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I. WPROWADZENIE
Jednym z najciekawszych aspektów a zarazem jednym z najwaŜniejszych atutów
rozwojowych Powiatu Gorlickiego jest jego dziedzictwo kulturowe. Wytwarzało się
ono przez setki lat w tyglu wzajemnie nakładających się na siebie kultur: polskiej,
ruskiej (łemkowskiej), Ŝydowskiej, poddanych równieŜ oddziaływaniu kultury
węgierskiej czy teŜ słowackiej. Dziedzictwo to jest dorobkiem materialnym
i duchowym poprzednich pokoleń, ale równieŜ i naszych czasów.
Intuicyjnie najłatwiej jest nam utoŜsamić dziedzictwo kulturowe z archeologią,
architekturą i sztuką, jednak pojęcie to jest daleko szersze i bogate w brzemienne
implikacje. Dziedzictwo kulturowe jest bowiem zasobem obiektów nieruchomych
i ruchomych wraz ze związanymi z nimi wartościami duchowymi, zjawiskami
historycznymi i obyczajowymi, uznawanym za godny ochrony prawnej, sprawowanej
dla dobra społeczeństwa. Zasób ten wymaga przekazania następnym pokoleniom
z uwagi na swe wartości historyczne, patriotyczne, religijne, naukowe i artystyczne,
mające znaczenie dla toŜsamości i ciągłości rozwoju społecznego i kulturalnego,
dowodzenia prawd i upamiętniania wydarzeń historycznych, kultywowania poczucia
piękna i wspólnoty cywilizacyjnej.
Dziedzictwo kulturowe stanowi waŜny czynnik kształtowania toŜsamości kraju
i regionu oraz rozwoju społecznego i ekonomicznego. Jest częścią ogólnego pojęcia
kultury, która w naszych czasach rozumiana jest jako jeden z podstawowych
czynników rozwoju regionalnego w odniesieniu do kapitału intelektualnego,
wyrównywania szans i rozwoju ekonomicznego. Wpływ dziedzictwa kulturowego na
rozwój ekonomiczny jest zasadniczy i bardzo wymierny. Właściwie zarządzane
zasoby kulturowe stanowią bowiem zarówno o atrakcyjności danego regionu, jego
krajobrazu i przestrzeni, jak teŜ o jego walorach ekonomicznych. W ten sposób mają
szansę stać się motorem rozwoju turystyki, a poprzez nią pobudzają
przedsiębiorczość lokalną.
Stąd teŜ nie sposób nie skonstatować faktu, iŜ wszelkie działania związane
z rozwojem regionu, powiatu czy miasta muszą nie tylko uwzględniać, ale często
wręcz opierać się przede wszystkim na jego zasobach i walorach kulturowych.
Dotyczy to zwłaszcza takich miejsc jak Powiat Gorlicki, szczególnie hojnie obdarzony
przez historię. Jednym z jego priorytetów rozwojowych winno stać się wykorzystanie
zasobów środowiska kulturowego przy zapewnieniu warunków jego trwania
i wzbogacania.
Szczególną rolę w szeroko pojętym dziedzictwie kulturowym odgrywa materialna
spuścizna wieków czyli obiekty zabytkowe jako namacalne świadectwa przeszłości.
Ich ochrona jest jednym z zasadniczych sposobów dbałości o dziedzictwo kulturowe.
Świadomość potrzeby ratowania i zachowania substancji zabytkowej staje się
w Polsce aksjomatem polityki jednostek samorządu terytorialnego. Świadomość ta
jest równieŜ coraz głębsza i pełniejsza wśród mieszkańców. Dbałość o stan zabytków
i ich atrakcyjny wygląd, rewitalizacja poszczególnych obiektów czy teŜ ich zespołów
to nie tylko zrozumiały odruch wynikający z poczucia estetyki. To takŜe
uświadomienie sobie, Ŝe obiekty zabytkowe muszą być zadbane, właściwie
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wyeksponowane i promowane, bo tylko wtedy dany zakątek będzie atrakcyjny dla
turysty, który urzeczony jego klimatem wróci tu niejednokrotnie. A to przekłada się
jednoznacznie wymiernie na rozwój danego regionu, o czym była mowa wyŜej.
Biorąc powyŜsze pod uwagę, opracowanie niniejszego programu opieki nad
zabytkami jest zarówno koniecznością wynikającą ze stosownej ustawy jak
i odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie społeczne. „Program Opieki nad
Zabytkami Powiatu Gorlickiego na lata 2011 – 2014” jest dokumentem o charakterze
komplementarnym w relacji do innych aktów takich jak np. „Wojewódzki Program
Opieki nad Zabytkami”. Niniejszy dokument jest instrumentem polityki
administracyjnej w zakresie podejmowanych działań dotyczących poprawy stanu
utrzymania i zarządzania zasobem powiatowego dziedzictwa kulturowego, ochrony
i kształtowania krajobrazu kulturowego oraz promocji, edukacji i dokumentowania
walorów dziedzictwa kulturowego.
Program opieki nad zabytkami kładzie równieŜ podwaliny pod współpracę między
samorządem powiatowym, samorządem wojewódzkim i samorządami gminnymi,
a takŜe właścicielami zabytków oraz organami konserwatorskimi. Współpraca ta ma
na celu rzecz fundamentalną – zachowanie naszego dziedzictwa kulturowego dla
przyszłych pokoleń.
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II. UWARUNKOWIANIA PRAWNE
II. 1. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późniejszymi zmianami)
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w sposób kompleksowy reguluje kwestie
związane z prawną ochroną zabytków. Określa przedmiot, zakres i formy ochrony
zabytków oraz opieki nad nimi, zasady finansowania prac konserwatorskich,
restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, a takŜe organizację organów
ochrony zabytków. Ustawa nakłada na organy administracji rządowej i samorządowej
obowiązek zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla
ochrony dóbr kultury a tym samym określa kształt programów ochrony zabytków.
Na podstawie art. 87.1. ustawy, zarząd województwa, powiatu lub wójt (burmistrz,
prezydent miasta) sporządza na okres 4 lat odpowiednio wojewódzki, powiatowy lub
gminny program opieki nad zabytkami.
Wojewódzki, powiatowy i gminny program opieki nad zabytkami przyjmuje
odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu i rada gminy, po uzyskaniu opinii
wojewódzkiego konserwatora zabytków. Programy te są ogłaszane w wojewódzkim
dzienniku urzędowym. Z realizacji programów zarząd województwa, powiatu i wójt
(burmistrz, prezydent miasta) sporządza sprawozdanie (za okres kaŜdych 2 lat),
które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie
gminy.
W myśl ustawy, cele powiatowego programu opieki nad zabytkami winny obejmować:
1) włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych,
wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;
2) uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego
i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody
i równowagi ekologicznej;
3) zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu
ich zachowania;
4) wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;
5) podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb
społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających
wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami;
6) określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje
konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków;
7) podejmowanie przedsięwzięć umoŜliwiających tworzenie miejsc pracy związanych
z opieką nad zabytkami.
II. 2. AKTY NORMATYWNE REGULUJĄCE KWESTIE OCHRONY
ZABYTKÓW I OPIEKI NAD NIMI
Dziedzictwo kulturowe zostało objęte ochroną zadeklarowaną juŜ na poziomie
ustawy zasadniczej. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, iŜ państwo
polskie strzeŜe dziedzictwa narodowego oraz stwarza warunki upowszechniania
i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem toŜsamości narodu polskiego,
jego trwania i rozwoju.
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O ochronie zabytków mówi wiele aktów prawnych, z czego ustawa z 23 lipca 2003 r.
ma charakter konstytutywny.
1. Ustawy:
1. Ustawa z 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
162, poz. 1568, z późn. zm.)
2. Ustawa z 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn.
zm.)
3. Ustawa z 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85 poz.
539),
5. Ustawa z 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 Nr
261 poz. 2603 tj. z późn. zm.).
6. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5 poz. 24),
7. Ustawa z 7 lipca 1994 prawo budowlane (Dz. U. z 2006, Nr 156, poz.1118 tj.
z późn. zm.),
8. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz.U. z 2006 r. Nr 9, poz. 673)
9. Ustawa z 28 lipca 1983 o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. nr 16, poz. 89
oraz z 2004, Nr 142, poz. 1514 tj. z późn. zm.)
10. Ustawa z 31 stycznia 1959 o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000
Nr 23 poz. 295 tj. z późn. zm.)
11. Ustawa z 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z dnia
30 maja 1933 r. z pózn. zmianami)
2. Rozporządzenia:
1. Rozporządzenie Ministra Kultury z 9 lutego 2004 w sprawie wzoru znaku
informacyjnego umieszczonego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
zabytków (Dz. U. Nr 30, poz. 259)
2. Rozporządzenie Ministra Kultury z 1 kwietnia 2004 w sprawie nagród za odkrycie
lub znalezienie zabytków archeologicznych (Dz. U. Nr 71, poz. 650)
3. Rozporządzenie Ministra Kultury z 9 kwietnia 2004 w sprawie organizacji
wojewódzkich urzędów ochrony zabytków (Dz. U. Nr 75, poz. 706)
4. Rozporządzenie Ministra Kultury z 19 kwietnia 2004 w sprawie wywozu zabytków
i przedmiotów o cechach zabytków za granicę (Dz. U. Nr 84, poz. 789)
5. Rozporządzenie Ministra Kultury z 27 kwietnia 2004 w sprawie Polskiego Komitetu
Doradczego (Dz. U. Nr 102, poz. 1066)
6. Rozporządzenie Ministra Kultury z 10 maja 2004 w sprawie rzeczoznawców
Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami (Dz. U. Nr 124, poz. 1302)
7. Rozporządzenie Ministra Kultury z 12 maja 2004 w sprawie odznaki „Za opieką
nad zabytkami” (Dz. U. Nr 124, poz. 1304)
8. Rozporządzenie Ministra Kultury z 14 maja 2004 w sprawie prowadzenia rejestru
zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego
wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem
(Dz. U. Nr 124, poz. 1305)
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9. Rozporządzenie Ministra Kultury z 9 czerwca 2004 w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich
i architektonicznych, a takŜe innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych
zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579)
10. Rozporządzenie Ministra Kultury z 25 sierpnia 2004 w sprawie organizacji
i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
(Dz. U. Nr 212, poz. 2153)
11. Rozporządzenie Ministra Kultury z 6 czerwca 2005 w sprawie udzielania dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. Nr 112, poz. 940)
3. Inne:
1. Europejska Konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego sporządzona
w La Valetta dnia 16 stycznia 1992 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 120, poz. 564).
2. Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego,
przyjęta w ParyŜu dnia 16 listopada 1972 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 32, poz. 190 i 191).
Jest to szczególnie waŜny dla Powiatu Gorlickiego akt prawa międzynarodowego ze
względu na wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO dwóch bezcennych
obiektów: kościoła pw. Św. Św: Filipa i Jakuba z Sękowej oraz Św. Michała
Archanioła w Binarowej. Konwencja jest umową międzynarodową określającą
obowiązki Państw – Stron i instrumentem współpracy międzynarodowej. Do
Konwencji Światowego Dziedzictwa UNESCO przystąpiło 186 państw (stan na
16 kwietnia 2009 r.), w związku z tym jest to umowa międzynarodowa o globalnym
zasięgu i jednocześnie jedna z najlepiej rozpoznawalnych światowych inicjatyw.
Szczególna opieka, którą miejscom na swoim terytorium mają zapewnić Państwa –
Strony Konwencji ma je chronić przed utratą wyjątkowej uniwersalnej wartości
i umoŜliwić ich zachowanie w moŜliwie niezmienionej postaci dla przyszłych pokoleń.
Uznanie przez społeczność międzynarodową istnienia dziedzictwa wspólnego dla
całej ludzkości stanowi istotę Konwencji, zaś jej oryginalność polega na połączeniu
pojęć kultury i przyrody. ToŜsamość kulturowa narodów i społeczności kształtuje się
bowiem w określonym środowisku naturalnym, a krajobraz często jest inspiracją do
tworzenia dzieł architektury.
Wspomniana Lista Światowego Dziedzictwa jest otwarta, aktualizowana kaŜdego
roku. Wniosek o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa składa państwo, na
terytorium którego znajduje się dane miejsce, decyzję o wpisie podejmuje zaś
Komitet Światowego Dziedzictwa po zasięgnięciu opinii ICOMOS (Międzynarodowa
Rada Ochrony Zabytków) lub IUCN (Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej
Zasobów). Na grudzień 2009 r. na Liście Światowego Dziedzictwa znajdowało się
890 miejsc (13 wpisów z terenu Polski, z czego 5 z terenu Województwa
Małopolskiego - 2 miejsca w Powiecie Gorlickim).
II. 3. PRZEDMIOT OCHRONY PRAWNEJ
Przywołana na wstępie ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami stanowi podstawę prawną ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce
i wprowadza w tej materii szereg fundamentalnych definicji i pojęć. W myśl ustawy
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zabytek jest to nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące
dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo
minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leŜy w interesie społecznym ze
względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.
Zgodnie z ustawą opiece podlegają – bez względu na stan zachowania – zabytki
pogrupowane w trzech kategoriach:
1. zabytki nieruchome będące w szczególności:
a. krajobrazami kulturowymi,
b. układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi,
c. dziełami architektury i budownictwa,
d. dziełami budownictwa obronnego,
e. obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi
zakładami przemysłowymi,
f. cmentarzami,
g. parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,
h. miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych
osobistości lub instytucji.
2. zabytki ruchome będące w szczególności:
a. dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki uŜytkowej,
b. kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych
według koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje,
c. numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, a zwłaszcza militariami,
sztandarami, pieczęciami, odznakami, medalami i orderami,
d. wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami transportu oraz
maszynami i narzędziami świadczącymi o kulturze materialnej, charakterystycznymi
dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentującymi poziom nauki i rozwoju
cywilizacyjnego,
e. materiałami bibliotecznymi, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca
1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z późn. zm.) instrumentami
muzycznymi,
f. wytworami sztuki ludowej i rękodzieła oraz innymi obiektami etnograficznymi,
g. przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność
wybitnych osobistości lub instytucji;
3. zabytki archeologiczne będące w szczególności:
a. pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa,
b. cmentarzyskami,
c. kurhanami,
d. reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej.
Ponadto, zgodnie z art. 6.2. ochronie mogą podlegać nazwy geograficzne,
historyczne lub tradycyjne nazwy obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednostki
osadniczej.
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II. 4. OBOWIĄZKI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SZCZEBLA
POWIATOWEGO
Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w art. 4
precyzuje, iŜ organy administracji publicznej, w tym zarządy powiatów, podejmują
działania mające na celu:
1) zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umoŜliwiających
trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie,
2) zapobieganie zagroŜeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości
zabytków,
3) udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków,
4) przeciwdziałanie kradzieŜy, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za
granicę,
5) kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków,
6) uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska.
W wypadku gdy właścicielem zabytku jest powiat, dotyczy go równieŜ art. 5 ustawy,
który precyzuje na czym polega opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego
właściciela lub posiadacza. Opieka ta polega w szczególności na zapewnieniu
warunków:
1. naukowego badania i dokumentowania zabytku,
2. prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy
zabytku,
3. zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie,
4. korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości,
5. popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla
historii i kultury.
Szczególnie istotne są artykuły 73, 74, 77 oraz 81 (ustęp 1 i 2.) dopuszczające
moŜliwość zarówno ubiegania się o dotację jak i dotowania prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru przez
organ stanowiący powiatu, przy czym dotowanie odbywa się na zasadach
określonych w podjętej przez ten organ uchwale. Artykuł 77 określa, iŜ dotacja na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane moŜe obejmować nakłady
konieczne na:
1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
2. przeprowadzenie
badań
konserwatorskich,
architektonicznych
lub
archeologicznych,
3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,
7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie
w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich
całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku
kolorystyki,
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10. odtworzenie zniszczonej przynaleŜności zabytku, jeŜeli odtworzenie to nie
przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynaleŜności,
11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeŜnic i okiennic,
zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur
spustowych,
12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach,
które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe
i przynaleŜności,
13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
14. uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków
archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,
15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych
elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,
16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania
prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt. 7-15,
17. zakup i montaŜ instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpoŜarowej
i odgromowej.
Dotacja moŜe być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na
wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.
Ustawa określa równieŜ inne, szczególne zadania własne organów i jednostek
samorządu terytorialnego - w tym wypadku starosty - takie jak np.:
1. umieszczanie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru znaku informującego
o tym, iŜ zabytek ten podlega ochronie,
2. wydawanie decyzji o zabezpieczeniu zabytku nieruchomego wpisanego do
rejestru w formie czasowego zajęcia, w przypadku wystąpienia zagroŜenia
polegającego na moŜliwości jego zniszczenia lub uszkodzenia,
3. wywłaszczanie zabytku na rzecz Skarbu Państwa lub gminy właściwej ze względu
na miejsce połoŜenia tego zabytku, w wypadku, gdy nie jest moŜliwe usunięcie
zagroŜenia zabytku,
4. opracowanie powiatowego programu opieki nad zabytkami,
5. ustanawianie i cofanie ustanowienia społecznego opiekuna zabytków,
6. prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków,
7. wydawanie legitymacji osobom fizycznym oraz osobom prawnym lub innej
jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej zaświadczeń
o pełnieniu funkcji społecznego opiekuna zabytków.
Z mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami organami ochrony
zabytków w Polsce są:
1. Minister Kultury, w imieniu którego zadania i kompetencje, dotyczące ochrony
zabytków, wykonuje Generalny Konserwator Zabytków,
2. wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje zakresie ochrony zabytków
wykonuje wojewódzki konserwator zabytków.
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II. 5. FORMY PRAWNE OCHRONY ZABYTKÓW
Ustawodawca wyróŜnia następujące formy ochrony zabytków:
1. wpis do rejestru zabytków,
2. uznanie za pomnik historii,
3. utworzenie parku kulturowego,
4. ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
1. Wpis do rejestru zabytków
Podstawą wpisu do rejestru zabytków jest decyzja administracyjna wydana przez
wojewódzkiego konserwatora zabytków. Z wnioskiem o taki wpis moŜe występować
właściciel zabytku oraz uŜytkownik wieczysty gruntu na którym znajduje się zabytek.
RównieŜ wojewódzki konserwator zabytków ma prawo wszczęcia postępowania
z
urzędu w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków.
Rejestr zabytków prowadzi odpowiedni wojewódzki konserwator zabytków dla
zabytków znajdujących się na terenie województwa. Do rejestru moŜna wpisać takŜe
otoczenie oraz nazwę geograficzną, historyczną i tradycyjną zabytku nieruchomego
wpisanego do rejestru zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków moŜe wpisać
takŜe do rejestru historyczny układ urbanistyczny lub ruralistyczny. Sprawy te
reguluje ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz
Rozporządzenie Ministra Kultury z 14 maja 2004 w sprawie prowadzenia rejestru
zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego
wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem
(Dz. U. Nr 124, poz. 1305).
2. Pomnik Historii
Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnych wartościach
materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego
kraju. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, Ŝe jest on ustanawiany przez
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W treści prezydenckiego rozporządzenia
wyszczególnia się cechy danego zabytku świadczące o jego najwyŜszej wartości,
określa się precyzyjnie jego granice i zamieszcza schematyczną mapkę obiektu.
Na elitarną listę Pomników Historii mogą zostać wpisane obiekty architektoniczne,
krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, zabytki techniki, obiekty
budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca pamięci najwaŜniejszych
wydarzeń lub postaci historycznych oraz stanowiska archeologiczne. W roku 2010 w
całym kraju było 37 obiektów uznanych za pomnik historii.
3. Park kulturowy
Kolejną formą ochrony jest utworzenie parku kulturowego w celu ochrony krajobrazu
kulturowego oraz zachowania wyróŜniających się krajobrazowo terenów z zabytkami
nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej.
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Podstawą jego utworzenia jest uchwała rada gminy, którą podejmuje się po
zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków.
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Relacje pomiędzy ochroną zabytków a planami zagospodarowania przestrzennego
są regulowane przez artykuły 18, 19 i 20 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami. Przede wszystkim art. 18 wprowadza obowiązek
uwzględniania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przy sporządzaniu
i aktualizacji koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju
województw, planów zagospodarowania przestrzennego województw, analiz
i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego powiatu, strategii rozwoju
gmin, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
W wymienionych koncepcjach, strategiach, analizach, planach i studiach, winno się
w szczególności uwzględnić krajowy program ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami, określić rozwiązania niezbędne do zapobiegania zagroŜeniom dla
zabytków i zapewnić im ochronę przy realizacji inwestycji oraz przywracania
zabytków do jak najlepszego stanu oraz ustalić przeznaczenie i zasady
zagospodarowania terenu uwzględniające opiekę nad zabytkami. W przypadku
zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia, zabytków
nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz parków
kulturowych, ochrona ich musi być bezwarunkowo uwzględniona w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
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III. KOMPLEMENTARNOŚĆ PROGRAMU Z DOKUMENTAMI
STRATEGICZNYMI
Powiatowy program opieki nad zabytkami powinien funkcjonować w powiązaniu
z następującymi dokumentami strategicznymi i programowymi:
1. Narodową Strategią Rozwoju Kultury,
2. Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego,
3. Wojewódzkim Programem Ochrony Dziedzictwa i Krajobrazu Kulturowego
Małopolski,
4. Zintegrowaną Strategią Rozwoju Powiatu Gorlickiego,
5. Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
III. 1. NARODOWA STRATEGIA ROZWOJU KULTURY NA LATA 2004 –
2013 ORAZ UZUPEŁNIENIE NARODOWEJ STRATEGII ROZWOJU
KULTURY NA LATA 2004 – 2020
Strategiczne cele polityki państwa w zakresie ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami zostały zawarte w dokumencie o nazwie Narodowa Strategia Rozwoju
Kultury na lata 2004 – 2013 (przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 21 września
2004 r.) oraz jego uszczegółowieniu „Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju
Kultury na lata 2004 – 2020” (przyjętym w 2005 r.). Są to rządowe dokumenty
tworzące ramy dla nowoczesnego mecenatu państwa w sferze kultury, a przede
wszystkim dla nowocześnie pojmowanej polityki kulturalnej państwa, funkcjonującej
w warunkach rynkowych, w połączeniu z perspektywami kolejnych okresów
programowania Unii Europejskiej. Głównym celem strategii jest działanie na rzecz
zrównowaŜonego rozwoju kulturalnego regionów w Polsce.
Dokumentem słuŜącym wdroŜeniu Narodowej Strategii Rozwoju Kultury jest
Narodowy Program Kultury „Ochrona Zabytków i Dziedzictwa Kulturowego na lata
2004-2013”. W programie zapisano następujące priorytety i działania:
A. Priorytet 1. Aktywne zarządzanie zasobem stanowiącym materialne
dziedzictwo kulturowe
Działania realizowane w ramach niniejszego priorytetu mają na celu materialną
poprawę stanu zabytków, ich adaptację i rewitalizację oraz zwiększenie dostępności
do nich mieszkańców, turystów i inwestorów. Realizacja działań pozwoli na
zwiększenie atrakcyjności regionów, a takŜe wykorzystanie przez nie potencjału
związanego z posiadanym dziedzictwem kulturowym.
Działanie 1.1. Budowa nowoczesnych rozwiązań organizacyjno-finansowych
w sferze ochrony zabytków
Działanie 1.2. Kompleksowa rewaloryzacja zabytków i ich adaptacja na cele
kulturalne, turystyczne, edukacyjne, rekreacyjne i inne cele społeczne
Działanie 1.3. Zwiększenie roli zabytków w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości
poprzez tworzenie zintegrowanych narodowych produktów turystycznych.
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B. Priorytet 2. Edukacja i administracja na rzecz ochrony i zachowania
dziedzictwa kulturowego
Działanie 2.1. Rozwój zasobów ludzkich oraz podnoszenie świadomości społecznej
w sferze ochrony dziedzictwa kulturowego
Działanie 2.2. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego przed nielegalnym
wwozem, wywozem i przewozem przez granice.
Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020, opracowane
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2005 r., zawiera opis
Programu operacyjnego „Dziedzictwo kulturowe”.
Priorytet I dotyczy rewaloryzacji zabytków nieruchomych i ruchomych. Celami tego
priorytetu są:
1. poprawa stanu zachowania zabytków,
2. zwiększanie narodowego zasobu dziedzictwa kulturowego (w tym takŜe
dziedzictwa archeologicznego),
3. kompleksowa rewaloryzacja zabytków i ich adaptacja na cele inne niŜ
kulturalne,
4. zwiększenie roli zabytków i muzealiów w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości
poprzez tworzenie zintegrowanych narodowych produktów turystycznych,
5. poprawa warunków instytucjonalnych, prawnych i organizacyjnych w zakresie
ochrony zabytków i ich dokumentacji,
6. zabezpieczenie zabytków, muzealiów i archiwaliów przed skutkami klęsk
Ŝywiołowych, kradzieŜami i nielegalnym wywozem za granicę oraz na
wypadek sytuacji kryzysowych i konfliktu zbrojnego.
III. 2. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA
LATA 2007 – 2013 ORAZ PROJEKT „STRATEGII ROZWOJU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2011 – 2020”
Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013, przyjęta uchwałą
nr XLI/527/2006 z 30 stycznia 2006 przez Sejmik Województwa Małopolskiego jest
najwaŜniejszym dokumentem, określającym cele i priorytety polityki rozwoju
prowadzonej na terenie Małopolski, a zatem na terenie równieŜ Powiatu Gorlickiego.
Z tego względu jest to dokument niezwykle istotny dla programu ochrony zabytków.
Strategia mówi o tym, co, jako społeczność regionalna, moŜemy i chcemy osiągnąć
w dłuŜszej perspektywie, zwłaszcza w korelacji z moŜliwościami finansowymi jakie
dają nam fundusze strukturalne Unii Europejskiej.
NajwaŜniejszym z punktu widzenia ochrony zabytków działem strategii jest
Obszar VII – DZIEDZICTWO I PRZESTRZEN REGIONALNA.
Pozycja wyjściowa
Zachowanie dla przyszłych pokoleń świadectw rozwoju kultury oraz ochrona
i wzbogacanie środowiska kulturowego stanowią jedne z niezbędnych elementów
polityki trwałego rozwoju regionu. Jest to szczególnie istotne w przypadku
Małopolski, wyjątkowo bogatej w zasoby dziedzictwa kulturowego i silnie się z tym
dziedzictwem identyfikującej. Zasoby te nie są jednak w pełni zabezpieczone, ani
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wykorzystywane z powodu słabo rozwiniętej infrastruktury oraz niewystarczającej
dbałości o nie. Jest to o tyle smutne, Ŝe wielokroć są to unikatowe zabytki oraz
zbiory, niezwykle cenne z punktu widzenia dorobku kulturalnego całego kraju. Wiele
z nich pozostaje poza szerszym odbiorem, są nieprawidłowo utrzymywane,
chronione i eksponowane. Ich właścicielom i zarządcom trudno jest zdobyć
odpowiednie środki na prawidłową konserwację i promocję.
Strategia postępowania
Wysoka jakość środowiska kulturowego Małopolski winna stanowić – podobnie jak
wysoka jakość środowiska przyrodniczego – przewagę konkurencyjną regionu,
zarówno w sferze przemysłów czasu wolnego, jak i w sferze codziennych warunków
Ŝycia mieszkańców.
Województwo Małopolskie to równieŜ obszar historycznej wielokulturowości
o wyraźnie wykształconej toŜsamości regionalnej. Zasoby województwa są bardzo
bogate, zarówno jeśli wziąć pod uwagę zabytkowe nieruchomości i ruchomości, jak
i bogactwo unikatowego krajobrazu kulturowego i przyrodniczego. Dla ich ochrony
konieczny będzie rozwój muzeów skansenowych oraz tworzenie parków kulturowych.
Za najwaŜniejsze uznaje się znaczące zwiększenie nakładów finansowych
przeznaczanych na prace związane z konserwacją zabytków i rewitalizacją.
Wieloletnie zaniechania w zakresie prac i dokumentów inwentaryzujących obecny
stan zasobów oraz określających sposób ich utrzymania i poprawy, determinują
konieczność pilnych działań zmierzających do odnowy i rewaloryzacji
najcenniejszych obiektów, miast i zasobów wiejskich. Nieodzownym uzupełnieniem
projektów związanych z pracami dokumentacyjnymi i rewaloryzacyjnymi musi być
programowy rozwój instytucji opieki nad zabytkami oraz podejmowanie działań
edukacyjnych. Łączenie aktywnej ochrony oraz wzbudzanie zainteresowania, nie
tylko ciekawymi obiektami, ale takŜe historią i kulturą regionu oraz najbliŜszej okolicy,
jest konieczne dla osiągnięcia zmiany w stanie dbałości o zasoby regionalnego
dziedzictwa.
W ramach obszaru VII wyróŜniono trzy kierunki polityki odnoszące się do dziedzictwa
kulturowego i zabytków:
1. Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego
2. Opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym
3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
1. Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego
Wskaźniki osiągnięć:
1. wzrost liczby powołanych stref ochrony krajobrazu (parków kulturowych)
2. wzrost liczby opracowanych programów rewitalizacji
3. wzrost liczby obiektów wpisanych do rejestru zabytków
ZałoŜenia programowe:
Celem działań na rzecz ochrony i kształtowania małopolskiego krajobrazu
kulturowego jest zachowanie najcenniejszych walorów krajobrazu kulturowego
w regionie oraz rewitalizacja obszarów problemowych i waloryzacja historycznych
układów przestrzennych.
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Wiodące działania mieścić się będą w następującym zakresie:
1. Rewaloryzacja i rewitalizacja układów urbanistycznych:
a. podniesienie standardu przestrzeni publicznych,
b. przeprowadzenie kompleksowych prac remontowo – konserwatorskich
najcenniejszych zabytków w regionie,
c. oŜywianie centrów historycznych miast oraz rehabilitacja urbanistyczna
starych miast,
d. budowa centrów miast i miejscowości ukształtowanych wokół zakładów
przemysłowych,
e. sanacja zasobów mieszkalnych.
2. Odnowa zasobów wiejskich:
a. odnowa regionalnej architektury,
b. dbałość o małą architekturę i zieleń,
c. zapobieganie rozpraszaniu osadnictwa,
d. ochrona najcenniejszych zabytków "in situ",
e. zachowanie i ochrona tradycyjnego zróŜnicowania
wiejskiego.

krajobrazu

3. Integracja wartości historycznych i tradycji lokalnych:
a. umacnianie tradycyjnych form działalności gospodarczej,
b. identyfikacja wsi z produktami regionalnymi,
c. wsparcie rozwoju turystyki opartej o ofertę agroturystyczną.
4. Formułowanie zasad ochrony i kształtowania strefy kulturowej
a. opracowywanie programów kompleksowej rewaloryzacji zespołów
staromiejskich,
b. wdroŜenie programu ochrony zabytków architektury drewnianej,
c. zapewnienie bezpieczeństwa obiektów zabytkowych,
z
systemu
ochrony
d. przeprowadzenie
prac
wynikających
archeologicznego dziedzictwa kulturowego,
e. tworzenie ofert inwestycyjnych i pozyskiwanie uŜytkowników dla
zabytkowych obiektów,
f. rekompozycja urbanistyczna – porządkowanie przestrzeni,
g. rozwój muzeów typu skansenowskiego,
h. utrzymanie
regionalnego
zrównowaŜenia
krajobrazu
architektonicznego.
2. Opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym
Wskaźniki osiągnięć:
1. wzrost liczby odwiedzających instytucje o charakterze muzealnym
2. wzrost nakładów na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych (zł)
z budŜetów samorządów
ZałoŜenia programowe:
Celem działania jest podniesienie walorów zabytków i wykorzystanie ich dla rozwoju
gospodarki regionu.
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Przewidywane działania obejmują aktywność na rzecz:
1. Rynkowego zorientowania regionalnego dziedzictwa kulturowego, poprzez:
a. stosowanie zintegrowanej konserwacji w planach lokalnych,
b. tworzenie ofert turystyczno – rekreacyjnych, uzdrowiskowych oraz
kulturalnych,
2. Podnoszenia świadomości dziedzictwa kulturowego, poprzez:
a. powstawanie, rozwijanie i rozpowszechnianie form ekspresji kulturowej,
b. wzmocnienie edukacji na rzecz dziedzictwa kulturowego,
c. nobilitację zabytkowych miejsc i ośrodków kultury,
d. zwiększenie udziału mieszkańców i lokalnych organizacji
pozarządowych w bezpośredniej opiece nad zabytkami i obsłudze ruchu
zwiedzających.
3. Funkcjonalnego zarządzania dziedzictwem, obejmującego takie zagadnienia
jak:
a. wzmacnianie instrumentów regulacji zagospodarowania przestrzennego,
b. aktywizacja uŜytkowników – właścicieli zabytkowych obiektów do
inwestycji we własne nieruchomości, oraz system wsparcia według zasady
partnerstwa publiczno –prywatnego,
c. prowadzenie aktywnego marketingu dziedzictwa kulturowego,
d. zapewnienie moŜliwości kształcenia kadr zarządzających potencjałem
dziedzictwa,
e. zwiększenie roli partnerstwa organizacji pozarządowych dla
skutecznego zarządzania i opieki nad zasobami dziedzictwa kulturowego,
f. utworzenie regionalnej fundacji dziedzictwa kulturowego,
g. kreacja regionalnej instytucji badań i dokumentacji zasobów
regionalnego dziedzictwa kulturowego,
h. stworzenie i zapewnienie powszechnego dostępu do elektronicznych
baz informacji o zabytkach.
4. Podniesienia poziomu opieki nad zbiorami, poprzez:
a. poprawę wskaźników społecznego odbioru oferty muzeów,
b. unowocześnienie instytucji opieki nad zbiorami,
c. kształtowanie wizerunku muzeów w tym wykorzystanie środków
informatycznych dla rozwoju muzeów,
d. wykonywanie prac studialnych i projektowych, w tym systematyczne
opracowywanie kompleksowych ofert inwestycyjnych,
e. zwiększenie roli uczelni wyŜszych w działaniach związanych z ochroną
dziedzictwa kulturowego.
3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Wskaźniki osiągnięć:
1. powierzchnia
zrewitalizowanych
i gospodarczo)

terenów

(oŜywionych

społecznie
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NajwaŜniejsze działania wynikające z przygotowanych i zaakceptowanych
społecznie programów rewitalizacji:
1. adaptacja obiektów i terenów poprzemysłowych, powojskowych i pogórniczych
do nowych funkcji gospodarczych, kulturowych lub rekreacyjnych,
2. dostosowywanie zdegradowanych obszarów dla potrzeb nowych inwestycji,
3. powstawanie i rozwój – inkubatorów przedsiębiorczości, parków
przemysłowych, technologicznych, centrów zaawansowanych technologii,
4. rekultywacja zdegradowanych terenów z przeznaczeniem na cele publiczne,
5. tworzenie sieci współpracy instytucji uŜyteczności publicznej, mieszkańców,
przedsiębiorców,
6. poprawa infrastruktury komunikacyjnej,
7. rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury technicznej,
8. rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej przy
wykorzystaniu zabytkowych obiektów,
9. rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej,
10. przedsięwzięcia modernizacyjne w budownictwie mieszkaniowym,
11. działania w zakresie bezpieczeństwa publicznego.
W projekcie „STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA
LATA 2011 – 2020” kwestie ochrony i zagospodarowania zabytków wyróŜniono
szczególnie w dziale OBSZAR 3. DZIEDZICTWO I PRZEMYSŁY CZASU
WOLNEGO. Celem strategicznym obszaru jest wysoka atrakcyjność Małopolski w
obszarze przemysłów czasu wolnego dzięki wykorzystaniu potencjału dziedzictwa
regionalnego i kultury.
Działania podejmowane w zakresie opieki nad regionalnym dziedzictwem kulturowym
oraz przyrodniczym oraz ochrony i kształtowania krajobrazu obejmować będą m.in.
1. poprawę stanu i sposobu uŜytkowania zabytków oraz przeciwdziałanie
procesowi ich degradacji,
2. ochronę i kształtowanie zabudowy historycznych miast i miasteczek,
3. ochronę tradycyjnej zabudowy regionalnej i układów ruralistycznych,
4. powstrzymanie degradacji wartościowych krajobrazów kulturowych oraz
dewastacji obiektów zabytkowych i ich otoczenia,
5. kształtowanie zrównowaŜonego krajobrazu architektonicznego,
6. kompleksową rewitalizację obszarów zdegradowanych,
7. zachowanie i rewaloryzację dziedzictwa kulturowego, w tym przywrócenie
rzeczywistej wartości zniszczonym obiektom oraz ponowne określenie dla
poszczególnych obiektów ich wartości zabytkowych, wskazanych do
bezwzględnego zachowania,
8. utrzymanie wielokulturowego bogactwa oraz toŜsamości lokalnej i regionalnej
szczególnie poprzez wspieranie regionalnego folkloru, tradycji i sztuki ludowej,
9. funkcjonalne zarządzanie kulturą i dziedzictwem kulturowym, w tym rozwój
partnerstwa sektora publicznego, pozarządowego i prywatnego,
10. badanie i dokumentowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego,
11. poprawę funkcjonowania instytucji opieki nad zabytkami,
12. wdroŜenie mechanizmów włączających wartości dziedzictwa w obieg
gospodarczy,
13. ochronę, rozwój i uporządkowanie systemu obszarów chronionych,
14. zapobieganie degradacji i ochronę zasobów dziedzictwa przyrodniczego
regionu,

