
Ewidencja zabytków w obszaru Lokalnej Grupy Działania 
„Krasnystaw PLUS”

Gmina Łopiennik Górny

KARTA OBIEKTU

nazwa:
Pomnik (obelisk i kopiec) upamiętniający budowę drogi

lokalizacja: miejscowość

Łopiennik Górny 
gm. Łopiennik Górny
(przy drodze Lublin-Zamość)

nr działki

895

współrzędne 
geograficzne

N:51º2'22”
N:23º3'2”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

Obiekt nie wpisany.

opis techniczny

Na stożkowatym nasypie ziemnym umieszczono czworoboczny obelisk kamienny z brązowym 
zegarem słonecznym i napisem pamiątkowym „Niech się sili złość i głupstwo na zniszczenie”na 
zegarze. Na bokach obelisku umieszczono kutymi i malowanymi literami nazwiska projektanta i 
wykonawcy drogi, oraz informację, że pomnik umieszczono w połowie drogi między Lublinem i 
Zamościem. 

rys historyczny



Kopiec usypany w latach 1834- 1835 jako pamiątka ukończenia budowy szosy Lublin- Zamość.

aktualny stan zachowania

Względnie zadbany. 

własność i forma użytkowania obiektu

Obiekt w obrębie terenów Nadleśnictwa Krasnystaw.

zagrożenia

Obiekt o względnie stabilnej przyszłości. 

dokumentacja fotograficzna obiektu



KARTA OBIEKTU

Nazwa: 
Kościół rzymskokatolicki p. w. Przemienienia Pańskiego.

Lokalizacja: miejscowość

Borowica 
gm. Łopiennik Górny

nr działki

4112

współrzędne 
geograficzne

N:51°4'7”
E:23°7'33” 

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany:

A/89 
opis techniczny

Umiejscowiony na zachodnim krańcu wsi, położony na niewielkim wzniesieniu.
Kościół drewniany, modrzewiowy, utrzymany w stylu klasycystycznym. Konstrukcja zrębowa, 
oszalowany, na podmurowaniu, dwukondygnacyjny. Wzniesiony na planie kwadratu o ściętych 
narożach  z wpisanym wewnątrz krzyżem greckim. Ponad gzymsem znajduje się ośmioboczny 
bęben, na którym opiera się strop imitujący kopułę. Wewnątrz znajdują się kolumny w stylu 
doryckim wykonane z jednego pnia modrzewiowego. W trzech wnękach ramion krzyża ołtarze, w 
czwartej od południa nadwieszony chór muzyczny. Dach kryty gontem, z nowszym krzyżem. Nad 
kruchtą czworoboczna wieżyczka na sygnaturkę pokryta blachą. 
Dwie komody w zakrystii: 1) rokokowa z 2 poł. XVIII w., 2) empirowa z 1 poł. XIX w. 
Obrazy: Chrystusa Ukrzyżowanego z końca XVIII w., Narodzenia Chrystusa i św. Mikołaja z 
pocz. XIXw. 
Monstrancja rokokowa z ok. poł. XVIII w.
Kociołek na wodę z pokrywą, klasycystyczny z ok. 1800 r.
Zabytkowe organy powietrzne napędzane siłą nóg.

rys historyczny

Wzniesiony w latach 1797- 1799 według projektu architekta króla Stanisława Augusta, Jakuba 
Kubickiego (projektanta Belwederu w Warszawie), z fundacji Kazimierza Krasińskiego oboźnego 
wielkiego koronnego, starosty krasnostawskiego, właściciela wsi. Do roku 1864 nad kościołem i 
parafianami roztaczali pieczę augustianie z Krasnegostawu. Do 1939 r. kościół był traktowany jako 
prywatna kaplica kolejnych właścicieli wsi. Pierwotnie filialny, od 1921 r. Parafialny, od 1947 
ponownie filialny, od 1988 do chwili obecnej parafialny.
W 1996 roku miała miejsce próba podpalenia zabytku. Wtedy przeprowadzono prace 
zabezpieczające kościół.

aktualny stan zachowania
Obiekt w bardzo dobrym stanie technicznym.
własność i forma użytkowania obiektu:
Użytkowany jako parafialny kościół rzymskokatolicki.



