
 Ewidencja zabytków z obszaru Lokalnej Grupy Działania 
„Krasnystaw PLUS”

Gmina Kraśniczyn

KARTA OBIEKTU

nazwa:
cerkiew prawosławna wraz z zabytkami ruchomymi (malarstwo, naczynia liturgiczne) p. w. Opieki 
Matki Bożej

lokalizacja: miejscowość

Bończa 
gm. Kraśniczyn

nr działki 

472/3

współrzędne 
geograficzne

N:50º55'59”
E:23º25'13”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/281 

opis techniczny

Obiekt murowany, jednonawowy. Wybudowany na planie prostokąta. Wyposażona w trzy kopuły: 
większą i dwie mniejsze. Obrazy- zapewne fragmenty ikonostasu: Zwiastowanie i Ofiarowanie 
Marii w Świątyni z przełomu XVII i XVIII w., dwa obrazy Matki Boskiej Dobrej Opieki i Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem z (prawdopodobnie) XVIII w.

rys historyczny
Wzniesiona w latach 1878- 1881, po 1945 r. zdewastowana.  Potem funkcjonowała jako kościół 
narodowy, obecnie cerkiew prawosławna.
\



aktualny stan zachowania

Odrestaurowana, obiekt funkcjonujący, cerkiew prawosławna.

własność i forma użytkowania obiektu

Parafia prawosławna.

zagrożenia 

Nie dopatrzono się.

dokumentacja fotograficzna obiektu

Cerkiew w Bończy



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Dawny zbór kalwiński a dzwonnicą- bramą.

lokalizacja: miejscowość

Bończa 
gm. Kraśniczyn

nr działki

625

współrzędne 
geograficzne

N:50º55'56”
E:23º25'17”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/442

opis techniczny

Położony na owalnym wzgórzu, zapewne dawnym grodzisku, otoczony starodrzewiem, od zach. 
Dzwonnica- brama. Późnorenesansowy, orientowany. Murowany z kamienia i cegły, otynkowany. 
Jednonawowy. Wewnątrz w prezbiterium i nawie sklepienia kolebkowe z lunetami, w kruchcie 
kolebkowe, w zakrystii kolebkowo- krzyżowe. Chór drewniany, wsparty na sześciu słupach w XIX 
w. Ołtarz główny przeniesiono z kościoła w Łopienniku, o charakterze późnobarokowym, 
gruntownie przerobiony i uzupełniony, z rzeźbami rokokowymi dwóch niewiast podtrzymujących 
kartusze z herbem Prus i insygniami papieskimi, oraz obrazem wskrzeszenia Piotrowina z pocz. 
XIX w. Dwa ołtarze boczne o charakterze barokowym. Feretron ludowy z 1866r. Z obrazami 
wskrzeszenia Piotrowina i Ofiarowania w Świątyni. Rzeźby rokokowe ok. poł XVIII w.: Chrystus 
Zmartwychwstały, 2 aniołki. Płyta nagrobna Mikołaja Sienickiego z Bończy, podkomorzego 
chełmskiego, starosty tarnogórskiego i jego żony Barbary z konar Słupeckiej, fundacji ich syna 
Jana, starosty tarnogórskiego; renesansowa z 4 w. XVI w., z marmuru, z płaskorzeźbionym 
kartuszem z częściowo zatartymi herbami Bończa, Rola Rawicz i Dębno  oraz napisem, wyjęta z 
posadzki, silnie zniszczona. 2 epitafia z XVIII i XIX w., 2 kielichy z XVIII w. puszka cynowa ok. 
Pol. XIX w. Kociołek na wodę z XVIII w.
Dzwonnica- brama: murowana z cegły, wzniesiona w XIX w., o charakterze późnobarokowym. 
Płaska, dwukondygnacyjna, z nowym malowidłem św. Stanisława bpa.

rys historyczny

Pierwotnie drewniany z 1468 r, zapewne z fundacji Mikołaja Sienickiego.
Obecny wzniesiony ok. 1577 r. jako zbór kalwiński przez Mikołaja Sienickiego podkomorzego 
chełmskiego. Przekazany katolikom w 1636 r. Przez wnuczkę fundatora Zofię z Sienickich 1) 
Borkowską 2)Firlejową oraz jej syna Piotra Józefa Borkowskiego; konsekrowany w 1749 r. W 
latach 1887- 1919 zamieniony na cerkiew prawosławną. W 1919 ponownie erygowano parafię 
rzymskokatolicką.

aktualny stan zachowania

Dobry.