24

15. stworzenie systemu oraz procedur zarządzania dziedzictwem przyrodniczym,
16. zintegrowaną ochronę krajobrazu kulturowego i środowiska przyrodniczego,
szczególnie w zakresie wysokiego poziomu estetycznego otoczenia i ładu
przestrzennego,
17. kształcenie oraz doskonalenie kadr w obszarze zarządzania kulturą
i dziedzictwem kulturowym,
18. inicjowanie i wspieranie działań mających na celu podnoszenie społecznej
świadomości i wraŜliwości w zakresie dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego – zarówno zabytków, jak i obiektów kultury współczesnej,
a takŜe podejmowanie działań na rzecz poprawy poziomu estetycznego
otoczenia i ładu przestrzennego,
19. promocja na rzecz ochrony i wykorzystania dziedzictwa regionalnego dla
rozwoju gospodarczego regionu oraz aktywizacji uŜytkowników wartościowych
obiektów, zarówno zabytków, jak i dóbr kultury współczesnej, do inwestowania
we własne nieruchomości i adaptacji ich do nowych funkcji.
III. 3. WOJEWÓDZKI PROGRAM OCHRONY DZIEDZICTWA I
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO MAŁOPOLSKI
Program opracowano w Departamencie Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego. Został on przyjęty uchwałą nr XXXVII/469/05 Sejmiku
Województwa Małopolskiego z dnia 3 października 2005 r. Głównym celem
sformułowania Programu jest dąŜenie do znaczącej poprawy stanu zasobów
regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz zachowania krajobrazu kulturowego
Małopolski poprzez określenie podstawowych warunków i determinant
organizacyjnych, finansowych i edukacyjnych, które temu słuŜą, a takŜe racjonalne
korzystanie z zasobów dziedzictwa kulturowego.
Program wyróŜnia trzy cele strategiczne wraz z przyporządkowanymi im priorytetami:
1. Utrzymanie i zarządzanie zasobem regionalnego dziedzictwa kulturowego:
a. Priorytet 1: odnowa miejska
b. Priorytet 2: odnowa zasobów wiejskich
c. Priorytet 3: rozwój instytucji opieki nad zabytkami
2. Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego:
a. Priorytet 1: kształtowanie struktur przestrzennych
3. Dziedzictwo Ŝywe - promocja, edukacja i dokumentacja walorów dziedzictwa
kulturowego:
a. Priorytet 1: prowadzenie marketingu małopolskiego dziedzictwa kulturowego.
Program słuŜy współpracy i podejmowaniu planowych działań przez władze regionu,
samorządy lokalne, słuŜby konserwatorskie, środowiska naukowe i badawcze oraz
gestorów i właścicieli zabytkowych obiektów i osób zainteresowanych bezpośrednio
kulturą i dziedzictwem znajdującym się na terenie Małopolski. Program zakłada
wymierne efekty i rezultaty w postaci zwiększenia moŜliwości finansowania prac
remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych poprzez wykorzystanie
i połączenie funduszy publicznych i środków z sektora prywatnego, indywidualnych
darczyńców oraz dostępnych funduszy krajowych i zagranicznych, w tym funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej.
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Zgodnie z uchwałą nr XVIII/276/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. Sejmik Województwa
Małopolskiego przyjął sprawozdanie z realizacji w latach 2005–2007 Wojewódzkiego
Programu Opieki nad Zabytkami pn. „Wojewódzki Program Ochrony Dziedzictwa i
Krajobrazu Kulturowego Małopolski”.
W sprawozdaniu podsumowano stan zespołów i obiektów zabytkowych oraz zmiany,
które zaszły w latach 2005-2007 (m.in. obiekty wpisane do rejestru zabytków, obiekty
skreślone z rejestru). Przedstawiono równieŜ problematykę utrzymania i zarządzania
zasobami regionalnego dziedzictwa kulturowego (np. rewaloryzacja i rewitalizacja
układów urbanistycznych), funkcjonalnego zarządzania dziedzictwem; ochrony
i kształtowania krajobrazu kulturowego, zasad ochrony i kształtowania sfery
kulturowej, promocji, edukacji i dokumentacji walorów dziedzictwa kulturowego,
finansowania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
Zarząd Województwa Małopolskiego 4 września 2008 podjął Uchwałę Nr 808/08
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Wojewódzkiego Programu Opieki nad
zabytkami na lata 2010 – 2012.
III. 4. ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU POWIATU GORLICKIEGO
NA LATA 2008 – 2015
Przyjęcie „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Powiatu Gorlickiego na lata 2008 – 2013”
nastąpiło na mocy uchwały Nr XXII/204/08 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 25
września 2008 r. Zgodnie z naczelnymi zapisami ZSRPG, jej misją jest Powiat
Gorlicki jako kraina:
1. gwarantująca swym mieszkańcom wysoki poziom i jakość Ŝycia,
2. wspierająca aktywność społeczną i gospodarczą mieszkańców,
3. sprzyjająca inwestorom,
4. dbająca o zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz lokalnych wartości
przyrodniczych i historycznych,
5. proponująca gościom i turystom konkurencyjną i unikalną ofertę czerpiącą
z róŜnorodności kulturowej, walorów przyrodniczych i historycznych,
stanowiącą nowe istotne źródło dochodów mieszkańców.
Zadania odnoszące się bezpośrednio do dziedzictwa kulturowego znajdują się
w Priorytecie strategicznym IV: Podnoszenie atrakcyjności turystycznej powiatu
gorlickiego.
Priorytet ten dzieli się na trzy cele strategiczne:
IV.1. Powiat atrakcyjny turystycznie i wyposaŜony w infrastrukturę turystyczną
IV.2. Powiat chroniący i prezentujący dziedzictwo historyczno-kulturowe
oraz unikatowe walory środowiska naturalnego
IV.3. Rozwijające się współzaleŜnie róŜne typy turystyki wiejskiej i miejskiej
Analiza SWOT wykazała następujące siły i słabości w najbardziej interesującym
dziale, odnoszącym się do dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków:
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POWIAT CHRONIĄCY I PREZENTUJĄCY DZIEDZICTWO HISTORYCZNOKULTUROWE ORAZ UNIKATOWE WALORY ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Siły
Słabości
1. Dziedzictwo historyczno-kulturowe:
1. Niewystarczająco wyeksponowana,
Zabytki – Biecz, drewniane kościółki
regionalna oferta kulturalna.
w Binarowej i Sękowej wpisane na Listę
2. Brak sztandarowej, medialnej imprezy
promocyjno-turystycznej.
Światowego Dziedzictwa UNESCO,
Szlak Architektury Drewnianej, Szlak
3. Brak mechanizmów zachęcających do
zachowania mieszkalnej architektury
Cmentarzy Wojskowych z I Wojny
Światowej, Karpacko Galicyjski Szlak
drewnianej przez jej właścicieli (drewniana
Naftowy, Muzeum Dwory Karwacjanów i architektura wiejska).
Gładyszów,
3. Brak kompleksowej wizji i programu
2. Bitwa pod Gorlicami – początek drogi
przekształcenia Biecza w lokalne centrum
do niepodległości Polski (2 maja 1915),
kulturalno-turystyczne.
Wpływy wielu kultur (łemkowskiej,
pogórzańskiej, staropolskiej, Ŝydowskiej,
wołoskiej, węgierskiej, słowackiej),
3. Dziedzictwo Monarchii AustroWęgierskiej (obiekty kolejowe, szkoły),
4. PołoŜenie na styku religii –
rzymskokatolickiej, greckokatolickiej
i prawosławnej,
5. Synagoga w Bobowej, cerkwie (np.
Owczary).
6. Architektura krajobrazu i rozproszona
zabudowa wiejska
W ramach priorytetu wyróŜniono następujące zadania:
IV.1.2. Wspieranie działań na rzecz konserwacji i rewitalizacji dóbr dziedzictwa
kulturowego na terenie miasta i gminy Biecz.
IV.1.3. Podjęcie działań na rzecz wpisania na listę Światowego Dziedzictwa Kultury
UNESCO kościoła w Szalowej, cerkwi w Owczarach i Kwiatoniu, szlaku
cmentarzy z I wojny światowej.
IV.1.4. Opracowanie i wdroŜenie zintegrowanych działań (w tym harmonizacji
architektonicznej) na rzecz wpisania na listę Światowego Dziedzictwa Kultury
UNESCO starówki w Bieczu.
IV.1.5. Opracowanie koncepcji przekształcenia Biecza w regionalne centrum kultury
z wykorzystaniem jego walorów, wraz z długofalowym programem realizacji tej
koncepcji oraz działań promocyjnych i marketingowych.
IV.1.11. Koordynacja działań stowarzyszeń i instytucji oraz ekspertów lokalnych na
rzecz turystycznego wypromowania cmentarzy z I wojny światowej,
znajdujących się na terenie powiatu gorlickiego i regionu poprzez
opracowanie i wydanie bogato ilustrowanej i opatrzonej historycznymi
komentarzami publikacji.
IV.1.13. Przygotowanie i druk publikacji oraz multimedialnej prezentacji
(przeznaczonej do umieszczenia na stronie internetowej), opisującej
zabytkowe kościoły powiatu gorlickiego, m.in. obiekty w Binarowej i Sękowej.
IV.1.25. Eksponowanie wartości kulturowych ziemi gorlickiej w obrębie i na zewnątrz
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powiatu, m.in. poprzez organizowanie konkursów i imprez o charakterze
regionalnym.
IV.1.31. Zorganizowanie ogólnopolskiego rajdu turystycznego szlakiem osobliwości
i atrakcji kulturalnych regionu.
IV.1.34. Wprowadzenie praktycznych mechanizmów – zachęt dla osób fizycznych
i prawnych do zachowania elementów dziedzictwa kulturowego
i naturalnego.
IV.1.35. Włączenie się do prac Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO.
IV.1.37. Pozyskiwanie partnerów do odnowy i zagospodarowania obiektów
zabytkowych na terenie powiatu.
IV.1.39. Opracowanie zintegrowanej strategii promocji Biecza i wykorzystanie jego
walorów i zasobów, na podstawie koncepcji przekształcenia Biecza
w regionalne centrum kultury.
IV.1.45. Utworzenie szlaku konfederacji barskiej.
IV.1.46. Opracowanie i utworzenie szlaku batalistycznego, wraz z panoramą Bitwy
pod Gorlicami jako elementu Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego
UNESCO.
IV.1.47. Podjęcie działań na rzecz odbudowy zabytkowych cmentarzy z I wojny
światowej, ze szczególnym uwzględnieniem cmentarzy na wzgórzu Pustki
w ŁuŜnej oraz na wzgórzu Rotunda w Regetowie.
IV.1.48. Budowa muzeum budownictwa ludowego kultury łemkowskiej w Bartnem.
IV.1.49. Utworzenie muzeum na wolnym powietrzu historii przemysłu naftowego
w gminie Sękowa.
IV.1.50. Budowa i oznakowanie gorlickiego odcinka Karpackiego Traktu Naftowego.
IV.1.51. Rozwijanie imprez masowych propagujących Karpacki Trakt Naftowy i dzieje
gorlickiego przemysłu naftowego.
IV.1.52. Opracowanie projektu szlaku roponośnego „Śladami starych kopalń”
w ramach Karpackiego Traktu Naftowego, opracowanie przewodnika mu
poświęconego oraz zorganizowanie sympozjum naukowego.
IV.1.53. Podjęcie działań na rzecz rozwoju i większego udostępnienia skansenu
naftowego na Magdalenie w Gorlicach jako elementu szlaku naftowego.
IV.1.54. Stworzenie koncepcji ekspozycji najstarszej rafinerii na świecie i rozpoczęcie
procesu wykonania.
IV.1.55. Współudział w rewaloryzacji dworu obronnego w Szymbarku.
IV.1.68. Promocja tradycji pogórzańskich i łemkowskich oraz zabytkowego
budownictwa sakralnego jako integralnej części regionalnego dziedzictwa
kulturowego Europy.
Jak zatem widać, Zintegrowana Strategia Rozwoju Powiatu Gorlickiego docenia
i eksponuje zabytki związane z kulturą pogórzańską, łemkowską i Ŝydowską,
wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, odnoszące się do historii
politycznej jak i gospodarczej tych ziem.
III. 5. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Zgodnie z tym, co podano wyŜej, plan ochrony zabytków winien równieŜ brać pod
uwagę miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmin.
Wykaz gmin Powiatu Gorlickiego posiadających miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego lub będących w trakcie jego sporządzania i uchwalania:
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1. Bobowa – Uchwała nr IV/25/03 Rady Gminy Bobowa z dnia 27 stycznia 2003 roku
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2003 r. Nr 53 poz. 742),
2. Biecz – Uchwała Nr XVI/155/2004 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 9 grudnia 2004
r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biecz,
3. Gmina Gorlice – Uchwały Rady Gminy Gorlice z dnia 21 grudnia 2001 roku Nr
XXXII/250-259/2001,
4. Miasto Gorlice - Uchwała Nr 362/XXXIX/2005 Rady Miasta Gorlice z dnia 29
września 2005 r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
MIASTO GORLICE - PLAN NR 4”.
5. Lipinki - Uchwała Nr XXVIII/157/05 /2005 Rady Gminy w Lipinkach z dnia 3 lutego
2005 r., w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINA
LIPINKI”,
6. ŁuŜna - Uchwała Nr IV/23/03 Rady Gminy ŁuŜna z dnia 17 marca 2003 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
ŁuŜna, wsie: ŁuŜna, Biesna, Mszanka, Szalowa, Wola ŁuŜańska,
7. Moszczenica – Uchwała nr XXI/132/2005 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29
kwietnia 2005 roku,
8. Ropa - Uchwała Nr IX/45-47/07 Rady Gminy w Ropie z dnia 10 października 2007
r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ropa – wieś Łosie, Ropa, Klimkówka,
9. Sękowa – Uchwała Nr XVII/112/2004 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 listopada
2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Sękowa,
10. Uście Gorlickie – na mocy uchwały Rady Gminy Uście Gorlickie Nr
XXIII/244/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r., przystąpiono do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie I”
Blechnarka, Hańczowa, Ropki i Wysowa-Zdrój.
W wielu przypadkach plany były zmieniane w pewnych częściach. Wszystkie zostały
sporządzone zgodne są ze studiami uwarunkowań przestrzennych gmin. Zawarte są
w nich ogólne zasady ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego
w poszczególnych wsiach, dzielnicach miast i ich częściach. Plany zawierają takŜe
wykazy zespołów i obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków,
pozostających w gminnej ewidencji.
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IV. OPIS ZABYTKÓW – WSTĘP
Powiat gorlicki prezentuje wielkie zróŜnicowanie walorów kulturowych. Na małej
powierzchni 967,36 km2 (ok. 0,31% powierzchni Polski) w ciągu wieków mieszkali
obok siebie Polacy, Łemkowie, śydzi, Wołosi; wyznawcy katolicyzmu w obrządkach
rzymskim i greckim, prawosławia, judaizmu. Z kościołami sąsiadowały – i nadal
sąsiadują – cerkwie i boŜnice, z cmentarzami chrześcijańskimi obu wyznań
Ŝydowskie kirkuty i tak tutaj liczne cmentarze wojenne z I wojny światowej.
W średniowieczu, w dobie kolonizacji na prawie niemieckim, pojawiali się teŜ
niemieckojęzyczni osadnicy, zaś w dobie zaborów austriaccy urzędnicy. Rozwijały
się nieliczne miasta ze społecznościami kupców i rzemieślników oraz znacznie
liczniejsze wsie z chłopskimi gospodarstwami i szlacheckimi dworami.
Dzisiejszy powiat gorlicki – to południowo-wschodni skraj historycznej Małopolski a
zarazem historycznej Ziemi Krakowskiej, której granice, uformowane w
średniowieczu, zachowane były do rozbiorów (1772-1918), gdy południowa część
dawnej Rzeczypospolitej stała się austriacką Galicją. Pod względem kulturowym i
geograficznym dzisiejszy powiat rozpada się na dwie jednostki, wyraźnie zarysowane
w historycznych procesach osadniczych. Pogórze karpackie na północy, objęte w 2.
poł. XIII i w XIV w. osadnictwem na prawie niemieckim, z jedynymi tu miastami
(Biecz, Bobowa, Gorlice, początkowo takŜe Szymbark) i licznymi wsiami, związane
było z ludnością rzymsko-katolicką, polską (w dobie wspomnianych procesów
osadniczych takŜe niemiecką); w XVI/XVII w. aktywnie rozwijała się tu Reformacja, w
Bobowej od XVIII w., w pozostałych miastach zasadniczo od następnego stulecia gminy Ŝydowskie. Tereny Beskidu Niskiego na południu, zrazu bezludne, osadzane
były dopiero od końca XIV po XVI wiek włącznie na prawie wołoskim. Mieszkańcy
tutejszych wsi – poza bardzo nielicznymi tu szlacheckimi dworami – wyznawali
prawosławie, przechodząc na ogół od końca XVI w. na obrządek grecko-katolicki; w
latach międzywojennych XX w. część wiernych powróciła do prawosławia. W dobie
osadnictwa na prawie wołoskim zapewne etnicznie zróŜnicowani, poprzez wspólną
kulturę religijną skłonni byli do unifikowania się jako społeczność od XIX w.
nazywana Łemkami.
Zaproponowanie ramowego programu ochrony wartości zabytkowych wymaga
najpierw ich ewidencji: celowi temu słuŜy katalog zasobów kulturowych. Opracowanie
katalogu wymagało zapoznania się z całokształtem publikacji oraz z kartotekami i
opracowaniami zgromadzonymi przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
na końcu opracowania) oraz penetracji terenowych. W oparciu o katalog
przedstawiono charakterystykę zasobu w ujęciu chronologicznym – od czasów
pradziejowych po współczesność. Charakterystyka ta – na równi z ewidencją – była
punktem wyjścia dla propozycji programu ochrony wartości kulturowych dla całego
powiatu i dla poszczególnych gmin oraz szlaków, popularyzujących te wartości.
W niniejszej redakcji uwzględniono uwagi, zgłaszane poprzez Starostwo w Gorlicach,
szczególnie od „Stowarzyszenia Aktywnej Ochrony Cmentarzy z I Wojny Światowej
Crux Galiciae”, przez środowisko łemkowskie, reprezentowane przez Panów Stefana
Hładyka, Wacława Szlantę, Stefana Kłapyka i Jana Trochanowskiego oraz od Pani
Barbary Kowalskiej z Bobowej.
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V. KATALOG ZASOBÓW KULTUROWYCH
1. Gmina Biecz
a) Biecz
Zespół miejski o wybitnych walorach kulturowych.
Układ urbanistyczny wytyczony w związku z lokacją dokonaną przez Bolesława
Wstydliwego, zapewne około 1264 r. Szachownicowo-pasmowy z prostokątnym
rynkiem w centrum i kościołem par. w naroŜu układu. Bloki podzielone na działki
siedliskowe. Naturalne warunki obronne zapewniały rzeka Ropa i związana z nią
młynówka (od południa) i koryto potoku Zadziurze (dopływ Ropy; od północy). W
wyniku lokacji rozmierzone teŜ duŜe zaplecze rolnicze o powierzchni 100 łanów
frankońskich, złoŜone z dwóch kompleksów; układ ról – prostopadły do osi w dolinie
potoku – czytelny do dzisiaj. W ramach kompleksu południowego wytyczone
uposaŜenie wójtowskie (8 łanów), wyodrębnione później jako wieś Korczyna (zob.
niŜej). Dzielnica staromiejska wpisana do rejestru zabytków: decyzja Kl.IV-54/27/52,
31.12.1952, Ks. A-77.
Podstawą ochrony układu urbanistycznego winno być studium historycznourbanistyczne, które w oparciu o szczegółowe analizy historyczne i krajobrazowe
określiłoby strefy ochrony konserwatorskiej. Strefy te – po ich zatwierdzeniu przez
Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – winny być uwzględnione w
planie zagospodarowania przestrzennego, stając się prawem lokalnym po jego
przyjęciu przez Radę Gminy. Większa część historycznego centrum miasta powinna
być objęta strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej krajobrazu z zabudową (A),
otwarte tereny rolne (nie budowlane) – strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej
krajobrazu bez zabudowy (AK), historyczne przedmieścia – strefą częściowej
ochrony konserwatorskiej krajobrazu z zabudową (B), częściowo zurbanizowane
dawne tereny rolne – strefą częściowej ochrony konserwatorskiej krajobrazu bez
zabudowy (BK), tereny przeznaczone pod nowe inwestycje – strefą ograniczającą
ochronę do wybranych elementów (C). Bardzo istotne jest, z punktu widzenia
ochrony zabytków i szerzej zachowania dziedzictwa kulturowego, Ŝe 13 stycznia
2009 roku Rada Miejska w Bieczu uchwałą nr XXIII/243/2009 przyjęła „Lokalny plan
rewitalizacji Biecza na lata 2009 – 2023”.
Zespół kościoła par. p.w. BoŜego Ciała. W zachodniej części lokacyjnego układu
urbanistycznego. ZłoŜony z kościoła otoczonego dawnym cmentarzem,
usytuowanych w linii miejskiego muru obronnego dzwonnicy, dawnej kaplicy
cmentarnej św. Barbary i dawnego klasztoru Norbertanek (starej plebanii), muru
cmentarnego z bramą oraz nowej plebanii od północy. Całość (poza nową plebanią)
wpisana do rejestru zabytków: decyzja III/13-4-5/48, 15.11.1948, Ks. A-5; uprzednio
kościół par. pisany do rejestru 05.03.1930, nr 13.
Kościół par. p.w. BoŜego Ciała. Pierwotny zbudowano zapewne w związku z lokacją
(wezwanie wskazuje na erygowanie nie wcześniejsze, niŜ rok 1264, w którym papieŜ
wprowadził święto BoŜego Ciała). Obecna architektura późnogotycka ukształtowana
została w okresie po 1470 – przed 1520, zasadniczo w dwóch fazach: prezbiterium z
zakrystią (1474-1488) powstało moŜe z fundacji starosty bieckiego Jakuba z Dębna
(jego herb OdrowąŜ umieszczony na zworniku sklepienia), korpus z kaplicami na
przełomie XV/XVI w. Orientowany. Murowany z cegły o układzie „polskim” (z
dekoracyjnym układem ciemnych zendrówek prezbiterium, tworzących kratownice), z
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kamiennymi elementami konstrukcyjnymi i dekoracyjnymi (m. in. portal w pd. ścianie
prezbiterium z ostrołukiem wpisanym w uskoki; portal ostrołukowy i wielkie,
ostrołukowe okno w fasadzie). Prezbiterium zamknięte trójbocznie, czteroprzęsłowe,
z zakrystią i skarbcem oraz kaplicą Przemienienia Pańskiego (na piętrze) od północy.
Korpus trójnawowy (nawa główna węŜsza od prezbiterium), halowy, pięcioprzęsłowy;
do niego od północy i południa przylegają kaplice i piętrowe kruchty. Podziały
międzynawowe stanowią filary ośmioboczne. Sklepienia późnogotyckie: w
prezbiterium i nawie głównej sieciowe, w nawach bocznych, kaplicy Przemienienia
Pańskiego i w kruchtach krzyŜowo-Ŝebrowe, w kaplicach gwiaździste i sieciowe.
NaleŜy do najokazalszych Małopolsce dzieł architektury późnogotyckiej, wykazując
powiązania z architekturą Czech, Bawarii i Austrii. Wystrój wnętrza kształtowany od
XV do XVIII w. naleŜy do najbogatszych w Małopolsce. Ołtarz główny
manierystyczny, XVI/XVII w., w nim, w polu środkowym, obraz Opłakiwania
Chrystusa, wybitne dzieło włoskiego malarza z kręgu Michała Anioła Buonarotti, w
zwieńczeniu płaskorzeźba Koronacji Matki Boskiej, późnogotycka, XV/XVI w.,
zapewne z kręgu Wita Stwosza. Liczne ołtarze boczne manierystyczne (1 poł. XVII
w.) i barokowe (XVIII w.); rzeźbiarska, rozbudowana grupa UkrzyŜowania w arkadzie
tęczowej (z Matką Boską, św. Janem, św. Maria Magdalena, Longinusem, dwoma
łotrami) manierystyczna, 1639; stalle w prezbiterium manierystyczne,. pocz. XVII w.;
stalle pod chórem muzycznym późnogotyckie, XV/XVI w. i manierystyczne;
manierystyczne nagrobki rycerzy: Mikołaj Ligęzy (1579) i Piotra Sułowskiego (1569);
świecznik wiszący gotycko-renesansowy, 0pocz. XVI w.; chrzcielnica brązowa
późnogotycka, 1480; ikona Matki Boskiej bizantyjska, XV w.; szafka zakrystyjna
gotycka, XV w.
Stan zachowania średni: pęknięcia murów, uszkodzenie powierzchni ceglanego lica
muru (destrukcja widoczna zwłaszcza w prezbiterium), korozja kamiennego detalu
gotyckiego. Konieczna konserwacja elewacji z wyeliminowaniem biologicznych i
chemicznych przyczyn zniszczeń, potrzebna kompleksowa konserwacja cennego
wystroju.
Dzwonnica. W zespole kościoła par., przyległa od wewnątrz do muru obronnego.
Zbud. 2 poł. XV w. , górna partia ozdobiona w poł. XVI w. figuralnym fryzem
sgraffitowym (autorstwo: Teofil Stancl ). Na rzucie kwadratu. Murowana z cegły o
układzie „polskim” (z ciemnymi zendrówkami), z detalem kamiennym. Barokowy hełm
wprowadzony w. XVIII w. Remontowana w 2 poł. XIX w., 1916, 1935.
Stan zachowana po konserwacji (rozpoczętej 1996) dobry.
Dawny kościół św. Barbary. W zespole kościoła par., przyległy od wewnątrz do muru
obronnego. Zbud. 2 poł. XV w. jako kaplica cmentarna, zaniedbany od przeniesienia
cmentarza w nowe miejsce (koniec XVIII w.). W obecnej postaci kaplica
ukształtowana w latach 60. XIX w. (data 1869 w fasadzie), neogotycka, murowana z
cegły, z detalem kamiennym. Na rzucie zbliŜonym do prostokąta. Wnętrze
jednoprzestrzenne, nakryte trzema przęsłami neogotyckiego sklepienia krzyŜowoŜebrowego. Fasada neogotycka ceglana; na osi ryzalit z kamiennym, ostrołukowym
portalem i sterczynowym szczytem. Wewnątrz ołtarzyk neogotycki z czasu
przebudowy, w mensie kamienna rzeźb Chrystusa w grobie.
Stan zachowania zły: mury zawilgocone, destrukcja cegły. wewnątrz ubytki tynku.
Konieczne osuszenie, konserwacja elewacji z wyeliminowaniem biologicznych i
chemicznych przyczyn zniszczeń.
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Stara plebania – dawny klasztor Norbertanek. W zespole kościoła par., przyległa od
wewnątrz do muru obronnego. Zbud. zapewne 1. poł. XVI w. jako późnogotycki
budynek klasztorny, zapewne jeszcze w XVI w. w zespole kościoła par.; do 1938
plebania. Murowana z cegły i kamienia, tynkowana, dwukondygnacjowa, na rzucie
zbliŜonym do prostokąta (nieregularność związana z linia obronną), nakryta
dwuspadowym dachem.
Stan po konserwacji dobry.
Mur cmentarza przykościelnego (po pn.-wsch. stronie kościoła) z bramką, zbud.
XVI/XVII w., manierystyczną, murowaną, z parą filarowych arkad nierównej wielkości,
z artykulacją pilastrową, z attyką o podziałach płycinowych i z dwuspadowym
daszkiem.
Stan dobry.
Ogrodzenie cmentarza przykościelnego (po pd. stronie kościoła), XIX/XX w., Ŝelazne,
kute, z kamiennymi cokołami, na których rzeźby świętych.
Stan średni.
Nowa plebania. Zbud. w latach 20. XX w. Modernistyczna, w typie dworku.
Murowana, piętrowa, o symetryczni ukształtowanym rzucie, bryle i fasadzie z
gankiem na dwóch parach kolumn.
Stan dobry.
Zespół klasztoru Reformatów z kościołem św. Anny ufundowany został przez Jana
Wielopolskiego dla sprowadzonych w 1624 r. do Biecza zakonników,
z wykorzystaniem architektury kaplicy z XV w. (w obrębie drugiej siedziby
starościńskiej). PołoŜony na pagórku po zachodniej stronie lokacyjnego centrum
miasta z zamkiem, oddzielony od niego wąwozem potoku Zadziurze. Skromna,
barokowa architektura z lat 1645-53 (konsekracja: 1663), jest typowa dla tego
zakonu (kościół jednonawowy z wydzielonym chórem zakonnym), podobnie jak mur z
kaplicami – stacjami Drogi KrzyŜowej z 1732 r. Kaplica Męki Pańskiej (z rzeźba
Chrystusa u słupa) dobudowana 1732. WyposaŜenie wnętrza barokowe, częściowo
przekształcone w XIX/XX w. (witraŜe o tematyce franciszkańskiej włączone w
strukturę ołtarza głównego, zgodnie z regułą zakonna wydzielającego chór zakonny),
charakterystyczne dla kościołów reformackich (niemalowane, utrzymane w kolorze
surowego drewna). W obrębie dziedzińca cmentarzyk z nagrobkami zakonników.
Wpis do rejestru zabytków (kościół z klasztorem i ogrodzeniem): decyzja GP IV5340/26/90/R, 06.09.1992, Ks. A-288.
Stan zachowania kościoła klasztoru dobry (po remoncie), mur z kaplicami – Stacjami
Drogi KrzyŜowej zaniedbany, wymaga remontu pod nadzorem konserwatorskim.
Dawna boŜnica (dziś siedziba Urzędu Gminy i delegatury Starostwa), Rynek 20.
Zbud. 2. poł. XIX w. Murowana. ZłoŜona z dwóch części, z których frontowa była salą
męska, tylna (oficyna) salą kobiet; fasada dwukondygnacjowa, pięcioosiowa, z
arkadowymi otworami; tablica upamiętniająca ofiary Holocaustu z Biecza i okolic,
wmurowana 1997. Wpis do rejestru zabytków: decyzja Kl.IV-5340/168/89-R,
07.12.1989, Ks. A-186.
Stan dobry.
Mury obronne, częściowo zachowane; pełny przebieg znany dzięki badaniom
archeologicznym i architektonicznym. Kształtowane w kilku fazach, zapewne od
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XIII/XIV w. do 1. poł. XVI w., zapewne w miejscu wcześniejszego wału ziemnego (z
doby lokacji miasta?), ujawnionego od zach. Potwierdzone źródłowo 1399 (wzmianka
o remoncie). W XVI i 1. poł. XVII w. poprzedzone wałami. W znacznym stopniu
zlikwidowane w XIX w. Odcinek północno-zachodni konserwowany i częściowo
zrekonstruowany 1988-1989. Otaczające historyczne miasto zgodnie z naturalnym
przebiegiem szkarp Ropy i potoku Zadziurze oraz sztucznego przekopu od zachodu.
Murowane z cegły w układzie „polskim” i z kamienia. W obrębie obwodu obronnego,
na cyplu w widłach Ropy i Zadziurza zwęŜającym się od pd.-wsch. dwór królewski
(curia regalis; 1 poł. XIV w.?) o odrębnych obwarowaniach, zlikwidowany przed 1395
r. w związku z ufundowaniem tu szpitala przez królową Jadwigę. Od wsch. i zach., w
linii traktu, niezachowane bramy umieszczone w charakterystycznych załamaniach
muru: Dolna (Pilzneńska) od wsch. i Górna od zach., wzmacniane w XV w.
przedbramiami, rozbudowywanymi w. XVI w.; od zach. dolne partie przedbramia
odsłonięte jako rezerwat archeologiczny. Obwód wzmacniany w XV - XVI w.
basztami, dublowany ziemnymi przeciwwałami. Od zachodu zachowane (w formie
rezerwatu archeologicznego) relikty przedbramia z półkolistą działobitnią, basteją i jej
szyją XV-XVI w.). Po pd. stronie dzwonnicy kościelnej zachowany fragment
zachodniej ściany kwadratowej baszty (remontowany 1954). W obręb murów
włączona wsp. dzwonnica oraz mur wykorzystany jako północno-zachodniej ściany
kościoła św. Barbary i starej plebanii. W zrekonstruowanym do pełnej wysokości
północno-zachodnim odcinku muru cylindryczna, kamienna baszta „plebańska”. Od
północy, między wsp. basztą a ujawnioną pod stodołą czworoboczną basztą od
wsch. (istnieje dolna kondygnacja ze sklepieniem kolebkowym), zachowane
fragmenty muru (XIV w.) i cylindrycznej baszty (XIV-XV w.). Od wsch. zachowane
reszty fortyfikacji curia regalis (w obrębie późniejszego zespołu św. Ducha,
późniejszego „grodu” i jeszcze późniejszej zabudowy). Od pd. zachowane fragmenty
muru (m. in. wtopione w ścianę domu Barianów-Rokickich i domu sąsiedniego; zob.
niŜej), ze zrekonstruowaną basztą Radzicką i odcinkiem muru (od zach.).
Stan zachowania obwodu obronnego i jego poszczególnych elementów
zróŜnicowany. Konieczny wpis całości fortyfikacji do rejestru zabytków; aktualnie
wpisana jest jedynie baszta zwana Katowską (wpis do rej. zabytków 05.03.1930, nr
20 oraz „Dom z Basztą”; zob. niŜej). Konieczne przyjęcie zasad ochrony i ekspozycji
fortyfikacji. W tym celu naleŜy kolejno:
1. wykonać dokumentację naukowo-historyczną na podstawie wszystkich
dotychczasowych opracowań badawczych oraz źródeł pisanych, ikonograficznych i
planistycznych; dokumentacja winna zawierać wytyczne do uzupełniających badań
terenowych (archeologicznych i architektonicznych);
2. w oparciu o wymieniona wyŜej dokumentacje i badania opracować wytyczne
konserwatorskie, przyjęte przez władze lokalne i konserwatorskie, do
konserwatorskiego projektu konserwacji i ekspozycji linii obronnej;
3. sukcesywnie realizować projekt, który winien zakładać:
4. moŜliwie pełne wyeksponowanie obwodu w skali dwuwymiarowej (zaznaczenie w
terenie linii muru, sytuacji baszt i bram, w miarę moŜności eksponowanie w zieleni
niskiej stoków i przeciwstoków fosy o wałów (celowe wykupy wtórnej, niezabytkowej
zabudowy deformującej linie obronną – dla umoŜliwienia rozbiórek i pełniejszej
ekspozycji zachowanych reliktów);
5. eksponowanie fragmentów murów zachowanych w obrębie istniejących budowli;
6. rezygnację z dalszego rekonstruowania elementów załoŜenia (dotychczasowe
rekonstrukcje – obu baszt i odcinka muru z gankiem dla straŜy – są wystarczające