zagrożenia
Ewentualne ryzyko związane z małą ogniotrwałością obiektu. Poza tym nie dopatrzono się. 
dokumentacja fotograficzna obiektu



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Dwór i park

lokalizacja: miejscowość

Żulin 
gm. Łopiennik Górny

adres

Żulin

nr działki

5/8

współrzędne 
geograficzne

N:51º4'46”
E:23º11'56”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/2

opis techniczny

Park zabytkowy. Budynek dworu, murowany, przebudowany. Obora murowana z opoki.

rys historyczny

Dwór wzniesiony ok. 1918 r. 
Park krajobrazowy z aleją dojazdową z pierwszej połowy XIX w. W latach 1927- 1939 należał do 
Jana Nepomucena Budnego, syna Nikodema, właściciela Jaślikowa.

aktualny stan zachowania

Obszerny park. Niszczejąca dawna obora. (luki w poszyciu dachowym, brak wrót). Dwór w stanie 
dobrym.

własność i forma użytkowania obiektu

Własność samorządowa. Obiekt mieszkalny.
zagrożenia 

Obiekt względnie nie zagrożony. Jedynie nieużytkowana obora popadająca w ruinę. 



dokumentacja fotograficzna obiektu

Dwór znajduje się wewnątrz parku.

Obiekt gospodarczy - obora.



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Zespół dworsko- parkowy

lokalizacja: miejscowość

Łopiennik Dolny Kolonia 
gm. Łopiennik Górny

nr działki

110/71

współrzędne 
geograficzne

N:50º3'10”
E:23º3'52”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

obiekt objęty rejestrem, brak numeru

opis techniczny

Obiekt murowany.

rys historyczny

Park założony w 2. poł. XIX w. Położony na stoku opadającym ku rzece. 
Dwór wzniesiony w 1910 r. 
Dawniej swoją siedzibę miało tu nadleśnictwo. 

aktualny stan zachowania

Dwór opuszczony, obiekt nie zabezpieczony przed wtargnięciem do środka. Wewnątrz obiekt 
opuszczony, zniszczony.  Park zarośnięty, zachował się układ lipowych i grabowych alei. 

własność i forma użytkowania obiektu

Lasy Państwowe.
zagrożenia

Przewidywane postępujące niszczenie obiektu.



dokumentacja fotograficzna obiektu

Frontowa elewacja dworu.

Widok „zaplecza dworu”

Niszczejąca zabudowa gospodarska



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej

lokalizacja: miejscowość

Łopiennik Górny 
gm. Łopiennik Górny

nr działki

2257

współrzędne 
geograficzne

N:51º50'70”
E:23º0'5”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/393 

opis techniczny

Położony na wzgórzu, przy trasie Lublin- Krasnystaw. Zajmuje powierzchnię 0,4 ha. Ogrodzony 
murem z białej cegły pokrytym czerwoną dachówką. Ukształtowany na planie krzyża. Od strony 
szosy znajduje się brama wejściowa z tablicą informacyjną. Naprzeciwko bramy znajduje się 
symboliczny grób z betonu z krzyżem wykonanym z rur, na którym umieszczono zachowane 
fragmenty tabliczek i krzyży nagrobnych. Cmentarz jest podzielony na trzy sektory: lewy 
austriacko- węgierski, centralny- niemiecki i prawy- rosyjski. Cmentarz został przeorganizowany, 
pierwotny układ mogił nie jest zachowany, jednak można dostrzec zarysy zbiorowych mogił. 

rys historyczny

Założony  w 1915 r. 
Na cmentarzu jest pochowanych 2250 żołnierzy poległych w czasie pierwszej wojny światowej: 
750 żołnierzy rosyjskich, 1500 żołnierzy austriackich i niemieckich.  

aktualny stan zachowania

Cmentarz względnie zadbany. Płytki z nazwiskami ułożone na cementowym postumencie, nie 
umocowane. Mur okalający cmentarz miejscami przechylony. Furtka cmentarna się nie zamyka.
 
własność i forma użytkowania obiektu

Samorządowa.

zagrożenia

Ryzyko zwalenia fragmentów muru. Ewentualnie kradzieży tabliczek.



