polskim], nlb.  

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 145, 145v, 

151 dublet s. 146, 146v i 147.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 13:Woj. lubelskie. Pow. opolski. 

Red. R. Brykowski, E. Rowińska. 

Warszawa 1960, s. 32.  

 J. Libera. Opis historyczny wsi Rybitwy, 

woj lubelskie, gm. Józefów n/Wisłą. PP 
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dn. 26 czerwca 1919 r. podsumowano w/w straty i informowano, że 

kościół „został spalony i od pocisków uszkodzony. Pozostały ściany 

i to uszkodzone”. Wysokość zniszczenia oceniono na ok. 100.000 

koron.  

Straty we wnętrzu, ocenione na 30.000 koron (zniszczone zostały 2 

ołtarze boczne i ambona). W płonącej wieży stopiły się 2 dzwony. 

Organy zostały uszkodzone.  

Wraz ze świątynią została spalona i rozbita od pocisków murowana 

plebania, a także drewniana organistówka oraz budynki 

ekonomiczne.  

Odbudowa zniszczonych budowli została podjęta już w 1917 r.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kościół wraz z wyposażeniem wnętrza, cmentarz 

kościelny oraz nagrobki i drzewostan na cmentarzu figurują w 

wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/557).  

PKZ o/Lublin. Lublin 1982, s. 29, mps 

w posiad. WUOZ w Lublinie.  

 ks. Marek T. Zahajkiewicz. Diecezja 

Lubelska. Informator historyczny i 

administracyjny. Lublin 1985, s. 268.  

 Archidiecezja lubelska. Red. ks. Piotr B. 

Nowak i in. Lublin 2006, s. 469.  

 J. Żywicki. Architektura neogotycka na 

Lubelszczyźnie. Lublin 1998, s. 301.  

283.  Rzeczyca 

Ziemiańska 
Trzydnik 

Duży 

kraśnicki Drewniany kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego w 

Rzeczycy Ziemiańskiej został zbudowany w 1753 r.  

W formularzu wykazu start wypełnionym przez Urząd parafialny w 

dn. 18 sierpnia 1919 r. informowano, że w wyniku działań 

wojennych zostały spalone parkany wokół kościoła i cmentarza 

grzebalnego. Stratę oceniono na 16.000 koron.  

W d. 28 marca 1917 r. proboszcz parafii w Rzeczycy Ziemiańskiej 

ks. Walenty Zawistowski skierował do C. i K. Komendy 

Obwodowej w Janowie [Lubelskim] zażalenie następującej treści: 

„Dn. 23 marca 1917 roku o godzinie 8 rano w czasie sprawowania 

Sakramentów Świętych weszli do kościoła uzbrojeni z nakrytymi 

głowami żołnierze w celu poszukiwania jakoby ukrytego tam zboża, 

Źródła lub bibliografia: 

 APL. C. i K. Komenda Powiatowa w 

Janowie 1915-1918, sygn. 241: Sprawa 

profanacji kościoła w Rzeczycy 

Ziemiańskiej przez żołnierzy 

austriackich, s. 1.  

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 160, 160, 

161 

Ikonografia: 

 Rzeczyca Ziemiańska. Kościół z 

ogrodzeniem. Fot. NN,  ndt., IS PAN, nr 

inw. B.955. 
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lecz nie znaleźli. Tego rodzaju zbrojne wkroczenie do kościoła 

wywołało ogromne oburzenie wśród ludu licznie zebranego wtedy 

do odbycia Spowiedzi Wielkanocnej. Na taki widok wiele kobiet ze 

łkaniem wychodziło z kościoła. ”  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie zespół kościoła parafialnego obejmujący: kościół z 

wyposażeniem wnętrza, dzwonnicę i otoczenie kościoła z 

drzewostanem – figurują w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych (Nr A/1064).  

 

284.  Rzeczyca 

Ziemiańska 
Trzydnik 

Duży 

kraśnicki Cmentarz grzebalny w Rzeczycy Ziemiańskiej został założony w 

poł. XIX w. W związku z działaniami wojennymi został 

zdewastowany wraz z ogrodzeniem – straty, wg wykazu 

Wiercieńskiego, oceniono na 2.000 rb.  

Z Wykazu zniszczonych i uszkodzonych budowli oraz strat 

materialnych spowodowanych działaniami nieprzyjacielskich wojsk 

przy starciach zbrojnych z wojskami rosyjskimi w Diecezji 

Lubelskiej w 1914 r. w 1914 r. (opracowanego na podstawie 

informacji zebranych w pierwszych miesiącach 1915 r.) wynika, że 

sprawcą zniszczenia były wojska rosyjskie.  

W formularzu strat wypełnionym przez Urząd parafialny w dn. 18 

sierpnia 1919 r. Urząd parafialny potwierdził straty w urządzeniu 

cmentarza.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Najstarsza część cmentarza katolickiego figuruje w wojewódzkim 

rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/103).  

Źródła lub bibliografia: 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: 

Kościoły, rkps sygn. 1854, s. 7.  

 AAL. Rep. 60, XXI/11: Akta o wojnie 

1914 r.[1914-1917; akta w jęz. 

rosyjskim i polskim], nlb.  

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 160, 160v, 

161.  

285.  Siedliszcze Siedliszcze chełmski Lokacja miasta w 1763 r., jednak już 1821 r. Siedliszcze zostało 

pozbawione praw miejskich.  

Źródła lub bibliografia: 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 
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Wg materiałów statystycznych zgromadzonych przez 

Wiercieńskiego – 230 na 250 budynków w miejscowości zostało 

zniszczonych w wyniku działań wojennych w 1915 r.  

Całkowitemu zniszczeniu uległy domy drewniane, wypalone zostały 

również obiekty murowane, zlokalizowane w najbliższym otoczeniu 

rynku. (B. Stanek-Lebioda. Siedliszcze. Studium...).  

Wg relacji M. Siedleckiego obraz zniszczeń był następujący:  

„Siedliszcze [...] było silną, obronną pozycją wojskową. [...] 

Ogromna, dziwna, niespokojna, szaro-żółta plama, porysowana 

lasem okropnych kominów, sterczących dziwnie bardzo ku górze – 

to gruzy miasteczka”.  

Jedynymi nie zniszczonymi przez Kozaków budowlami były: 

cerkiew, szkoła i herbaciarnia rosyjska. (jw. M. Siedlecki).  

przez Henryka Wiercieńskiego: Klęski 

wojenne w budynkach na obszarze 27 

powiatów okupacji austro-węgierskiej 

zestawione przez Biuro Statystyczne G. 

K. R. pod kierunkiem Henryka 

Wiercieńskiego. Lublin 1917-18, rkps 

sygn. 1865.  

 M. Siedlecki. Z ziemi lubelskiej. Jesień 

1915. Kraków 1916, s. 25-26 [relacja 

także wydana w formie broszury, 

Kraków 1916].   

 B. Stanek-Lebioda. Siedliszcze. Studium 

historyczno-urbanistyczne gm. w/m woj. 

chełmskie. PP PKZ o/Lublin, Lublin 

1988, s. 53.  

Ikonografia:  

 Siedliszcze. Spalona zabudowa. Fot. 

[w:] B. Stanek-Lebioda. Siedliszcze. 

Studium historyczno-urbanistyczne gm. 

w/m woj. chełmskie. PP PKZ o/Lublin, 

Lublin 1988, il. XXII.  

286.  Siedliszcze Siedliszcze chełmski W Siedliszczu w 1898 r. zbudowana została bożnica, która 

najprawdopodobniej w 1915 r. została spalona.  

W 1923 r. wykonany został projekt jej odbudowy – inwestor: 

Komitet odbudowy Bożnicy w Siedliszczu – zwracał się w dn. 2 

czerwca 1923 r. do Okręgowej Dyrekcji Robót Publicznych z prośbą 

o zatwierdzenie projektu na rekonstrukcję budowli. 

Odbudowa został zrealizowana w 1927 r.  

Obecnie bożnica nie istnieje (została niszczona w czasie II wojny 

światowej).  

Źródła lub bibliografia: 

 APL. Urząd Wojewódzki Lubelski 

1919-1939, Wydz. Społ. -Polit., sygn. 

730: Wykazy statystyczne bożnic 

żydowskich i prywatnych domów 

modlitwy [1920-1922], s. 50-56.  

 APL. Urząd Wojewódzki Lubelski 

1919-1939, Wydz. Kom.-Bud., sygn. 

605: Projekt na odbudowę bożnicy 

szkoły żydowskiej w Siedliszczach, pow. 

chełmski. 

 B. Stanek-Lebioda. Siedliszcze. Studium 

historyczno-urbanistyczne gm. w/m woj. 

chełmskie. PP PKZ o/Lublin, Lublin 
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1988, s. 68-69.  

Ikonografia:  

 Siedliszcze. Bożnica, projekt odbudowy, 

1923 r.: Projekt na odbudowę bożnicy 

szkoły żydowskiej w Siedliszczach, pow. 

chełmski. APL. Urząd Wojewódzki 

Lubelski 1919-1939, Wydz. Kom.-Bud., 

sygn. 605.  

287.  Siedliszcze Siedliszcze chełmski Parafia rzymskokatolicka w Siedliszczu była erygowana w 1907 r. 

(w pocz. XX w. zbudowana została tymczasowa kaplica drewniana 

pw. śś. Piotra i Pawła, w 1920 r. przeniesiona do Kawęczyna).  

Wcześniej (przed 1907 r.) w Siedliszczu działała wyłącznie parafia 

greckokatolicka – od 1764 r. do 1875 r. W 1875 r. – parafia 

prawosławna. W 1904 r. zbudowano nową, murowaną cerkiew, 

która została nieznacznie uszkodzona przez wojska niemieckie w 

1915 r.  

Ponieważ w 1919 r. budynek cerkwi prawosławnej został 

przekazany parafii rzymskokatolickiej – parafia ta była adresatem 

zapytań odnośnie podsumowania stanu budowli po zakończeniu 

wojny.  

W formularzu strat Urząd parafialny informował, że dach świątyni 

został podziurawiony, a szyby wybite.  

Parafia utraciła trzy XX-wieczne dzwony, które zostały wywiezione 

do Rosji.  

Dawna cerkiew, ob. kościół pw. MB Częstochowskiej nie figuruje w 

wojewódzkim rejestrze zabytków.  

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 287, 287v, 

294.  

  

288.  Sielec Leśniowice chełmski W Sielcu położonym przy ważnym trakcie Chełm-Wojsławice-

Uchanie, ulokowane były obronne budowle zamkowe – ostatnia z 

nich została wzniesiona pod k. XVI w. przez Mikołaja 

Uhrowieckiego.  

Rzewuscy, którzy objęli Sielec w pocz. XVIII w., zbudowali tutaj 

Źródła lub bibliografia: 

 Z. Limanowski. Zniszczenia w 

budowlach w Królestwie Polskim. 

Warszawa 1920. Wydawnictwo 

Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych w 
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barokowy pałac, jednak ostatnią siedziba rodu był niewielki, 

murowany dwór, prawdopodobnie z poł. XIX w. Opis i fotografie 

dworu (z l. 30 i 70. XX w.) zamieścił Aftanazy w Dziejach 

rezydencji... Był to budynek parterowy, z portykiem o dwóch parach 

kolumn dźwigających belkowanie i trójkątny szczyt. W części 

zachodniej zrealizowane zostało jedno dwupiętrowe skrzydło 

(zapewne projektowano budowę dwóch).  

Dwór został spalony „przez ustępujących przed Niemcami 

kozaków”. Wraz z dworem spłonęło archiwum rodzinne 

Rzewuskich. 

W 1918 r. dwór odbudowano.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Aktualnie założenie dworsko-parkowe obejmujące dwór i zieleń 

komponowaną oraz figurę NMP Assunty – jest ujęte w 

wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/1129).  

Warszawie. s. 47.  

 R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, s. 349-350.  

289.  Sitaniec Zamość  zamojski Parafia powstała w poł. XV w.  

W 1698 r. zbudowany został w Sitańcu kolejny z rzędu kościół – 

modrzewiowy, ufundowany przez Zamoyskich. Rozwiązania 

konstrukcyjne zastosowane w tym kościele zostały wykorzystane 

przy budowie młodszego o 32 lata kościoła w Tomaszowie 

Lubelskim.  

Kościół został zinwentaryzowany przez arch. Adolfa Szyszko-

Bohusza.  

„... kościół trójdzielny, złożony z kruchty, szerszej, prostokątnej 

nawy i węższego, wydłużonego prezbiterium zamkniętego 

trójbocznie. W końcowej części prezbiterium wydzielona była 

zakrystia ze skarbcem na piętrze. W nawie był chór muzyczny 

wsparty na dwóch słupach. [...] Nawę i prezbiterium przykrywały 

pozorne sklepienia kolebkowe z lunetami. Zrąb nawy i prezbiterium 

były równej wysokości, z zewnątrz zwieńczone wydatnym gzymsem 

podokapowym. Dach nad nawą był dwuspadowy, nad prezbiterium 

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 207, 207v, 

214.  

 ks. Marek T. Zahajkiewicz. Diecezja 

Lubelska. Informator historyczny i 

administracyjny. Lublin 1985, s. 383. 

 Cyfrowa Izba Pamięci Gminy Zamość. 

Przystanie Kulturowe Gminy Zamość: 

Sitaniec. Dostępne na: 

http://izbapamieci.gminazamosc.pl 

 

http://izbapamieci.gminazamosc.pl/


 

 

 

 

 

2
1

7
 

niższy, zakończony wielopołaciowo, dach nad kruchtą sięgał do 

gzymsu wieńczącego zrąb nawy. Wszystkie dachy pobite były 

gontami. W połowie długości kalenicy dachu była wieżyczka-

sygnaturka zwieńczona wysokim ostrosłupem”. (opis za: 

http://izbapamieci.gminazamosc.pl). 

Kościół parafialny spłonął doszczętnie 1 lipca 1915 r., razem z nim 

„organ stary”. Powyższą informację zamieściła parafia w formularzu 

strat z dn. 20 lipca 1919 r.  

Pozostała murowana brama-dzwonnica z l. 1741-1742 (nie figuruje 

w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych).  

290.  Sitaniec Zamość zamojski Istniejący, murowany (o cechach neogotyckich i neorenesansowych) 

kościół parafialny rzymskokatolicki pw. św. Bartłomieja Ap., został 

wzniesiony w l. 1907-1913 z fundacji Maurycego Zamoyskiego.  

Tej świątyni również nie ominęły zniszczenia wojenne: w 1915 r. 

podczas odwrotu armii rosyjskiej kościół został znacznie 

uszkodzony wskutek wybuchu granatu. Spłonęły akta kościelne.  

Urząd parafialny wykazał na formularzu strat wypełnionym w dn. 

20 lipca 1919 r., że spalony został dach kościoła i uszkodzona 

wieża, a przy tym – spłonęły utensylia kościelne i sygnaturka (dwa 

dzwony uratowały się).  

Dziekan Dekanatu Zamojskiego w Łabuniach w piśmie Nr 69 z dn. 

26 kwietnia 1919 r. informował, że w związku ze zniszczeniem 

dachu i kopuły, która runęła, oraz zniszczeniem wszystkich 

budynków parafialnych – parafia będzie potrzebowała 150.000 

koron na odbudowę (jakkolwiek z innych dokumentów wynika, że 

remont był prowadzony od 1916 r. do 1918 r.).  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Aktualnie kościół z wyposażeniem wnętrza, cmentarz kościelny i 

drzewostan figurują w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych (Nr A/1505).  

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 207, 207v, 

214.  

 AAL. Rep. 61, XXI/2: Odbudowa 

kościołów przez wojnę zniszczonych 

[1917-1920], nlb.  

 AAL. Rep. 60, XXI/11: Akta o wojnie 

1914 r. [1914-1917; akta w jęz. 

rosyjskim i polskim], nlb.  

 ks. Marek T. Zahajkiewicz. Diecezja 

Lubelska. Informator historyczny i 

administracyjny. Lublin 1985, s. 383.  

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 453.  

 

http://izbapamieci.gminazamosc.pl/
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291.  Sitaniec Wolica Zamość  zamojski W XVII w. istniał tutaj folwark. W 2 poł. XVIII w. – organizacja 

nowego folwarku należącego do Ordynacji Zamoyskiej.  

Na terenie folwarku zlokalizowany był modrzewiowy, XVIII-

wieczny dwór, który spłonął w 1914 r.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. dwór został wymieniony w Spisie zainwentaryzowanych 

zabytków kultury i sztuki na terenie Województwa Lubelskiego, Lub. 

Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych 

figuruje rządcówka (z k. XIX w.) z towarzyszącą zielenią (Nr 

A/1498).  

Źródła lub bibliografia: 

 J. Górak. Nieznane dworki 

Lubelszczyzny. „Studia i materiały 

lubelskie”, t. 11.  Lublin 1986, s. 160.  

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 454.  

Ikonografia: 

 Wolica. Dwór. Ilustracja [w:] „Wieś 

ilustrowana” R. 1911, Nr 6, s. 16.  

292.  Sitno Sitno zamojski Cerkiew w Sitnie być może istniała od XIV-XV w. Następne 

cerkwie – unickie – były wzmiankowane w kolejnych stuleciach. 

W1875 r. zbudowano nową cerkiew drewnianą lub gruntownie 

wyremontowano starą. Była to cerkiew prawosławna.  

Po I wojnie światowej cerkiew już nie istniała.  

Obecnie w tym miejscu budynek szkoły. Na sąsiedniej działce 

znajduje się grzebalny cmentarz prawosławny.  

Źródła lub bibliografia: 

 W. Słobodian. Cerkvi Chołmskoj 

eparchii. Lwów 2005, s. 372.  

293.  Skierbieszów Skierbieszów zamojski Skierbieszów od 1426 r. był własnością chełmskich. Za sprawą bp 

Jerzego Zamoyskiego wzniesiony został na wzgórzu za miastem 

zamek obronny, zniszczony ok. 1659 r. W 1783 dobra biskupie 

zostały skonfiskowane i sprzedane przez rząd austriacki.  

Pod k. XIX w. nabył je Stanisław Wydżga, który w 1900 r. 

rozpoczął budowę murowanego pałacu o cechach późnobarokowej 

rezydencji. Autorem projektu był Stanisław Czachórski. Opis i 

fotografię pałacu zamieścił Aftanazy w Dziejach rezydencji... Pałac 

był jednokondygnacyjny, nakryty wysokim, łamanym dachem 

mansardowym. W połaciach dachu były lukarny o barokowych 

spływach. Część centralna pałacu była dwupiętrowa, trójosiowa, w 

przyziemiu z czterokolumnowym portykiem dźwigającym obszerny 

Źródła lub bibliografia: 

 R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, s. 352-354.  

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 458.  

Ikonografia:  

 Skierbieszów. Pałac – fasada ok. 1914. 

Fot. [w:] R. Aftanazy. Dzieje rezydencji 

na dawnych kresach Rzeczypospolitej. 
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balkon. Zryzalitowaną część środkową wieńczył trójkątny szczyt.  

Budowla została zniszczona w czasie I wojny światowej.  

Wówczas Wydżgowie zamieszkali w murowanym, pierwotnym 

dworze wzniesionym w XIX w. dla administratora lub dzierżawcy. 

Dwór ten został rozebrany w l. 50. XX w.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. pałac został wymieniony w Spisie zainwentaryzowanych 

zabytków kultury i sztuki na terenie Województwa Lubelskiego, Lub. 

Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie w wojewódzkim rejestrze zabytków figuruje wzgórze – d. 

siedziba biskupów chełmskich (Nr A/1502).  

Zachowały sie pozostałości XVIII-wiecznego parku.  

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, il. 453.  

294.  Skierbieszów Skierbieszów zamojski W 1428 r. Skierbieszów został nadany biskupom chełmskim, którzy 

wybudowali tutaj zamek. Parafię erygowano 15 kwietnia 1436 r. – 

pierwsza świątynia była drewniana. Po 1783 r. dobra biskupie 

zostały skonfiskowane.  

Istniejący, murowany, renesansowy kościół parafialny 

rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia NMP i św. Dominika został 

wzniesiony w XVII w.  

W 1915 r. wskutek działań wojennych wojsk rosyjskich i 

austriackich kościół oraz zabudowania ekonomiczne i domy 

mieszkalne zostały zrujnowane. Urząd parafialny wykazał powyższe 

na stosownym formularzu w dn. 23 sierpnia 1919 r. Stratę oceniał na 

280.000 koron. Informował również o zabraniu przez Rosjan w 1914 

r. czterech dzwonów.  

Dziekan Dekanatu Zamojskiego w Łabuniach w piśmie Nr 69 z dn. 

26 kwietnia 1919 r. informował, że w związku ze zniszczeniem 

kościoła – parafia będzie potrzebowała 100.000 koron.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 206, 206v, 

215.  

 AAL. Rep. 61, XXI/2: Odbudowa 

kościołów przez wojnę zniszczonych 

[1917-1920], nlb.  
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zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kościół wraz z wyposażeniem wnętrza, dwiema figurami i 

drzewostanem – ujęty jest w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych (Nr A/1461).  

295.  Skierbieszów Skierbieszów zamojski Na cmentarzu parafialnym przed 1857 r. została zbudowana wg proj. 

Henryka Marconiego neogotycka kaplica grobowa Wołk-

Łaniewskich.  

W okresie I wojny światowej, kaplica w wyniku ostrzału została 

uszkodzona.  

Odbudowana w okresie międzywojennym. W okresie II wojny 

zniszczona całkowicie. Ob. zrekonstruowane zostały mury.  

Źródła lub bibliografia: 

 J. Żywicki. Architektura neogotycka na 

Lubelszczyźnie. Lublin 1998, s. 309.  

Ikonografia:  

 Skierbieszów. Kaplica grobowa Wołk-

Łaniewskich na cmentarzu parafialnym. 

Projekt w posiad. osoby prywatnej, 

wykorzystany [w:] J. Żywicki. 

Architektura neogotycka na 

Lubelszczyźnie. Lublin 1998, s. 309.  

296.  Skorczyce Urzędów kraśnicki  Historia siedziby mieszkalnej w miejscowości związana jest m. in. z 

Mikołajem Rejem.  

W 1915 r. spłonął dwór drewniany, o którym nie zachowały się 

przekazy pozwalające na ocenę jego wartości zabytkowych.  

Istniejący obecnie budynek o cechach architektury dworkowej jest 

zdekapitalizowany. Ten drewniany „dwór”, zbudowany w 1918 r. w 

miejscu poprzedniego, został opisany przez Góraka w artykule 

Nieznane dworki...,.  

Wg stanu na 1982 r. zachował się także zaniedbany park o 

charakterze krajobrazowym z ok. 200 drzewami. (Fijałkowski, 

Kseniak. Parki wiejskie...).  

Park nie figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych.  

Źródła lub bibliografia: 

 Z. Limanowski. Zniszczenia w 

budowlach w Królestwie Polskim. 

Warszawa 1920. Wydawnictwo 

Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych w 

Warszawie. s. 47.  

 D. Fijałkowski, M. Kseniak. Parki 

wiejskie Lubelszczyzny. Stan, ochrona i 

rewaloryzacja biocenotyczna. Warszawa 

1982, s. 346.  

 J. Górak. Nieznane dworki 

Lubelszczyzny. „Studia i materiały 

lubelskie”, t. 11.  Lublin 1986, s. 134.  

297.  Sławatycze Sławatycze bialski W XV w. wieś królewska, od 1499 r. prywatna. W 1577 lokacja 

miasta przez ks. Prońskich.  

August Krasicki zanotował: „... miasteczko spalone, z wyjątkiem 

Źródła lub bibliografia: 

 A. Krasicki. Dziennik z kampanii 

rosyjskiej 1914-1916. Warszawa 1988, 

s. 322.  
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części południowej, gdzie kwaterujemy”. (wpis w dzienniku z dn. 31 

sierpnia 1915 r.).  

298.  Sławatycze Sławatycze bialski Parafia rzymskokatolicka erygowana została w 1631 r. W 1887 r. 

parafia została zlikwidowana, a drewniany kościół z 1761 r. 

pozostawał zamknięty.  

Po carskim ukazie tolerancyjnym w 1905 r. świątynia została 

ponownie otwarta.  

Nowy kościół pw. M. B. Różańcowej w Sławatyczach został 

zbudowany w l. 1913-1919. 

August Krasicki zanotował: „Kościół w kilku miejscach trafiony 

granatami, cerkiew naprzeciwko nie naruszona [...] Kościół w 

Sławatyczach Niemcy zajęli na szpital, przy czym wyrzucili aparata 

kościelne, krzyże itp. Nasz kapelan udał się do niemieckiego lekarza 

ze skargą na to, i prosił o pozwolenie uporządkowania kościoła, aby 

móc jutro odprawić nabożeństwo dla żołnierzy”. 

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Kościół parafialny, cmentarz kościelny i ogrodzenie – figurują w 

wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/1365). 

Źródła lub bibliografia: 

 A. Krasicki. Dziennik z kampanii 

rosyjskiej 1914-1916. Warszawa 1988, 

s. 322.  

299.  Sławatycze Sławatycze bialski Stara, drewniana cerkiew unicka pw. św. Michała Archanioła została 

wzniesiona w 1721 r. z fundacji Michała Kazimierza Radziwiłła. Po 

1875 r. – cerkiew prawosławna.  

Świątynia została spalona w 1915 r. Wówczas (od 1912 r.) w 

miejscowości istniała już nowa, murowana cerkiew oraz nowy, 

murowany kościół rzymskokatolicki pw. M. B. Różańcowej, 

zbudowany w l. 1913-1919.  

 

 

 

Źródła lub bibliografia: 

 APL. Starostwo Powiatowe Bialskie 

1919-1939, sygn. 187: Wykaz kościołów, 

kaplic, cmentarzy, cerkwi i zborów 

ewangelickich. [1921], s. 68-69.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 18.: Woj. lubelskie. Pow. 

włodawski. Red. R. Brykowski, E. 

Smulikowa. Warszawa 1975, s. 41.  

 W. Słobodian. Cerkvi Chołmskoj 

eparchii. Lwów 2005, s. 380.  
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300.  Sosnowa Wola Dzierzkowice janowski W Sosnowej Woli był dwór i folwark, założony wśród lasów w k. 

XIX w. W początku XX w. folwark należał do Rudzkich.  

Założenie zostało zniszczone podczas I wojny światowej (gmina 

należała do najbardziej zniszczonych na obszarze b. Królestwa 

Kongresowego).  

Po wojnie dobra zostały rozparcelowane.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. dwór został wymieniony w Spisie zainwentaryzowanych 

zabytków kultury i sztuki na terenie Województwa Lubelskiego, Lub. 

Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Nie istnieje. Wg stanu na 1982 r. – pozostało kilkanaście drzew 

parkowych (Fijałkowski, Kseniak. Parki wiejskie...).  

Źródła lub bibliografia: 

 Z. Limanowski. Zniszczenia w 

budowlach w Królestwie Polskim. 

Warszawa 1920. Wydawnictwo 

Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych w 

Warszawie. s. 47.  

 D. Fijałkowski, M. Kseniak. Parki 

wiejskie Lubelszczyzny. Stan, ochrona i 

rewaloryzacja biocenotyczna. Warszawa 

1982, s. 349.  

301.  Sosnowica Sosnowica parczewski Sosnowica od XV/XVI w. była własnością Sosnowskich. W 1753 r. 

istniejące założenie dworskie (z XVII-wiecznym, drewnianym 

dworem) zostało rozbudowane przez Józefa Sosnowskiego. W 

gościnie u Sosnowskich przebywał Tadeusz Kościuszko – z jego 

pobytem tutaj związana jest romantyczna historia miłości młodego 

Tadeusza do Ludwiki Sosnowskiej.  

Od k. XIX w. dobra były własnością Libiszewskich. Był to okres 

prosperity: Teodor Libiszewski założył m.in. ok. 800 ha 

gospodarstwo rybackie i przeniósł ośrodek dworski z zaniedbanego, 

drewnianego, otynkowanego dworu w miejsce położone z dala od 

wioski (Świątkowski, Podlasie, s. 14; tam opis dworu i zabudowań 

wg stanu na 1909 r. oraz fotografie). Zabytkowy, stary dwór stał się 

siedzibą Okręgowego Towarzystwa Rolniczego we Włodawie 

(Archiwum TOnZP). 

Wg informacji zawartych w sprawozdaniu z bytności w dn. 28 

lutego 1914 r. w Sosnowicy przedstawiciela TOnZP – z dwóch 

murowanych, barokowych pawilonów zbudowanych obok dworu 

przez Józefa Sosnowskiego jeden był w gruzach, a rozległe stajnie 

Źródła lub bibliografia: 

 IS PAN, Archiwum TOnZP, teczka nr 

207: Sosnowica.  

 T. Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód 

wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie 

zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 

i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 164.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 14: Woj. lubelskie. Pow. 

parczewski. Red. R. Brykowski. E. 

Smulikowska. Warszawa 1970, s.16. 

 J. Górak. Nieznane dworki 

Lubelszczyzny. „Studia i materiały 

lubelskie”, t. 11.  Lublin 1986, s. 178.  

 S. Jadczak. Gmina Sosnowica. 

Monografia. Lublin-Sosnowica 2003, s. 

106.  

Ikonografia:  

 Sosnowica. Dwór: wjazd do dworu i 

oficynę, dwór, salon i pokój Kościuszki 
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były w ruinie (sterczały tylko mury i kominy).  

Dwór został zniszczony w 1915 r. – w czasie odwrotu wojska 

rosyjskie zarządziły ewakuację ludności Sosnowicy i podpaliły 

miejscowość. Z dworu ocalał jeden alkierz.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. dwór został wymieniony w Spisie zainwentaryzowanych 

zabytków kultury i sztuki na terenie Województwa Lubelskiego, Lub. 

Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie założenie przestrzenne obejmujące m. in.  

zespół rezydencjonalny: oficyna, pozostałości drugiej oficyny, 

alkierz dawnego dworu i park figurują w wojewódzkim rejestrze 

zabytków nieruchomych (Nr A/672).  

 

[w:] W. Świątkowski, Podlasie. Piąta 

wycieczka po kraju. Warszawa 1929, il. 

s. 16.  

 Sosnowica. Rzut dworu i fotografie, 

1914. IS PAN, Archiwum TOnZP, 

teczka nr 207: Sosnowica.  

 Sosnowica. Dwór. Fot. J. Kłos, 1914 

[w:] Wieś i miasteczko. Warszawa 1916. 

T. I, s. 99, il. 270.  

 Sosnowica. Spalony dwór. Fot. J. Kłos, 

po 1915.  IS PAN, nr inw. B. 2870.  

302.  Stanin 

(Wesołówka 

Stanin) 

Stanin łukowski Założenie dworskie w Staninie sięga swym początkiem XVII w. 

Murowany, alkierzowy dwór został wzniesiony jako dwór obronny. 

W 1863 r. został spalony i nabyty przez Załuskich praktycznie jako 

ruina, a następnie odrestaurowany przez nich pod kierunkiem 

warszawskiego arch. Adolfa Schucha.  

Dwór zniszczony w l. 1914-20, odremontowany w 1929 r.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu: 

Zespół podworski: dwór z fosą i tarasami, oficyna, stajnia (wraz z 

zabytkową stolarszczyzną) oraz park – figurują w wojewódzkim 

rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/307).  

