Miejsca Pamięci w Powiecie Radzyńskim
[stan na 2018 r.]
Gmina

Miejsce pamięci

Miejscowość

Słup Sakralny przy ul. Międzyrzeckiej
Zbiorowa mogiła powstańców styczniowych przy ul. Powstańców
Styczniowych
Tablica upamiętniająca Mieczysława Stagrowskiego w budynku
radzyńskiego LO
Krzyż przy ul. Partyzantów stojący w miejscu, w którym w lipcu
1944 r. została śmiertelnie ranna Emilia Jagiełło
Kamienna tablica upamiętniająca nauczycieli zamordowanych podczas
wojny. Dom Nauczyciela przy ul. Jana Pawła II
Granitowy głaz graniczny w pałacowym parku
Tablica upamiętniająca wydarzenia z czasów wojny polskobolszewickiej 1920 r. umieszczona w pałacu Potockich
Tablica upamiętniająca wybitnego skrzypka epoki romantyzmu Karola
Lipińskiego znajdująca się w siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia
Pomnik Karola Lipińskiego przy ul. Jana Pawła II

Miasto Radzyń

Izba Pamięci Karola Lipińskiego przy ul. Jana Pawła II
Tablica w kruchcie kościoła Św. Trójcy upamiętniająca ofiary z czasów
okupacji hitlerowskiej
Tablica ufundowana przez radzyńskie Koło Związku Sybiraków
umieszczona w kościele Św. Trójcy
Tablica upamiętniająca POS „Jerzyki” w kościele Św. Trójcy
Tablica dedykowana ks. Stanisławowi Kamińskiemu znajdując się w
kościele Św. Trójcy
Jubileuszowy krzyż i tablice z dedykacjami: Unitom Podlaskim oraz
Ofiarom hitleryzmu i stalinizmu znajdują się na placu kościoła Św.
Trójcy
Tablica upamiętniająca płk. Konstantego Witkowskiego znajdująca się
na placu kościoła Św. Trójcy
Tablica upamiętniająca atak partyzantów na sąsiadujące ze sobą
obiekty UB i MO znajdująca się w dzwonnicy kościelnej
Pomnik na Placu Wolności
Miejsca kaźni i pochówku ofiar dwóch totalitaryzmów –
nazistowskiego i komunistycznego przy ulicy Warszawskiej 5 i 5a oraz
na osiedlu Bulwary.
Tablica upamiętniająca wybuch powstania styczniowego oraz nadanie
imienia Szkole Podstawowej Nr 1
Tablica upamiętniająca nadanie imienia ZSP im. Jana Pawła II w
Radzyniu Podlaskim
Kaplica cmentarna pw. św. Anny znajdująca się przy ul. Sitkowskiego