własność i forma użytkowania obiektu

Obecnie kościół rzymskokatolicki p. w. św. Stanisława bpa, parafialny, funkcjonujący.
zagrożenia 

Nie dopatrzono się.
dokumentacja fotograficzna obiektu

Dawny zbór kalwiński



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Grodzisko tzw. Zamczysko

lokalizacja: miejscowość

Bończa 
gm. Kraśniczyn

nr działki

1475

współrzędne 
geograficzne

N:50º54'35”
E:23º27'34”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

C/34 

opis techniczny

Położone na niewielkim wzniesieniu poza wsią, porośnięte lasem. Położone na terenie uroczyska 
„Bończa”. Wzniesienie, na którym leży grodzisko jest najwyższe z pasma wzgórz o nazwie 
„Bałkany”. Założenie ma owalny kształt o średnicy ok. 50 m, otoczone wałem ziemnym. Od 
strony wschodniej prowadzi wjazd do grodziska, i z tej strony wał jest podwójny. 
W czasie badań przekopano łącznie ok 50 m kw. Odkryto, że wał został umocniony konstrukcją 
palową. Stopień zachowania drewna świadczy o tym, że gród został spalony. Wykopano także 
około 10 fragmentów ceramiki pochodzącej z wczesnego średniowiecza. 

rys historyczny

Obiekt z wczesnego średniowiecza. Prawdopodobnie był to gród schronieniowy bądź tzw. 
grodzisko „cyplowe”.

aktualny stan zachowania

Obiekt w formie wzniesienia ziemnego. Częściowo rozkopywany. Porośnięty drzewostanem 
leśnym, w granicach rezerwatu „Wodny Dół”.

własność i forma użytkowania obiektu

Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Krasnystaw.

zagrożenia

Rozkopywanie przez „poszukiwaczy skarbów” i wynikająca z tego degradacja ukształtowania 
terenu.



dokumentacja fotograficzna obiektu

Grodzisko wyraźnie wyróżnia się w terenie (widok od strony północnej).

Od strony południowo zachodniej wzgórze to ma ponad 30 m wysokości.

Sam szczyt grodziska to obszar dość wyrównany.



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Zespół dworsko- parkowy

lokalizacja: miejscowość

Bończa kolonia
gm. Kraśniczyn

nr działki

273

współrzędne 
geograficzne

N:50º56'27”
E:23º24'21”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/953 

opis techniczny

Obiekt murowany z cegły, otynkowany. Klasycystyczny. Podpiwniczony. Pierwotnie parterowy, 
piętrową częścią środkową, obecnie nad traktem frontowym zostało nadbudowane piętro. 
Wzniesiony na rzucie prostokąta. Z wysuniętymi od frontu dwoma ryzalitami po bokach oraz 
dwoma czterokolumnowymi portykami na osi: z tyłu współczesnym z budową dworu, i 
frontowym, który dobudowano po 1942 r. Wnętrze gruntownie przebudowane. Dach nowy, 
pierwotnie łamany, kryty gontem.
Założenie parkowe z pocz. XIX w., na stoku wzgórza, o układzie krajobrazowym z zachowanymi 
okazami starych drzew, w tym platany. Od frontu dworu podjazd z gazonem.

rys historyczny

Wzniesiony na przełomie XVIII i XIX w. Zrujnowany i spalony w 1942 r., następnie częściowo 
odbudowany w latach 1958- 1961. Wtedy powiększono go o dodatkową kondygnację. Ostatnim 
właścicielem majątku był Jerzy Potocki.

aktualny stan zachowania

Zadowalający, wymagający odnowienia elewacji.

własność i forma użytkowania obiektu

Samorządowa. Obecnie znajduje się tu Dom Opieki Społecznej.

zagrożenia

Brak środków placówki na remont.



dokumentacja fotograficzna obiektu

                                      



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Zajazd

lokalizacja: miejscowość

Kraśniczyn 
gm. Kraśniczyn

nr działki

277/2
278/1

współrzędne 
geograficzne

N:50º56'1”
E:23º21'4”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/454 

opis techniczny

Murowany z cegły, otynkowany. Częściowo podpiwniczony. Parterowy. Złożony z trzech, 
połączonych ze sobą, prostokątnych części: dawnej karczmy od frontu, sieni pośrodku i dawnego 
stanu od tyłu. Wielokrotnie przerabiany. Wnętrze przebudowane, podzielone ściankami 
działowymi, w kilku pomieszczeniach zachowane stropy belkowe. Dach pierwotnie kryty w 
całości gontem, potem pokrycie uzupełniane słomą i papą.

rys historyczny

Z końca XVIII lub pocz. XIX w. 

aktualny stan zachowania

Obiekt w daleko posuniętej ruinie. Pozostały wciąż znaczne fragmenty zewnętrznych ścian. Brak 
zadaszenia, brak zabezpieczeń  pozostałych murów.  

własność i forma użytkowania obiektu

Znajduje się w rękach prywatnych. Obiekt opuszczony.

zagrożenia

Przewidywany zanik obiektu.



dokumentacja fotograficzna obiektu

Zajazd w ruinie.



