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Kościół pw. św. Anny w Kijanach 1

Wybudowany na przełomie XVII i XVIII w. 
w stylu barokowym. W ołtarzu kościoła 
znajduje się słynący łaskami obraz Mat-
ki Bożej Kijańskiej. Na cmentarzu para-
fialnym pochowany jest Józef Skłodowski, 
dziadek Marii Skłodowskiej-Curie. Znaj-
duje się tu także mogiła pięciu uczest-
ników powstania styczniowego z 1863 r., 
głaz upamiętniający „Uskoka” (kapitana 
Zdzisława Brońskiego) oraz mogiły żołnie-
rzy poległych w I i II wojnie światowej.
W Kijanach w odległości ok. 1 km od ko-
ścioła znajduje się pałac neorenesan-
sowy wraz z salą balową 2  wybudo-
wany w XIX w. Otoczony jest parkiem 
podworskim. 

Zespół pałacowo-parkowy 
w Zawieprzycach 4

Obecnie na terenie zamkowego wzgó-
rza można obejrzeć: oficynę barokową, 
bramę wjazdową i stajnię, ruiny pałacu, 
kaplicę pw. św. Antoniego Padewskiego, 
lamus, park. Na skraju parku są ruiny 
oranżerii.

Cerkiew prawosławna pw. św. Mikołaja 
w Dratowie 3

Została zbudowana pod koniec XIX w. Sta-
nowi jeden z nielicznych przykładów bu-
downictwa sakralnego w województwie 
lubelskim w tzw. stylu rosyjskim. 

Kościół pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny 
w Puchaczowie
Zbudowany w późnobarokowym stylu – 
pochodzi z przełomu XVIII i XIX w. Obok 
kościoła znajduje się plebania z 1802 r.

Church of  st. Anna in Kijany 1

Built at the turn of the 17th and 18th cen-
turies  in the Baroque style. In the altar 
of the church there is a painting of Our 
Lady of Kijany, famous for its graces. Jó-
zef Skłodowski, grandfather of Maria Skło-
dowska-Curie, is buried here. There is al-
so the grave of five participants of the 
January Uprising of 1863  from the Ka-
zimierz Bogdanowicz unit, a stone com-
memorating the famous „Uskok” and the 
graves of soldiers killed in World War I 
and II.
In Kijany, about 1 km  from the church, 
there is a neo-Renaissance palace with 
a ballroom 2  built in the 19th century. It 
is surrounded by a manor park. 

Palace and Park Complex in 
Zawieprzyce 4

Currently, in the area of the castle hill, 
you can see: a baroque outbuilding, an 
entrance gate and a stable, ruins of a pa-
lace, a chapel of St. Anthony of Padua, 
storehouse, park. At the edge of the park 
are the ruins of an orangery.

Orthodox Church of   St. Nicholas in 
Dratów 3

It was built in the late 19th century. It is 
one of the few examples of religious con-
struction in the Lublin Region in the so-
called Russian style. 

Church of  the Assumption of the 
Blessed Virgin Mary in Puchaczów
Built in the late Baroque style, it dates 
from the late 18th and early 19th cen-
turies. Next to it, there is a presbytery 
from 1802.

Костел  Святої Анни в Киянах 1

Побудований на рубежі XVII-XVIII ст.  у 
стилі бароко. У вівтарі костелу знахо-
диться знаменитий образ Киянської Бо-
гоматері. Тут похований Йосип Скло-
довський, дід Марії Склодовської-Кюрі. 
Тут же знаходиться могила п’яти учас-
ників Січневого повстання 1863 р., ва-
лун в пам’ять знаменитого „Ускока” 
(капітана Здзіслава Бронського) і моги-
ли солдатів, полеглих в Першій і Другій 
світових війнах.
У Киянах , приблизно за 1 км від косте-
лу, знаходиться палац епохи неорене-
сансу з бальним залом 2 , побудований 
у 19 столітті. Він оточений садибним 
парком.  

Садибно-парковий ансамбль в 
Завепшицях 4

В даний час на території замкового па-
горба можна оглянути: барокову над-
будову, в’їзні ворота і стайню, руїни 
палацу, каплицю святого Антонія Паду-
анського, ламус, парк. На краю парку 
знаходяться руїни оранжереї.

Православна церква Святого Миколая 
у Дратові 3

Вона була побудована в кінці XIX ст. Є 
одним з небагатьох у Люблінському во-
єводстві прикладів релігійної архітекту-
ри у так званому російському стилі.

Костел  Успіння Пресвятої Богородиці 
в Пухачуві
Побудований в стилі пізнього бароко – 
він датується рубежем XVIII-XIX ст. По-
руч знаходиться пресвітерія 1802 р.
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Cemetery and church of Assumption of 
the Blessed Virgin Mary in Milejów
Built in an eclectic style, it was built be-
tween 1855 and 1859.  Insurgent cross in 
the parish cemetery.  

