
Ewidencja zabytków z obszaru Lokalnej Grupy Działania 
„Krasnystaw PLUS”

Gmina Siennica Różana

KARTA OBIEKTU

nazwa:
kościół rzymskokatolicki p. w. Wniebowzięcia NMP wraz z wyposażeniem i cmentarzem 
przykościelnym z ogrodzeniem

lokalizacja: miejscowość

Siennica różana 2
 gm. Siennica Różana

nr działki

2429

współrzędne 
geograficzne

N:51º0'0”
E:23º58'33,3”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/394

opis techniczny

Obiekt murowany z cegły, otynkowany. Neogotycki. Jednonawowy. Nawa wzniesiona na rzucie 
prostokąta, od południa kwadratowa kruchta. Prezbiterium węższe, trójbocznie zamknięte, z 
zakrystią od zachodu i kruchtą od wschodu. Dachy dwuspadowe , kryte blachą.

Ołtarz główny z poł. XVIII w., rokokowy, z późnobarokowymi rzeźbami śś Piotra i Pawła; z 
obrazami: w części środkowej Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1 poł XVII w.(przenoszony do 
kolejnych, budowanych tu świątyń) , w sukienkach regencyjnych z ok. 1720 r., i św, Jana 



Chrzciciela z XVIII w na zasuwie, w zwieńczeniu obraz św. Dominika z tegoż czasu. 
Tabernakulum  z ok. poł. XVIII w.
Antepedium z płaskorzeźbą z przedstawieniem Ostatniej Wieczerzy z XX w., ludowe.
Obrazy (dawniej, wg. Tradycji umieszczone w bocznych ołtarzach):

− Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej z XVIII w.
− św. Antoniego Padewskiego z XVIII w.

Rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego, ludowa
Krzyż procesyjny z poł. XVIII w., rokokowy.
Monstrancja z XVIII w. Barokowa.
Kielich z 1 poł. XVIII w., barokowy.
Pacyfikał z ok. poł. XVIII w.
Sześć ornatów XVIII i XIX w. 
Cmentarz przykościelny jest otoczony murem z czterema kapliczkami oraz dzwonnicą z 1882 r.

rys historyczny

Wzniesiony w latach 1840- 1844 z fundacji właściciela wsi hrabiego Jana Poletyłły.
W 1882 r. dostawiono dzwonnicę.
 Około 1910 r. częściowo przebudowany według projektu Stefana Szyllera. 

aktualny stan zachowania

Obiekt zadbany. Stan dobry.

własność i forma użytkowania obiektu

Kościół parafialny, rzymskokatolicki, funkcjonujący



dokumentacja fotograficzna obiektu

Widoki na frontową część kościoła. Na pierwszej fotografii widoczna dzwonnica.

Przykościelna dzwonnica.



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Dawny zajazd

lokalizacja: miejscowość

Siennica Różana 
gm. Siennica Różana

nr działki

1306/5

współrzędne 
geograficzne

N:51º0'0”
E:23º18'27”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/446

opis techniczny

Składa się z dwóch budynków przylegających do siebie węższymi bokami. Budynki murowane z 
cegły, otynkowane. Parterowe, podpiwniczone. Na rzucie prostokąta. Wnętrza dwutraktowe, 
częściowo przebudowane. Dachy dwuspadowe, z naczółkami, pokryte eternitem.

rys historyczny

Wybudowany ok. 1830 r. 

aktualny stan zachowania

Zdewastowany, wejście do środka nie zabezpieczone. Wnętrze zdewastowane częściowo 
zaśmiecone. Obiekt wymaga solidnego remontu.

własność i forma użytkowania obiektu

Własność prywatna. 

zagrożenia

Brak zabiegów restauracyjnych. Przypuszczalnie obiekt będzie zmierzał ku ruinie.



dokumentacja fotograficzna obiektu

Zajazd od lat nie remontowany.



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Zespół dworsko- parkowy.

lokalizacja: miejscowość

Siennica Różana 
gm. Siennica Różana

nr działki

596/2, 597/2, 608

współrzędne 
geograficzne

N:51º0'0”
E:23º17'53”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/1130

opis techniczny

Obiekt murowany z cegły i kamienia, otynkowany, częściowo podpiwniczony. Parterowy. 
Pierwotnie na rzucie prostokąta, od wschodu dobudowane nowsze skrzydło, oraz przybudówki 
zachodu, północy i północnego- wschodu. Dach czterospadowy ze świetlikami, kryty gontem. 
Zachowane pozostałości parku ze starymi drzewami oraz alejkami kasztanowymi. Od frontu 
niegdyś umiejscowiony podjazd wraz z gazonem.

