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KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. 
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA 

Wzniesiony w 
latach 1905-1911, 
kościół neogotycki, 
murowany, według 
projektu architekta 

Karola 
Jankowskiego w 

miejscowości 
Małkinia Górna.



BAZYLIKA MNIEJSZA - SANKTUARIUM 
TRÓJCY ŚWIĘTEJ W PROSTYNI 

Sanktuarium Trójcy Świętej w Prostyni – Prostyń jest 
jedną z dwóch miejscowości w Polsce, gdzie objawiła 
się św. Anna. Opis objawienia podają archiwalne 
dokumenty biskupów diecezji łuckiej (Łuck na Wołyniu), 
pochodzące z XVI w. Z tych źródeł wynika, że św. Anna 
objawiła się w Prostyni w 1510 r. Wieść o objawieniach 
obiegła Rzeczpospolitą i zaczęli przybywać liczni 
pielgrzymi.  W 1547 r. do nadbużańskiej wioski przybyła 
królowa Bona, żona Zygmunta Starego. Od momentu 
objawień zaczęły się cudowne uzdrowienia. Obecną 
świątynię wzniesiono w latach 1946-1954 po tym, jak 
Niemcy wysadzili w 1944 r. kościół parafialny wraz z 
cennymi zabytkami sztuki sakralnej. 





BAZYLIKA MNIEJSZA - SANKTUARIUM 
TRÓJCY ŚWIĘTEJ W PROSTYNI 

W ołtarzu głównym znajduje się późnogotycka rzeźba Świętej 
Trójcy, wykonana prawdopodobnie przez Wita Stwosza lub jego 
uczniów na przełomie XV i XVI w. Rzeźba ta już w 1513 r. była 
znana jako słynąca cudami. Prawdopodobnie podarował ją biskup 
łucki Paweł Aligmunt Holszański z okazji utworzenia w 1511 r. 
parafii w Prostyni. W ołtarzu głównym znajduje się również obraz 
matki Bożej z Dzieciątkiem, będący kopią obrazu Bartolome 
Murilla, wykonaną we Florencji przez Alfonsa Boschi (1615-1649) 
oraz figura św. Anny z Najświętszą Maryją Panną.Na filarze wiszą 
kajdany przypominające te, które niegdyś umieścił   w świątyni 
Mikołaj Prostyński na znak wdzięczności za cudowne uwolnienie   
z tatarskiej niewoli w 1552 r. Bardzo uroczyście obchodzone są 
tutejsze odpusty   w święto Trójcy Przenajświętszej oraz w dniu 
św. Anny, trwające kilka dni.   W pobliżu Kościoła znajduje się 
klasycystyczna dzwonnica z lat 1858-1860 oraz kaplica  
cmentarna z XVIII w.



OŁTARZ GŁÓWNY



NAGROBNA KAPLICA W MIEJSCOWOŚCI 
ORŁO 

Znajduje się nagrobna kaplica z końca XIX w. w 
formie żeliwnej altany. Ma postać krypty 
zbudowanej na planie kwadratu. Obiekt łączy w 
sobie elementy sztuki bizantyjskiej i mauretańskiej. 
Jest to kaplica grobowa gen. Andrieja 
Aleksandrowicza Kucyńskiego - Rosjanina, który był 
właścicielem majątku w Orle, otrzymanym po 
Powstaniu Styczniowym za zasługi dla cara. Po 
śmierci  w 1875 r. został pochowany w murowanej 
krypcie.



NAGROBNA KAPLICA W MIEJSCOWOŚCI 
ORŁO 



OBÓZ ZAGŁADY W TREBLINCE

Niemiecki nazistowski obóz zagłady funkcjonujący od lipca 
1942 roku do listopada 1943 roku na terenie gminy Kosów w 
powiecie sokołowskim, przy linii kolejowej Siedlce – Sokołów 
Podlaski – Małkinia, nieopodal wsi i stacji Treblinka, od których 
pochodzi jego nazwa.

Obóz został utworzony w ramach akcji „Reinhardt”; prowadzono 
w nim eksterminację ludności żydowskiej. Niemcy kierowali do 
niego przede wszystkim transporty z gett w okupowanej Polsce, 
w tym z getta warszawskiego. Ponadto w Treblince byli 
mordowani Żydzi austriaccy, czescy, greccy, jugosłowiańscy, 
niemieccy i słowaccy oraz Romowie i Sinti. Ofiary zabijano w 
stacjonarnych komorach gazowych przy użyciu gazów 
spalinowych.



OBÓZ ZAGŁADY W TREBLINCE



CMENTARZ WOJENNY W MAŁKINI 

Powstał w 1919 r. Spoczywają tu żołnierze polegli w wojnie polsko-
bolszewickiej oraz w czasie II wojny światowej.

Ogrodzony jest metalowym płotem, w centralnej części na 
podwyższeniu wznosi się krzyż z tablicą pamiątkową. Przed krzyżem 
po lewej znajdują się dwa kamienie a na nich tablice z nazwiskami 
poległych, lecz wiele krzyży opatrzonych jest symbolem „NN”. Z 
prawej kamienna tablica z krzyżem Virtuti Militari i napisem „Bóg 
Honor Ojczyzna”.
Z okresu wojny polsko bolszewickiej, na cmentarzu wojennym 
pochowano m.in. żołnierzy polskich grupy operacyjnej gen. 
Aleksandra Osińskiego, którzy polegli w walkach nad Bugiem i 
Narwią w lipcu i sierpniu 1920 r. Spoczywają tu również żołnierze 
zmarli w szpitalu wojskowym w Małkini w 1920 r.
Na uwagę zasługuje pomnik chorążego 21 Pułku Ułanów 
Nadwiślańskich Leona Zaniewskiego.



CMENTARZ WOJENNY W MAŁKINI 
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