Radzyń Podlaski

Nagrobki znajdujące się na cmentarzu przy ul. Sitkowskiego: Piotra
Chrościechowskiego, Józefa Radomyskiego, Grzegorza Kuśniewicza,
Feliksa Jaworskiego, Grzegorza Laskowskiego, Wincentego
Milkiewicza, Stanisława Wrońskiego, Kazimierza Rudnickiego.
Nagrobki na cmentarzu parafialnym przy ul. Sitkowskiego
upamiętniające peowiaków - Józefa Fijałka - komendanta lokalnego
POW z Branicy, śmiertelnie rannego podczas rozbrajania Niemców 12
listopada 1918 roku w rejonie dzwonnicy i Józefa Zahajkiewicza
rozstrzelanego przez Niemców 21 lipca 1918 roku w Międzyrzecu
Podlaskim. Obaj peowiacy zostali odznaczeni pośmiertnie przez
prezydenta RP w 1931 roku Krzyżem Niepodległości z Mieczami.
Kwatera żołnierzy polskich poległych w czasie II wojny światowej na
cmentarzu przy kaplicy Św. Anny
Nagrobek kpr. Zygmunta Kowalskiego znajdujący się przy kaplicy Św.
Anny
Płyta wmontowana w mur cmentarny upamiętniająca Stanisława
Mizera. Płyta znajduje się na cmentarzu przy kaplicy Św. Anny
Mogiła zbiorowa żołnierzy i partyzantów Wojska Polskiego poległych
w okresie II wojny światowej na cmentarzu przy ul. Sitkowskiego
Kwatera żołnierzy Armii Czerwonej poległych na polu chwały w latach
1944-1945 znajdująca się na cmentarzu przy ul. Sitkowskiego
Grób harcerzy pomordowanych w lesie koło Sitna, pochowanych na
cmentarzu parafialnym przy ul. Sitkowskiego
Grobowiec rodziny Klimkowiczów znajdujący się na cmentarzu przy
kaplicy Św. Anny.
Grób ku czci poległych na obczyźnie znajdujący się przy ul.
Sitkowskiego.
Mogiły upamiętniające zmarłych na obczyźnie: Stanisław
Skrzymowski, Czesław Czajkowski, Jan Szymański, Jerzy Karol
Kobylański, Jan Tryczyński, Jan Zieliński, Aleksander Książek. Mogiły
znajdują się na cmentarzu przy kaplicy Św. Anny.
Krzyż i dąb katyński na cmentarzu komunalnym przy ul. Lubelskiej
Pomnik-macewa na radzyńskim kirkucie przy ul. Lubelskiej
Krzyż papieski przy ul. Targowej w Radzyniu Podlaskim
Krzyż pamiątkowy - papieski na os. Satuń w Radzyniu Podlaskim
Tablica przy ul. Ostrowieckiej upamiętniająca lokację miasta Radzyń
(budynek banku PKO BP)
Pomnik ku czci Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja na Pl. I. Potockiego
Dąb Papieski „Chrobry” nr 150 znajdujący się na placu Nadleśnictwa
w Radzyniu Podlaskim
Krzyż Jubileuszowy oraz tablica na Skwerze 1050-lecia Chrztu Polski
Muzeum Żołnierzy Wyklętych - Miejsce Pamięci Ofiar Gestapo i
Urzędu Bezpieczeństwa , ul. Warszawska 5 A, piwnica - cela nr 6
byłego aresztu śledczego Gestapo i Powiatowego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego.
Tablica upamiętniająca jubileusz 500-lecia Reformacji na placu
Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej
Tablica upamiętniająca obchody jubileuszu lokacji miasta Radzyń
Podlaski - południowa ściana ryzalitu środkowego korpusu głównego
Pałacu Potockich (przy głównym wejściu).

Krzyż wraz tablicą stanowiący „wotum wdzięczności Bogu za dar
wolności” upamiętniających jubileusz 100-lecia odzyskania
Niepodległości przez Polskę na placu Kościoła Chrześcijan Wiary
Ewangelicznej
Tablica na murze dzwonnicy kościoła Trójcy Świętej w Radzyniu
Podlaskim od strony ul. Warszawskiej poświęcona członkom Polskiej
Organizacji Wojskowej i innych organizacji niepodległościowych
biorącym udział w wyzwoleniu ziemi radzyńskiej spod okupacji
niemieckiej i austriackiej w 1918 roku.
Tablica pamięci pomordowanych w latach 1939-1944 nauczycieli
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Powstania Styczniowego
przy ul. Jana Pawła II 25
Tablica jubileuszowa upamiętniająca 100. rocznicę utworzenia Szkoły
Podstawowej nr 1 - znajduje się w budynku szkoły.
Tablica upamiętniająca Stanisława Antoniego i Konstancję Szczuków.
Znajduje się w parku obok dwóch modrzewi niedaleko północnej
elewacji Pałacu Potockich

Kapliczka upamiętniająca ofiary zbiorowej egzekucji w 1940 r.
Kapliczka znajduje się w lesie.
Grota przed kościołem parafialnym w Borkach
Krzyż żołnierza Armii Krajowej Tadeusza Klimkowicza

Nowiny
Borki
Osada leśna „Borowe”

Tablica Pamiątkowa w Tchórzewie Kolonii nad Tyśmienicą
Krzyż w Tchórzewie Kolonii upamiętniający Stanisława
Niewęgłowskiego

Tchórzew Kolonia

Granitowa tablica upamiętniająca właścicieli Woli Osowińskiej –
Makowskich h. Jelit znajduje się na budynku gorzelni
Pomnik upamiętniający walki toczące się w rejonie Woli Osowińskiej
w 1915 r. znajdujący się przy budynku Zespołu Placówek
Oświatowych