rys historyczny

Wybudowany na przełomie XVIII i XIX w., w późniejszym czasie powiększony i przebudowany. 
Park krajobrazowy założony w XIX w. Ostatni dziedzic rodu Poletyłłów, Aureli rozbudował dwór i 
urządził na nowo park. W czasie drugiej wojny światowej mieścił się tu posterunek SS,po wojnie 
miała tu siedzibę szkoła, a później Gminny Ośrodek Kultury.

aktualny stan zachowania

Od 2003 r. dwór nieużytkowany, wymaga remontu.
Zachowało się wiele cennych drzew, m. in. lipy drobnolistne, dąb szypułkowy, jesion wysmukły, 
sosny wejmutki i inne.

własność i forma użytkowania obiektu

Samorządowa.

zagrożenia

Dalsze zaniedbywanie obiektu, brak użytkownika.



dokumentacja fotograficzna obiektu

Ganek frontowy dworu.

Starsza część dworu.

Widok na obie części dworu.



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Zespół dworsko- parkowy 

lokalizacja: miejscowość

Zagroda 
gm. Siennica Różana

nr działki

27/1,
140 (spichlerz)

współrzędne 
geograficzne

N:51º1'5”
E:23º22'23”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

park A/1146

opis techniczny

Dawniej znajdował się tu dwór murowany, parterowy. 

rys historyczny

Dwór założony w XVIII w. przez Macieja Ciemieniewskiego. 
Około 1800 r. utworzono rozległy park w stylu angielskim, na południe od dworu. W zespole 
spichlerz wzniesiony lub przebudowany na pocz. XX w. Murowany z cegły, otynkowany. W stylu 
neogotyckim, z ostrołukami w oknach. Po 1915 r. Julian Smorczewski urządził tu swoją siedzibę. 
Mieszkał tu do 1944 r. Po drugiej wojnie światowej budynek pełnił wiele funkcji, w tym szkoły. 
Od 2009 r. mieści się tu filia Gminnej biblioteki Publicznej.

aktualny stan zachowania

Zachowała się aleja dojazdowa obsadzona kasztanowcami. Widoczne są również pozostałości po 
sadzawce, która znajdowała się przed dworem, a także, w głębi parku, aleje lipowe i kasztanowe, 
topolowe, oraz wzniesienie otoczone fosą i obsadzone po okręgu dębami. Ponadto zachowały się 
niektóre budynki gospodarcze wchodzące niegdyś w skład folwarku: kurnik, młyn i spichlerz. 
własność i forma użytkowania obiektu

Gminna. Park zaniedbany.

zagrożenia

Zanik drzewostanu, niszczenie obiektów architektonicznych.



dokumentacja fotograficzna obiektu

Zaniedbany park z aleją kasztanowców.

             Budynek spichlerza                                                                  Kurnik                    



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Kościół rzymskokatolicki p. w. Michała Archanioła z plebanią i dzwonnicą

lokalizacja: miejscowość

Żdżanne 
gm. Siennica Różana

nr działki

34, 
268 (plebania)

współrzędne 
geograficzne

N:51º1'9”
E:23º22'53”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/397 

opis techniczny

Usytuowany na niewielkim wzniesieniu, na obrzeżu wsi. Obiekt murowany z cegły, otynkowany. 
Orientowany. Późnobarokowy. Układ salowy, prezbiterium półkoliście zamknięte z kwadratową 
zakrystią od południa. Chór muzyczny drewniany, nowszy. Dach dwuspadowy, kryty blachą.
Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XIX w.
Obraz Chrystusa Ukrzyżowanego z 1837 r. 
Nagrobek Katarzyny z Bonieckich 1) Suchodolskiej 2) Kwaśniewskiej z 1808 r., z piaskowca, 
późnobarokowy, częściowo uszkodzony, ze skutym herbem (prawdopodobnie Bończa).
Epitafium Antoniego Konstantego Smorczewskiego z 1822 r. , kamienne, z herbem Rawicz.
Dwa ornaty z XVIII i XIX w.

Dzwonnica drewniana, o konstrukcji słupowej, na dole oszalowana. Wybudowana na rzucie 
kwadratu. Dach namiotowy, kryty blachą.

Plebania murowana z cegły, otynkowana. Klasycystyczna. Parterowa, na rzucie prostokąta. Od 
frontu portyk z czterema kolumnami, od tyłu nowsza sionka. Dach czterospadowy, pokryty 
eternitem.

rys historyczny

Wybudowany w 1806 r. z fundacji Katarzyny z Bonieckich Kwaśniewskiej. W XIX w. zamieniony 
na cerkiew grekokatolicką. W 1919r. rekoncyliowany. W latach 1941- 1944 pełnił funkcję cerkwi 
prawosławnej. 
Dzwonnica wzniesiona pod koniec XIX w. 
Plebania wybudowana na przełomie XVIII i XIX w. , kilkakrotnie restaurowana.

aktualny stan zachowania

Stan dobry, obiekt zadbany.  