34

dla plastycznego ukazania załoŜenia dla celów dydaktycznych) dla zachowania jego
autentyzmu;
7. przeprowadzenie konserwacji zachowanych elementów, znajdujących się w złym
stanie, a w szczególności:
• zachodniej ściany baszty kwadratowej po zachodniej stronie kościoła (przy
dzwonnicy kościelnej) – wykazującej aktualnie postępujące zwietrzenie
kamienia i wypłukanie spoinowania (wymagane opracowanie specjalistycznej,
konserwatorskiej technologii);
• rezerwat archeologiczny obejmujący relikty przedbramia bramy Górnej (przed
fasadą kościoła): prace zabezpieczające wietrzejąc koronę murów,
uporządkowanie zieleni;
• odcinek muru na szkarpie doliny Ropy, przy budynku dawnego grodu
starościńskie (dziś szkoły).
Ratusz o późnogotyckiej strukturze murów (XV/XVI w.), wzbogacony renesansową
wieŜą (1569-81; budowniczy Jakub Queier; hełm zrekonstruowany 1952), dołem
kwadratową, wyŜej okrągłą – dominantą urbanistyczną miasta, ze sgraffitową
dekoracją geometryczna (imitującą boniowanie). Na dzisiejszą formę piętrowego
budynku nakrytego czterospadowym dachem wpływ miała teŜ neoklasycystyczna
przebudowa z 20. lat XIX w. Prace remontowo-konserwatorskie 2003-2004. Wpis do
rejestru zabytków: decyzja LXX/43/30, 05.03.1930, Ks. A-250.
Stan zachowania dobry
Dom – gród „Starościński”, ul. Szpitalna. W zespole d. zamku królewskiego na
wschodnim skraju miasta, zlikwidowanego 1642. Dom nadbudowany po 1641 na
trzech gotyckich, sklepionych piwnicach zamku, jako siedziba bieckiego sądu
grodzkiego;
murowany,
na
rzucie
wydłuŜonego
prostokąta,
wówczas
jednokondygnacjowy, nadbudowany o piętro dla potrzeb szkoły. W fasadzie w strefie
parteru zachowany skromny wystrój historyzujący z 2. poł. XIX w. Pd elewacja (nad
szkarpą Ropy) w linii muru obronnego (XIV w.?). Związany z poetą Wacławem
Potockim, w latach 1667-1674 działającym tu jako podstarości i sędzia sądu
grodzkiego bieckiego. Wpis do rej. zabytków: decyzja Kl.IV-5340/50/84, 03.09.1984,
Ks. A-49.
Stan dobry. W ramach eksponowania miejskiej linii obronnej - celowa korekta
elewacji od strony doliny Ropy, powiązana z konserwacją zachowanego po stronie
zachodniej odcinka muru.
Dawny szpital św. Ducha. W zespole dawnego zamku królewskiego na wschodnim
skraju miasta, na terenie łaźni królewskiej, darowanym miastu 1395 przez królowa
Jadwigę pod budowę szpitala, uposaŜanego 1447 i 1470. Zbud. przed 1487.
Późnogotycki. Murowany z cegły o układzie „polskim” z dekoracyjnym układem
zendrówek, z naroŜnikami z ciosu i piwnicami z kamienia łamanego, wtórnie
otynkowany (w dzisiejszym stanie tynki w znacznej części odpadły).
Dwukondygnacjowy, podpiwniczony; rzut prostokątny, symetryczny, z sienią na osi;
dach wysoki, dwuspadowy. Zachowane późnogotyckie portale kamienne, w formie
ostrołuków wpisanych w schodkowane obramienia. Wpis do rejestru zabytków:
decyzja Kl.-II-680/64/72, 02. 09. 1972, Ks. A-175.
Stan zachowania do niedawna był bardzo zły, bliski ruinie. Szybko postępowała
destrukcja substancji: statyka murów, ceglane lico elewacji, detale kamienne i spoiny
z licznymi ubytkami. Nieszczelne pokrycie dachowe i brak izolacji powodowały
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postępujące zawilgocenie murów. Z uwagi na wybitną wartość zabytkową (jeden z
najcenniejszych świeckich budynków późnogotyckich w Małopolsce) podjęto prace
zabezpieczająco – konserwatorskie z częściową rekonstrukcją i adaptacją na cele
uŜytkowe. W chwili obecnej szeroko zakrojone prace trwają; naleŜy mieć nadzieję, Ŝe
projekt zakładał przywrócenie formy i kolorystyki z czasu budowy (to jest z końca XV
w.): ekspozycję ceglanego lica elewacji wraz z wzorami z zendrówek (usunięcie
resztek tynku, impregnacja cegły, rekonstrukcja wątku w miejscach ubytków,
rekonstrukcja spoinowania wapiennego z opracowaniem pierwotnej formy spoiny –
zapewne trójkątnej, konserwacja, częściowa rekonstrukcja i ekspozycja kamiennego
detalu), zachowanie bryły z wysokim dachem dwuspadowym, z pokryciem
ceramicznym lub blachą miedzianą, wprowadzenie stolarki okiennej i drzwiowej,
uporządkowanie otoczenia.
Miejsce grodu kasztelańskiego, połoŜonego nad doliną Ropy, na wzgórzu po
południowo-zachodniej stronie miasta (za jego obecnością w końcu XII w.
przemawiałaby wzmianka o districtus Biecensis z 1184 r.), kasztelanowie bieccy zm.
Od 1243; 1306 przekazanie castrum Biecz biskupowi Janowi Muskacie, królewski
burgrabia zamku wzm. 1348. Rozbierany od 1475 na polecenie Kazimierza
Jagiellończyka, prace prowadzono jeszcze 1502. Amatorskie badania archeologiczne
1877, profesjonalne 1961. Gród o ziemnych fortyfikacjach funkcjonował XII (XI?) –
XII w. W dobie lokacji miasta lub na przełomie XIII/XIV w. w miejscu grodu
wzniesiony zamek z cylindryczna wieŜą od zach. i przyległym do niej od wsch.
murem obwodowym o narysie wydłuŜonego prostokąta, do którego przyległe dwie
prostokątne budowle. Grodzisko wpisane do rejestru zabytków: decyzja Kl.II680/111/69, 11. 12. 1969, Ks. A-498.
W obecnym stanie relikty niewidoczne. Celowe przeprowadzenie badań
archeologicznych i ewent. wyeksponowanie reliktów w formie rezerwatu
archeologicznego, z wykluczeniem wprowadzania rekonstrukcji brył i gabarytów.
Na wzgórzu niedaleko grodu rozwijało się zapewne podgrodzie – przedlokacyjna
osada – z kościołem p.w. św. św. Piotra i Pawła (zob. cmentarz rzymskokatolicki:
kaplica św. Piotra), wskazującym moŜe na związek z opactwem benedyktyńskim w
Tyńcu pod Krakowem. Podgrodzie wpisane do rejestru zabytków: decyzja Kl.II680/110/69, 11. 12. 1969, Ks. A-497.
Celowe przeprowadzenie w rejonie kaplicy badań archeologicznych.
Dawna siedziba wójtów Biecza, folwark na Załawiu. Na granicy Biecza i wtórnie
wydzielonej z niego wsi Korczyna. Pierwotna zabudowa nieznana, późniejsza
kształtowana po 1501 r. w rezultacie wykupu d. wójtostwa przez Sielickich,
przekształcana w XIX w. W dobie PRL-u w kompleksie zabudowań produkcyjnych
wytwórni ciastek „Kasztelanka”. Zachowana cylindryczna baszta-basteja naroŜna,
zapewne z XVI w.
Celowe przeprowadzenie systematycznych badań terenowych: archeologicznych i
architektonicznych – z nioskami do projektu. Stan zachowania: ruina. Konieczne
udokumentowanie i rozwaŜenie moŜliwości uratowania cennego obiektu. W razie
moŜliwości uratowania – konieczny wpis do rejestru zabytków, opracowanie
dokumentacji
projektowej
oraz
przeprowadzanie
kapitalnego
remontu
konserwatorskiego z częściowa rekonstrukcją.
W obrębie lokacyjnego centrum miasta liczne domy mieszczańskie zachowały
murowane, sklepione piwnice z doby późnośredniowiecznej i nowoŜytnej (rejestracja
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komór piwnicznych domów przyrynkowych w Tekach Józefa Baruta, znajdujących się
w Bibliotece w Gorlicach).
Charakterystyczne przykłady:
Zabudowa ul. Grodzkiej (wybiegającej ku wschodowi z pd.-wsch. naroŜnika Rynku,
związanej z planem lokacyjnym, poszerzonej zapewne w 80. latach XVIII w. jako
główny ciąg komunikacyjny), kształtowana zasadniczo w XVIII/XIX w. i po poŜarze z
1903 r. Domy: nr 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 30 - o skromnych cechach historyzmu,
murowane, parterowe; ; nr 2, 24 (naroŜnik ul. Szpitalnej), nr 26 – zbud. po 1903, o
skromnych cechach historyzmu, murowane, piętrowe; nr 15 – zbud. zapewne
XVIII/XIX., przebudowany, drewniany, parterowy, z werandą na osi, nakryty dachem
czterospadowym.
DąŜyć do zachowania form fasad i brył, z ewentualnym przywracaniem
zdekompletowanego wystroju fasad.
Dom, ul. Kromera 3. Zbud. 1 poł. XIX w. Usytuowany szczytowo względem ulicy,
drewniany na ceglanym podmurowaniu, parterowy, nakryty dachem czterospadowym
.
Stan średni. Celowe zachowanie jako dokumentu dawnej zabudowy
małomiasteczkowej.
Tak zwany Dom Kromera, ul. Kromera 5. Tradycyjnie wiązany z urodzonym w Bieczu
Marcinem Kromerem (1512-1589), wybitnym humanistą i biskupem warmijskim, w
obecnej postaci późnorenesansowy (ok. 1612), mieszczący dziś Muzeum
Regionalne. Murowany, dwukondygnacjowy. Na rzucie prostokąta, z sienią na osi,
nakryty wysokim dachem czterospadowym. W pomieszczeniach parteru sklepienia,
na piętrze strop belkowy. W elewacjach i we wnętrzach bogaty, kamienny detal
architektoniczny z czasu budowy: w fasadzie obramienie okienne, w elewacji na
piętrze zachodniej trzy reliefowo dekorowane obramienia okienne, w
odpowiadającym i we wnętrzu dwie kolumny rozdzielające triadę okien, portal. W
fasadzie dwie tablice upamiętniające Marcina Kromera (z XIX/XX w. i 1939 r.). Wpis
do rej. Zabytków: decyzja Kl.II-680/39/73, 26.09.1973, Ks. A-309; stary wpis
15.03.1930, nr 19.
Stan zachowania średni. Pilnej konserwacji wymaga kamieniarka trzech okien na
piętrze w elewacji zachodniej.
Zabudowa ul. Piekarskiej (wybiegającej ku wschodowi z pn.-wsch. naroŜnika Rynku,
związanej z planem lokacyjnym; końcowy odcinek na zapleczu wschodniego bloku
przyrynkowego) z zachowanymi reliktami tradycyjnych form w postaci drewnianych,
parterowych domów o dyspozycji szczytowej (nry 1, 4, 7) i kalenicowej (nr 11)
względem ulicy oraz domów drewnianych zbud. po poŜarze z 1903 r., murowanych,
parterowych, o skromnym, historyzującym detalu fasad (nry 23, 25).
DąŜyć do zachowania form fasad i brył, z ewentualnym przywracaniem
zdekompletowanego wystroju fasad.
Zabudowa ul. Potockiego (dawna uliczka „podmurna” w południowej części układu
lokacyjnego): domy nr 2, 4, 6 – zbud. po 1903, murowane, parterowe. DąŜyć do
zachowania brył.
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Zabudowa przyrynkowa w dzisiejszej postaci ukształtowana zasadniczo w XIX i XX
w., zachowanymi niemal wszędzie piwnicami z XV – XVII w.:
Kamienica Chodorów (tak zwany „Dom Zbója Becza”), Rynek 2 / ul. Węgierska.
Zbud. w XVI w., gotyckie piwnice zapewne z XV w.; pierwotny wystrój elewacji
zachowany w 1864 r.; obecnie istnieje wydatny gzyms między kondygnacjami.
Murowany z cegły i kamienia, tynkowany, piętrowy (pierwotnie parterowy),
podpiwniczony. W dzisiejszej sieni przejazdowej eksponowana dawna ściana
północna, ceglana, z XVI w. i portal renesansowy, XVI/XVII w. Na parterze w
pomieszczeniu tylnym (dziś restauracja) kamienne pilastry renesansowe i częściowo
eksponowany ceglany wątek ściany zachodniej. Stropy belkowe pomieszczeń
parteru zrekonstruowane. Wpis do rej. zabytków: decyzja: Kl.II-680/19/68,
08.05.1968, Ks. A-372.
Stan zachowania średni. Konieczna pilna konserwacja odsłoniętych wątków
ceglanych (postępująca destrukcja) i renesansowego portalu kamiennego w sieni.
Prace konserwatorskie finansowane na mocy uchwały Sejmiku Województwa
Małopolskiego, 26. 03. 2007.
Dom, Rynek 10. Zbud. pocz. XX w. O skromnych cechach historyzmu. Murowany,
parterowy.
Dom, Rynek 11. Zbud. pocz. XX w. O skromnych cechach historyzmu (ze
zrekonstruowanym stylowym wystrojem fasady). Murowany, piętrowy.
Dom, Rynek 12. Zbud. pocz. XX w. O skromnych cechach historyzmu. Murowany,
parterowy.
Dom, Rynek 21. W pierwotnej fazie moŜe z XVII w. Murowany, piętrowy, o
dwuosiowym układzie wnętrza, z sienią nakryta sklepieniem kolebkowym z lunetami.
Fasada 2. poł. XIX w., o skromnych cechach historyzmu.
„Dom Sopali”, Rynek 22. Zbud. zapewne XV-XVI w. Murowany z cegły, piętrowy,
podpiwniczony, trzytraktowy. W trakcie frontowym w pomieszczeniach parteru
sklepienia krzyŜowe i kolebkowe z lunetami. Fasada z 2. poł. XIX w., o skromnych
cechach historyzmu.
Kamienica, Rynek 23. Zbud. XVI w., historyzująca fasada XIX/XX w. Murowana,
piętrowa, podpiwniczona.
Dom, Rynek 25. Zbud. XVI-XVII w., spalony 1903 i odbud. jako parterowy, o
skromnym, historyzującym wystroju fasady. Trzytraktowy. W pomieszczeniach
tylnego traktu sklepienia kolebkowe z lunetami i kolebkowe. Piwnice sklepione
kolebkowo.
Domy, Rynek 26, 27, 28. Zbud. po 1903. O skromnych cechach historyzmu.
Murowane, parterowe.
Zabudowa przy ul. Węgierskiej (wybiegającej z pd.-zach. naroŜnika Rynku na
zachód, ku dawnej Bramie Górnej); zachowany cenny, zabytkowy dom BarianówRokickich i mniej cenne, lecz charakterystyczne elementy zabudowy z poz. XX w.
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Dom Barianów-Rokickich, zwany „Domem z Basztą”, ul. Węgierska. Zbud. w 2. poł.
XVI w. (w 1557 r. mieściła się tu apteka Marcina Bariana Rokickiego), adaptowany
dla Muzeum Regionalnego z powiązaniem z wnętrzem częściowo zrekonstruowanej
baszty. Renesansowy. Murowany z cegły i kamienia, tynkowany. Na nieregularnym,
zasadniczo czworobocznym planie, o dwutraktowym układzie wnętrza, ze ścianą
tylną (południową) w linii miejskiego muru obronnego. Piętrowy, podpiwniczony,
zwieńczony krenelaŜowi attyką, poniŜej której renesansowy, ornamentalny fryz
sgraffitowy. W elewacjach renesansowe, kamienne portale i obramienia okienne.
Jedno z pomieszczeń parteru nakryte sklepieniem kolebkowym z lunetami o
zaakcentowanych krawędziach, w innych pomieszczeniach stropy belkowe, w
większości zrekonstruowane, w jednym autentyczny, z resztami dekoracji malarskiej
z XVII w. (motywy roślinne); w reprezentacyjnym pomieszczeniu parteru
renesansowa kolumna międzyokienna i renesansowy portal. Wpis do rej. zabytków:
decyzja Kl.II-680/119/68, 05.01.1968, Ks. A-88.
Stan średni, wymagający bieŜących konserwacji. Konserwacja elewacji finansowana
na mocy uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego, 26. 03. 2007.
Dom, ul. Węgierska. Usytuowany równolegle do domu Barianów-Rokickich
(adaptowany wraz z nim dla Muzeum Regionalnego), na spadku terenu, na wysokim
podmurowaniu wyrównawczym. Wzmiankowany w XVI w. jako podcieniowy, część
frontowa rozebrana koniec XVIII w. w rezultacie budowy austriackiego traktu.
Murowany, o szczytowej sytuacji względem ulicy, parterowy, na wysokim
podmurowaniu wyrównawczym, którego południową część stanowi mur obronny.
Dach czterospadowy, łamany; profilowany gzyms podokapowy.
Stan zachowania dobry.
Domy, ul. Węgierska 3 i 5. Zbud. po 1903. Murowane, parterowe. Celowe
zachowanie gabarytów i brył.
Dom, ul. Węgierska 11. Zbud. zapewne w XVIII w., gruntownie przebudowany z
zachowaniem bryły z wysokim dachem. Murowany, parterowy, o układzie
szczytowym. Celowe zachowanie gabarytu i bryły.
Dom, ul. Węgierska 15. Zbud. w latach 20. XX w. Modernistyczny. Murowany,
piętrowy. Celowe zachowanie w obecnym charakterze.
Dom, ul. Węgierska 17. Zbud. po 1903. O skromnych cechach historyzmu.
Murowany, parterowy; fasada ceglana z tynkowanym detalem. Celowe zachowanie
bryły, gabarytu, fasady.
Chałupa przy cmentarzu (w rejonie wczesnośredniowiecznego podgrodzia), Zbud.
poz. XX w. Drewniana, konstr. Zrębowej, bielona, nakryta wysokim dachem. Stan
zachowania zły. W razie niemoŜności utrzymania na miejscu – celowe przeniesienie
do skansenu.
Budynki szkół z końca XIX i pocz. XX w.; do zachowania w obecnym charakterze.
• Budynek szkoły, ul. Bochniewicza 2. PołoŜony na zachodnim przedpolu
średniowiecznego miast. Zbud. koniec XIX w. Neogotycki. Murowany z cegły,
nietynkowany z detalami z kamienia i sztucznego kamienia. Na rzucie
wydłuŜonego prostokąta, piętrowy, o symetrycznej bryle, rzucie i fasadzie
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•

•

oŜywionej parą ryzalitów, oszkarpowanych, ze schodkowymi szczytami.
Zachować w obecnym charakterze. Wpisać do rejestru zabytków.
Budynek szkoły, ul. Grodzka 22. Zbud. ok. 1910. Późny historyzm z
elementami modernizmu. Murowany, tynkowany. Piętrowy. Fasada
symetryczna z trzema płaskimi ryzalitami, w których ornamentalna dekoracja
stiukowa. Zachować w obecnym charakterze. Wpisać do rejestru zabytków.
Budynek szkoły (dziś Zespól Szkół Zawodowych im. Św. Jadwigi Królowej), ul.
Kazimierza Wielkiego / ul. Tysiąclecia. Zbud. w końcu XIX w. Historyzm.
Piętrowa. Fasada symetryczna, z ryzalitem centralnym. Zachować w obecnym
charakterze. Wpisać do rejestru zabytków.

Kapliczka św. Floriana na Rynku, Wzniesiona 1827 (data na chorągiewce blaszanej).
Ludowa, z czterema masywnymi kolumnami wspierającymi daszek nad figurą
świętego. Wpis do rejestru zabytków 12.08.1972, nr B-153.
Po remoncie stan dobry. Celowe przywrócenie bielenia.
Kapliczka koło klasztoru Reformatów. Zbud. XVIII w. Barokowa. Murowana, na planie
zbliŜonym do trójkąta; fasada zwieńczona wysokim, falistym szczytem.
Wpisać do rejestru zabytków.
Kapliczka nad potokiem koło klasztoru Reformatów, związana zapewne z
cmentarzem cholerycznym, zbud. w czasie zarazy 1721. O cechach barokowych.
Murowana, tynkowana, bielona. Na rzucie kwadratu, w formie słupa o trzech
kondygnacjach, zmniejszających się ku górze. W strefie dolnej wnętrze sklepione
kolebkowo, otwarte półkolista arkadą (rzeźba św. Michała Archanioła, ludowobarokowa), w górnych arkadki na figury (w środkowej rzeźba UkrzyŜowania,
barokowa, z czasu budowy), całość nakryta namiotowym daszkiem.
Po remoncie stan dobry. Wpisać do rejestru zabytków.
Kapliczka św. Antoniego. Zbud. XVIII/XIX w., pod wzgórzem Zamkowym. Ludowa, w
tradycji baroku. Murowana z kamienia, tynkowana. Na rzucie zbliŜonym do kwadratu,
z daszkiem dwuspadowym. W fasadzie arkadowy otwór i trójkątny szczyt z wnęką.
Wewnątrz pozorne sklepienie Ŝaglaste.
Wpisać do rejestru zabytków.
Kapliczka. Zbud. XVIII/XIX w. Drewniana, konstrukcji słupowej, na rzucie kwadratu,
nakryta dwuspadowym daszkiem; wewnątrz rzeźba Chrystusa na krzyŜu,
współczesna kapliczce.
Wpisać do rejestru zabytków.
Figura zwana „Szubieniczną”. Wzniesiona w XVI w. obok szubienic miejskich, na
wzniesieniu, przy trakcie wybiegającym na zach. W tradycji gotyckiej. Murowana z
kamienia i cegły. W formie kwadratowego słupa, o sfazowanych naroŜach w strefie
dolnej, z arkadowymi wnękami na figury w strefie górnej.
Wpisać do rejestru zabytków.
Figura (koło stacji kolejowej). Wzniesiona XVII/XVII w. Barokowa, kamienna, w
formie kwadratowego w przekroju słupa z masywnym cokołem (w którym arkadowe
wnęki), zwieńczona rodzajem aŜurowej latarni otwartej z czterech stron arkadkami.
Wpisać do rejestru zabytków.
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Cmentarz rzymskokatolicki. PołoŜony na terenie wczesnośredniowiecznego
podgrodzia, na wzgórzu. ZałoŜony XVIII/XIX w. (najstarszy nagrobek z 1855 r.). Na
planie nieregularnym. Nagrobki kamienne z krzyŜami i figurami, krzyŜe Ŝeliwne na
kamiennych cokołach, kamienne obeliski i płyty. W naroŜu kaplica p.w. św. Piotra,
połoŜona zapewne w miejscu wczesnośredniowiecznego kościoła św. św. Piotra
Pawła, zbud. ok. 1846 r. Późnoklasycystyczna. Murowana z kamienia, tynkowana,
dach kryty blachą. Jednonawowa, z półkolistą absydą prezbiterialną; w korpusie
jednoprzęsłowe sklepienie Ŝaglaste. W elewacjach skromny detal architektoniczny.
Wewnątrz elementy wcześniejszego wyposaŜenia: ołtarz główny barokowy, 1 poł.
XVIII w. (z cerkwi w Ropkach); rzeźba Chrystusa na krzyŜu, gotycka, pocz. XV w.;
płyta nagrobna, XVII w.
Stan zachowania elementów kamiennych zły; konieczna specjalistyczna
konserwacja. Stan zachowania kaplicy dobry. Kaplicę naleŜy wpisać do rejestru
zabytków; z uwagi na jej genezę – jako domniemanego kościoła podgrodzia celowe
przeprowadzenie badań archeologicznych
Cmentarz Ŝydowski (ul. Tysiąclecia). Na stoku wzgórza. Data załoŜenia nieustalona.
Zdewastowany przez hitlerowców w dobie Holocaustu. Na planie prostokąta, ze
szpalerami drzew. Na osi pomnik kamienny wystawiony w ramach Ŝydowskiej
kwatery wojennej (cmentarz nr 107 z I wojny światowej), odnowiony 1966 z funduszy
„Jointu” z napisem: „Pamięci śydów z Biecza i okolicy bestialsko zamordowanych
przez hitlerowskich zbirów w obozach, getcie i lasach w latach 1939-1945”.
Ogrodzenie z betonowymi słupami i metalowa siatką. Zaniedbany; wymaga
uporządkowania. Wpisać do rejestru zabytków.
Cmentarz wojenny nr 105 z I wojny światowej, proj. Hans Mayr, miejsce spoczynku
32 Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej i 10 rosyjskiej. Na stoku wzgórza,
o symetrycznym układzie wachlarzowym. Dominantą cmentarza jest klasycystycznobarokowa kapliczka z 1812 r., murowana, tynkowana, załoŜona na planie kwadratu;
na elewacji blenda arkadowa, ujęta parą półkolumn podtrzymujących gładki fryz
i wydatny gzyms; wyŜej górna kondygnacja z dwiema blendami na osi – prostokątną,
flankowaną wolutami i arkadową, zwieńczoną gzymsem koronującym. Celowo
włączona w kompozycję cmentarza.
Ogrodzenie betonowe, oś zaakcentowana drewnianym krzyŜem, włączonym
w ogrodzenie. Na nagrobkach krzyŜe Ŝeliwne. Z pierwotnego drzewostanu
zachowane da jesioklony i modrzew. Figura klasycystyczna, murowana z cegły,
z detalem kamiennym, tynkowana, w formie słupa, z wysokim cokołem
i umieszczonymi z trzech stron, na dwóch kondygnacjach arkadowymi wnękami na
figury. Od tyłu wtórnie podparta szkarpą, wspartą o mur cmentarny. Obiekt wpisany
do rejestru zabytków, nr rej.: A-401/M z 31.03.2009.
Teren osuwiskowy. Stan cmentarza bardzo zły, krzyŜ drewniany walący się,
spróchniały; krzyŜe nagrobne zdekompletowane. Stan figury bardzo zły: zagroŜenie
konstrukcyjne, detal kamienny częściowo wtórnie przesłonięty tynkiem, rozlasowany.
Konieczna stabilizacja osuwiska oraz konserwacja cmentarza w oparciu o projekt
konserwatorski, z częściową rekonstrukcja brakujących elementów. Konieczna –
w trybie awaryjnym – konserwacja figury (obelisku) w oparciu o projekt
konserwatorski.
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Cmentarz wojenny nr 106 z I wojny światowej (na wzgórzu, po zach. stronie kościoła
par.), proj. Hans Mayr, miejsce spoczynku 204 Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej
i 182 rosyjskiej. Na planie nieregularnym, otoczony murem z kamienia obrabianego w
typie rustyki dzikiej (z takimŜe krzyŜem), o układzie tarasowym, z ekspozycją widoku
na późnogotycki kościół parafialny. KrzyŜe Ŝeliwne na betonowych podstawach.
Wpisany do rejestru zabytków, nr rej.: A-402/M z 31.03.2009. Stan dość dobry, po
częściowym remoncie. Niektóre krzyŜe odłamane, do powtórnego osadzenia. NaleŜy
równieŜ wykonać i osadzić furtkę z kutych prętów Ŝelaznych wykonaną wg
zachowanej ikonografii cmentarza a takŜe odtworzyć w pełni tabliczki imienne na
nagrobkach.
Cmentarz wojenny nr 108 z I wojny światowej, proj. Hans Mayr, miejsce spoczynku 5
Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej i 42 rosyjskiej. Na planie nieregularnym.
Ogrodzenie z kamienia i kutych krat; akcent osiowy stanowił drewniany krzyŜ
prawosławny (zniszczony 1979, obecnie zrekonstruowany), na mogiłach krzyŜe
Ŝeliwne. NaleŜy odtworzyć pierwotnie istniejące tabliczki imienne przymocowane do
krzyŜy nagrobnych z zachowaniem i konserwacją nielicznych oryginalnych tabliczek.
Cmentarz wojenny nr 109 z I wojny światowej (przy ul. Kazimierza Wielkiego), proj.
Hans Mayr, miejsce spoczynku 126 Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej, 8 niemieckiej
i 137 rosyjskiej. Na planie nieregularnym zbliŜonym do prostokąta, otoczony
kamiennym murem, z wejściem flankowanym przez monumentalne basteje;
opracowanie kamieniarki w typie rustyki dzikiej. Wpisany do rejestru zabytków, nr
rej.: A-403/M z 26.10.2009.
W 2007 rozpoczęto remont, kontynuowany do dnia sporządzenia programu. Oprócz
nagrobków, w planie jest konserwacja muru ogrodzeniowego i odtworzenie wnętrza
cmentarza. Nie moŜna zapomnieć o odtworzeniu typowego drewnianego krzyŜa
projektu inŜ. Mayra.
Kapliczka przy Górze Zamkowej. Zbud. XVIII/XIX w. Murowana z kamienia, bielona,
nakryta dwuspadowym daszkiem. W fasadzie wejście o półeliptycznej arkadzie.
Stan zachowania zły; celowy wpis do rejestru zabytków, konieczny remont
konserwatorski.
Figury przydroŜne, kamienne:
• Matki Boskiej z Lourdes, pocz. XX w.;
• Matki Boskiej, polichromowana, lata międzywojenne XX w.;
• Matki Boskiej Szkaplerznej, fundacja Kazimierza i Katarzyny Pospiszelów,
neobarokowa, polichromowana; na cokole płaskorzeźby.
Stan zachowania dobry.

b) Binarowa
Układ przestrzenny wsi. Wieś królewska lokowana na prawie niemieckim przez
Kazimierza Wielkiego; w rezultacie wytyczony układ z nawsiem w dolinie potoku
Sitniczanka i prostopadłymi do niego rolami na zboczach doliny.
Kościół par. p.w. św. Michała Archanioła, zbud. ok. 1500 r., przebud. 1641-1650
(dobudowa wieŜy od zach. i kaplicy Aniołów StróŜów od pn.), odnawiany 1880
(oszalowanie i pobicie blachą), 1892 (przekształcenie przedsionka pod wieŜą,
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wstawienie słupów do wnętrza korpusu); konserwowany 1953-1956, 1967 i od ok.
1993; aktualnie (2007) prowadzona konserwacja chóru muzycznego z polichromią
(dofinansowana na mocy uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego, 26. 03.
2007). NaleŜy do najwybitniejszych dzieł późnogotyckiego budownictwa
małopolskiego. Orientowany, drewniany, z prostokątnym korpusem i węŜszym od
niego, trójbocznie zamkniętym prezbiterium, przy którym zakrystia. Dach – o
wspólnej kalenicy nad korpusem i prezbiterium – kryty blachą. We wnętrzu
kształtowana w kilku fazach polichromia: na stropach patronowa, gotyckorenesansowa z pocz. XVI w.; na ścianach figuralna, manierystyczna i barokowy z lat
1643 i 1650, tworząca kilka cykli. Bogate wyposaŜenie: m. in. ołtarz główny i dwa
boczne manierystyczne, pocz. XVII w.; tryptyk Świętych Dziewic (niegdyś ołtarz
główny) gotycki, 1. poł. XVI w., z rzeźbami Maki Boskiej i czterech św. Dziewic;
chrzcielnica późnogotycka z 1522 r., kamienna; obrazy manierystyczne i barokowe,
XVII-XVIII w. Na cmentarzu przykościelnym dzwonnica, zbud. 1901, murowana, w
formie podwójnej arkady; w niej dzwon z 1 poł. XV w. Ogrodzenie nowe, drewniane,
w nim nowsza, drewniana kaplica z rzeźbą św. Jana Nepomucena, barkową,
drewnianą, 2. poł. XVIII w. Umieszczony na liście światowego dziedzictwa UNESCO
w 2003 r. Wpis do rejestru zabytków (wraz z dzwonnicą): decyzja LKS-MB-4-22-48,
24.11.1948, Ks. A-22; stary wpis 05.03.1930, nr 28.
Stan zachowania dość dobry, niemiej nie odpowiadający wysokiej randze
zabytkowej. Trwa w nim kompleksowa konserwacja polichromii. Krycie dachów
i wieŜyczki na sygnaturkę blachą zastąpiono gontem w końcu 2007 r. W czerwcu
2010 r. kościół uległ powaŜnemu uszkodzeniu na skutek powodzi.
Budynek dawnej szkoły ludowej. Zbud. w końcu XIX w., rozbudowa z lat
międzywojennych XX w. Murowana. Część pierwotna w duchu historyzmu,
parterowa, tynkowana, z ceglanym detalem; ryzalit ze schodkowanym szczytem.
Część dobudowana modernistyczna, piętrowa, ceglana.
Stan zachowania dość dobry.
Cmentarz rzymskokatolicki. ZałoŜony w końcu XIX w. (najstarszy nagrobek: 1889).
Na planie zbliŜonym do prostokąta. Nagrobki w formie kamiennych rzeźb na
cokołach, kamiennych obelisków, krzyŜy kamiennych i Ŝeliwnych na kamiennych
cokołach.
Potrzebna konserwacja elementów kamiennych.
Cmentarz wojenny nr 110 z I wojny światowej, proj. Hans Mayr, miejsce spoczynku
224 Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej i 326 rosyjskiej. Kwatera wojskowa przy
cmentarzu parafialnym. Na planie litery „T” z centralnym elementem – krzyŜem
drewnianym z daszkiem (zachowany autentyczny). Nagrobki ze sztucznego kamienia
z krzyŜami Ŝeliwnymi i śladami po tabliczkach.
Stan zachowania zły. Konieczny wpis do rejestru zabytków oraz przeprowadzenie
remontu, konserwacji i rekonstrukcji brakujących elementów – wg projektu
konserwatorskiego. Ze względów bezpieczeństwa oraz wymogów prawa
budowlanego, niemoŜliwe jest odtworzenie ogrodzenia z drutu kolczastego
(pierwotnie rozciągniętego pomiędzy betonowymi, do dziś zachowanymi elementami
ogrodzenia, i pośrednimi drewnianymi słupkami, które się nie zachowały). NaleŜy, jak
się planuje, posadzenie w tym miejscu Ŝywopłotu.
Figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, pocz. XX w., kamienna. Stan dobry.
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c) Bugaj
Figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, pocz. XX w., kamienna; obok lipa.
Stan dobry.

