
Ewidencja Zabytków z obszaru Lokalnej Grupy Działania 
„Krasnystaw PLUS”

Gmina Krasnystaw

KARTA OBIEKTU

nazwa:
Zespół budynków Państwowego Stada Ogierów

lokalizacja: miejscowość

Białka 
gm. Krasnystaw

nr działki

6/2 
oraz inne

współrzędne 
geograficzne

N:51º578'46,4'”
E:23º4'16,5”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

Nie wpisany.

opis techniczny

Zespół budynków mieszkalnych i gospodarczych wzniesionych z białego kamienia. W skład 
stadniny wchodzi także dawne dworskie założenie parkowe z dworem z drugiej połowy XIX w. , 
budynkami gospodarczymi i czworakami.  Park zajmuje powierzchnię 9,5 ha. Dwie stajnie o pow. 
74X12,8 m, i dwie o pow. 69X12,8 m. Ustawione są wzdłuż ścian czworoboku, wewnątrz którego 
mieści się plac do pokazów i zawodów.
Dachy budynków z lat 20- tych pokryto blachą cynkową. W stajniach stanowiska dla 
poszczególnych koni wydzielono wyplatanymi dawnym zwyczajem przedzielnikami ze słomy. 



rys historyczny
Cztery stajnie na łącznie 200 koni, kuźnia, budynek kierownika, warsztaty, wieża ciśnień a także 
cztery bloki mieszkalne wzniesiono w latach 1928- 1930.  

aktualny stan zachowania

Dobry, obiekty użytkowe. Ciekawy drzewostan, min. dwa korkowce amurskie.

własność i forma użytkowania obiektu

Agencja Nieruchomości Rynku Rolnego.
Mieści się tu Stado Ogierów Białka Sp. z o. o. 

zagrożenia

Nie stwierdzono.

dokumentacja fotograficzna obiektu

Widok na stajnie z wieżą ciśnień w tle.

Jedna ze stajni.



Na terenie stadniny znajdują się cenne gatunki drzew.



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Dwa tzw. mogiły szwedzkie.

lokalizacja: miejscowość

Józefów 
gm. Krasnystaw

nr działki

175
178

współrzędne 
geograficzne
N:51º3'31,3'”
E:23º11'21,3”
N:51º3'31,8'”
E:23º11'20,9”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

C/55

opis techniczny

Dwa sąsiadujące ze sobą wzajemnie kopce ziemne, wysokości do 1,5 m o promieniu około 2-3 
metrów.

rys historyczny

Brak informacji o powstaniu kopców. Przypuszczalnie mogiły szwedzkie, lub starsze kurhany. Wg 
zebranych w trakcie wizji informacji są to dwa ostatnie z 12 takich kopców jakie znajdowały się w 
Józefowie.

aktualny stan zachowania
 
Kopce ze śladami podkopywania i wkopywania się. Jeden porośnięty krzewami, drugi przy domu, 
porośnięty trawą ze śladem potężnego pnia.  

własność i forma użytkowania obiektu

 Działki prywatne.  Jedna będąca częściowo wyłączona z użytku o charakterze rolnym. Druga 
zabudowana - gospodarstwo.

zagrożenia

Dążenia właścicieli działek w tym Sołtysa Józefowa (na którego posesji znajduje się jeden z 
kopców) do likwidacji kopców.



dokumentacja fotograficzna obiektu

Mogiła na prywatnej posesji znajduje się w sąsiedztwie domu i zabudowy gospodarczej.

Druga mogiła na styku z wyżej wzmiankowaną posesją. 