Manor house in Milejów
A wooden building from 1903.  Near the 
remains of manor buildings and the for-
mer sugar mill.

Insurgents’ mound in Klarów
A grave with the remains of January 
insurgents.

A farm and manor complex in Ciechanki
It consists of a park with an area of ap-
prox. 2.5 ha. A mound and cemetery da-
ting from the First World War are also 
worth seeing in the village.

Church of  St. Mary Magdalene in 
Łęczna 2

Built between 1618 and 1631 (1639). Adjacent 
to the church is the building of the former pres-
bytery and the former mansionaria.

Manor and Park Complex in Łęczna
In the 15th century there was a brick defen-
sive castle here, and earlier a wooden one. 
Today we can see here a much rebuilt manor 
house, an outbuilding and the remains of an 
old grange. 

Synagogue ensemble in Łęczna
A large synagogue from the middle of the 
17th century. Inside, an altar cabinet was 
preserved to store Torah scrolls and bi-
mah. The small synagogue was built in the 
early 19th century.  

Łęczna – Old Town 3

Three markets, which still exist today, are 
a reminder of the town’s old trade past. 
In Rynek I, the town hall from the end 
of the 19th century has been preserved. 
At 4 Krasnystawska St. has a house with 
arcades, and at 3 Maja 26 and 37 and at 
18 and 26 Kanałowy Sq. - road depots 
from the 19th century.

Grobowiec kamienny w Nadrybiu 
Grobowiec z epoki kamienia, liczący 
ok. 5000 lat.  

Pomnik bitwy cycowskiej  
W centrum Cycowa znajduje się pomnik 
zbudowany na kształt przydrożnej ka-
pliczki, zwieńczony krzyżem, a na nim 
napis: „Chwała bohaterom wojny pol-
sko-bolszewickiej poległym w zwycię-
skiej bitwie na polach gminy Cyców 
15–16 sierpnia 1920 r.”. Uczestnicy bi-
twy pochowani zostali na miejscowym 
cmentarzu wojennym. 1

Kościół w Cycowie 3

Jest to dawna cerkiew unicka z połowy 
XIX w., a następnie prawosławna. Od 
1918 r. to  kościół katolicki.  

Cyców – Kircha 2

W Cycowie mniejszość niemiecka za-
mieszkiwała obecną ul. Kościelną, przy 
końcu której mieścił się kościół prote-
stancki (potocznie zwany Kirchą) oraz 
folwark.  

Kościół pw. św. Bazylego 
w Świerszczowie 4

Drewniany kościół z 1795 r. Został zbu-
dowany jako cerkiew greckokatolicka. 
Funkcję kościoła rzymskokatolickiego 
pełni od 1921 r. 
Na przykościelnym cmentarzu znaj-
dują się stare grobowce unickie 
i prawosławne.

Stone tomb in Nadrybie 
Stone Age tomb, approx. 5000 years 
old.  

Monument to the Battle of Cyców     
In the centre of Cyców there is a mo-
nument built in the shape of a roadside 
chapel, topped with a cross, with an 
inscription on it: „Glory to the hero-
es of the Polish-Bolshevik war who died 
in the victorious battle in the fields of 
the Cyców commune on August 15–16, 
1920”. The participants of the battle 
were buried in the local war cemete-
ry. 1

Church in Cyców 3

It is a former Uniate church from the 
mid-nineteenth century, and then Or-
thodox. Since 1918 it has been a Catho-
lic church.  

Cyców – Kircha 2

In Cyców german minority lived in 
the present Kościelna Street,  at the 
end of which there was a farm and 
a Protestant church (colloquially cal-
led Kircha).  

Church of  St. Basil in Świerszczów 4

Wooden church from 1795. It was built 
as a Greek Catholic Church. It has been 
a Roman Catholic Church since 1921. 
In the churchyard there are old unite 
and Orthodox tombs.

Кам’яна гробниця в Надрибі  
Гробниця кам’яного віку, вік якої 
становить близько 5000 років.  

Пам’ятник цицовській битві  
У центрі Цицова знаходиться пам’ятник, 
побудований у формі придорожньої 
каплиці, увінчаної хрестом, а на 
ньому напис: „Слава героям польсько-
-більшовицької війни, загиблим у 
переможній битві на полях комуни 
Цицув 15-16 серпня 1920 року”. 
Учасники битви поховані на місцевому 
військовому кладовищі. 1

Костел у Цицові 3

Це колишня уніатська церква середини 
XIX століття, а потім православна. 
З 1918 р. Римсько-католицький костел.  