d) Głęboka
Układ przestrzenny wsi. Wieś królewska lokowana na prawie niemieckim 1369 przez
Kazimierza Wielkiego; w rezultacie wytyczony układ z nawsiem nad potokiem.

e) Grudna Kępska
(dawna nazwa: Grodna)
Układ przestrzenny wsi. Wieś osadzana na prawie niemieckim 1363 przez zasadźcę
Mikołaja z Nysy na polecenie Kazimierza Wielkiego, o powierzchni 20 łanów;
zachowana dyspozycja planu z nawsiem przy potoku – dopływie Ropy i
prostopadłymi doń rolami.
Kapliczka, zbud. XVIII w., murowana, prostokątna, z węŜszym prezbiterium
Dwór. Zbud. w 1736 r., wielokrotnie przebudowywany. Drewniany, tynkowany, z
wysokim,, czterospadowym dachem pokrytym blachą, dwutraktowy, o trójosiowym
układzie wnętrza,; pośrodku sień, poprzedzona w fasadzie drewnianym gankiem ze
słupami. W otoczeniu nowsza zabudowa gospodarcza.
Stan zachowania zły. Potrzebny wpis do rejestru zabytków, określenie docelowej
funkcji, opracowanie dokumentacji i przeprowadzenie remontu konserwatorskiego.

f) Korczyna
Dzisiejsza wieś rozwinęła się w obrębie lokacyjnego uposaŜenia wójtów bieckich,
których siedziba odpowiadałaby sytuacji późniejszego dworu szlacheckiego w Bieczu
na Załawiu (zob. wyŜej).

g) Libusza
Układ przestrzenny wsi. Wieś szlachecka przeniesiona na prawo średzkie 1342
przez Kazimierza Wielkiego na prośbę Sąda PieniąŜka, osadzona 1348 na polecenie
tegoŜ króla przez zasadźcę Jakuba. W rezultacie wytyczenie doskonale
zachowanego układu łanowo-leśnego, z nawsiem w dolinie potoku Libuszanka i
prostopadłymi doń rolami w dwóch kompleksach, o łącznej powierzchni 120 łanów
frankońskich; w rozłogu czytelna sytuacja uposaŜenia zasadźcy-sołtysa (8 łanów;
sołectwo zajęte później przez dwór, zob. niŜej) i plebana (1 łan, powiązany z sytuacja
kościoła). Modelowy przykład regularnie rozmierzonej, duŜej wsi osadzonej na
prawie niemieckim.
Kościół par. p.w. Narodzenia N.P. Marii, wybitne dzieło późnogotyckiego
budownictwa drewnianego z XV/XVI w., z bogatą dekoracją malarską wnętrza (m. in.
stropu; 1523), został niestety zniszczony poŜarem w 1986 r. Odbudowa po poŜarze –
podjęta w 1994 r. staraniem wybitnego historyka sztuki Mariana Korneckiego przywróciła jego pierwotną bryłę (prostokątny korpus, trójbocznie zamknięte
prezbiterium, całość nakryta dachem o wspólnej kalenicy; wieŜa z izbicą od frontu) i
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detal (późnogotycki portale i obramienia okienne). W prezbiterium wykorzystano
zachowane do 1/3 – ½ wysokości zachowane, autentyczne ściany.
Dzwonnica zbud. XVIII/XIX w., murowana, parawanowa rozebrana w 2007r.
W ogrodzeniu kościoła kapliczka zbud. poł. XIX w.; klasycystyczna, murowana, kryta
dachówką, na planie prostokąta z półkolistą absydą; w fasadzie arkada flankowana
parą półkolumn i półkolisty szczyt-tympanon; wewnątrz Ŝaglaste sklepienie
i konchowe wnęki w ścianach. Wpis do rej. zabytków: decyzja L.XII0-43, 05.03.1931,
nr A-93; stary nr 36.
Stan zrekonstruowanego kościoła dobry. Po pracach z lat 2007 – 2010, konieczna
jest aranŜacja wnętrza i określenie funkcji świątyni (aktualnie nie uŜytkowana, co
prowadzić będzie do zaniedbania i ruiny). W otoczeniu potrzebne remonty
konserwatorskie uszkodzonej dzwonnicy i zachowanej w złym stanie kapliczki.
Stajnia plebańska, wpis do rejestru zabytków: decyzja Kl.IV-680/39/74, 14.08.1974,
Ks. A-772; przeniesiona do skansenu w Sanoku.
Dwór. Zbud. 1 poł. XIX w. Drewniany, tynkowany, kryty blachą. Parterowy,
o dwutraktowym układzie wnętrza, nakryty dachem czterospadowym, wysokim.
Reszta parku ze starodrzewem (m. in. 200-letni dąb).
Stan zachowania zły. Konieczny konserwatorski remont kapitalny dworu
i rekompozycja parku wg projektu konserwatorskiego.
Cmentarz katolicki. ZałoŜony w 1. poł. XIX w. (najstarszy nagrobek: 1865). Plan
nieregularny, na osi aleja. Nagrobki kamienne z rzeźbami, krzyŜami, obeliski, płyty;
krzyŜe Ŝeliwne na kamiennych cokołach; wyróŜnia się płyt grobowa Jana
Skiernickiego (+ 1899), uczestnika powstania styczniowego, dyrektora rafinerii,
reliefowym krzyŜem (w stanie dobrym).
Potrzebna konserwacja większości elementów kamiennych
Muzeum Przemysłu Naftowego i Etnografii. ZałoŜone w 1977 r. przez małŜeństwo
Annę i Tadeusza Pabisów i prowadzone przez nich nieprzerwanie, aktualnie
w ramach Fundacji Upowszechniania Przemysłu Naftowego B. cenne zbiory
obejmują autentyczne i zrekonstruowane urządzenia do wydobywania
i przetwarzania ropy naftowej (m. in. destylatornia z Siar z 18656 r., rekonstrukcje
szybów – m. in. z Dominkowic - i wiertnic, najstarsza kopanka „Stanisław”
funkcjonująca od 1852 r. w Pustym Polu na granicy Siar i Sękowej, minerały,
pamiątki po ludziach związanych z przemysłem naftowym, zbiory etnograficzne
(stroje, narzędzia, meble).
Konieczne zapewnienie rozwoju cennej placówce, profesjonalne opracowanie
zbiorów, konserwacja eksponatów..
Kapliczka. Zbud. XIX w. Murowana, bielona. Na rzucie kwadratowym, nakryta
namiotowym daszkiem czterospadowym.
Chałupa nr 152. Wpis do rejestru zabytków: decyzja Kl.840/15/75, 29.04.1975, Ks. A948; rozebrana w 80. latach XX w.
Cmentarz wojenny nr 101 z I wojny światowej, proj. Hans Mayr, miejsce spoczynku
51 Ŝołnierzy armii rosyjskiej. Na planie prostokąta, o osiowej kompozycji, ujęty
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betonowymi słupami i metalowymi wypełnieniami. Zachowane cztery duŜe krzyŜe
aŜurowe na groby typu „rosyjskiego” (jeden rozbity).
Stan bardzo zły. Konieczne wpisanie do rejestru zabytków, opracowanie i realizacja
konserwatorskiego projektu rekonstrukcji w oparciu o projekt archiwalny, ikonografię i
zachowane, autentyczne elementy (min. typowego krzyŜa drewnianego o odmianie
„rosyjskiej” proj. inŜ. Mayra.
KrzyŜe przydroŜne:
• kamienny, ludowy, z płaskorzeźbionym przedstawieniem UkrzyŜowanego, XIX
w.;
• Ŝeliwny, na kamiennym cokole, fundowany przez rodzin Knobisów, XIX/XX w.
Celowa konserwacja elementów kamiennych i Ŝeliwnych.

h) Racławice
Układ przestrzenny wsi. Wieś ksiąŜęca (królewska) lokowana na prawie niemieckim
moŜe w 2. poł. XIII w., w związku z akcją osadniczą związaną z lokacją Biecza,
potwierdzona źródłowo w 2. poł. XIV w.; niewielkie nawsie w dolinie potoku
Sitniczanka, prostopadle do niego wytyczone dwa kompleksy ról.
Spichlerzyk murowany z kamienia, XIX/XX w.
Stan dość dobry.
Cmentarz wojenny nr 111 z I wojny światowej. PołoŜony na wzgórzu, proj. Hans
Mayr, miejsce spoczynku 68 Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej i 60 rosyjskiej.
Otoczony pierwotnie drewnianym parkanem z betonowymi słupkami, w centrum
pierwotnie drewniany krzyŜ. Na nagrobkach częściowo zachowane kute krzyŜe.
Stan bardzo zły. Konieczny wpis do rejestru zabytków oraz restauracja
i rekonstrukcja wg projektu konserwatorskiego, opracowanego w oparciu o projekt
archiwalny, ikonografię i zachowane elementy: rekonstrukcja drewnianego
ogrodzenia, drewnianego kryza, kutych krzyŜy nagrobnych, tabliczek z inskrypcjami.
Celowe przywrócenie pierwotnej ekspozycji widokowej przez wycięcie drzew przed
cmentarzem.
Figura Serca Jezusa, XIX w., barokowo-ludowa, kamienna.
Stan dość dobry.

i) RoŜnowice
Układ przestrzenny wsi. Wieś biskupia lokowana przed 1354 na prawie
magdeburskim (miejscu notowanej od 1291 osady Niemścino), moŜe
z jednoczesnym erygowaniem parafii (wzmiankowanej 1415). Nawsie nad potokiem.
Kościół par. p.w. św. Andrzeja. Zbud. 1756, restaurowany m. in. 1894,
odbudowywany po poŜarze 1992. Orientowany. Drewniany. Po kościele w Szalowej
najwybitniejsze dzieło późnego baroku w sakralnej architekturze drewnianej.
Trójnawowy, z węŜszym od korpusu, trójbocznie zamkniętym prezbiterium i wieŜą od
zachodu (zachowana do poŜaru); ściany oszalowane i częściowo pobite gontem, na
dachach nowe pokrycie blacha falistą. W korpusie i prezbiterium pozorne sklepienia
(zachowane do poŜaru); podziały międzynawowe w formie toskańskich kolumn,
odcinków belkowania i arkad o wykrojach półeliptycznych. Polichromia z 1894 r.
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Wystrój z czasu budowy, późnobarokowy: ołtarz główny i dwa boczne, ambona,
prospekt organowy, chrzcielnica. Na zewnętrznej ścianie prezbiterium rzeźba
Chrystusa na krzyŜu, barokowa, XVII/XVIII w. Wpis do rejestru zabytków: decyzja
Kl.II-680/24/71. 08.07.1971, Ks. A-197.
Prace restauratorskie po poŜarze z 1992 r. zostały na pewnien czas przerwane co
pogłębiało stan zaniedbania. W 2008 r. opracowano projekt odbudowy spalonej
wieŜy i dachu wraz z pozornymi sklepieniami deskowymi. W 2009 r. odbudowano
wieŜę z pokryvciem gontowym. Wskazana dalsza odbudowa dachu krytego gontem
z podwieszonym pozornym sklepieniem.
Osada wczesnośredniowieczna, stanowisko nr 3 obok drogi do Rzepiennika
Suchego.
Dwór. Zbud. moŜe 1. poł. XVI w.; sytuacja obronna, na wzniesieniu. Wielokrotnie
przebudowywany, XVIII-XIX włączony w budynek gospodarczy, dziś bezstylowy.
Pozostałość większego zespołu. Murowany z kamienia. Parterowy, z piwnicą. Część
pierwotna (wschodnia), jednownętrzowa, prostokątna (zbliŜona do kwadratu),
wyodrębniona w rzucie grubymi murami.
Celowe przeprowadzenie badań architektonicznych.
Spichlerz plebański; zbud. zapewne XVIII w.; wpis do rejestru zabytków: decyzja
Kl.II-680/63/72, 02.09.1972, Ks. A-208; przeniesiony do skansenu w Szymbarku.
Zagroda nr 18 (dom, stodoła, stajnia, chlew); wpis do rejestru zabytków 14.08.1974,
Ks. A-765; przeniesiona do skansenu w Sanoku
Cmentarz rzymskokatolicki. ZałoŜony w XIX w. (najstarszy nagrobek: 1880). Na
planie prostokąta z aleją na osi. Nagrobki kamienne z rzeźbami, krzyŜami,
obeliskami..
Potrzebna konserwacja elementów kamiennych.
Cmentarz wojskowy nr 112 z I wojny światowej. Usytuowany na pagórku, projektu
przypuszczalnie Jana Szczepkowskiego, miejsce spoczynku 85 Ŝołnierzy armii
austro-węgierskiej, 22 niemieckiej i 143 rosyjskiej. Na planie prostokąta, o osiowej
kompozycji, otoczony kamiennym murem; na nagrobkach kute krzyŜe.
Stan bardzo zły. Konieczny wpis do rejestru zabytków oraz restauracja wg projektu
konserwatorskiego, w oparciu o projekt archiwalny, ikonografię i zachowane
elementy..
Kapliczka. Zbud. 1. poł. XIX w., remontowana 1919. Na planie prostokąta z półkolistą
absydką. Murowana z kamienia, nakryta pozornym sklepieniem z desek
i dwuspadowym daszkiem.
Figury przydroŜne, kamienne:
• św. Jana Nepomucena, wykonana w 1746 r., barokowa, z rzeźbą świętego na
cokole; konieczna konserwacja kamienia i wpis do rejestru zabytków,
• św. Michała Archanioła, wykonana ok. poł. XVIII w., barokowa, z rzeźbą
świętego na cokole; konieczna konserwacja kamienia i wpis do rejestru
zabytków,

47

•
•
•

św. Tadeusza (przed kościołem), fundowana ok. 1800 r., w tradycji barokowej,
z rzeźba świętego na cokole; z rzeźbą świętego na cokole; konieczna
konserwacja kamienia i wpis do rejestru zabytków,
Matki Boskiej z Dzieciątkiem, ludowa, z 1889 r., z rzeźbą i płaskorzeźbami
świętych; konieczna konserwacja kamienia,
Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, z datą 1918 i płaskorzeźbami; stan
dobry.

j) Sitnica
Układ przestrzenny wsi. Wieś królewska lokowana na prawie niemieckim przez
Kazimierza Wielkiego 1351; układ lokacyjny z nawsiem w dolinie potoku Sitniczanka i
dwoma kompleksami ról na stokach doliny.
Figury przydroŜne:
• Matki Boskiej, pocz. XX w., kamienna,
• krzyŜ kamienny, pocz. XX w., z płaskorzeźbionym przedstawieniem
UkrzyŜowanego i płaskorzeźbami świętych na cokole: celowa konserwacja
kamienia,
• drewniana, w formie słupa, ludowa, pocz. XX w., z płaskorzeźbami św. Józefa
Dzieciątkiem, Serca Jezusa, Matki Boskiej: celowa konserwacja;
• krzyŜ drewniany z „szafową” kapliczka, w której rzeźba UkrzyŜowanego, XX
w.,
• krzyŜ drewniany z rzeźbą UkrzyŜowanego, pocz. XX w.

k) Strzeszyn
Układ przestrzenny wsi. Wieś ksiąŜęca (królewska) lokowana na prawe niemieckim
(z ukształtowaniem nawsia i ról) moŜe w 2. poł. XIII w.; sołtys wzmiankowany 1383.
Cmentarz wojenny nr 104 z I wojny światowej (przysiółek Wilczak). Na stoku
wzgórza, w lesie. Proj. Hans Mayr, miejsce spoczynku 11 Ŝołnierzy armii austrowęgierskiej i 22 rosyjskiej. Zasadnicze elementy pierwotnego ukształtowania
(drewniane ogrodzenie, drewniany krzyŜ na osi) niezachowane, zastąpione
współczesnymi (nowe ogrodzenie z betonowymi słupami i elementami metalowymi,
kryz brzozowy); zachowany fragment kamiennego muru w części frontowej,
pozostałości kamiennych nagrobków i Ŝeliwnych krzyŜy nagrobnych. Wpisany do
rejestru zabytków Województwa Małopolskiego Ks. A – 400/M, dec. z dnia
31.03.2009 r.
Stan zły. Konieczny wpis do rejestru zabytków oraz restauracja i rekonstrukcja
wszystkich pierwotnych elementów wg projektu konserwatorskiego (opracowanego
z wykorzystaniem projektu archiwalnego, ikonografii i zachowanych elementów).

2. Gmina Bobowa
a) Bobowa
Układ urbanistyczny miasta wytyczony został w związku lokacją na prawie
magdeburskim (przywilej niezachowany), dokonaną moŜe ok. 1330 r. (dokument
z datą 1339 jest falsyfikatem), z pewnością przed rokiem 1346 (najstarsza wzmianka
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o parafii). Ma regularną, szachownicowo-pasmowa dyspozycję, z prostokątnym
rynkiem w centrum, podzielonymi na działki siedliskowe blokami zabudowy
i kościołem parafialnym w naroŜu. Naturalne warunki obronne zapewniają: od
południa koryto rzeki (Białej), od wschodu i południowego wschodu potoku (dopływu
Białej). Jednocześnie rozmierzono niewielkie zaplecze rolnicze.
Podstawą ochrony układu urbanistycznego winno być studium historycznourbanistyczne, które w oparciu o szczegółowe analizy historyczne i krajobrazowe
określiłoby strefy ochrony konserwatorskiej. Strefy te – po ich zatwierdzeniu przez
Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – winny być uwzględnione w
planie zagospodarowania przestrzennego, stając się prawem lokalnym po jego
przyjęciu przez Radę Gminy. Większa część historycznego centrum miasta powinna
być objęta strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej krajobrazu z zabudową (A),
otwarte tereny rolne (nie budowlane) – strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej
krajobrazu bez zabudowy (AK), historyczne przedmieścia – strefą częściowej
ochrony konserwatorskiej krajobrazu z zabudową (B), częściowo zurbanizowane
dawne tereny rolne – strefą częściowej ochrony konserwatorskiej krajobrazu bez
zabudowy (BK), tereny przeznaczone pod nowe inwestycje – strefą ograniczającą
ochronę do wybranych elementów (C).
Kościół par. p.w. Wszystkich Świętych. Parafia istniała w 1346 r., erygowana
zapewne związku z lokacja miasta. Zbudowany w XIV/XV w. jako gotycki,
przekształcany przed 1775 i po poŜarze z 1889 r. Orientowany, murowany.
Jednonawowy, z węŜszym od korpusu, trójbocznie zamkniętym prezbiterium i wieŜą
od zachodu; pd północy barokowa kaplica kopułowa, 1740. W prezbiterium
dwuprzęsłowe sklepienie gotyckie, krzyŜowo-Ŝebrowe, z heraldyczna dekoracją
zworników, z czasu budowy; w korpusie strop. W fasadzie portal gotycki, z czasu
budowy, ostrołukowy, profilowany. Portale barokowe: w wejściu do kościoła od pd, w
wejściach z korpusu do kaplicy i z prezbiterium do zakrystii. Ołtarz główny (w nim
obraz UkrzyŜowania Jana Warchałowskiego), dwa boczne, ambona, dwa
konfesjonały, neogotyckie, 1910 (autor Lenikow); w kaplicy ołtarz rokokowy, 2 poł.
XVIII, w nim czczony obraz Matki Boskiej Bolesnej, mal. Feliks Hanasz, 1851 (kopia
obrazu Tycjana); nad wejściem do zakrystii obraz UkrzyŜowania, mal. Jacek
Malczewski. W murze cmentarza przykościelnego wykorzystane dwa barki bastionu z
XVII w. (od pn. i pd.-zach.; zob. niŜej, fortyfikacje); kostnica neogotycka, zbud. po
1889, murowana, parterowa, z ceglanym detalem. Wpis do rejestru zabytków:
decyzja 27.03.1972, Ks. A-535; stary wpis 03.03.1930, nr 32.
Stan zachowania dość dobry. W perspektywie przewidzieć przywrócenie tynku
gładkiego (jest „kropiony”). Przeprowadzić specjalistyczną konserwację portalu
gotyckiego w fasadzie oraz portalu barokowego w elewacji południowej
z rekonstrukcja brakujących elementów herbu Ogończyk.
Kościół św. Zofii, gotycki, zbudowany ok. poł. XV w. restaurowany 1820.
Orientowany, murowany z kamienia, nietynkowany. Jednonawowy, z węŜszym od
korpusu, trójbocznie zamkniętym prezbiterium, po północnej stronie którego
zakrystia. Oszkarpowany. Dachy wysokie, kryte gontem; kalenica dachu nad
prezbiterium niŜsza niŜ dachu nad nawą, na niej drewniana wieŜyczka na
sygnaturkę. Wewnątrz stropy. Cztery portale późnogotyckie z czasu budowy:
ostrołukowe w uskokowych obramieniach (w fasadzie i w elewacji północnej
korpusu), w formie trójliścia ściętego w elewacji pd korpusu). W zakrystii od wsch.
kamienne obramienie okienne, gotyckie, prostokątne, sfazowane. Dzwonnica zbud. 1
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poł. XIX w. (z adaptacja starszej?), murowana, trójarkadowa. Wpis do rejestru
zabytków: decyzja 27.03.1972 oraz 26.02.1988, Ks. A-532; stary wpis 03.03.1930, nr
33.
Stan zachowania zły: postępująca destrukcja kamienia i spoin. Konieczna
specjalistyczna konserwacja kamiennego wątku wraz ze spoinami i portali.
Cmentarz rzymskokatolicki (stary). ZałoŜony w XVIII/XIX - XIX w. (najstarszy
nagrobek: 1884). Na stoku wzgórza, za miastem. Na planie kwadratu, z bramą
w naroŜu i aleją na osi. Nagrobki kamienne w formie krzyŜy, obelisków, figur na
cokołach i Ŝeliwnych krzyŜy na kamiennych cokołach; grobowce wkopane w szkarpę,
m. in. Długoszowskich, modernistyczny z lat 20. XX w., murowany, z portykiem
kolumnowym. W naroŜniku pierwotnej części cmentarza kwatera wojenna (cmentarz
wojenny nr 133) z I wojny światowej wraz z cmentarzem rzymsko-katolickim, proj.
Jan Szczepkowski, miejsce spoczynku 114 Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej, 5
niemieckiej i 22 rosyjskiej; prostokątna, o symetrycznej kompozycji, ujęta metalowym
ogrodzeniem z kamiennymi słupkami; wysoki krzyŜ w centrum Ŝelazny, kuty. Wpis do
rej. zabytków cmentarza wojennego 04.02.1988, nr A-572.
Stan zachowania większości nagrobków kamiennych zły, postępująca destrukcja
kamienia; potrzebna specjalistyczna konserwacja. Stan cmentarza wojennego dobry.
BoŜnica barokowa, zbud. ok. poł. XVIII w. (po 1732, gdy śydzi uzyskali zezwolenie
na osiedlanie się w Bobowej, przed poŜarem 1756); wybitny ośrodek chasydyzmu.
Aktualnie po konserwacji ukończonej 2003. Murowana, na rzucie kwadratu,
dziewięciopolowa z czterema filarami wspierającymi sklepienia, wydzielającymi
środkowe pole jako bimę. Pośrodku ściany ołtarzowej aron-ha-kodesz, kamienny,
polichromowany. Od frontu drewniana, dwukondygnacjowa przybudówka
z przedsionkiem na parterze i emporą dla kobiet na piętrze. Wpis do rej. zabytków
10.04.1968 nr A-374 i 26.02.1988, nr A-531. Stan zachowania po konserwacji bardzo
dobry.
Fortyfikacje miejskie. Miasto średniowieczne umocnione moŜe fortyfikacjami
drewniano-ziemnymi (wał) oraz fosami, powiązanymi z rzeką i potokiem
(domniemany przeciwstok fosy czytelny po pd. stronie boŜnicy). Zapewne w XVII w.
wprowadzony kleszczowy bastion akcentujący pn.-zach. naroŜnik obwodu, przy
kościele par. (zachowane fragmenty dwóch murowanych z kamienia barków, wtórnie
otynkowanych; zob. kościół par.) oraz odpowiadający mu ziemny bastion (starsza
basteja?) przy naroŜniku pn.-wsch., na pn. od kościoła św. Zofii.
Ślady wałów zachowane fragmentarycznie ze wszystkich stron wokół miasta. Celowe
badania archeologiczne oraz opracowanie
projektu konserwatorskiego ich
ekspozycji. Celowe eksponowanie kamiennego lica bastionu wykorzystanego
w murze cmentarnym kościoła parafialnego.
Kirkut (przysiółek Humry), na wzgórzu; załoŜony po 1732; ok. 200 macew
z wgłębnymi inskrypcjami hebrajskimi i płaskorzeźbionymi, symbolicznymi
przedstawieniami (korony Mądrości, lwy Judy, błogosławiące ręce kapłańskie
Aronitów, misy i dzbany Lewitów, jelenie, menory); ohel z macewą cadyka z Bobowej
Salomona Halberstama (zm. 1906); zbiorowe mogiły ofiar Holocaustu; macewa
fundacji Nissenbaumów (1988) ku czci śydów zamordowanych przez hitlerowców.
W obrębie kirkutu cmentarz wojenny nr 132 z I wojny św. nieustalonego autorstwa:
groby 7 Ŝołnierzy – węgierskich śydów, kwatera zdewastowana; konieczny remont
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w oparciu o projekt konserwatorski opracowany na podstawie zachowanych
materiałów ikonograficznych i archiwalnych. Wpis do rejestru zabytków: decyzja
390/89, 15.12.1989, Ks. A-590.
Stan zachowania większości macew zły: niektóre macewy przechylone groŜą
upadkiem, kamień zwietrzały, odpadający płatami wraz z inskrypcjami. Konieczne
opracowanie dokumentacji konserwatorskiej z odczytaniem napisów oraz podjęcie
specjalistycznej konserwacji zagroŜonych macew.
Zabudowa miasteczka w obrębie lokacyjnego układu urbanistycznego i historycznych
przedmieść zasadniczo nowa, z pojedynczymi, gruntownie przekształconymi domami
murowanymi i drewnianymi, z XVIII/XIX – XIX w.
Celowe zachowanie niskich gabarytów i tradycyjnych brył z wysokimi dachami.
Ewentualna rekonstrukcja utraconych form niektórych domów – w oparciu
o kwerendy ikonograficzne.
Dwór . PołoŜenie obronne nad stromą skarpą Białej, styczne do linii obronnej miasta
(po zach. stronie). MoŜe miejsce siedziby właścicieli miasta od średniowiecza. Dwór
murowany zbud. wg tradycji w XVII w., gruntownie przebud. 1 poł. XIX w., od 1887
w posiadaniu Bolesława Wieniawy Długoszowskiego, po 1945 uŜytkowany jako
szkoła, obecnie opuszczony. W obecnej postaci klasycystyczny. Murowany
z kamienia i cegły, otynkowany. Piętrowy, ze sklepionymi kolebkowo piwnicami,
nakryty wysokim dachem czterospadowym. W fasadzie ganek z trzema kolumnami;
tablica upamiętniająca 550-lecie bitwy po Grunwaldem, 1960. Układ wnętrz
półtoratraktowy. Przed fasadą, od pd. podjazd w obrębie kompozycji parkowej
(zajętej częściowo przez nowy budynek szkoły od zach.), po stronie pn., na szkarpie
rzecznej drzewa związane częściowo z kompozycja parkową.
W wyniku opuszczenia dworu przez szkołę – stan bardzo zły, groŜący ruiną.
Konieczne szybkie zabezpieczenie awaryjne, określenie funkcji, opracowanie
dokumentacji remontu konserwatorskiego (celowe badania architektoniczne
i badania stratygraficzne tynków oraz projekt konserwatorski parkowego otoczenia).
Kapliczka św. Floriana na Rynku, ludowa, XVIII/XIX w., z rzeźba świętego z czasu
budowy. Stan zachowania dobry.

b) Brzana
Układ przestrzenny wsi. Wieś szlachecka, zapewne lokowana na prawie niemieckim
w 2. poł. XIV w., wzmiankowana 1435. W rezultacie wytyczenie układu z nawsiem w
dolinie lewobrzeŜnego dopływu Białej i rolami po bokach.

c) Jankowa
Układ przestrzenny wsi. Niewielka wieś szlachecka, zapewne lokowana na prawie
niemieckim w XIV w, wzmiankowana od 1416.
Park dworski. Krajobrazowy, z XIX w., wykorzystujący naturalne walory
pofałdowanego terenu; dwór zburzony po 1945. Wpis do rej. zabytków 22.06.1949,
nr 35-ZP.
Celowa rewaloryzacja w oparciu o projekt konserwatorski i archiwalny plan
katastralny z poł. XIX w.
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d) JeŜów
Zespół dworu obronnego. Dwór zbud. zapewne jako gotycki w końcu XV w., przebud.
przed 1525 staraniem Klemensa Turskiego jako późnogotycki, obronny (o
charakterze refugium), z alkierzem – basztą na naroŜniku. Rozbudowany o trakt
północny ok. 1544 staraniem Adama Sussa (Strasza) 1544 (data, inicjały i herb
Ogończyk na tablicy w fasadzie). Remontowany 1911-193, 1933-1934, 1956, 19841989, 1996, do lat 80. siedziba Liceum Sztuk Plastycznych z Tarnowa. Na rzucie
prostokąta z basztą na naroŜniku pd.-wsch. Piętrowy, podpiwniczony; w piwnicach
i na parterze sklepienia. Dach wysoki, czterospadowy, kryty gontem, nad basztą
namiotowy, gontowy. Na piętrze stropy belkowe; w reprezentacyjnym wnętrzu
polichromia późnorenesansowa, 1. poł. XVII w. z przedstawieniami św. św. Floriana
i Wawrzyńca, widokiem JeŜowa i Wilczysk oraz fryzem podstropowym; portale
renesansowe; kominek; na parterze relikt polichromii z XVIII w. na sklepieniu.
Upamiętniony pobytami Artura Grottgera i Stanisława Wyspiańskiego. Dwór wymaga
remontu więźby dachowej, usunięcia ze strychu poraŜonych reliktów poprzedniej
więźby i pokrycia nowym gontem podwójnym.
Lamus dworski, zbud. XVIII w., remontowany po 1970; drewniany, piętrowy,
z gankami przy dłuŜszej elewacji, kryty wysokim dachem gontowym.
Studnia z drewnianą obudową z daszkiem na słupach, XIX w.
Park krajobrazowy, w nim relikty fortyfikacji (m. in. pozostałość fosy od pd.).
Wpis do rejestru zabytków dworu: decyzja 09.07.1949, Ks. A-542, wcześniej
03.03.1930 nr 29; wpis parku: decyzja 20.11.1987, Ks. A-527.
Dwór w stanie dobrym; potrzebna impregnacja i częściowe uzupełnienie gontowego
pokrycia dachu. Potrzebny remont lamusa. Celowe uporządkowanie parku w oparciu
o projekt konserwatorski.
Kapliczka. Zbud. XIX w. Murowana. Na planie kwadratu, nakryta sklepieniem
kolebkowym. Daszek przyczółkowy.
Figura Jezusa Frasobliwego. XIX w., ludowa, kamienna, z rzeźba na wysokim
cokole.
Stan zachowania dobry.

e) Sędziszowa
Układ przestrzenny wsi. Wieś szlachecka z nawsiem w dolinie Białej lokowana na
prawie niemieckim moŜe w 1. poł. XIV w., wzmiankowana 1383.
Kapliczka. Zbud. 1860. Murowana. Na planie prostokąta z absydką od zewnątrz
pięcioboczną, od wewnątrz półkolistą, sklepiona; daszek przyczółkowy, fasada
zwieńczona falistym szczytem

f) Siedliska
Kościół par. p.w. św. Mikołaja. Parafia notowana w najstarszych wykazach
„świętopietrza” (1325). Kościół połoŜony na wzgórzu ponad wsią, zbud. zapewne XIV
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w. (?), w latach 1561-1595 zbór protestancki (kalwiński?); wielokrotnie
przekształcany. Gotycki, o częściowo zatartych cechach stylowych. Orientowany.
Murowany z kamienia, bielony. Jednonawowy z węŜszym od korpusu prezbiterium
zamkniętym ścianą prostą. Elewacje oszkarpowane. Wewnątrz stropy.
W wyposaŜeniu elementy rokokowe z 2 poł. XVIII w. (ołtarz główny, ambona)
i barokowe z poł. XVII w. (dwa ołtarze boczne); dwa skrzydła późnorenesansowego
tryptyku z przedstawieniami świętych dziewic, Łucji i Agaty, koniec XVI w.; organy,
XIX w. Przy cmentarzu wolnostojąca dzwonnica, zbud. pocz. XIX w., murowana,
w formie potrójnej arkady. Ogrodzenie cmentarza przykościelnego murowane.
Wpisany do rejestru zabytków, nr rej.: A-161/M z 18.09.2008.
Stan zachowania bardzo dobry. W latach 2007 – 2010 kościół przeszedł gruntowny
remont: wymieniono pokrycie dachowe (wraz z wieŜą), elewacji nadano pierwotny,
gotycki wygląd.
Zespół dworski PołoŜony na wzgórzu ponad wsią, w sąsiedztwie kościoła; obronne
połoŜenie zdaje się sugerować średniowieczną genezę. .W dzisiejszym stanie
kształtowany od XVIII w., obejmuje dwór i park i reszty zabudowy gospodarczej
Dwór. W obecnej postaci zbud. w 1. poł. XIX w. O cechach klasycystycznych.
Piętrowy, na planie prostokąta, dwutraktowy, nakryty wysokim, czterospadowym
dachem. W fasadzie płaski ryzalit poprzedzony gankiem na czterech kamiennych
kolumnach (prześwity miedzy nimi wtórnie zamurowane).
Park załoŜony zapewne w XVIII/XIX w. jako ogród geometryczny, w XIX w.
przekomponowywany jako krajobrazowy..
Zespół zaniedbany. Dwór – poza nowym pokryciem dachowym – wymaga remontu
konserwatorskiego (celowe badania stratygraficzne tynków – moŜliwość odkrycia
polichromii) i ekspozycji kolumn z usunięciem zamurowań. Konieczna rewaloryzacja
parku w oparciu o projekt konserwatorski.
Zespół dworski, kościół, „stary” cmentarz i cmentarz wojenny nr 134 wpisane do
rejestru zabytków: decyzja 190/U/85, 30.08.1985 i 17.06.1994, Ks. A-190.
Cmentarz katolicki. ZałoŜony w XIX w. (najstarszy nagrobek: 1878). Na planie
nieregularnym, z aleją wytyczona w linii prostej. Nagrobki w formie krzyŜy
kamiennych i Ŝeliwnych na kamiennych cokołach. Kwatera wojenna (cmentarz
wojenny nr 134) z I wojny światowej, proj. Jan Szczepkowski, miejsce spoczynku 52
Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej; na planie prostokąta, o symetrycznej kompozycji,
ujęty kamiennym ogrodzeniem; w centrum krzyŜ betonowy.
Nagrobki kamienne wymagają specjalistycznej konserwacji. W zakresie kwatery
wojennej konieczne jest odtworzenie tabliczek imiennych przymocowanych
pierwotnie w prostokatnych ramkach u dołu Ŝeliwnych odlewanych krzyŜy.
Kapliczka. Zbud. 1. poł. XIX w. W tradycji barokowo-klasycystycznej. Murowana, na
planie czworokąta z półkolistą absydką, nakryta sklepieniem Ŝaglastym; dach
dwuspadowy. Wewnątrz ludowa rzeźba św. Mikołaja.
Figura św. Jana Nepomucena, XIX w., ludowa, kamienna.
Stan zachowania dobry.
Figura przydroŜna. Pocz. XX w. Kamienna, z wnęką na rzeźbę.
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g) StróŜna
Układ przestrzenny wsi. Wieś szlachecka lokowana moŜe w 2. po. XIII w.,
wzmiankowana w XIV w. Układ z nawsiem w dolinie potoku – dopływu Białej.
Kapliczka. Zbud. XIX w. Murowana, z drewniana wieŜyczką na kalenicy dachu.
Wewnątrz rzeźba N. P. Marii Niepokalanie Poczętej, ok. 1900.
Po remoncie stan dobry.
Kuźnia. Zbud. XIX/XX w. Drewniana, konstr, zrębowej, z okapem wspartym na
słupach od frontu.
Stan dość dobry. NaleŜy rozwaŜyć moŜliwości zachowania na miejscu lub
przeniesienia do skansenu.

h) Wilczyska
Układ przestrzenny wsi. Wieś szlachecka lokowana na prawie niemieckim moŜe w 2.
poł. XIII w., zapewne jednocześnie z erygowaniem parafii (wzmiankowanej od 1328
w najstarszych spisach świętopietrza). W rezultacie wytyczony układ z nawsiem w
dolinie potoku – dopływu Białej i kompleksy ról.
Kościół par. p.w. św. Stanisława Biskupa . Zbud. (lub przebudowany) zapewne po
odzyskaniu świątyni przez katolików 1605-1606 (uprzednio w posiadaniu arian),
konsekrowany 1641, odnowiony gruntownie 1872-1873 z przedłuŜeniem korpusu ku
zachodowi i przekształceniem dachów, remontowany w latach 50 i 90. XX w.
Orientowany. Drewniany. Jednonawowy z węŜszym, trójbocznie zamkniętym
prezbiterium; przy korpusie od pn. trójbocznie zamknięta kaplica. Dachy (nad
prezbiterium o niŜszej kalenicy) kryte gontem; na kalenicy nad korpusem wieŜyczka
na sygnaturkę. Ściany oszalowane pionowo. Wewnątrz wykrój arkady tęczowej („ośli
grzbiet”) w tradycji późnogotyckiej. Ołtarz główny z obrazem św. Stanisława
późnobarokowy, 2 ćw. XVIII w.; ołtarz boczny lewy barokowy, ok. 1700; prawy z
elementami barokowymi w strukturze z XX w.; ołtarz w kaplicy XIX/XX w., ambona
XIX w., chór muzyczny wsparty na słupach, prospekt organowy z końca. XVIII w.;
chrzcielnica gotycka, ok. 1486, dekorowana herbami Gryf, Strzemię, Prus. W
ogrodzeniu cmentarza przykościelnego kaplica grobowa; zbud. ok. poł. XIX w.; w
charakterze wczesnego neogotyku; murowana, tynkowana, na planie prostokąta z
trójbocznym zamknięciem części ołtarzowej; w fasadzie herby (Abdank i
niezidentyfikowany), nad szczytem wieŜyczka; portal i okna ostrołukowe, w nich
stolarka neogotycka z czasu budowy. Dzwonnica zbud. zapewne 3 ćw. XIX w.;
murowana, trójarkadowa. Wpis do rejestru zabytków (kościół, kaplica, dzwonnica):
decyzja 2/76, 25.11.1976, Ks. A-202.
Stan zachowania kościoła i dzwonnicy dobry, kaplicy średni (potrzebny bieŜący
remont pod nadzorem konserwatorskim, z przywróceniem gładkiego tynku w miejsce
„kropionego”).
Cmentarz rzymskokatolicki. ZałoŜony w XIX w. (najstarszy nagrobek: 1871). Na
planie nieregularnym z aleją wytyczona w linii prostej. Nagrobki kamienne w formie
sztucznych skał, obelisków, krzyŜy i krzyŜy Ŝeliwnych na cokołach. Kaplica
cmentarna zbud. w 2. poł. XIX w.; neogotycka, murowana, na planie prostokąta, we
wnętrzu sklepienie Ŝaglaste; brak wyposaŜenia.
Potrzebna specjalistyczna konserwacja kamiennych nagrobków; stan kaplicy zły
(zawilgocenie), potrzebny remont pod nadzorem konserwatorskim.
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Kapliczka św. Floriana. Zbud. 1888, wg tradycji dla figury św. Floriana „przyniesionej”
przez rzekę Białą. Na planie kwadratu, z czterema przełamanymi filarami
wspierającymi namiotowy, czterospadowy daszek, na którym osadzona metalowa
chorągiewka z datą 1673. Wpisana do rejestru zabytków, nr rej.: A-112/M
z 28.02.2008.