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Dwór i wozownia

lokalizacja: miejscowość

Krupe 
gm. Krasnystaw

nr działki

771
772 (wozownia)

współrzędne 
geograficzne

N:51º1'46,6”
E:23º13'24,1”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/309 
oraz A/194 (wozownia)

opis techniczny

Położony nieopodal ruin zamku. Murowany z kamienia i cegły, otynkowany.  Parterowy, 
częściowo podpiwniczony. Na rzucie kwadratu, z drewnianym , późnokalsycystycznym portykiem 
na osi od frontu, półkoliście zamkniętym ryzalitem od tyłu oraz dwoma prostokątnymi alkierzami 
po bokach elewacji tylnej. Układ wnętrza trzytraktowy. Dach polski łamany na części centralnej, 
na portyku i alkierzach dachy dwuspadowe.
Brama wjazdowa od południa.. Klasycystyczna, złożona z czterech słupów murowanych, 
otynkowanych, zwieńczonych gzymsami i wazami.
Park o układzie krajobrazowym, z okazami starych drzew. Od frontu aleja dojazdowa zakończona 
gazonem.

rys historyczny

Wybudowany w latach 1779- 1782  przez Jana Michała Reja starostę nowokorczyńskiego. Około 
1840 r. przebudowany, z tego czasu pochodzi brama wjazdowa..
Park oraz wozownia z 1 poł. XIX w.
Ostatnim właścicielem był Franciszek Okulicz- Kazaryn. W 1945 r. obiekt przeszedł na własność 
skarbu Państwa. Do lat 70- tych XX w. pełnił funkcję szkoły. 

aktualny stan zachowania

Dwór w remoncie, elewacja i odrestaurowane. Wozownia opuszczona, wnętrze zdewastowane, 
dach częściowo uszkodzony.
 
własność i forma użytkowania obiektu

Własność prywatna
zagrożenia

W przypadku samego dworu, brak. Remontu wymaga jednak brama wjazdowa oraz niszczejąca 
wozownia.



dokumentacja fotograficzna obiektu

Dwór, widok od strony bramy

Dwór

Wozownia



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Zespół zamkowy

lokalizacja: miejscowość

Krupe 
gm. Krasnystaw

nr działki

769

współrzędne 
geograficzne

N:51º1'42”
E:23º13'15”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/309 

opis techniczny

Zespół usytuowany na południowo- zachodniej krawędzi doliny prawobrzeżnego dopływu 
Wieprza. Położony przy trasie Krasnystaw- Chełm. Zespół składa się z zamku właściwego i 
tworzącego z nim warowny, zamknięty obwód podzamcza. Murowany z kamienia i cegły, na 
planie zbliżonym do kwadratu. Całość kompleksu otoczona fosa i mokradłami. Zamek właściwy 
usytuowany w zachodniej części założenia, o kształcie czworoboku, wydzielony wewnętrzną fosą, 
włączony w obwód murów obronnych z bastejami; w obrębie murów , na terenie podzamcza 
usytuowany był niegdyś dziedziniec gospodarczy  z budynkami oraz głównym wjazdem od strony 
północno- wschodniej z mostem zwodzonym i bramą. 
Zamek był podobno urządzony z dużym przepychem, o czym świadczą archeologiczne znaleziska 
kunsztownie wykonanych kafli i fragmentów kominków. 

rys historyczny
Pierwotną siedzibę wznieśli w tym miejscu w XVI w. Krupscy. Kolejnymi właścicielami byli 
Samuel Zborowski, potem Gnoińscy, następnie zamek nabył arianin Paweł Orzechowski herbu 
Rogala, starosta surazki i podkomorzy chełmski, który wybudował w końcu XVI w. murowany 
zamek na fundamentach rodu Krupskich. Była to jak na owe czasy potężna i nowoczesna forteca 
bastejowa. Podzamcze z 1604- 1608 r. Do 1644 własność Orzechowskich, do 1648 Władysława 
Nemirycza, do 1670 Buczackich- Tworowskich, do 1782 Rejów, do 1795 Mrozowskich, do 1817 
Ignacego Kuczewskiego, do 1820 Wincentego Poletyłło, do 1821 Ewy Stamierowskiej, do 1835 
Franciszka Ciesielskiego, do 1849 Michała Chmieleńskiego. Zniszczony w 1648- 1660. Od 2 poł. 
XVIII w. Pozostaje w ruinie.

