
Ewidencja zabytków z obszaru  Lokalnej Grupy Działania 
„Krasnystaw PLUS”

Gmina Fajsławice

KARTA OBIEKTU

nazwa:
Kościół parafialny p. w. św. Jana Nepomucena

lokalizacja: miejscowość

Fajsławice 
gm. Fajsławice

nr działki

2314

współrzędne 
geograficzne

N:51º5'25”
E:22º58'1”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/391

opis techniczny

Murowany z kamienia i cegły, otynkowany. Jednonawowy. Na rzucie wydłużonego prostokąta, z 
prezbiterium niewydzielonym, po bokach którego znajdują się dwie symetryczne zakrystie 
wtopione w bryłę kościoła, z których jedna jest skarbcem, a w drugiej są przechowywane szaty i 
naczynia liturgiczne. Wnętrze całkowicie przebudowane. Dach dwuspadowy,z blachy. Nad 
drzwiami umieszczono tablicę z łacińskim napisem De tuis donis, tibi offeribus. W szczycie, w 
części centralnej znajduje się malowidło Chrystusa ukrzyżowanego i klęczącego u jego stóp św. 
Jana Nepomucena. 

Wystrój wnętrza w większości nowy, po 1920 r. Ołtarz główny i cztery ołtarze boczne w stylu 
neorenesansowym, z 1917 r. W ołtarzu głównym, u szczytu, umieszczono namalowane oko w 
trójkącie w otoczeniu promieni, w oddzielnych polach trzy obrazy: centralny Matki Boskiej 



Niepokalanego Poczęcia, z lewej św. Teresy, z prawej św. Jana Nepomucena.
W ołtarzach bocznych umieszczono malowane wizerunki: św. Józefa z Dzieciątkiem, św Izydora, 
Matki Boskiej Częstochowskiej, oraz krucyfiks z wotami. XVIII- wieczne organy przebudowano 
w XX wieku.
W ścianach wmurowane klasycystyczne epitafia z czarnego marmuru:
-Wojciecha Saryusz Bielskiego z herbem Jelita, z 1808 r.
-Franciszki z Zapolskich bielskiej, z różowego marmuru, z 1829 r.
-Franciszka Ksawerego Potockiego, radcy stanu Królestwa Polskiego, z 1837 r.
-Antoniego Wierzbickiego, pułkownika wojsk polskich, z 1847 r.
-Ignacego Bielskiego z 1854 r.
-Zofii z Suchodolskich z 1856 r.
Dwie żeliwne tablice epitafijne na elewacji frontowej kościoła:
-Jędrzeja Boniewskiego i Anny z Kamińskich Boniewskiej z 1856 r.
-ks. kanonika Karola Boniewskiego, z końca XIX w.

Obiekt otoczony murem z czterema prostokątnymi kapliczkami, być może z czasu budowy 
kościoła, z prostokątnymi wnękami od frontu, krytymi daszkami czterospadowymi z blachy. We 
wnękach nowe malowidła czterech ewangelistów. 
Na cmentarzu, przy murze, na lewo od głównego wejścia znajduje się pomnik nagrobny Emmy ze 
Stormów de Hirschfeld Bayer (zm. 1835), żony Macieja Bayera, inżyniera budowniczego szosy 
Lublin- Zamość; Pomnik wykonano z piaskowca, na planie prostokąta, na cokole umieszczono 
rzeźby dwóch geniuszów, podtrzymujących kartusz z napisem fundacyjnym, z boku wmurowana 
tablica nagrobna Macieja Bayera , męża Emmy i fundatora nagrobka, inżyniera guberni 
radomskiej, oficera wojsk polskich (zm. 1861).

Dzwonnica umiejscowiona za prezbiterium kościoła.. Murowana z kamienia wapiennego i cegły 
ceramicznej, późnobarokowa. Na rzucie kwadratu, trójkondygnacyjna. W górnych kondygnacjach 
otwory dzwonowe zamknięte półkoliście, w dolnej otwór wejściowy. W jej wnętrzu umieszczono 
trzy dzwony. Dach namiotowy, kryty blachą,   zwieńczony krzyżem.
rys historyczny

Kościół wybudowany w latach 1791- 1795wg. Projektu Joachima Hempla, z fundacji Wojciecha 
Saryusz Bielskiego i jego żony Franciszki, dziedziców wsi Fajsławice. Konsekrowany w 1804 r. 
Zniszczony i spalony w 1915 wskutek działań wojennych. Odbudowany w latach 1916- 1920. 