Цицов - Кірха 2

У Цицові німецька меншина населяла 
нинішню вул. Кощчелна, на кінці якої 
знаходилася ферма і протестантська 
церква (в побуті так звана Кірха).  

Костел Святого Василя  
у Сьверщуві 4

Дерев’яний храм був побудований в 
1795 р. як греко-католицька церква. 
Як Римо-католицька церква служить 
віруючим з 1921 р. 
На церковному кладовищі є старі 
уніатські та православні могили.

Grobowiec kamienny w Nadrybiu 1

Z neolitu – odkryty w latach 90. XX w. 
na jednym z okolicznych pól – pochodzi 
z okresu kultury amfor kulistych. Rekon-
strukcja znajduje się na terenie szkoły 
podstawowej w Nadrybiu.

Ciechanki
Kopiec i cmentarz wojenny z czasów 
I wojny światowej, zespół folwarczno-
-dworski (obecnie w stanie remontu) oraz 
park o powierzchni ok. 2,5 ha.

Dwór murowany w Łańcuchowie 4

Dwór w stylu zakopiańskim, zbudowany 
w latach 1903–1904 r. Otacza go piękny 
park krajobrazowy z pomnikami przyrody.

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela 
w Łańcuchowie 2

Reprezentuje styl barokowo-klasycy-
styczny. Zbudowany został na począt-
ku XIX w. dzięki fundacji Józefa i Anny 
Suffczyńskich. 

Cmentarz wojenny w Łańcuchowie 3

W czasie I wojny światowej w okolicy 
trwały zacięte walki. Łańcuchów został 
bardzo zniszczony. We wsi ulokowany jest 
cmentarz z tych czasów. Znajduje się na 
nim kopiec ziemny z krzyżem – zbiorowa 
mogiła żołnierzy z 1915 r., z boku kopca – 
groby oficerów.
Naprzeciw cmentarza wojennego usytu-
owany jest cmentarz parafialny.

Stone tomb in Nadrybie 1

Discovered in the 90s  of the twentieth 
century  on one of the surrounding fields, 
it comes from the period of the spheri-
cal amphora culture. The reconstruction 
is located on the grounds of a primary 
school in Nadrybie.

Ciechanki
A war mound and cemetery from World 
War I, a farm and manor complex (curren-
tly under renovation) and a park with an 
area of approx.  2.5 ha.

Brick manor house in Łańcuchów 4

The Zakopane-style mansion was built in 
1903-1904. It is surrounded by a beautiful 
landscape park with natural monuments.

Church of  St. John the Baptist in 
Łańcuchów 2

It represents the baroque-classicist style. 
It was built at the beginning of the 19th 
century thanks to the foundation of Józef 
and Anna Suffczyński.

War Cemetery in Łańcuchów 3

During World War I, fierce fighting conti-
nued in the area. Łańcuchów was badly 
damaged. There is a cemetery from that 
time in the village. There is an earth mo-
und with a cross - a mass grave of soldiers 
from 1915, and officers’ graves on the si-
de of the mound.
There is a parish cemetery opposite the 
war cemetery.

Кам’яна гробниця в Надрибі 1

Виявлена у 90-х рр. XX ст. на одному 
з навколишніх полів, датується періо-
дом культури сферичних амфор. Рекон-
струкція розташована у початковій шко-
лі м. Надриб’я.

Цеханкі
Курган та кладовище часів Першої сві-
тової війни, фермерсько-садибний 
комплекс (на даний час в стадії рекон-
струкції) та парк площею близько 2,5 га.

Мурована садиба в Ланьцухуві 4

Садибний будинок в Закопанському сти-
лі, побудований у 1903–1904 роках. Він 
оточений прекрасним ландшафтним 
парком з пам’ятками природи.

Костел Святого Івана Хрестителя в 
Ланьцухуві 2

Він представляє стиль бароко-класи-
цизму. Він був побудований на почат-
ку XIX ст. завдяки Фонду Йосипа і Анни 
Суффчинських.

Військове кладовище в Ланьцухуві 3

Під час першої війни в районі Ланьцуху-
ва тривали запеклі бої. Ланьцухув був 
сильно зруйнований. У центрі села роз-
ташоване кладовище тих часів. На ньо-
му знаходиться земляний насип з хрес-
том - колективна могила солдатів 1915 
року та могили офіцерів збоку насипу.
Навпроти військового кладовища розта-
шоване парафіяльне кладовище.