aktualny stan zachowania

Trwała ruina, do naszych czasów dotrwały ściany zamku właściwego, fragmenty północnej bastei i 
czytelne ślady fos otaczające zamek właściwy i rozległe podzamcze z czytelnymi narysami kurtyn 
i bastei oraz staw.

własność i forma użytkowania obiektu

Obiekt należy do gminy która jest organizatorem imprez kulturalnych na terenie obiektu.



zagrożenia 

Obserwowane niszczenie fragmentu ścian (szczególnie wykonanych z opoki), na skutek tzw. 
turystyki. Przykładowo mur (fragment) pomiędzy zamkiem właściwym a zachowanym basteją, 
ulega postępującemu rozpadowi na skutek wchodzenia nań.
dokumentacja fotograficzna obiektu

Od lewej strony, widoczny zarys bastei, fragment muru oraz zamek właściwy.

Widok na zamek zza stawu.

Widok na fosę pomiędzy zamkiem właściwym a zamkiem dolnym.



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Kościół p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego

lokalizacja: miejscowość

Stężyca Nadwieprzańska 
gm. Krasnystaw

nr działki

292

współrzędne 
geograficzne

N:51°2'45” 
E:23°8'26” 

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

-

opis techniczny

Obiekt murowany z białego kamienia, 1- nawowy, na planie kwadratu. Fronton kościoła stanowi 
wieża z kruchtą w podziemiu. Nad nawą usytuowana jest wieżyczka. 

We wnętrzu rozmieszczono 3 ołtarze drewniane. W głównym: obraz Znalezienia Krzyża Świętego 
przez św. Helenę z pocz. XIX w. 
Ołtarz boczny po prawej: z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, po lewej: z obrazem św. 
Józefa z Dzieciątkiem.
Rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego z 1 poł. XIX w.
Krzyż procesyjny z XVIII w. 
Monstrancja z 1 poł. XIX w., klasycystyczna.
Chrzcielnica z drewna dębowego wykonana przez W. Oleszczuka ze Świerż w 1962 r. 
Dwa kielichy z XVIII i XIX w.
Relikwiarz w kształcie krzyża z poł. XVIII w., rokokowy.

rys historyczny

Dawna cerkiew grekokatolicka, wzniesiona w latach 1870- 1875 na miejscu poprzedniej, nieznanej 
erekcji. W 1875 zamieniony na cerkiew prawosławną. W 1921 oddany katolikom. W latach 1939- 
1945 ponownie cerkiew prawosławna. Po 1945 kościół parafialny rzymskokatolicki p. w. 
Podwyższenia Krzyża Świętego.

aktualny stan zachowania

Kościół funkcjonujący, parafia rzymskokatolicka.

własność i forma użytkowania obiektu

Kościół parafialny.



dokumentacja fotograficzna obiektu

Dawna cerkiew.

Obok świątyni znajduje się cmentarzyk.



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Kościół p. w. Matki Boskiej Częstochowskiej

lokalizacja: miejscowość

Krupe 
gm. Krasnystaw

nr działki

517

współrzędne 
geograficzne

N:51º2'3,1”
E:23º14'46,9”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/1154

opis techniczny

Budynek murowany z cegły czerwonej, jednonawowy, neobarokowy.
Ołtarz główny wykonany z drewna lipowego i sosnowego w stylu późnorenesansowym, datowany 
na 1663 r., sprowadzony z Wińska k. Wrocławia w 1970 r. Na chórze fisharmonia. Na ścianach 
kościoła zabytkowe obrazy: Wniebowzięcia NMP z XVIII w., Ostatnia Wieczerza z XVII w., św. 
Jan Ewangelista z XIX w., św. Łukasz z XIX w.
Dwa krzyże procesyjne: rokokowy z poł. XVIII w i barokowo- ludowy. Krucyfiks o charakterze 
rokokowym z XVIII w.
Dwa lichtarze cynowe z XVIII w.
Na wieży kościelnej sygnaturka oraz dzwon spiżowy przywieziony przez repatriantów z dawnego 
woj. lwowskiego, z 1928 r.
Obecna plebania wzniesiona na miejscu spalonej drewnianej świątyni prawosławnej, w obrębie 
dawnego cmentarza prawosławnego wokół cerkwi zachowały się trzy prawosławne nagrobki