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Kopiec Kościuszki

lokalizacja: miejscowość

Surhów 
gm. Kraśniczyn

nr działki

600

współrzędne 
geograficzne

N:50º56'31”
E:23º16'9”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

Brak wpisu.

opis techniczny

Usypany przy skrzyżowaniu szos Małochwiej- Bończa i Surhów- Łukaszówka.
Na nim krzyż drewniany, z drewna dębowego, oparty na kamiennym obelisku z inskrypcją.

rys historyczny

Według miejscowych przekazów w tym miejscu odpoczywał Tadeusz Kościuszko wraz ze swoim 
wojskiem po walce stoczonej z Rosjanami. Na pamiątkę tego wydarzenia usypano kopiec i 
ustawiono dębowy krzyż. Krzyż i obelisk ustawiono w 1917 r. Odnowione w 1984 r. 

aktualny stan zachowania

Stan zaniedbany. Krzyż na kopcu w stanie postępującego rozpadu.

własność i forma użytkowania obiektu

Zarząd dróg.

zagrożenia:

Ewentualne poszerzanie jezdni. Dalsza degradacja, brak zabiegów pielęgnacyjnych.



dokumentacja fotograficzna obiektu



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Dawna cerkiew grekokatolicka

lokalizacja: miejscowość

Stara Wieś 68
gm. Kraśniczyn

nr działki

3

Współrzędne 
geograficzne:

N:50º55'52”
E:23º21'54”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/1160

opis techniczny

Murowana z kamienia, otynkowana. Orientowana. Prostokątna, z kwadratowym prezbiterium i 
takąż kruchtą od zachodu oraz prostokątną zakrystią. Wnętrze kryte stropami. Dach z sygnaturką, 
kryty blachą. Obok dzwonnica.

rys historyczny

Wzniesiona 1840- 1857 na miejscu poprzedniej, niewiadomej erekcji. Ok. 1875 zamieniona na 
prawosławną. Od 1945 r. kościół rzymskokatolicki.

aktualny stan zachowania

Dobry, obiekt zadbany.

własność i forma użytkowania obiektu

Obecnie kościół rzymskokatolicki, parafialny, p. w. Wniebowzięcia Matki Boskiej, funkcjonujący.

zagrożenia 

Nie dopatrzono się.



dokumentacja fotograficzna obiektu

Widoki na kościół i dzwonnicę.



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Cmentarz rzymskokatolicki

lokalizacja: miejscowość

Surhów gm. Kraśniczyn

nr działki

527

współrzędne 
geograficzne

N:50º56'25”
E:23º16'9”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/218

opis techniczny

Cmentarz ogrodzony murem z kaplicą. W obrębie groby partyzantów i żołnierzy AK.

rys historyczny

Założony po 1860 r.

aktualny stan zachowania

Stan niektórych nagrobków  najstarszych nagrobków niezadowalający.

własność i forma użytkowania obiektu

Parafialny.

zagrożenia

Ewentualna likwidacja najstarszych nie opłacanych nagrobków.



dokumentacja fotograficzna obiektu

Cmentarz położony jest na wzniesieniu ponad droga.

Cmentarna kaplica.

Groby z okresu II wojny światowej.



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Kościół rzymskokatolicki parafialny w Surchowie.
lokalizacja: miejscowość

Surhów 
gm. Kraśniczyn

nr działki

2012

współrzędne 
geograficzne

N:50º56'1”
E:23º16'17”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/252 
opis techniczny

Obiekt pierwotnie o układzie salowym, w 1876 przebudowany i powiększony. Z tego czasu 
pochodzi wieża i wewnętrzne ściany działowe wyodrębniające prezbiterium. Kilkakrotnie 
restaurowany. Murowany z cegły, otynkowany. W stylu klasycystycznym. Wzniesiony na planie 
prostokąta. Jednonawowy. Na elewacji wschodniej umieszczony trójkątny fronton. Dach 
dwuspadowy, kryty blachą.