3. Miasto Gorlice
Układ urbanistyczny wytyczony w połowie lub po połowie XIV w. w wyniku lokacji
miasta na prawie niemieckim, dokonanej w związku z dokumentem Kazimierza
Wielkiego (1354), zezwalającego Dersławowi Karwacjanowi na załoŜenie miasta.
Lokacyjne centrum osadnicze połoŜone ponad stromą szkarpa doliny Ropy (od pd.),
o walorach obronnych. Układ szachownicowy, o dyspozycji dziewięciopolowej, z
kwadratowym rynkiem w centrum i kościołem par. zajmującym blok naroŜny.
Jednocześnie wytyczone uposaŜenie rolne - wraz ze związanymi z miastem wsiami –
Ropicami, StróŜykami i Glinikiem - (o łącznej powierzchni zapewne 150 łanów
frankońskich) z regularnym rozłogiem ról.
Podstawą ochrony układu urbanistycznego winno być studium historycznourbanistyczne, które w oparciu o szczegółowe analizy historyczne i krajobrazowe
określiłoby strefy ochrony konserwatorskiej. Strefy te – po ich zatwierdzeniu przez
Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – winny być uwzględnione w
planie zagospodarowania przestrzennego, stając się prawem lokalnym po jego
przyjęciu przez Radę Miasta. Większa część historycznego centrum miasta powinna
być objęta strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej krajobrazu z zabudową (A),
otwarte tereny rolne (nie budowlane) i zabytkowe parki – strefą ścisłej ochrony
konserwatorskiej krajobrazu bez zabudowy (AK), historyczne przedmieścia –
zwłaszcza Zawodzie - strefą częściowej ochrony konserwatorskiej krajobrazu z
zabudową (B), częściowo zurbanizowane dawne tereny rolne – strefą częściowej
ochrony konserwatorskiej krajobrazu bez zabudowy (BK), tereny przeznaczone pod
nowe inwestycje (w tym dawne tereny przemysłowe) – strefą ograniczającą ochronę
do wybranych elementów (C). Szczególny nacisk naleŜy połoŜyć na eksponowanie
cennej panoramy Gorlic od strony doliny Ropy, z dominantami w postaci ratusza,
kościoła parafialnego i dworu Karwacjanów ponad wysoką szkarpa miejską. NaleŜy
wykluczyć dalsza zabudowę szkarpy, z kultywowaniem tu zieleni niskiej. Wymogom
ochrony wspomnianej panoramy naleŜy podporządkować gabaryty zabudowy
połoŜonej u jej stóp. Warto dodać, Ŝe miasto Gorlice realizuje obecnie
kilkunastomilionowy projekt rewitalizacji starówki, który radykalnie odmieni oblicze
miasta.
Zespół zabudowy przedmieścia Zawodzie, ul. Kościuszki / ul. Sienkiewicza. Zespół
kształtowany od ok. 1787-1788 (XVIII/XIX w.) w związku z budową odcinka drogi do
Grybowa (w ramach traktu podkarpackiego), odpowiadającego dzisiejszej ul.
Kościuszki. ZłoŜony z murowanych, parterowych domów usytuowanych w pierzei ul.
Kościuszki, tworzących zasadniczo zabudowę zwartą. Mimo przekształceń –
zasadniczy charakter zespołu (skromne cechy klasycystyczne, parterowy gabaryt,
wysokie dachy, profilowane gzymsy podokapowe w fasadach, sklepienia Ŝaglaste w
niektórych wnętrzach) zachowany do dzisiaj. Charakterystyczne przykłady: dawny
zajazd, ul. Kościuszki 1 / ul. Sienkiewicza 8 (w przejazdowej sieni sklepienie Ŝaglaste
na gurtach), domy, ul. Kościuszki 1, 3, 11, 13, 17, 19.
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Utrzymanie ogólnego charakteru zespołu, wobec złego stanu większości obiektów
wymaga remontów kapitalnych wg projektów konserwatorskich.
Kościół p.w. Narodzenia N.P. Marii. Na miejscu dawnego, o tradycji z doby lokacji.
neorenesansowy (fasada neoklasycystyczna), Zbud. 1878-1890 wg projektu
Franciszka Marii Pavoniego, odbudowany po zniszczeniach z I wojny światowej w
latach 1920-1923 (arch. Józef Gałęziowski). Orientowany. Neorenesansowy z
klasycyzującą, palladiańską fasadą. Bazylikowy, trójnawowy, z jednonawowym
prezbiterium zamkniętym półkolista absydą; przy prezbiterium od południa wieŜa –
akcent urbanistyczny w panorami miasta. Filary międzynawowe opilastrowane.
Sklepienia: w nawie głównej i prezbiterium kolebkowe z lunetami, w nawach
bocznych Ŝaglaste. Ołtarze główny i dwa boczne neorenesansowe, proj. Henryk
Marconi, w głównym obraz Matki Boskiej, mal. Jan Styka. Chór muzyczny wsparty na
kolumnach. WyposaŜenie z czasu budowy: ławy. Konfesjonały; w oknie zachodnim
witraŜ z przedstawieniem św. Stanisława. Przy filarze międzynawowym rzeźba
Chrystusa u słupa, barokowa, XVII w., otoczona kultem przed 1700, pierwotnie
umieszczona w odrębnej kaplicy (Capella Carceris Christi).
Stan dobry.
Dawna boŜnica (dziś piekarnia), ul. Piekarska 3 / ul. Cicha. Zbud. koniec XIX w.,
sprofanowana przez hitlerowców w dobie Holocaustu, remontowana z całkowitą
likwidacją historyzującego, bogatego detalu fasady i przekształceniem form otworów
w elewacji bocznej; po 1945 uŜytkowana jako magazyn, od 1967 jako piekarnia.
Pierwotnie eklektyczna. Murowana. ZłoŜona z dwóch członów: kwadratowej,
jednoprzestrzennej męskiej sali modlitewnej i przybudówki piętrowej z przedsionkiem
na parterze i galeria dla kobiet na piętrze. Fasada siedmioosiowa, z zachowanymi
arkadowymi otworami na obu kondygnacjach. W fasadzie tablica upamiętniająca
martyrologię śydów gorlickich w dobie Holocaustu, wmurowana staraniem PPS.
Wpis do rejestru zabytków: decyzja 581/95, 07.08.1995, nr A-781.
Potrzebne przywrócenie pierwotnej formy fasadzie (wg ikonografii) i wprowadzenie
funkcji odpowiedniej dla architektury sakralnej, umoŜliwiającej odtworzenie
charakteru wnętrza męskiej sali modlitewnej.
Dawna boŜnica (moŜe dawny bejt ha-midrasz chasydów), ul StraŜacka 8 / ul.
Krzywa. Zbud. koniec XIX w., gruntownie przebudowana po 1945 z przeznaczeniem
głównej sali na remizę straŜy poŜarnej, obecnie opuszczona. Pierwotnie eklektyczna.
Murowana. ZłoŜona z dwóch członów: kwadratowej, jednoprzestrzennej sali męskiej
– o dwukondygnacjowym gabarycie - zwróconej fasadą ku placykowi u zbiegu ulic
StraŜackiej i Krzywej (z bocznymi elewacjami przy tychŜe ulicach) oraz
z parterowego skrzydła bocznego przy ul. StraŜackiej. Bryła i wystrój elewacji części
dwukondygnacjowej całkowicie przekształcone w związku z adaptacja na remizę,
z przebiciem nowych, szerokich otworów w fasadzie (dwa wjazdy dla wozów
straŜackich, okna na piętrze) i elewacji od ul. StraŜackiej (okna na piętrze),
z zachowaniem profilowanego gzymsu wieńczącego. Bryła (dach dwuspadowy)
i elewacja skrzydła bocznego (otwory, gzyms wieńczący) zachowane.
Stan zły: obiekt opuszczony, zawilgocony, zagroŜony ruiną. Z uwagi na tradycję
historyczna sakralny charakter konieczne zachowanie i zagospodarowanie w sposób
nie kolidujący z sakralną tradycją (uzgodniony z Gminą śydowską). Konieczny
remont konserwatorski w oparciu o projekt zatwierdzony przez Gminę śydowską
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i władze konserwatorskie, zakładający przywrócenie dawnej bryły i dawnych elewacji
(otworów, detalu) na podstawie materiałów archiwalnych (ikonografii) i analogii.
Ratusz. Pierwotny w obrębie rynku. Zbud. w obecnym miejscu ok. 1790, w dzisiejszej
postaci ukształtowany w XIX i XX w.; w 1853 r. mieścił aptekę Ignacego
Łukasiewicza, pioniera przemysłu naftowego, wynalazcy lampy naftowej
(rekonstrukcja pierwszej na świecie latarni umieszczona w hallu). Do poł. XX w.
jednopiętrowy; nadbudowany z ukształtowaniem obecnej bryły i fasady po 1956 r.
Obecnie dwupiętrowy (trzecie piętro wprowadzone wtórnie w attyce); fasada
symetryczna z artykulacja lizenową pięter w partii środkowej, wieńczonej trójkątnym
tympanonem. WieŜa zegarowa czworoboczna – akcent urbanistyczny panoramy
Gorlic od strony doliny Ropy, dominanta Rynku. Stan zachowania dobry.
Dwór Karwacjanów. PołoŜenie obronne nad skarpą dolny Ropy, styczne do
lokacyjnego układu miejskiego. Zbud. zapewne w końcu XIV w. jako obronna,
kamienna wieŜa – siedziba właścicieli miasta, rozbudowywany w XV w., przebud.
jako renesansowy XVI w. staraniem PieniąŜków, w XVI/XVII - 1 poł. XVII w.
uŜytkowany jako zbór kalwiński, w XVIII/XIX w. lamus. Zrujnowany podczas I wojny
światowej (po Bitwie Gorlickiej, 1915) i odbudowany. Po 1945 w ruinie, w latach 60.
odgruzowany z odbudowa piwnic i częściowo parteru, odbudowany i rekonstruowany
w latach 1983-1992 wg proj. arch. Krzysztofa Filara i art. plastyka Zdzisława Tohla;
dziś Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów”. Murowany; obronny; piętrowy; nakryty
nowym, wysokim dachem łamanym; dominanta – obok kościoła – w panoramie
Gorlic od strony doliny Ropy. Autentyczne partie (m. in. od wschodu: ściany piwnicy,
częściowo parteru i piętra) eksponowane w elewacjach. Wpis do rejestru zabytków:
decyzja 338, 21.02.1973, Ks. A-538. Stan zachowania dobry.
Zespół domów – siedziba Muzeum Regionalnego PTTK, ul. Wąska 7-9. Zespół
domów, ul. Wąska 7, 9 (tak zwany Dom Oskara Kolberga). Zbudowane jako
parterowe ok. 1779-1790 (don nr 9 staraniem kaflarza Grabca-Grabczyńskiego),
murowane, ze sklepionymi pomieszczeniami i skromnym, wczesnoklasycystycznym
detalem fasad (zachowane profilowane gzymsy podokapowe), przebudowane. Dom
nr 7 wtórnie nadbudowany o piętro, z nową dekoracją sgraffitową fasady
przedstawiającą bitwę gorlicką (1915), autor Zdzisław Tohl. Ekspozycja obejmuje
historię Gorlic (m. in. archiwalne plany i widoki miasta, związane z Gorlicami dzieła
sztuki (m. in. rzeźbiarki portret Marii ze Skrzyńskich Sobańskiej, dzieło Konstantego
Laszczki, 1918), judaica (odkryte ostatnio w piwnicach, zakopane zapewne w dobie
Holocaustu), liczne pamiątki związane z bitwa gorlicką, makieta – panorama bitwy
gorlickiej, gabinet figur woskowych (postacie z doby I wojny światowej), zabytki
związane z przemysłem naftowym, dział etnograficzny. Dom nr 9 wpisany do rejestru
zabytków: decyzja nr 1575/XII/R17/47, 31.05.1947 oraz nr 17-ZN , 01.07.1949, Ks.
A-536. Stan zachowania średni. Konieczne osuszenie piwnic (wilgoć stanowi
zagroŜenie dla ekspozycji).
Budynek szkoły, ul. Marcina Kromera. Gimnazjum utworzone 1906 decyzja cesarza
Franciszka Józefa. Gmach wzniesiony 1912-1914, proj. Arch. Tadeusz Mostowski,
profesor c.k. Szkoły Przemysłowej we Lwowie. W 1918 r. nadanie imienia Marcina
Kromera (dziś Liceum Ogólnokształcące im. Kromera). Późny historyzm. Budynek
wolnostojący, dwupiętrowy, dwuskrzydłowy. Fasada symetryczna, z ceglanym licem
pięter, tynkowanym parterem oraz tynkowanym i kamiennym detalem, zwieńczona
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attyka nawiązującą do krakowskich Sukiennic, zaakcentowana ryzalitami –
centralnym i parą bocznych.
Stan dość dobry. Celowy wpis do rejestru zabytków. W przyszłym remoncie
wykorzystać materiały ikonograficzne (widokówki w zbiorach Leszka Wojtasiewicza w
Gorlicach).
Budynek szkoły, ul. Władysława Jagiełły 2 / ul. 3 Maja. Zbud. koniec XIX w.
Historyzm. Piętrowa, dwuskrzydłowa. Lico piętra ceglane, parter i detale tynkowane.
Stan zachowania dobry. Celowy wpis do rejestru zabytków.
Budynek szkoły Ŝeńskiej, pl. Kościelny 2 / Rynek. Zbud. koniec XIX w. Historyzm.
Murowany. Dwupiętrowy, dwuskrzydłowy. Fasada z ryzalitami.
Stan dobry. Celowy wpis do rejestru zabytków. W przyszłym remoncie wykorzystać
materiały ikonograficzne (widokówka w zbiorach Leszka Wojtasiewicza w Gorlicach).
Budynek szkoły, ul. Wyszyńskiego. Zbudowany ok. 1912 staraniem przemysłowca
Williama Henry’ego Mac Garvey’a. Modernistyczny. Piętrowy, nakryty wysokim,
czterospadowym dachem, z symetrycznie rozwiązanymi rzutem, bryłą i elewacjami.
Na osi fasady monumentalna arkada. W otoczeniu park (zob. park miejski im. Mac
Garvey’a). Stan dobry po przeprowadzonych pracach remontowych.
Budynek starosta powiatowego, ul. Biecka 3 / ul. 11 Listopada. Zbud. w końcu XIX w.
w wyniku utworzenia powiatu gorlickiego (1866), bryła przekształcona z likwidacją
szczytów i wprowadzeniem obecnego, łamanego dachu mieszczącego dodatkową
kondygnację. Historyzm. W zwartych pierzejach ulic. Piętrowy, dwuskrzydłowy, ze
ściętym naroŜnikiem. Ceglany z eksponowanymi, dekoracyjnymi, wielobarwnymi
wątkami; detal ceramiczny i kamienny (balkon na naroŜniku), cokół kamienny. Stan
dobry. Celowy wpis do rejestru zabytków.
Budynek sądu, ul. Biecka 5. Zbud. w końcu XIX w. W zwartej pierzei ulicy. Historyzm.
Dwupiętrowy, o symetrycznym rzucie, bryle i fasadzie z centralnym ryzalitem o
pilastrowej artykulacji pięter, zwieńczonym attyką; parter rozwiązany jako strefa
cokołowa, dekorowany neorustyką. Stan dość dobry. Celowy wpis do rejestru
zabytków.
Budynek banku, ul. Władysława Jagiełły 8 / ul. Stawiska. Zbud. w latach 20. XX w., w
dobie odbudowy miasta po zniszczeniach z I wojny światowej. Klasycyzujący
modernizm (w duchu ówczesnych projektów Adolfa Szyszko-Bohusza). Dwupiętrowy
(drugie Pietro w kondygnacji attyki), o elewacjach artykułowanych pilastrami
wielkiego porządku; w monumentalnej, symetrycznie skomponowanej fasadzie
wgłębny portyk z parą kolumn kompozytowych.
Stan dobry. Celowy wpis do rejestru zabytków, w perspektywie przywrócenie
pierwotnej kolorystyki elewacji.
Budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, ul. Władysława Jagiełły 5.
Zbudowany w 1902 r. związku z załoŜeniem „Sokoła” w Gorlicach staraniem
Konstantego Laskowskiego (1892). Historyzm. Piętrowy. Fasada ceglana, z parą
płaskich, tynkowanych ryzalitów bocznych, zwieńczona gzymsem i fryzem
arkadkowym; ryzality zwieńczone attykami krenelaŜowymi, z wielobocznymi
wieŜyczkami na naroŜach.
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Stan zły, cechy stylowe częściowo zatarte przez niewłaściwe przebudowy. Celowy
wpis do rejestru zabytków i rewaloryzacja w oparciu o projekt konserwatorski
uwzględniający przekazy ikonograficzne (widokówka w zbiorach Leszka
Wojtasiewicza w Gorlicach, ok. 1910).
Budynek stacji kolejowej. Zbud. ok. 1885 w związku z budową linii kolejowej Gorlice
– Zagórzany, wg typowego projektu stacji średniej wielkości. Murowany, piętrowy, o
symetrycznej bryle i fasadzie, z parą ryzalitów. Dachy naczółkowe o wysuniętych
okapach.
Stan dość dobry.
Zespół dawnej Rafinerii Nafty w Gliniku Mariampolskim, ul. Kard. Stefana
Wyszyńskiego – ul. Michalusa. Rafineria (później „Gilmar”) załoŜona w 1885 r.
staraniem kanadyjskiego przemysłowca Williama Henry’ego Mac Gavery’ego (18431914). Wzniesiony zasadniczo przed 1914 r., modernistyczny. ZłoŜony z budynku
biurowego, dwóch domów pracowniczych dla wyŜszej kadry, domu dla robotników
(ul. i zabudowy przemysłowej.
Budynek administracyjny. Piętrowy, nakryty wysokim dachem czterospadowym; bryła
i fasada symetryczne. Na osi w fasadzie kolumnowy portyk dorycki i balkon oraz
trójkątny tympanon, w którym górnicze symbole: skrzyŜowane młotki i pozdrowienie
„Szczęść BoŜe”. W oknach kute, ornamentalne kraty. Dekoracja sztukatorska z
motywami meandra.
Stan zachowania zły.
Dom, ul. Wyszyńskiego 13. Parterowy z półpiętrzem w wysokim dachu
czterospadowym, z bocznymi, asymetrycznymi względem korpusu skrzydłami. Bryła
i fasada zróŜnicowane , oŜywione balkonami – tarasami.
Stan zachowania bardzo zły; obiekt opuszczony.
Dom, ul. Wyszyńskiego 15. Parterowy z półpiętrzem, nakryta wysokim dachem, o
zróŜnicowanej bryle i fasadzie.
Stan dość dobry.
Całość zespołu winna być wpisana do rejestru zabytków i zagospodarowana.
Konieczna weryfikacja historycznych elementów zachowanych w obrębie zespołu
fabrycznego.
Stan dobry.
Dom, ul. Biecka 1. Zbud. w 1912 r. (data w fasadzie). Jeden z ciekawszych
przykładów architektury secesyjnej w mieście. Murowany, piętrowy, z asymetryczne
usytuowanym ryzalitem w fasadzie, oŜywionej stosunkowo bogatym detalem
modelowanym w tynku i w stiuku.
Stan średni. Celowy wpis do rejestru zabytków i konserwacja fasady
z przywróceniem pierwotnej kolorystyki (w oparciu o badania sondaŜowe tynków).
Likwidacja szpecących reklam.
Kamienica, ul. Biecka 6. Zbud. XIX/XX w. Historyzm. Dwupiętrowa, dwuskrzydłowa.
Stan średni. Celowe zachowanie jako jednego z ciekawszych przykładów zabudowy
z lat dwudziestych XX w., kształtowanej po zniszczeniach z I wojny światowej.
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Kamienice, ul. Chopina 11 i 13. Zbudowane w latach 20 XX w. dla pracowników
zakładu przemysłowego. Wolnostojące, pierwotnie w otoczeniu ogrodowym, o
symetrycznych, zróŜnicowanych bryłach z wysokimi dachami i elewacjach,
jednopiętrowa (nr 11) i dwupiętrowa (nr 13).
Stan średni. Konieczny remont uzgodniony z władzami konserwatorskimi.
Dom, ul. Kołłątaja 2 / ul. Władysława Jagiełły. Zbud. koniec XIX w. Historyzm.
Parterowy, poprzedzony tarasem, o bogatym detalu architektonicznym fasady.
Dom, ul. Kołłątaja 8. Zbud. koniec XIX w., 1939-1945 miejsce tajnego nauczania.
Historyzm. Parterowy. Stan dość dobry.
Willa, ul. Krasińskiego 8. Zbud. pocz. XX w. Późny historyzm. Murowana z werandą
konstrukcji szachulcowej. Późny historyzm. Parterowa.
Willa, ul. Krasińskiego 10. Zbud. pocz. XX w. Późny historyzm. Murowana. Późny
historyzm. Parterowa
Willa, ul. Krasińskiego 12. Zbud. ok. 1910. Wczesny modernizm. Murowana,
parterowa, z piętrową, kwadratową wieŜą na naroŜniku.
Willa, ul. Krasińskiego 14. Zbud. pocz. XX w. Późny historyzm. Murowana, parterowa
z facjatą.
Willa, ul. Kromera. Zbud. ok. 1910. Wczesny modernizm. Parterowa, z facjatą,
nakryta dachem czterospadowy,.
Stan dobry zabudowy willowej przy ul. Krasińskiego dość dobry. W przyszłych
remontach wykorzystać materiały ikonograficzne (widokówki w zbiorach Leszka
Wojtasiewicza w Gorlicach).
Budynek mieszalny „Szklarczykówka”, ul. Legionów 13. Zbud. 1932-1933 staraniem
Józefa Szklarczyka; od marca. 1941 siedziba Gestapo (zginęło tu w trakcie
przesłuchań ok. 300 osób spośród prawie 2 tys. tutaj więzionych). Aktualnie po
remoncie – „Dom pamięci im. Wilhelma Macha”. Modernistyczny, murowany,
dwuskrzydłowy, piętrowy. W fasadzie tablica upamiętniająca martyrologię
mieszańców Gorlic w dobie okupacji hitlerowskiej. Wpis do rejestru zabytków:
decyzja 395/89, 14.03.1989, Ks. A-595.
Stan dobry.
Dom, ul. 11 Listopada 1a. Zbud. lata 20. XX w. Modernistyczny. Wolnostojący.
Murowany. Piętrowy. O symetrycznym rzucie, bryle z wysokim dachem i fasadzie.
Stan dość dobry.
Dom, ul. 11 Listopada 5. Zbud. koniec XIX w. Historyzm. Murowany, parterowy.
Willa, ul. 11 Listopada 17. Zbud. w końcu XIX w. Historyzm, z elementami
budownictwa właściwego uzdrowiskom. Murowana, parterowa. W fasadzie centralny
ryzalit oraz asymetrycznie usytuowane podcienie z drewnianym, bogatym detalem.
Stan dość dobry.
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Willa, ul. 11 Listopada 19. Zbud. w latach 20. XX w. W stylu klasycyzującego
modernizmu. Parterowa z facjatą w części środkowej, o symetrycznej bryle i
fasadzie, w której na osi kolumnowy, wgłębny portyk dorycki.
Stan dobry. Celowy wpis do rejestru zabytków jako jednego z ciekawszych dzieł
architektury modernistycznej w skali miasta.
Kamienica, ul. Łukaszewicza 8. Zbud. w latach 20. XX w. Modernistyczna.
Dwupiętrowa, o symetrycznej bryle, rzucie i fasadzie, w której para wykuszy
połączonych balkonami i wspólnym, trójkątnym tympanonem w zwieńczeniu.
Dom, ul. 3 Maja 8. Zbud. 1 poł. XIX w., gruntownie przebudowany. Piętrowy. Przed
pierzeję wysunięte czteroprzęsłowe podcienia o sklepieniach Ŝaglastych na gurtach
Dom, ul. 3 Maja 12 / ul. Tysiąclecia. Zbud. XIX/XX w. Późny historyzm. Piętrowy,
dwuskrzydłowy; na naroŜniku wykusz na kamiennych wspornikach.
Dom, ul. 3 Maja 17. Zbud. koniec XIX w. Historyzm. Piętrowy.
Dom, ul. 3 Maja 25. Zbud. XIX/XX w. Historyzm. Piętrowy.
Dom, ul. 3 Maja 27. Zbud. XIX/XX w. Historyzm. Piętrowy.
Dom, ul. 3 Maja 28 / ul. Legionów. Zbud. koniec XIX w. Późny historyzm. Piętrowy,
dwuskrzydłowy.
Dom, ul. Mickiewicza 8. Zbud. XIX/XX w. (po poŜarze 1903?). Historyzm. Murowany,
piętrowy.
Dom, ul. Mickiewicza 14. Zbud. XIX/XX w. (po poŜarze 1903?). Historyzm.
Murowany, piętrowy.
Dom, ul. Ogrodowa 17. Wolnostojący w ogrodzie. Zbud. XIX/XX w.. Późny historyzm.
Murowany z ceglanym detalem. Parterowy z facjatą.
Dom, ul. Piekarska 5. Zbud. 2 ćw. XIX w. jako parterowy, Piętro wtórnie
nadbudowane. Zachowane elementy późnoklasycystycznej fasady z dekoracja
sztukatorska tympanonu bramy i nadokienników.
Celowa rewaloryzacja fasady z ekspozycja detalu sztukatorskiego wg
konserwatorskiego projektu.
Kamienice, Rynek 6-7. Pierwotnie dwa domy murowane (nr 6 zbud. zapewne XVII
w., nr 7 zapewne XVIII w.), przebudowane XVIII/XIX w. oraz gruntownie ze
scaleniem i ukształtowaniem późnoklasycystycznej fasady 1837. Murowane,
tynkowane, piętrowe, podpiwniczone; na parterze d. kamienicy nr 6 trzy portale
kamienne; wnętrza piwnic i parteru sklepione. Fasada z artykulacja pilastrową oraz
dekoracją sztukatorską w nadokiennikach obu kondygnacji; w środkowym na piętrze
data 1837. Obie kamienice (Rynek 6, 7) wpisane do rej. zabytków: decyzja 08. 06.
1949, Ks. A-537/49.
Potrzebna konserwacja fasady z przywróceniem – w oparciu o sondaŜowe badania
tynków – pierwotnej kolorystyki.
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Dom, Rynek 11. Zbud. po poŜarze 1903; dziś MłodzieŜowy Dom Kultury. Wczesny
modernizm. Piętrowy. Fasada asymetryczna z balkonem na kamiennych
wspornikach.
Dom, Rynek 12. Zbud. po poŜarze 1903. Późny historyzm. Piętrowy.
Dom, Rynek 13. Zbud. po poŜarze 1903. Późny historyzm. Piętrowy.
Dom, Rynek 16. Zbud. po poŜarze 1903. Późny historyzm z elementami secesji.
Piętrowy. Fasada symetryczna, zwieńczona belkowaniem z napisem APTEKA we
fryzie; zachowane witryny sklepowe z czasu budowy.
Dom, ul. StróŜowska 15. Zbud. w latach 20. XX w. Modernistyczny. Piętrowy,
z symetrycznym rzutem, bryłą i fasadą.
Dom, ul. Słowackiego 3. Zbud. w latach 20. XX w., w dobie odbudowy miasta po
zniszczeniach z I wojny światowej. Modernistyczny. Murowany. Piętrowy z facjatą, o
symetrycznym rzucie, bryle i klasycyzującej fasadzie.
Dom, ul. Słowackiego 5. Zbud. ok. 1900. Miejsce tajnego nauczania 1939-1945
upamiętnione tablicą. Późny historyzm. Murowany. Piętrowy.
Dom, ul. Słowackiego 7. Zbud. ok. 1900. Późny historyzm. Murowany, parterowy.
Willa, ul. Słowackiego 18. Zbud. pocz. XX w. Secesyjna. O symetrycznym rzucie,
bryle i fasadzie, z detalem sztukatorskim (m. in. liściasty fryz).
Celowy wpis do rejestru zabytków jako jednego z ciekawszych przykładów secesji w
Gorlicach.
Kamienica, ul. StróŜowska 1 / Rynek. Zbud. w latach 30. XX w. Późny modernizm.
Dwupiętrowa, dwuskrzydłowa, z trójkątnymi wykuszami i balkonami w elewacjach.
Zespół domów, ul. Wąska 7, 9, 11 (ta zwany Dom Oskara Kolberga). Zbudowane
jako parterowe ok. 1779-1790, murowane, ze sklepionymi pomieszczeniami i
skromnym, wczesnoklasycystycznym detalem fasad (zachowane profilowane gzymsy
podokapowe), przebudowane; zob. wyŜej, zespół domów – siedziba Muzeum
Regionalnego PTTK, ul. Wąska 7-9.
Dom t. zw. Oskara Kolberga, ul. Wąska 9. Zbud. 1770-1779 staraniem kaflarza
Grabca-Grabczyńskiego. O skromnych cechach klasycystycznych. Murowany,
tynkowany. Parterowy. Pomieszczenia sklepione. Wpis do rejestru zabytków: decyzja
nr 1575/XII/R17/47, 31.05.1947 oraz nr 17-ZN , 01.07.1949, Ks. A-536.
Dom Mac Garvey’a, ul. Wyszyńskiego 12. Wolnostojący na skraju parku miejskiego
im. Mac Garvey’a (zob. wyŜej). Zbud. w końcu XIX w., miejsce zamieszkania
Williama Henry’ego Mac Garvey’a w latach 1893-1912. Drewniany, tynkowany,
parterowy, o zróŜnicowanej bryle, nakryty dwuspadowymi dachami.
Stan zachowania średni.
Park miejski (Sokolski). ZałoŜony ok. 1900 staraniem Wojciecha Blechońskiego,
burmistrza Gorlic w latach 1887-1902. Na terenie łęgowym, w widłach Ropy i
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Sokówki, u stóp zadrzewionej szkarpy rzecznej. Układ zasadniczo krajobrazowy z
polanami widokowymi i swobodnie prowadzonymi alejkami; wzdłuŜ Ropy aleja
wytyczona w linii prostej. Z pozostałościami szpaleru grabowego. Pomnik
Niepodległości wzniesiony po 1918, w formie sztucznej skały zwieńczonej rzeźb orła,
z płaskorzeźbionym medalionem Juliusza Słowackiego. Wpis do rejestru zabytków:
decyzja 195/U/85, 30.081985, Ks. A-195.
Stan dobry, bieŜąco prowadzona pielęgnacja. Celowe przywrócenie w dawnych
miejscach drewnianych pawilonów znanych z ikonografii (widokówki w zbiorach
Leszka Wojtasiewicza w Gorlicach).
Park miejski im. Williama Henry’ego Mac Garvey’a. ZałoŜony staraniem Mac
Garveya przy Rafinerii Ropy Naftowej w XIX/XX w. Krajobrazowy, z adaptowanym
starodrzewiem (pomniki przyrody: dąb, modrzew) i wnętrzami widokowymi.
Stan zachowania średni. Celowy wpis do rejestru zabytków i opracowanie
konserwatorskiego projektu rewaloryzacji parku w oparciu o materiały ikonograficzne
i inwentaryzację zieleni.
Cmentarz parafialny, ul. Karwacjanów, załoŜony XVIII/XIX w., poszerzany XX w. Na
planie zbliŜonym do trójkąta, o kompozycji geometrycznej z elementami załoŜenia
krajobrazowego, z główną aleją na osi. Liczne nagrobki kamienne: w formie
obelisków, z krzyŜami, z rzeźbami oraz krzyŜe Ŝeliwne na kamiennych cokołach;
najstarszy nagrobek z 1833 r. Na osi kaplica Miłkowskich, zbud. XIX/XX w., w duchu
historyzmu, ceglana z kamiennym detalem elewacji (portyk z para kolumn w
fasadzie). Kaplica Płockich w stylu klasycyzującego modernizmu, po 1920, na rzucie
kwadratu z dwukolumnowym portykiem doryckim w fasadzie. Ogrodzenie murowane
z kamienia. Wpis do rejestru zabytków: decyzja 636/97, 30.09.1997, nr A-836.
Potrzebna rewaloryzacja kompozycji zieleni cmentarnej w oparciu o projekt
konserwatorski oraz konserwacja elementów kamiennych i Ŝeliwnych.
Cmentarz Ŝydowski. ZałoŜony zapewne XVIII w., na południowym stoku Góry
Cmentarnej. O formie zbliŜonej do kwadratu. Ok. 1900 otoczony murem. W jego
obrębie ohel oraz kwatera wojenna z I wojny światowej (cmentarz wojenny nr 90),
miejsce pochówku Ŝołnierzy wyznania mojŜeszowego: 4 armii austro-węgierskiej i 2
rosyjskiej (zachowane dwie betonowe macewy z gwiazda Dawida i inskrypcją
hebrajską). Po 1945 zbiorowe mogiły po ekshumacji zwłok w miejscach straceń z
doby Holocaustu (podnóŜe stoku było wówczas miejscem straceń). Restaurowany na
niewielka salę 1995 staraniem władz miejskich i fundacji Nisenbaumów. Zachowane
liczne kamienne macewy z XVIII (?), XIX i pocz. XX w. z wgłębnymi inskrypcjami
hebrajskimi i symbolicznymi, płaskorzeźbionymi pzedstawieniami w zwieńczeniach:
17 macew osadzonych 1995 w betonie jako rodzaj „Ściany płaczu” ku czci ofiar
Holocaustu; wiele innych, połamanych, zgromadzonych na stosie w jednym miejscu i
widocznych w róŜnych miejscach cmentarza. Tablica upamiętniająca miejsce
zbiorowych egzekucji. Nowa brama (1995). Wpis do rejestru zabytków (całości
cmentarza): decyzja 404/89, 20.12.1987, Ks. A-604.
Stan zachowania bardzo zły. Konieczne pilne opracowanie inwentaryzacji nagrobków
z odczytaniem inskrypcji (wskutek postępującej destrukcji kamienia odczytanie
większości inskrypcji w przyszłości nie będzie moŜliwe) oraz opracowanie – w
oparciu o badania historyczne – projektu rekompozycji cmentarza: ogrodzenia,
zieleni, eksponowani zachowanych macew. Potrzebna pilna, specjalistyczna
konserwacja nagrobków.
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Cmentarz wojenny nr 87 (Nowodworze, na Pociesze; ul. Łokietka) z I wojny
światowej, proj. Hans Mayr, miejsce spoczynku 81 Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej,
57 niemieckiej i 66 rosyjskiej. Na skomplikowanym planie (obrys granic „schodkowy”,
symetryczny). Na nagrobkach kute krzyŜe, w centrum krzyŜ drewniany w znacznej
mierze uległ destrukcji. Wpis do rej. zabytków: decyzja 434/91, 30.10.1991, Ks. A634.
Stan dość dobry. Konieczna rekonstrukcja krzyŜa wg projektów archiwalnych.
Konieczne takŜe będzie wykonanie nowych tabliczek na krzyŜe nagrobne.
Dokumentacja kosztorysowa i projektowa finansowana na mocy uchwały Sejmiku
Województwa Małopolskiego, 26. 03. 2007.
Cmentarz wojenny nr 88 (Sokół), ul. Dukiewka 2, z I wojny światowej, proj. Hans
Mayr, miejsce spoczynku 20 Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej i 100 rosyjskiej. Rzut
zbliŜony do krzyŜa, kompozycja osiowa zaakcentowana potęŜnym krzyŜem
betonowym. Ujęty murem betonowym, na betonowych nagrobkach krzyŜe kute. Wpis
do rejestru zabytków: decyzja 435/91, 30.10.1991, Ks. A-635.
Stan zachowania średni. Prace kosztorysowe i projektowe finansowane na mocy
uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego, 26. 03. 2007.
Cmentarz wojskowy nr 89 z I wojny światowej; zniszczony w latach 60. XX w. w
związku z budowa bloków mieszkalnych przy ul. Kopernika (nie istnieje); szczątki 61
Ŝołnierzy niemieckich przeniesione zostały na cmentarz nr 91 w Gorlicach.
Cmentarz wojenny nr 91 („Korczak”; Góra Cmentarna) z I wojny światowej, proj. (w
wyniku konkursu) Emil Ladewieg, 1916-1917, miejsce spoczynku 425 Ŝołnierzy armii
austro-węgierskiej, 140 niemieckiej (nie licząc szczątków przeniesionych z cmentarza
nr 89; zob. wyŜej) i 287 rosyjskiej. Monumentalne załoŜenie – dominanta
krajobrazowa na szczycie Góry Cmentarnej, na rzucie zbliŜonym do prostokąta z
parą uskoków, o osiowej kompozycji. Ogrodzony potęŜnym murem kamiennym o
fortecznych formach. W centrum monumentalny krzyŜ kamienny (proj. Gustaw
Ludwig). Weście zaakcentowane monumentalną, trójarkadową bramą – łukiem
triumfalnym. Nagrobki kamienne zwieńczone krzyŜami, na nagrobkach Ŝeliwne
tablice inskrypcyjne. Granice obsadzone dębami i lipami. Dojazd wytyczona na osi
aleją. Wpis do rej. zabytków: decyzja 436/91, 04.11.1991, Ks. A-636.
Stan zachowania dobry. Konieczne przywrócenie w holu bramnym tablic
marmurowych z inskrypcjami wg zachowanej archiwalnej ikonografii.
Cmentarz wojskowy nr 92 z I wojny światowej; (1,5 km od centrum Gorlic na zachód),
proj. Hans Mayr, miejsce spoczynku 99 Ŝołnierzy armii rosyjskiej. Na zboczu
wzgórza, wokół starego dębu, wprowadzonego w kompozycję. Na symetrycznym,
prostokątnym planie z prostokątnym aneksem, ujęty betonowym murem; centralny
punkt zaakcentowany drewnianym krzyŜem. KrzyŜe nagrobne kute. Wpis do rejestru
zabytków: decyzja 459/93, 02.03.1993, Ks. A-659.
Mimo remontu sprzed kilku lat – stan zachowania średni (pękający beton). Na
podstawie zachowanej ikonografii naleŜy odtworzyć emaliowane tabliczki
inskrypcyjne za krzyŜach nagrobnych oraz drewniane ogrodzenie zamykajace
cmentarz od przodu.
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Cmentarz wojenny nr 98 (Glinik) z I wojny światowej, proj. Hans Mayr, miejsce
spoczynku 254 Ŝołnierzy armii rosyjskiej. Na planie prostokąta; os zaakcentowana
arkadową bramą ze sztucznego kamienia, pierwotnie takŜe drewnianym krzyŜem
prawosławnym. Ogrodzenie ze sztucznego kamienia na cokole kamiennym,
aŜurowe. Nagrobki betonowe z Ŝeliwnymi i kutymi krzyŜami cerkiewnymi. Tablica
inskrypcyjna Ŝeliwna z napisami w językach polskim i rosyjskim, ufundowana przez
Komitet Upamiętnienia Bitwy Gorlickiej. Teren obsadzony brzozami i cyprysami. Wpis
do rej. zabytków 30.10.1991, nr A-637. Stan zachowania dobry. Potrzebna
rekonstrukcja krzyŜa wg ikonografii. Konieczne jest odtworzenie i wkomponowanie
w Ŝeliwną tablicę pamiątkową krzyŜa drewnianego proj. H. Mayra typu „rosyjskiego”.
Ponadto istnieje konieczność odtworzenia tabliczek inskrypcyjnych na nagrobkach.
Cmentarz wojenny z II wojny światowej (ul. Wincentego Pola). ZałoŜony ok. 1945 r.,
obecnie na terenie byłej rafinerii ropy naftowej „Glimar”. Miejsce spoczynku 88
Ŝołnierzy, głównie radzieckich, takŜe polskich i polskich partyzantów. Na planie
prostokąta, o symetrycznej kompozycji, z aleją i kamiennym pomnikiem na osi. Po
bokach symetrycznie rozplanowane pasy z kamiennymi krawęŜnikami i z grobami
zaakcentowanymi przez kamienne, prostokątne płyty (bez nazwisk i dat Ŝycia). Na
pomniku tablica z danymi dot. poległych (stopnie wojskowe, imiona i nazwiska, daty
śmierci) oraz tablica informacyjna z brązu z tekstem polskim i rosyjskim. Granice
obsadzone cyprysami.
Stan zachowania dość dobry. Celowa wymiana tablicy z nazwiskami, umieszczenie
danych o poległych na ich grobach oraz – po uzgodnieniu z rodzinami – ewent.
symboli religijnych (krzyŜy cerkiewnych i rzymskich). Celowe zaprojektowanie
estetycznego ogrodzenia (obecne wykonane z metalowej siatki) z bramą. Celowe
umieszczenie przy bramie zakładu przemysłowego informacji o dostępności
cmentarza.
Kapliczka św. Jana Nepomucena. Przy moście nad Ropa (ul. Mickiewicza). Zapewne
z okresu budowy dawnego mostu, ok. 1787-1788; przekształcona. Murowana,
prostokątna, z absydką, z parą filarów tworzących podcień w fasadzie. Rzeźba
świętego drewniana, w tradycji barokowe, z czasu budowy.
Stan dobry
Kapliczka, ul. StróŜowska. Zbud. pocz. XIX w., przebudowana, ostatnio
remontowana. Murowana, na planie kwadratu, z półkoliście zamkniętym wejściem od
frontu, nakryta niskim daszkiem namiotowym.
Stan dobry
Figura Jezusa Frasobliwego na Zawodziu, naroŜnik ulic Węgierskiej i Kościuszki.
Wzniesiona XVII/XVIII w. Rzeźba drewniana, ludowa, na kamiennym słupie o formie
kandelabrowej. Miejsce umieszczenia pierwszej na świecie lampy naftowej (1854)
upamiętnione tablicą. Wpis do rej. zabytków: decyzja 400/89, 25.08.1989, Ks. A-600.
Stan dobry
Figura Matki Boskiej (na stoku szkarpy miejskiej nad Ropą; ul. Kręta), wzniesiona na
pamiątkę najazdu siedmiogrodzkiego z 1657 r. (1664?), przekształcona. Murowana,
w formie trójstrefowego słupa z arkadkami na figury i obrazy.
Stan dobry. Celowy wpis do rejestru zabytków.
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KrzyŜ przydroŜny, ul. Dmowskiego 60. Wzniesiony 1875 (data na cokole). Ludowy,
kamienny, z płaskorzeźbą UkrzyŜowanego. Stan średni. Celowy wpis do rejestru
zabytków oraz konserwacja kamienia przez artystę konserwatora według programu
uzgodnionego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
KrzyŜ przydroŜny, ul. Kochanowskiego, wniesiony w 1888 r. jako wotum za ocalenie
od zarazy. Kamienny z figurą, konieczna konserwacja, celowy wpis do rejestru
zabytków.