Źródła lub bibliografia: 

 W. Tatarkiewicz. Trzy dwory podlaskie: 

Stanin, Jagodne, Sarnów. [w:] „Prace 

Komisji Historii Sztuki”, T. V, z. II. 

1932 r., s. 21-173.  

 

303.  Stara Wieś Mircze hrubieszowski Wieś szlachecka, wymieniona w 1427 r. Ok. 1790 r. – własność 

Rakowskich, którzy wznieśli murowany, klasycystyczny dwór, po 

czym wybudowali kolejny, a starszy przeznaczyli na oficynę. Opis 

budynków, wnętrz i parku krajobrazowego oraz fotografie zamieścił 

Aftanazy w Dziejach rezydencji...  

W czasie I wojny światowej dwór został obrabowany, a wnętrza 

Źródła lub bibliografia: 

 R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, s. 203-204.  

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 
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zniszczone.  

W 1919 r. majątek został rozparcelowany. W czasie II wojny 

światowej został całkowicie zniszczony, a park wycięto.  

Nie istnieje.  

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 470.  

Ikonografia:  

 Stara Wieś. Pierwotny dwór, nst. 

oficyna ok. 1914 r. oraz nowy dwór: 

elewacja frontowa, elewacja ogrodowa i 

elewacja boczna. Fot. [w:] R. Aftanazy. 

Dzieje rezydencji na dawnych kresach 

Rzeczypospolitej. Województwo bełskie. 

Ziemia chełmska województwa ruskiego, 

t. 6, Wrocław 1995, il. 264-269.  

304.  Stara Wieś 

(Kraśniczyn)  
Kraśniczyn krasnostawski Do 1875 r. w Kraśniczynie funkcjonowała parafia unicka, następnie 

przekształcona na prawosławną.  

Cerkiew została wybudowana w l. 1840-1854 przez właściciela dóbr 

hr. Aureliusza Poletyło. W 1900 r. obok cerkwi wybudowano 

murowaną dzwonnicę.  

W 1915 r. w trakcie odwrotu wojsk rosyjskich spalony został 

parafialny budynek mieszkalny i zabudowania gospodarcze (z 

XIX/XX w.), uszkodzona została dzwonnica, zniszczone 

wyposażenie wnętrza (ołtarz, chrzcielnica, ławki).  

Brak jest bliższych informacji, gdyż rekoncyliacja na kościół 

rzymskokatolicki miała miejsce w 1920 r. – wówczas kościół 

filialny parafii w Surhowie, która w związku z tym, wg stanu na 

1919 r., nie zgłosiła żadnych strat.  

Potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Aktualnie dawna cerkiew greckokatolicka, ob. kościół 

rzymskokatolicki pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła (w dec.: 

Wniebowzięcia NMP), wraz z wyposażeniem wnętrza figuruje w 

wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/1160).  

Dzwonnica istnieje, ale nie jest wpisana do rejestru zabytków.  

Źródła lub bibliografia: 

 ks. Marek T. Zahajkiewicz. Diecezja 

Lubelska. Informator historyczny i 

administracyjny. Lublin 1985, s. 209.  

 Archidiecezja lubelska. Red. ks. Piotr B. 

Nowak i in. Lublin 2006, 234.  

 W. Tarnas. Kraśniczyn. Dzieje gminy i 

okolic. Lublin 2006, s. 506.  

305.  Stary Zamość Stary Zamość zamojski Parafia istniała w 1531 r.  Źródła lub bibliografia: 
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 Istniejący, murowany, renesansowy kościół parafialny 

rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia NMP został wzniesiony w l. 

30. XVI w. W l. 1551-1591 użytkowany przez protestantów. 

Restaurowany (od fundamentów) w 1592 r. dzięki funduszom Jana 

Zamoyskiego, a w 1844 r. – dzięki Ordynacji Zamoyskiej. W 1902 

przebudowany i powiększony.  

Kościół został uszkodzony w 1914 r.  

W Wykazie zniszczonych i uszkodzonych budowli oraz strat 

materialnych spowodowanych działaniami nieprzyjacielskich wojsk 

przy starciach zbrojnych z wojskami rosyjskimi w Diecezji 

Lubelskiej w 1914 r. (opracowanym na podstawie danych zebranych 

w pierwszych miesiącach 1915 r.) wymieniono zniszczenie kościoła 

od pocisków armatnich i kul karabinowych na sumę 3.500 rb.  

W tej samej wysokości straty, ujął w zestawieniu Wiercieński, 

dodając przy tym informację o uszkodzeniu ogrodzenia kościelnego 

(strata równa 300 rb.).  

Straty wg formularza z 1919 r., spowodowane przez wojska 

rosyjskie i austriackie, Komisja Szacunkowa w 1916 r. oceniła na 

5.315 rubli i były one następujące: zniszczony został cały dach, 

uszkodzone wiązania [dachu] oraz tynk z zewnętrznej ściany. 

Austriacy zabrali cztery dzwony.  

Dziekan Dekanatu Zamojskiego w Łabuniach w piśmie Nr 69 z dn. 

26 kwietnia 1919 r. informował, że kościół został już 

„doprowadzony do porządku”.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kościół, ogrodzenie z dwiema bramami i trzema kaplicami 

procesyjnymi, kaplica przedpogrzebowa, figura NMP, kapliczka 

słupowa i drzewostan w granicach ogrodzenia oraz plebania figurują 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: 

Kościoły, rkps sygn. 1854, s. 7v.  

 AAL. Rep. 60, XXI/11: Akta o wojnie 

1914 r. [1914-1917; akta w jęz. 

rosyjskim i polskim], nlb.  

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 205, 205v, 

216.  

 AAL. Rep. 61, XXI/2: Odbudowa 

kościołów przez wojnę zniszczonych 

[1917-1920], nlb.  
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w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/1072).  

306.  Stefankowice 

[Stepankowice] 

Hrubieszów hrubieszowski W XIX w., aż do 1945 r. Stefankowice należały do Gałęzowskich.  

Murowany, klasycystyczny dwór został wzniesiony w pocz. XIX w. 

lub nieco wcześniej. Opis i fotografie dworu zamieścił Aftanazy w 

Dziejach rezydencji... Korpus główny dworu był drewniany, od 

strony północnej przylegało do niego murowane skrzydło. Budowla 

była parterowa, nakryta gontowym dachem. Wejścia (jedno 

prowadzące do budynku głównego i jedno do części bocznej) były 

poprzedzone kolumnowymi portykami zwieńczonymi trójkątnymi 

szczytami.  

W czasie I wojny światowej dwór wraz z wyposażeniem i licznymi 

pamiątkami spłonął, zachowały się wyłącznie mury skrzydła 

północnego oraz ok. ¼ części drewnianego korpusu. W okresie 

międzywojennym przystosowano do mieszkania ocalałą część 

murowaną i drewnianą, dostawiając do tej ostatniej szeroki, 

czterokolumnowy podcień.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Aktualnie w wojewódzkim rejestrze zabytków figuruje park 

dworski, kuźnia i aleja lipowa poza parkiem (Nr A/1450) 

Na terenie parku znajduje się największe na Lubelszczyźnie 

skupienie sosny czarnej (wg stanu na pocz. l. 80. XX w.: 

Fijałkowski, Kseniak, Parki wiejskie... – 111 sztuk, w tym kilka o 

obwodzie powyżej 2,5 m).  

Źródła lub bibliografia: 

 Z. Limanowski. Zniszczenia w 

budowlach w Królestwie Polskim. 

Warszawa 1920. Wydawnictwo 

Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych w 

Warszawie. s. 47.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 6: Woj. lubelskie, Pow. 

hrubieszowski. Red. R. Brykowski, E. 

Rowińska. Warszawa 1964, s. 47.  

 D. Fijałkowski, M. Kseniak. Parki 

wiejskie Lubelszczyzny. Stan, ochrona i 

rewaloryzacja biocenotyczna. Warszawa 

1982, s. 190.  

 J. Górak. Nieznane dworki 

Lubelszczyzny. „Studia i materiały 

lubelskie”, t. 11.  Lublin 1986, s. 178.  

 R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, s. 208-212.  

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 476.  

Ikonografia:  

 Stefankowice. Dwór od strony 

podjazdu, elewacja ogrodowa oraz 

wnętrze: sala balowa oraz salon – przed 

1914. Fot. [w:] R. Aftanazy. Dzieje 

rezydencji na dawnych kresach 

Rzeczypospolitej. Województwo bełskie. 

Ziemia chełmska województwa ruskiego, 
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t. 6, Wrocław 1995, il. 270-273.  

307.  Stryjów Izbica krasnostawski Folwark pod nazwa Stryjów został wydzielony w 1815 r. i 

sprzedany Antoniemu Świeżawskiemu, który wybudował ok. 1818 

r. klasycystyczny dwór na surowym korzeniu. Następnie budynek 

został przebudowany i rozbudowany przez Adolfa Smorczewskiego. 

Opis i fotografie zamieścił Aftanazy w Dziejach rezydencji... Bryła 

dworu została rozbudowana poprzez realizację dwóch wysokich i 

szerszych od korpusu skrzydeł bocznych, w tym jednego z wieżą. 

Portyk kolumnowy na osi korpusu został zastąpiony neogotyckim 

przedsionkiem. W wyniku przebudowy d. dwór uzyskał formę 

eklektycznego pałacu o dominujących elementach 

neorenesansowych.  

Park został zaprojektowany przez Waleriana Kronenberga w 2 poł. 

XIX w.  

W okresie I wojny światowej zniszczone i ograbione z wyposażenia 

zostało północno-wschodnie skrzydło budynku. Zabudowania 

gospodarcze zostały częściowo spalone. 

Do majątku Smorczewscy powrócili po zakończeniu wojny i 

przystąpili do odbudowy dworu.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Aktualnie pałac i park figurują w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych (Nr A/445).  

Źródła lub bibliografia: 

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 8.: Woj. lubelskie. Pow. 

krasnostawski. Red. R. Brykowski, E. 

Rowińska. Warszawa 1964, s. 51-52.  

 R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, s. 354-359.  

 Anna Hałata. Pasje ziemianina – artysty. 

Feliks Smorczewski herbu Rawicz ze 

Stryjowa. „Ziemiaństwo na 

Lubelszczyźnie”, Kozłówka 2003, s. 

375-377. 

Ikonografia: 

 Stryjów. Pałac, elewacja południowa, 

skrzydło zachodnie, skrzydło wschodnie 

– przed 1914.  Fot. [w:] R. Aftanazy. 

Dzieje rezydencji na dawnych kresach 

Rzeczypospolitej. Województwo bełskie. 

Ziemia chełmska województwa ruskiego, 

t. 6, Wrocław 1995, il. 455-457.  

308.  Studzianka  Łomazy bialski W 1679 r. Jan III Sobieski osiedlił we wsi Studzianka Tatarów-

Lipków: rotmistrza Samuela Romanowskiego i Adama Ułana 

Korsackiego.  

W 1817 r. zbudowany został znany z fotografii, drewniany meczet.  

W dn. 15 sierpnia 1915 r. meczet został spalony przez wycofujące 

się wojska rosyjskie.  

Krajoznawca Wacław Świątkowski w podróży po Podlasiu zapisał: 

„Meczet spalony. Cmentarz profanują nowi nabywcy zaścianków, 

Źródła lub bibliografia: 

 W. Świątkowski. Podlasie. Piąta 

wycieczka po kraju. Warszawa 1929, s. 

70. 

 B. Górny. Monografia powiatu 

bialskiego woj. lubelskiego. Biała 

Podlaska 1939, s. 85.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 2: Woj. lubelskie. Pow. Biała 
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rozbijając płyty piaskowcowe na osełki do kos”.  

Meczet nie został odbudowany i nie została wznowiona działalność 

gminy wyznaniowej tatarskiej na tym terenie.  

 

Podlaska. Red. K. Kolendo-

Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński. 

Warszawa 2006, s. 219.  

 S. Jadczak. Gmina Terespoł. 

Monografia. Lublin-Terespol 1999, s. 

75.  

Ikonografia:  

 Studzianka. Drewniany meczet. Fot.  

„ze zbiorów p. Bogdanowiczowej” [w:] 

W. Świątkowski. Podlasie. Piąta 

wycieczka po kraju. Warszawa 1929, s. 

69. 

309.  Studzianki  Batorz janowski Parafia w Bożej Woli w formularzu strat datowanym na 15 lipca 

1919 r. wykazała, że w 1915 r., podczas odwrotu z Karpat wojsk 

rosyjskich, bateria austriacka zniszczyła – „zrównała z ziemią” 

kamienną kaplicę we wsi Studzianki, która mogła pomieścić 200 

osób, w tej kaplicy odprawiana była co miesiąc msza św.  

Wysokość strat została oceniona na blisko 100.000 koron.  

Kaplica ta została wzniesiona przez dziedzica wsi w pocz. XVIII w., 

gdyż wówczas po spaleniu się drewnianego kościoła w Batorzu nie 

było świątyni parafialnej (drugą kaplicę wystawił w Bożej Woli i 

sprowadził kapłanów do ich obsługi).  

Kaplica nie istnieje.  

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 157, 157v, 

164.  

 ks. Marek T. Zahajkiewicz. Diecezja 

Lubelska. Informator historyczny i 

administracyjny. Lublin 1985, s. 188.  

310.  Surhów Kraśniczyn krasnostawski Klasycystyczny, murowany pałac, wzniesiony w l. 1813-1819 przez 

Pawła Cieszkowskiego został zinwentaryzowany w 1836 r. i 

zamieszczony w wydawnictwie Zbiór znaczniejszych budowli... ). 

We wnętrzach znajdowały sie empirowe polichromie wykonane 

przez M. Montiego oraz sztukaterie. Opis, ikonografię oraz 

fotografie pałacu i jego wnętrz (wykonane przed 1939 r.) zamieścił 

Aftanazy w Dziejach rezydencji...  

Pałac został zdewastowany w czasie I wojny światowej, a następnie 

odnowiony przez Skolimowskich w okresie międzywojennym 

Źródła lub bibliografia: 

 T. Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód 

wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie 

zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 

i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 167.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 8.: Woj. lubelskie. Pow. 

krasnostawski. Red. R. Brykowski, E. 

Rowińska. Warszawa 1964, s. 55.  
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(użytkujących obiekt od 1932 r.).  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. pałac został wymieniony w Spisie zainwentaryzowanych 

zabytków kultury i sztuki na terenie Województwa Lubelskiego, Lub. 

Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111 (jednak wg naszej wiedzy w 

Surhowie istniał jeden budynek, zwany raz dworem, raz pałacem).  

Aktualnie zespół pałacowo-parkowy obejmujący: pałac z wystrojem 

architektoniczno-sztukateryjnym i polichromią wnętrz, otoczenie 

pałacu ze śladami podjazdu z gazonem i park figurują w 

wojewódzkim rejestrze zabytków (Nr A/456).  

 R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, s. 359-368.  

Ikonografia:  

 Surhów. Pałac. Rysunek [w:] Zbiór 

znaczniejszych budowli w województwie 

lubelskim [litogr. J. Sławiński, Łaszcz, 

Stompf]. Warszawa, 1836, il. 44-46. 

Cyfrowa Biblioteka Narodowa, 

dostępne na: www.polona.pl Rysunek 

[w:] R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, il. 461-463.  

 Surhów. Pałac: elewacja frontowa, 

elewacja ogrodowa, wnętrza, wystrój – 

przed 1939. Fot. [w:] R. Aftanazy. 

Dzieje rezydencji na dawnych kresach 

Rzeczypospolitej. Województwo bełskie. 

Ziemia chełmska województwa ruskiego, 

t. 6, Wrocław 1995, il. 464-482.  

311.  Szczekarków 

Kolonia 

Wilków opolski Folwark w Szczekarkowie o tradycji staropolskiej.  

W 1915 r. został spalony nowy (wzniesiony w l. 1905-1914) pałac 

Kleniewskich oraz z zabudowania gospodarcze.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Zespół pałacowo-parkowy obejmujący: pałac, d. rządcówkę, 

budynek gospodarczy, założenie parkowe z fragmentami ogrodzenia 

i małej architektury – figurują w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych (Nr A/785).  

Źródła lub bibliografia: 

 W. Włodarczyk. Dzieje Wilkowa i 

okolic. Wilków 1998, s. 85.  
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312.  Szóstka Drelów bialski Pierwsza, drewniana cerkiew została zbudowana w 1551 r. Kolejna, 

także drewniana, została rozebrana i pochodzący z rozbiórki 

materiał został użyty jako budulec cerkwi cmentarnej pw. św. 

Jerzego.  

Murowana cerkiew prawosławna pw. św. Włodzimierza została 

wzniesiona po 1887 r. wg projektu arch. Wiktora N. Syczugowa.  

Z nowej cerkwi „Moskale zabrali dzwony i nawet klamkę mosiężną 

z głównych drzwi” (wpis z dn. 15 sierpnia 1915 r. w dzienniku 

prowadzonym przez Augusta Krasickiego).  

Od okresu międzywojennego – kościół rzymskokatolicki. pw. 

Narodzenia NMP.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu: 

Dawna cerkiew prawosławna, obecnie kościół parafialny z 

otoczeniem figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych (Nr A/1287).  

Źródła lub bibliografia: 

 A. Krasicki. Dziennik z kampanii 

rosyjskiej 1914-1916. Warszawa 1988, 

s. 302.  

 

313.  Szychowice Mircze hrubieszowski Pierwotnie istniał tutaj drewniany dwór obronny na wyspie 

(zachowane są ślady wałów i fos).  

W poł. XVIII w. Józef Benedykt Leszczyński wzniósł w 

Szychowicach nowy, murowany dwór, który został po 1830 r. 

rozbudowany przez Wincentego Rulikowskiego o skrzydło o 

cechach neogotyckich. Opis, ikonografie i fotografie dworu 

zamieszcza Aftanazy w Dziejach rezydencji... Był to budynek na 

planie prostokąta, w części centralnej – trójosiowej piętrowy, 

zwieńczony trójkątnym frontonem o bogatej heraldycznej dekoracji. 

We wnętrzu dwór miał zabytkowe wyposażenie, przechowywane w 

nim były pamiątki rodzinne, zbiory (m. in. porcelany z fabryki 

Rulikowskich w Horodnicy, pasów słuckich, broni, sreber). Posiadał 

dużą bibliotekę.  

Dwór z wyposażeniem głównie w stylu empire i niemal całą 

zawartością został spalony w czasie I wojny światowej.  

Źródła lub bibliografia: 

 T. Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód 

wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie 

zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 

i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 166.  

 R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, s. 228-230.  

 J. Petera-Górak. Kaplice i figury w 

rezydencjach ziemiańskich i parkach 

dworskich na Lubelszczyźnie. 

„Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie”, 

Kozłówka 2003, s. 288.  

 D. Fijałkowski, M. Kseniak. Parki 

wiejskie Lubelszczyzny. Stan, ochrona i 
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Po 1920 r. odbudowano część budynku. Podczas II wojny 

zniszczona została nie tylko pozostałość dworu, ale również 

pozostałe zabytkowe budynki, m.in. spichlerz, stajnia, wozownia i 

gorzelnia oraz kaplica (Janina Petera-Górak w artykule Kaplice i 

figury w rezydencjach ziemiańskich... podaje informację, że kaplica 

notowana w 1781 r. została zniszczona już w 1915 r.).  

Park został wycięty – wg stanu na 1982 r. zachowały się szczątkowe 

aleje lipowe (Fijałkowski, Kseniak. Parki wiejskie...).  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. dwór [pałac] został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Nie istnieje. W wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych 

figuruje aktualnie park podworski (Nr A/1447).  

rewaloryzacja biocenotyczna. Warszawa 

1982, s. 200.  

Ikonografia:  

 Szychowice. Pałac. Rysunek [w:] Zbiór 

znaczniejszych budowli w województwie 

lubelskim [litogr. J. Sławiński, Łaszcz, 

Stompf]. Warszawa, 1836, il. 33. 

Cyfrowa Biblioteka Narodowa, 

dostępne na: www.polona.pl Rysunek  

[w:] R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, il. 300, 301.  

 Szychowice. Neogotyckie skrzydło ok. 

1914, oraz zniszczony dwór po 1920. 

Fot. [w:] R. Aftanazy. Dzieje rezydencji 

na dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, il. 302, 303.  

 

314.  Średnia Wieś 

(właść. obręb 

geodezyjny: 

Zaburze) 

Żółkiewka krasnostawski Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1608 r. (początkowo 

wchodziła w skład dóbr Żółkiewka). W poł. XIX w. wymieniany był 

także folwark pod nazwą Średnia Wieś.  

Podczas I wojny światowej spłonął klasycystyczny budynek dworu. 

Wówczas właścicielem nieruchomości był August Janisławski.  

W 1924 r. budynek na podstawie zachowanych planów i zdjęć został 

odbudowany (=zrekonstruowany) wg projektu arch. Tadeusza 

Zaremby.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu: 

Dwór i park figurują w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych (Nr A/1199).  

Źródła lub bibliografia: 

 M. Kseniak. Ewidencja parku 

dworskiego w Średniej Wsi, woj. 

.zamojskie. Lublin 1979, s. 7, mps w 

posiad. WUOZ Delegatura w Zamościu.  

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 511.  
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315.  Świdniki Miączyn zamojski Pierwsza wzmianka o miejscowości z 1394 r. (w związku z 

utworzeniem parafii w Grabowcu). Wieś szlachecka. W 2 poł. XVIII 

w. i 1 ćw. XIX w. własność Batowskich, od 1835 r. Węgleńskich. 

Murowany, klasycystyczny pałac został wzniesiony w k. XVIII w. 

(?). Następnie, w k. XIX w. Jan Węgleński rozpoczął przebudowę 

pałacu wg projektu Stanisława Czachórskiego.  

Opis i fotografie pałacu i parku z ok. 1914 r. zamieścił Aftanazy w 

publikacji Dzieje rezydencji... Pałac był dwukondygnacyjny, z 

portykiem o czterech toskańskich kolumnach. W salonie znajdowały 

sie meble nabyte na licytacji wyposażenia Zamku Królewskiego w 

Warszawie. We wnętrzach były obrazy, m. in. Kossaka, Tondosa, 

Brandta, Wyczółkowskiego.  

Pałac został spalony w okresie I wojny światowej i nie został 

odbudowany.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Pozostały po dawnym założeniu park krajobrazowy wraz z alejami 

figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków (Nr A/1295).  

 

Źródła lub bibliografia: 

 Z. Limanowski. Zniszczenia w 

budowlach w Królestwie Polskim. 

Warszawa 1920. Wydawnictwo 

Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych w 

Warszawie. s. 47.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 6: Woj. lubelskie, Pow. 

hrubieszowski. Red. R. Brykowski, E. 

Rowińska. Warszawa 1964, s. 53.  

 R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, s. 231-234.  

 B. Stanek-Lebioda. Stanisław 

Czachórski, agronom z wykształcenia – 

rysownik i architekt z zamiłowania. 

„Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie”, 

Kozłówka 2003, s. 407.  

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 513.  

 E. Niedźwiedź, J. Niedźwiedź, J. 

Siudak. Dzieje miejscowości gminy 

Miączyn, powiat zamojski. Miączyn-

Zamość 2005, s. 68.  

Ikonografia:  

 Świdniki. Pałac Węgleńskich. Ilustracja 

[w:] „Tygodnik Ilustrowany ” R. 1913, 

Nr 14, s. 271.  

 Świdniki. Pałac i park ok. 1914. Fot. 

[w:] R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 
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województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, il. 304-307.  

316.  Świerszczów 

 

 

 

Cyców łęczyński Od 1 poł. XVIII w dobra Świerszczów i Wola Garbata pozostawały 

w rękach Rulikowskich. Drewniany, alkierzowy dwór o barokowej 

formie dwór powstał z przebudowanej oficyny (po 1770 r.). 

Ostateczna forma dworu została nadana w okresie, kiedy 

właścicielem był Ludwik Rulikowski. Opis dworu i ogrodu 

(założonego „w guście włoskim”) oraz fotografie dworu zamieścił 

Aftanazy w Dziejach rezydencji...  

Dwór spłonął w okresie I wojny światowej.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu: 

Aktualnie założenie dworsko-parkowe obejmujące: park, dawne 

ogrody i zbiornik wodny figurują w wojewódzkim rejestrze 

zabytków nieruchomych (Nr A/347).  

Źródła lub bibliografia: 

 J. Górak. Nieznane dworki 

Lubelszczyzny. „Studia i materiały 

lubelskie”, t. 11.  Lublin 1986, s. 178.  

 R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, s. 368-370.  

Ikonografia:  

 Świerszczów. Dwór: elewacja boczna i 

elewacja tylna. Fot. [w:] R. Aftanazy. 

Dzieje rezydencji na dawnych kresach 

Rzeczypospolitej. Województwo bełskie. 

Ziemia chełmska województwa ruskiego, 

t. 6, Wrocław 1995, il. 484, 485.  

317.  Świerże Dorohusk chełmski W miejscowości istniał dom modlitwy (bejt ha-midrasz), który 

został spalony w 1915 r.  

Źródła lub bibliografia: 

 APL. Urząd Wojewódzki Lubelski 

1919-1939 Wydz. Społ.-Polit., sygn. 

730: , Wykazy statystyczne bożnic 

żydowskich i prywatnych domów 

modlitwy [1920-1922], s.  

 APL. Urząd Wojewódzki Lubelski 

1919-1939 Wydz. Kom. -Bud., sygn. 

606: Projekt odbudowy bożnicy w os. 

Świerże, pow. chełmski [1924]. 

Ikonografia:  

 Świerże. Bożnica: Projekt odbudowy 

bożnicy w os. Świerże, pow. chełmski 

[1924]. APL. Urząd Wojewódzki 

Lubelski 1919-1939 Wydz. Kom. -Bud., 

sygn. 606. 
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318.  Świerże Dorohusk chełmski Parafia łacińska w Świerżach była erygowana w 1443 r.  

Istniejąca, neogotycka świątynia pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła 

została wzniesiona w l. 1905-7 z fundacji Marii Orsetti.  

Urząd parafialny w dn. 10 lipca 1919 r. zgłosił w formularzu strat 

uszkodzenie „małej wieżyczki” (zapewne wieżyczki na sygnaturkę) 

i potłuczenie części dachówki, które to szkody zostały 

spowodowane przez wojska rosyjskie w 1915 r.  

Ponadto Rosjanie zabrali trzy dzwony: dwa z 1909 r. i jeden z 1668 

r. z łacińskim napisem.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Aktualnie kościół parafialny rzymskokatolicki wraz z otoczeniem 

figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków (Nr A/984).  

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 290, 290v, 

291.  

 

319.  Targowisko 

 

 

Zakrzew lubelski Według tradycji pierwsza świątynia w Targowisku istniała już w 2 

poł. XI w., zaś parafia była erygowana w 1293 r.  

Istniejący, drewniany kościół parafialny rzymskokatolicki pw. św. 

Tomasza Becketa został zbudowany w 1746 r. z fundacji 

proboszcza. W pocz. XIX w. założono cmentarz grzebalny.  

W okresie I wojny światowej parafia poniosła straty w związku z 

dewastacją cmentarza, ogrodzenia i budynków plebańskich, 

ocenione na 250 + 750 rb.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Cmentarz grzebalny figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków 

(Nr A/357).  

Źródła lub bibliografia: 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: 

Kościoły, rkps sygn. 1854, s. 7v.  

 Archidiecezja lubelska. Red. ks. Piotr B. 

Nowak i in. Lublin 2006, s. 561.  

320.  Tarnawa Duża  Turobin biłgorajski W Tarnawie był folwark Ordynacji Zamoyskiej, od 1903 r. w 

dzierżawie u Stanisława Grodzkiego.  

Murowany dwór został spalony w 1918 r.  

Następnie zbudowano tutaj nowy dwór drewniany, który wg stanu 

na poł. l. 80. XX w. był przebudowany i zniszczony (Górak, 

Źródła lub bibliografia: 

 J. Górak. Nieznane dworki 

Lubelszczyzny. „Studia i materiały 

lubelskie”, t. 11.  Lublin 1986, s. 154.  



 

 

 

 

 

2
3

5
 

Nieznane dworki...).  

321.  Tarnawatka  Tarnawatka tomaszowski Wieś założona pod k. XV/na pocz. XVI w. Od ok. 1900 r. w 

posiadaniu Tyszkiewiczów.  

W dn. 27 sierpnia 1914 r. w wyniku walk, które toczyły się 

pomiędzy armią rosyjska a austriacką – miejscowość została 

spalona.  

Źródła lub bibliografia: 

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 518.  

322.  Tarnawatka Tarnawatka tomaszowski Dobra w 1567 r. nadane Stanisławowi Zamojskiemu. 

Od ok. 1900 roku własność Jana i Elżbiety Tyszkiewiczów. Zespół 

gospodarczy składał się wówczas z tartaku parowego, tartaku 

wodnego nad Wieprzem, dwóch terpentyniarni, eksploatowano 

pokłady kamienia wapiennego. 

W dn. 27 sierpnia 1914 r. w pobliżu Tarnawatki toczyły się walki 

pomiędzy armią rosyjską a armią austriacką. W ich wyniku 

zniszczony został folwark, m. in. młyn parowy (opis strat [w:] APL. 

Tomaszowski Zarząd Powiatowy, sygn. 225).  

Prawne potwierdzenia wartości zabytkowych obiektu:  

Zespół dworski: dom administratora, budynek d. garażu, altana, 

park, trzy budynki gospodarcze (stajnia z wozownią, obora, 

spichlerz) – figurują w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych (Nr A/1469).  

Źródła lub bibliografia: 

 APL. Tomaszowski Zarząd Powiatowy 

1867-1917, sygn. 225, s. 81. 

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 518.  

323.  Tarnogóra 

 

Izbica krasnostawski Znana jest dzienna data erekcji parafii łacińskiej: 19 maja 1544 r.  

Istniejący kościół pw. św. Zofii został wybudowany w 1544 r., przy 

zachowanej wieży obronnej z pocz. XVI w. Fundatorem świątyni 

był Jan Tarnowski. W l. 1871-1872 kościół został znacznie 

rozbudowany, wówczas włączono w jego mury przyziemie wieży.  

Kościół został uszkodzony w 1914 r. Wg wykazu Wiercieńskiego – 

straty związane z uszkodzeniem obiektów sakralnych były równe 

220 rb.  

Urząd parafialny w formularzu strat datowanym na 1 sierpnia 1919 

Źródła lub bibliografia: 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: 

Kościoły, rkps sygn. 1854, s. 7v.  

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 246, 246v, 

249.  
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r. zawarł informację, że sprawcami strat były zarówno wojska 

rosyjskie, jak i austriackie – kule karabinowe uszkodziły dach i dwa 

okna witrażowe.  

Rosjanie zabrali 3 dzwony.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Kościół z wyposażeniem w zabytki ruchome, dzwonnica, mur 

cmentarza kościelnego z dwiema kapliczkami i drzewostan w 

granicach cmentarza kościelnego figurują w wojewódzkim rejestrze 

zabytków nieruchomych (Nr A/95).  