dokumentacja fotograficzna obiektu



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej

lokalizacja: miejscowość

Łopiennik Nadrzeczny/Jaślików 
gm. Łopiennik Górny

nr działki

891

współrzędne 
geograficzne

N:51º1'31”
E:23º4'46”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

Brak wpisu.

opis techniczny

Ilość pochowanych w zbiorowej mogile ogółem 595 w tym:
żołnierzy armii carskiej 195
żołnierzy armii austriacko- niemieckiej 400
żadna pochowana osoba nie została zidentyfikowana.
Umiejscowiony pod lasem, przy trasie Lublin- Krasnystaw. Na rzucie prostokąta. W rogu 
cmentarza, od strony szosy wzniesiono kamienną rotundę, na której umieszczono granitową tablicę 
z informacją o liczbie pochowanych. Rotunda w pierwotnym wyglądzie pokryta była ceramiczną 
dachówką. Teren cmentarza jest ogrodzony drutem kolczastym. 
W części centralnej cmentarza, z inicjatywy Regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie 
oraz Austriackiego Czarnego Krzyża, ustawiono w 2008 roku granitowy pomnik składający się z 
trzech tablic, na których umieszczono napis w językach polskim, rosyjskim i niemieckim: 
„Pamięci spoczywających tu żołnierzy walczących w armii austro- węgierskiej, niemieckiej oraz 
rosyjskiej poległych w 1915 roku.”

rys historyczny

Założony w 1915 r.

aktualny stan zachowania

Cmentarz względnie zadbany.

własność i forma użytkowania obiektu

W obrębie terenów należących do Nadleśnictwa Krasnystaw. Obszar nie użytkowany gospodarczo.

zagrożenia

Niszczenie pod wpływem czasu kamiennej rotundy, poza tym na chwilę obecną  zagrożeń brak.



dokumentacja fotograficzna obiektu

Cmentarz składa się z rotundy i pomnika.



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Cerkiew prawosławna p. w. opieki MB, ob. kościół rzymskokatolicki p. w. MB Królowej Polski

lokalizacja: miejscowość

Żulin 
(Zagrody 4)
gm. Łopiennik Górny

nr działki

292

współrzędne 
geograficzne

N:51º4'44”
E:23º11'19”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

-

opis techniczny

Obiekt drewniany, jednonawowy, na planie krzyża greckiego. Przy prezbiterium umieszczono 
dwie zakrystie, a od frontu wieżę z kruchtą w przyziemiu. 
Zabytki: 
Kamienna rzeźba Chrystusa Frasobliwego barokowo- ludowa z przełomu XVIII i XIX w.
Krucyfiks barokowo- ludowy.
Feretron ludowy z XIX w. z obrazami św. Rocha i nowszym Wniebowstąpienia.
Feretron ludowy z XIX w. Z obrazami św. Sebastiana i niezidentyfikowanej świętej w koronie.
Monstrancja z 1. poł. XIX w., klasycystyczna.
Dwa ornaty z XVIII i XIX w.

rys historyczny

Cerkiew wybudowana w latach 1900 - 1906, na miejscu poprzedniej zniszczonej w pożarze. Od 
1945 r. kościół katolicki. 

aktualny stan zachowania

Obiekt zadbany, wnętrze po remoncie. 

własność i forma użytkowania obiektu

Kościół rzymskokatolicki, parafialny, funkcjonujący.
zagrożenia

Obiekt drewniany, poza tym faktem zagrożeń na chwilę obecną nie dopatrzono się.



dokumentacja fotograficzna obiektu



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Pałac, park i stajnia cugowa

lokalizacja: miejscowość

Olszanka 
gm. Łopiennik Górny

nr działki

61,
229 (stajnia)

współrzędne 
geograficzne

N:51º1'40”
E:23º0'47”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/402 

opis techniczny

Zespół Pałacowo- parkowy o pow. 4 ha. Pałac klasycystyczny, murowany z kamienia, 
otynkowany. Piętrowy , podpiwniczony. Na rzucie prostokąta, pięcioosiowy, z portykiem od frontu 
i dwukondygnacyjnym nowszym gankiem od tylu, oraz nowszą przybudówką  od południowego 
wschodu. Dwutraktowy. Wnętrze częściowo przebudowane. Dach czterospadowy,łamany, kryty 
eternitem.
rys historyczny

Pałac zbudowany w 1 poł. XIX w., restaurowany w 1959 r. 

aktualny stan zachowania

Pałac, obiekt częściowo zamieszkany, mimo to postępująca ruina. W czasie prowadzania wizji 
wystawiony na sprzedaż. Zmienione stropy z oryginalnych drewnianych na betonowe 
doprowadziły do nadmiernego obciążenia obiektu.
Park zaniedbany. Stajnia (pozostałości ścian) po pożarze pozostają bez zadaszenia.