rys historyczny

Dawna cerkiew prawosławna p. w. Najświętszej Marii Panny, wzniesiona w latach 1900– 1905 r., 
erygowana w 1946 r. na kościół rzymskokatolicki p. w. Matki Boskiej Częstochowskiej.

aktualny stan zachowania

Kościół odnowiony, stan bardzo dobry.

własność i forma użytkowania obiektu

Kościół użytkowany, parafia rzymskokatolicka

zagrożenia

Nie dopatrzono się.



dokumentacja fotograficzna obiektu



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Kaplica grobowa tzw. „Grobowisko” lub „Wieża Ariańska”, „Arianka” 

lokalizacja: miejscowość

Krynica 
gm. Krasnystaw

nr działki

144

współrzędne 
geograficzne

N:51º53'48”
E:23º14'45”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/455

opis techniczny

Obiekt usytuowany na wysokim i stromym wzgórzu porośniętym sosnowym laskiem,  górującym 
nad okolicą. Piramida stworzona na planie kwadratu, część dolna ma formę monumentalnego 
cokołu, który stanowi podstawę dla drugiej części- wysokiej na ok. 30 m. Cała budowla ma kształt 
wysmukłego ostrosłupa. Od frontu umieszczono otwór wejściowy, obecnie zamknięty kratą,  z 
pozostałych trzech stron, a także nad wejściem, znajdują się okrągłe okienka. Murowana z 
kamienia i cegły, częściowo otynkowana. O niedostępnej krypcie. W ciągu ostatnich kilku lat 
odsłoniło się kolejne wejście, wcześniej znajdujące się poniżej poziomu gruntu, być może jest to 
przejście do pomieszczenia piwnicznego pełniącego funkcje właściwej krypty.

rys historyczny

Kaplica grobowa zbudowana została w pierwszej połowie XVII w. prawdopodobnie przez arianina 
Pawła Orzechowskiego herbu Rogala, właściciela pobliskiego zamku w Krupem, z 
przeznaczeniem na swój pochówek. Kilkakrotnie restaurowana m. in. W 1956 r.. Zwieńczenie 
wieży przechowywane jest w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie. 

aktualny stan zachowania

Obiekt częściowo zdewastowany. Wnętrze nie zabezpieczone.

własność i forma użytkowania obiektu

Dotychczas skarb państwa, obecnie Gmina Krasnystaw.

zagrożenia

Dewastacja obiektu, głównie niszczenie elewacji poprzez wykonywanie napisów oraz 
zanieczyszczanie.



dokumentacja fotograficzna obiektu



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Wiatrak koźlak 

lokalizacja: miejscowość

Tuligłowy 
gm. Krasnystaw

nr działki

467

współrzędne 
geograficzne

N:51º57'0”
E:23º11'8”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/1156

opis techniczny

Drewniany, na rzucie kwadratu. Dach dwuspadowy z naczółkiem, kryty gontem. W środku 
zachowane częściowe wyposażenie młyńskie.

rys historyczny

Wiatrak typu koźlak z II poł XIX w. Przetransportowany w 1979 r. Z miejscowości Dragany.

aktualny stan zachowania

Obiekt zadbany, stan dobry.

własność i forma użytkowania obiektu

Własność prywatna. Stanowi atrakcję przy zajeździe „Karczma u Fela”.

zagrożenia

Nie dopatrzono się.



dokumentacja fotograficzna obiektu

Wiatrak od strony północno zachodniej.

Widok z parkingu przy karczmie.