4. Gmina Gorlice
a) Bielanka
Układ przestrzenny wsi. Wieś zapewne lokowana na prawie wołoskim staraniem
Gładyszów w XV w., z wykształceniem nawsia nad potokiem ról – o prostopadłym do
nawsia rozłogu - na obu zboczach.
Cerkiew greckokatolicka fil. p.w. Opieki Bogurodzicy (dziś prawosławna, uŜytkowana
teŜ przez grekokatolików i katolików). Zbud. 1773 (?), przebudowywana 1913,
uszkodzona przez poŜar 1946. Orientowana. Drewniana; trójdzielna, z wieŜą z izbicą
(izbica malowana w kolorze niebieskim), nad wszystkimi członami cebulaste hełmy.
Ściany i dachy kryte gontami, hełmy blachą. Wewnątrz ikonostas z czasu budowy (z
datą 1783), w nim ikony z XVII w.; polichromia wnętrza, mal. O. Iwaszkow, 1934. W
drewnianym, zrębowym ogrodzeniu, na osi, od zach. drewniana bramka z
ośmiobocznym daszkiem namiotowym. Dachy namiotowe łamane i wieŜyczki nad
nawą i prezbiterium zostały odtworzone w 1989r. Konserwacja ikonostasu na mocy
uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego, 26. 03. 2007. Wpis do rej. zabytków:
decyzja 163, 14.03.1984, Ks. A-363.
Stan zachowania dość dobry.
Cmentarz greckokatolicki. PołoŜony na wzgórzu, nad cerkwią. ZałoŜony 2 poł. w XIX
w. (najstarszy nagrobek: 1887). Plan nieregularny. KrzyŜe nagrobne kamienne,
cerkiewne i Ŝeliwne na kamiennych cokołach.
Elementy kamienne zwietrzałe; konieczna specjalistyczna konserwacja.
Budynek dawnej szkoły ludowej łemkowskiej. Zbud. przed 1914 na miejscu
wykupionej zagrody, z której zachowane: spichlerzyk drewniany, konstrukcji
zrębowej, na kamiennym podmurowaniu, z wysuniętym okapem; kamienna piwniczka
ziemna. Czynny jako szkoła do 1961, potem przejęty przez zespół ludowy
„Łemkowyna”, od 1993 prywatne Muzeum Rzemiosła Łemkowskiego im. Stefana
Czerhoniaka. Drewniany na podmurowaniu z kamienia łamanego, z resztami bielenia
w uszczelnieniach; parterowy; układ wnętrza trójosiowy, sienią między izbami,
poprzedzoną od frontu gankiem na słupach; dach dwuspadowy. Dach naczółkowy.
Wpis do rejestru zabytków: decyzja 159/83, Ks. A-359.
Chałupa nr 76, zbudowana w XIX w., częściowo przebud. na pocz. XX w., konstrukcji
zrębowej, bielona.
Stan zabudowy zły, wymagający konserwacji z impregnacja drewna i izolacją.
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b) Bystra
Układ przestrzenny wsi. Wieś królewska lokowana na prawie niemieckim przez
Kazimierza Wielkiego 1369. W rezultacie wytyczony układ z nawsiem w dolinie
potoku Bystrzanka i regularnie rozmierzonymi rolami po obu stronach, na stokach
doliny; rozłóg regularny, prostopadły do nawsia.
Kościół par. p.w. św. Józefa. Zbud. na pocz. XX w. O cechach neogotyckich.
Murowany z kamienia ciosowego, na planie krzyŜa łacińskiego, z transeptem i
prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Dzwonnica murowana z kamienia,
trójarkadowa, współczesna kościołowi.
Stan zachowania dobry. Celowe opracowanie karty inwentaryzacyjnej i wpis do
rejestru zabytków.
Cmentarz rzymskokatolicki. ZałoŜony ok. 1925 (data na najstarszym nagrobku). Na
planie prostokąta, z główną aleją na osi. Nagrobki w formie krzyŜy z kamienia i
sztucznego kamienia.
Dwór Groblewskich w przysiółku Łęgi (dziś szkoła), zbud. 1906-1907, rozbudowany
staraniem Kazimierza Groblewskiego po 1930, murowany, parterowy z facjatą; park
dworski, XIX/XX w., wpisany do rej. zabytków: decyzja 193/U/85, 05.09.1985, Ks. A193.

c) Dominikowice
Dawniej Kobylanka Górna
Układ przestrzenny wsi; zob. Kobylanka
Grodzisko wczesnośredniowieczne
Celowe objęcie badaniami archeologicznymi.
Sprzęty do wydobywania ropy naftowej: kiwony i trójnogi (w większości w muzeum
Libuszy).
Figury przydroŜne:
• Św. Jana Nepomucena, ludowa, XIX w., kamienna, bielona; potrzebna
konserwacja kamienia,
• Serca Jezusa, 1925, kamienna, z rzeźba na cokole, na którym płaskorzeźba
Św. Rodziny,
• krzyŜ kamienny, Kudowy, XIX w., z płaskorzeźbą UkrzyŜowanego; potrzebna
konserwacja kamienia,
• krzyŜ, 1921, kamienny, z rzeźbami,
• krzyŜ, XIX/XX w., Ŝeliwny na cokole kamiennym,
• krzyŜ, ludowy, XIX w., drewniany, rzeźbiony; potrzebna konserwacja drewna
• krzyŜ, XIX w., drewniany, rzeźbiony, na nim zawieszona „szafkowa” kapliczka.

d) Kobylanka
Układ przestrzenny wsi. Wieś staraniem Sąda PieniąŜka z Iwanowic przeniesiona
1342 przez Kazimierza Wielkiego na prawo średzkie; w rezultacie wytyczenie układu
(obejmującego teŜ późniejszą Kobylankę Górna – dzisiejsze Dominikowice) z
nawsiem w dolinie potoku dopływu Ropy i prostopadłym do niego rozłogiem ról.
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Kościół par. p.w. św. Jana Chrzciciela. Zbud. przed 1750 r., moŜe przez Francesco
Placidiego, jako fundacja Ignacego Wielopolskiego; późnobarokowy; neogotycka
kaplica od południa dobud. 1898 (arch. Teodor Talowski). Jednonawowy, z węŜszym
od korpusu, półkoliście zamkniętym prezbiterium. Wnętrze ze ściętymi naroŜnikami,
artykułowane pilastrami wspierającymi belkowanie, w które – w strefie architrawu
i fryzu – wprowadzone okna. Nad korpusem i prezbiterium strop. Bogate
wyposaŜenie wnętrza z ołtarzami i amboną czasu budowy. Ołtarze – główny i cztery
boczne – niearchitektoniczne; kompozycja głównego podporządkowana otoczonemu
kultem obrazowi Jezusa UkrzyŜowanego, uzyskanemu przez Jana Wielopolskiego od
papieŜa Innocentego XI (1676-1689). Polichromia wnętrza z XIX w., zapewne
nawiązująca do pierwotnej, iluzjonistycznej, z przedstawieniami świętych imitującymi
rzeźby na pilastrach. Elewacje rozczłonowane pilastrami; fasada trójosiowa
z balkonem. Z kompozycją całości związane ogrodzenie z bramką i schodami na osi,
przed fasadą, w murze – na naroŜniku załoŜenia – dzwonnica trójarkadowa. Ponadto
w biegu muru konfesjonały i wtórnie wprowadzone stacje Drogi KrzyŜowej. Kaplica
o charakterze rodowego mauzoleum (dedykowana „Pamięci Rodziców”) eklektyczna
z motywami neogotyckimi, tynkowana z ceglanym detalem, z herbem Zaremba
w fasadzie; wewnątrz sklepienie krzyŜowe. Wpis do rej. zabytków: decyzja
z 16.12.1952, Ks. A-543 (stary wpis, nr 23. 05.03.1930).
Stan zachowania dość dobry. Wymaga remontu kapitalnego stropu i konserwacji
polichormii z połowy XIX w na suficie i ścianach. Celowe badania stratygraficzne
tynków we wnętrzu dla ewent. ujawnienia późnobarokowej polichromii.
Figura św. Jana Nepomucena. Usytuowana przed fasadą i schodami w murze
otaczającym kościół, jako celowo wprowadzony akcent osiowy, współczesna
kościołowi. Ufundowana ok. poł. XVIII w. przez proboszcza Franciszka Haydeckiego.
Rokokowa, kamienna.
Stan po konserwacji dość dobry; celowe specjalistyczne zabiegi konserwatorskie
z usunięciem porostów i wzmocnieniem struktury kamienia.
Cmentarz rzymskokatolicki. PołoŜony na wzgórzu, w nawiązaniu do osi
kompozycyjnej wyznaczonej przez kościół. ZałoŜony ok. 1800. Na planie kwadratu.
Zachowane nagrobki z końca XIX – pocz. XX w.; kamienne z krzyŜami i figurami;
krzyŜe Ŝeliwne na kamiennych cokołach. Na osi poprzecznej kaplica, zbud. w 2. poł.
XIX w.; eklektyczna; murowana, tynkowana, na planie prostokąta z trójbocznym
zamknięciem części ołtarzowej.
Zły stan kamiennych nagrobków, konieczna specjalistyczna konserwacja. Potrzeby
remont konserwatorski kaplicy.
Kaplica p.w. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej Zbud. 2 poł. XIX w. w okresie
rozwoju przemysłu naftowego, staraniem miejscowego rolnika i „górnika” naftowego
Wojciecha Tabaja. Murowana, na planie prostokąta, z półkolista absyda, sklepiona;
wewnątrz figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Wpis do rejestru zabytków: decyzja
648/98, 01.12.1998, Ks. A-848.
Kaplica – mauzoleum Skrzyńskich. Zbud. w końcu XIX w. moŜe wg proj. arch.
Teodora Talowskiego, wtórnie powiązania z cmentarzem wojennym nr 99 (zob.
niŜej). Neogotycka. Murowana z cegły, nietynkowana, w formie wieŜy
o czworobocznej podstawie i ośmiobocznym zwieńczeniu, z krótkim, prostokątnym
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prezbiterium. Stan zachowania średni; lico ceglane wymaga specjalistycznej
konserwacji.
Kapliczka. Zbud. XIX w. Drewniana, konstrukcji słupowej, z przyczółkowym
daszkiem. Stan zachowania dobry.
Pozostałość zespołu dworskiego. Dwór zbud. 1629, gruntownie przebud. ok. poł. XIX
w. z ukształtowaniem późnoklasycystycznej formy (murowany, parterowy; w fasadzie
wgłębny portyk, w elewacji ogrodowej piętrowy ryzalit), zburzony w latach 50. XX w.
w związku z budowa szkoły Zachowana pozostałość parku krajobrazowego z XIX w.
oraz gospodarczy staw.
Celowa rekompozycja układu parku (w oparciu o projekt konserwatorski) oraz
zachowanie i oczyszczenie stawu.
Gródek. Wpis do rejestru zabytków: A-698/72
Celowe przeprowadzenie bada archeologicznych z ustaleniem datowania
i charakteru. Sprzęty do wydobywania ropy naftowej: kiwony i trójnogi –
zabezpieczone w muzeum w Libuszy
Cmentarz wojenny nr 99 z I wojny światowej, proj. Hans Mayr, miejsce spoczynku 22
Ŝołnierzy armii niemieckiej. Na planie pięcioboku, o symetrycznej kompozycji aleją na
osi, zaakcentowaną przez bramę oraz wykorzystaną w kompozycji starszą kaplicęmauzoleum Skrzyńskich (zob. wyŜej). Na mogiłach obeliski z Ŝeliwnymi tabliczkami.
Wpis do rejestru zabytków: decyzja 431/91, 02.09.1991, Ks. A-631.
Stan zachowania dobry.
Cmentarz wojenny nr 100 z I wojny światowej, proj. Hans Mayr, miejsce spoczynku
74 Ŝołnierzy armii rosyjskiej. Na planie zbliŜonym do prostokąta (z uskokami).
Skomponowany celowo wokół 3 starszych dębów. Oś zaakcentowana krzyŜem
cerkiewnym, pierwotnie drewnianym, obecnie Ŝelaznym. Na mogiłach kute krzyŜe
cerkiewne. Ogrodzenie betonowe. Wpis do rej. zabytków: decyzja 430/91,
02.09.1991, Ks. A-630.
Stan zachowania dość dobry. Celowa konserwacja betonowego ogrodzenia,
rekonstrukcja drewnianego krzyŜa wg ikonografii oraz konserwacja próchniejącego
dębu. Konieczna jest takŜe rekonstrukcja wg dokumentacji archiwalnej wyglądu
i układu pola grobowego, które podczas poprzednich remontów uległo znacznym
przekształceniom wraz z odtworzeniem tabliczek nagrobnych. Konieczne są takŜe
starania o wykupienie gruntu i utworzenie dojścia na cmentarz (obecnie jest to
moŜliwe tylko przez teren prywatny).
Dwie figury św. Floriana. Fundacji Stanisława Piusa Jabłonowskiego i Marii
z Wielopolskich, 2. poł. XIX w.; eklektyczne, kamienne. Celowa specjalistyczna
konserwacja kamienia.
Figury: 1. Niepokalanego Poczęcia N.P. Marii; 2. Serca Jezusa; kamienne, XIX/XX w.
Stan zachowania dobry. Kamień wymaga specjalistycznej konserwacji.
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e) Kwiatonowice
Układ przestrzenny wsi. Wieś lokowana na prawie niemieckim przez Kazimierza
Wielkiego 1367 staraniem benedyktynów tynieckich. W rezultacie ukształtowanie
układu z placowym nawsiem.
Zespół dworski. Dwór zbudowany w końcu XIX w., eklektyczny, współcześnie
poszerzony o nowe skrzydło, połoŜony krajobrazowo na wzgórzu, parterowy.
ZałoŜony w XVIII, przekomponowany w XIX w., z elementami załoŜenia
krajobrazowego; gabinet grabowy; drzewa-pomniki przyrody (m. in. katalpa). Od
strony drogi zrekonstruowane ogrodzenie z murowanymi słupami i drewnianymi
sztachetami. Wpis do rejestru zabytków ogrodu: decyzja 328/87, 20.11.1987, Ks. A528. Stan zachowania dobry.
Kapliczka. Zbud. pocz. XX w. Murowana, bielona, na planie prostokąta z trójbocznym
zamknięciem części ołtarzowej. Wewnątrz strop. Daszek przyczółkowy kryty gontem.
Stan zachowania dobry.

f) Ropica Polska
Wieś załoŜona zapewne wraz z Gorlicami w połowie XIV w., zapewne w ramach
uposaŜenia ziemskiego Gorlic.
Ogród dworski. Pozostałość zespołu dworskiego w Nowodworzu, na granicy Gorlic.
Kompozycja ogrodu pierwotnie krajobrazowa i geometryczna (ze szpalerami
grabowymi). Wpis do rejestru zabytków: decyzja 98/82, 26. 02. 1982, Ks. A-298.
Stan zły, kompozycja zatarta. Celowa rekompozycja ogrodu wg projektu
konserwatorskiego.
Cmentarz wojenny nr 86 z I wojny światowej; proj. Hans Mayr. Kompozycja
zaakcentowana betonowym krzyŜem, ujęta betonowym ogrodzeniem; na mogiłach
Ŝeliwne krzyŜe na betonowych cokolikach. Wpis do rejestru zabytków: decyzja
432/91, 02. 09. 1991, Ks. A-632.
Stan zachowania po remoncie z 1993 r. średni; celowy remont generalny ze
szczególnym zwróceniem uwagi na odtworzenie wygladu i układu pola grobowego
oraz nagrobków wewnątrz..
Kapliczka przydroŜna. Zbud. lub przebud. ok. poł. XIX w. Murowana, tynkowana, na
planie prostokąta z absydką. We wnętrzu krytym stropem grupa rzeźbiarska:
UkrzyŜowany Chrystus między dwoma łotrami, barokowa, XVIII w. Wpis do rejestru
zabytków: decyzja 556/94, 30.12.1994, Ks. A-765.
Stan zachowania dobry; kapliczka po remoncie. Konieczne zabezpieczenie rzeźb
przed kradzieŜą.
Kapliczka przydroŜna. Zbud. lub przebud. ok. poł. XIX w. Murowana, tynkowana, na
planie prostokąta z absydką. We wnętrzu krytym stropem rzeźba Chrystusa u słupa,
barokowa, XVIII w.
Stan zachowania dobry; kapliczka po remoncie. Konieczne zabezpieczenie rzeźb
przed kradzieŜą. Celowy wpis do rejestru zabytków (kapliczka o analogicznych
cechach i wyposaŜeniu jak wyŜej wymieniona).
Figura z krzyŜem i płaskorzeźbionym przedstawieniem Chrystusa; ludowa, z 1872 r.
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Stan zachowania dobry.
Figura św. Barbary. Ufundowana w 1888 r. przez Michała i Marę Nowaków, z rzeźbą
świętej na cokole, na którym płaskorzeźba Serca Jezusa.
Stan zachowania po konserwacji dobry.

g) StróŜówka
Cmentarz Ŝydowski . połoŜony w lesie. W dobie Holocaustu miejsce egzekucji ok.
700 śydów z Gorlic i Bobowej (14.08.1942). AranŜacja z ok. 1945 r.: betonowy mur
z bramką, pomnik tablicą inskrypcyjną ku czci ofiar wzniesiony w 1945 r. z inicjatywy
Nuchyma Ormiana i Jakuba Pellera. Wpis do rejestru zabytków: decyzja 411/90,
27.02.1990, Ks. A-611.
Stan zachowania zły. Konieczny remont według projektu konserwatorskiego,
potrzebne urządzenie oznakowanie dojścia i wycięcie samosiewek w obrębie
cmentarza.
Cmentarz wojenny nr 93 z I wojny światowej, proj. Hans Mayr, miejsce spoczynku 37
Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej, 10 niemieckiej i 9 rosyjskiej. Na rzucie
nieregularnym, ujęty murem z arkadową bramą na osi, zaakcentowanej teŜ
drewnianym krzyŜem (pierwotny, o wyglądzie moŜliwym do ustalenia na podstawie
ikonografii, niezachowany), na nagrobkach krzyŜe Ŝeliwne. Wpis do rejestru
zabytków: decyzja 413/90, 20.02.1990, Ks. A-613.
Stan zachowania dość dobry; potrzebna konserwacja wietrzejącego kamienia,
rekonstrukcja pola grobowego wraz z nagrobkami w oparciu o zachowana
dokumentacje archiwalną oraz rekonstrukcja krzyŜa drewnianego i kutej furty
wejściowej.
Cmentarz wojenny nr 94 z I wojny światowej, proj. Hans Mayr, miejsce spoczynku 43
Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej i 7 rosyjskiej. PołoŜenie eksponowane widokowo,
na szczycie wzgórza, wśród pól. Na rzucie zbliŜonym do wydłuŜonego prostokąta,
otoczony murem, z drewnianym krzyŜem (zrekonstruowanym) na osi i Ŝeliwnymi
krzyŜami – w dwóch typach - na nagrobkach, na betonowych postumentach. Wpis do
rejestru zabytków: decyzja 483/92. 05.11.1992, Ks. A-683. W ramach najbliŜszego
remontu celowe poprawienie błędów dot. szczegółów (krzyŜy).
Stan zachowania dość dobry. Od frontu naleŜy zrekonstruować ogrodzenie
drewniane oraz wykonać nowe tabliczki imienne; Celowe jest takŜe wykonanie na
nowo krzyŜa wg projektów archiwalnych gdyŜ obecny nie odpowiada walorom krzyŜa
pierwotnego. Brak tablicy informacyjnej.
Cmentarz wojenny nr 95 z I wojny światowej, proj. Hans Mayr, miejsce spoczynku 22
Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej, 43 niemieckiej i 28 rosyjskiej. Na planie prostokąta
z aneksem, o osiowej kompozycji, z kutym ogrodzeniem od frontu. Wpis do rejestru
zabytków: decyzja 409/89, 22.12.1989, Ks. A-609. Stan dobry. celowe jest
odtworzenie wg zachowanej ikonografii kamiennych kul na murze od frontu
cmentarza.
Cmentarz wojenny nr 96 z I wojny światowej, proj. Hans Mayr, miejsce spoczynku 15
Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej i 7 rosyjskiej. Na planie prostokąta, o osiowej
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kompozycji, zaakcentowanej krzyŜem; otoczony murem z Ŝelaznymi kratami. Wpis
do rejestru zabytków: decyzja 484/92, 05.11.1992, Ks. A-684.
Mimo remontu przeprowadzonego przed kilku laty – stan zły, głównie z powodu
popełnionych błędów (kamień słupów flankujących bramę w wyniku otynkowania
wietrzeje). Cmentarz niewidoczny, obrośnięty lasem, w Ŝadnym szczególe nie
przypomina pierwotnego załoŜenia. Celowe jest wykonanie pełnej rekonstrukcji
cmentarza na podstawie zachowanej ikonografii i dokumentacji archiwalnej. Prace
projektowe i kosztorysowe finansowane na mocy uchwały Sejmiku Województwa
Małopolskiego, 26. 03. 2007.
Cmentarz wojenny nr 97 z I wojny światowej, proj. Hans Mayr, miejsce spoczynku 37
Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej i 65 rosyjskiej. Przy drodze, na stoku wzgórza, w
otoczeniu lasu. Na planie prostokąta, o osiowej kompozycji, zaakcentowanej od
frontu kamiennym, rustykowanym murem z bramą, od tyłu drewnianym krzyŜem
(nawiązującym do pierwotnego, nowym). Groby w formie niskich, kamiennych
piramid obłoŜonych kamieniem, zwieńczonych betonowymi stelami z Ŝeliwnymi
tablicami inskrypcyjnymi. Przed cmentarzem, na osi, betonowe schody. Granice
obsadzone Ŝywopłotem. Wpis do rejestru zabytków: decyzja 410/89, 26.12.1989, Ks.
A-610.
Stan dość dobry. Potrzebna bieŜąca pielęgnacja, remont schodów a takŜe konieczne
jest wykonanie brakujących nagrobków w oparciu o archiwalne plany pola
grobowego wraz z tablicami Ŝeliwnymi. Konieczne jest równieŜ wykonanie małych
Ŝeliwnych krzyŜy na nagrobkach wieńczących „piramidy”- pozostały ślady
odłamanych. Wskazana jest równieŜ rekonstrukcja krzyŜa przed wejściem jak
równieŜ drewnianego płotu sztachetowego, otaczającego cmentarz.
Kapliczka św. Jana Nepomucena. Zbudowana w XVIII lub XIX w., częściowo
przebudowana. Murowana, na planie prostokąta z półkolista absydką, z arkadowa
bramką od frontu. Wewnątrz rzeźba św. Jana Nepomucena, późnobarokowa, 2. poł.
XVIII w.
Stan zachowania dobry. W perspektywie celowa profesjonalna konserwacja rzeźby
(pomalowanej ostatnio nowa farbą).
Kapliczka. Zbud. na pocz. XX w. Murowana, tynkowana, z prostokątnym wejściem od
frontu. W trójkątnym szczycie arkadowa wnęka na figurę.
Stan zachowania dobry.