324.  Tarnogród Tarnogród biłgorajski Parafia w Tarnogrodzie istniała w 1567 r.  

Istniejący, murowany, późnobarokowy kościół pw. Przemienienia 

Pańskiego został wybudowany w l. 1630-1632, został 

zaprojektowany przez arch. Bernarda Meretyna.  

1. W Wykazie zniszczonych i uszkodzonych budowli oraz strat 

materialnych spowodowanych działaniami nieprzyjacielskich wojsk 

przy starciach zbrojnych z wojskami rosyjskimi w Diecezji 

Lubelskiej w 1914 r. (opracowanym na podstawie danych zebranych 

w pierwszych miesiącach 1915 r.) wymieniono zniszczenie 

ogrodzenia cmentarza grzebalnego. (stratę tę oceniono na 1.200 rb.) 

oraz uszkodzenie żelaznego pokrycia dachu kościoła (260 rb.).  

Dziekan Dekanatu Tarnogrodzkiego w piśmie Nr 53 z dn. 20 

sierpnia 1919 r. informując Kurię Diecezjalną Lubelską o 

zniszczeniu dachu oraz pozostałych szkodach związanych z 

działaniami wojennymi podał straty w koronach = 55.000 koron.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 60, XXI/11: Akta o wojnie 

1914 r.[1914-1917; akta w jęz. 

rosyjskim i polskim], nlb.  

 AAL. Rep. 61, XXI/2: Odbudowa 

kościołów przez wojnę zniszczonych 

[1917-1920], nlb.  
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Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie zespół kościoła parafialnego obejmujący: kościół 

parafialny, dzwonnicę-bramę, ogrodzenie i cmentarz kościelny – 

figurują w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr 

A/61). Cmentarz grzebalny nie jest wpisany do rejestru zabytków.  

325.  Terebiniec  Werbkowice hrubieszowski W 1 poł. XIX w. dobra zostały nabyte przez Romana Czaplic-

Pohoreckiego. W XIX w. za mieszkanie służył murowany, 

parterowy dwór, kryty wysokim gontowym dachem. Po pożarze 

tego dworu, w 1908 r. Maria Pohorecka zaadaptowała d. browar 

(służący w XIX w. jako oficyna) na nową siedzibę. Była to budowla 

składająca się z czterech skrzydeł wokół centralnego dziedzińca. 

Aftanazy o tym zaadaptowanym budynku napisał: „Nie był on 

wprawdzie obiektem w pełni zabytkowym ze względu na swe 

urządzenie wewnętrzne i otoczenie, zasługiwał jednak na uwagę”.  

Budynek został spalony w 1915 r. i nie nadawał się do odbudowy.  

Źródła lub bibliografia: 

 R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, s. 244.  

 

 

326.  Terebiń Werbkowice hrubieszowski Po raz pierwszy wieś wzmiankowana w 1400 r.  

W 1915 r. wieś została całkowicie zniszczona, ocalały:  drewniana 

cerkiew zbudowana w 1779 r. (unicka, po 1875 r. prawosławna) i 

jedna stodoła.  

Dawna cerkiew, ob. kościół rzymskokatolicki figuruje w 

wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/1489).   

Źródła lub bibliografia: 

 J. Niedźwiedź. Zarys dziejów 

miejscowości gminy Werbkowice. 

Zamość 1997, s. 69.  

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 534.  

327.  Terespol Terespol bialski Parafia erygowana w 1697 r.  

Nowy, murowany kościół pw. Św. Trójcy został wzniesiony w 1863 

r. na terenie nowego miasta, wg proj. budowniczego powiatu 

siedleckiego arch. Pawła Jabłońskiego.  

W 1888 r. parafia została zlikwidowana. W 1905 r. jej działalność 

została wznowiona.  

Dozór kościoła rzymskokatolickiego w Terespolu w protokole z dn. 

25 stycznia 1919 r. wykazał, że z uwagi na to iż kościół był 

położony wśród fortów Twierdzy Brzeskiej – do jesieni 1918 r. 

Źródła lub bibliografia: 

 AKDS. Straty wojenne. Sygn. III. S. 15. 

T. 1 [1914-1919], nlb.  

 APL. Starostwo Powiatowe Bialskie 

1919-1939, sygn. 187: Wykaz kościołów, 

kaplic, cmentarzy, cerkwi i zborów 

ewangelickich. [1921], s. 11-12.  
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pozostawał nieczynny. W tym czasie uszkodzone zostało murowane 

ogrodzenie cmentarza kościelnego i brama (2.000 rb.), zniszczono 

zupełnie ogrodzenie cmentarza grzebalnego, (4.000 rb.), zburzono 

budynki gospodarcze i zrujnowano dom proboszcza (AKDS. Straty 

wojenne. Sygn. III. S. 15. T. 1 ).  

Budynek kościoła w 1921 r. został oceniony jako pozostający w 

stanie średnim (APL. Starostwo Powiatowe Bialskie, sygn. 187).  

W l. 1981-2001 kościół został rozbudowany – utracił pierwotną 

formę architektoniczną.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół pw. Św. Trójcy został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie nie figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych.  

328.  Terespol Terespol bialski Drewniana bożnica i dom modlitwy z 1849 r. – od 1914 r. były 

nieczynne z powodu działań wojennych. W wykazie statystycznym 

bożnic i domów modlitwy z 1921 r. budynki zostały określone jako 

„zdemolowane”.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. synagoga została wymieniona w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Synagoga i dom modlitwy nie istnieją – zostały zniszczone w czasie 

II wojny światowej.  

Źródła lub bibliografia: 

 APL. Urząd Wojewódzki Lubelski 

1919-1939, Wydz. Społ. -Polit., sygn. 

730: Wykazy statystyczne bożnic 

żydowskich i prywatnych domów 

modlitwy. [1920-1922], s. 38.  

329.  Tomaszów 

Lubelski 
Tomaszów 

Lubelski 

tomaszowski Wg tradycji miasto zostało założone przez Jana Zamoyskiego w 

1590 r. Przywilej lokacyjny został wydany przez Tomasza 

Zamoyskiego w 1621 r. (?). Miasto było otoczone wałami ziemnymi 

z czterema bramami i fosą.  

W XVII w. pomimo trzykrotnych niszczeń przez obce wojska – 

Źródła lub bibliografia: 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: Klęski 

wojenne w budynkach na obszarze 27 

powiatów okupacji austro-węgierskiej 
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dzięki powiązaniu z Ordynacja Zamojską i jako ważny ośrodek na 

trakcie do Lwowa i nad Morzę Czarne – miasto odbudowywano.  

W 1915 r., w związku z bitwą wojsk rosyjskich z austriackimi w 

okolicach Tomaszowa miasto zostało znacznie zniszczone: wg 

wykazu Wiercieńskiego 152 budynki – na 581 

zaewidencjonowanych.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych układu 

urbanistycznego:  

Układ urbanistyczny Tomaszowa Lubelskiego, wraz z 

pozostałościami obronnych wałów miejskich – figuruje w 

wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/246).  

zestawione przez Biuro Statystyczne G. 

K. R. pod kierunkiem Henryka 

Wiercieńskiego. Lublin 1917-18, rkps 

sygn. 1865.  

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 537.  

Ikonografia: 

 Tomaszów Lubelski po przejściu frontu 

w 1914. Fot. [w:] A. Polski. Pamięć dla 

pokoju. Cmentarze I wojny światowej w 

gminie Fajsławice województwo 

lubelskie. Fajsławice 1996, il. 16:  

330.  Tomaszów 

Lubelski 
Tomaszów 

Lubelski 

tomaszowski Drewniany kościół parafialny pw. Zwiastowania NMP został 

wzniesiony w 1627 r. z fundacji Tomasza Zamojskiego. W tym 

samym czasie była erygowana parafia.  

We wnętrzu zachował się renesansowy ołtarz główny. W 1727 r. 

świątynia był restaurowana. Przed 1873 r. zmieniono formę hełmów 

– na barokowe.  

Drewniana dzwonnica z nadwieszoną izbicą wzniesiona w XVII-

XVIII w. Brama w ogrodzeniu cmentarza kościelnego w. 

XVIII/XIX. Budynki parafialne: drewniana plebania (1 poł. XIX 

w.), murowana wikarówka (1803 r.), drewniana organistówka (1828 

r.).  

Kościół został uszkodzony przez wojska austriackie w 1915 r.  

W Wykazie zniszczonych i uszkodzonych budowli oraz strat 

materialnych spowodowanych działaniami nieprzyjacielskich wojsk 

przy starciach zbrojnych z wojskami rosyjskimi w Diecezji 

Lubelskiej w 1914 r. (opracowanym na podstawie danych zebranych 

w pierwszych miesiącach 1915 r.) wymieniono zniszczenie 

ogrodzenie wokół cmentarza i kościoła.  

W wykazie strat parafii z 1919 r. Urząd parafialny informował, że 

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 60, XXI/11: Akta o wojnie 

1914 r.[1914-1917; akta w jęz. 

rosyjskim i polskim], nlb.  

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 98, 98v, 99.  

 AAL. Rep. 61, XXI/2: Odbudowa 

kościołów przez wojnę zniszczonych 

[1917-1920], nlb.  
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przez wojska austriackie uszkodzony został dach na kościele 

(wysokość start = 5.000 koron) i budynki parafialne oraz ogrodzenie 

kościelne, a doszczętne zniszczono ogrodzenie cmentarza 

grzebalnego. Ogółem parafia poniosła straty na sumę 80.000 koron.  

Podobnie jak z innych kościołów – zabrane zostały dzwony w 

liczbie pięciu, w tym dwa z 1637 r. Rekwizycji dokonali Rosjanie.  

Dziekan Dekanatu Tomaszowskiego w piśmie Nr 48 z dn. 20 maja 

1919 r. informował, że w związku ze zniszczeniami powstałymi na 

skutek działań wojennych potrzebna będzie parafii pomoc w 

wysokości 2.000 rb.  

Remont kościoła został przeprowadzony ok. 1929 r.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół i dzwonnica zostały wymienione w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kościół parafialny rzymskokatolicki wraz z 

wyposażeniem wnętrza, dzwonnica i otoczenie w/w zabytków z 

drzewostanem (w granicach cmentarza kościelnego) – figurują w 

wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/156).  

Cmentarz grzebalny nie jest wpisany do wojewódzkiego rejestru 

zabytków.  

331.  Topólcza Zwierzyniec zamojski Do 1875 r. w Topólczy funkcjonowała parafia unicka, a następnie – 

do 1915 r. – prawosławna.  

Murowana, prawosławna cerkiew parafialna wzniesiona w 1913 r., 

w okresie walk w 1914 r. pełniła funkcję szpitala austriackiego, a w 

domu proboszcza kwaterował sztab austriackiego korpusu.  

Naczelnik Powiatu Zamojskiego w piśmie Nr 278 z dn. 3 września 

1914 r. przekazał Gubernatorowi Chełmskiemu raport dotyczący m. 

in. kościoła w Topólczy w którym po odejściu Austriaków 

„znaleziono ludzkie odchody, niedopałki papierosów, na ołtarzu 

Źródła lub bibliografia: 

 APL. Zamojski Zarząd Powiatowy 

1867-1918, sygn. 375, nlb.  
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urządzona była jadalnia; zauważono brak niektórych sprzętów 

kościelnych... ”.  

W 1919 r. erygowano parafię łacińską. Wówczas dokonano zmian w 

formie przekrycia kościoła.  

Dawna cerkiew, obecnie kościół parafialny pw. św. Izydora nie 

figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych.  

332.  Tuczępy  

(d. Tuczapy) 
Grabowiec zamojski W 1913 r. własność Chrzanowskich.  

Dwór o nn. dacie budowy. Opis i ikonografię zamieścił Aftanazy w 

Dziejach rezydencji... Dwór był parterowy, z wgłębnym portykiem 

od strony ogrodu.  

Zabytek został zniszczony w okresie I wojny światowej.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. dwór został wymieniony w Spisie zainwentaryzowanych 

zabytków kultury i sztuki na terenie Województwa Lubelskiego, Lub. 

Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Wg stanu na pocz. l. 80. XX w. – park podworski był zniszczony i 

zabudowany (Fijałkowski, Kseniak, Parki wiejskie...).  

Źródła lub bibliografia: 

 D. Fijałkowski, M. Kseniak. Parki 

wiejskie Lubelszczyzny. Stan, ochrona i 

rewaloryzacja biocenotyczna. Warszawa 

1982, s. 180.  

 R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, s. 249-250.  

Ikonografia:  

 Tuczępy. Dwór od strony ogrodu, ok. 

1913 [w:] „Wieś i dwór”, R. 1913,  Nr 

23, s. 5. Ilustracja wykorzystana  [w:] R. 

Aftanazy. Dzieje rezydencji na dawnych 

kresach Rzeczypospolitej. Województwo 

bełskie. Ziemia chełmska województwa 

ruskiego, t. 6, Wrocław 1995, il. 327.  

333.  Tuczna  Tuczna bialski Kościół parafialny pw. św. Anny został zbudowany w l. 1879-1882 

z fundacji Krasińskich i wówczas erygowano parafię. 

Świątynia w stylu neoromańskim, z wysoką, frontową wieżą.  

Wg protokółu z dn. 26 stycznia 1919 r., w 1915 r. artyleria rosyjska 

ostrzeliwująca kościół wyrządziła następujące straty:  

 „pobicie” dachu na kościele – 1.000 rb., 

 obicie tynku kościoła i wieży kościelnej – 1.000 rb. 

Źródła lub bibliografia: 

 AKDS. Straty wojenne. Sygn. III. S. 15. 

T. 1 [1914-1919], nlb. 

 AKDS. Straty wojenne. Sygn. III. S. 15. 

T. 2 [1920-1925], s. 90. 

 APL. Starostwo Powiatowe Bialskie 

1919-1939, sygn. 187: Wykaz kościołów, 

kaplic, cmentarzy, cerkwi i zborów 

ewangelickich. [1921], s. 45-46.  
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(AKDS. Straty wojenne. Sygn. III. S. 15. T. 1)  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Kościół parafialny, ogrodzenie, kostnica, brama główna, drzewostan 

i otoczenie w/w zabytków w granicach cmentarz kościelnego – 

figurują w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr 

A/423).  

334.  Turkowice Werbkowice hrubieszowski W 1903 r. obok dawnej, drewnianej cerkwi unickiej w Turkowicach 

został założony żeński monastyr prawosławny, będący filią 

monastyru w Radecznicy. W okresie kilku lat wybudowana została 

nowa cerkiew prawosławna i kilka budynków klasztornych.  

W 1915 r., w związku z sytuacja na froncie zachodnim, mniszki 

opuściły klasztor. W budynkach klasztornych urządzono szpital 

wojskowy. Blisko starej cerkwi założony został niewielki cmentarz, 

w którym chowano zmarłych w szpitalu żołnierz (cmentarz 

oznaczony na planach z okresu międzywojennego).   

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Zespół dawnego monastyru prawosławnego, w okresie 

międzywojennym zaadaptowanego do nowych funkcji, obejmujący 

m. in. d. Sobór, „czajnię” (ob. cerkiew), dom ihumeni, szkołę i 

zieleń towarzysząca zabudowie – figurują w wojewódzkim rejestrze 

zabytków nieruchomych (Nr A/1589).  

Źródła lub bibliografia: 

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 545.  

 

 

335.  Turobin Turobin biłgorajski  W 1389 r. królewska wieś targowa Turobin została nadana 

Dymitrowi z Goraja. W okresie pomiędzy 1399 a 1420 r. został 

wydany przywilej lokacyjny. Miasto było otoczone wałami 

ziemnymi z trzema bramami. W 1755 r. – hrabstwo (wówczas 

własność Kajetana Jabłonowskiego). W 1869 r. utracił prawa 

miejskie.  

W 1914 i w 1915 r., podczas działań wojennych, osada za sprawą 

wojsk austriackich została spalona. Wg wykazu Wiercieńskiego 220 

na 241 budynków zostało zniszczonych.  

Źródła lub bibliografia: 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: Klęski 

wojenne w budynkach na obszarze 27 

powiatów okupacji austro-węgierskiej 

zestawione przez Biuro Statystyczne G. 

K. R. pod kierunkiem Henryka 

Wiercieńskiego. Lublin 1917-18, rkps 

sygn. 1865.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 8.: Woj. lubelskie. Pow. 
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„Miasteczko zburzone w połowie, na miejscu gdzie stał podmiejski 

folwark, kupy gruzu i popielisko. A na niwie mogiły, mogiły... 

Szczyt każdej oznaczony drewnianym krzyżem... ” (cyt za: 

Tokarczyk. Turobin..., przypis 15, s. 226: E. Dominowa: U progu 

wielkiej wojny – wyjątki z dziennika 27 VII – 9 IX 1914 [w:] „Teka 

Zamojska” 1938, z. 4.)  

 

krasnostawski. Red. R. Brykowski, E. 

Rowińska. Warszawa 1964, s. 65.  

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 548.  

 R. Tokarczyk. Turobin. Dzieje 

miejscowości. Lublin 2002, s. 217.  

Ikonografia:  

 Turobin. Osada po spaleniu. Cerkiew i 

kościół na drugim planie. Fot. [w:] 

„Tygodnik Ilustrowany” R. 1915, Nr 28, 

s. 439.  

336.  Turobin Turobin biłgorajski  Synagoga w Turobinie została zbudowana po 1825 r.  

W 1915 roku budynek spłonął, po czym został odbudowany.  

Podczas kolejnej wojny obiekt zdewastowany. W 1972 r. rozebrany 

– nie istnieje.  

 

Źródła lub bibliografia: 

 APL. Urząd Wojewódzki Lubelski 

1919-1939, Wydz. Kom. -Bud., sygn. 

1226: Projekt na przebudowę i 

odbudowę synagogi i kahału 

starozakonnych w Turobinie pow. 

krasnystawski [1926]. 

Ikonografia:  

 Turobin. Północna strona rynku z 

widoczną synagogą, 1912. Fot. [w:] R. 

Tokarczyk. Turobin. Dzieje 

miejscowości. Lublin 2002, il. 87.  

 Turobin. Synagoga. Projekt na 

przebudowę i odbudowę synagogi i 

kahału starozakonnych w Turobinie 

pow. krasnystawski  [1926]. APL. Urząd 

Wojewódzki Lubelski 1919-1939, 

Wydz. Kom. -Bud., sygn. 1226.  

 Turobin. Świątynia Żydów turobińskich 

z lat 1825-1962. Fot. [w:] R. Tokarczyk. 

Turobin. Dzieje miejscowości. Lublin 

2002, il. 111.  
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 Turobin. Plan wnętrza bożnicy Żydów 

turobińskich. Rys.  [w:] R. Tokarczyk. 

Turobin. Dzieje miejscowości. Lublin 

2002, il. 112.  

337.  Turobin Turobin biłgorajski  Pierwszy kościół w Turobinie został zbudowany zanim została 

erygowana parafia (był to kościół filialny parafii w Czernięcinie).  

Istniejący, murowany, kościół parafialny rzymskokatolicki pw. św. 

Dominika został wzniesiony w 1530 r. W 1623 r. kościół 

przebudowany przez Jana Wolffa w stylu renesansu lubelskiego – z 

inicjatywy Jana i Elżbiety Zamoyskich.  

Kościół został uszkodzony w okresie I wojny światowej.  

W Wykazie zniszczonych i uszkodzonych budowli oraz strat 

materialnych spowodowanych działaniami nieprzyjacielskich wojsk 

przy starciach zbrojnych z wojskami rosyjskimi w Diecezji 

Lubelskiej w 1914 r. (opracowanym na podstawie danych zebranych 

w pierwszych miesiącach 1915 r.) wymieniono zniszczenie 

żelaznego pokrycia dachu (2.000 rb.) i ścian kościoła (600 rb.) oraz 

ogrodzenia kościoła i cmentarza.  

Urząd parafialny w formularzu strat z dn. 26 sierpnia 1919 r. 

informował, że kościół został w wielu miejscach uszkodzony kulami 

karabinowymi, w trzech miejscach uszkodzony szrapnelami – 

pociskami armatnimi, zaś parkan z kamienia otaczający świątynię z 

zachodniej strony został zniszczony doszczętnie, a z pozostałych 

stron – znacznie. Straty spowodowały wojska rosyjskie.  

Ponadto doszczętnie spalono plebanię oraz dom wikariusza i służby 

kościelnej. Zabrane zostały cztery dzwony.  

Dziekan Dekanatu Turobińskiego informował Kurię Diecezjalną 

Lubelską w piśmie Nr 60 z dn. 20 sierpnia 1919 r., że „kościół w 

Turobinie został obrabowany przez cofającą się armię rosyjską ze 

wszystkich utensylii metalowych... ”, oraz że plebania, dom dla 

wikariuszy i służby kościelnej zostały doszczętnie spalone, parkan 

przy kościele zrujnowany, a sam budynek kościoła został „w wielu 

Źródła lub bibliografia: 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: 

Kościoły, rkps sygn. 1854, s. 7v.  

 AAL. Rep. 60, XXI/11: Akta o wojnie 

1914 r.[1914-1917; akta w jęz. 

rosyjskim i polskim], nlb.  

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 320, 320v, 

323.  

 AAL. Rep. 61, XXI/2: Odbudowa 

kościołów przez wojnę zniszczonych 

[1917-1920], nlb.  

 R. Tokarczyk. Turobin. Dzieje 

miejscowości. Lublin 2002, s. 224.  
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miejscach uszkodzony pociskami armatnimi i kulami 

karabinowymi”. W ocenie dziekana „na doprowadzenia kościoła do 

porządku wewnątrz i zewnątrz” parafia 300.000 koron.  

Straty związane z uszkodzeniem obiektów sakralnych oraz 

cmentarza i ogrodzeń oceniono na 2.600 + 3.100 rb.  

Remont kościoła został przeprowadzony w 1921 r.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kościół z wyposażeniem w zabytki ruchome, dzwonnica z 

kostnicą, drzewostan na cmentarzu kościelnym i budynek starej 

plebanii – figurują w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych (Nr A/92).  

338.  Typin  Majdan Górny tomaszowski  Cerkiew w Typinie prawdopodobnie istniała juz w 1472 r.  

Dwie kolejne cerkwie unickie były drewniane; druga z nich była 

zbudowana w 1828 r. W 1914 r. przedsięwzięto kroki zmierzające 

do budowy nowej cerkwi, którą miał zaprojektować pełniący 

obowiązki architekta powiatu włodawskiego Eugeniusz Czyż. Z 

uwagi na wojnę nie doszło do realizacji nowej świątyni.  

Proboszcz parafii typińskiej, już w dn. 24 listopada 1914 r. 

informował, że w tymże roku wojska austriackie zniszczyły parkan 

wokół cerkwi, oraz że wybitych zostało 12 szyb okiennych (APL. 

Tomaszowski Zarząd Powiatowy, sygn. 224, pismo Nr 154). 

Proboszcz zawiadamiał również, że „skradziono 10 butelek wina”.  

W 1938 r. cerkiew została rozebrana.  

Nie istnieje.  

Źródła lub bibliografia:  

 APL. Tomaszowski Zarząd Powiatowy 

1867-1917, sygn. 224, s. 211.  

339.  Tyszowce Tyszowce tomaszowski  Rozwój miejscowości datuje sie od k. XIII w. Prawa miejskie 

Tyszowce otrzymały przed 1419 r. W 1453 r. zostały przeniesione 

na prawo magdeburskie. W 1500 r. zostały spalone przez Tatarów, 

Źródła lub bibliografia: 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: Klęski 
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w poł. XVII w. w wyniku wojny, później kilkakrotnie przez pożary. 

W 1875 r. utraciły prawa miejskie. W 1907 r. prawie w całości 

zniszczone przez pożar (wówczas spłonęła zabudowa podcieniowa).  

W 1914 r. wg danych zebranych przez Wiercieńskiego – 148 

budynków na 457 w miejscowości zostało zniszczonych w wyniku 

działań wojennych.  

Dawna siedziba właścicieli miasta – Mierów usytuowana w pd.-

wsch. narożu rynku – ocalała (tzw. Tyszowce-Podwale). Ówczesny 

właściciel Józef Lubowiecki zgłosił wyłącznie straty w rzeczach 

ruchomych (APL. Zarząd Powiatowy Tomaszowski, sygn. 227).  

wojenne w budynkach na obszarze 27 

powiatów okupacji austro-węgierskiej 

zestawione przez Biuro Statystyczne G. 

K. R. pod kierunkiem Henryka 

Wiercieńskiego. Lublin 1917-18, rkps 

sygn. 1865.  

 APL. Tomaszowski zarząd Powiatowy 

1867-1917, sygn. 227.  

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 553.  

340.  Tyszowce Tyszowce tomaszowski  Erekcja parafii przed 1424 r. Pierwsze świątynie były drewniane.  

Istniejący, murowany kościół pw. św. Leonarda został wzniesiony w 

l. 1867-1869 wg projektu Henryka Marconiego wykonanego w 1850 

r.  

W Wykazie zniszczonych i uszkodzonych budowli oraz strat 

materialnych spowodowanych działaniami nieprzyjacielskich wojsk 

przy starciach zbrojnych z wojskami rosyjskimi w Diecezji 

Lubelskiej w 1914 r. (opracowanym na podstawie danych zebranych 

w pierwszych miesiącach 1915 r.) wykazano, że od strony 

zachodniej i południowo-zachodniej ściany, tynki i pokrycie 

kościoła z blachy żelaznej zostały uszkodzone, a także rozbite trzy 

okna.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie zespół kościelny obejmujący: kościół, kapliczkę, 

dzwonnicę, trzy kapliczki drewniane i cmentarz kościelny z 

drzewostanem – figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych (Nr A/1099).  

Źródła lub bibliografia:  

 AAL. Rep. 60, XXI/11: Akta o wojnie 

1914 r. [1914-1917; akta w jęz. 

rosyjskim i polskim], nlb.  
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341.  Uchanie Uchanie tomaszowski Parafia erygowana 28 maja 1484 r.  

Istniejący, murowany kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP 

wzniesiony został w l. 1482-1484. Był kilkakrotnie niszczony. 

Około 1625 r. kościół został rozbudowany i przekształcony przez 

Jana Wolffa w stylu renesansu lubelskiego – z inicjatywy 

właściciela Uchań Mikołaja Daniłłowicza.  

Urząd parafialny w Uchaniach wykazał w formularzu strat 

datowanym na 11 lipca 1919 r., że od szrapneli wojsk niemieckich w 

1915 r. zniszczona została część dachu na kościele. Ponadto 

uszkodzona została organistówka i dom proboszcza. Komisja 

Szacunkowa w 1917 r. wyceniła straty na 425 rb. 50 kop.  

W 1915 r. zabrane zostały trzy dzwony, w tym jeden z napisem w 

jęz. starocerkiewnosłowiańskim.  

Kościół remontowany około 1931 r.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kościół z wyposażeniem wnętrza w zabytki ruchome, 

otaczający drzewostan i dzwonnica – figurują w wojewódzkim 

rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/64).  

Źródła lub bibliografia: 

 T. Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód 

wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie 

zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 

i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 131.  

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 169, 169v, 

174. 

 

342.  Uher Chełm chełmski Dwór wzniesiony w 2 poł. XVIII w. przez Wincentego Bielskiego. 

Od 1877 r. dobra Uher były własnością Fudakowskich.  

W 1915 r. murowany, klasycystyczny dwór został spalony przez 

Kozaków. Opis i fotografie dworu zamieścił Aftanazy w Dziejach 

rezydencji... Budynek był parterowy, nakryty wysokim, pokrytym 

gontem dachem naczółkowym. Od strony elewacji frontowej 

posiadał portyk czteroosiowy filarowo-kolumnowy portyk 

zwieńczony trójkątnym szczytem.  

Nie tylko Uher, ale także należące do niego folwarki zostały bardzo 

Źródła lub bibliografia: 

 Z. Limanowski. Zniszczenia w 

budowlach w Królestwie Polskim. 

Warszawa 1920. Wydawnictwo 

Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych w 

Warszawie. s. 47.  

 R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 
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zniszczone w wyniku wojny, toteż po 1918 r. dobra liczące ok. 4200 

morgów zostały rozparcelowane i rozsprzedane przez Bronisława 

Fudakowskiego.  

W l. 1933-1934 pozostałości dworu zostały rozebrane. Fragmenty 

klasycystycznej kamieniarki (węgaru i nadproży) zostały wtórnie 

wykorzystane jako uzupełnienie materiału budowlanego schodów 

przy murowanej oficynie z 1894 r.  

Wg stanu na 2000 r. – po dawnym założeniu pozostały: dawna 

oficyna, XVII-wieczny lamus i przebudowany czworak (Kseniak, 

Uher...).  Obecnie w wojewódzkim rejestrze zabytków figuruje 

dawny młyn (browar dworski) z 1 poł. XIX (Nr A/232).  

1995, s. 382-385.  

 M. Kseniak. Uher koło Chełma – obraz 

siedziby ziemiańskiej sprzed 100 lat. 

„Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie”, 

Kozłówka 2003, s. 335-358.  

Ikonografia:  

 Uher. Plan dóbr. Plan wykonany przez 

Teofila Tołwińskiego w 1880 r., 

zreprodukowany [w:] M. Kseniak. Uher 

koło Chełma – obraz siedziby 

ziemiańskiej sprzed 100 lat. 

„Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie”, 

Kozłówka 2003, il. 1, s. 343.  

 Uher. Dwór od strony podjazdu, ok. 

1890. Fot.  [w:] R. Aftanazy. Dzieje 

rezydencji na dawnych kresach 

Rzeczypospolitej. Województwo bełskie. 

Ziemia chełmska województwa ruskiego, 

t. 6, Wrocław 1995, il. 508, 509.  

 Uher. Dwór – elewacja ogrodowa, 1903. 

Fot. [w:] M. Kseniak. Uher koło Chełma 

– obraz siedziby ziemiańskiej sprzed 100 

lat. „Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie”, 

Kozłówka 2003, il. 4 , s. 345.  

 Uher. Dwór – elewacja ogrodowa, przed 

1914.  Fot. [w:] M. Kseniak. Uher koło 

Chełma – obraz siedziby ziemiańskiej 

sprzed 100 lat. „Ziemiaństwo na 

Lubelszczyźnie”, Kozłówka 2003, il. 5, 

s. 343.  

 Uher. Plan dworu i plan założenia w 

1914 . L. Fudakowski, rysunek z 

pamięci wyk. w 1979  [w:] M. Kseniak. 

Uher koło Chełma – obraz siedziby 

ziemiańskiej sprzed 100 lat. 
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„Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie”, 

Kozłówka 2003, il. 6, s. 346 i tabl. XII.  

343.  Uhrusk Wola Uhruska włodawski Po 1220 r. przez księcia Daniela I Halickiego (lub wcześniej przez 

ks. halicko-włodzimierskich), została wzniesiona cerkiew, przy 

której funkcjonował klasztor św. Daniela, wzmiankowany w l. 1267-

8. W XVII w. wymieniana była cerkiew greckokatolicka, drewniana.  

W 1849 r. wzniesiona została obok starej – nowa murowana cerkiew 

unicka, w stylu klasycystyczno-bizantyńskim z elementami 

neoromańskimi i neogotyckimi.  