Borki

Obelisk upamiętniający dowódcę Dywizjonu 303 płk. Zdzisława
Krasnodębskiego znajdujący się przy budynku Zespołu Placówek
Oświatowych
Tablica upamiętniająca nauczycieli: Wacława Tuwalskiego, Józefa
Kalinowskiego, Karola Króla znajdująca się w budynku Zespołu
Placówek Oświatowych
Monument dedykowany mieszkańcom poległym w czasie II wojny
światowej znajdujący się przy pałacu
Trzy drewniane krzyże znajdujące się na mogile zmarłych podczas
epidemii cholery
Miejsce tragicznej śmierci Henryka Misiaka
Kurhan na rozstajach z metalowym krzyżem
Tajemniczy krzyż w polach łączony z powstaniem 1863 r. lub
przemarszem wojsk napoleońskich
Tablica epitafijna Ludwiki Jaźwińskiej w kościele parafialnym w Woli
Osowińskiej
Tablica w prezbiterium kościoła parafialnego w Woli Osowińskiej
upamiętniająca ks. Romana Ryczkowskiego

Wola Osowińska

Relikty mostu niskowodnego z 1939 r. Do jego budowy
wykorzystano istniejące w korycie Tyśmienicy pale, pozostałe po
drewnianym moście spalonym przez wojska carskie w 1915 r.

Bełcząc

Krzyż w lesie na Poświątnym
Płyta pamiątkowa w lesie „Choiny” koło Czemiernik
Portale z tablicami fundacyjnymi w czemiernickim kościele
parafialnym podczas prac konserwatorskich
Marmurowa tablica ku czci prof. Feliksa Skubiszewskiego w nawie
górnej kościoła w Czemiernikach
Tablica upamiętniająca ofiary zbrodni katyńskiej w kościele w
Czemiernikach
Płyta pamiątkowa z wizerunkiem patrona Publicznego Gimnazjum w
Czemiernikach im. hm. Michała Stefana Lisowskiego

Czemierniki

Tablica upamiętniająca nadanie szkole podstawowej imienia Tadeusza
Kościuszki
Pomnik ku czci powstańców 1863 r. znajdujący się na cmentarzu
parafialnym w Czemiernikach

Czemierniki

Miejsce pochówku powstańca 1863 r. Ewarysta Grodzickiego
znajdujący się na cmentarzu parafialnym w Czemiernikach
Grób ks. Jana Poddębniaka - „Sprawiedliwego Wśród Narodów
Świata” znajdujący się na cmentarzu w Czemiernikach
Grobowiec rodziny Bocianów, w którym spoczywa Marianna – poetka
z Bełcząca znajdujący się na cmentarzu w Czemiernikach
Tablica informująca o bytności króla Zygmunta III Wazy w
Czemiernikach
Tablica upamiętniająca jubileusz powstania Straży Ogniowej w
Czemiernikach znajdująca się na budynku OSP w Czemiernikach
Cmentarz żydowski w Czemiernikach z zachowaną macewą
z motywem świecznika
Tablica upamiętniająca ofiary egzekucji w Kolonii Dębica znajdująca
się w lesie czemiernickim
Pamiątkowy kamień w Lichtach

Lichty

Pomnik ofiar wypadków, stojący przy klasztorze o.o. Franciszkanów

Stoczek

Pomnik Pamięci pilota Aleksandra Chudka

Pomnik upamiętniający por. Zdzisława Sierpińskiego i żołnierzy WiN
znajdujący się w pobliżu leśniczówki

Kąkolewnica

Kopiec i pomnik na szlaku przemarszu I Brygady Legionów w
Brzozowicy
Grota upamiętniająca cudowne zatrzymanie się pożaru
Pomnik Jana Pawła II znajdujący się przed budynkiem Zespołu
Oświatowego w Brzozowicy Dużej
Głaz dedykowany leśniczemu Edwardowi Trzeciakowi
Gablota z pamiątkami po legioniście i nauczycielu Stanisławie

Brzozowica Duża

Wrzosku w brzozowickiej szkole
Cmentarz wojenny w Grabowcu
Krzyż i tablica na cmentarzu wojennym w Grabowcu upamiętniająca
żołnierzy poległych w 1915 r.