Dzwonnica wzniesiona w 1795 r. W 1915 roku została uszkodzona wskutek działań wojennych. W 
okresie międzywojennym odbudowana, a po drugiej wojnie światowej odremontowana. 

aktualny stan zachowania

Obiekt zadbany, gruntownie odnowiono w latach 80- tych.

własność i forma użytkowania obiektu

Funkcjonujący kościół parafialny rzymskokatolicki
zagrożenia

Nie dopatrzono się.



dokumentacja fotograficzna obiektu

Widoki na kościół, oraz dzwonnicę.



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Cmentarz parafialny rzymskokatolicki „Stary”

lokalizacja: miejscowość

Fajsławice gm. 
Fajsławice

adres

Fajsławice

nr działki

2292/14

współrzędne 
geograficzne

N:51º5'26”
E:22º58'15”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

-

opis techniczny

Położony na tzw. „Ariańskiej Górze”, w odległości ok. 400 m. Od kościoła p. w. św. Jana 
Nepomucena. Jego powierzchnia to ok. 2,5 ha. Wejście główne znajduje się od południowego- 
zachodu. Cmentarz o układzie kwaterowym przecina pięć alejek głównych z nieregularnie 
zasadzonymi drzewami. 
Znajduje się tutaj wiele ciekawych historycznie i architektonicznie nagrobków. M. in.:
Kaplica Grobowa wzniesiona ok. 1820 r. Z fundacji Teresy Błażewskiej dla męża Jana 
Hakenszmida radcy wojewódzkiego, właściciela majątku Suchodoły. Klasycystyczna. Murowana z 
kamienia z resztkami tynku. Początkowo w środku znajdował się ołtarz p. w. św. Jana 
Nepomucena. Uszkodzona w 1915 r, od tego czasu pozostaje w ruinie.
Nagrobek Wincentego i Józefa Bułatowiczów z ok. 1850 r., klasycystyczny, kamienny.
Mogiła zbiorowa powstańców poległych 24 sierpnia 1863 r. W bitwie pod Fajsławicami. 
Usytuowana w centralnej części cmentarza. Pochowano tu prawdopodobnie 93 powstańców. 
Pomnik odsłonięto i poświęcono 26. maja 1926 r.
Kaplica grobowa Florkowskich została wybudowana w 1910 r. W stylu gotyckim. Murowana z 
czerwonej cegły, wewnątrz otynkowana. Projektował ją Tomasz Pajzderski. Fundatorami byli 
Józef i Juliusz Florkowscy, właściciele majątku Fajsławice.
W 1915 r. Kaplica uległa uszkodzeniu wskutek działań pierwszej wojny światowej. Wtedy 
zniszczone zostały witraże z postaciami św. Antoniego, św. Józefa i Matki Boskiej. 
Odremontowano ją w latach 20- tych XX w., witraże odtworzono. Dach pokryty dachówką, 
wewnątrz posadzka z kolorowych, cementowych kafli. 
Zbiorowa mogiła żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r. Położona w najstarszej części 
cmentarza. Pochowano tu 7- ciu żołnierzy kampanii wrześniowej poległych w okolicy Fajsławic.
rys historyczny
założony w 1. poł. XIX w. Na jego terenie znajdował się pierwszy kościół drewniany, który 
spłonął w 1778 r.
aktualny stan zachowania

Obiekt zadbany, nie mniej pojedyncze nagrobki wymagają prac konserwatorsko naprawczych. 
Ołtarz św. Jana w postaci niezadaszonej konstrukcji kamiennej.



własność i forma użytkowania obiektu

Cmentarz parafialny. Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic opiekuje się cmentarzem i poddaje 
renowacji kolejne nagrobki.

dokumentacja fotograficzna obiektu



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Dwór w zespole dworsko- parkowym 

lokalizacja: miejscowość

Fajsławice 
gm. Fajsławice

nr działki

1659

współrzędne 
geograficzne

N:51º5'15”
E:22º58'12”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/1108

opis techniczny

Obiekt murowany, w pobliżu bramy wjazdowe główna i boczna, bramki zachodnia i wschodnia, 
wybudowane według projektu Tomasza Pajzderskiego. Park: zachował się szpaler kasztanowców, 
oraz dwa wiekowe kasztanowce rosnące osobno. Z ciekawszych egzemplarzy drzewostanu warto 
zwrócić uwagę na wiekowego buka odmiany czerwonolistnej.