Robiąc dodatkową 
wycieczkę do Jaszczowa 
i Łysołaj, można 
zobaczyć:

 Î Dworzec kolejowy 
w Jaszczowie

 Î Dwór drewniany w Jasz-
czowie z XIX w. 1

 Î Dwór murowany z ok. 
1904 r. w Łysołajach 

 Î Cmentarz wojenny 
w Łysołajach

Making an additional trip 
to Jaszczów and Łysołaje, 
you can see:

 Î Jaszczów railway station

 Î Wooden manor house in 
Jaszczów from the 19th cen-
tury 1

 Î A brick manor house from 
around  1904 in Łysołaje  

 Î War Cemetery in Łysołyje

Здійснюючи додаткову 
поїздку до Ящува та 
Лисолаїв, ви можете 
побачити:

 Î Залізничний вокзал в 
Ящуві

 Î Дерев’яна садиба в 
Ящуві  1

 Î Мурований садибний 
будинок приблизно з  1904 
року в Лисолаях 

 Î Військове кладовище в 
Лисолаях
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Cmentarz i kościół pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Milejowie
Kościół w stylu eklektycznym, wzniesiony 
w latach 1855–1859. Na cmentarzu para-
fialnym krzyż powstańców styczniowych.

Dwór w Milejowie
Drewniany budynek z 1903 r.  W pobliżu 
pozostałości zabudowań dworskich i daw-
nej cukrowni.

Kopiec powstańców w Klarowie
Mogiła ze szczątkami powstańców 
styczniowych.

Zespół folwarczo-dworski w Ciechankach
W jego skład wchodzi park o powierzch-
ni ok. 2,5 ha. W miejscowości warto rów-
nież zobaczyć kopiec i cmentarz z okresu 
I wojny światowej.

Kościół pw. św. Marii Magdaleny 
w Łęcznej 2

Wybudowany w latach 1618–1631 (1639). 
Przy kościele budynek dawnej plebanii  
oraz dawny dom mansjonarski.

Zespół dworsko-parkowy w Łęcznej
W XV w. stał tu murowany zamek obron-
ny, a wcześniej drewniany. Dziś możemy 
obejrzeć tu znacznie przebudowany dwór, 
oficynę i pozostałości dawnego folwarku. 

Zespół synagogalny w Łęcznej
Synagoga duża z połowy XVII w. We wnętrzu 
zachowała się szafa ołtarzowa do przecho-
wywania zwojów Tory i bima. Synagoga ma-
ła została wzniesiona na początku XIX w.  

Łęczna – Stare Miasto 3

Pamiątką po jarmarcznej przeszłości mia-
sta są trzy rynki. Na Rynku I zachował się 
ratusz z końca XIX w. Przy ul. Krasnystaw-
skiej 4 zachował się dom z podcieniami, 
a przy ul. 3 Maja 26 i 37 oraz przy pl. Ka-
nałowym 18 i 26 – domy zajezdne z XIX w.

*czas przejazdu (bez zwiedzania) / travel time (without sightseeing) / час у дорозі (без огляду визначних пам’яток)

Кладовище і костел  Успіння 
Пресвятої Богородиці в Мілеюві
Побудований в еклектичному стилі, він був 
зведений між 1855 і 1859 роками. На пара-
фіяльному кладовищі є хрест повстанців.

Садиба в Мілеюві
Дерев’яна будівля 1903 р. Поруч знахо-
дяться залишки садибних будівель та ко-
лишнього цукрового заводу.

Курган повстанців у Кларові
Могила з останками січневих повстанців.

Садибно-парковий комплекс в 
Цеханках 
Він включає парк площею приблизно 2,5 га. 
У селі також варто побачити Курган і кладо-
вище періоду Першої світової війни.

Костел  Святої Марії Магдалини у 
Ленчній 2

Побудований в 1618-1631 (1639). Поруч із 
костелом знаходиться будівля колишньої 
пресвітерії та колишнього місіонерського 
будинку.

Садибно-парковий комплекс у 
Ленчній
У XV ст. тут стояв цегляний оборонний за-
мок, а до цього, ймовірно, дерев’яний. 
Сьогодні ми можемо побачити значно від-
будовану садибу, прибудову та залишки 
колишньої ферми.

Синагогальний комплекс в Ленчній
Велика синагога побудована в середині 
XVII ст. Усередині зберігалася вівтарна ша-
фа для зберігання сувої Тори і біма. Ма-
ла синагога була побудована на початку 
XIX ст.

Ленчна - Старе Місто 3

Пам’яткою про колишнє ярмаркове мину-
ле міста  є досі існуючі три ринки. На Рин-
ковій площі I збереглась ратуша кінця XIX 
століття. На вул. Красноставській, 4 збе-
рігся будинок з аркадами, а будинки за 
адресою вул. 3 Травня 26 та 37 та на пл. 
Каналови.18 і 26 виконували роль будинків 
заїзду з 19 ст.