Grabowiec

Pomnik w lasach Kąkolewnicy Południowej upamiętniający 35. Pułk
Piechoty AK
Architektoniczny nagrobek rodziny Wismonttów i Biernackich na tzw.
cmentarzu północnym
Pomnik nagrobny Józefy Grabian z Rychlików znajdujący się na
cmentarzu
Krzyż i tablice pamiątkowe na uroczysku „Baran”
„Pieta” ku czci ofiar komunizmu na cmentarzu parafialnym w dawnej
Kąkolewnicy Wschodniej
Pomnik ku czci poległych za Ojczyznę, do 2010 r. stojący na placu
kościelnym
Pomnik przy kościele w Kąkolewnicy, który postawiono w 2010 r. na
miejscu starszego
Kamień upamiętniający obchody tysiąclecia Chrztu Polski znajdujący
się na placu kościelnym

Kąkolewnica

Mogiły dwóch żołnierzy Armii Krajowej poległych w 1945 r.
znajdujące się na cmentarzu
Pomnik-mogiła żołnierzy AK poległych w 1943 r. znajdujących się na
cmentarzu parafialnym
Nagrobek ks. Aleksandra Kornilaka znajdujący się na cmentarzu
Tablica poświęcona żołnierzom Armii Krajowej zesłanym w 1944 r. na
Syberię znajdująca się na cmentarzu
Pomnik ku czci poległych w czasie działań wojennych znajdujący się
koło Urzędu Gminy
Metalowy krzyż i tablica w miejscu śmierci Leona Kota znajdujący się
przy drodze do Żakowoli
Krzyż przydrożny w Rudniku związany z powstaniem 1863 r.
Cmentarz „ na Rudniku”
Krzyż epidemiczny u wylotu ul. Różanej w Kąkolewnicy
Kapliczka w Lipniakach

Lipniaki

Miejsce potyczki powstańców styczniowych z kozakami i wzięcia do
niewoli Leona Kota

Miłolas

Pamiątkowy głaz przed szkołą w Olszewnicy

Olszewnica

Miejsce w którym zamordowano ks. Lucjana Niedzielaka
Miejsce pochówku jeńców radzieckich, dwóch mieszkańców wsi oraz
miejscowych komunistów

Polskowola

Tablica poświęcona kpt. Irenie Golec, ps. - Irka, Kosa – urodzonej w
Turowie nauczycielce i żołnierzowi Batalionów Chłopskich znajdująca
się przy wejściu do szkoły
Tablica pamiątkowa w Turowie przy kościele parafialnym
Mogiła na cmentarzu parafialnym w Turowie dedykowana poległym w
czasie II wojny światowej
Grobowiec Rodziny Borysiuków, w którym spoczywa Józef – żołnierz
POW znajdujący się na cmentarzu

Turów

Cmentarz epidemiczny w Wygnance Starej i stojący na nim pomnik
Bolesława Karwowskiego
Papieski krzyż na posesji rodziny Wieczorków

Wygnanka

Pamiątkowy krzyż
Miejsce gdzie przed wojną znajdował się kopiec poświęcony Józefowi
Piłsudskiemu

Żakowola Radzyńska

Krzyż pamiątkowy w Żakowoli Starej znajdujący się na posesji rodziny
Dąbrowskich
Grota Matki Boskiej upamiętniająca ofiary wojny, głównie zmarłych
podczas epidemii tyfusu

Żakowola Stara

Krzyż powstańczy – krzyż graniczny
Krzyż przy drodze na Worsy

Tablica pamiątkowa o treści: „Na pamiątkę czynów społecznych wsi
Brzozowy Kąt” znajduje się na budynku wiejskiej świetlicy

Brzozowy Kąt

Drewniany krzyż epidemiczny
Kamień pamiątkowy na „Mogiłkach”
Relikty cmentarza epidemicznego

Derewiczna

Replika krzyża epidemicznego z 1941 r.
Tablica Pamiątkowa w sanktuarium maryjnym

Kolembrody

Pomnik nagrobny unity Mateusza Szeniawskiego na cmentarzu
parafialnym
Dwuramienny krzyż przy granicy Kolemrody-Walinna
Ołtarz z tablicą jubileuszową w lesie „Sumierz”

