
Ścieżka Przyrodnicza 





Kuźnia TRH poch. Z I poł. XIX w. 

Zarządcówka (dawna 
siedziba TRH) 

Dziekanów 



Dziekanów – pomnik Stanisława 
Staszica – założyciela TRH 
(Towarzystwa Rolniczego 

Hrubieszowskiego) 



Szpikołosy - kapliczka 



Szpikołosy 



Szpikołosy 



Szpikołosy – pomnik przyrody  



Horodło – kościół św. Mikołaja Cudotwórcy i Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Horodle (dawna cerkiew prawosławna) 



Horodło - Podominikańska 
świątynia pw. Św. Jacka i MB 

Różańcowej 



Kościół polskokatolicki powstał w wyniku sporów w 
kościele katolickim wśród Polonii amerykańskiej w 
XIX wieku. Polscy emigranci zaprotestowali przeciw 
dominacji kapłanów pochodzenia irlandzkiego i 
niemieckiego. Ruch początkowo rozwijał się w 
Stanach Zjednoczonych. Z czasem wracający do 
Polski emigranci zaczęli zakładać parafie 
polskokatolickie również na terenie Polski.  
Horodelski kościół polskokatolicki to budowla 
drewniana wzniesiona w 1933 roku. 



Horodło – rzeźby z XVIII w. 



Horodło - Grodzisko – Wały Jagiellońskie/ Zamczysko 



Horodło - Kopiec Unii Horodelskiej 



Dwór z połowy XIX w. 
Majątek ten należał do królewskich dóbr starostwa Horodła. 
Po rozbiorach dobra przejął rząd Austrii a od 1799 r. 
znajdowały się one w rękach prywatnych właścicieli. Ostatnim 
znanym właścicielem był dziedzic o nazwisku Czułajewski. 
Jego siostra Róża zmarła ok. 1988 r. Mieszkała w ruinach 
budynku dworu (po pożarze - data nieznana - zachowała się 
jedna izba, reszta się zawaliła) aż do śmierci. 
 
Nadwornym malarzem dziedzica był Edward Płatkiewicz 
(portrety, przyroda). Po śmierci właściciela (który z informacji 
miejscowych nie doczekał się potomka), wyposażenie (w 
tym meble,obrazy itp) zostały rozgrabione (z relacji 
rodzinnych wiadomo, że nieraz byli to ludzie z dużych 
odległości) i utracone bezpowrotnie. 
Aleja lipowa składa się z 33 drzew w wieku około 300 lat. 





Początki osady  Strzyżów należy datować na IX w. n.e.  
W latach 1762-1786 zbudowano tu murowany, dwukondygnacyjny pałac, który zachował się do dnia dzisiejszego. Późnobarokowy pałac z XVIII 
wieku. 
Zbudowany w latach 1762-1786 przez księstwo Ludwikę Honoratę (z rodu Pociejów) oraz Stanisława Lubomirskich. Budynek po pożarze, 
przebudowany w 1836 roku przez rodzinę Ożarowskich. Po obu stronach pałacu stoją pawilony z drugiej połowy XVIII wieku, zachodni pełnił funkcję 
pałacowej kaplicy, wschodni służył jako lamus. 
Po zakończeniu II wojny światowej pałac był siedzibą Wojsk Ochrony Pogranicza. Od początku lat 60., aż do dnia dzisiejszego, w pałacu mieści się 
biuro Cukrowni Strzyżów W 1896 roku od Skarżyńskich majątek strzyżowski z istniejącą od dawna gorzelnią zakupił Edward Chrzanowski z 
Moroczyna. Z jego inicjatywy w 1899 roku zbudowano cukrownię, która w latach trzydziestych XX wieku wykupiła na licytacji dobra dworskie, z 
przeznaczeniem na siedzibę dyrekcji i mieszkania dla fachowców. Zespół pałacowy w dobrym stanie. Obiekty należą do Cukrowni. 

. 



Pierwsza źródłowa wzmianka o 
cerkwi w Strzyżowie pochodzi 
z 1507 roku. Kolejną cerkiew 
wybudowano w 1724 roku, a 
w 1817 roku kolejną na 
miejsce dotychczasowej. W 
1875 roku po likwidacji 
unickiej diecezji chełmskiej, 
cerkiew została zamieniona na 
prawosławną. Drewniana 
cerkiew z 1817 stoi do dnia 
dzisiejszego, aktualnie 
użytkowana jako kościół 
rzymskokatolicki. Cerkwi 
towarzyszy drewniana 
dzwonnica, także z 1817 roku, 
oraz plebania z 1925 r. 



Jezioro Kacapka – użytek 
ekologiczny 



Dolina rzeki Bug wraz z zakolami, 
starorzeczami i meandrami  

(dziewiczy obszar) 

Ostatni punkt trasy mieści się na wylocie ze Strzyżowa, tuż przy drodze 
z której można podziwiać widoki, bądź też zatrzymać się, popatrzeć       

i zrozumieć siłę, która nas otacza… 