W parku zachowały się cenne okazy starych drzew- pomników przyrody:
korkowiec amurski- obwód pnia 233 cm.
dąb szypułkowy „Jan” obwód pnia 412 cm.
iglicznia trójcierniowa- obwód pnia 141 cm.
grab zwyczajny- obwód pnia 200 cm.
modrzew europejski- obwód pnia 330 cm.
Lipa drobnolistna- obwód pnia: 412 cm.

własność i forma użytkowania obiektu

Własność prywatna, obiekt częściowo zamieszkały.

Zagrożenia 

Postępująca dewastacja. Brak remontów. Niewłaściwe wykonanie remontu. Stajnia -przewidywany 
zupełny  obiektu zanik.



dokumentacja fotograficzna obiektu

            Dwór od strony podwórza.                 Pozostałości stajni cugowej zniszczonej pożarem.



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Zespół dworsko- parkowy (dwór, magazyn, park)

lokalizacja: miejscowość

Nowiny 
gm. Łopiennik Górny

nr działki

119, 
118 (magazyn)

współrzędne 
geograficzne

N:51º0'45”
E:22º58'3”

opis techniczny

Obiekt murowany, parterowy, dach dwuspadowy. Od frontu ganek. Park oraz ogród tzw. 
kwaterowy. Układ ogrodu dotrwał do naszych czasów bez większych przekształceń. Na sąsiedniej 
działce magazyn.

rys historyczny

Wybudowany ok. 1860 r.

aktualny stan zachowania

Posesja właściwie nie ogrodzona. Obiekt niezamieszkany, częściowo użytkowany. Obecny 
monitoring posesji. Stan dworu względnie dobry, budynek zamknięty, dach w dobrym stanie. Park 
z ciekawymi pomnikowymi egzemplarzami drzew (np. leszczyna turecka), zaniedbany.

własność i forma użytkowania obiektu

W rękach prywatnych. 

zagrożenia 

Ewentualne dalsze zaniedbanie obiektu.



dokumentacja fotograficzna obiektu

Widoki dworu.



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Kościół rzymskokatolicki p. w. św. Bartłomieja, w granicach cmentarza kościelnego

lokalizacja: miejscowość

Łopiennik Nadrzeczny gm. Łopiennik 
Górny

nr działki

1006

współrzędne 
geograficzne

N:51º2'41”
E:23º2'43”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/189

opis techniczny
Neogotycki, murowany. Wzniesiony na miejscu wcześniejszego, drewnianego kościoła. Na rzucie 
krzyża łacińskiego. Murowany z czerwonej cegły. Trójnawowy, z jedną nawą główną i dwiema 
bocznymi. 

rys historyczny
Obecny na miejscu poprzedniego zbudowany w latach 1909- 1913 z projektu architekta Józefa 
Dziekońskiego. Obrazy:
Przemienienia z 1 poł. XIX w.
Św. Bartłomieja barokowo- ludowy z pocz. XIX w.
Matki Boskiej Zielnej autorstwa Zdzisława Jasińskiego z 1917 r.
Monstrancja barokowa z końca XVII w. Trzy kielichy z XVIII w. Puszka regencyjna z 1725 r. 
Fundacji Macieja Korzeniowskiego. Relikwiarz rokokowy z poł. XVIII w. z rytą postacią św. 
Bartłomieja. Kociołek na wodę z XVIII w. Miedziany. Ornat z 2 poł. XVIII w.

aktualny stan zachowania

Kościół w stanie bardzo dobrym.

własność i forma użytkowania obiektu

Kościół rzymskokatolicki, parafialny, funkcjonujący.
zagrożenia

Nie dopatrzono się.



dokumentacja fotograficzna obiektu