rys historyczny

Wzniesiony w 2-ej połowie XVIII w., w 1907 r. wg. planu Tomasza Pajzderskiego. Odbudowany 
po pożarze. Przebudowany w 1946 r. Do roku 1996 mieściła się tu szkoła. Park założony w drugiej 
poł. XVIII w.

aktualny stan zachowania

Obiekt niedostępny, okna zamurowane. Obecnie zdewastowany, w postępującej ruinie 
-częściowemu zawaleniu uległa jedna z wysokich ścian budynku, na skutek tego naruszona została 
konstrukcja dachu i stropów.   

własność i forma użytkowania obiektu

Samorządowa (Gmina).

zagrożenia

W przypadku nie podjęcia pilnych działań ratowniczych, w celu zachowania i wzmocnienia dachu, 
oraz rekonstrukcji ściany przewidywane postępujące niszczenie obiektu.



dokumentacja fotograficzna obiektu

Brama wjazdowa.

Dwór, widoczna zawalona ściana dworu i w rezultacie brak podparcia dachu.



KARTA OBIEKTU

nazwa:
kaplica ariańska w zespole dworskim

lokalizacja: miejscowość

Suchodoły 
gm. Fajsławice

nr działki

1876/2

współrzędne 
geograficzne

N:51º4'37”
E:22º57'49”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/753

opis techniczny

Obiekt murowany

rys historyczny

Wzniesiona w 1-ej poł. XVII w.,przez Suchodolskich,  przebudowana na spichlerz w XVIII w., na 
czworak ok. 1816 r.

aktualny stan zachowania

Obecnie obiekt w postaci zaawansowanej ruiny, pozbawiony dachu, częściowo zawalony, 
zarośnięty. 

własność i forma użytkowania obiektu

Własność prywatna

zagrożenia

Przewidywany kompletny zanik obiektu.



dokumentacja fotograficzna obiektu

Pozostałości kaplicy ariańskiej.



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Obelisk w kształcie kolumny toskańskiej

lokalizacja: miejscowość

Fajsławice 
gm. Fajsławice

nr działki

1997/1

współrzędne 
geograficzne

N:51º5'43”
E:22º57'4”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

Brak wpisu

opis techniczny

Barokowy, ustawiony na nasypie ziemnym. Murowany z cegły, ze śladami tynku. W kształcie 
kolumny toskańskiej, na wysokim, czworobocznym cokole, zwieńczony żelaznym krzyżem. Wys. 
ok. 3,5 m.

rys historyczny

Wzniesiony w XVIII w. Istnieje kilka wersji, jeśli chodzi o identyfikację obiektu. Możliwe, że jest 
to dawny słup graniczny, lub obelisk z 1731 r. ustawiony dla upamiętnienia zwycięstwa Leszka 
Czarnego nad Jaćwingami w 1281 r.

aktualny stan zachowania

Obiekt względnie trwały niemniej wymaga remontu.

własność i forma użytkowania obiektu

Prywatna. Obiekt znajduje się w obrębie działki użytkowanej rolniczo.

zagrożenia

Podkopywanie kopca podczas prac rolnych. 
 



dokumentacja fotograficzna obiektu

Kolumna znajdująca się na kopcu.



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Dwór i park w zespole dworskim

lokalizacja: miejscowość

Suchodoły 
gm. Fajsławice

nr działki

1879
1880
1876/2

współrzędne 
geograficzne

N:51º4'30”
E:22º57'40”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/753 

opis techniczny

Murowany z cegły i kamienia, otynkowany, podpiwniczony. Klasycystyczny. Parterowy od frontu, 
od tyłu, z powodu spadku terenu, wsparty na suterenach z XVII w. Na rzucie prostokąta. Od frontu 
portyk wsparty na czterech kolumnach toskańskich, zwieńczony frontonem w kształcie trójkąta  z 
umieszczonymi herbami Sas i Hulsen oraz datą budowy 1816. Od tyłu nowszy, żelazny balkon. 
Dach czterospadowy kryty pierwotnie gontem, obecnie eternitem.
Przy dworze zachowały się pozostałości parku z gazonem i zajazdem od frontu. Zachowały się 
również zabudowania folwarczne min. czworaki, spichlerz, stodoła. Ponadto w obrębie obiektu 
znajdują się ruiny dawnej kaplicy ariańskiej stanowiącej odrębną kartę niniejszej inwentaryzacji. 