h) Szymbark
Układ przestrzenny. Lokowany jako miasto na prawie niemieckim przez Kazimierza
Wielkiego, moŜe staraniem Jana Gładysza, po uzyskaniu przezeń od króla terenów
połoŜonych nad rzeka Ropa (1368-1369); zapewne nieco wcześniej (ok. 1359?)
erygowana parafia i budowa pierwszego kościoła. W rezultacie lokacji wytyczenie
niemal całkowicie dziś zatartego centrum osadniczego o układzie szachownicowym
(związanego z lokalną nazwą „Miastko”), wykorzystującego naturalne walory obronne
nad szkarpą doliny Ropy (ponad dworem obronnym właścicieli; zob. niŜej) i rolami na
zboczach doliny Ropy. Utrata statusu miejskiego w okresie 1565-1595.
Konieczne opracowanie studium historyczno-urbanistycznego z określeniem ewent.
pozostałości rozplanowania lokacyjnego i wnioskami do jego ewent. ekspozycji.
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Kościół fil. p.w. św. Wojciecha w przysiółku Miastko. Zbud. 1782 na miejscu
starszego (o genezie nieco wyprzedzającej lokację miasta; zob. niŜej) staraniem
właściciela Szymbarku Tadeusza Siedleckiego, restaurowany 1850, murowana
zakrystia przebudowana 1920. Orientowany. Barokowy. Drewniany, jednonawowy,
z prostokątnym korpusem i węŜszym od niego, trójbocznie zamkniętym prezbiterium;
bezwieŜowy. Dachy (nad prezbiterium o obniŜonej kalenicy), wieŜyczka na
sygnaturkę i ściany drewniane pobite gontami. W wyposaŜeniu ołtarz główny i dwa
boczne oraz chór muzyczny barokowe, z czasu budowy; ambona i konfesjonały, XIX
w., polichromia, mal. Władysław Lisowski, 1940. Na cmentarzu przykościelnym
(zlikwidowanym po 1809) dzwonnica murowana, pocz. XIX w., w formie potrójnej
arkady; nagrobek neogotycki śywickich, kamienny, 1876. Wpis do rejestru zabytków:
decyzja 11/Go/14/Kr/32, 16.11.1932, Ks. A-555. Stan zachowania dobry. Celowa
specjalistyczna konserwacja ołtarzy.
Cerkiew p.w. Narodzenia Bogurodzicy (przysiółek Wólka), dziś kościół. Zbud.
XVIII/XIX w. (1790? 1812?), przebudowana 1856. W typie budownictwa
zachodniołemkowskiego. Orientowana. Drewniana. Trójczłonowa, z węŜszym od
korpusu prezbiterium zamkniętym trójbocznie; w fasadzie wieŜa z pseudoizbicą i
baniastym hełmem. Polichromia wnętrza z 1938 r., ikonostas z 1. poł. XIX w. Na
cmentarzu przykościelnym krzyŜ drewniany 1938, upamiętniający 950-lecie chrztu
Rusi. Wpis do rejestru zabytków: decyzja 524/94, 26.01.1994, Ks. A-724. Stan
zachowania dobry.
Kaplica p.w. Imienia N. P. Marii w przysiółku Wólka. Zbud. 1883 (fundacja chłopa
Józefa Trybusa). Murowana z kamienia i cegły, tynkowana, kryta stropem. Trzy
ołtarze, pocz. XX w. Wpis do rejestru zabytków 18.08.1994, nr A-745.
Kapliczka Matki Boskiej Bolesnej (przysiółek Bystra). Zbud. XIX w. Murowana z
kamienia, na rzycie kwadratu, nakryta sklepieniem Ŝaglastym. Fasada poprzedzona
podcieniem z drewnianymi słupami wspierającymi okap czterospadowego daszku i
drewniana wieŜyczkę.
Cmentarz greckokatolicki w przysiółku Dolina. ZałoŜony 1. poł. XIX w. (najstarszy
nagrobek: 1879), czynny do lat 30. XX w. Na planie zbliŜonym do trójkąta; nagrobki
kamienne w formie krzyŜy cerkiewnych oraz Ŝeliwne krzyŜe na kamiennych cokołach.
KrzyŜ upamiętniający 950-lecie chrztu Rusi, 1938.
Dwór Gładyszów. Zbud. ok. 1530-1550 (na miejscu starszej siedziby?) staraniem
Gładyszów jako obronny, późnogotycki, przebud. 1585-90 w duchu renesansowym i
na pocz. XVII w. z wprowadzeniem attyki. W upadku od pocz. XIX w. (właściciele
przenoszą się do dworu murowanego, zburzonego 1953), ok. 1847 adaptowany na
gorzelnię. Po upaństwowieniu (1946) zburzenie większości budynków
gospodarczych (1949-1950). Prace konserwatorskie 1973-1990, z wykonaniem
stropów Ŝelbetowych i ujawnieniem wystroju. PołoŜony bezpośrednio nad stromą
skarpą doliny Białej, po południowej stronie domniemanego, lokacyjnego układu
urbanistycznego (zapewne stycznie do niego). Renesansowy. Murowany z kamienia i
cegły. Piętrowy, podpiwniczony. Na rzucie prostokąta, dwutraktowy, o dwuosiowym
rzucie, z kwadratowymi alkierzami na naroŜach, zwieńczony attyką. W elewacjach
renesansowy fryz sgraffitowy. Pomieszczenia parteru sklepione. W dwóch alkierzach
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reszty malowideł ściennych figuralnych i ornamentalnych z pocz. XVIII w.,
ujawnionych i prowizorycznie zabezpieczonych w toku wspomnianych prac
konserwatorskich; liczne kamienne detale architektoniczne (portale) wymontowane
z otworów, późnorenesansowe, XVI/XVII w. W otoczeniu relikty parku
krajobrazowego z XIX w., przenikające się z reliktami starszego załoŜenia
tarasowego, zniszczone w znacznym stopniu przez budowę – w obrębie parku –
nowego budynku szkoły. Z zespołu gospodarczego zachowana obora, XIX w. Wpis
do rejestru zabytków: decyzja 03.11.1971, Ks. A-551, wcześniejszy wpis 03.07.1949,
nr Z-4-8-49.
Stan zachowania do roku 2010 średni. Z uwagi na wysokie walory zabytkowe i duŜą
atrakcyjność turystyczną podjęto remont i konserwację na cele muzealne. Potrzene
prace: zabezpieczenie przed wilgocią, pełna konserwacja odkrytych malowideł
ściennych (z sondaŜowymi badaniami stratygrafii tynków celem ujawnienia
ewentualnych dalszych pozostałości zarówno w alkierzach, jak w innych
pomieszczeniach), przywrócenie kamieniarki późnorenesansowej w otworach we
wnętrzach (złoŜenie z zachowanych i ze zrekonstruowanych elementów), wykonanie
wg projektów konserwatorskich stropów belkowych przesłaniających stropy
Ŝelbetowe na piętrze, skompletowanie wyposaŜenia wnętrz dla celów muzealnych.
Bierze się pod uwagę wzniesienie budynku hotelowego w miejscu zruderowanego,
XIX-wiecznego budynku inwentarskiego, co zdaniem niŜej podpisanego nie będzie
korzystne dla funkcjonowania całości zespołu muzealnego (dwór – skansen).
Rekompozycja pozostałości załoŜenia ogrodowego wg projektu konserwatorskiego.
Dworek przedmiejski „DróŜnicówka”. Zbud. w 1918 r. w Gorlicach jako siedziba Biura
Odbudowy Gorlic po zniszczeniach z I wojny światowej (przy ul. Ogrodowej 1),
przeniesiony w otoczenie dworu Gładyszów 1974 na potrzeby filii Muzeum w Nowym
Sączu; wnętrza urządzone dla celów sprzętami z tejŜe epoki. Drewniany na
podmurowaniu kamiennym, parterowy, z sienią na osi poprzedzoną w fasadzie
gankiem na dekoracyjnie ukształtowanych słupach, kryty dachem czterospadowym,
gontowym; ściany pobite gontami.
Stan zachowania dobry.
Oddział Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów ”Skansen Wsi Pogórzańskiej” im.
Prof. Romana Reinfussa. Urządzony w zespole dworu Gładyszów, na terenie
dawnego sadu dworskiego. Eksponowane obiekty związane z kulturą Pogórzan: 1.
chałupa z Szymbarku, 1924; 2. kuźnia z Turzy, koniec XIX w., wyposaŜenie z lat 30.
XX w.; 3.-4. wiatraki z Krygu (pocz. XX w.) i Ropy (lata 30. XX w.); 5. stodoła
plebańska z Zagórzan, koniec XVIII w.; 6. chałupa z Gródka, 1886; 7-8. obora i
stodoła ze StróŜnej, koniec XIX w.; 9. chałupa z Moszczenicy, XIX/XX w. z
wyposaŜeniem z lat międzywojennych; poniŜej szkarpy rzecznej: 10. olejarnia z
Gródka z pełnym wyposaŜeniem; 1. rekonstrukcja pieca garncarskiego; 12. chałupa
kurna, poł. XIX w.; 13. studnia z kołowrotem z Wójtowej, koniec XIX w. Teren
wpisany do rejestru zabytków: decyzja 595/96, 19.03.1996, Ks. A-795.
Stan zachowania dobry. Wymaga znacznych nakładów na utrzymanie substancji.
Niewielkie moŜliwości rozwojowe.
Dworek Groblewskich w przysiółku Bystrzyca (dziś stacja Instytutu Geografii PAN);
zbud. staraniem Henryka Groblewskiego w latach 70. XIX w., rozbud. po 1918,
remontowany 2001. W typie budownictwa uzdrowiskowego. Drewniany, parterowy
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z facjatą na osi, podpiwniczony. Na planie prostokąta, półtoratraktową, pierwotnie
o trójosiowym układzie wnętrza z sienią pośrodku. W otoczeniu park.
Stan zachowania dość dobry.
Dworek w obrębie d. folwarku. Zbud. w XIX w. Drewniany, tynkowany, parterowy,
z gankiem na drewnianych słupach w fasadzie, przed sienią.
Park w przysiółku Łęgi. ZałoŜony moŜe w XVIII w., kompozycja krajobrazowa z 2.
poł. XIX w. związana z niezachowanym dworem. Wpis do rejestru zabytków: decyzja
324/87, 20.11.1987, Ks. A-524.
Układ częściowo zatarty – do rekompozycji w oparciu o projekt konserwatorski.
Pensjonat „Perełka”. Zbud. 1936 staraniem Zbigniewa Sękiewicza. W typie
budownictwa uzdrowiskowego, zlokalizowany na zboczu wzgórza. Drewniany,
piętrowy, z drugim piętrem w wysokim dachu łamanym.
Stan dość dobry. Do wymiany eternitowe pokrycie dachowe.
Szkolne Muzeum Regionalne „Gryf” eksponujące zabytki archeologiczne, sztukę
ludową, ikony łemkowskie, lampy naftowe.
Cmentarz rzymskokatolicki w przysiółku Zalipie. ZałoŜony ok. poł. XIX w. (najstarszy
nagrobek: 1883) na stoku wzniesienia. Na planie nieregularnym, podzielony na
kwatery. Grobowiec Groblewskich, wzniesiony ok. 1895, kamienny; nagrobki
(najstarsze z lat 60. XIX w.) z krzyŜami kamiennymi Ŝeliwnymi na kamiennych
cokołach oraz kamienne w formie obelisków, krzyŜy na cokołach i figur (kamienna
figura nagrobna Matki Boskiej). Kwatera wojenna (cmentarz nr 74) z I wojny
światowej, proj. Hans Mayr, odnowiona 1995; miejsce spoczynku 45 Ŝołnierzy armii
austro-węgierskiej, 28 niemieckiej, 5 rosyjskiej; pomnik pochowanych tu 6 Ŝołnierzy
polskich poległych we wrześniu 1939. Kwatera na rzucie nieregularnym,
z zaakcentowaną przez krzyŜ (pierwotnie drewniany, dziś stalowy) osią. KrzyŜe
nagrobne Ŝeliwne. Wpis kwatery do rejestru zabytków: decyzja 414/90, 16.02.1990,
Ks. A-614.
Stan nagrobków kamiennych zły; potrzebna specjalistyczna konserwacja. Stan
kwatery wojennej dość dobry (do bieŜącej pielęgnacji) jednakŜe konieczne jest
wykonanie krzyŜa drewnianego wg oryginalnego projektu..
Cmentarz wojenny nr 73 z I wojny światowej (przysiółek Łęgi), proj. Hans Mayr;
miejsce spoczynku 46 Ŝołnierzy austro-węgierskich, 28 niemieckich i 5 rosyjskich. Na
rzucie nieregularnym, na tarasach ujętych murami z kamienia łamanego. Wpis do
rejestru zabytków: decyzja 324/87, 20.11.1987, Ks. A-524. Ogrodzenie restaurowane
1993
Celowe jest wykonanie pełnej rekonstrukcji cmentarza i pola grobowego w oparciu
o materiały źródłowe.
Cmentarz wojenny nr 75 z I wojny światowej, proj. Hans Mayr, miejsce spoczynku 28
Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej i 4 rosyjskiej. Na rzucie zbliŜonym do prostokąta,
z trójlistnym zamknięciem, o osiowej kompozycji, otoczony murem z ciosowego
kamienia; krzyŜe nagrobne Ŝeliwne. Wpis do rejestru zabytków: decyzja 428/91,
02.09.1991, Ks. A-628.
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Stan zachowania średni; mur wymaga w części frontowej odbudowy oraz konieczne
jest wykonanie nowych tabliczek nagrobnych.
Kapliczka N. P. Marii w przysiółku Dół; zbud. 1883 staraniem Józefa Trybusa;
murowana; wewnątrz ołtarzyk.
Kapliczka św. Floriana w przysiółku Wólki, zbud. 1830. Stan zachowania dobry.
Figura przydroŜna na Blichu., XVII w., w formie słupa z arkadowym zwieńczeniem
mieszczącym pierwotnie rzeźbę Jezusa Frasobliwego.
Zabytkowy charakter częściowo zatarty w wyniku niefachowego remontu; brak
rzeźby Frasobliwego.
Figura Jezusa Frasobliwego. Ufundowana przez Józefa i Annę Cetnarowskich
w 1881 r. Kamienna, z ludowa rzeźbą pod blaszanym daszkiem. Stan zachowania
dobry.

i) Zagórzany
Układ przestrzenny wsi. Wieś w dobrach benedyktynów tynieckich lokowana na
prawie niemieckim moŜe w 2. poł. XIII w., wzmiankowana 1319. Układ lokacyjny
z nawsiem w dolinie potoku – dopływu Ropy – i rolami na zboczach.
Kościół par. p.w. św. Wawrzyńca. Parafia wzmiankowana od 1445. Dzisiejszy kościół
zbud. 1816 jako fundacja Marii Wielopolskiej (w fasadzie herb Starykoń), na miejscu
drewnianego z 1589 r. Klasycystyczny, murowany, jednonawowy z węŜszym od
korpusu prezbiterium, zamkniętym trójbocznie. Elewacje rozczłonkowane pilastrami.
Dachy i wieŜyczka na sygnaturkę kryte blachą. Wnętrze nakryte stropem, pod
chórem muzycznym i w kruchcie sklepienia Ŝaglaste. W wyposaŜeniu ołtarz główny
barokowy, przed poł. XVII w., wtórnie przekształcany; dwa ołtarze boczne
późnobarokowe, 2 poł. XVIII w.; rzeźba Chrystusa na krzyŜu barokowa. Obok
dzwonnica murowana, trójarkadowa, zapewne współczesna kościołowi. W latach
1980-1981 został przedłuŜony ze zrekonstruowaniem elewacji frontowej wraz
z detalem architektonicznym.
Stan zachowania dość dobry, wymagający prac o charakterze bieŜącym. Błędy
popełnione w toku ostatniego remontu pokrycie cokołu cementem) są zapewne
przyczyną destrukcji cegły. Zespół pałacowy Skrzyńskich.
Pałac zbud. 1834-1839 (arch. Franciszek Maria Lanci) staraniem Tadeusza
Skrzyńskiego, upamiętniony pobytami Wincentego Pol i Artura Grottgera;
przebudowywany 1900 i 1928 (arch. Juliusz Nagórski). Po 1945 – 1989 uŜytkowany
jako Dom Dziecka, po 1991 odzyskany przez właścicieli. W duchu romantycznego
neogotyku; piętrowy, z wysoką piwnicą, czteroskrzydłowy z wewnętrznym
dziedzińcem, o asymetrycznej bryle z wieloboczną wieŜą na naroŜniku i tarasem.
Zabudowa gospodarcza, kordegarda, t. zw. Domek ogrodnika – projektu
Zagórskiego; ogrodzenie z bramą. Bardzo zniszczony, bliski ruiny; obecnie trwa
remont wdroŜony przez nowego właściciela.
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Park krajobrazowy (załoŜony na reliktach starszego układu); nad ciekiem wodnym
romantyczny most w formie arkady. W otoczeniu, na wzgórzu, kamienny grobowiec
właścicieli w formie piramidy, z krzyŜem, proj. Teodor Talowski, koniec XIX w.
Mur ujmujący załoŜenie od frontu ceglany, neogotycki, z krenelaŜem, proj. Lanci.
Całość wpisana do rejestru zabytków: decyzja 480/92, 07.09.1992, Ks. A-680.
Stan zły (kordegarda w stanie dość dobrym): zrujnowane wnętrza pałacu,
zdekompletowany detal, zniszczona konstrukcja i pokrycie dachu. Konieczna
kompleksowa rewaloryzacja zespołu w oparciu o dokumentację konserwatorską,
opartą o badania historyczne.
Zespół stacji kolejowej. Zbud. w latach 80. XIX w. wg projektów typowych. ZłoŜony
z trzech piętrowych budynków z niskimi dachami o wysuniętych okapach i parterowej
zabudowy magazynowej.
Stan dość dobry; potrzeba bieŜących remontów.
Willa. Zbud. w 20. latach XX w. Modernistyczna. Murowana z cegły, parterowa
z facjata, z wgłębnym portykiem kolumnowym. Stan zachowania średni. Potrzebny
remont bieŜący.
Cmentarz katolicki. ZałoŜony w XIX w. Nagrobki w formie krzyŜy kamiennych
i Ŝeliwnych na kamiennych cokołach, kamiennych obelisków i płyt, głównie z lat
międzywojennych XX w. Obsadzony cyprysami.
Stan dość dobry.
Cmentarz wojenny nr 125 z I wojny światowej, proj. Anton Müller, miejsce spoczynku
7 Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej, 32 niemieckiej i 149 rosyjskiej. PołoŜony na
wysokiej szkarpie, na której serpentynowe dojście. Kompozycja osiowa (z aleją) z
wysokim obeliskiem z kamienia rustykowanego; na tle obelisku krzyŜ. Ogrodzenie z
kamiennymi, rustykowanymi słupami i elementami betonowymi między nimi. Wpis do
rejestru zabytków: decyzja 391/89, 15.12.1989, Ks. A-591.
Celowe
Stan zachowania średni. Kamień wietrzejący, wymaga konserwacji.
przerzedzenie lub wycięcie drzew porastających szkarpę z przywróceniem ekspozycji
widokowej.
Kapliczka św. Jana Nepomucena. Zbud. 1 poł. XIX w. (wg tradycji istniała w dobie
rzezi galicyjskiej). Murowana, z arkadową wnęka mieszcząca figurę, nakryta
daszkiem dwuspadowym.
Kapliczka. Zbudowana w XIX/XX w Murowana, na planie prostokąta, z prostokątnym
wejściem i arkadową wnęka na figurę w trójkątnym szczycie.
Stan zachowania dobry.
Figury przydroŜne:
• Matki Boskiej (przy bramie zespołu pałacowego), XIX w., ludowa, kamienna,
malowana; potrzebna konserwacja;
• Matki Boskiej, fundacji Marcelego i Tomasza Weroni, 1911, kamienna.; stan
dobry;
• Matki Boskiej, pocz. XX w., kamienna; stan dość dobry.
Stan zachowania dobry.
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5. Gmina Lipinki
a) Bednarka
Układ przestrzenny wsi. Wieś królewska, zapewne lokowana na prawe niemieckim w
XIV w., wzmiankowana 1401; z lokacją związany układ niwowy z nawsiem w dolinie
potoku i rolami zgrupowanymi w trzech kompleksach.
Cerkiew greckokatolicka p.w. Opieki N. P. Marii (dziś kościół fil.), zbud. 1901,
murowana, eklektyczna, dwuczłonowa, z węŜszym od korpusu prezbiterium,
zamkniętym trójbocznie, z dwuwieŜową fasadą. Dach kryty nowym materiałem
dachówkopodobnym. Wewnątrz nowy ikonostas (z pierwotnego zachowane cztery
ikony „namiesne”). Wpis do rejestru zabytków: decyzja 12.10.1990, Ks. A-212.
Stan zachowania dobry.
Cmentarz greckokatolicki. ZałoŜony w XIX w. (najstarszy nagrobek: 1894). Na planie
zbliŜonym do prostokąta. Granice obsadzone drzewami, na osi aleja. Nagrobki w
formie krzyŜy kamiennych i Ŝeliwnych na kamiennych cokołach. W obrębie
cmentarza, na pagórku, kwatera wojskowa (cmentarz wojskowy nr 84 z I wojny
światowej), proj. Hans Mayr, miejsce spoczynku 13 Ŝołnierzy armii niemieckiej i 14
rosyjskiej; na planie kwadratu; ogrodzona kamiennymi słupami (wtórnie
otynkowanymi) i metalowymi rurami, oś zaakcentowana Ŝeliwnym krzyŜem. Na
mogiłach betonowe nagrobki z Ŝeliwnymi krzyŜami walecznych i kutymi krzyŜami
cerkiewnymi oraz zrekonstruowanymi, metalowymi tabliczkami z nazwiskami
poległych.
Stan cmentarza parafialnego zły; stare nagrobki w duŜej części rozbite, kamień
zwietrzały: potrzebne złoŜenie i konserwacja. Celowe wpisanie kwatery wojskowej do
rejestru zabytków. Stan kwatery dość dobry. Celowa rekonstrukcja krzyŜa
i ogrodzenia drewnianego proj. H. Mayra oraz dekompozycja pola grobowego wg
zachowanych planów archiwalnych.
Kapliczka. Zbud. w XIX w. Murowana z kamienia, bielona, z dwuspadowym daszkiem
krytym blachą. Na planie prostokąta z półkolistą absydką.
Stan zachowania średni; potrzeby remont bieŜący pod nadzorem konserwatorskim.

b) Bednarskie
Figura Chrystusa Frasobliwego, XIX/XX w., ludowa, kamienna.
Stan zachowania dobry.

c) Kryg
Układ przestrzenny wsi. Wieś lokowana na prawie magdeburskim zapewne przez
Kazimierza Wielkiego ok. 1363 (1383 upłynął termin „wolnizny”). W rezultacie
wytyczony układ z nawsiem w dolince potoku i rolami o dyspozycji łanowo-leśnej po
bokach.
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„Zamczysko”; stanowisko archeologiczne nr 1 wpisane do rejestru zabytków, decyzja
04. 11. 1972, Ks. A-699/72.
Niepotwierdzone domniemania o wczesnośredniowiecznej genezie wymagają badań
archeologicznych.
Kościół par. p.w. Marii Królowej Polski; zbud. 1932-1934 w wyniku erygowania parafii
(1930), wydzielonej z Libuszy. Modernistyczny, nawiązujący do tradycji baroku.
Murowany, tynkowany, dachy kryte blachą. Na rzucie krzyŜa łacińskiego, z węŜszym
od korpusu prezbiterium zamkniętym półkolistą absydą, z wieŜą w fasadzie i z
transeptem. Cztery naroŜa przy skrzyŜowaniu korpusu i prezbiterium z transeptem
wypełniają lokalności – kaplice. WyposaŜenie (grupa rzeźb ołtarzu głównym,
ambona) częściowo z czasu budowy.
Stan zachowania dobry. Celowy wpis do rejestru zabytków.
Cmentarz rzymskokatolicki. ZałoŜony ok. 1928 (data na najstarszym nagrobku). Na
planie prostokąta, z aleją na osi. Nagrobki ze sztucznego kamienia.
Stan dość dobry.
Szyby naftowe z XIX w.
KrzyŜ przydroŜny, fundowany w 1924 r., kamienny, z płaskorzeźba UkrzyŜowanego i
wnęką na figurę na cokole.
Stan dobry.

d) Lipinki
Układ przestrzenny wsi. Wieś królewska osadzona 1363 przez zasadźcę Michała
z Cieszyna na polecenie Kazimierza Wielkiego. W rezultacie wytyczenie
zachowanego do dziś układu o powierzchni 70 łanów frankońskich, dyspozycji
łanowo-leśnej, z nawsiem w dolnie potoku Libuszanka i prostopadłymi do niego
rolami, zgrupowanymi w dwóch kompleksach na stokach doliny. Z sytuacja
późniejszego dworu (zob. niŜej) związane uposaŜenie sołeckie (4łany), z sytuacja
kościoła (zob. niŜej) – plebańskie (1 ½ łana). Modelowy przykład średniej wielkości
wsi lokowanej na prawie niemieckim.
Kościół p. w. Wniebowzięcia N. P. Marii. Zbud. jako trzeci z kolei (pierwszy
drewniany p.w. św. Marcina, drugi pod obecnym wezwaniem, 1624) w latach 17801782 z fundacji Ewarysta Kuropatnickiego, konsekrowany 1783, remontowany 1887,
po poŜarach 1933 i 1972 (po poŜarze) oraz po zniszczeniach wojennych z 1945 r. O
charakterze „józefińskim” (barokowo-klasycystycznym). Murowany, tynkowany, kryty
blacha (hełm wieŜy – blacha miedzianą). Jednonawowy, z parą aneksów po bokach
korpusu prezbiterium, zamkniętego półkolista absydą; w fasadzie wieŜa poprzedzona
przedsionkiem. W wyposaŜeniu m. in. późnogotycka chrzcielnica kamienna o
cechach ludowych; klasycystyczne epitafia fundatorów; w kaplicy przy transepcie
późnobarokowy ołtarz Matki Boskiej, XVIII w. z obrazem w sukience. Gotycka rzeźba
Matki Boskiej Lipińskiej (koniec XIV w.), otoczona kultem, początkowo znajdowała się
w Męcinie Wielkiej, w końcu XV w. przeniesiona do Lipinek, po zniszczeniu przez
poŜar w 1972 r. zastąpiona kopią, koronowana w 1980 r., przeniesiona do nowego
kościoła w 2005 r. Wpis do rejestru zabytków: decyzja Kl.IV-5340/140/89-R
z 08.12.1989, Ks A-188.
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Stan zachowania dobry. Wymieniono zewnętrzne tynki nakrapiane na gładkie.
Zespół dworski.
• Dwór. Zbud. w 1909 r. staraniem Jadwigi i Franciszka Straszewskich na
miejscu starszego, z końca XVIII w. Modernistyczny, klasycyzujący.
Murowany, piętrowy, wtórnie pokryty blacha falistą; Fasada symetryczna, na
osi ryzalit ujęty pilastrami wspierającymi belkowanie i tympanon (w nim
stiukowy herb Jastrzębiec), ujmującymi monumentalna arkadę z balkonem. Z
boku nowa, zniekształcająca bryłę dobudowa. Wewnątrz na osi
reprezentacyjna klatka schodowa; z pierwotnego wystroju zachowane
drewniane wsporniki pod gankiem na piętrze i strop belkowy.
• Park z elementami załoŜenia geometrycznego z XVIII w. przekomponowany w
XIX i XX w., krajobrazowy, z obszernym wnętrzem – podjazdem przed fasada
dworu (dziś boisko), alejami i dwoma stawami rozdzielonymi grobla; na
jednym stawie wyspa.
Zespół wpisany do rejestru zabytków 29.08.2007 r. NR rejestru A-103/M. Stan
zachowania całości zły. Dwór, uŜytkowany przez słuŜbę zdrowia, zaniedbany.
Rozpoczęto remont kapitalny wg projektu konserwatorskiego opracowanego na
podstawie analizy historycznej i materiałów ikonograficznych. Park zaniedbany, nie
ogrodzony, ulegający stałej dewastacji. Konieczna rekompozycja według
konserwatorskiego projektu, opracowanego w oparciu o materiały archiwalne
(galicyjski plan katastralny z poł. XIX w., ikonografię), analizę stanu obecnego i
inwentaryzacje zieleni. Całość zespołu – dwór z parkiem – wymaga jednolitego
zagospodarowania.
Cmentarz rzymskokatolicki. ZałoŜony w XIX w. (najstarszy nagrobek: 1892).
PołoŜony na wzgórzu. Na planie prostokąta, z aleja na osi. Nagrobki kamienne w
formie krzyŜy (u wejścia krzyŜ neogotycki) i rzeźb na cokołach (m. in. ludowa rzeźba
Matki Boskiej RóŜańcowej). Kaplica cmentarna zbud. 1882, klasycyzująca,
murowana, tynkowana, na rzucie prostokąta z półkolista absydą; korpus nakryty
sklepieniem Ŝaglastym; w fasadzie płytka, arkadowa wnęka i trójkątny tympanon na
tle attyki, z pozostałością kamiennego krzyŜa u szczytu.
Stan zachowania całości zły. Znaczna część zabytkowych nagrobków kamiennych
rozbita (m. in. wspomniana Matka Boska RóŜańcowa), kamień zwietrzały; koniczne
złoŜenie zabytkowych nagrobków i konserwacja kamienia. Kaplica cmentarna w
stanie złym, zawilgocona, z odpadającymi tynkami; celowy wpis kaplicy do rejestru
zabytków i przeprowadzenie remontu konserwatorskiego.
Kapliczka. Zbud. 1782., wg tradycji w miejscu kościoła gotyckiego z XIV w. O
skromnych cechach klasycystycznych. Murowana, na rzucie prostokąta. W fasadzie
arkada ujęta parą toskańskich półkolumn.
Celowe badania archeologiczne weryfikujące tezę o sytuacji najstarszego kościoła.
Kapliczka. Zbud. 1798 staraniem Bartłomieja i Katarzyny Wójcików (wg tablicy
fundacyjnej z szczycie), odnowiona 1935. Murowana z kamienia, na rzucie kwadratu.
Kapliczka. Zbud. 1. poł. XIX w. Murowana z kamienia, na rzucie kwadratu, sklepiona
kolebkowo, nakryta dwuspadowym daszkiem.
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Figura przydroŜna z posągiem niezidentyfikowanego świętego stroju rzymski,
z dzieckiem na ręku, kamienna, XIX/XX w.; na cokole reszta inskrypcji cyrylicą.
Potrzebna konserwacja kamienia.

e) Pagorzyna (Pogorzyna)
Cmentarz wojenny nr 103 z I wojny światowej, proj. Hans Mayr, miejsce spoczynku
14 Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej i 166 rosyjskiej. Na Łysej Górze, w lesie. Plan
nieregularny. Ogrodzenie drewniane (zrekonstruowane). W centrum drewniany krzyŜ
łaciński z datą 1915, zrekonstruowany, na betonowych nagrobkach Ŝeliwne, wysokie
krzyŜe łacińskie i cerkiewne.
Stan po konserwacji i rekonstrukcji dobry. Potrzebne oznakowanie dojścia na
cmentarz.
Figury przydroŜne kamienne, XIX/XX w.:
• Matki Boskiej z Dzieciątkiem, ludowa; do konserwacji z usunięciem
niewłaściwego malowania imitującego metal,
• krzyŜ, ludowy, z płaskorzeźba UkrzyŜowanego, ludowy; do konserwacji jak
wyŜej,
• krzyŜ kamienny, na cokole; stan kamienia zły, wymaga konserwacji.

f) Rozdziele
Układ przestrzenny wsi. Wieś związana z Lipinkami, osadzona na prawie wołoskim
przed 1564 (jedna z najdalej na pn. wysuniętych wsi na prawie wołoskim); nawsie w
dolinie potoku, na obu stokach doliny – role o prostopadłym do nawsia rozłogu.
Cerkiew par. greckokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Zbud. 1786
z fundacji Kuropatnickiego na miejscu starszej, drewnianej, rozbudowana i
gruntownie przebudowana z przedłuŜeniem nawy ku zachodowi w 1927 r.
Orientowana. Część pierwotna o zatartych cechach stylowych architektury
„józefińskiej”, dobudowa modernistyczna, nawiązująca do architektury cerkiewnej.
Murowana, na rzucie wydłuŜonego prostokąta, z prezbiterium zamkniętym półkolista
absydą. U styku części pierwotnej i dobudowanej czworoboczna, drewniana
wieŜyczka z hełmem pobitym blachą; nad prezbiterium wieŜyczka pobita blachą. W
elewacjach nowszej części eksponowany wątek kamienny, imitowany w tynku w
części starszej; analogicznie opracowana kamieniarka fasady, zwieńczonej potrójną
arkadą, z kamiennym krzyŜem na osi. Wewnątrz ikonostas i ołtarz, XIX w. W latach
2005-2006 przeprowadzono remont cerkwi. Wpis do rejestru zabytków: decyzja
Kl.IV-5340/140/89-R, 04.04.1990, Ks. A-198.
Stan zachowania dobry.
Cerkiew grecko-katolicka p.w. Matki Boskiej Opieki (dziś prawosławna Narodzin
Marii). Zbud. w 1785 r. (data na portalu zachodnim), przebud. w XIX/XX w.,
przeniesiona i konserwowana w latach 1985-1986 z Serednicy (gmina Ustrzyki
Dolne) staraniem mieszkańców prawosławnych. W typie cerkiewnej architektury
bojkowskiej. Orientowana. Drewniana. ZłoŜona z kwadratowego korpusu, węŜszego
prezbiterium zamkniętego trójbocznie i przedsionka (bez wieŜy). Na kalenicy korpusu
baniasty hełm. Obok dzwonnica zbud. w latach 90. XX w., drewniana, konstr.
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słupowej, z pseudoizbicą. Ogrodzenie drewniane. Wpis do rejestru zabytków:
decyzja Kl.IV-6340/59/85/R, 31.01.1985, Ks. A-58.
Stan zachowania dobry.
Chałupa nr 15. Jeden z ostatnich, zachowanych terenie reliktów regionalnego
budownictwa na styku kultury Pogórzan i Łemków z XIX/XX w. Drewniana, konstr.
Zrębowej, bielona, z wysokim dachem przyczółkowym, krytym pierwotnie gontem
(dziś papą), z częściami gospodarczą i dwuizbową mieszalną rozdzielonymi sienią.
Stan zachowania średni; celowe rozwaŜenie wykupu i ewent. przeniesienia do
skansenu.
Zagroda nr 32. Na granicy Rozdziela i Wapiennego. Zabudowa z XIX/XX w. Chałupa
drewniana, konstr. zrębowej. bielona, z wysokim dachem przyczółkowym, krytym
pierwotnie gontem (dziś papą), z częściami gospodarczą i dwuizbową mieszalną
rozdzielonymi sienią. Zabudowa gospodarcza drewniana, konstr. zrębowej.
Piwniczka murowana z kamienia.
Stan zachowania chałupy średni, zabudowy gospodarczej zły. Celowe
udokumentowanie całości oraz rozwaŜenie wykupu chałupy i przeniesienia do
skansenu.
Cmentarz greckokatolicki. ZałoŜony w XIX w. (najstarszy nagrobek: 1888). Na planie
prostokąta. Nagrobki w formie cerkiewnych i łacińskich krzyŜy kamiennych i
Ŝeliwnych na kamiennych cokołach.
Stan zabytkowych nagrobków zły: potrzebne ustawienie w pionie oraz konserwacja
elementów kamiennych i Ŝeliwnych.
Cmentarz wojskowy nr 85 z I wojny światowej, proj. Hans Mayr, miejsce spoczynku 4
Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej, 14 niemieckiej i 19 rosyjskiej. Pochowano tu takŜe
3 Ŝołnierzy Wehrmachtu w czasie II wojny św. Na planie prostokąta, o asymetrycznej
kompozycji. Ogrodzenie drewniane (zrekonstruowane). W centrum drewniany krzyŜ
(nowy, w miejscu pierwotnego). Groby obramowane kamieniem łamanym; na nich,
na betonowych cokołach, krzyŜe Ŝeliwne cerkiewne i łacińskie; Ŝeliwna tablica
inskrypcyjna. Po konserwacji i rekonstrukcji (2002) stan zachowania dobry.
KrzyŜ przydroŜny cerkiewny, kamienny, bielony, XIX/XX w.
Figura św. Mikołaja, XIX/XX w., z rzeźbą na wysokim cokole, na którym inskrypcja
cyrylicą. Konieczna konserwacja kamienia.

g) Wójtowa
Układ przestrzenny wsi. Wieś w dobrach monarchy, lokowana na prawie niemieckim
zapewne staraniem wójtów Biecza w 1. poł. XIV w., wzmiankowana 1363.
W rezultacie lokacji wytyczony układ z nawsiem w dolinie potoku – dopływu Ropy
i rolami na obu stokach doliny.
Kościół par. p.w. św. Bartłomieja. Zbud. XVI w. (przed 1525; data tryptyku, dziś w
Muzeum w Przemyślu), przebudowany 1737 (zapewne przedłuŜenie korpusu ku
zach.), remontowany 1853, 1874, 1911, 1934 (dobudowa elementów murowanych
od pd: drugiej zakrystii i kaplicy o zamknięciu trójbocznym). Orientowany. Drewniany.
Ściany oszalowane pionowo, dachy kryte blachą. Późnogotycki, o systemie
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konstrukcyjnym więźbowo-zaskrzynieniowym. Jednonawowy, z węŜszym od
korpusu, trójbocznie zamkniętym prezbiterium; od zachodu kruchta. W wyposaŜeniu
ołtarz główny, barokowy, ok. 1670, przekształcany XIX i XX w., dwa ołtarze boczne
późnobarokowe, 1760, chrzcielnica drewniana, późnobarokowa, ok. 1760.
Dzwonnica zbud. 1934, murowana, ceglana, trójarkadowa. Wpis do rejestru
zabytków: decyzja Kl.IV-5340/15/89-R, 16.05.1989, Ks. A-149.
Stan zachowania średni; widoczne zaniedbanie po wybudowaniu nowego kościoła.
UŜytkowany na funkcję przedpogrzebową. Z uwagi na wysoką wartość zabytkową
konieczna w trybie pilnym profesjonalna kontrola zabezpieczenia przeciwpoŜarowego
i
przeciwwłamaniowego,
oraz
opracowanie
dokumentacji
remontu
konserwatorskiego.
Cmentarz rzymskokatolicki. ZałoŜony w XVIII/XIX w. (najstarszy nagrobek: 1890).
Nagrobki w formie krzyŜy kamiennych.
Konieczna konserwacja elementów kamiennych.
Cmentarz choleryczny „koło Knapika”. ZałoŜony moŜe w wyniku zarazy z 1846 r.
Brak nagrobków.
Cmentarz choleryczny „przy krzyŜu”. ZałoŜony moŜe w wyniku zarazy z 1846 lub
1850 r. Upamiętniony drewnianym krzyŜem.
Cmentarz wojenny nr 102 z I wojny światowej, proj. Hans Mayr, miejsce spoczynku
zapewne 1 Ŝołnierza armii austro-węgierskiej, 29 niemieckiej i 3 rosyjskiej. PołoŜony
na zboczu wzgórza, pod lasem. Na planie prostokąta, o osiowej kompozycji
zaakcentowanej kamiennym pomnikiem, ujęty murem kamiennym, otynkowanym. Na
nagrobkach, na betonowych cokołach, Ŝeliwne krzyŜe walecznych i krzyŜe
cerkiewne. Stan zachowania dobry. Konieczne jest wykonanie tabliczek nagrobnych
wg dokumentacji archiwalnej.