Świątynia została uszkodzona podczas I wojny światowej. 

Restaurowana w l. 1920-1927.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Cerkiew prawosławna wraz z wyposażeniem wnętrza figuruje w 

wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/1153).  

Źródła lub bibliografia: 

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 18.: Woj. lubelskie. Pow. 

włodawski. Red. R. Brykowski, E. 

Smulikowa. Warszawa 1975, s. 47.  

 W. Słobodian. Cerkvi Chołmskoj 

eparchii. Lwów 2005, s. 423.  

344.  Uhrusk Wola Uhruska włodawski Pierwszy, drewniany kościół został wzniesiony w 1551 r.  

Istniejący obecnie kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela został 

zbudowany w 1678 r., a konsekrowany w 1725 r. W 1837 r. w 

wyniku restauracji świątyni po pożarze, który miał miejsce w 1804 

r., zostały zatarte jej pierwotne cechy stylowe. Obecnie kościół  o 

dominujących cechach klasycyzmu.  

Wskutek działań wojennych I wojny światowej kościół został 

uszkodzony: zniszczone zostały szyby i dachówki. Ponadto zostało 

spalone ogrodzenie, a w lipcu 1915 r. Rosjanie zabrali dwa dzwony. 

Razem wysokość strat była równa 2.070 rb.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kościół parafialny wraz z wyposażeniem 

architektonicznym i ruchomościami, drzewostan w granicach 

Źródła lub bibliografia: 

 AKDS. Straty wojenne. Sygn. III. S. 15. 

T. 1 [1914-1919], nlb.  

 AKDS. Straty wojenne. Sygn. III. S. 15. 

T. 2 [1920-1925], s 93v.  



 

 

 

 

 

2
5

0
 

ogrodzenia cmentarza kościelnego oraz plebania figurują w 

wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/670).  

345.  Urzędów Urzędów kraśnicki Lokacja miasta na obszarze d. osady targowej, położonej przy 

średniowiecznym trakcie z Lublina do Krakowa, miała miejsce za 

czasów Władysława Jagiełły. Po zniszczeniu przez Tatarów, miasto 

odbudowane i otoczone wałem i murami (1507 r.).  

Podcieniowa zabudowa drewniana i murowana spłonęła całkowicie 

w wyniku walk pozycyjnych w okresie I wojny światowej. Wg 

danych zebranych przez Biuro Statystyczne pod kierunkiem 

Wiercieńskiego – 376 na 466 budynków zostało zniszczonych.  

W bezpośredniej relacji Augusta Krasickiego, obraz miasta w dn. 19 

lipca 1915 r. przedstawiał się następująco:  

„Urzędów – duża osada, miasteczko z dwoma przedmieściami, jak 

osobne wsie. Były tu na jednym przedmieściu pozycje nasze a na 

drugim rosyjskie. Wszędzie pełno okopów z porzucona bronią. 

Cofając się podpalili Moskale także tu na przedmieściach po 

kilkadziesiąt domów, a miasteczko całe z kościołem, szkołą spalone, 

zgliszcza jeszcze dymią”.  

Podobnie zniszczenia opisał w pamiętniku Władysław Orkan: 

„Urzędów – obszerna wieś [...] zupełnie po barbarzyńsku przez 

cofających się Moskali spalona. [...] z domów zostały tylko 

okopcone kominy i piece. ” 

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych układu 

urbanistycznego:  

Układ urbanistyczny Urzędowa obejmujący rynek, ulice i wały 

obronne figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych 

(Nr A/192).  

Źródła lub bibliografia: 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: Klęski 

wojenne w budynkach na obszarze 27 

powiatów okupacji austro-węgierskiej 

zestawione przez Biuro Statystyczne G. 

K. R. pod kierunkiem Henryka 

Wiercieńskiego. Lublin 1917-18, rkps 

sygn. 1865.  

 A. Krasicki. Dziennik z kampanii 

rosyjskiej 1914-1916. Warszawa 1988, 

s. 272.  

 W. Orkan. Droga Czwartaków i inne 

wspomnienia wojenne. Kraków bdw., 

Wydawnictwo Literackie, s. 28.  

 T. Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód 

wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie 

zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 

i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 140.  

 J. Przegaliński. Opowiadania o mieście 

Kraśniku i okolicy. Lublin 1927, s. 63 

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 9: Woj. lubelskie. Pow. 

kraśnicki. Red. R. Brykowski, E. 

Rowińska, Z. Winiarz. Warszawa 1961, 

s. 34.  

 E. Jaworowska. Urzędów. Studium 

historyczno-urbanistyczne. PP PKZ/o 

Lublin. Lublin 1983, s. 27, mps w 

posiad. WUOZ w Lublinie.  

Ikonografia: 

 Urzędów. Dom podcieniowy. Rys. 
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Krauze. Ilustracja [w:] „Wędrowiec” R. 

1912, s. 205-208 i „Ziemia” R. 1913, s. 

773.   

346.  Urzędów Urzędów kraśnicki Parafia została erygowana w 1425 r.  

Istniejący, murowany kościół parafialny pw. śś Mikołaja i Otylii 

został wzniesiony w l. 1755-1784.  

Świątynia została poważnie uszkodzona w czasie I wojny światowej 

– spalił się dach z sygnaturką i wieże, popękały tynki.  

W relacji Władysława Orkana z kościoła pozostały tylko mury.  

Urząd parafialny w formularzu strat datowanym na 28 sierpnia 

wykazał powyższe zniszczenia, informując, że powstały one w 

wyniku ostrzałów przez wojska niemieckie. Straty oceniał na 76.425 

koron. Ponadto wykazywał straty w wyposażeniu świątyni: 

uszkodzenie organów, zniszczenie żyrandola, trojga drzwi i okien – 

głównie przez wojska rosyjskie. Rosjanie wywieźli dzwony w 

liczbie czterech.  

Także Dziekan Dekanatu Kraśnickiego w piśmie Nr 125 z dn. 17 

marca 19120 r. informował o zniszczeniach w powyższym zakresie 

(w wysokości 300.000 marek), dodając: „wewnątrz kościół cały 

zakopcony od dymu”.  

W wyniku działań wojennych w 1915 r. spłonęły również: dom 

plebański, budynki ekonomiczne i organistówka.  

Po wojnie wzniesiono nowa plebanię. W trakcie remontu 

prowadzonego l. 1923-1925 podniesione zostały wieże (o jedną 

kondygnację).  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kościół z wyposażeniem wnętrza i drzewostan w 

Źródła lub bibliografia: 

 W. Orkan. Droga Czwartaków i inne 

wspomnienia wojenne. Kraków bdw., 

Wydawnictwo Literackie, s. 28.  

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 179, 179v, 

184.  

 AAL. Rep. 61, XXI/2: Odbudowa 

kościołów przez wojnę zniszczonych 

[1917-1920], nlb.  

 APL. Urząd Wojewódzki Lubelski 

1919-1939, Wydz. Kom. -Bud., sygn. 

987: Projekt nadbudowy wież 

kościelnych w kościele parafialnym w 

Urzędowie, pow. janowski [1924]. 

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 9: Woj. lubelskie. Pow. 

kraśnicki. Red. R. Brykowski, E. 

Rowińska, Z. Winiarz. Warszawa 1961, 

s. 35.  

 E. Jaworowska. Urzędów. Studium 

historyczno-urbanistyczne. PP PKZ/o 

Lublin. Lublin 1983, s. 58, 59, . mps w 

posiad. WUOZ w Lublinie.  

 ks. Marek T. Zahajkiewicz. Diecezja 

Lubelska. Informator historyczny i 

administracyjny. Lublin 1985, s. 230.  

 Archidiecezja lubelska. Red. ks. Piotr B. 

Nowak i in. Lublin 2006, s. 581.  

Ikonografia: 

 Urzędów. Kościół. Ilustracja [w:] 
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granicach cmentarza kościelnego figuruje w wojewódzkim rejestrze 

zabytków nieruchomych (nr A/390).  

„Ziemia” R. 1913, s. 773.  

 Urzędów. Rynek miasta i kościół. Obraz 

Zygmunta Rozwadowskiego pt. 

„Zajęcie Urzędowa przez 1 pułk ułanów 

legionów polskich w 1915”. NAC sygn. 

1-K-4964.  

 Urzędów. Kościół parafialny. Projekt 

nadbudowy wież kościelnych w kościele 

parafialnym w Urzędowie, pow. 

janowski [1924]. APL. Urząd 

Wojewódzki Lubelski 1919-1939, 

Wydz. Kom. -Bud., sygn. 987.  

347.  Uścimów Uścimów lubartowski W 1791-1799 r. r. zbudowana została nowa, drewniana cerkiew w 

Uścimowie.  

Cerkiew została zniszczona podczas I wojny światowej.  

Źródła lub bibliografia: 

 W. Słobodian. Cerkvi Chołmskoj 

eparchii. Lwów 2005, s. 424.  

348.  Wąwolnica Wąwolnica puławski Pierwszy kościół parafialny pw. św. Wojciecha w Wąwolnicy został 

wymieniony w dokumentach w 1325 r. Była to najpierw kaplica 

zamku Kazimierza Wielkiego, po rozbudowie w pocz. XVII w. 

świątynia o cechach renesansu lubelskiego, a po rozbiórce nawy w 

okresie realizacji nowego, neogotyckiego kościoła parafialnego w l. 

1907-1914 – ponownie kaplica.  

W okresie I wojny światowej Parafia w Wąwolnicy nie poniosła 

strat wynikających z uszkodzenia kościoła, kaplicy lub zabudowań 

parafialnych. Pomimo to wyliczono, że wysokość rekompensaty za 

szkody spowodowane wojną musiałaby być równa 5.000 koron 

(ocena V-ce Dziekana Dekanatu Puławskiego, informującego o 

stratach poniesionych przez parafie Dekanatu Kurowskiego w 

piśmie skierowanym do Kurii Diecezjalnej Lubelskiej Nr 97 z dn. 25 

sierpnia 1919 r.). 

Objaśnienie przyczyny i rodzaju szkód zawarte zostało w 

formularzu strat wypełnionym przez parafię w Wąwolnicy 

wypełnionym w dn. 22 czerwca 1919 r., w którym informowała, że 

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 134, 134v, 

135.  

 AAL. Rep. 61, XXI/2: Odbudowa 

kościołów przez wojnę zniszczonych 

[1917-1920], nlb.  
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wojska niemieckie zrabowały bale dębowe na budowę ołtarzy i 

ławek do nowego kościoła, oraz że zarekwirowane zostały dzwony.  

Osada Wąwolnica wraz z neogotyckim kościołem św. Wojciecha i 

gotycką kaplicą – figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych (Nr A/798).  

349.  Werbkowice Werbkowice hrubieszowski Murowany, klasycystyczny dwór o nn. dacie budowy, 

zadokumentowany ok. 1836 r. (plan pałacu zamieszczono w albumie 

Zbiór znaczniejszych budowli w woj. lubelskim...), został zbudowany 

być może przez Adama Szydłowskiego, a następnie znacznie 

rozbudowany przez Edwarda Chrzanowskiego przed 1914 r. Opis, 

ikonografię i fotografie obiektu zamieścił Aftanazy w Dziejach 

rezydencji... Była to budowla parterowa, z wgłębnymi portykami: o 

sześciu kolumnach od frontu i o czterech od strony ogrodu, w 

częściach skrajnych podwyższona o jedną kondygnację, z 

parterowym skrzydłem przy elewacji wschodniej.  

Pałac został uszkodzony w okresie I wojny światowej, a następnie II 

wojny.  

Odbudowany w l. 50. XX w.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. dwór [pałac] został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie zespół pałacowo-parkowy obejmujący: pałac, oficynę, 

bramę wjazdową wraz z murem wiążącym ją z pałacem, rządcówka, 

stajnia z podjazdem i park figurują w wojewódzkim rejestrze 

zabytków nieruchomych (Nr A/1294).  

Źródła lub bibliografia: 

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 6: Woj. lubelskie, Pow. 

hrubieszowski. Red. R. Brykowski, E. 

Rowińska. Warszawa 1964, s. 66.  

 R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, s. 260-262.  

Ikonografia:  

 Werbkowice. Dwór (przed rozbudową) 

– elewacja frontowa i plan. Rysunek 

[w:] Zbiór znaczniejszych budowli w 

województwie lubelskim [litogr. J. 

Sławiński, Łaszcz, Stompf]. Warszawa, 

1836, il. 38. Cyfrowa Biblioteka 

Narodowa, dostępne na: www.polona.pl  

 Werbkowice. Pałac (o gabarytach jak po 

rozbudowie w okresie przed 1914 r.) od 

strony podjazdu i od strony elewacji 

ogrodowej, ok. 1960.  Fot. [w:] R. 

Aftanazy. Dzieje rezydencji na dawnych 

kresach Rzeczypospolitej. Województwo 

bełskie. Ziemia chełmska województwa 

ruskiego, t. 6, Wrocław 1995, il. 342, 

343.  

350.  Wereszczyn Urszulin włodawski Pierwszy, drewniany kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, śś. 

Stanisława bpa i Zofii został zbudowany w l. 1631-1634. Istniejący, 

Źródła lub bibliografia: 

 AKDS. Straty wojenne. Sygn. III. S. 15. 
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także drewniany, pw. św. Stanisława BM i św. Trójcy, został 

zbudowany w 1783 r. przez braci Wereszczyńskich.  

Protokół strat kościoła parafii Wereszczyn datowany na 12 marca 

1919 r. informował o następujących zniszczeniach w 1915 r.: 

„zniesiono wieżę na kościele przez co kościół poniósł strat 5.000 rb. 

[...], powybijano 72 szyby w oknach kościoła z uszkodzeniem ram 

co natrafia straty czterysta rubli” (AKDS. Straty wojenne. Sygn. III. 

S. 15. T. 1).  

W Wykazie strat kościelnych w diecezji Podlaskiej poniesionych w 

czasie wojny światowej od roku 1914 do 1920 (AKDS. Straty 

wojenne. Sygn. III. S. 15. T. 2) podana kwota strat była wyższa i 

obejmowała także straty które spowodowały wojska rosyjskie, gdyż 

Rosjanie zabrali trzy dzwony i zniszczyli sprzęty kościelne. Ujęto 

także spalenie ogrodzenia cmentarza grzebalnego i jeszcze raz 

wspomniano o potłuczonych szybach w oknach kościoła. Straty 

miały wynosić 10.800 rb.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kościół parafialny (z wyposażeniem wnętrza i 

otoczeniem) figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych (Nr A/144).  

T. 1 [1914-1919], nlb.  

 AKDS. Straty wojenne. Sygn. III. S. 15. 

T. 2 [1920-1925], s. 93v.  

Ikonografia:  

 Wereszczyn. Na drugim planie 

drewniany kościół z wieżą. Na wiosnę. 

Wieś Wereszczyn pod Lublinem. Rys. 

Feliks Brzozowski [w:] „Biesiada 

Literacka” R. 1884, Nr 20, s 313.  

 

351.  Wereszczyn Urszulin włodawski Pierwsza wzmiankowana cerkiew w Wereszczynie istniała w1510 r. 

Ostatnia, zbudowana w l. 1779-1780 (Katalog Zabytków Sztuki) lub 

w 1873 r. (Słobodian, Cerkvi chołmskoj eparchii...).  

Drewniana cerkiew wg autorów Katalogu Zabytków Sztuki została  

„zapewne zniszczona w czasie I wojny światowej”.  

Źródła lub bibliografia: 

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 18.: Woj. lubelskie. Pow. 

włodawski. Red. R. Brykowski, E. 

Smulikowa. Warszawa 1975, s. 49.  

 W. Słobodian. Cerkvi Chołmskoj 

eparchii. Lwów 2005, s. 113. 

352.  Wereszyn Mircze hrubieszowski Wieś została wymieniona w 1425 r.  Źródła lub bibliografia: 
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W 1 poł. XIX w. w Wereszynie został wzniesiony murowany dwór i 

murowana oficyna.  

Dwór został zniszczony w czasie I wojny światowej.  

Nie odbudowany.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. dwór [pałac] został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Dwór nie istnieje. Wg stanu na 1982 r. – pozostały zarośla na 

obrzeżach parku i ok. 40 drzew (Fijałkowski, Kseniak. Parki 

wiejskie...). Ocalała oficyna (oficyna i park nie figurują w 

wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych).   

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 6: Woj. lubelskie, Pow. 

hrubieszowski. Red. R. Brykowski, E. 

Rowińska. Warszawa 1964, s. 67.  

 T. Augustynek, A. Obrębska, J. 

Teodorowicz-Czerepińska, 

Opracowanie ewidencyjne parku w 

Wereszynie, Lublin 1977, s. 1, mps w 

posiad. WUOZ Delegatura w Zamościu.  

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 570.  

353.  Wielącza Szczebrzeszyn zamojski Parafia w Wielączy istniała w 1424 r.  

Istniejący, murowany, neogotycki kościół pw. św. Stanisława BM 

został ufundowany przez Stanisława Kostkę Zamoyskiego w l. 

1822-1826 jako kaplica cmentarna i grobowiec Zamoyskich.  

Razem z kościołem została wzniesiona dzwonnica murowana i 

murowane, pełne ogrodzenie z neogotycką bramą.  

W okresie I wojny światowej uszkodzone zostało ogrodzenie 

kościelne. Wg wykazu Wiercieńskiego starta została oszacowana na 

300 rb.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie zespół kościelny obejmujący: kościół parafialny 

rzymskokatolicki z wyposażeniem, dzwonnicę, ogrodzenie 

cmentarza kościelnego z bramą i drzewostan w granicach cmentarza 

kościelnego – figurują w wojewódzkim rejestrze zabytków 

Źródła lub bibliografia: 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: 

Kościoły, rkps sygn. 1854, s. 7v.  
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nieruchomych (Nr A/315).  

354.  Wilkołaz Drugi Wilkołaz kraśnicki Pierwsza wzmianka o parafii w Wilkołazie pochodzi z 1325 r.  

Istniejący, murowany, barokowy kościół parafialny pw. św. Jana 

Chrzciciela został wzniesiony w l. 1648-1653 z fundacji Jana 

Zamoyskiego.  

Urząd parafialny w formularzu strat datowanym na 25 sierpnia 1919 

r. wykazał, że w 1915 r. wojska austriackie uszkodziły kościół 

pociskami armatnimi. W 1916 r. dokonano szacunku strat i 

wyceniono je na 49.200 koron.  

Oprócz w/w strat w budynku uszkodzeniu uległy ołtarze i ławki, 

Rosjanie zabrali 2 dzwony.  

Ponadto spalone zostały budynki ekonomiczne, cegielnia parafialną, 

dom mieszkalny oraz rozebrano i spalono ogrodzenie.  

O uszkodzeniach budynku kościoła informował Kurię Diecezjalną 

Lubelską dziekan Dekanatu Kraśnickiego w piśmie Nr 125 z dn. 17 

marca 1920 r.: „kościół trafiony kilkakrotnie pociskami armatnimi, 

ślady licznych kul karabinowych, wewnątrz też zniszczony. 

Odnowienie kosztować może 300.000 marek”.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie kościół z wystrojem wnętrza i zabytkowymi 

ruchomościami oraz drzewostan w obrębie cmentarza kościelnego – 

figurują w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr 

A/431).  

Źródła lub bibliografia: 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: 

Kościoły, rkps sygn. 1854, s. 7.  

 T. Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód 

wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie 

zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 

i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 133.  

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 180, 180v, 

183.  

 AAL. Rep. 61, XXI/2: Odbudowa 

kościołów przez wojnę zniszczonych 

[1917-1920], nlb.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 9: Woj. lubelskie. Pow. 

kraśnicki. Red. R. Brykowski, E. 

Rowińska, Z. Winiarz. Warszawa 1961, 

s. 36.  

355.  Wisznice Wisznice bialski Miasto założone przed 1575 r. przez Pawła Sapiehę (w posiadaniu 

Sapiehów do ok. 1801 r.). W 1875 r. utraciło prawa miejskie.  

W okresie I wojny światowej osada została zniszczona w 90%.  

 



 

 

 

 

 

2
5

7
 

356.  Wisznice Wisznice bialski W Wisznicach, w związku ze spaleniem się w 1908 r. murowanego 

kościoła parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego i św. Antoniego 

Padewskiego została zbudowana prowizoryczna, drewniana kaplica.  

W okresie I wojny światowej wysokość strat wisznickiej parafii 

obliczona wg kursu przedwojennego wyniosła ogółem 110.370 rb. 

72 kop. Na sumę tę składały się m.in.: 

− straty spowodowane przez wojska rosyjskie w związku z 

rekwizycją dzwonów, 

− straty spowodowane przez działania wojenne wojsk niemieckich 

(rozbiórka ogrodzeń, rekwizycja piszczałek z organów, drzwi 

dębowych z dzwonnicy z okuciami), 

− straty wynikające ze spalenia cegielni parafialnej przez wojska 

rosyjskie.  

W poczet strat Parafia zaliczyła również te, które dotyczyły 

nieruchomości pounickiej w Wisznicach (rekwizycję dzwonów, 

rozgrabienie utensyliów kościelnych, zniszczenie rynien na dachu 

kościoła).  

Po 1937 r. tymczasową kaplicę rozebrano.   

Aktualnie dawna cerkiew greckokatolicka oraz zespół kościoła 

parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego obejmujący m.in. kościół 

wzniesiony po 1937 r. – figurują w wojewódzkim rejestrze 

zabytków (Nr A/332).  

Źródła lub bibliografia: 

 AKDS. Straty wojenne. Sygn. III. S. 15. 

T. 2 [1920-1925], s 12-20.  

357.  Wiszniów Mircze hrubieszowski Wieś szlachecka. W 2 poł. XIX w. w posiadaniu Kiełczewskich, 

którzy mieszkali tutaj w parterowym, modrzewiowym dworze. Opis 

dworu i fotografie zamieścił Aftanazy w Dziejach rezydencji...  

W Leksykonie historycznym... dwór w Wiszniowie został zaliczony 

do budowli zniszczonych w okresie I wojny światowej, jednak wg 

informacji uzyskanych przez Aftanazego od osoby spokrewnionej z 

właścicielami Wiszniowa – dwór wraz z wyposażeniem, dziełami 

sztuki i biblioteką spłonął w 1920 r.  

Źródła lub bibliografia: 

 D. Fijałkowski, M. Kseniak. Parki 

wiejskie Lubelszczyzny. Stan, ochrona i 

rewaloryzacja biocenotyczna. Warszawa 

1982, s. 64.  

 R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 
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W 1982 r., w zbiorczym opracowaniu parków na obszarze woj. 

lubelskiego, założenie zostało zakwalifikowane do całkowicie 

zniszczonych lub takich, o których świadczył szczątkowo 

zachowany drzewostan (Fijałkowski, Kseniak. Parki wiejskie...).  

 

 

1995, s. 269-270.  

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 585.  

Ikonografia:  

 Wiszniów. Neogotycka brama 

wjazdowa oraz dwór od strony ogrodu, 

ok. 1910. Fot. [w:] R. Aftanazy. Dzieje 

rezydencji na dawnych kresach 

Rzeczypospolitej. Województwo bełskie. 

Ziemia chełmska województwa ruskiego, 

t. 6, Wrocław 1995, il. 352, 353.  

358.  Włodawa Włodawa włodawski Miejscowość wzmiankowana od poł. XIII w. (wówczas znajdował 

się tutaj dwór książęcy). Miasto było położone przy trakcie z 

Chełma do Brześcia, przy przeprawie na Bugu i dlatego w 1498 r. 

posiadało komorę celną.  

Prawa miejskie Włodawa uzyskała przed 1534 r.: wówczas układ 

urbanistyczny założony na planie zbliżonym do kwadratu składał się 

z rynku oraz siatki ulic o układzie szachownicowym i otoczony był 

wałami. Później miasto powiększono, wyprowadzając z naroża 

rynku główną oś, zakończoną promienistym układem dróg.  

W 1915 r., w relacji naocznego świadka Augusta Krasickiego: „... w 

mieście [została] spalona część koło rynku”.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych układu 

urbanistycznego:  

Układ urbanistyczny miasta figuruje w wojewódzkim rejestrze 

zabytków nieruchomych (Nr A/584).  

Źródła lub bibliografia: 

 A. Krasicki. Dziennik z kampanii 

rosyjskiej 1914-1916. Warszawa 1988, 

s. 323.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 18.: Woj. lubelskie. Pow. 

włodawski. Red. R. Brykowski, E. 

Smulikowa. Warszawa 1975, s. 53 i 55.  

359.  Włodawa Włodawa włodawski W l. 1711-17 we Włodawie został zbudowany z fundacji Ludwika 

Konstantego Pocieja klasztor paulinów, a w l. 1739-80 murowany, 

późnobarokowy kościół pw. św. Ludwika wg projektu arch. Pawła 

Fontany.  

Źródła lub bibliografia: 

 A. Krasicki. Dziennik z kampanii 

rosyjskiej 1914-1916. Warszawa 1988, 

s. 323.  

 T. Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód 
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Konwent został zlikwidowany w 1864 r. – odtąd kościół objęli 

księża świeccy.  

W okresie I wojny światowej – jak zanotował August Krasicki – „z 

kościoła zdjęli Moskale blachę miedzianą, a dali papę”. Szydłowski 

w publikacji Ruiny Polski uzupełnił informację: „Blacha była 

nowa”.  

Ponadto Rosjanie zabrali trzy kościelne dzwony. Ogółem straty 

parafii zostały oszacowane zostały na 300.000 rb. (AKDS. Straty 

wojenne. Sygn. III. S. 15. T. 1 i T. 2). 

Po I wojnie kościół był remontowany, m. in. w zakresie pokrycia 

dachu nawy i hełmów wież.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. kościół został wymieniony w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie zespół popauliński obejmujący: kościół (obecnie 

parafialny) wraz z wyposażeniem w zabytki ruchome, klasztor 

zabudowany w czworobok i dom popauliński – figurują w 

wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/168).  

wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie 

zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 

i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 186.  

 AKDS. Straty wojenne. Sygn. III. S. 15. 

T. 1 [1914-1919], nlb.  

 AKDS. Straty wojenne. Sygn. III. S. 15. 

T. 2 [1920-1925], s 93v.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 18.: Woj. lubelskie. Pow. 

włodawski. Red. R. Brykowski, E. 

Smulikowa. Warszawa 1975, s. 56.  

Ikonografia:  

 Włodawa. Kościół św. Ludwika. 

Ilustracja [w:] „Biesiada literacka” R. 

1905, Nr 2, s. 74 i „Tygodnik 

ilustrowany” R. 1871, Nr 159, s. 20.  

360.  Włodawa Włodawa włodawski Późnobarokowa bożnica z XVIII w. (k. XVII w.) została zniszczona 

przez pożar w czasie I wojny światowej.  

Nieczynna do chwili odbudowy po 1920 r.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. bożnica z XVII w. i dom kahalny zostały wymienione w 

Spisie zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Aktualnie d. bożnica i dwa domy pokahalne figurują w 

wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/169).  

Źródła lub bibliografia: 

 APL. Urząd Wojewódzki Lubelski 

1919-1939, Wydz. Społ. -Polit., sygn. 

730: Wykazy statystyczne bożnic 

żydowskich i prywatnych domów 

modlitwy. [1920-1922], s. 141.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 18.: Woj. lubelskie. Pow. 

włodawski. Red. R. Brykowski, E. 

Smulikowa. Warszawa 1975, s. 69.  
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361.  Włodawa Włodawa włodawski Cerkiew we Włodawie wzmiankowana od 1564 r.  

Istniejąca świątynia murowana – d. cerkiew greckokatolicka pw. 

Narodzenia Bogarodzicy, została zbudowana z fundacji Augusta 

Zamoyskiego w l. 1840-1842. Przebudowana w 1875 r., 1875 r. i w 

latach następnych. Cerkiew z frontową wieżą-dzwonnicą, założona 

na planie krzyża greckiego, z nawę zwieńczoną cebulastą kopułą.  

W 1914 lub 1915 r. została uszkodzona kopuła nad nawą cerkwi.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Cerkiew, ob. prawosławna, wraz z wyposażeniem wnętrza, wraz z 

otoczeniem (terenem dawnego cmentarza) i plebania prawosławna 

figurują w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr 

A/234).  

Źródła lub bibliografia: 

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 18.: Woj. lubelskie. Pow. 

włodawski. Red. R. Brykowski, E. 

Smulikowa. Warszawa 1975, s. 67.  

 W. Słobodian. Cerkvi Chołmskoj 

eparchii. Lwów 2005, s. 129.  

362.  Włostowice (ob. 

w granicach m. 

Puławy) 

Puławy puławski W XV w. istniała we Włostowicach drewniana kaplica.  

Parafia została erygowana w 1676 r.  

Istniejący, murowany, barokowy kościół parafialny pw. św. Józefa 

Oblubieńca NMP został wzniesiony w l. 1725-1728.  

W okresie I wojny światowej budynek kościoła został uszkodzony:  

W wykazie strat parafii Włostowice, z dn. 1 lipca 1919 r. 

zarejestrowano, że dach i mury zostały podziurawione kulami, a 

wieża strącona. Zniszczenia zostały dokonane przez wojska 

niemieckie i austriackie w 1915 r. Strata została oceniona na 5.000 

koron.  

Także w 1915 r. spalona została zabudowa gospodarcza i parkany.  

Przez wojska rosyjskie zabrane zostały przemocą trzy dzwony z 

XVIII w., na których nie można było odczytać napisów.  

W ocenie Dziekana Dekanatu Puławskiego zawartej w piśmie do 

Kurii Diecezjalnej Lubelskiej Nr 248 z dn. 25 sierpnia 1919 r. 

parafia we Włostowicach na likwidację szkód wojennych 

potrzebowała 10.000 koron.  

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 45, 45 v, 48.  

 AAL. Rep. 61, XXI/2: Odbudowa 

kościołów przez wojnę zniszczonych 

[1917-1920], nlb.  

Ikonografia: 

 Włostowice. Kościół. Ilustracja [w:] 

„Tygodnik Polski” R. 1901, s. 202.  

 



 

 

 

 

 

2
6

1
 

W 1929 r. przeprowadzono remont dachu.  

Prawne potwierdzenie zabytkowych wartości obiektu:  

Aktualnie zespół kościoła parafialnego obejmujący: kościół, 

dzwonnicę, kostnicę, ogrodzenie cmentarza kościelnego z bramą i 

otoczenie z drzewostanem figurują w wojewódzkim rejestrze 

zabytków nieruchomych (Nr A/961).  

363.  Wojcieszków Wojcieszków łukowski Parafia erygowana w 1437 r.  

Murowany, neogotycki kościół parafialny pw. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa został wzniesiony w l. 1897-1899.  

W okresie I wojny światowej kościół został nieznacznie 

uszkodzony: przy rekwizycji dzwonów przez armię rosyjską 

naruszony został sufit w wieży i wyłamano jedno okno.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Kościół parafialny figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych (Nr A/1608).  

Źródła lub bibliografia: 

 AKDS. Straty wojenne. Sygn. III. S. 15. 

T. 1 [1914-1919], nlb. 

 J. Żywicki. Architektura neogotycka na 

Lubelszczyźnie. Lublin 1998, s. 336.  