W ołtarzu głównym znajduje się słynący łaskami obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem i św. 
Łukaszem jako Pośrednikiem Łask z XVII w., przeniesiony w 1764 z kaplicy w Łukaszówce, w 
późnobarokowej sukience ze srebrnej blachy. 
Feretron z obrazami św. Antoniego Padewskiego i św. Mikołaja biskupa, ludowy.
Obraz Nawiedzenia N. P. Marii z pocz. XIX w., według tradycji pochodzi z kościoła Kapucynów 
w Lublinie.
Obraz Nawrócenie Szawła autorstwa Mikołaja Monti z Warszawy z 1823 r.
Rzeźba św. Józefa z Dzieciątkiem z 1. poł. XIX w. Pochodząca z kapliczki na cmentarzu.
Barokowy krucyfiks z XVIII w.
Epitafium z czarnego marmuru Zofii z Kickich Cieszkowskiej z 1. poł. XIX w.
Rokokowa monstrancja z poł. XVIII w.
Kielich z XVIII w. 
Kustodia przerobiona z barokowego kielicha.
Wota w bocznym lewym ołtarzu z XVIII i XIX w.
Kociołek na wodę święconą, miedziany ze sceną Chrztu Chrystusa w Jordanie z XVIII w., 
barokowy.
Mosiężny żyrandol z 1. poł. XIX w.
Ornat z XVIII w.

Cmentarz przykościelny otoczony murem z czterema kapliczkami w narożnikach. Kapliczki 
murowane, otynkowane. Klasycystyczne, z 1. poł. XIX w. Daszki dwuspadowe, pokryte blachą.
Plebania murowana, otynkowana, parterowa. Na rzucie prostokąta.
rys historyczny

Kościół parafialny p. w. Nawiedzenia Matki Boskiej i św Łukasza Ewangelisty. Zbudowany w 
latach 1820- 1824 na miejscu dwóch poprzednich z fundacji Pawła Cieszkowskiego posła na sejm 
i jego żony Zofii z Kickich, właścicieli wsi. 
Plebania wzniesiona w 1. poł. XIX w., z czasem przebudowana i powiększona.



dokumentacja fotograficzna obiektu

Kościół ulokowany na wzgórzu otoczony jest starodrzewiem

KARTA OBIEKTU

nazwa:
Pałac i park w zespole pałacowo- parkowym 

lokalizacja: miejscowość

Surhów 

nr działki

280

współrzędne 
geograficzne



gm. Kraśniczyn N:50º55'59”
E:23º16'56”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/456 

opis techniczny

Obiekt murowany z cegły, otynkowany. Klasycystyczny. Podpiwniczony, parterowy, z piętrową 
częścią środkową. Wybudowany na rzucie prostokąta. Od tyłu prostokątny salon zwany Białą Salą. 
Dach czterospadowy, kryty pierwotnie gontem, a obecnie blachą. 

Dekoracja wnętrz stiukowa i malarska z lat 1818- 1820. Klasycystyczna. Sztukaterie o motywach 
geometrycznych, figuralnych i roślinnych, polichromie o tematyce biblijnej, mitologicznej, 
historycznej i symbolicznej autorstwa  Mikołaja Montiego. W salonie na suficie umieszczono 
plafon w złoconym obramieniu przedstawiający narodziny Jowisza.
Zachowały się pozostałości założenia parkowego z 1. ćw. XIX w. ze starodrzewiem. Niegdyś od 
frontu znajdował się podjazd z gazonem.

rys historyczny

Pałac wzniesiony przez Pawła Cieszkowskiego, posła na sejm i jego zonę Zofię z Kickich 
właścicieli wsi.  Zbudowany w latach 1813- 1819. Wnętrze zostało ozdobione polichromiami 
autorstwa Mikolaja Montiego. Od 1931 r. Pałac przeszedł w posiadanie rodziny Skolimowskich. 
Podczas pierwszej i drugiej wojny światowej uszkodzony. W latach 1944- 1945 częściowo 
zdewastowany i pozbawiony wyposażenia wnętrza. Kilkakrotnie restaurowany.

aktualny stan zachowania

Obiekt w stanie zadowalającym. W obrębie obiektu wiekowe egzemplarze drzew.

własność i forma użytkowania obiektu

Obecnie mieści się tutaj Dom Opieki Społecznej

zagrożenia 

Brak środków na restauracje obiektu.



dokumentacja fotograficzna obiektu

Widoki na pałac




