
po pożarze w 1807 r. W kościele znajduje się ołtarz z póź-
nobarokowymi rzeźbami z połowy XVIII w. i dwa obrazy: 
Matki Boskiej Szkaplerznej z XVII w. oraz drugi – Chrzest 
Chrystusa w Jordanie pochodzący z końca XVII w.

Kontakt do przewodników wycieczek jest dostępny na 
stronie internetowej www.okuninka-biale.pl w zakładce 
Przewodnicy lub w Punktach Informacji Turystycznej we 
Włodawie (tel. 82 5722069, 668 180 746) i w sezonowym 
Punkcie Informacji Turystycznej w Okunince nad Jezio-
rem Białym (tel. 880 564 552).

Opisane miejsca można zwiedzić także wirtualnie na 
stronie www.sladami-przeszlosci.pl 

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”

Okuninka XIII-1, 22‒200 Włodawa
poleskadolinabugu@poczta.fm

www.dolina-bugu.pl
www.sladami-przeszlosci.pl

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Podmiot odpowiedzialny za treść: Stowarzyszenie "Poleska Dolina Bugu"

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

kuszkę, warsztat sitarski do wyrobu mat ocieplających ule 
oraz wiele innych ciekawych przedmiotów.

Wiatrak „Koźlak” w Żalinie – zbudowany w 1930 r. przez 
Ludwika Bondaruka, o czym świadczy napis na „mączni-
cy”. W czasie okupacji wiatrak był nieczynny i nie wzno-
wił już działalności. Przez wiele kolejnych dziesięcioleci 
był w świadomości okolicznych mieszkańców siedliskiem 
duchów. Pod koniec 2013 r. przeszedł gruntowną rewitali-
zację, odzyskując dawną świetność. Obecnie znajduje się 
tutaj izba pamięci poświęcona żniwom, mieleniu zboża 
oraz wypiekowi chleba.

Dąb „Bolko” w Hniszowie – jeden z najstarszych i najwięk-
szych pomników przyrody na Lubelszczyźnie. Ma około 
600 lat, 28 m wysokości oraz 874 cm obwodu pnia. Miej-
scowa tradycja mówi, o tym że pod drzewem tym spoczy-
wał Bolesław Chrobry w czasie wyprawy na Kijów.

Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela w Uhrusku 
– parafia została erygowana w 1551 r. Pierwszy kościół 
w Uhrusku był drewniany. W latach 1676‒1678 w tym miej-
scu wzniesiono nową świątynię, której pierwotny, póź-
norenesansowy styl został zatarty podczas przebudowy 

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Uhrusku

Podróże w czasie 
po Poleskiej Dolinie Bugu

Stary Brus, Hańsk, 
Sobibór, Uhrusk,

Hniszów, Żalin
Wiatrak „Koźlak” w Żalinie (fot. z arch. Urzędu Gminy Ruda-Huta) 



Zespół dworski w Starym Brusie – są to pozostałości daw-
nego założenia dworskiego. Na szczególną uwagę zasługu-
je klasyczny spichlerz z połowy XIX w. oraz zabudowania 
z tego samego okresu, znajdujące się na terenie parku: 
oficyna, dworska chlewnia, dwa drewniane czworaki.

Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Starym 
Brusie – zbudowany w latach 1805‒1807 jako cerkiew 
unicka, którą w 1918 r. przekształcono na kościół rzymsko-
-katolicki. Wewnątrz znajduje się wykonana z piaskowca 
klasyczna chrzcielnica z 1807 r., monstrancja oraz późno-
barokowa rzeźba św. Nepomucena z początków XIX w.

Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze (Oddział 
Państwowego Muzeum na Majdanku) – obóz założono 
na przełomie kwietnia i maja 1942 r. jako drugi po Bełżcu 
ośrodek eksterminacji Żydów w ramach „Akcji Reinhardt”. 
Obóz wybudowano przy stacji kolejowej Sobibór, w obrę-

bie lasów, które gwarantowały odizolowanie tego miejsca 
od ewentualnych świadków. Przyjmuje się, że w obozie za-
głady w Sobiborze zostało zamordowanych około 250 000 
Żydów z Polski, Niemiec, Austrii, Czechosłowacji, Francji, 
Holandii, Rumunii, Węgier, Belgii, a także około 1000 Po-
laków. 14 października 1943 r. w obozie wybuchło powsta-
nie, które zakończyło się masową ucieczką. Uciekło około 
300 osób, z których wielu udało się Niemcom ująć. Po tym 
wydarzeniu Niemcy postanowili zlikwidować obóz.

Kościół Parafialny pw. św. Rajmunda w Hańsku – wznie-
siony w 1882 r. jako cerkiew prawosławna, którą w 1919 
r. przekształcono na kościół katolicki. Wewnątrz znajdują 
się barokowe ołtarze, wykonane w 1716 r. Z XVIII w. po-
chodzą także barokowo-klasycystyczna chrzcielnica oraz 
barokowy krucyfiks. Kościół posiada wieżę widokową.

Izba Regionalna Ziemi Hańskiej w Hańsku – prezentowa-
ne są w niej dawne przedmioty i narzędzia codziennego 
użytku. Zbiory uszeregowano tematycznie: obróbka lnu 
i konopi, stolarstwo, pranie, ważenie, wytwarzanie żyw-
ności, oświetlenie i wiele innych.

Izba pamięci ks. Jana Dolinowskiego w Hańsku – izba po-
święcona pamięci twórcy pierwszego na ziemiach polskich 
ula ramowego, otwieranego od góry, i jednego z pierwszych 
tego typu uli na świecie. Jest upamiętnieniem ogromne-
go wkładu ks. Jana Dolinowskiego w rozwój pszczelarstwa 
w zakresie konstrukcji oraz połączenia metody rojnej 
(Dzierżona) i miodnej (Nutta). Oprócz dokumentów archi-
walnych i publikacji specjalistów w izbie pamięci można 
zobaczyć miodarkę jednoramową, miodarkę czteroramo-
wą napędzaną sznurem, napęd drewniany do miodarki, 

Pozostałości zespołu dworskiego w Starym Brusie

Kościół pw. św. Rajmunda w Hańsku 

Mur z tablicami upamiętniającymi ofiary obozu zagłady w Sobiborze w językach polskim, holenderskim, angielskim, jidisz i hebrajskim