364.  Wojsławice Wojsławice chełmski W 1440 r. Wojsławice otrzymały prawa miejskie. W 1508 r. 

odnowiony został akt lokacji miasta, w którym istniał kościół i trzy 

cerkwie. Być może wówczas został zbudowany ratusz.  

Zabudowa miasta wielokrotnie niszczona w wyniku pożarów.  

W 1869 r. miasto zostało przemianowane na osadę.  

W 1915 r., w związku z frontem austriacko-rosyjskim, w wyniku 

wielodniowych walk, osada została częściowo spalona, w tym ratusz 

z wieżą.  

Po pożarze w 1915 r. odbudowa domów w układzie kalenicowym 

(wcześniej zabudowa szczytowa).  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych układu 

urbanistycznego:  

Układ urbanistyczny osady obejmujący rozplanowanie osady, oraz 

utrzymane w tradycyjnej skali relacje przestrzenne zabudowy 

Źródła lub bibliografia:  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 5 Woj. lubelskie. Pow. chełmski. 

Red. R. Brykowski, E. Smulikowska-

Rowińska. Warszawa 1968, s. 61.  

 A. Pilipiuk. Wojsławice. Skarby naszej 

pamięci. Wspomnienie o miasteczku. 

Lublin, bdw., s. 10.  

Ikonografia: 

 Wojsławice. Ruiny ratusza. Fot. ze 

zbiorów A. Pilipiuka [w:] A. Pilipiuk. 

Wojsławice. Skarby naszej pamięci. 

Wspomnienie o miasteczku. Lublin, 

bdw., il. s. 28.  

 Wojsławice. Spalony budynek 

przemysłowy. Fot. ze zbiorów A. 
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miejskiej z XIX-XX w., z akcentami monumentalnych zespołów 

architektonicznych: kościelnego, cerkiewnego i bożniczego – 

figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr 

A/590).  

Pilipiuka [w:] A. Pilipiuk. Wojsławice. 

Skarby naszej pamięci. Wspomnienie o 

miasteczku. Lublin, bdw., il. s. 29.  

365.  Wojsławice Wojsławice chełmski Parafia rzymskokatolicka w Wojsławicach została erygowana ok. 

1440 r.  

W l. 1595-1608 został wzniesiony murowany, jednonawowy, 

późnorenesansowy kościół pw. św. Michała Archanioła. Kościół był 

kilkakrotnie niszczony przez pożary.  

W okresie I wojny światowej kościół został uszkodzony (wartość 

zniszczeń w procentach w zestawieniu Limanowskiego: 15% 

wartości budowli = 150 rb.).  

Remont kościoła został przeprowadzony w 1924 r.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Zespół kościelny obejmujący: kościół parafialny, dzwonnicę, 

plebanię i drzewostan w granicach cmentarza kościelnego – figurują 

w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/320).  

Źródła lub bibliografia: 

 Z. Limanowski. Zniszczenia w 

budowlach w Królestwie Polskim. 

Warszawa 1920. Wydawnictwo 

Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych w 

Warszawie. Tabl. Nr 7. Spis 

zniszczonych kościołów, s. 31.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 5 Woj. lubelskie. Pow. chełmski. 

Red. R. Brykowski, E. Smulikowska-

Rowińska. Warszawa 1968, s. 62.  

 ks. Marek T. Zahajkiewicz. Diecezja 

Lubelska. Informator historyczny i 

administracyjny. Lublin 1985, s. 166.  

366.  Wola 

Osowińska 
Borki radzyński 

 

 

Miejscowość w XVI w . stanowiła własność Firlejów. Po 1839 r. 

należała do Jaźwińskich, którzy w latach 1854-1856 zbudowali tutaj 

rodzinną kaplicę grobową. W k. XIX w. dobra zakupione przez 

Makowskich, z których Aleksander przed 1907 r. zrealizował 

piętrową część dworu (obok znacznie starszego, parterowego 

budynku o tradycyjnej formie).  

W okresie I wojny światowej dwór został splądrowany. Wg relacji 

Władysława Orkana latem 1915 r. stan dworu był następujący:  

„Dwór w Woli Osowińskiej przedstawiał się istotnie jako pańska 

rezydencja. Oprócz pałacu bogatego przed rozkosznym parkiem 

stało jeszcze wśród zakoli klombów i trawników parę nowoczesnych 

oficyn - dalej osobno wzniesiona kaplica. [...]  

W salach pałacu pustka. Co „państwo” nie zdołali wywieźć, to 

Źródła lub bibliografia: 

 Z. Limanowski. Zniszczenia w 

budowlach w Królestwie Polskim. 

Warszawa 1920. Wydawnictwo 

Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych w 

Warszawie. s. 47.  

 W. Orkan. Droga Czwartaków i inne 

wspomnienia wojenne. Kraków bdw., 

Wydawnictwo Literackie, s. 101.  
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Moskale rozgrabili. Wszędzie znać ślady barbaryi. W jednej z sal 

lustra strzaskane – na ścianach czarne rozpryski atramentu od 

rzuconych siłą kałamarzy. Gościł tu w dniu poprzednim rosyjski 

sztab dywizyjny. Charakterystyczne: właścicielka wyszła powtórnie 

za mąż za oficera rosyjskiego; ci jednak nie uszanowali dobytku 

kolegi”.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Zespół dworsko-parkowy obejmujący: dwór, kaplicę (ob. w obrębie 

nowego kościoła), plebanię i park – figuruje w wojewódzkim 

rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/76).  

367.  Woroniec Biała 

Podlaska 

bialski Woroniec do końca XVIII w. wchodził w skład dóbr bialskich ks. 

Radziwiłłów. Od 1836 r. (do 1940 r.) Woroniec był własnością ks. 

Światopełk-Mirskich, którzy w 3 ćw. XIX w. zbudowali tutaj nową 

siedzibę mieszkalną, zaprojektowaną przez Władysława Adolfa 

Kozłowskiego.  

August Krasicki w dn. 16 sierpnia 1915 r. zanotował „Dojeżdżamy 

do wsi Sycyna, tuż obok Worońca, księcia Mirskiego. Widać 

zgliszcza spalonego folwarku i browaru, pałac podobno stoi”.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Założenie dworsko-parkowe obejmujące m. in. teren parku 

dworskiego, teren osady folwarcznej i część gospodarczą założenia 

– figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr 

A/439).  

Źródła lub bibliografia: 

 A. Krasicki. Dziennik z kampanii 

rosyjskiej 1914-1916. Warszawa 1988, 

s. 304.  

 

368.  Woskrzenice 

Duże 
Biała 

Podlaska 

bialski W XVI w. wieś była własnością własność Illiczów, następnie do 

XIX w. – Radziwiłłów.  

W 2 poł. XIX w. zakomponowany został park angielski (z licznymi 

polankami z widokiem na pałac) o powierzchni ok. 20 ha. Niektóre 

budynki towarzyszące dworowi były murowane z cegły i ociosanych 

kamieni granitowych, wśród nich – pawilon w formie 

romantycznego zameczku z wieżą.  

Źródła lub bibliografia: 

 A. Krasicki. Dziennik z kampanii 

rosyjskiej 1914-1916. Warszawa 1988, 

s. 313.  
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August Krasicki w dn. 22 sierpnia 1915 r. zanotował: „wieś w części 

spalona, we dworze stodoły i kilka budynków, dwór stoi ale 

opuszczony, są tu Niemcy”.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu: 

Zespół dworsko-parkowy obejmujący: dwór (przeniesiony w 1988 

r.), park, staw i pawilon ogrodowy (z l. 1893-94, w stylu gotyku 

angielskiego) – figurują w wojewódzkim rejestrze zabytków 

nieruchomych (Nr A/1407).  

369.  Wożuczyn Rachanie tomaszowski W 1409 r. we wsi szlacheckiej Wożuczyn erygowana została parafia 

łacińska. Wówczas po raz pierwszy miejscowość występuje w 

źródłach.  

Ok. 1740 r. właściciel dóbr kasztelan Wilhelm Mier zbudował na 

gruzach d. dworu obronnego nad rzeką Huczwą wspaniałą 

rezydencję. Opis i fotografie zamieścił Aftanazy w Dziejach 

rezydencji...  

„W czasie pierwszej wojny światowej, w dniach 30 i 31 lipca 1915 

r., od pocisków austriackich, gęsto padających na cały obszar 

dworski i wieś, częściowo zburzony pałac spłonął wraz z całą jego 

zawartością i zamienił się w ruinę” (Aftanazy, s. 278).  

W wydaniu z dn. 3 kwietnia 1915 r. „Tygodnika ilustrowanego” 

został zamieszczony następujący opis zniszczeń:  

[Wożuczyn położony] „pomiędzy miasteczkami Łaszczowem a 

Komarowem, był więc w samem centrum linii bojowej w bitwach w 

ostatnim tygodniu sierpnia r.b. W dniach 30 i 31 sierpnia w 

obecności właściciela i jego rodziny od pocisków austriackiej 

spłonął pałac, zabudowania folwarczne i wieś. 

Piękna rezydencja w Wożuczynie założona została w r. 1740 przez 

szambelana Miera, generała artylerii, który zbudował w Warszawie 

koszary Mirowskie. Rezydencja zabudowana została jako zameczek 

obronny, otoczony wraz ze strzyżonym parkiem włoskim murem i 

fosami. 

Źródła lub bibliografia: 

 „Tygodnik Ilustrowany” R. 1915, Nr 14, 

s. 219.  

 T. Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód 

wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie 

zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 

i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 170.  

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 17.: Woj. lubelskie. Tomaszów 

Lubelski i okolice. Red. R. Brykowski, 

E. Smulikowa. Warszawa 1982, s. 84 i 

86.  

 R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, s. 271-279.  

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 598.  

Ikonografia:  

 Wożuczyn. Pałac. „Świat” R. 1914, Nr 

52, s. 22.  

 Wożuczyn. Widok ogólny założenia, 

brama wjazdowa, pałac i oficyna, park, 
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Pożar zniszczył doszczętnie pałac, mało uszkodziwszy park, 

poorany tylko bombami, których w jego obrębie padło kilkaset. W 

pałacu spłonął oprócz wielu starych mahoni, porcelan, sreber i 

obrazów, fortepian Bucholca, na którym grywał i komponował 

Chopin, przyjaciel Tytusa Wojciechowskiego, dziada po kądzieli 

pani J. Wydżgi – oraz dużo rękopisów i listów Chopina m. innymi 

dwa niewydane i nieznane utwory: Variation a quatre mains na 17 

stronicach i Kontredans. Spłonęła znaczna biblioteka. Pastwą 

żołdactwa austriackiego, które zajęło Wożuczyn dn. 1 września stała 

się ocalała od ognia piwnica z zawartymi w niej przeszło 2 tysiącami 

butelek win, miodów i starek.”  

Powyższy tekst został zilustrowany zdjęciami pałacu, parku i 

folwarku.  

W 1915 r. zniszczone zostały także dwa budynki gospodarcze z 

XVIII/XIX w., położone na folwarku.  

Pałac nie został odbudowany. Mury zostały rozebrane w 1934 r. 

(przez ówczesnego właściciela), a ich pozostałości po 1946 r. (przez 

okolicznych mieszkańców).  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Pozostałości zespołu pałacowo-parkowego: budynek bramny (ob. 

mieszkalny), obeliski bramne, relikty d. murów obronnych, 

podziemia oraz park – figurują w wojewódzkim rejestrze zabytków 

(Nr A/1463).  

tarasy południowe, ok. 1914. Fot. [w:] 

R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, il. 354, 355, 358-364.  

 Wożuczyn. Zniszczony pałac oraz 

wnętrze: zniszczona jadalnia, zburzony 

szczyt pałacu. Fot. [w:] „Tygodnik 

Ilustrowany” R. 1915, Nr 14, s. 219.  

370.  Wożuczyn  Rachanie tomaszowski Parafia powstała w początku XV w. Istniejący, murowany, 

późnobarokowy kościół pw. Nawiedzenia NMP został wzniesiony 

ok. 1742 r. z fundacji Wilhelma Miera.  

Cmentarz grzebalny założono przed poł. XIX w. W 1872 r. 

zbudowano na jego terenie drewnianą, krytą strzechą, założoną na 

planie prostokąta kaplicę, ufundowaną przez Michała Wawreckiego.  

W Wykazie zniszczonych i uszkodzonych budowli oraz strat 

materialnych spowodowanych działaniami nieprzyjacielskich wojsk 

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 60, XXI/11: Akta o wojnie 

1914 r. [1914-1917; akta w jęz. 

rosyjskim i polskim], nlb.  

Ikonografia:  

 Wożuczyn. Drewniana kaplica na 

cmentarzu parafialnym. Fot. w posiad. 

F. Łukowskiego, l. 50. XX w. Dostępne 

na: http://parafiawozuczyn.cba.pl  

http://parafiawozuczyn.cba.pl/
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przy starciach zbrojnych z wojskami rosyjskimi w Diecezji 

Lubelskiej w 1914 r. (opracowanym na podstawie danych zebranych 

w pierwszych miesiącach 1915 r.) wykazano, że zniszczone zostało 

ogrodzenie cmentarza i kaplica na cmentarzu (przebite zostało 

pokrycie dachu). Kaplica istniała do lat 60.XX w.  

371.  Wysokie 

 

Wysokie lubelski Parafia została erygowana 30 września 1413 r.  

Istniejący, murowany, neogotycki kościół parafialny pw. św. 

Michała Archanioła został wzniesiony w l. 1905-1908 przez 

parafian, przy znaczącej pomocy Ordynacji Zamoyskiej.  

W okresie I wojny światowej kościół został uszkodzony pociskami 

armatnimi.  

Wg danych zebranych przez Henryka Wiercieńskiego straty 

związane z uszkodzeniem obiektów sakralnych oraz budynków 

plebańskich zostały ocenione na 20.000 + 6. 280 rb.  

W Wykazie zniszczonych i uszkodzonych budowli oraz strat 

materialnych spowodowanych działaniami nieprzyjacielskich wojsk 

przy starciach zbrojnych z wojskami rosyjskimi w Diecezji 

Lubelskiej w 1914 r. (opracowanym na podstawie danych zebranych 

w pierwszych miesiącach 1915 r.) wymieniono zniszczenie 

następujących elementów kościoła: wieży, pokrycia dachu wieży, 

żelaznych okien) i ogrodzenia kościelnego.  

W dn. 20 sierpnia 1919 r. Urząd parafialny wypełnił formularz 

dotyczący strat poniesionych w czasie działań wojennych, w którym 

także wniósł informację, że ściany i wieża kościelna oraz ogrodzenie 

kościoła zostały zniszczone w 1914 r. przez wojska austriackie, a 

strata została oceniono na 100.000.  

Informował także, że zniszczona została plebania i wszystkie 

budynki ekonomiczne. Zabrane zostały trzy dzwony.  

W ocenie dziekana Dekanatu Turobińskiego, zawartej w piśmie Nr 

60 z dn. 20 sierpnia 1919 r. – na naprawę szkód wojennych parafia 

potrzebowała pomocy w wysokości 60.000 koron.  

Źródła lub bibliografia: 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: 

Kościoły, rkps sygn. 1854, s. 7v.  

 AAL. Rep. 60, XXI/11: Akta o wojnie 

1914 r.[1914-1917; akta w jęz. 

rosyjskim i polskim], nlb.  

 AAL. Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat 

wojennych [1919-1922], s. 329, 329v, 

330.  

 AAL. Rep. 61, XXI/2: Odbudowa 

kościołów przez wojnę zniszczonych 

[1917-1920], nlb.  

 APL. Archiwum Ordynacji Zamojskiej 

ze Zwierzyńca 1589-1944, sygn. 3839: 

Akta kościoła w Wysokiem, nlb.  

 ks. Marek T. Zahajkiewicz. Diecezja 

Lubelska. Informator historyczny i 

administracyjny. Lublin 1985, s. 343.  

 Archidiecezja lubelska. Red. ks. Piotr B. 

Nowak i in. Lublin 2006, s. 567.  

 J. Żywicki. Architektura neogotycka na 

Lubelszczyźnie. Lublin 1998, s. 338.  

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 611.  
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W 1921 r. mieszkańcy parafii Wysokie zwrócili się do Generalnego 

Plenipotenta Ordynacji Zamoyskiej w Zwierzyńcu o darowanie 33 

m 
3
 drzewa z Leśnictwa Turobin, gdyż wskutek uszkodzenia 

kościoła podczas działań wojennych „przez szczeliny w murach i 

dachu przedostaje się woda, czyniąc spustoszenie w sklepieniu 

łukowym”. Na żądanie Ordynacji Zamoyskiej (której obciążenie 

remontem kościoła wynikało z faktu, że Ordynacja posiadała grunty 

w parafii Wysokie) dozór kościelny oszacował koszty remontu 

świątyni na 500.000 marek (22 września 1921 r.).  

Odbudowa została przeprowadzona w 1921 r. Wzniesiona została 

obszerna, nowa, murowana plebania.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Kościół figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych 

(Nr A/706).  

372.  Wysokie Wysokie lubelski W okresie I wojny światowej oprócz uszkodzenia kościoła 

miejscowość poniosła następujące straty: spłonęło 35 domów, 17 

budynków gospodarczych i oberża, należąca do Klucza 

Godziszowskiego Ordynacji Zamojskich. 

Budynek oberży był murowany, kryty gontem. Jej zniszczenie 

przyniosło stratę oszacowana na 8.000 rb.  

Źródła lub bibliografia: 

 APL. Archiwum Ordynacji Zamojskiej 

ze Zwierzyńca 1589-1944, sygn. 15650: 

Wykaz strat wojennych vol. I, nlb. 

 J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny 

miejscowości dawnego województwa 

zamojskiego. Zamość 2003, s. 611.  

373.  Zamch Obsza biłgorajski Po 1588 r. (kiedy Zamch przeszedł na własność Jana Zamoyskiego) 

w miejscowości została erygowana parafia unicka, która 

funkcjonowała do 1875 r.  

Istniejący, murowany, neogotycki kościół parafialny pw. śś. Jozefata 

i Praksedy został wzniesiony w 1842 r. przez hr. Konstantego 

Zamoyskiego jako cerkiew unicka. Po 1875 r. – cerkiew 

prawosławna, od 1919 r. w posiadaniu katolików.  

Dziekan Dekanatu Tarnogrodzkiego w piśmie Nr 53 z dn. 20 

sierpnia 1919 r. informował Kurię Diecezjalną Lubelską, że nad 

zakrystią kościelną przebite zostało pociskiem armatnim sklepienie, 

Źródła lub bibliografia: 

 AAL. Rep. 61, XXI/2: Odbudowa 

kościołów przez wojnę zniszczonych 

[1917-1920], nlb.  
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uszkodzony został dach i okna, oraz że plebania i zabudowania 

ekonomiczne zostały zniszczone. Ogólne starty parafii w związku z 

w/w zniszczeniami wynosiły 100.000 koron.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

Kościół (dawna cerkiew unicka) oraz cmentarz kościelny figurują w 

wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych (Nr A/1511).  

374.  Żdżanne Siennica 

Różana 

krasnostawski Ośrodek dworski został założony w 2 poł. XVIII w. przez 

Ciemniewskich. Budynki wzniesione przez Macieja 

Ciemniewskiego były utrzymane w klasycystycznej formie.  

Neogotycki pałac w cylindryczną wieżą i nadwieszonymi 

wieżyczkami w narożnikach z przełomu XVIII/XIX w. (być może 

wg projektu arch. Franciszka Jaszczołda) został zbudowany przez 

Franciszka Smorczewskiego, który nabył dobra po bezpotomnej 

śmierci Ciemniewskiego. Opis i fotografię zamieścił Aftanazy w 

Dziejach rezydencji...  

Pałac został spalony przez wojska rosyjskie w 1915 r.  

Nie został odbudowany. W okresie po II wojnie światowej istniały 

budynki gospodarcze klasycystyczne z późniejszą nadbudową 

pseudogotycką z 1 poł. XX w. (Kurzątkowski. Sprawozdanie z 

22.III.1958 r.).  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. pałac został wymieniony w Spisie zainwentaryzowanych 

zabytków kultury i sztuki na terenie Województwa Lubelskiego, Lub. 

Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Nie istnieje – pałac został rozebrany do fundamentów, a park 

wycięto.  

Źródła lub bibliografia: 

 Podróże służbowe. M. Kurzatkowski, 

1957, 1958, 1959 r., rkps w posiad. 

WUOZ w Lublinie, R. 1958, s. 8. 

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 8.: Woj. lubelskie. Pow. 

krasnostawski. Red. R. Brykowski, E. 

Rowińska. Warszawa 1964, s. 77.  

 R. Aftanazy. Dzieje rezydencji na 

dawnych kresach Rzeczypospolitej. 

Województwo bełskie. Ziemia chełmska 

województwa ruskiego, t. 6, Wrocław 

1995, s. 398-399.  

 J. Żywicki. Architektura neogotycka na 

Lubelszczyźnie. Lublin 1998, s. 348.  

Ikonografia:  

 Żdżanne. Pałac, elewacja boczna i 

ogrodowa. Fot. [w:] R. Aftanazy. Dzieje 

rezydencji na dawnych kresach 

Rzeczypospolitej. Województwo bełskie. 

Ziemia chełmska województwa ruskiego, 

t. 6, Wrocław 1995, il. 523.  

375.  Żółkiewka Żółkiewka krasnostawski Żółkiewka położona na ważnym połączeniu drogowym z 

Krasnegostawu do Turobina do XVII w. była własnością 

Żółkiewskich. Zachował się czworoboczny rynek z ulicami 

wybiegającymi z naroży, będący śladem lokacji miasta.  

Źródła lub bibliografia: 

 WBP w Lublinie. Materiały zebrane 

przez Henryka Wiercieńskiego: Klęski 

wojenne w budynkach na obszarze 27 
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W okresie I wojny światowej 48 budynków na 116 istniejących 

zostało zniszczonych. Obecnie poza kościołem rzymskokatolickim 

brak jest zabudowy o charakterze zabytkowym, a układ 

urbanistyczny nie figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków.  

powiatów okupacji austro-węgierskiej 

zestawione przez Biuro Statystyczne G. 

K. R. pod kierunkiem Henryka 

Wiercieńskiego. Lublin 1917-18, rkps 

sygn. 1865.  

376.  Żółkiewka Żółkiewka krasnostawski Drewniana bożnica w Żółkiewce została ufundowana przez 

Tomasza Stamirowskiego w 2 poł. XVIII w. (Stamirowski był 

również fundatorem murowanego kościoła rzymskokatolickiego). 

„Ściany pokrywało malowidło klejowe z drugiej połowy XVIII 

wieku. Kwiaty, zwierzęta, wazony, itp. Motywy dekoracyjne były 

już wyblakłe i ledwo widzialne” (Szydłowski. Ruiny Polski...).  

Budowla została spalona w 1914 r.  

Prawne potwierdzenie wartości zabytkowych obiektu:  

W 1931 r. bożnica [synagoga] została wymieniona w Spisie 

zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie 

Województwa Lubelskiego, Lub. Dz. Woj., Nr 11/1931 poz. 111.  

Do1938 r. istniała druga murowana bożnica (zbudowana w 1921 r.).  

Źródła lub bibliografia: 

 APL. Urząd Wojewódzki Lubelski 

1919-1939, Wydz. Społ. -Polit., sygn. 

730: Wykazy statystyczne bożnic 

żydowskich i prywatnych domów 

modlitwy. [1920-1922], s. 79.  

 T. Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód 

wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie 

zabytków sztuki na ziemiach Małopolski 

i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 157.  

 Bohdan Kiełbasa. Dzieje Żółkiewki i 

okolic. Cz. I. Lublin-Żółkiewka 2004., s. 

65.  

377.  Żuki  Terespol bialski Fort Żuki stanowił integralny element zespołu fortów i dzieł 

międzyfortowych Twierdzy Brzeskiej (realizowanej od 1832 r.) – jej 

fragmentu zwanego Przedmościem Terespolskim, budowanego w 

oparciu o plan modernizacji twierdzy zatwierdzony w 1912 r. Na 

terenie Przedmościa Terespolskiego powstały forty: Żuki, 

Lebiedziew, Kobylany i Koroszczyn.  

Fort wybudowany w l. 1914-1918 został wysadzony w 1915 r. 

Źródła lub bibliografia: 

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 2: Woj. lubelskie. Pow. Biała 

Podlaska. Red. K. Kolendo-

Korczakowa, A. Oleńska, M. Zgliński. 

Warszawa 2006, s. 106.  

 S. Jadczak.Gmina Terespoł.Monografia. 

Lublin-Terespol 1999, s. 34. 

378.  Żuków Włodawa włodawski Murowana, klasycystyczna karczma w Żukowie została zbudowana 

w 1 poł. lub w poł. XIX w.  

W 1915 r. została zniszczona w czasie działań wojennych – 

pozostały mury.  

Odbudowana. Jest to budynek o funkcji mieszkalno-usługowej, 

przekształcony. Nie figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków.  

Źródła lub bibliografia: 

 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 

VIII, z. 18.: Woj. lubelskie. Pow. 

włodawski. Red. R. Brykowski, E. 

Smulikowa. Warszawa 1975, s. 79.  
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CMENTARZE i GROBY WOJENNE  I WOJNY ŚWIATOWEJ  

(wg powiatów, gmin, miejscowości) 

 

Zestawienie zostało wykonane w oparciu o karty ewidencyjne cmentarzy w posiad. 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie i Delegatur WUOZ w /Białej Podlaskiej, 

Chełmie i Zamościu oraz publikacje dotyczące cmentarzy, w tym:   

− Dąbrowski M. Cmentarze wojenne z lat I wojny światowej w dawnym województwie 

Lubelskim. Lublin: Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2004. 

− Kawałko D. Cmentarze województwa zamojskiego. Zamość 1994.  

− Polski A. Pamięć dla pokoju. Cmentarze I wojny światowej w gminie Fajsławice 

województwo lubelskie. Fajsławice 1996.  

− Kowalski M. Cmentarze w województwie bialskopodlaskim. [w:] „Rocznik Międzyrzecki” 

1986 (t. 18).  

− Maleszyk R. Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej na ziemi krasnostawskiej [w:] 

„Zapiski krasnostawskie”, t. III. Lublin 1996. 

 
lp. miejscowość gmina powiat określenie cmentarza, ew. opis położenia 

1.  Biała Podlaska 

dz. 1062/1, 

1062/2 

Biała Podlaska bialski   cmentarz wojenny z I wojny światowej, 

niemiecki położony przy ul. Pokoju, w 

zach. części Białej Podlaskiej, wytyczony 

w sierpniu 1915 roku, powiększony ok. 

1941 r. (przeniesiono wówczas prochy 

żołnierzy niemieckich pochowanych na 

cmentarzu w tzw. Zofii Lesie)  

2.  Klonownica Plac Janów Podlaski bialski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

żołnierzy rosyjskich 

3.  Werchliś Janów Podlaski bialski  cmentarz wojenny z I wojny światowej, 

polski 

4.  Krzewica Międzyrzec 

Podlaski 

bialski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

5.  Tuliłów  

dz. 480 

Międzyrzec 

Podlaski 

bialski  wojenny, austriacko-niemiecki, położony 

za wsią w kierunku płn. na skraju lasu 

brzozowego, otoczony polami uprawnymi, 

założony w sierpniu 1915 r.  

6.  Dobrynka Piszczac bialski  cmentarz wojenny z I wojny światowej, 

austriacko-niemiecki, płożony przy drodze 

biegnącej przez wieś, założony we 

wrześniu 1915 r.  

7.  Lipnica-Michałki Rokitno bialski  cmentarz wojenny z I wojny światowej, 

niemiecki 

8.  Rokitno 

dz. 1126 

Rokitno bialski  cmentarz wojenny z I wojny światowej, 

niemiecki, położony na skraju lasu, na pn. 

od wsi, w odległości 20 m od drogi Janów 

Podlaski – Terespol  

9.  Rokitno Kolonia Rokitno bialski  cmentarz wojenny z I wojny światowej, 

rosyjski 

10.  Rokitno Lipnica Rokitno bialski  cmentarz wojenny z I wojny światowej, 

rosyjski 

11.  Zaczopki 

 

Rokitno bialski  cmentarz wojenny z I wojny światowej, 

niemiecko-rosyjski położony na pn. od wsi 

przy drodze Janów Podlaski-Terespol, na 

lokalnym wyniesieniu, 200 m od drogi. 

Założony w sierpniu 1915r.  

12.  Liszna Sławatycze bialski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

13.  Pogorzelec Sosnówka bialski  cmentarz wojenny z I wojny światowej, 

austriacko-niemiecki 

14.  Kobylany 

dz. 227 

Terespol bialski  cmentarz wojenny z I wojny światowej, 

rosyjski – położony przy drodze Biała 
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Podlaska - Terespol, założony w sierpniu 

1915 r.  

15.  Kuzawka Terespol bialski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

16.  Horbów Zalesie bialski  cmentarz wojenny z I wojny światowej, 

niemiecki, założony w sierpniu 1914 r. 

żołnierzy austriackich.  

17.  Smoryń 

 

Frampol biłgorajski  cmentarz wojenny z I wojny światowej  

18.  Zastawie 

 

Goraj biłgorajski  cmentarz wojenny z I wojny światowej z 

1915 r.  

19.  Podsośnina 

Łukowska 

dz. 1205 

Łukowa biłgorajski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

(podczas I wojny światowej, latem 1915 r., 

na polach przed miejscowością miała 

miejsce bitwa pomiędzy wojskami 

rosyjskimi a Austriakami. Podczas tych 

walk spłonęła środkowa część wsi. 

Poległych żołnierzy pochowano na skraju 

lasu zwanego sośniną).  

20.  Białopole  Białopole  chełmski   cmentarz wojenny I wojny światowej, 

założony w 1915 r.  

21.  Stańków  Chełm chełmski   cmentarz wojenny z I wojny światowej, 

założony w 1915 r.  

22.  Strupin Łanowy 

(Pokrówka) 

dz. 950 

Chełm chełmski  cmentarz wojskowy, na którym są 

zlokalizowane m.in. mogiły z I wojny 

światowej  

23.  Chełm  Chełm (miasto) chełmski   cmentarz wojenny z I wojny światowej, 

założony przed 1918 (ul. Młodowskiej) 

24.  Turka Dorohusk chełmski   cmentarz wojenny z I wojny światowej, 

założony w 1915 r. i z 1920 r.  

25.  Józefów Dubienka chełmski   cmentarz wojenny z I wojny światowej i z 

1920 r.  

26.  Stajne  Rejowiec 

Fabryczny 

chełmski   cmentarz wojenny z I wojny światowej, 

założony w 1915 r. 

27.  Ruda Ruda-Huta chełmski  kwatera na cmentarzu prawosławnym 

założony po bitwie na Babiej Górze, na 

tzw. Łanach w gminie Wola Uhruska.  

28.  Bukowa Mała Sawin chełmski   cmentarz wojenny z I wojny światowej, 

założony w 1915 r. 

29.  Bukowa Wielka Sawin chełmski   cmentarz wojenny z I wojny światowej, 

założony w 1915 r. 

