
służy jako kaplica filialna poświęcona św. Hubertowi pa-
rafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie.

Były pałac Myśliwski Zamoyskich w Adampolu – wznie-
siony w latach 1923‒1928 wg projektu Jana Koszyca Wit-
kiewicza dla Zamoyskich. Budynek jest utrzymany w typie 
romantycznego zamku, o charakterze eklektycznym z ce-
chami klasycyzmu rosyjskiego.

Cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Ho-
rostycie – zbudowana w 1702 r. dzięki fundacji Kop-
ciów – właścicieli majątku Opole. Na początku była 
cerkwią unicką, a od 1875 r. – prawosławną. Jest 
to obiekt drewniany, jednonawowy. Ściany pokryte 
są malarstwem iluzjonistycznym. Wyposażenie świe-

tlicy stanowią ikonostas z 1879 r. oraz ikony z okresu 
XVII-XIX wieku.

Cerkiew pw. św. św. Paraskewii i Antoniego Pieczerskie-
go w Holi – wzniesiona w 1702 r. jako cerkiew unicka. Wy-
posażona przez Floriana Rzewuskiego.

Drewniana świątynia zbudowana na planie prostoką-
ta może pochwalić się stylowymi wnętrzami oraz ikono-
stasem z drugiej połowy XIX w.

Skansen w Holi – powstał w 1985 r. i od tego czasu syste-
matycznie wzbogaca swoje zasoby, krzewiąc tym samym 
historię oraz kulturę pogranicza polsko-ukraińskiego, 
Chełmszczyzny i Podlasia. W skansenie zgromadzono 
obiekty budownictwa ludowego z XIX w.: wiatrak „koźlak”, 
chałupa, stodoła, kapliczka przyrożna, krzyż, piec garn-
carski, ule, „kłody”, żuraw.

Kontakt do przewodników wycieczek jest dostępny 
na stronie internetowej www.okuninka-biale.pl w za-
kładce Przewodnicy lub w Punktach Informacji Tury-
stycznej we Włodawie (tel. 82 5722069, 668 180 746) 
i w sezonowym Punkcie Informacji Turystycznej w Oku-
nince nad Jeziorem 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. 

Podróże
w czasie
po Poleskiej
Dolinie Bugu

Hanna
Różanka
Suchawa
Adampol
Horostyta
Hola

Cerkiew pw. św. św. Paraskewii i Antoniego Pieczerskiego w Holi

Cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie



Kościół Parafialny pw. św. 
św. Apostołów Piotra i Paw-
ła w Hannie – wzniesiony 
w latach 1739 – 1742 jako 
cerkiew unicka, którą osta-
tecznie w 1924 roku zmie-
niano na parafię katolicką. 
W świątyni zachowało się 
barokowe wyposażenie 
oraz malowana na płótnie 
polichromia z pierwszej po-
łowy XVIII wieku. Obok ko-
ścioła znajduje się drewnia-
na dzwonnica z 1739 roku.

Galeria Twórców Ludowych w Hannie – powstała w 2010 r. 
w budynku byłej organistówki. Wystawione są w niej pra-
ce tradycyjnej sztuki ludowej autorstwa ponad 30 lokal-
nych twórców.

Izba historyczna w Różance – powstała w 2014 r. w odno-
wionym budynku danej organistówki. Wystawiane są w niej 
dokumenty i pamiątki związane z miejscowością Różanka. 
Są to np. oryginalna pocztówka z pałacem, moneta z okre-
su lokacji miejscowości z początków XVI wieku.

Neogotycki Kościół Parafialny pw. św. Augustyna w Różan-
ce – jego fundatorami byli Zamoyscy. Zbudowany w latach 
1908‒1913 w miejscu zburzonej cerkwi prawosławnej. We-
wnątrz znajduje się późnobarokowy ołtarz z rzeźbami świętych 
Piotra i Pawła oraz prospekt organowy z połowy XVIII wieku. Zespół pałacowo – parkowo – folwarczny w Różance 

– założony na początku XVIII wieku przez Ludwika Po-
cieja. W 1798 roku przeszedł w ręce Zamoyskich i po-
został w ich posiadaniu do 1945 roku. Niestety został 
doszczętnie zniszczony podczas działań wojennych. 
Dzisiaj jedynymi pozostałościami rezydencji Pociejów 
i Zamoyskich w Różance są fragmenty piwnic pałaco-
wych, zabudowań folwarcznych oraz dwunastohekta-
rowy park.

Była cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bożej w Suchawie – 
dawna prawosławna cerkiew, od lat 70. należąca do ko-
ścioła katolickiego. Budynek został wzniesiony w latach 
1909‒1913 w stylu bizantyńsko-rosyjskim. W czasie II wojny 
światowej cerkiew została zamieniona na spichlerz, a lud-
ność została wywieziona do ZSRR. Obecnie dawna cerkiew Dawna cerkiew Suchawie

Wnętrze kościoła w pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Hannie 

Dawny pałac Myśliwski Zamoyskich w Adampolu

Brama folwarczna w Różance