Komarówka Podlaska

Pamiątkowy krzyż Batalionów Chłopskich w lesie „Sumierz”
Metalowa płyta dedykowana żołnierzom Armii Krajowej poległym
w walce z Niemcami, znajdująca się w kościele parafialnym pw.
Najświętszego Serca Jezusowego
Kamienna tablica poświęcona ks. Janowi Rudnickiemu znajdująca się
w kościele parafialnym
Portret ks. Jana Rudnickiego w kościele parafialnym
Figura Chrystusa Króla przed kościołem parafialnym
Pomnik ks. Jana Rudnickiego przed kościołem parafialnym
Grobowiec rodzinny właścicieli dóbr Komarówka znajdujący się na
cmentarzu parafialnym
Pomnik-nagrobek członków Polskiej Organizacji Wojskowej
znajdujący się na cmentarzu parafialnym
Nagrobek Wawrzyńca Wysiekierskiego na cmentarzu na cmentarzu
parafialnym
Pomnik majora Stanisława Pieli
Zbiorowa mogiła czterech żołnierzy AK-WiN, którzy zginęli z rąk UB i
KBW pod Brzezinką Woleńską
Pomnik przy rondzie św. Wawrzyńca ku czci poległych w walce o
wolność i niepodległość 1939-1945
Pomnik św. Wawrzyńca w miejscu, w którym stały pierwsze kościoły
w Komarówce
Dąb Jana Pawła II posadzony z okazji nadania imienia Gimnazjum

Komarówka Podlaska

Tablica upamiętniająca nauczycieli tajnego nauczania przed budynkiem
Szkoły Podstawowej w Komarówce
Pomnik przed budynkiem szkoły upamiętniający jubileusz 45-lecia
placówki
Pamiątkowa tablica z inskrypcją: „1909-2009 w roku jubileuszu 100lecia składamy hołd Założycielom Straży Ogniowej z 1909 roku, oraz
kolejnym pokoleniom strażaków”
Tablica upamiętniająca 1050 rocznicę Chrztu Polski
Kapliczka z figurą Chrystusa Frasobliwego, która upamiętnia
Stanisława Szemiota – właściciela dóbr przegalińskich i poetę
Pomnik Jana Pawła II znajdujący się na placu kościelnym
Pomnik nagrobny rodziny Łagodyńskich znajdujący się na dawnym
cmentarzu przykościelnym
Krypta grobowa rodziny Bożyków
Nagrobek Władysława i Jana Szaniawskich na cmentarzu parafialnym

Przegaliny Duże

Mogiły z okresu II wojny światowej: Juliana Szaniawskiego, Józefa
Janowskiego, Andrzeja Oleszczuka, Mariana Cioka. Mogiła znajduje
się na cmentarzu parafialnym
Grób L. Syryjczyka na cmentarzu parafialnym
Drewniany krzyż przy posesji Stanisława Rakowskiego
Drewniany krzyż na „Mogiłkach”
Pounicka kaplica
Relikty ceglanego obelisku na cmentarzu wojennym w lesie Brzezina
Woleńska

Walinna
Wólka Komarowska

Tablica pamiątkowa na kamieniu polnym upamiętniającą miejsce
potyczki 35 pułku Armii Krajowej z żołnierzami UB 22.02.1946 roku
Obelisk św. Floriana

Żelizna

Kapliczka przydrożna w Bedlnie z wmurowaną tablicą pamiątkową

Bedlno

Krzyż papieski w Bedlnie
Krzyż upamiętniający gajowego Stanisława Gołosia

Biała

Tablica w budynku Zespołu Szkół w Białce dedykowana pchor.
Władysławowi Mańce

Białka

g. Radzyń Podlaski

Kapliczka papieska

Branica Radzyńska Kolonia

Tablica upamiętniająca działalność Ochotniczej Straży Pożarnej
w Branicy Radzyńskiej

Branica Radzyńska

„Cmentarzyk” w Głównem

Główne i okolice

Krzyż między Jaskami a Zakrzewem z widokiem na miejsce egzekucji
powstańców 1863 r.
Miejsce egzekucji rodziny Wasilów – nadal położone na uboczu, pod
lasem

Kolonia Brzostówiec

Pamiątkowa mogiła harcerzy rozstrzelanych w 1940 r.