30.  Czułczyce 

Kolonia 

Sawin chełmski   cmentarz wojenny z I wojny światowej, 

założony w 1915 r. 

31.  Łówcza  Sawin chełmski   cmentarz wojenny z I wojny światowej, 

założony w 1915 r. 

32.  Petryłów  Sawin chełmski   cmentarz wojenny z I wojny światowej, 

założony w 1915 r.  

33.  Ostrów Kolonia 

dz. 316 

Wojsławice chełmski   cmentarz wojenny z I wojny światowej, 

założony w 1915 r. żołnierzy austriackich  

34.  Wojsławice Wojsławice chełmski   cmentarz wojenny z I wojny światowej, 

założony w 1914 r.  

35.  Cichobórz 

 

Hrubieszów hrubieszowski  cmentarz wojenny z I wojny światowej  

36.  Hrubieszów Hrubieszów hrubieszowski  cmentarz wojenny z I wojny światowej – 

na cmentarzu parafialnym  

37.  Janki Hrubieszów hrubieszowski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

38.  Kobło 

dz. 416 

Hrubieszów hrubieszowski  cmentarz wojenny z I wojny światowej  

39.  Stefankowice 

Kolonia 

Hrubieszów hrubieszowski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

40.  Szpikołosy Hrubieszów hrubieszowski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 
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 żołnierzy rosyjskich i austriackich  

41.  Ubrodowice Hrubieszów hrubieszowski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

żołnierzy poległych w sierpniu 1914 r.  

42.  Modryń 

dz. 176 

Mircze hrubieszowski  wojskowy cmentarz austriacki z I wojny 

światowej  

43.  Radostów 

 

Mircze hrubieszowski  cmentarz wojenny z I wojny światowej  

44.  Uchanie Uchanie  hrubieszowski  cmentarz grzebalny z grobami wojennymi 

z I wojny światowej 

45.  Podhorce 

dz. 318 

Werbkowice hrubieszowski  cmentarz wojenny z I wojny światowej, 

żołnierzy niemieckich  

46.  Terebiń 

 

Werbkowice hrubieszowski  kwatera z mogiłami z I wojny światowej 

żołnierzy armii niemieckiej na cmentarzu 

prawosławnym  

47.  Aleksandrówka Batorz janowski  mogiła wojenna z I wojny światowej 

48.  Batorz Kolonia 

dz. 127/3 

Batorz janowski  mogiła wojenna (żołnierza czeskiego z 

armii austro-węgierskiej,) z I wojny 

światowej  

49.  Janów Lubelski Janów Lubelski janowski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

żołnierzy armii rosyjskiej, niemieckiej i 

austrowęgierskiej  

50.  Boniewo Fajsławice krasnostawski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

51.  Dziecinin Fajsławice krasnostawski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

52.  Suchodoły Fajsławice krasnostawski  cmentarz wojenny z I wojny światowej, 

założony w 1915 r.  

53.  Izbica Izbica krasnostawski  cmentarz wojenny z I wojny światowej  

54.  Tarnogóra 

Kolonia 

Izbica  krasnostawski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

55.  Tarzymiechy Izbica krasnostawski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

żołnierzy poległych w bitwach 3 i 20 lipca 

1915 r.  

56.  Siennica 

Nadolna 

Krasnystaw krasnostawski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

żołnierzy niemieckich, założony w 1915 r.  

57.  Łopiennik Górny 

dz. 2257 

Łopiennik Górny krasnostawski  cmentarz wojenny z I wojny światowej, 

założony w 1915 r. 

58.  Łopiennik 

Nadrzeczny 

Łopiennik Górny krasnostawski  cmentarz wojenny z I wojny światowej, 

założony w 1915 r. 

59.  Bzowiec Rudnik krasnostawski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

żołnierzy rosyjskich (?), założony 

prawdopodobnie w 1915 r.  

60.  Bzowiec Rudnik krasnostawski  cmentarz wojenny z I wojny światowej  

61.  Wola Siennicka Siennica Różana krasnostawski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

62.  Przedmieście 

Szczebrzeszyń-

skie 

Turobin krasnostawski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

żołnierzy rosyjskich i austriackich, 

założony po walkach 1914 r.  

63.  Tokary Turobin krasnostawski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

żołnierzy rosyjskich i austriackich 

poległych w bitwie na Tarnowskiej Górze 

64.  Chłaniów Żółkiewka krasnostawski  zbiorowa mogiła z I wojny światowej z 

1915 r.  

65.  Tokarówka  Żółkiewka  krasnostawski  cmentarz wojenny z I wojny światowej, 

założony w 1915 r. 

66.  Borów Annopol kraśnicki  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

67.  Dąbrowa Annopol kraśnicki  cmentarz wojenny z I wojny świtowej 

68.  Huta Annopol kraśnicki  mogiła wojenna z I wojny światowej 

69.  Opoczka Annopol kraśnicki  cmentarz wojenny z I wojny światowej i II 

wojny światowej 

70.  Dzierzkowice 

Podwody 

Dzierzkowice kraśnicki  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

71.  Gościeradów Gościeradów kraśnicki  mogiła wojenna z I wojny światowej 
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72.  Gościeradów 

Folwark 

Gościeradów kraśnicki  cmentarz wojenny z I wojny światowej  

73.  Kraśnik Kraśnik kraśnicki  cmentarz wojenny z I wojny światowej  

74.  Kraśnik 

Fabryczny 

Kraśnik kraśnicki  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

75.  Stróża Kraśnik kraśnicki  mogiła wojenna (masowa) z I wojny 

światowej 

76.  Majdan 

Obleszcze 

Szastarka kraśnicki  mogiła wojenna z I wojny światowej 

77.  Szastarka Szastarka kraśnicki  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

78.  Budki Górne 

 

Trzydnik Duży  kraśnicki  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

żołnierzy rosyjskich 

79.  Łychów 

Gościeradowski 

Trzydnik Duży kraśnicki  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

80.  Olbięcin Trzydnik Duży  kraśnicki  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

81.  Trzydnik Duży 

Kolonia 

Trzydnik Duży kraśnicki  mogiła wojenna z I wojny światowej 

82.  Węglinek 

dz. 616 

Trzydnik Duży kraśnicki  cmentarz wojenny z I wojny światowej  

83.  Bęczyn Urzędów kraśnicki  mogiła wojenna (zbiorowa mogiła 

żołnierzy) z I wojny światowej 

84.  Bęczyn 

(Chruślanki?) 

Urzędów kraśnicki  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

85.  Boby Kolonia Urzędów kraśnicki  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

86.  Natalin 

(Chruślanki 

Józefowskie) 

dz. 158/4 

Urzędów kraśnicki  cmentarz wojenny (w lesie „Wolski Bór”) 

z I wojny światowej  

87.  Ostrów Wilkołaz kraśnicki  mogiła wojenna z I wojny światowej 

88.  Wólka Rudnicka Wilkołaz  kraśnicki  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

żołnierzy armii austrowęgierskiej i 

rosyjskiej  

89.  Marcinów Abramów lubartowski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

90.  Wólka 

Mieczysławska 

Firlej lubartowski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

91.  Kozłówka Kamionka lubartowski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

92.  Nowodwór – 

Piaski 

Lubartów lubartowski  cmentarz wojenny z I wojny światowej i z 

II wojny światowej 

93.  Wola Lisowska Lubartów lubartowski  cmentarz wojenny z I wojny światowej, 

niemiecki 

94.  Tarło Wieś Niedźwiada lubartowski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

95.  Nowodwór Nowodwór lubartowski  cmentarz wojenny z I wojny światowej i z 

II wojny światowej 

96.  Kaznów Ostrów Lubelski lubartowski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

97.  Ostrów Lubelski  

 

Ostrów Lubelski lubartowski  kwatera wojenna z I wojny światowej na 

cmentarzu parafialnym (pochówki 

ekshumowane z cmentarza wojennego w 

Kolechowicach) 

98.  Nowa Wola Serniki lubartowski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

żołnierzy niemieckich założony w 1915 r.  

99.  Nowa Wola Serniki lubartowski  cmentarz wojenny z I wojny światowej w 

lesie tzw. „Baran”  

100.  Kosów (Krasne) Uścimów lubartowski  cmentarz prawosławny i cmentarz wojenny 

z I wojny światowej 

 

101.  Maśluchy Uścimów lubartowski  cmentarz wojenny (nie istniejący) z I 

wojny światowej 

102.  Nowy Uścimów  Uścimów lubartowski  cmentarz wojenny z I wojny światowej  

103.  Uścimów Uścimów lubartowski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 
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Kolonia 

104.  Wierzchowiska Bełżyce lubelski   cmentarz wojenny z I wojny światowej 

105.  Wronów Bełżyce lubelski   cmentarz wojenny z I wojny światowej 

106.  Łączki Borzechów lubelski   cmentarz wojenny z I wojny światowej 

107.  Bychawa Bychawa lubelski   cmentarz wojenny z I wojny światowej 

żołnierzy austro-węgierskich i rosyjskich, 

na tzw. „Białej Górze”, założony w 1914 r.  

108.  Bychawka Bychawa lubelski   cmentarz wojenny z I wojny światowej 

109.  Zaraszów 

Kolonia 

Bychawa lubelski   cmentarz wojenny z I wojny światowej 

żołnierzy niemieckich i austrowęgierskich, 

założony 1914 r.  

110.  Garbów 

[obręb 

geodezyjny Wola 

Przybysławska] 

Garbów lubelski   cmentarz wojenny z I wojny światowej 

żołnierzy austriackich  

111.  Chmiel II Jabłonna lubelski   mogiła (NN) z I wojny światowej 

112.  Piotrków I Jabłonna lubelski   cmentarz wojenny z I wojny światowej 

żołnierzy niemieckich, austriackich i 

rosyjskich, założony w 1914 r. 

113.  Piotrków II Jabłonna lubelski   cmentarz wojenny z I wojny światowej 

żołnierzy armii austrowęgierskiej i 

rosyjskiej, założony w 1914 r.  

114.  Piotrków II Jabłonna lubelski   cmentarz wojenny z I wojny światowej 

żołnierzy austrowęgierskich i rosyjskich, 

założony w 1914 r.  

115.  Piotrkówek Jabłonna lubelski   cmentarz wojenny z I wojny światowej 

116.  Tuszów Kolonia Jabłonna lubelski   cmentarz wojenny z I wojny światowej i 

mogiły z 1939 r. 

117.  Jastków Jastków lubelski   cmentarz wojenny (legionistów polskich) z 

I wojny światowej 

118.  Marysin Jastków lubelski   cmentarz wojenny z I wojny światowej 

119.  Krzczonów Krzczonów lubelski   cmentarz wojenny żołnierzy austriackich z 

I wojny światowej 

120.  Lublin Lublin miasto lubelski   zespół cmentarza miejskiego przy ul. 

Lipowej, składający się m.in. z cmentarza 

komunalnego (d. wojskowego), na którym 

znajdują się kwatery żołnierzy z I wojny 

światowej  

121.  Lublin Lublin miasto lubelski   cmentarz wojenny z I wojny światowej 

przy ul. Nowy Świat 

122.  Niedrzwica 

Kościelna 

Kolonia 

Niedrzwica Duża lubelski   cmentarz wojenny z I wojny światowej 

123.  Sobieszczany Niedrzwica Duża  lubelski   cmentarz kolonistów niemieckich i z I 

wojny światowej 

124.  Strzeszkowice Niedrzwica Duża lubelski   cmentarz wojenny z I wojny światowej 

125.  Elizówka Niemce lubelski   cmentarz wojenny z I wojny światowej 

126.  Bystrzyca Nowa Strzyżewice lubelski   cmentarz wojenny z I wojny światowej 

127.  Kiełczewice 

Dolne 

Strzyżewice lubelski   cmentarz wojenny (na Murakowej [Ptasiej] 

Górze) z I wojny światowej, założony w 

1914 r.  

128.  Kiełczewice 

Dolne Kolonia 

Strzyżewice lubelski   mogiła wojenna (zbiorowa) z I wojny 

światowej żołnierzy austriackich i 

rosyjskich, założony 1915 r. 

129.  Kiełczewice 

Maryjskie 

Strzyżewice lubelski   cmentarz wojenny z I wojny światowej, 

założony w 1915 r.  

130.  Piotrowice 

Kolonia 

Strzyżewice lubelski   cmentarz wojenny z I wojny światowej 

131.  Ignaców Wojciechów lubelski   cmentarz wojenny z I wojny światowej 

132.  Giełczew Zakrzew lubelski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 
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żołnierzy rosyjskich, poległych w dn. 6-9 

września 1914 r. na polach Tarnawki i 

Zakrzewa 

133.  Tarnawka Zakrzew lubelski   cmentarz wojenny z I wojny światowej 

134.  Tarnawka II 

 

Zakrzew lubelski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

żołnierzy austriackich i niemieckich 

poległych w bitwie pod Giełczwią w dn. 6-

9 września 1914 r.  

135.  Zakrzew Zakrzew lubelski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

żołnierzy austriackich i niemieckich, 

poległych w dn. 6-9 września 1914 r. na 

polach Tarnawki i Zakrzewa, 

uporządkowany w 1915 r. przez 

Austriaków  

136.  Zakrzew 

 

Zakrzew lubelski   cmentarz wojenny z I wojny światowej i 

kwatera z II wojny światowej  

137.  Barki Cyców łęczyński  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

138.  Cyców Cyców łęczyński   cmentarz wojenny z I wojny światowej 

139.  Świerszczów Cyców łęczyński  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

140.  Dratów Ludwin łęczyński  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

141.  Jagodno Ludwin łęczyński  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

142.  Kobyłki Ludwin łęczyński  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

143.  Zezulin Ludwin łęczyński  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

(nie istniejący) 

144.  Łańcuchów Milejów łęczyński  cmentarz wojenny żołnierzy niemieckich i 

rosyjskich z I wojny światowej, założony 

w sierpniu 1915 r.  

145.  Łysołaje Milejów łęczyński  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

146.  Maryniów Milejów łęczyński  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

147.  Zalesie Milejów łęczyński  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

148.  Ciechanki 

Łańcuchowskie 

Puchaczów łęczyński  mogiła wojenna z I wojny światowej 

149.  Ciechanki 

Łańcuchowskie 

Puchaczów łęczyński   cmentarz wojenny z I wojny światowej  

150.  Jasieniec 

Kolonia 

Puchaczów łęczyński  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

151.  Charlęż Spiczyn łęczyński  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

152.  Zawieprzyce Spiczyn łęczyński  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

153.  Szaniawy 

Matysy 

Trzebieszów łukowski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

154.  Chodel Chodel opolski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

155.  Książ Chodel opolski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

156.  Trzciniec Chodel opolski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

157.  Mazanów Józefów opolski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

158.  Prawno Józefów opolski  cmentarz wojenny (kwatera wojenna na 

cmentarzu parafialnym) z I wojny 

światowej 

159.  Rybitwy Józefów opolski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

160.  Kamień 

Puławski 

Łaziska opolski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

161.  Góry Opolskie Opole opolski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

162.  Darowne Opole Lubelskie opolski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

163.  Wólka 

Łubkowska 

Poniatowa opolski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

164.  Cichostów Milanów parczewski  cmentarz wojenny z I wojny światowej, 

niemiecki 

165.  Okalew 

dz. 128 

Milanów parczewski  cmentarz wojenny z I wojny światowej, 

niemiecki, położony ok. 500 m. od wsi w 

kierunku płd. -wsch., na lokalnym 

wzniesieniu otoczony polami, założony w 
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1914 r. przez osadników niemieckich, z 

pochówkami żołnierzy niemieckich z 1915 

r.  

166.  Tyśmienica dz. 

1090 

Parczew parczewski  cmentarz wojenny z I wojny światowej, 

austriacko-niemiecki, położony w płd. 

części wsi, przy drodze do Ostrowa 

Lubelskiego, założony w sierpniu 1915 r., 

na miejscu d. cmentarza epidemicznego  

167.  Orzechów Stary Sosnowica parczewski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

168.  Orzechów Stary Sosnowica parczewski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

169.  Bochotnica Kazimierz Dolny puławski  mogiła wojenna z I wojny światowej (brak 

śladów w terenie) 

170.  Kazimierz Dolny Kazimierz Dolny puławski  cmentarz parafialny z dzielnicą wojenną – 

pochówki z okresu I wojny światowej 

171.  Pożóg I Końskowola puławski  mogiła wojenna z I wojny światowej 

172.  Kurów Kurów puławski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

żołnierzy austriackich  

173.  Drzewce Nałęczów puławski  cmentarz wojenny z I wojny światowej i II 

wojny światowej 

174.  Nałęczów Nałęczów puławski  mogiła wojenna z I wojny światowej 

175.  Nałęczów Nałęczów puławski  mogiła wojenna z I wojny światowej 

176.  Góra Puławska Puławy puławski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

177.  Grabowiec Kąkolewnica 

Wsch. 

radzyński  cmentarz wojenny z I wojny światowej, 

austriacko-niemiecki, położony przy 

drodze Międzyrzec Podl., Radzyń Podl., 

założony 15 sierpnia 1915 r.  

178.  Kolembrody Komarówka 

Podlaska 

radzyński  cmentarz wojenny z I wojny światowej, 

założony w sierpniu 1915 r. dla żołnierzy 

rosyjskich (?)  

179.  Komarówka 

Podlaska 

Komarówka 

Podlaska 

radzyński  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

180.  Wólka 

Komarowska 

Komarówka 

Podlaska 

radzyński  cmentarz wojenny z I wojny światowej, 

położony za miejscowością w kierunku 

pn., wsch., przy drodze do Wólki 

Komarowskiej, (ok. 1 km. od Komarówki, 

po lewej stronie drogi, w lesie). Założony 

w sierpniu 1915 r.  

181.  Dęblin Dęblin rycki  cmentarz wojskowy („na Balonnej”) 

182.  Krzesimów Mełgiew świdnicki  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

183.  Gardzienice II Piaski świdnicki  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

184.  Młodziejów (lub 

Siedliszczki 

Kolonia) 

Piaski świdnicki   cmentarz wojenny z I i II wojny światowej 

185.  Struża Piaski świdnicki  mogiła wojenna z I wojny światowej 

186.  Izdebno Rybczewice świdnicki  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

187.  Podizdebno Rybczewice świdnicki  mogiła wojenna (zbiorowa) z I wojny 

światowej  

188.  Rybczewice Rybczewice świdnicki  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

189.  Świdnik Świdnik świdnicki  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

190.  Trawniki Trawniki świdnicki  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

żołnierzy austriackich i niemieckich 

założony w 1916 r. oraz mogiły wojenne z 

1939 r.  

191.  Pawłówka 

dz. 906 

Rachanie tomaszowski  cmentarz wojenny z I wojny światowej  

192.  Tartak 

Tarnawatka 

dz. 255 

Tarnawatka tomaszowski  cmentarz wojenny z I wojny światowej  

193.  Poturzyn Telatyn tomaszowski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

żołnierzy austriackich i rosyjskich 
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założony po bitwie w dn. 14 sierpnia 1914 

r.  

194.  Bełżec 

 

Tomaszów 

Lubelski 

tomaszowski  cmentarz wojenny z I wojny światowej, 

tzw. „na Szczetach”  

195.  Kolonia 

Łaszczówka 

Tomaszów 

Lubelski 

tomaszowski  cmentarz wojenny z I wojny światowej  

196.  Bełżec 

 

Tomaszów 

Lubelski” 

tomaszowski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

żołnierzy austriackich tzw. „na 

Domałowcach”  

197.  Macoszyn Mały Hańsk włodawski  cmentarz z I wojny światowej, założony w 

1915 r.  

198.  Osowa  Hańsk  włodawski  cmentarz wojenny z I wojny światowej, 

założony w 1915 r.  

199.  Kołacze Stary Brus włodawski  cmentarz wojenny z I wojny światowej, 

założony w 1915 r.  

200.  Michałów Urszulin włodawski  cmentarz wojenny z I wojny światowej, 

założony w 1915 r.  

201.  Włodawa,  Włodawa (miasto) włodawski  cmentarz wojenny z I wojny światowej, 

założony w 1915 r. (rondo u zbiegu ulic 

Tysiąclecia, Kraszewskiego, Korolowskiej 

i Wyrykowskiej) 

202.  Bereść 

 

Grabowiec zamojski   cmentarz wojenny z I wojny światowej – 

austriacki z 1915  

203.  Wolica 

Uchańska 

 

Grabowiec zamojski   cmentarz wojenny z I wojny światowej  

204.  Krasnobród Krasnobród zamojski  kwatera wojenna z I wojny światowej na 

cmentarzu parafialnym  

205.  Łabuńki Łabunie zamojski  cmentarz wojenny z I wojny światowej, 

poległych w 1914 r. (zlokalizowany obok 

cmentarza grzebalnego). 

206.  Gdeszyn 

dz. 845 

Miączyn zamojski  cmentarz wojenny z I wojny światowej  

207.  Nawóz Nielisz zamojski   cmentarz wojenny z I wojny światowej 

żołnierzy rosyjskich i austriackich z 1915 

r.  

208.  Nielisz 

 

Nielisz zamojski   cmentarz wojenny z I wojny światowej  

209.  Wólka Złojecka Nielisz zamojski   cmentarz wojenny z I wojny światowej 

210.  Zaporze Kolonia 

 

Radecznica zamojski   cmentarz wojenny z I wojny światowej 

żołnierzy rosyjskich i austriackich  

211.  Karp Sitno zamojski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

żołnierzy rosyjskich, założony w 1915 r., 

istniał do l. 50.XX w., obecnie pola 

uprawne 

212.  Rozdoły Sitno zamojski  cmentarz wojenny z I wojny światowej z 

1915 r. (?) 

213.  Sitno 

dz. 12 

Sitno zamojski   cmentarz wojenny z I wojny światowej z I 

wojny światowej  

214.  Sitno 

dz. 442 

Sitno zamojski   cmentarz wojenny z I wojny światowej  

215.  Stanisławka 

 

Sitno zamojski   cmentarz wojenny z I wojny światowej 

216.  Hajowniki 

dz. 9 

Skierbieszów zamojski   cmentarz wojenny z I wojny światowej  

217.  Lipina Nowa 

388 

Skierbieszów zamojski   cmentarz wojenny z I wojny światowej 

żołnierzy rosyjskich i austriackich  

218.  Skierbieszów 

dz. 527  

Skierbieszów zamojski   cmentarz wojenny z I wojny światowej 

żołnierzy rosyjskich i niemieckich  

219.  Kitów Sułów zamojski   cmentarz wojenny z I wojny światowej  
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dz. 57 

220.  Sułowiec Sułów zamojski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

żołnierzy niemieckich, założony po bitwie 

w dn. 27 lipca 1915 r.  

221.  Szczebrzeszyn Szczebrzeszyn zamojski   cmentarz wojenny z I wojny światowej  

222.  Kolonia Płoskie Zamość zamojski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

żołnierzy austriackich poległych w 1914 r.  

223.  Zawada 

 

Zamość  zamojski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

żołnierzy rosyjskich i niemieckich, 

poległych w 1914 r. 

224.  Zwierzyniec Zwierzyniec zamojski  cmentarz wojenny z I wojny światowej 

założony w 1914 r.  
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MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU 

 

DOKUMETY ARCHIWALNE: 

Archiwum Archidiecezji Lubelskiej (AAL):  

− Rep. 60, XXI/11: Akta o wojnie 1914 r. [1914-1917; akta w jęz. rosyjskim i polskim], 

nlb.  

− Rep. 61, XXI/2: Odbudowa kościołów przez wojnę zniszczonych [1917-1920], nlb.  

− Rep. 61, XXI/1: Wykazy strat wojennych [1919-1922], wykazy poszczególnych parafii 

(uwaga: powiaty odpowiadają podziałowi administracyjnemu w okresie wytworzenia 

dokumentów): Parafia w Annopolu, powiat janowski, s. 262, 262v, 264; Parafia w 

Baranowie, powiat puławski, s. 41, 41v, 52; Parafia w Batorzu, powiat janowski, s. 156, 

156v, 165; Parafia w Bełżycach - informacja w odrębnym piśmie, nie załączono 

formularza strat, s. 358; Parafia w Biłgoraju, powiat biłgorajski, s. 81, 81v, 90; Parafia w 

Biskupicach, powiat lubelski, s. 54, 54, 63; Parafia w Biszczy, powiat biłgorajski, 228, 

228v, 233; Parafia w Boiskach, powiat janowski, s. 259, 259v, 268; Parafia w Bończy - 

informacja w odrębnym piśmie: parafia nie istniała, „stały tylko mury kościoła”, nie 

załączono formularza strat,  

s. 364; Parafia w Borowie, powiat janowski, s. 261, 261v, 265; Parafia w Bożej Woli, 

powiat janowski, s. 157, 157v, 164; Parafia w Bychawce, powiat lubelski, s. 303, 303v, 

312; Parafia w Bystrzycy, powiat lubelski, s. 106, 106v, 126; Parafia  

w Chełmie, powiat chełmski, s. 286, Parafia w Chłaniowie, powiat krasnostawski,  

s. 321, 321v, 322; Parafia w Chodlu, powiat lubelski, s. 304, 304v, 311; Parafia w 

Chodywańcach, powiat tomaszowski, s. 92, 92v, 104; Parafia w Czemiernikach, powiat 

lubartowski, s. 65, 65v, 79; Parafia w Czerniejowie, powiat lubelski, s. 187, 187v, 202; 

Parafia w Czernięcinie, powiat krasnostawski, s. 319, 319v, 324; Parafia w 

Częstoborowicach, powiat krasnostawski, s. 242, 242v, 253; Parafia  

w Czułczycach, powiat chełmski, s. 361, 361v, 383 i 387, 387v, 398; Parafia  

w Dorohusku, powiat chełmski, s. 386, 386v; Parafia w Dubie, powiat tomaszowski, s. 

272, 272v, 279; Parafia w Dubience, powiat hrubieszowski, s. 345, 345v, 346; Parafia w 

Dysie, powiat lubelski, s. 188, 188v, 201; Parafia w Dzierążni, powiat tomaszowski, s. 

93, 93v; Parafia w Dzierzkowicach, s. 375, 375v i 389, 389v, 396; Parafia w 

Fajsławicach, powiat lubelski, s. 55, 55v, 62; Parafia w Firleju, powiat lubartowski, s. 

66, 66v, 78; Parafia we Frampolu, powiat zamojski, s. 24, 24v, 39; Parafia w Garbowie, 

powiat puławski, s. 130, 130v, 139; Parafia w Gołębiu, powiat puławski, s. 42, 42v, 51; 

Parafia w Goraju, powiat zamojski, s. 25, 25v, 38; Parafia  

w Gorzkowie, powiat krasnostawski, s. 245, 245v, 250; Parafia w Górecku 

[Kościelnym], powiat biłgorajski, s. 226, 226v, 235; Parafia w Grabowcu, powiat 

hrubieszowski, s. 344, 344v, 347; Parafia w Gródku, powiat tomaszowski, s. 94, 94v, 

103; Parafia w Horodle, powiat hrubieszowski, s. 256, 256v, 257; Parafia  

w Horyszowie Polskim (parafia pounicka), powiat hrubieszowski, s. 168, 168v, 175; 

Parafia w Hrubieszowie, powiat hrubieszowski, s. 171, 171v, 172; Parafia w Janowie 

Lubelskim – kościół w Białej Ordynackiej [Poduchownej], powiat janowski, s. 158, 

158v, 163; Parafia w Józefowie [Ordynackim], powiat biłgorajski, s. 223, 223v, 238; 

Parafia w Kamionce, powiat lubartowski, s. 67, 67v, 77; Parafia w Karczmiskach, 

powiat lubelski, s 349, 349v, 350; Parafia w Kazimierzu nad Wisłą [Dolnym], powiat 

puławski, s 43, 43, 50; Parafia w Kiełczewicach, powiat lubelski, s. 305, 305v, 310; 

Parafia w Kijanach, powiat lubelski, s. 108, 108v, 125; Parafia w Klementowicach, 

powiat puławski, s. 131, 131v, 138; Parafia w Kluczkowicach, powiat puławski,  

s. 336, 336v, 339, Parafia w Komarowie, powiat tomaszowski, s. 95, 95v, 102; Parafia w 
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Końskowoli, powiat puławski, 44, 44v, 49; Parafia Kosobudzka, powiat zamojski, s. 

210, 210v, 211; Parafia w Krasieninie – informacja w odrębnym piśmie, nie załączono 

formularza strat, s. 358, Parafia w Krasnobrodzie, powiat zamojski,  

s. 209, 209v, 212; Parafia w Krasnymstawie, powiat krasnostawski, s. 241, 241v, 254; 

Parafia w Kraśniku, powiat janowski, s. 178, 178v, 185; Parafia w Krężnicy Jarej, 

powiat lubelski, s. 306, 306v, 309; Parafia w Kryłowie, powiat hrubieszowski, s. 170, 

170v, 173; Parafia w Krzczonowie, powiat lubelski, s. 56, 56v, 61; Parafia  

w Księżomierzy – informacja w odrębnym piśmie, nie załączono formularza strat,  

s. 358; Parafia w Kumowie, powiat chełmski, s. 284, 284v, 297; Parafia w Kurowie, 

powiat puławski, s. 132, 132v, 137; Parafia w Lipsku – informacja w odrębnym piśmie, 

nie załączono formularza strat, s. 393; Parafia w Lubartowie, powiat lubartowski, s. 68, 

68v, 75; Parafia w Lublinie – katedralna św. Jana, powiat lubelski, s. 194, 194v, 195; 

Parafia w Lublinie – św. Agnieszki na Kalinowszczyźnie, powiat lubelski, s. 189, 189v, 

200; Parafia w Lublinie – św. Jana Bożego, powiat lubelski, nlb.; Parafia w Lublinie – 

św. Mikołaja na Czwartku, powiat lubelski, s. 191,191v, 198; Parafia w Lublinie – św. 

Stanisława (Dominikanów), powiat lubelski,  

s. 190,190v, 199; Parafia w Lublinie – św. św. Piotra i Pawła, powiat lubelski, s. 93, 

193v, 196; Parafia w Lublinie – w Abramowicach, powiat lubelski, s. 192, 192v, 197; 

Parafia w Luchowie, powiat biłgorajski, s. 230, 230v, 231; Parafia w Łabuniach, 

powiat zamojski, s. 208, 208v, 213; Parafia w Łańcuchowie, powiat lubelski, s. 112, 

12v, 124; Parafia w Łaszczowie, powiat tomaszowski, s. 273, 273v, 278; Parafia  

w Łęcznej, powiat lubelski, s. 113, 113v, 124; Parafia w Łopienniku, powiat 

krasnostawski, s. 244, 244v, 251; Parafia w Łukowej, powiat biłgorajski, s. 222, 222v, 

239; Parafia w Łuszczowie, powiat lubelski, s. 115, 115v, 122; Parafia  

w Majdanie Sopockim, powiat biłgorajski, s. 229, 229v, 232; Parafia w Malicach – 

informacja w odrębnym piśmie, nie załączono formularza strat, s. 368; Parafia  

w Markuszowie, powiat puławski, s. 133, 133v, 136; Parafia w Matczynie, powiat 

lubelski, s. 307, 307v, 308; Parafia w Mełgwi, powiat lubelski, s. 336, 336v, 334; 

Parafia w Michowie, powiat lubartowski, s. 69, 69v, 74; Parafia w Milejowie, powiat 

lubelski, s. 57, 57v, 60; Parafia w Mirczu – informacja w odrębnym piśmie, nie 

załączono formularza strat, s. 368; Parafia w Modliborzycach, powiat janowski,  

s. 341, 341v, 342; Parafia w Mokrelipiu, powiat zamojski, s. 26, 26v, 37; Parafia  

w Moniatyczach, powiat hrubieszowski, s. 167, 167v, 176; Parafia w Nabróżu, powiat 

tomaszowski, s. 274, 274, 277; Parafia w Niedrzwicy [Kościelnej], powiat lubelski, s 

302, 302v, 313; Parafia w Nieliszu, powiat zamojski, s. 27, 27v, 36; Parafia w 

Niemcach, powiat lubelski, s. 117, 117v, 121; Parafia w Olchowcu, powiat chełmski, s. 