rys historyczny

Zespól dworski założony w XVII w. Przez rodzinę Suchodolskich. Dwór wybudowany w 1816 r. 
Prawdopodobnie z częściowym wykorzystaniem murów poprzedniej budowli. Przebudowany ok. 
1938 r. Po 1945 r. Adaptowany na cele szkolne. 

aktualny stan zachowania

Obiekt opuszczony, zadaszony,, niezabezpieczony, pozbawiony okien i drzwi. Wewnątrz 
zdewastowany. Fundamenty częściowo odsłonięte, zalane wodą. Pozostałe obiekty sąsiadujące z 
dworem: czworaki w stanie ruiny. Stodoła i spichlerz w stanie zadowalającym.

własność i forma użytkowania obiektu

Własność prywatna, obiekt nie użytkowany.

zagrożenia

Przewidywana postępująca dewastacja obiektu.



dokumentacja fotograficzna obiektu

Dwór pozbawiony okien. U dołu po prawej stronie spichlerz.



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Cmentarz wojenny z I wojny światowej

lokalizacja: miejscowość

Dziecinin 
gm. Fajsławice

nr działki

20/2

współrzędne 
geograficzne

N:51º5'1”
E:23º58'33”

numer wpisu do rejestru zabytków

Nie wpisany.

opis techniczny

Położony przy trasie Lublin- Zamość. Pow. ok. 1800 m. kw. Otoczony murem o wysokości około 1 
metra wybudowanego z białej cegły i pokrytego czerwoną dachówką.
Początkowo na cmentarzu wyodrębnionych było 12 mogił zbiorowych i 175 pojedynczych.
Szacuje się, że na cmentarzu zostało pochowanych 3550 żołnierzy armii carskiej i 5200 żołnierzy 
armii niemiecko- austriackiej poległych podczas pierwszej wojny światowej w czasie walk w 
okolicach Fajsławic w dniach 28.VIII- 2.IX 1914 r.  i z przełomu lipca i sierpnia 1915 r. 

rys historyczny

Po pierwszej wojnie światowej cmentarz był wielokrotnie porządkowany. W latach 50- tych 
nastąpiła niemal kompletna dewastacja tego miejsca. Od lat 60-tych cmentarz zaczęto 
porządkować. W ogrodzenie wmurowano tablicę z liczbą pochowanych. 

aktualny stan zachowania

Obecnie większość mogił nie jest widoczna. Do dnia dzisiejszego zachowało się 5 żelaznych 
krzyży z ok. 200- stu.  Przetrwało również ok. trzydzieści tabliczek żeliwnych , na których 
widnieją nazwiska pochowanych. Tabliczki ułożone na mogiłach ziemnych.
W 2008 r. Na cmentarzu ustawiono pomnik i pamiątkowe tablice poświęcone poległym żołnierzom 
ufundowane przez Gminę Fajsławice i Austriacki Czarny Krzyż.

zagrożenia 

„Zanik” tabliczek żeliwnych (tabliczki nie zabezpieczone, ułożone wśród roślinności).

własność i forma użytkowania obiektu

Samorządowa



dokumentacja fotograficzna obiektu



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Dwór w zespole dworsko- parkowym

lokalizacja: miejscowość

Siedliska Pierwsze 
gm. Fajsławice

nr działki

1442 

współrzędne 
geograficzne

N:51º3'45”
E:22º56'28”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/719

opis techniczny

Obiekt murowany z kamienia, otynkowany. Podpiwniczony. Pierwotnie był parterowy, potem, 
1895 r. Dobudowano piętro oraz werandy od wschodu i zachodu. Budynek na rzucie prostokąta. 
Dach czterospadowy, pokryty blachą. 

W zespole znajdują się również, brama, stróżówka, oficyna, gorzelnia.

rys historyczny

Wybudowany w 1-ej poł. XIX w., przebudowany w latach 1880- 1895 według projektu Jana 
Hinza, remontowany w latach 70- tych XX w. Niegdyś należał do ordynacji zamojskiej. 

aktualny stan zachowania

Obiekt zachowany w całości, zaniedbany, wymagający remontu.

własność i forma użytkowania obiektu

Dwór z parkiem własność samorządowa (Powiat), obiekt częściowo zamieszkany (cztery rodziny). 
Pozostałe obiekty w rękach prywatnych i Agencji Rynku Rolnego (gorzelnia).

zagrożenia 

Możliwa postępująca dewastacja obiektu. 

dokumentacja fotograficzna obiektu



Dwór, oraz zlokalizowana przy bramie stróżówka. 

Spichlerz, oraz budynek gorzelni.