Las koło Sitna

Murowana kapliczka w lesie turowskim

Las Turowski

Drewniana kapliczka powstańcza w lesie turowskim
Pomnik powstańczy z 1925 r. stoi w uścisku dwóch potężnych drzew
Drewniany krzyż na miejscu tragicznej śmierci rodziny Kurasiów
Grób rodziny Kurasiów przy kaplicy w lesie turowskim

Pomnik w lesie Ustrzesz upamiętniający ofiary pierwszej egzekucji
przeprowadzonej w 1939 r. przez Niemców

Las Ustrzesz

Tablica ku czci mieszkańców Paszk oraz żołnierzy walczących
w obronie Ojczyzny, prześladowanych i pomordowanych podczas
ostatniej wojny, jak też po jej zakończeniu. Tablica znajduje się na
budynku szkoły

Paszki Duże

Krzyż sierż. Longina Domańskiego przy szkole
Kapliczka epidemiczna
Pomnik upamiętniający członków rodziny Pawlinów i Gomułków
zamordowanych przez hitlerowców w okresie II wojny światowej
Krzyż papieski w Zabielu
Krzyż i kapliczka stojące przy drodze do Wohynia

Pomnik ku czci mieszkańców wsi Domaszewnica i okolic
zamordowanych przez hitlerowców

Płudy
Zabiele
Zbulitów Duży

Domaszewnica i okolice

Kapliczka – wotum w Domaszewnicy
Grób rodziny Chomiczewskich na cmentarzu parafii pw. św. Zofii w
Zofiborze
Mogiły trzech nieznanych żołnierzy znajdująca się na cmentarzu
Symboliczna mogiła Tomasza Jasińskiego, porucznika 35. Pułku
Piechoty, poległego w obronie ojczyzny w Borach Tucholskich we
wrześniu 1939 r. znajdująca się na cmentarzu w Zofiborze

Zofibór

Symboliczna mogiła Heleny z Chomiczewskich i Wacława
Biernawskich, właścicieli majątku Wólka Domaszewska i Przytulin,
zamęczonych w obozach hitlerowskich na Majdanku i Ravensbruck
w latach 1943-44 znajdująca się na cmentarzu w Zofiborze

Ulan-Majorat

Grób ofiar hitlerowskich z 1943 r. m.in. Feliksa i Kazimierz
Jóźwiakowie, Bronisław Szczuchniak, znajdujący się na cmentarzu
Kaplica i krzyż na cmentarzu w Gąsiorach
Tablica poświęcona ofiarom II wojny światowej, mieszkańcom parafii
zamordowanym w obozach niemieckich i więzieniach sowieckich,
znajdująca się na ścianach kaplicy na cmentarzu w Gąsiorach
Tablica dedykowana Janowi Mroczkowi

Gąsiory

Tablica dedykowana Annie Sawickiej
Pomnik kpt. Stanisława Chmielarskiego znajdujący się na cmentarzu w
Gąsiorach
Mogiła nieznanego żołnierza

Stanisławów

Figura przydrożna w Sętkach

Sętki

Tablica pamiątkowa w kościele św. Małgorzaty w Ulanie
upamiętniająca wszystkich mieszkańców pomordowanych i poległych
w obronie Ojczyzny w latach 1939-45, a także zmarłych po wojnie
Tablica epitafijna rodziny Gorazdowskich, znajdująca się przy kościele
w Ulanie-Majoracie
Pomnik papieski znajdujący się przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Ulanie-Majoracie
Trzy dęby noszące imiona: Jan Paweł II, kard. Stefan Wyszyński i prof.
Ignacy Chrzanowski, znajdujące się przy ZS im. Jana Pawła II w
Ulanie-Majoracie

Ulan-Majorat

Tablica upamiętniająca postać Władysława Aleksandra Górskiego
(1898-1957), byłego Wójta Gminy Ulan i posła na Sejm II RP
Krzyże epidemiczne w Wierzchowinach

Wierzchowiny

Pomnik nagrobny majora Józefa Drozdowskiego na cmentarzu
parafialnym w Zarzecu Ulańskim

Zarzec Ulański

Grób rodziny Fajkowskich z Bedlna , która w sposób szczególny
doświadczyła niemieckich represji, znajdujący się na cmentarzu
parafialnym w Zarzecu Ulańskim
Nagrobek artysty-malarza Edwarda Mazurka, znajdujący się na
cmentarzu parafialnym w Zarzecu Ulańskim
Grób Władysława Aleksandra-Górskiego, uczestnika wojny polskobolszewickiej, wieloletni wójt gminy Ulan, poseł na sejm RP
V kadencji, działacz społeczny, aresztowany przez gestapo w 1942 r.,
znajdujący się na cmentarzu parafialnym w Zarzecu Ulańskim
Krzyż pamiątkowy w Żyłkach