283, 283v, 298; Parafia w Opolu Lubelskim, powiat puławski, s. 141, 141v, 154; Parafia 

w Oszczowie – informacja w odrębnym piśmie, nie załączono formularza strat, s. 369; 

Parafia w Otroczy – informacja w odrębnym piśmie, nie załączono formularza strat, s. 

366; Parafia w Pawłowie, powiat chełmski, s. 288, 288v, 293; Parafia w Piaskach 

[Wielkich], powiat lubelski, s. 58, 58v, 59; Parafia  

w Piotrawinie, powiat puławski, s. 142, 142v, 158; Parafia w Płonce, powiat 

krasnostawski, s. 318, 318v, 325; Parafia w Potoku Ordynackim, powiat biłgorajski, s. 

84, 84v, 87; Parafia w Potoku Wielkim, powiat janowski, s. 159, 159v, 162; Parafia w 

Prawnie, powiat puławski, s. 143, 143v, 152; Parafia w Puchaczowie, powiat lubelski, s. 

119, 119v, 120; Parafia w Puławach, powiat puławski – informacja  

w odrębnym piśmie, że dane przekazane łącznie z wykazem dot. parafii  

we Włostowicach, nie załączono formularza strat, s. 363; Parafia w Puszczy Solskiej 

[ob. w Biłgoraju], powiat biłgorajski, s. 85, 85v, 86; Parafia w Rachaniach, powiat 

tomaszowski, s 96, 96v, 101; Parafia w Radzięcinie, powiat zamojski, s. 28, 28v, 35; 

Parafia w Ratoszynie, powiat lubelski, s. 301, 301v, 314; Parafia w Rudnie, powiat 
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lubartowski, s. 70, 70v, 73; Parafia w Rybitwach, powiat puławski, s. 145, 145v, 151; 

Parafia w Rybitwach, powiat puławski, s. 392, 392v, 395; Parafia w Rzeczycy 

Ziemiańskiej, powiat janowski, s. 160,160v, 161; Parafia w Rzeplinie, powiat 

tomaszowski, s. 275, 275v, 276; Parafia w Sawinie, powiat chełmski, s. 289, 289v, 292; 

Parafia w Sernikach, powiat lubartowski, s. 71, 71v, 72; Parafia w Siedliszczu, powiat 

chełmski, s. 287, 287, 294; Parafia w Siennicy Różanej, powiat krasnostawski, s. 243, 

243v, 252; Parafia w Sitańcu, powiat zamojski, s. 207, 207v, 214; Parafia w 

Skierbieszowie, powiat zamojski, s. 206, 206v, 215; Parafia w Starym Zamościu, powiat 

zamojski, s. 205, 205v, 216; Parafia w Surhowie, powiat krasnostawski, s. 247, 247v, 

248; Parafia w Suścu, powiat tomaszowski, s. 97, 97v, 100; Parafia w Szczebrzeszynie, 

powiat zamojski, s. 29, 29v, 34; Parafia  

w Świerżach, powiat chełmski, s. 290, 290v, 291; Parafia w Targowisku, powiat 

krasnostawski, s. 317, 317v, 326; Parafia w Tarnogórze, powiat krasnostawski,  

s. 246, 246v, 249; Parafia w Tarnogrodzie, powiat biłgorajski, s 224, 224v, 237; Parafia 

w Tarnogrodzie – kościół w Księżpolu, powiat biłgorajski, s. 225, 225v, 236; Parafia w 

Tarnogrodzie – kościół w Różańcu, powiat biłgorajski, s. 227, 227v, 234; Parafia w 

Tereszpolu, powiat zamojski, s. 30, 30v, 33; Parafia w Tomaszowie, powiat 

tomaszowski, s. 98, 98v, 99; Parafia w Trzeszczanach, powiat hrubieszowski, s. 370, 

370v, 381 i 388, 388v, 397; Parafia w Turobinie, powiat krasnostawski, s. 320, 320v, 

323; Parafia w Tyszowcach, powiat tomaszowski, s. 270, 270v, 287; Parafia  

w Uchaniach, powiat hrubieszowski, s. 169, 169v, 174; Parafia w Urzędowie, powiat 

janowski, s. 179, 179v, 184; Parafia w Wąwolnicy, powiat puławski, s. 134, 134v, 135; 

Parafia w Wielączy, powiat zamojski, s. 204, 204v, 217; Parafia w Wilkołazie, powiat 

janowski, s. 180, 180v, 183; Parafia w Wilkowie, powiat puławski, s. 148, 148v, 149; 

Parafia we Włostowicach, powiat puławski, s. 45, 45v, 48, Parafia  

w Wojciechowie, powiat lubelski, s. 300, 300v, 315; Parafia w Wysokim, powiat 

krasnostawski, s. 329, 329v, 330; Parafia w Zaklikowie, powiat janowski, s. 260, 260v, 

267; Parafia w Zakrzówku, powiat janowski, s. 181, 181v, 182; Parafia  

w Zawalowie – informacja w odrębnym piśmie, nie załączono formularza strat,  

s. 368; Parafia w Zemborzycach – informacja w odrębnym piśmie, nie załączono 

formularza strat, s. 358; Parafia w Zwierzyńcu (parafia filialna), powiat zamojski,  

s. 31, 31v, 32; Parafia w Żółkiewce, powiat krasnostawski, 328, 328v, 331; Parafia  

Żyrzynie, powiat puławski, s. 46, 46v, 47.  

  

− sygn. Rep. 60A/259: ks. Karol Boniewski. Opis historyczny Diecezji Lubelskiej (1839-

1845) przez ks. Karola Boniewskiego, kanonika katedry płockiej, proboszcza  

w Fajsławicach, rkps.  

 

Archiwum Kurii Diecezjalnej Siedleckiej (AKDS): 

− Straty wojenne. Sygn. III. S. 15. T. 1 [19120-1925] nlb.  

− Straty wojenne. Sygn. III. S. 15. T. 2 [19120-1925], nlb.  

 

Archiwum Państwowe w Lublinie (APL):  

− Akta parafii rzymskokatolickich woj. lubelskiego 1436-1943. Parafia Dub, sygn. 40.  

− Akta parafii rzymskokatolickich woj. lubelskiego 1436-1943. Parafia Horodło, sygn. 19: 

Sprawa odbudowy kościoła parafialnego w Horodle [1921]. 

 

− Akta miasta Ostrowa 1654-1950[1951-1954], sygn. 394.  
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− Akta miasta Ostrowa1654-1950[1951-1954], sygn. 393: O budowlach i planach 

budowlanych. 

 

− Archiwum Ordynacji Zamojskich ze Zwierzyńca, sygn. 15647: Akta strat wojennych 

w Rewirze Zwierzynieckim, nlb. 

− Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca 1589-1944, sygn. 15650: Wykaz strat 

wojennych vol. I, nlb. 

− Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca 1589-1944, sygn. 15652: Akta 

ogólnych strat wojennych, nlb. 

− Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca. Klucz Księżpolski, sygn. 15659: 

Wykazy strat w budowlach i materiałach oraz w inwentarzach martwych 

spowodowanych działaniami wojennemi, oszacowanych przez budowniczego p. 

Buniewicza. 

− Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca 1589-1944, sygn. 3839: Akta kościoła 

w Wysokiem, nlb.  

 

− Archiwum Zamoyskich z Włodawy, sygn. 91: [Róża Hrabina Zamoyska] Notaty  

z pierwszych dni wojny 1914 (od 28. VII do 19. VIII), s. 19.  

 

− C. i K. Komenda Powiatowa w Janowie 1915-1918, sygn. 126: Renowacja kościołów 

w powiecie [1917-1918].  

− C. i K. Komenda Powiatowa w Janowie 1915-1918, sygn. 241: Sprawa profanacji 

kościoła w Rzeczycy Ziemiańskiej przez żołnierzy austriackich.  

 

− C. i K. Komenda Powiatowa w Lublinie 1915-1918, sygn. 303: Majątki ziemskie – 

Jakubowice Murowane i Rury Jezuickie – zniszczenia wojenne..  

 

− Starostwo Powiatowe Bialskie 1919-1939, sygn. 186: Statystyka wyznaniowa - wykazy 

parafii rzymsko-katolickich [1925-1939].  

− Starostwo Powiatowe Bialskie 1919-1939, sygn. 187: Wykaz kościołów, kaplic, 

cmentarzy, cerkwi i zborów ewangelickich. [1921].  

− Starostwo Powiatowe Bialskie 1919-1939, sygn. 196: Budynki i place pocerkiewne 

[123-129].  

− Starostwo Powiatowe Bialskie [1919-1939], sygn. 484: Statystyka placówek unijnych 

obrzędu wschodnio-bizantyjskiego słowiańskiego [1937-1938].  

 

− Starostwo Powiatowe Hrubieszowskie 1919-1939, sygn. 499: Wykazy rozebranych 

cerkwi [1921, 1938].  

− Starostwo Powiatowe Hrubieszowskie 1919-1939, sygn. 618: Sprawozdania i wykazy 

Państwowego Biura Odbudowy w Hrubieszowie [1920-1921].  

 

− Starostwo Powiatowe Konstantynowskie z siedzibą w Janowie Podlaskim 1919-

1932, sygn. 129: Wykazy ewidencyjne o stanie parafii rzymsko-katolickich [1924].  

− Starostwo Powiatowe Konstantynowskie z siedzibą w Janowie Podlaskim 1919-1932, 

sygn. 137: Kwestionariusze dotyczący budynków świątyń i gruntów pocerkiewnych 

[1929-1930].  
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− Starostwo Powiatowe Konstantynowskie z siedzibą w Janowie Podlaskim 1919-1932, 

sygn. 346: Plan odbudowy budynków parafialnych we wsi Gnojno, gm. Zakanale [ 

1924-1927].  

− Starostwo Powiatowe Konstantynowskie z siedzibą w Janowie Podlaskim 1919-1932, 

sygn. 361: Wykaz poszkodowanych w powiecie konstantynowskim [1920].  

 

− Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, sygn. 17: Sprawozdania statystyczne z 

odbudowy za 1925 r., nlb.  

 

− Tomaszowski Zarząd Powiatowy 1867-1917, sygn. 224: Protokoły oceny szkód 

wojennych poniesionych przez ludność gminy Majdan Górny.  

− Tomaszowski Zarząd Powiatowy 1867-1917, sygn. 225.  

− Tomaszowski zarząd Powiatowy 1867-1917, sygn. 227.  

− Tomaszowski Zarząd Powiatowy 1867-1917, sygn. 228.  

 

− Urząd Wojewódzki Lubelski 1919-1939, Wydz. Społ. -Polit., sygn. 659: Sprawy 

dotyczące likwidacji i przeznaczenia cerkwi oraz majątku pocerkiewnego w powiecie 

chełmskim [1921-1936].  

− Urząd Wojewódzki Lubelski 1919-1939, Wydz. Społ. -Polit., sygn. 660: Sprawy 

dotyczące likwidacji i przeznaczenia cerkwi oraz majątku pocerkiewnego w powiecie 

hrubieszowskim [1921-1937].  

− Urząd Wojewódzki Lubelski 1919-1939, Wydz. Społ. -Polit., sygn. 661: Sprawy 

dotyczące likwidacji i przeznaczenia cerkwi oraz majątku pocerkiewnego w powiecie 

janowskim [1927-1930]. 

− Urząd Wojewódzki Lubelski, Wydz. Społ. -Polit., sygn. 665: Sprawy dotyczące 

likwidacji i przeznaczenia cerkwi oraz majątku pocerkiewnego w powiecie włodawskim 

[1928-1937].  

− Urząd Wojewódzki lubelski, sygn. 666: Sprawy dotyczące likwidacji i przeznaczenia 

cerkwi oraz majątku pocerkiewnego w powiecie zamojskim., nlb.. 

− Urząd Wojewódzki Lubelski 1919-1939 Wydz. Społ.-Polit., sygn. 669: Sprawy 

dotyczące rozbiórki cerkwi i kaplic prawosławnych [1921-1936].  

− Urząd Wojewódzki Lubelski 1919-1939, Wydz. Społ. -Polit., sygn. 730: Wykazy 

statystyczne bożnic żydowskich i prywatnych domów modlitwy. [1920-1922].  

 

− Urząd Wojewódzki Lubelski 1919-1939, Wydz. Kom. -Bud., sygn. 594: Projekt 

zakrystii, odbudowy dzwonnicy i przerobienia sygnaturek w kościele parafialnym  

w Kamieniu, pow. chełmski [1924]. 

− Urząd Wojewódzki Lubelski 1919-1939 Wydz. Kom. -Bud., sygn. 604: Projekt 

odbudowy bożnicy w Rejowcu, pow. chełmski [1923].  

− Urząd Wojewódzki Lubelski 1919-1939, Wydz. Kom.-Bud., sygn. 605: Projekt  

na odbudowę bożnicy szkoły żydowskiej w Siedliszczach, pow. chełmski. 

− Urząd Wojewódzki Lubelski 1919-1939 Wydz. Kom. -Bud., sygn. 606: Projekt 

odbudowy bożnicy w os. Świerże, pow. chełmski [1924]. 

− Urząd Wojewódzki Lubelski 1919-1939, Wydz. Kom. -Bud., sygn. 607: Projekt 

konstrukcji dachowej na kościele ewangelickim w Kamieniu, pow. chełmski [1923]. 
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− Urząd Wojewódzki Lubelski 1919-1939, Wydz. Kom. -Bud., sygn. 980: Projekt 

kościoła w Białej Ordynackiej, pow. janowski [1921-1924]. 

− Urząd Wojewódzki Lubelski, Wydz. Kom. -Bud., sygn. 997: Projekt odbudowy 

spalonego budynku „Dom Modlitwy” gminy wyznaniowej żydowskiej w Janowie 

Lubelskim [1922].  

− Urząd Wojewódzki Lubelski 1919-1939, Wydz. Kom. -Bud., sygn. 987: Projekt 

nadbudowy wież kościelnych w kościele parafialnym w Urzędowie, pow. janowski 

[1924]. 

− Urząd Wojewódzki Lubelski 1919-1939, Wydz. Kom. -Bud., sygn. 1119: Projekt  

na odbudowę szczytu i wież kościoła w Leśnej, pow. konstantynowski [1926]. 

− Urząd Wojewódzki Lubelski 1919-1939, Wydz. Kom. -Bud., sygn. 1223: Projekt 

odbudowy bożnicy gminy wyznaniowej izraelickiej w Krasnymstawie [1923].  

− Urząd Wojewódzki Lubelski 1919-1939, Wydz. Kom. -Bud., sygn. 1226: Projekt  

na przebudowę i odbudowę synagogi i kahału starozakonnych w Turobinie pow. 

krasnostawski [1926]. 

− Urząd Wojewódzki Lubelski 1919-1939, Wydz. Kom. -Bud., sygn. 1260: Projekt 

odbudowy ratusza w Krasnymstawie [1922]. 

− Urząd Wojewódzki Lubelski 1919-1939 Wydz. Kom. –Bud., sygn. 1863: Projekt 

remontu kościoła parafialnego w Kazimierzu nad Wisłą, pow. puławski [1922].  

− Urząd Wojewódzki Lubelski 1919-1939 Wydz. Kom. -Bud., sygn. 1864: Projekt 

odbudowy dzwonnicy przy kościele parafialnym w Końskowoli, pow. puławski [1922]. 

− Urząd Wojewódzki Lubelski 1919-1939, Wydz. Kom. -Bud., sygn. 1874: Projekt 

odbudowy domu modlitwy wyznania starozakonnych w Józefowie, pow. puławski [1925].  

− Urząd Wojewódzki Lubelski 1919-1939 Wydz. Kom. -Bud., sygn. 1876: Projekt 

odbudowy bożnicy gminy wyznaniowej żydowskiej w Puławach [1930].  

− Urząd Wojewódzki Lubelski 1919-1939, Wydz. Kom. -Bud., sygn. 1962: Projekt 

odbudowy hotelu „Brystol” przy ul. Piłsudskiego w Puławach [1929].  

− Urząd Wojewódzki Lubelski 1919-1939, Wydz. Kom. -Bud., sygn. 2065: Projekt  

na rekonstrukcję kościoła w Międzyrzecu, pow. radzyński [1922].  

− Urząd Wojewódzki Lubelski 1919-1939, Wydz. Kom. -Bud., sygn. 2770: Plan 

odbudowy bożnicy w Krasnobrodzie, pow. zamojski [1921-1923]. 

− Urząd Wojewódzki Lubelski 1919-1939, Wydz. Kom. -Bud., sygn. 2771: Plan 

odbudowy domu modlitwy Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krasnobrodzie, pow. 

zamojski [1921-1923]. 

− Urząd Wojewódzki Lubelski 1919-1939, Wydz. Kom. -Bud., sygn. 2587: Projekt 

odbudowy bożnicy w Parczewie, pow. włodawski [1924]. 

 

− Zamojski Zarząd Powiatowy 1867-1918, sygn. 375: O stratach mieszkańców powiatu 

zamojskiego poniesionych w 1914 r., nlb.  

 

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk: 

− Archiwum TOnZP, teczka nr 59: Garbów.  

− Archiwum TOnZP, teczka nr 87: Kazimierz Dolny.  

− Archiwum TOnZP, teczka nr 160: Parczew.  

− Archiwum TOnZP, teczka nr 207: Sosnowica.  
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Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie:  

− Materiały zebrane przez Henryka Wiercieńskiego: Klęski wojenne w budynkach na 

obszarze 27 powiatów okupacji austro-węgierskiej zestawione przez Biuro Statystyczne 

G. K. R. pod kierunkiem Henryka Wiercieńskiego. Lublin 1917-18, rkps sygn. 1865.  

− Materiały zebrane przez Henryka Wiercieńskiego: Kościoły, rkps sygn. 1854, s. 7.  

− Materiały zebrane przez Henryka Wiercieńskiego: Odbudowa miast. Zjazd 

Przedstawicieli Miast i Miasteczek w dn. 8 i 9 września 1917 r., rkps sygn. 1864,  

s. 15v.  

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie: 

− Sprawozdania z podróży służbowych. Henryk Gawarecki, 1953, 1954, 1955, rkps.  

− Sprawozdania z wyjazdów służbowych. Henryk Gawarecki, 1956, rkps.  

− Podróże służbowe. Mieczysław Kurzątkowski, 1957, 1958, 1959, rkps.  

− Podróże służbowe. Mieczysław Kurzątkowski, 1957, rkps.  

− Dec. WKZ w Białej Podlaskiej znak: PSOZ-452/28/92 z dn. 17. 08. 1992 r.  

− Dec. WKZ w Białej Podlaskiej znak: PSOZ-454/30/92 z dn. 17. 08. 1992 r. 

 

 

 

DOKUMENTACJE: 

− Augustynek T., Obrębska A., Teodorowicz-Czerepińska J., Ewidencja parku w 

Hrebennem, gm. Horodło, woj. zamojskiego. Lublin 1977, mps WUOZ Delegatura  

w Zamościu.  

− Augustynek T., Obrębska A., Teodorowicz-Czerepińska J., Ewidencja drzewostanu przy 

dawnej cerkwi w Dłużniowie i rozpoznanie nieistniejącego parku dworskiego. Lublin 

1979, mps WUOZ Delegatura w Zamościu.  

− Augustynek T., Obrębska A., Teodorowicz-Czerepińska J., Opracowanie ewidencyjne 

parku w Wereszynie. Lublin 1977, mps WUOZ Delegatura w Zamościu.  

− Baranowska Z. Kazimierz Dolny, woj. Lubelskie, pow. puławski. Spichlerze, 

dokumentacja historyczno-architektoniczna. PP PKZ o/Warszawa, Warszawa 1968, mps 
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20. Krasnystaw. Spalone miasto, fragment panoramy. Fot. Frant. Làla, ok. 1915. Muzeum Lubelskie w Lublinie, album 

fotograficzny „Wojna 1914-1918”,  nr inw. ML/H/F/1224, nr karty: 23.   

21. Krasnystaw. Spalony magistrat. Pocztówka, ok. 1915. 
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1. Biskupice. Kościół. Ilustracja wg rys. Fabjańskiego [w:] „Tygodnik ilustrowany” R. 1863, Nr 194, s. 228. 

 

 

Istniejący, murowany, barokowy kościół pw. św. Stanisława BM został wzniesiony w l. 1712-1727  

z fundacji Remigiusza Piaseckiego. W tym samym okresie, w l. 1730-1733, została zbudowana 

poźnobarokowa plebania.   
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2. Biskupice. Kościół po pożarze. Fot. S. Komornicki, 1917, IS PAN, nr inw. B. 5743. 

 

W okresie I wojny światowej kościół w Biskupicach został poważnie uszkodzony: spaliły się dachy i hełmy 

wież, we wnętrzu uległa uszkodzeniu arkada tęczy. 
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3. Biskupice. Kościół. Fot. H. Gawarecki, 1959. WUOZ w Lublinie, nr inw. 2038. 

 

 

Odbudowę kościoła po zniszczeniach wojennych ukończono w 1920 r. wg projektu inż. arch. Władysława 

Łaszkiewicza. W wyniku prac obniżono dach nad prezbiterium, wieże zwieńczono pseudobarokowymi 

hełmami.  
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4. Hostynne. Dwór. Rysunek [w:] Zbiór znaczniejszych budowli w województwie lubelskim [litogr. J. Sławiński, Łaszcz, 

Stompf]. Warszawa, 1836, il. 34. Cyfrowa Biblioteka Narodowa. 
 

Pod k. XVIII w. w Hostynnem został wybudowany „wielki, klasycystyczny dwór, zakrawający na pałac”, 

być może przez Jana Suffczyńskiego, od 1794 r. właściciela dóbr. 

Dwór był piętrowy, na kryty dachem łamanym, gontowym dachem. Od frontu posiadał czterokolumnowy 

portyk w wielkim porządku, zwieńczony trójkątnym frontonem. 

Dwór wraz z wyposażeniem i pamiątkami rodzinnymi został spalony przez wojska rosyjskie w 1915 r. 
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5. Jakubowice Murowane. Zniszczony pałac, ok. 1918. Fot. NN, ndt.  WBP w Lublinie, sygn. 542/I. 

 

 

Zespół pałacowy położony na wzniesieniu, o genezie XVI w. (?). Zniszczony w czasie wojen szwedzkich, 

odbudowany, a następnie znowu zniszczony. Po 1803 r. przebudowany przez generałową Konstancję  

z Czackich Szeptycką. Po 1873 r. kolejna modernizacja. 

Pałac o zachowanych kolejnych nawarstwieniach: korpus z XVII-XVIII w., w piwnicach i na parterze ślady 

średniowiecznej cegły. 
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6. Janowiec. Widok ogólny na spalone miasto (widok ze wzgórza zamkowego – widać także spalony kościół i zabudowania 

plebańskie).  Fot. NN, ok. 1915 r. Pozytyw WUOZ w Lublinie. 
 

 

Miasto prywatne, założone w 1537 r. przez Piotra Firleja na gruntach wsi Serokomla, położonej przy 

przeprawie przez Wisłę w ciągu d. traktu z Radomia do Lublina. Centrum miasta stanowił rynek, przy 

którym zlokalizowany był zespół kościelny. 

W dn. 19 lipca 1915 r. drewniana zabudowa osady została spalona przez cofające się wojska rosyjskie. 

W zestawieniu statystycznym, opracowanym przez Zygmunta Limanowskiego miasto zostało wymienione 

jako najbardziej zniszczone na terenie ówczesnego powiatu kozienickiego w Guberni Radomskiej: 169 

nieruchomości na 188 zaewidencjonowanych (89,6%) zostało spalonych. 

Wraz z zabudową mieszkalną spłonął kościół: pożar strawił dachy nad nawą główną i wieżą, stopiły się 

dzwony. Ocalało wnętrze gotycko-renesansowego kościoła, zbudowanego ok. 1537 r. z częściowym 

wykorzystaniem budowli gotyckiej, ufundowanego przez Piotra Firleja. Kościół w l. 1585-1600 został 

gruntownie przebudowany. 
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7. Janowiec. Kościół po pożarze. Fot. T. Szydłowski, ok. 1915-18 [w:] T. Szydłowski. Ruiny Polski. Opis szkód wyrządzo-

nych przez wojnę w dziedzinie zabytków sztuki na ziemiach Małopolski i Rusi Czerwonej. Kraków 1919, s. 54, il. 60 i 61. 
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8. Kamień Kolonia. Kościół ewangelicki. Projekt konstrukcji dachowej na kościele ewangelickim w Kamieniu, pow. 

chełmski [1923]. APL. Urząd Wojewódzki Lubelski 1919-1939, Wydz. Kom. -Bud., sygn. 607. 
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9. Kamień Kolonia. Kościół Parafii Ewangelicko-Augsburskiej – wnętrze. Fot. NN, 1913. Kronika parafialna Parafii 

Rzymskokatolickiej w Kamieniu Kolonii. 
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10. Kazimierz Dolny. Miasteczko po pożarze (od strony Wisły ku farze). Fot. T. Szydłowski, 1915-18 [w:] T. Szydłowski. 

Ruiny Polski. Opis szkód wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie zabytków sztuki na ziemiach Małopolski i Rusi 

Czerwonej. Kraków 1919, s. 106, il. 136. 

 

 

 

Kazimierz Dolny położony był na trakcie komunikacyjnym, zyskującym znaczenie w drugiej poł. XIV w.  

w związku z rozwojem kontaktów handlowych Lublina z Litwą i Rusią, a w konsekwencji ze wzrostem 

znaczenia połączenia drogowego Lublina z Wielkopolską i Śląskiem przez Kazimierz. Najstarszy znany 

przywilej został nadany Kazimierzowi przez Władysława Jagiełłę w 1406 r. W k. XVI i w XVII w. był to 

jeden z najważniejszych ośrodków handlu zbożem. Wówczas wzniesione zostały murowane, mieszczańskie 

kamienice, spichrze, wybudowano nowe świątynie i przebudowano istniejącą późnogotycką farę. 

Od początku XIX w. zwracano uwagę na oryginalność zabudowy i piękne położenie miasta. Wzrastało 

zainteresowanie Kazimierzem – jego historią i architekturą. W 1913 r. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 

Przeszłości utworzyło komisję dla „ratowania Kazimierza”. 

Pierwsza wojna światowa przyniosła miastu poważne zniszczenia w zabudowie: straty zostały 

zarejestrowane już w czasie działań wojennych w 1914 r., ale zniszczenia w 1915 r. objęły całe kwartały 

zabudowy – 90 na 340 budynków zostało zniszczonych. 

W 1916 r. świadek wydarzeń zanotował: 

„Obraz całego miasteczka przedstawia się rozpaczliwie. Cała część miasta od strony Wisły aż do Rynku 

jest doszczętnie spalona, a więc: cała Senatorska, część Krakowskiej, Żabia, całe Podzamcze i Zielona, 

wszystko to doszczętnie zniszczone i spalone przez cofające się wojska rosyjskie w 1915 r. ”. 
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11. Kazimierz Dolny. Kościół farny:  Projekt remontu kościoła parafialnego w Kazimierzu nad Wisłą, pow. puławski [1922]. 

APL. Urząd Wojewódzki Lubelski 1919-1939 Wydz. Kom. –Bud., sygn. 1863. 

 

Kościół farny pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja, został wzniesiony w poł. XIV w. (jako gotycki) 

pod patronatem królewskim. W l. 1586-1613 został przebudowany w stylu renesansu lubelskiego wg proj. 

arch. Jakuba Balina. Przed 1853 r., z fundacji małż. Radzików została zbudowana kaplica zwana 

Różańcową lub Królewską. 
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12. Kąty. Pałac. Rysunek [w:] Zbiór znaczniejszych budowli w województwie lubelskim [litogr. J. Sławiński, Łaszcz, Stompf]. 

Warszawa, 1836, il. 50. Cyfrowa Biblioteka Narodowa.  

 

 

W 1812 r. został wzniesiony przez Wisłockich murowany, klasycystyczny pałac w Kątach. Pałac posiadał 

na osi kolumnowy portyk od frontu i półokrągły ryzalit w elewacji ogrodowej. W otoczeniu pałacu został 

założony 30 morgowy park. 

Pałac został spalony w 1915 r. i w następstwie zniszczeń rozebrany. 
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13. Kąty. Pałac po spaleniu.  Fot. „z albumu K. Teleżyńskiego”, 1929, za:  J. Górak. Przyczynki do architektury dworów na 

Lubelszczyźnie.„Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie”, Kozłówka 2003, s. 239, il. 2. 
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14. Końskowola. Dzwonnica przy kościele parafialnym: Projekt odbudowy dzwonnicy przy kościele parafialnym w Końsko-

woli, pow.  puławski [1922]. APL. Urząd Wojewódzki Lubelski 1919-1939 Wydz. Kom. -Bud., sygn. 1864. 
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15. Krasnobród. Dom modlitwy: Plan  odbudowy domu modlitwy Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krasnobrodzie, pow. 

zamojski (z załączoną do projektu fotografią ukazującą dom modlitwy i bożnicę po spaleniu) [1921-1923]. APL. Urząd 

Wojewódzki Lubelski 1919-1939, Wydz. Kom. -Bud., sygn. 2771. 

 

 

Pierwsza synagoga w Krasnobrodzie była drewniana. Spłonęła pod koniec XVIII w. Na początku XIX w. 

wzniesiono synagogę murowaną, nakrytą łamanym dachem polskim, krytym gontem. Obok synagogi 

znajdowała się dom modlitwy. Obie budowle spłonęły w 1915 r.  

W okresie międzywojennym zostały odbudowane. Plan odbudowy bożnicy został zatwierdzony w 1921 r.  

Do projektu odbudowy domu modlitwy zostały sformułowane wytyczne: „Pożądane jest aby Dom 

Modlitwy  

w Krasnobrodzie, będący w najbliższym sąsiedztwie bożnicy – wpisanej do tymczasowej listy zabytków – 

harmonizował [z nią] swym wyglądem zewnętrznym”. Pismo w tej sprawie znak: 5832/11 z dn.  

4 października 1921 r., skierowane do Okręgowej Dyrekcji Robót Publicznych w Lublinie, podpisał „za 

wojewodę” pierwszy konserwator zabytków okręgu lubelskiego – Jerzy Siennicki. 