własność i forma użytkowania obiektu



Kościół rzymskokatolicki, parafialny, funkcjonujący
dokumentacja fotograficzna obiektu

Kościół wraz z dzwonnicą

Plebania przykościelna

Drewniana dzwonnica



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Zespół dworsko- parkowy

lokalizacja: miejscowość

Wierzchowiny 
gm. Siennica Różana

nr działki

313, 342/1-2, 

współrzędne 
geograficzne

N:51º2'8”
E:23º24'59”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/1132

opis techniczny

Dwór umiejscowiono na niewielkim wzniesieniu. Murowany, piętrowy, pokryty dwuspadowym 
dachem. Otoczony parkiem krajobrazowym. Do dworu prowadzi aleja grabowa.  Na terenie parku 
znajdują się trzy okazy drzew - pomników przyrody: dąb szypułkowy obwód 3,8 m., i dwa 
kasztanowce białe o obwodzie 3,2m. i 2,8 m. 

rys historyczny

W 1922 r. Robert Smorczewski osiedlił się w Wierzchowinach, gdzie dawną rządcówkę 
rozbudował, urządzając w niej swoją siedzibę. Gruntownej przebudowie poddano również budynki 
gospodarcze. Po wojnie w dworze mieściła się szkoła. 

aktualny stan zachowania

Park zaniedbany, częściowo zarośnięty, mocno zaśmiecony. 
Obecnie dwór częściowo rozebrany i przekształconym, opuszczony. 

własność i forma użytkowania obiektu

Działki prywatne i gminne.

zagrożenia

Zarastanie parku, zanik alei i starodrzewiu. Dalsze niszczenie dawnego dworu.



dokumentacja fotograficzna obiektu

Dawny dwór.

Aleja na obrzeżu parku dworskiego.



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Zespół gorzelni

lokalizacja: miejscowość

Wierzchowiny 
gm. Siennica Różana

nr działki

256

współrzędne 
geograficzne

N:51º2'4”
E:23º24'47”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

Brak wpisu

opis techniczny

Budynki murowane z czerwonej cegły, w stylu neogotyckim (jako jedne z nielicznych 
zachowanych zespołów przemysłowych w woj. lubelskim).
Otwory okienne z ostrołukami i blendami. 

rys historyczny

Trzy budynki gorzelni wzniesione na pocz. XX w. 

aktualny stan zachowania

Obiekt nieużytkowany. Stan zachowania względnie dobry.

własność i forma użytkowania obiektu

Prywatna. Obiekt opuszczony. Wstępu brak.



dokumentacja fotograficzna obiektu

Zespół gorzelni



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Dawny zajazd

lokalizacja: miejscowość

Zagroda
gm. Siennica Różana

nr działki

128

współrzędne 
geograficzne

N:51º1'7”
E:23º22'13”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/1141

opis techniczny

Obiekt murowany z cegły, otynkowany. Parterowy, podpiwniczony. Klasycystyczny. Budynek 
prostokątny, choć pierwotnie na rzucie litery T. Z pozornym ryzalitem od frontu. Wnętrze 
dwutraktowe, sień przejazdowa na osi. W ryzalicie brama wjazdowa. Dawniej dach 
czterospadowy, kryty blachą (pierwotnie gontem). 

rys historyczny

Wzniesiony w1790r. przez Mikołaja Ciemieniewskiego właściciela wsi Żdżanne. Prosperował 
doskonale w czasach, gdy po pierwszym rozbiorze Polski przebiegał tędy trakt Warszawa- Wołyń.

aktualny stan zachowania

W ruinie, brak zadaszenia i zabezpieczenia murów. Na ten moment pozostają surowe ceglane 
mury.

własność i forma użytkowania obiektu

Prywatna. Obiekt nie użytkowany.

zagrożenia

Przewidywany całkowity zanik obiektu.



dokumentacja fotograficzna obiektu

Ruiny zajazdu w Zagrodzie.

Wnętrze zajazdu.



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Zbiorowa mogiła 

lokalizacja: miejscowość

Wierzchowiny 
gm. Siennica Różana

nr działki

310

współrzędne 
geograficzne

N:51º1'54”
E:23º24'48”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

Brak.

opis techniczny

Mogiła znajduje się przy zakręcie, obok szosy Krasnystaw- Chełm. 

rys historyczny

Zbiorowa mogiła z dnia 6 czerwca 1945 r. Pochowano tu 179 osób pochodzenia ukraińskiego 
zamordowanych podczas pacyfikacji wsi.

aktualny stan zachowania

Nagrobki uporządkowane. Stan dobry. 

własność i forma użytkowania obiektu

Samorządowa.

Zagrożenia

Nie dopatrzono się.



dokumentacja fotograficzna obiektu

Zbiorowa mogiła znajduje się bezpośrednio przy drodze.