Żyłki

Nieczynny cmentarz unicki w Bezwoli
Dąb „Mieszko” znajduje się na placu szkolnym
Drewniany krzyż wzniesiony na pamiątkę odbudowy spalonego
kościoła staraniem ks. proboszcza Czesława Andrzejuka, majstra
Józefa Wilczyńskiego i parafian, znajdujący się przed kościołem w
Bezwoli
Płyta nagrobna prawosławnego księdza Michaiła Karpika leżąca przy
kościółku w Bezwoli

Bezwola i okolice

Jubileuszowa figura przy plebanii w Bezwoli
Płyta ku czci ofiar represji hitlerowskich w Kolonii Bezwola
Krzyż z tabliczką upamiętniający ppor. Kosaka – oficera Września,
znajduje się na terenie Leśnictwa Planta
Tablica w miejscu udanego zamachu na Adolfa Dykowa (30.10.1943)
Głaz w kompleksie leśnym „Barania Szyja”

Wohyń

Głaz narzutowy w lesie branicko-suchowolskim
Dwuramienny krzyż w Lisiowólce

Las „Barania Szyja”
Las branicko-suchowolski
Lisiowólka

Kapliczka dziękczynno-błagalna na posesji państwa Mackiewiczów w
Ossowie
Krzyże na rozstaju dróg w Ossowie

Ossowa

Krzyż „Karawaka” w Ossowie
Pomnik ofiar wojny przy kościele parafialnym w Ostrówkach
Figura jubileuszowa na cmentarzu w Ostrówkach
Pomnik w lesie planterskim ku czci pomordowanych mieszkańców
Rudna

Ostrówki
Planta

W kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Jezusowego w
Suchowoli znajduje się tablica ku czci aresztowanych (III 1941) i
pomordowanych mieszkańców parafii
Tablica poświęcona fundatorom świątyni
Pomnik nagrobny pierwszego proboszcza ks. Józefa Wysłockiego na
cmentarzu w Suchowoli
Tablica ku czci gen. Ludwika Kickiego w kościele parafialnym w
Suchowoli

Suchowola

Pomnik nagrobny Henryka Kracia na cmentarzu w Suchowoli
Tablica pamiątkowa przy wejściu do budynku szkoły w Suchowoli
Głaz pamięci pracowników leśnictwa Suchowola Romana
Kędzierskiego – Leśniczego, Jana Cygana – Gajowego, Jana Kalucha –
Gajowego zamęczonych w 1941 r. w Oświęcimiu
Tablica pamiątkowa ku czci ofiar II wojny światowej w kościele
św. Anny w Wohyniu
Tablica pamiątkowa, która głosi: A. M. D. G. Świątynia ta w czasach
prześladowania unii zamknięta 1885 r. otworzona 1906 r. kosztem
parafian przebudowana 1909 r. konsekrowana przez ks. Biskupa
Lubelskiego Franciszka Jaczewskiego 14 VIII 1910 r.
Granitowy głaz upamiętniający rozpoczęcie budowy kościoła, znajduje
się w murze wieży kościelnej
Stella na pl. 9 Września 1939 r. w Wohyniu
Krzyż przy budynku Zespołu Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu

Wohyń

Zbiorowa mogiła ofiar niemieckiej akcji odwetowej w 1943 r.
znajdująca się na cmentarzu w Wohyniu
Kwatera na wohyńskim cmentarzu, w której spoczywają żołnierze
polegli w czasie I oraz II wojny światowej
Grobowiec rodziny Podbielskich na cmentarzu w Wohyniu
Kirkut przy ul. Parczewskiej
Tablica upamiętniająca jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej
Kapliczka „krakowska” w Wohyniu
Miejsce tragicznej śmierci mieszkańców Zbulitowa upamiętnione
pomnikiem
Na cmentarzy epidemicznym w Zbulitowie Małym stoją dwa wiekowe
krzyże - na jednym z nich zachowała się pasyjka

Zbulitów Mały