Bożnica i dom modlitwy nie istnieją – zostały zniszczone w 1943 r. 
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16. Krasnobród. Dom modlitwy i bożnica po spaleniu. Fot. [w:] Plan odbudowy domu modlitwy Gminy Wyznaniowej 

Żydowskiej w Krasnobrodzie, pow. zamojski [1921-1923]. APL. Urząd Wojewódzki Lubelski 1919-1939, Wydz. Kom. -

Bud., sygn. 2771. 

 

 
 

17. Krasnobród. Synagoga: Plan  odbudowy bożnicy w Krasnobrodzie, pow. zamojski [1921-1923].  APL. Urząd Wojewódzki 

Lubelski 1919-1939, Wydz. Kom. -Bud., sygn. 2770. 
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18. Krasnobród. Synagoga po odbudowie. Fot. za: A. Szyszko-Bohusz. Materiały do architektury bożnic w Polsce,  s. 21, il. 

33.  

 
 

19. Krasnobród. Synagoga – wnętrze po odbudowie. Fot. za: A. Szyszko-Bohusz. Materiały do architektury bożnic w Polsce, 

s. 22, il. 34.  
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20. Krasnystaw. Spalone miasto, fragment panoramy. Fot. Frant. Làla, ok. 1915. Muzeum Lubelskie w Lublinie, Album 

fotograficzny „Wojna 1914-1918”,  nr inw. ML/H/F/1224, nr karty: 23.   

 

 

W czasie I wojny światowej Krasnystaw był zdobywany trzykrotnie – było to miejsce strategiczne  

z uwagi na linię kolejową Lublin-Rejowiec-Chełm.  

W 1914 r. naoczny świadek wydarzeń zanotował:  

„Do Krasnegostawu przyszliśmy wieczorem. Część miasteczka i most (niedawno wyreperowany) 

zniszczone pociskami. Domy i drzewa popalone. Zatrzymaliśmy sie w dawnej szkole. Okien nie ma, ściany 

postrzelane, meble w kawałkach. Ulice – w ogniskach i biwakach... ”  

W kolejnej relacji, zamieszczonej w „Tygodniku Ilustrowanym” w 1916 r., obraz zniszczeń był 

katastrofalny: „... w dalszym objeździe przesunęły się przed memi oczyma ruiny Krasnegostawu, spalonego 

w trzech czwartych częściach... ”.  

Wg danych prezentowanych na Zjeździe Przedstawicieli Miast i Miasteczek w dn. 8 i 9 września 1917 r. 

zorganizowanym przez Wydział Budowlany Głównego Komitetu Ratunkowego i Rady Miejskiej m. 

Lublina – 380 budynków w Krasnymstawie zostało spalonych w wyniku działań wojennych. Straty 

wynikające ze zniszczenia nieruchomości (nie wliczając budynku Magistratu) zostały oszacowane na 

100.670 rb. 82 kop. Było to jedno z najbardziej zniszczonych miast na terenie okupowanym przez Austro-

Węgry.  
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21. Krasnystaw. Spalony magistrat. Pocztówka, ok. 1915. 

 

 

W Krasnymstawie pośrodku rynku stał ratusz, który został spalony w 1878 r. Kolejna siedziba władz 

miasta, tzw. Magistrat, została spalona w 1914 r. w wyniku działań wojennych. Wartość wyrządzonej 

szkody była równa 81.931 rb. 53 kop. Odbudowa została podjęta w 1922 r.  
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22. Krasnystaw. Bożnica. Projekt odbudowy bożnicy gminy wyznaniowej izraelickiej w Krasnymstawie [1923]. APL. Urząd 

Wojewódzki Lubelski 1919-1939, Wydz. Kom. -Bud., sygn. 1223. 

 

 
Pod k. XIX w. w Krasnymstawie zbudowana została murowana synagoga, która spłonęła w trakcie działań 

wojennych w 1914 r.  

Budynek, z którego ocalały mury, został odbudowany w l. 20. XX w. Ponownie został zniszczony  

w okresie II wojny światowej – po zakończeniu wojny bez dachu, następnie zaadaptowany do nowych 

funkcji.  
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23. Mircze. Pałac. Rysunek [w:] Zbiór znaczniejszych budowli w województwie lubelskim [litogr. J. Sławiński, Łaszcz, 

Stompf]. Warszawa, 1836, il. 26. Cyfrowa Biblioteka Narodowa.  
 

 

Klasycystyczny pałac został wzniesiony prawdopodobnie w 2 poł. XVIII w. Pałac był dwukondygnacyjny,  

z dwoma alkierzami od strony fasady. W elewacji frontowej posiadał czterokolumnowy portyk zwieńczony 

trójkątnym frontonem. Portyk został rozebrany w pocz. XX w. Obok pałacu znajdowała się murowana, 

zabytkowa oficyna. Do zespołu należał także murowany spichlerz, zbudowany przed 1836 r., być może 

współcześnie z dworem  

Pałac wraz z wyposażeniem został spalony w okresie I wojny światowej. Spalona została także cukrownia, 

założona przez Władysława Rulikowskiego.  
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24. Ostrów Lubelski. Plan miasta, 1897. APL. Rząd Gubernialny Siedlecki, sygn. 492: O rasdelnji posada Ostrova na kvartaly 

i otstojke onago posle pozara 28 ijunja 1897 goda [dla potrzeb opracowania na planie oznaczone zostały m.in.: kościół, 

cerkiew i synagoga, plan został podkolorowany i opisano nazwy ulic]. 

 

W 1915 r., podczas odwrotu armii rosyjskiej, miasto o zabudowie drewnianej zostało spalone: 512 

budynków mieszkalnych, z 822 zaewidencjonowanych (wg stanu na 1914 r.) zostało zniszczonych. 

Uszkodzone zostały świątynie: kościół i cerkiew. 
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25. Rakołupy. Pałac. Rysunek [w:] Zbiór znaczniejszych budowli w województwie lubelskim [litogr. J. Sławiński, Łaszcz, 

Stompf]. Warszawa, 1836, il. 20. Cyfrowa Biblioteka Narodowa.  

 
Od 2 poł. XVII w. dobra były własnością Poletyłów (wcześniej była to własność klasztorna).  

Rezydencja z 1 ćw. XIX w., wybudowana przez Jana Poletyło, składała się z klasycystycznego pałacu  

i dwóch oficyn. Projekt wykonał prawdopodobnie Edward Blass. Pałac był dwukondygnacyjny, założony 

na planie wydłużonego prostokąta, o bogatym wystroju architektonicznym. We wnętrzu była sala balowa  

w formie rotundy nakrytej kopułą z kasetonami, którą dźwigały doryckie kolumny.  

Oprócz budynków mieszkalnych, na folwarku znajdowała się gorzelnia i browar.  

 

Wszystkie budowle zostały zniszczone w okresie I wojny światowej. 
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26. Rakołupy. Zniszczona cerkiew. Fot. 1938 r. „ze zbiorów Olega Matwiejczuka”, za: W. Słobodian. Cerkvvi Chołmskoj 

Eparchii. Lwów 2005, il. s. 348. 

 

W 1847 r. poświęcona została nowa, murowana cerkiew w Rakołupach. Od 1875 r. – cerkiew prawosławna.  

Budowla została uszkodzona podczas I wojny światowej, a następnie rozebrana: w dn. 25 kwietnia 1935 r. 

Starosta Powiatu Chełmskiego skierował do Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego pismo w sprawie 

przeznaczenia materiału z cerkwi w Rakołupach. Informował w nim, że w chwili rozbiórki „w Rakołupach 

cerkwi żadnej nie było. Pozostał tylko mur o jednej ścianie z cerkwi, zniszczonej wskutek działań 

wojennych w czasie wojny światowej”. 
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27. Studzianka. Drewniany meczet. Fotografia „ze zbiorów p. Bogdanowiczowej”. [w:] W. Świątkowski. Podlasie. Piąta 

wycieczka po kraju. Warszawa 1929, s. 69. 

 

W 1679 r. Jan III Sobieski osiedlił we wsi Studzianka Tatarów-Lipków.  

 

W 1817 r. zbudowany został znany z fotografii, drewniany meczet.  

W dn. 15 sierpnia 1915 r. meczet został spalony przez wycofujące się wojska rosyjskie.  

Krajoznawca Wacław Świątkowski w podróży po Podlasiu zapisał: „Meczet spalony. Cmentarz profanują 

nowi nabywcy zaścianków, rozbijając płyty piaskowcowe na osełki do kos”.   

 

Meczet nie został odbudowany i nie została wznowiona działalność gminy wyznaniowej tatarskiej na tym 

terenie. 
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28. Szychowice. Dwór. Rysunek [w:] Zbiór znaczniejszych budowli w województwie lubelskim [litogr. J. Sławiński, Łaszcz, 

Stompf]. Warszawa, 1836, il. 33. Cyfrowa Biblioteka Narodowa.  

 

W poł. XVIII w. Józef Benedykt Leszczyński wzniósł w Szychowicach nowy, murowany dwór, który 

został po 1830 r. rozbudowany przez Wincentego Rulikowskiego o skrzydło o cechach neogotyckich. Był 

to budynek na planie prostokąta, w części centralnej – trójosiowej piętrowy, zwieńczony trójkątnym 

frontonem o bogatej heraldycznej dekoracji. We wnętrzu dwór miał zabytkowe wyposażenie, 

przechowywane w nim były pamiątki rodzinne, zbiory (m. in. porcelany z fabryki Rulikowskich 

w Horodnicy, pasów słuckich, broni, sreber). Posiadał dużą bibliotekę.  

Dwór z wyposażeniem głównie w stylu empire i niemal całą zawartością został spalony w czasie  

I wojny światowej.  

Po 1920 r. odbudowano część budynku. Podczas II wojny zniszczona została nie tylko pozostałość dworu, 

ale również pozostałe zabytkowe budynki, m.in. spichlerz, stajnia, wozownia i gorzelnia oraz kaplica.   
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29. Szychowice. Neogotyckie skrzydło ok. 1914 (il. powyżej) oraz zniszczony dwór po 1920. Fot. za: R. Aftanazy. Dzieje 

rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Województwo bełskie. Ziemia chełmska województwa ruskiego, t. 6, 

Wrocław 1995, il. 302, 303.  
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30. Turobin. Synagoga. Projekt na przebudowę i odbudowę synagogi i kahału starozakonnych w Turobinie pow. krasnystawski 

[1926]. APL. Urząd Wojewódzki Lubelski 1919-1939, Wydz. Kom. -Bud., sygn. 1226. 

 

Synagoga w Turobinie została zbudowana po 1825 r.  

W 1915 roku budynek spłonął w wyniku działań wojennych. Odbudowany ok. 1926 r..  

Podczas kolejnej wojny obiekt zdewastowany. W 1972 r. rozebrany – nie istnieje. 

 

W 1914 i w 1915 r., podczas działań wojennych, cała osada Turobin „za sprawą wojsk austriackich” została 

spalona. Wg jednego z wykazów 220 na 241 budynków zostało zniszczonych.  

Naoczny świadek zanotował: „Miasteczko zburzone w połowie, na miejscu gdzie stał podmiejski folwark, 

kupy gruzu i popielisko. A na niwie mogiły, mogiły... Szczyt każdej oznaczony drewnianym krzyżem... ” 

 

Zniszczenia nie ominęły kościoła parafialnego pw. św. Dominika (z 1530 r., w 1623 r. przebudowanego 

przez Jana Wolffa w stylu renesansu lubelskiego – z inicjatywy Jana i Elżbiety Zamoyskich). Dziekan 

Dekanatu Turobińskiego informował Kurię Diecezjalną, że „kościół w Turobinie został obrabowany przez 

cofającą się armię rosyjską ze wszystkich utensylii metalowych...”, oraz, że plebania, dom dla wikariuszy  

i służby kościelnej zostały doszczętnie spalone, parkan przy kościele zrujnowany, a sam budynek kościoła 

został „w wielu miejscach uszkodzony pociskami armatnimi i kulami karabinowymi”. 
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CZĘŚĆ 5 
 

 

PROJEKTY  

„TRAS DYDAKTYCZNYCH” 
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DWA  WZORCOWE PROJEKTY „TRAS DYDAKTYCZNYCH” 

NA OBSZARACH INTENSYWNYCH DZIAŁAŃ WOJENNYCH 

NA KTÓRYCH SPOWODOWAŁY ONE PRZEKSZTAŁCENIE 

KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

 

 

Kryteria wyboru: 

Typując obszary dla których zostały opracowane projekty tras dydaktycznych wzięto pod 

uwagę następujące kryteria: 

1. Kryterium historyczne: na wybranych obszarach miały miejsce wydarzenia związane  

z działaniami wojennymi w okresie I wojny światowej (bitwy, przemarsze wojsk).  

O intensywności prowadzonych działań  świadczą istniejące cmentarze wojenne.   

2. Kryterium jakościowe: w wyniku tych wydarzeń zaszły trwałe zmiany w krajobrazie 

kulturowym – nie zostały odtworzone istniejące wcześniej istotne elementy tego 

krajobrazu lub odtworzono utraconej struktury w formach istniejących wcześniej.   

3. Wskazane obszary są stosunkowo mało atrakcyjne dla turystyki pieszej – m.in.  

z uwagi na brak interesującej oferty.     

 

Adresat: 

Adresatem projektu są przede wszystkim niewielkie „rodzinne” grupy turystyczne, dzieci 

i młodzież szkolna, oraz osoby zainteresowane historią – w tym grup rekonstrukcji 

historycznej.   

 

Podmioty realizujące projekt: 

Realizacją tras dydaktycznych powinny być zainteresowane właściwe terytorialnie gminy. 

Optymalnym rozwiązaniem byłoby założenie realizacji  projektów w ramach gminnych 

programów opieki nad zabytkami.  

Realizacja tras będzie wymagała włączenia właścicieli nieruchomości, na których 

położone są elementy obiekty lub elementy zagospodarowania, które będą prezentowane 

(np. kościoły, cmentarze).   

 

Cel:   

− poszerzenie wiedzy historycznej,  

− rozbudzenie zainteresowania historią I wojny światowej – z ukierunkowaniem na losy 

obiektów zabytkowych. 
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TRASA I:  

Ostrów Lubelski 

 

Przystanek 1:  

Trasa rozpoczyna się na dawnym rynku miasta Ostrów Lubelski.  

Z  rynku należy skierować się na południe do ulicy Jana Pawła II i tą ulicą należy dojść na 

plac przed kościołem parafialnym (trasa do pokonania: ok. 800 m).   

Przystanek 2:  

Plac przed kościołem parafialnym.  

Z placu kościelnego należy skierować się na cmentarz parafialny (podążając z powrotem na 

północ i następnie przed rynkiem skręcić na zachód – w ulicę Lubartowską – trasa ok. 900 m,  

lub przejść mostkiem nad Tyśmienicą i następnie iść drogą w kierunku północnym (trasa ok. 

800 m). Przejście nad rzeką Tyśmienicą umożliwia jednocześnie wgląd na teren rozległych  

pól po zachodniej stronie miasta (miejsce działań bojowych w 1915 r.) z  niewielką 

kulminacją terenu w pobliżu miejscowości Kolechowice Folwark, gdzie znajdowała się 

mogiła żołnierzy niemieckich (w 1994 r. przeniesiona na teren cmentarza parafialnego  

w Ostrowie Lubelskim).   

Przystanek 3:   

Cmentarz parafialny z mogiłą żołnierzy poległych w okresie I wojny światowej.  

Z cmentarza parafialnego należy skierować się ul. Lubartowską na dawny rynek, a stamtąd  

ulicą Partyzantów należy skierować się na północ, na plac przed budynkiem szkoły  

(ok. 500 m).  

Przystanek 4:   

Plac przed budynkiem szkoły.   
 

Trasa liczy mniej niż 3 km. Wraz postojami na przystankach w trakcie których można będzie 

zapoznać się z treścią informacji umieszczonej np. na tablicach, obejrzeć kościół  parafialny  

i wejść na cmentarz – jej pokonanie powinno zająć 1,5 – max. do 2 godzin.   
 

Proponowana treść informacji:    

Przystanek 1: na dawnym rynku.  

Tablicę można umieścić w pobliżu murowanej, zabytkowej, kapliczki. Informacja ma na celu 

ogólne zapoznanie z historią miasta, ze szczególnym uwzględnieniem okresu I wojny 

światowej.  

 

Miasto Ostrów zostało założone na podstawie przywileju wydanego przez króla Zygmunta Starego na Sejmie w 

Piotrkowie w dn. 25 stycznia 1548 r. 

Na miejsce lokalizacji miasta został wybrany teren kilku „wysepek” połączonych licznymi mostami i groblami 

(świadectwem „wyspowego” położenia miasta jest jego nazwa: „ostrów” = wyspa). Rynek został wytyczony tuż 

obok miejsca krzyżowania się dwóch ważnych szlaków komunikacyjnych: głównego gościńca litewskiego (traktu 

dalekiego zasięgu funkcjonującego już w okresie średniowiecza), wiodącego z Krakowa przez Sandomierz, 

Lublin, Łęczną, Ostrów, Parczew, Brześć – do Wilna, oraz szlaku handlowego, tzw. „drogi ruskiej”. Rynek był 

nieco większy niż obecnie i miał wymiary ok. 150 x 100 m. Po jego północnej stronie, przy kapliczce obok której 

stoimy, przed poł. XVII w. został zbudowany przez szlachcica Wojciecha Krzymuskiego i mieszczan kościół 

szpitalny. Kapliczka została wzniesiona w 1684 r. przy tym kościele (kapliczka jest wpisana do rejestru 

zabytków).  
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W kolejnych wiekach Ostrów był ośrodkiem lokalnej wymiany handlowej. Jego mieszkańcami byli Polacy oraz 

Rusini i Żydzi, posiadający w mieście swoje świątynie.   

W 1869 r. miasto utraciło prawa miejskie. 

W 1897 r. sporządzony został plan regulacyjny osady, na którym zaznaczony został rynek, kościół i cerkiew 

oraz cmentarze: rzymskokatolicki i żydowski (kirkut). Cmentarz prawosławny położony był poza północną 

granicą miasta, na tzw. „mogiłkach”. 

Tuż przed wybuchem I wojny światowej Ostrów liczył ok. 8 tysięcy mieszkańców. W mieście było ponad 700 
budynków mieszkalnych. Zabudowa – poza kościołem,  cerkwią i być może bożnicą  była blisko w 100% 

drewniana. 
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W wyniku działań wojennych w okresie I wojny światowej – w  sierpniu 1915 r. miasto zostało spalone. 

Zniszczenia były ogromne:  ponad 500 budynków mieszkalnych, z ponad 700 istniejących zostało całkowicie 

zniszczonych i wymagało odbudowy. 

Zniszczona została zabudowa gospodarcza (miasto miało charakter rolniczy, przy budynkach mieszkalnych 

znajdowały się stodoły, spichlerze i budynki inwentarskie) – z ok. 800 budynków pozostało kilkadziesiąt.    
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Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, na prośbę mieszkańców, Minister Spraw Wewnętrznych Thugutt, 

Dekretem Naczelnika Państwa z dn. 4 lutego 1919 r. o samorządzie miejskim, przywrócił Ostrowowi status 

miasta i wprowadził samorząd miejski. W kolejnych latach miasto zostało odbudowane. Nowa zabudowa była 

także w przewadze drewniana.  
 

Materiały ikonograficzne, proponowane do wykorzystania:   

− Plan miasta wykonany w 1897 r. [w:] Arch. Państw. w Lublinie, akta Rządu Gubernialnego Siedleckiego, 

sygn. 492: O rasdelnji posada Ostrova na kvartaly i otstojke onago posle pozara  

28 ijunja 1897 goda. Plan podkolorawany, z naniesionymi nazwami ulic  w jęz. polskim i przebiegiem trasy 

dydaktycznej.  Na wykorzystanie planu należy uzyskać zgodę Archiwum Państwowego w Lublinie.  

− Fotografie ukazujące spaloną w 1915 r. zabudowę - nie zamieszczone w niniejszym opracowaniu, możliwe 

byłoby wykorzystanie fotografii po uzgodnieniu z właścicielem (osoba prywatna).  
 

Przystanek 2: na placu przed kościołem parafialnym (w miejscu parkingu, po północnej 

stronie kościoła lub w miejscu parkingu po zachodniej stronie kościoła).   

Informacja ma na celu zapoznanie z historią zabytkowego kościoła, ze szczególnym 

uwzględnieniem okresu I wojny światowej.    

 

Późnobarokowy kościół parafialny pw. Niepokalanego poczęcia NMP i św. Wawrzyńca został wzniesiony  

w l. 1755-1768 z fundacji Mikołaja Krzynieckiego – wg proj. architekta Pawła Antoniego Fontany.  

Kościół otacza murowane ogrodzenie z 2 poł. XVIII w Od frontu, na osi fasady, zbudowana została po 1755 r. 

dzwonnica-brama.   

Kościół wraz z dzwonnicą-bramą, ogrodzeniem i drzewostanem jest wpisany do rejestru zabytków.   

W sierpniu 1915 r. w wyniku działań wojennych kościół został uszkodzony: : 

„Front kościoła pokaleczony przez pociski – w kilku miejscach mur wybity do pół grubości.  

Z południowej strony kilka uszkodzeń od pocisków do połowy grubości muru. Z północnej strony strącony  

w obsadzie krzyż na kaplicy. [...] Dach cały wskutek uderzeń pocisków uszkodzony – potrzeba przerzucić cały. 

Wszystkie budynki parafialne zostały spalone: 

„Dom mieszkalny i wszystkie zabudowania ekonomiczne spalone. Odbudowany został tylko dom murowany 

tak zwany wikariat i budynek przy nim. Resztę potrzeba budować.”  

[wyciąg z Akt miasta Ostrowa, przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie]  
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Przystanek 3: na cmentarzu parafialnym.  

Celem jest „odwiedzenie” mogiły żołnierzy (niemieckich?) poległych w sierpniu 1915 r., 

którzy zginęli w walkach toczonych na przedpolach Ostrowa. Żołnierze zostali pochowani 

przy granicy Ostrowa Lubelskiego z miejscowością Kolechowice Folwark. W 1994 r. zostali 

ekshumowani i przeniesieni na cmentarz parafialny. Mogiła tzw. „w Kolechowicach” nie była 

jedynym miejscem pochówku żołnierzy poległych w okresie I wojny światowej na terenie 

gminy – w samym Ostrowie, na cmentarzu prawosławnym (ob. nie istniejącym) była tzw. 

kwatera wojenna (zapewne byli to żołnierze armii rosyjskiej), także na cmentarzu 

prawosławnym w Kolechowicach znajdowały się groby żołnierzy.  W Kaznowie znajduje się 

kopiec – mogiła wojenna żołnierzy niemieckich.  

 

Przystanek 4: na placu przed szkołą.  

Informacja ma na celu zapoznanie z historią nieistniejącej cerkwi, ze szczególnym 

uwzględnieniem okresu I wojny światowej. Pośrednio, jej celem jest zwrócenie uwagi na 

wielokulturową przeszłość miasta. Na tym przystanku można także zapoznać się jak 

wyglądały odbudowane po I wojnie światowej budynki mieszkalne, gdyż na ul. Partyzantów 

(na północ od placu przed szkołą) zachował się zespół drewnianych, parterowych, szczytowo 

usytuowanych domów, stanowiących obecnie malowniczy zakątek.   

 

Mieszkańcami Ostrowa nie byli wyłącznie katolicy. Już w XVI w. osiedlała się tutaj ludność rusińska, która od 1562 r. 

miała swoją cerkiew (lub raczej cerkwie, gdyż drewniane świątynie ulegały wraz z upływem czasu zniszczeniom i wówczas w 

ich miejscu budowano nowe). Do 1875 r. była to cerkiew unicka, po 1875 r. – prawosławna. W 1888 r. zbudowana została w 

Ostrowie nowa, murowana cerkiew pod wezw. Ikony Matki Boskiej Kazańskiej, zaprojektowana przez arch. Wiktora 

Syczugowa.  
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Projekt cerkwi prawosławnej pod wezw. Ikony Matki Boskiej Kazańskiej, wybudowanej w Ostrowie w 1888 r., autorstwa 

arch. Wiktora Iwanowicza Syczugowa, członka Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu.  

[Projekt ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie]. 

 

W sierpniu 1915 r. cerkiew została uszkodzona:  

„górna część fasady frontowej w czterech miejscach znacznie uszkodzona od pocisków armatnich. Wszystkie 

szyby powybijane. Pokrycie cerkwi blaszane, w kilku miejscach zerwane i posute”. 

[wyciąg z Akt miasta Ostrowa, przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie]  

 

W związku z I wojną światową, w Ostrowie znacznie zmniejszyła się liczba ludności. Prawosławni mieszkańcy 

gminy Ostrów w dużej liczbie wyjechali w 1915 r. na wschód. Po zakończeniu wojny odnotowano zaledwie 

kilkadziesiąt osób wyznania prawosławnego.  

W 1928 r. rozebrano zniszczoną przez działania wojenne cerkiew i w tym miejscu zbudowano szkołę.  

 

Materiały ikonograficzne, proponowane do wykorzystania:   

− Projekt cerkwi prawosławnej pod wezw. Ikony Matki Boskiej Kazańskiej, wybudowanej w Ostrowie w 

1888 r., autorstwa arch. Wiktora Iwanowicza Syczugowa, członka Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych w 

Petersburgu. Projekt ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, odnaleziony i 

zamieszczony w artykule B. Seniuka Prawosławne cerkwie guberni lubelskiej i siedleckiej… „Do piękna 

nadprzyrodzonego”, Sesja naukowa, T. I., Chełm 2003, s. 278, il. 6.  
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TRASA II:  

Garbów, gm. Garbów 

 
 

Przystanek 1:  

Trasa rozpoczyna się przy kościele parafialnym. Stamtąd należy skierować się drogą  

w kierunku zachodnim, następnie odbić na południe – pod wzgórze tzw. „kościelisko”.  

Przystanek 2:  

Wzgórze z ruinami dawnego kościoła. Stamtąd należy cofnąć się do drogi, po przejściu 

krótkiego odcinka, skręcić na południe, a następnie podążać cały czas tą samą drogą ku 

zachodowi. Na ostatnim odcinku należy skręcić ku północy – droga prowadzi do cmentarza 

wojennego.   

Przystanek 3:   

Cmentarz wojenny z I wojny światowej w Garbowie.  

 

Trasa liczy ok. 3,5 km. Wraz postojami na przystankach w trakcie których można zapoznać 

się z treścią umieszczonych przy nich informacji oraz obejrzeć kościół  parafialny, ruiny 

starego kościoła i wejść na cmentarz wojenny, jej pokonanie powinno zająć ok. 2 – max. do 

2,5 godziny.   

 

Proponowana treść informacji:    

Przystanek 1: plac przed kościołem parafialnym. Informacja ma na celu zapoznanie z historią 

zabytkowego kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem okresu I wojny światowej.    

Pierwsza wzmianka o parafii w Garbowie pochodzi z 1325 r. Kościół parafialny znajdował się na wzgórzu - na 

pd.-zach. od miejsca w którym znajduje się obecna świątynia parafialna.  

W  l. 1907-1911 wzniesiony został w Garbowie nowy, neogotycki kościół pw. Przemienienia Pańskiego, 

zaprojektowany przez arch. Józefa Piusa Dziekońskiego. W tym samym czasie została zbudowana nowa 

plebania.  

W okresie I wojny światowej, w 1915 r. kościół został ostrzelany ponad setką pocisków artyleryjskich,  

w związku z toczącymi się walkami pomiędzy armią rosyjską a armią austriacko-węgierską.  

W wyniku ostrzału uszkodzone zostały krokwie na przekryciach wież, rozbita dachówka na całym dachu, 

uszkodzone sklepienia w trzech miejscach, wybite witraże od strony zachodniej. Zniszczony został dach na 

nowej plebanii.  
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Przystanek 2: wzgórze z ruinami kościoła spalonego w czasie działań wojennych I wojny 

światowej.    

„Wzgórze jest pierwotnym miejscem lokalizacji kościołów parafialnych w Garbowie. Jeszcze do 1915 r. istniała 

tutaj świątynia św. Wojciecha z k. XVII w. pw. Kościół był drewniany z murowaną fasadą, dobudowaną w pocz. 

XIX w. Świątynia miała bogaty  wystrój wnętrza, na ścianach była dekoracja malarska.  

W lipcu 1915 r. kościół został spalony „z winy wojsk rosyjskich”. Wraz ze świątynią spłonęło pięć ołtarzy, 

obrazy, ambona, organy, ławki, chorągwie, chrzcielnica, lichtarze i wiele innych zabytkowych przedmiotów, a 

także biblioteka i archiwum parafialne, oraz ukryte w podziemiach paramenty z kościoła parafialnego w 

Janowcu n. Wisłą.  

Oprócz kościoła spaliły się: dzwonnica, plebania, organistówka, dom dla służby kościelnej oraz zabudowa 

gospodarcza.  

Pozostała murowana fasada kościoła, ogromna studnia na wzgórzu oraz żelazna płyta z herbami, pochodząca 

z kościoła, obecnie wmurowana w północną elewację pałacu w Garbowie.  

 

 

 

Przystanek 3: cmentarz wojenny z I wojny światowej.  

„30 lipca 1915 r. IV armia austriacka po zwycięskich bitwach pod Chmielem i Niedrzwicą Dużą zajęła Lublin 

i Kazimierz. Armia rosyjska cofnęła się wówczas poza linię Puławy-Kurów-Łęczna.  

Walki toczone w lipcu objęły również okolice Garbowa – obrona rosyjska zatrzymała się po północnej stronie 

drogi Lublin-Kurów. Na nacierający od południa IX Korpus armii austro-węgierskiej, dowodzonej przez 

Augusta von Mackensena, skierowany został ostrzał artyleryjski (który był powodem spalenia starego, 

drewnianego kościoła na wzgórzu).   

Cmentarz został założony w 2 poł. 1915 r. Pochowani na nim zostali żołnierze armii austriackiej, polegli w 

czasie lipcowych walk (wg danych archiwalnych – w liczbie 125).  

W 1928 r. na cmentarzu ustawiona została kapliczka w formie tzw. latarni umarłych, z napisem: „Rycerzom co 

padli w walce za wolność Ojczyzny, w dziesięciolecie niepodległości Polski”.   
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Materiały ikonograficzne, proponowane do wykorzystania:   

− Garbów. Drewniany kościół parafialny i dzwonnica. Fot. J. Dziekoński, przed 1915.  IS PAN, fot. 

wykorzystana [w:] Wieś i miasteczko. Warszawa 1916. T. I, il. 261, s. 96. 

− Garbów. Drewniany kościół (zimą). Fot. J. Dziekoński, 1914.  IS PAN, fot. wykorzystana   

[w:] Wieś i miasteczko. Warszawa 1916. T. I, il. 262, s. 96. 

− Garbów. Drewniany kościół – wnętrze. Fot. S. Pronaszko, 1910.  IS PAN, nr inw. B. 1776 

− Garbów. Drewniany kościół – plan. Rys. Zdzisław Mączeński wg pomiarów Józefa Dziekońskiego, 1914. 

IS PAN, teczka nr 59.     

Na wykorzystanie w/w fotografii i planu należy uzyskać zgodę Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk.  

 

 

 

 

 

 