6. Gmina ŁuŜna
a) Biesna
Układ przestrzenny wsi. Niewielka wieś szlachecka zapewne lokowana na prawie
niemieckim w końcu XIV w. (wzmiankowana 1403); w rezultacie ukształtowane
nawsie w dolinie potoku Bieśnianka i wytyczone role.
Zespół dworski, zapewne pocz. XIX w.: dwór (dziś szkoła) zbud. w 2. poł. XIX w.,
przebudowany; park krajobrazowy z poł. XIX w. wpisany do rejestru zabytków,
decyzja 186/U/85, 09.09.1985, Ks. A-186.
Przeprowadzić rekompozycję parku (układ zatarty) w oparciu o projekt
konserwatorski.
Cmentarz wojenny nr 121 z I wojny światowej, proj. J. Szczepkowski, załoŜony 1914;
miejsce spoczynku 138 Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej. Na planie prostokąta;
kompozycja osiowa zaakcentowana przez bramę z kamiennymi słupami i kamienny
pomnik w linii ogrodzenia, z krzyŜem. Ogrodzenie z kamiennymi słupami i
metalowymi rurami. Wpis do rejestru zabytków: decyzja 361/88, 29.06.1988, Ks. A561.
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Stan zachowania po remoncie dobry. Do uzupełnienia betonowe stele z okrągłymi
tabliczkami emaliowanymi i pięć wysokich drewnianych krzyŜy na betonowych
postumentach. Konieczna rekonstrukcja pola grobowego oraz rekonstrukcja skrzydeł
wejściowej furty drewnianej oraz balustrady drewnianej w ogrodzeniu w miejsce rur.

b) Bieśnik
Układ przestrzenny wsi. Niewielka wieś szlachecka zapewne lokowana na prawie
niemieckim w końcu XIV w. (wzmiankowana 1432); w rezultacie ukształtowany układ
w przedłuŜeniu starszej wsi Szalowa: nawsie w dolinie potoku Szalówka i role na
stokach wzgórz.
Kapliczka. Zbud. XVIII w. na stoku góry Bucze. Murowana z kamienia, bielona, na
rzucie kwadratu, kryta stropem i dwuspadowym daszkiem.

c) ŁuŜna
Układ przestrzenny wsi. Wieś szlachecka lokowana (wraz z fundacją kościoła par.
wzm. 1402?) staraniem Bobowskich h. Gryf, zapewne 2. poł. XIV w. W rezultacie
wytyczenie układu z nawsiem w dolinie potoku i kompleksami ról rozmierzonymi
prostopadle do nawsia.
Kościół par. p.w. św. Marcina. Zbud. 1865-1872 (proj. krakowski budowniczy Antoni
Stacherski?) w miejscu poprzedniego, drewnianego; data 1865 ułoŜona z cegiełzendrówek na murze prezbiterium. Neogotycki. Murowany z cegły, nietynkowany, z
detalem i cokołem kamiennym; dachy, hełmy i wieŜyczka na sygnaturkę kryte blachą.
Trójnawowy, pseudobazylikowy, z jednonawowym, trójbocznie zamkniętym
prezbiterium; w fasadzie ośmiobocznych para wieŜ i przedsionek. Wewnątrz
sklepienia krzyŜowo-Ŝebrowe na wielobocznych, kamiennych filarach. Chór
muzyczny neogotycki, na trzech arkadach. W wyposaŜeniu neogotyckie ołtarze:
główny (w nim rzeźba Chrystusa na krzyŜu, barokowa, 1 poł. XVIII w.) i dwa boczne
oraz ambona, 2. poł. XIX w.; ołtarz w kaplicy późnobarokowy, XVIII w., w.; ołtarze
boczne w nawie lewej i w kaplicy manierystyczne, 1 poł. XVII w., w zwieńczeniu
ołtarza w kaplicy obraz św. Jana Chrzciciela, XVI/XVII w.; krucyfiks, wg tradycji z
ariańskiej kaplicy z Woli ŁuŜańskiej. Ogrodzenie nowe, w nim ostrołukowa brama
ceglana, neogotycka, z czasu budowy kościoła; w szczycie wnęka z figurą Matki
Boskiej z Dzieciątkiem. Wpis do rejestru zabytków: decyzja 629/97, 15.05.1997, Ks.
A-829.
Stan zachowania średni. Widoczne pęknięcia murów i postępujące wietrzenie cegły.
Celowe opracowanie ekspertyzy z wnioskami do remontu konserwatorskiego.
Budynek urzędu pocztowego. Centrum wsi. Zbud. w końcu XIX w. W duchu
historyzmu. Murowany, tynkowany, z ceglanym detalem; piętrowy.
Stan zachowania średni; do ewent. likwidacji wadliwe malowanie fasady; cegła
ewentualnie do specjalistycznej konserwacji.
Cmentarz rzymskokatolicki. ZałoŜony ok. poł. XIX w. Na planie wydłuŜonego
prostokąta, podzielony dwoma alejami na krzyŜ i trzema na pasma; aleje wysadzana
cyprysami. Najstarsze nagrobki kamienne z lat 70. i 80. XIX w., m. in. ks. Kaspra
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Winiarskiego (+ 1878); w formie krzyŜy kamiennych i Ŝeliwnych na kamiennych
cokołach oraz rzeźb na sztucznych skałach..
Stan zachowania kamiennych nagrobków zły; potrzebna konserwacja.
Cmentarz wojenny nr 120 z I wojny światowej; w przysiółku Podbrzezie, proj. J.
Szczepkowski, załoŜony 1915, miejsce spoczynku 417 Ŝołnierzy armii austrowęgierskiej. Na planie kwadratu; kompozycja symetryczna, oś zaakcentowana
wysokim, kamiennym sarkofagiem. Ogrodzenie z murowanymi słupami gminnymi od
i drewnianymi sztachetami frontu (na osi arkadowa, kamienna bramka) i kamiennym
murem od tyłu. Na nagrobkach krzyŜ Ŝeliwne. Wpis do rejestru zabytków: decyzja
386/88, 16.12.1988, nr A-586.
Po remoncie stan zachowania dość dobry. Potrzebna konserwacja wietrzejącego
kamienia orza wykonanie tabliczek nagrobnych w oparciu o dokumentację
archiwalną.
Cmentarz wojenny nr 122 z I wojny światowej, proj. J. Szczepkowski, załoŜony 1915,
miejsce spoczynku 154 Ŝołnierzy armii rosyjskiej. Na planie prostokąta, ujęty od
frontu kamiennymi słupami z metalowymi rurami, od tyłu kamiennym murem, w biegu
którego, na osi, kamienny pomnik z krzyŜem. Na mogiłach Ŝeliwne krzyŜe
prawosławne. Wpis do rejestru zabytków: decyzja 386/88, 20.11.1992, Ks. A-686.
Mimo remontu stan ponownie zły; jeden ze słupów ogrodzenia rozbity, destrukcja
kamienia. Konieczny remont konserwatorski ogrodzenia (w oparciu o projekt
konserwatorski, wykorzystujący projekt archiwalny i ikonografię) oraz konserwacja
kamienia. Celowa jest równieŜ rekonstrukcja tabliczek imiennych w oparciu o
dokumentację archiwalną.
Cmentarz wojenny nr 123 z I wojny światowej; w przysiółku Pustki, połoŜony
malowniczo w obrębie zalesionego stoku wzgórza. Proj. J. Szczepkowski, kaplica
(spalona 1986) proj. Dušan Jurkowič, załoŜony 1917-1918; miejsce spoczynku 912
Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej, 65 niemieckiej i 227 rosyjskiej. Kompozycja
krajobrazowa, tarasowa, asymetryczna, z osią zaakcentowana kamiennym,
rustykowanym pomnikiem w formie krzyŜa cerkiewnego; na grobach drewniane
krzyŜe (zrekonstruowane). Ogrodzenie zachowane tylko od frontu: kamienne słupy
ujmujące teŜ bramę na osi (na nich rzeźbione, kamienne hełmy rycerskie) i
drewniany parkan (zrekonstruowany). Wpis do rejestru zabytków: decyzja 363/88,
29.06.1988, Ks. A-563.
Stan średni. Z uwagi na wysoką wartość zabytkową (jedna z najcenniejszych
realizacji) celowe ponowne podjęcie prac: rekonstrukcja kaplicy wg archiwalnego
projektu i ikonografii, konserwacja kamienia, pielęgnacja zieleni. Konieczna jest
równieŜ rekonstrukcja dotychczas nie zrekonstruowanych krzyŜy wraz z tabliczkami
imiennymi i obramowań kamiennych wokół grobów a takŜe translokacja krzyŜy.
Zalecane jest równieŜ ujednolicenie tabliczek na krzyŜach nagrobnych ze
standardowym i oryginalnym wyglądem tychŜe tabliczek.
Kapliczka. Zbud. w XIX/XX w. Ceglana, w formie słupa, z dwuspadowym daszkiem;
w ostrołukowej wnęce rzeźba św. Jana Nepomucena, 1. poł. XIX w., ludowa,
drewniana, polichromowana.
Stan zachowania dobry.
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Kapliczka. Zbudowana w 1936 r. (data w szczycie). Murowana z cegły,
nietynkowana, z detalami ze sztucznego kamienia.
Stan zachowania dobry.
Figura św. Floriana. Ufundowana w 1826 r. (data pod rzeźbą), ludowa, kamienna;
cokół wymieniony w 1935 r. (data na cokole).
Stan zły: destrukcja kamienia, brak ręki z kubłem. Celowy wpis do rejestru zabytków.
Konieczna specjalistyczna konserwacja i ewent. rekonstrukcja ubytku. Stan cokołu
dość dobry.

d) Mszanka
Układ przestrzenny wsi. NieduŜa wieś królewska lokowana 1364 na prawie
niemieckim przez Kazimierza Wielkiego, z wytyczeniem układu (nawsie, role).
Kościół par. p.w. św. św. Piotra i Pawła. Zbud. w latach ok. 1935 - 1938 r. (data 1938
w fasadzie). Modernistyczny. Murowany z cegły nie tynkowany, z kamiennym
cokołem. Na rzucie krzyŜa łacińskiego, z prezbiterium zamkniętym półkolista absydą.
Dachy kryte blachą, w krzyŜu wieŜyczka na sygnaturkę. WyposaŜenie częściowo z
czasu budowy.
Stan zachowania dobry. Celowy wpis do rejestru zabytków.
Cmentarz wojenny nr 124 z I wojny światowej (przysiółek Polesie), proj. Hans Mayr,
miejsce spoczynku 167 Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej i 494 rosyjskiej. Na planie
prostokąta, o kompozycji symetrycznej. Na osi kopiec z krzyŜem drewnianym;
nagrobki betonowe, na nich ślady po krzyŜach. W ogrodzeniu od frontu słupy
kamienne i stalowe rury, brama ujęta słupami akcentuje oś załoŜenia; od tyłu płot.
Wpis do rejestru zabytków: decyzja 385/88,12.12.1988, Ks. A-585.
Stan dość dobry. Potrzebna rekonstrukcja krzyŜy wg archiwalnego projektu
i ikonografii oraz konserwacja zwietrzałego kamienia. Wskazane przywrócenie
ogrodzeniu od frontu formy historycznej tj. drewnianej balustrady w miejsce rur.
Wskazane jest takŜe odtworzenie trzech brakujących mogił ze stelami.
Kapliczka. Zbud. w XIX w. Na planie kwadratu, z dwuspadowym daszkiem; od frontu
prostokątna wnęka, w niej rzeźba św. Floriana, XIX w., ludowa, drewniana.
Stan zachowania dobry. Celowe lepsze zabezpieczenie rzeźby przed kradzieŜą (są
tylko przeszklone drzwiczki drewniane i kłódka). W przyszłości celowe zastąpienie
tynku „kropionego” gładkim.

e) Szalowa
Układ przestrzenny wsi. Wieś szlachecka lokowana na prawie niemieckim moŜe 2.
poł. XIII w., wzmiankowana 1348. Układ z nawsiem wytyczonym prostopadle do
dolinek potoków i rolami między dolinkami.
Kościół par. p.w. św. Michała Archanioła. Zbud. 1739-56 (fundacja ks. Wojciecha
Stefanowskiego), odnawiany 1808, 1911, 1952-1954. Późnobarokowy, drewniany.
Wybitne dzieło nawiązujące charakterem trójnawowego wnętrza i dwuwieŜowej
fasady do budownictwa murowanego. Dachy, hełmy wieŜ i wieŜyczka na sygnaturkę
kryte blachą, ściany obite gontami; w fasadzie rzeźba Archanioła Michała. Wewnątrz
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bogaty wystrój (ołtarz główny, ołtarze boczne, ambona, chór muzyczny, ławy, rzeźby,
grupa rzeźbiarska arkadzie tęczowej, polichromia ornamentalna i figuralna z
kołtrynami) z czasu budowy, jednolicie skomponowany pod względem formalnym i
ideowym. W XIX w. zbud. dzwonnica, murowana, trójarkadowa, usytuowana w biegu
murowanego ogrodzenia. Wpis do rejestru zabytków: decyzja L.XII-43, 05.03.1931,
Ks. A-553.
Stan zachowania dość dobry. Wystrój prezbiterium (ołtarz głowny, ambona) wraz
z polichromią po konserwacji. Wymaga remontu więźby dachowej i wymiany pokrycia
dachu z blachy ocynkowanej na gont. Celowe umieszczenie na liście światowego
dziedzictwa UNESCO.
Kaplica. W biegu ogrodzenia kościoła par., po pn. stronie kościoła, zwrócona fasadą
na pd. Zbud. 1 poł. XVIII w., murowana z kamienia, tynkowana, bielona. Na rzucie
prostokąta z trójbocznym zamknięciem i prostokątnym aneksem za ołtarzem. Na osi
fasady drewniany balkon, XIX w. Wewnątrz ołtarz manierystyczny, 1 poł. XVII w., z
obrazem typu Chrystus w Studni (Misericordia Domini).
Stan dobry. Celowe ustalenie pierwotnego opracowania lica elewacji w oparciu o
badania i ikonografię.
Cmentarz rzymskokatolicki. ZałoŜony zapewne XVIII/XIX w. Układ zasadniczo
czterokwaterową, nieregularny, z główną aleja na osi. Kaplica grobowa ŚciborRylskich zbud. 1909 z fundacji Sydonii Rylskiej (budowniczy W. Jamer z ŁuŜnej).
Usytuowana w centrum kwatery. Aleja wysadzana drzewami. Kaplica grobowa
neogotycka, murowana z cegły, nietynkowana, z detalem kamiennym; w fasadzie
portyk z kolumnami i szczyt sterczynowy, podobny szczyt od tyłu; witraŜe figuralne.
Najstarsze nagrobki z lat 70. i 80. XIX w. kamienne i Ŝeliwne (krzyŜe na kamiennych
cokołach), m. in. nagrobek proboszcz ks. Hipolita Lipeckiego (+ 1885).
Potrzebna konserwacja elementów kamiennych i Ŝeliwnych.
Zespół dworski. PołoŜony na szkarpie, ponad drogą. Dwór zbud. 1 poł. XIX w.
Drewniany, parterowy, na rzucie wydłuŜonego prostokąta, z portykiem kolumnowym
w fasadzie przed sienią; dach czterospadowy. Zabudowania gospodarcze
drewniane. Park
z resztą starodrzewu; przed fasada dworu podjazd. Po
przeciwległej w stosunku do dworu stronie drogi dworski staw gospodarczy.
Stan dworu średni: remont prowadzony staraniem właściciela przerwany z powodu
braku funduszy. Konieczna kontynuacja remontu konserwatorskiego oraz
rekompozycja parku w oparciu o projekt konserwatorski. Potrzebny wpis zespołu do
rejestru zabytków.
Kuźnia. Zbudowana na pocz. XX w. Drewniana konstrukcji zrębowej, na kamiennym
podmurowaniu, z dwuspadowym dachem o wysuniętym od frontu okapie.
Stan zachowania zły. Celowe rozwaŜenie przeniesienia do skansenu wraz z
konserwacją.
Kapliczka. Zbud. lata 30. XX w. na miejscu starszej (XVIII w.), z której zachowana
figura N. P. Marii Niepokalanie Poczętej, ludowo-barokowa, XVIII w., kamienna.
Stan dobry. Potrzebne zabezpieczenie rzeźby przed kradzieŜą.
Kapliczka. Zbud. na pocz. XX w., zapewne na miejscu starszej, współczesnej 200letniej lipie rosnącej obok. Murowana, tynkowana. Na planie prostokąta, nakryta
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dwuspadowym daszkiem; we wnęce w szycie rzeźba Jezusa Frasobliwego.
Wewnątrz rzeźba Matki Boskiej, ludowa, XIX w.
Stan zachowania dobry.
Kapliczka. Zbud. na pocz. XX w. Murowana z kamienia, bielona. Wewnątrz rzeźba
Matki Boskiej, ludowa,
Stan średni.
KrzyŜ przydroŜny drewniany z rzeźbą UkrzyŜowanego, pocz. XX w. Stan dobry.

f) Wola ŁuŜańska
Układ przestrzenny wsi. Wieś szlachecka, lokowana na prawie niemieckim zapewne
w końcu XIV w., wzmiankowana 1418. W rezultacie lokacji wytyczony układ
z nawsiem w dolinie potoku – dopływu Białej i kompleksami ról prostopadłymi do
nawsia. Miejsce narodzin wybitnego poety Wacława Potockiego (1621).
Pozostałości parku dworskiego. ZałoŜony w 2. poł. XIX w., krajobrazowy;
parcelowany od 1932.
Celowe rozwaŜeni moŜliwości rekompozycji według projektu konserwatorskiego.

7. Gmina Moszczenica
a) Moszczenica
Układ przestrzenny wsi. Wieś królewska lokowana na prawie niemieckim przez
Kazimierza wielkiego 1348. W rezultacie wytyczenie regularnego układu łanowoleśnego z nawsiem w dolinie potoku Moszczanka i dwoma kompleksami ról o rozłogu
prostopadłym do nawsia.
Kościół par. p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej. Zbud. zapewne 1820.
Neoklasycystyczny z elementami wczesnego neogotyku (okna o wykroju
ostrołukowym). Orientowany. Murowany, na rzucie prostokąta, z trójbocznym
zamknięciem od wschodu. Dach dwuspadowy, kryty blachą. Ołtarz barokowy, XVII w.
Do nowego kościoła p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej (zbud. 1996) przeniesiony
otoczony kultem obraz Matki Boskiej Szkaplerznej. Wpis do rejestru zabytków:
decyzja 10.05.1972, Ks. A-556. Stan dosć dobry, sukcesywnie polepsza się.
W latach 2008-2010 wykonano remont dachu (blacha miedziana w miejsce
skorodowanej ocynkowanej), nowe tynki na elewacjach oraz przeprowadzono
konserwację ołtarza głównego.
Cmentarz rzymskokatolicki. Na planie prostokąta, z aleją na osi. Najstarsze nagrobki
kamienne lata 70. XIX w., m. in. ks. Józefa Baborskiego (+ 1877) w formie steli z
płaskorzeźba kielicha z hostią; nagrobek Michała Wałęgi (+ 1895) w formie obelisku
z płaskorzeźbą Chrystusa.
Potrzebna konserwacja niektórych nagrobków kamiennych.
Na cmentarzu kaplica, zbud. poł. XVIII w. Drewniana. Na rzucie centralnym,
sześciobocznym, nakryta namiotowym dachem z latarnią; dach i ściany pobite
gontem. W wejściu portal o charakterze późnogotyckim (XVI w.?), z nadproŜem
wyciętym w ośli grzbiet, zapewne przeniesiony z dawnego kościoła. Wewnątrz
polichromia z czasu budowy; polichromowana rzeźba Chrystusa u słupa, barokowa,
2. poł. XVII w.; obraz Chrystusa Bolesnego z Matka Boska barokowy, XVIII w. Wpis
do rejestru zabytków: decyzja nr 26, 08.09.1934, Ks. A-554.
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Stan zachowania dość dobry. Potrzebna bieŜąca konserwacja.
Kaplica św. Stanisława Biskupa „na Górce”. Zbud. w 1869 r. (data na cokole).
Neogotycka. Murowana z cegły, nietynkowana, z cokołem i detalami kamiennymi. Na
rzucie prostokąta, z trójbocznym zamknięciem części ołtarzowej; wewnątrz
dwuprzęsłowe sklepienie Ŝaglaste na gurtach. W fasadzie portal neogotycki, w
trójkątnym szczycie ostrołukowa wnęka, na kalenicy dwuspadowego dachu
wieŜyczka na sygnaturkę.
Stan zachowania średni. Konieczna specjalistyczna konserwacja ceglanego lica.
Figury przydroŜne kamienne, koniec XIX – pocz. XX w.:
• Matki Boskiej z Dzieciątkiem, fundowana w 2. poł. XIX w., kamienna, ludowa,
z rzeźba na postumencie dekorowanym płaskorzeźbami; potrzebna
specjalistyczna konserwacja kamienia;
• w formie słupa, 1878, z figurą Matki Boskiej we wnęce i płaskorzeźbą św.
Jana Nepomucena, ludowa, bielona; stan dobry (po konserwacji);
• Serca Jezusa, 1879, ludowa, malowana, z płaskorzeźba na cokole; stan dość
dobry;
• Matki Boskiej z Lourdes, pocz. XX w.; stan dobry,
• Serca Jezusa, fund. Józef i Ludwika Kundowie, 1912; stan dobry;
• Św. Rodziny, pocz. XX w. (nowe malowanie); stan dobry.

b) Staszkówka
Układ przestrzenny wsi. Wieś królewska lokowana na prawie niemieckim zapewne w
2. poł. XIV w. (wzmiankowana 1382); nawsie w dolince potoku.
Kościół par. p.w. św. Wojciecha. Zbudowany w latach 1928-1930 (data 1928 na
cokole) wg projektu arch. Józefa Banita w miejscu poprzedniego z XV w., spalonego
podczas I wojny światowej (1915). Modernistyczny, nawiązujący do tradycji baroku.
Murowany z cegły, nietynkowany, z kamiennym detalem. Na rzucie krzyŜa
łacińskiego, z wieŜą w fasadzie; prezbiterium zamknięte półkolistą absydą,
flankowane przez parę lokalności. Dachy i hełm kryte blachą. Wewnątrz wystrój
nawiązujący do baroku; w ołtarzu głównym (1946) kopia obrazu Matki Boskiej
Staszkowskiej (gotyckiej Hodegetrii w typie Piekarskim, XV w.), namalowana w 1946
r. przez malarza i konserwatora zabytków Józefa E. Dutkiewicza (w miejsce oryginału
spalonego podczas I wojny światowej w 1915 r.); ołtarze boczne i ambona z lat 19591960. WitraŜe wykonane przez krakowską firmę Gabriela śeleńskiego (1936).
Stan zachowania dobry. Celowy wpis do rejestru zabytków.
Przy kościele figura św. Wojciecha, 1966, kamienna, wg tradycji w miejscu kazań św.
Wojciecha; obok otoczona kultem studzienka.
Park dworski. Ogród wzmiankowany 1468. Dzisiejszy park krajobrazowy z końca XIX
w., po 1945 zdewastowany.
Celowa rekompozycja w oparciu o projekt konserwatorski.
Cmentarz rzymskokatolicki (stary). ZałoŜony w XVIII/XIX w., czynny do 1900 r.
Zachowane nagrobki kamienne z 2. poł. XIX w. (najstarszy: 1869).
Stan elementów kamiennych zły; celowa specjalistyczna konserwacja grupy czterech
nagrobków kamiennych z lat 1869-1871.
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Cmentarz rzymskokatolicki (nowy). ZałoŜony 1900, poszerzony po 1945. Na planie
wydłuŜonego prostokąta; najstarsze nagrobki ok. 1900, kamienne.
Cmentarz wojenny nr 116 z I wojny światowej (na Dawidówce) , proj. Anton Muller,
miejsce spoczynku 212 Ŝołnierzy armii niemieckiej. Na planie prostokąta, o osiowej
kompozycji. W centrum pomnik. Wpis do rejestru zabytków: decyzja 578/95
08.06.1995, Ks. A-778.
Stan zachowania po remoncie dobry.
Cmentarz wojenny nr 117 z I wojny światowej (przy drodze do CięŜkowic) , proj. Jan
Szczepkowski, miejsce spoczynku 286 Ŝołnierzy armii rosyjskiej. Na planie
prostokąta, o osiowej kompozycji, otoczony murem i płotem drewnianym z
murowanymi słupami; w ogrodzenie włączona starsza kapliczka przydroŜna,
murowana, z trójbocznym zamknięciem części ołtarzowej. Na mogiłach cerkiewne
krzyŜe kute. Wpis do rejestru zabytków: decyzja 579/95, 08.06.1995, Ks. A-779.
Stan zachowania po remoncie dobry. Konieczne wykonanie tabliczek inskrypcyjnych
na krzyŜach nagrobnych.
Cmentarz wojenny nr 118 z I wojny światowej (na wzgórzu Mentlówka), proj. Anton
Muller, miejsce spoczynku 281 Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej, 438 niemieckiej i
43 rosyjskiej. Monumentalna, eksponowana w krajobrazie kompozycja na planie
prostokąta, osiowa; centralny pomnik kamienny w formie czterech pylonów, proj.
Hosaeus z Berlina; otoczony murem kamiennym; brama kamienna. Wpis do rejestru
zabytków: decyzja 585/96, 29.12.1995, Ks. A-785.
Stan zachowania po remoncie dobry. Konieczna całkowita rekonstrukcja pola
grobowego w oparciu o dokumentację archiwalną.
Cmentarz wojenny nr 119 z I wojny światowej (przy drodze do ŁuŜnej) , proj. Jan
Szczepkowski, miejsce spoczynku 509 Ŝołnierzy armii rosyjskiej. Na planie
prostokąta, o osiowej kompozycji, ujęty kamiennym murem i drewnianym płotem z
drewnianą bramą między kamiennymi filarami. W centrum kamienna kapliczka i
wysoki krzyŜ prawosławny. Na grobach kute krzyŜe cerkiewne osadzone na
betonowych cokołach. Wpis do rejestru zabytków: decyzja 593/96, 24.01.1996, Ks.
A-793.
Stan zachowania po remoncie dobry. Niektóre krzyŜe wymagają osadzenia.
Konieczna wymiana krzyŜa drewnianego na krzyŜ zgodny z wyglądem krzyŜa
pierwotnie wykonanego a takŜe rekonstrukcja tabliczek imiennych.

8. Gmina Ropa
a) Klimkówka
Układ przestrzenny wsi. Wieś szlachecka od 1435 w posiadaniu Gładyszów. Układ (z
nawsiem w dolinie Ropy i prostopadle do nawsia wytyczonymi rolami) zatarty w
wyniku spiętrzenia zbiornika na Ropie.
Cerkiew p.w. Zaśnięcia N. P. Marii. Zbud. 1914-1917 wg proj. Walentego
Olszakowskiego z Grybowa, odbudowana jako kościół katolicki w obecnym miejscu
po zburzeniu pierwotnej (1982) i przeniesieniu wsi z terenów zalanych przez zbiornik
wodny. Murowana, z trójlistnym rozwiązaniem części prezbiterialnej i wieŜą w
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fasadzie, zwieńczoną wysmukłym hełmem z kopułką. W toku odbudowy
zrezygnowano z odtworzenia analogicznych hełmów nad częścią trójlistną. Wystrój
wnętrza (ikonostas, dwa ołtarze boczne) z czasu budowy 1914-17.
Stan dobry. Celowa rekonstrukcja brakujących hełmów z kopułkami.
KrzyŜe przydroŜne, kamienne, XIX/XX w., przeniesione w obecne miejsce (przy
drodze Ropa – Wysowa) w związku z budową zbiornika wodnego na Ropie.
Stan dość dobry; w perspektywie celowa konserwacja kamienia.

b) Łosie
Układ przestrzenny wsi. Wieś szlachecka lokowana na prawie niemieckim staraniem
Gładyszów, w oparciu o przywilej Kazimierza Wielkiego 1359 zezwalający na
osadzanie wsi w tym rejonie; data lokacji nieokreślona. W jej rezultacie wytyczenie
układu z nawsiem w dolinie potoku – dopływie Ropy i kompleksami ról (niwami). W
otoczeniu cerkwi (zob. niŜej) zachowany zespół łemkowskiej zabudowy drewnianej.
DąŜyć do ochrony zespołu zabudowy drewnianej in situ (w ramach ochrony
otoczenia cerkwi) lub do wykupu i przeniesienia do skansenu.
Cerkiew fil. greckokatolicka p.w. Narodzenia N. P. Marii. Zbud. zapewne 1800 lub
1810 z fundacji Stanisława Siemieńskiego, otynkowana zapewne 1876, rozbud. 1928
(poszerzenie nawy z wprowadzeniem rodzaju transeptu, dobudowa zakrystii),
odnowiona 1934-1935 z wprowadzeniem polichromii figuralnej i ornamentalnej. W
typie budownictwa północnej Łemkowszczyzny (wariant schyłkowy).Orientowana.
Drewniana, wieŜa w fasadzie i babiniec murowane. Po rozbudowie na rzucie krzyŜa.
Trójdzielna; poszczególne człony zwieńczone baniastymi hełmami; analogiczny
nakrywa bramkę w ogrodzeniu, od zachodu. Pokrycie dachów i kopułki i wieŜa pobite
blachą, ściany – gontem (wprowadzonym w miejsce usuniętych tynków z 1876 r.).
Ikonostas i 2 ołtarze w transepcie XVIII/XIX w. W ogrodzeniu: dzwonnica murowana,
XIX w., z arkada-brama w dolnej i potrójnymi arkadami w górnej kondygnacji,
zwieńczona trzema baniastymi hełmami; od zach. bramka murowana z kamienia
łamanego z daszkiem namiotowym i baniastą kopułką. Wpis zespołu cerkwi (cerkiew,
ogrodzenie z bramka, dzwonnica) do rejestru zabytków: decyzja 646/98, 24.06.1998,
nr Ks. A-846.
Stan zachowania dobry. W 2009 r. w miejsce pokrycia blaszanego ścian połoŜono
gont.
Kaplica cmentarna p.w. Narodzenia N. P. Marii, dawniej cerkiew greckokatolicka.
Wschodnia część (prezbiterium) dawnej cerkwi, zbud. w Klimkówce w 1754 r. (data
na nadproŜu), rozebranej przed 1914. Przeniesiona do Łosia na obecne miejsce w
wyniku spiętrzenia zbiornika wodnego na Ropie. W typie północno-zachodniego
budownictwa łemkowskiego (wariant starszy). Drewniana, nakryta dachem łamanym
z baniastym hełmem z gontowym pokryciem. W otoczeniu cmentarz z przeniesionymi
nagrobkami w formie kamiennych krzyŜy cerkiewnych.
Stan zachowania dobry.
Kapliczka. Zbud. XIX/XX w. Murowana, na planie kwadratu, z dwuspadowym
daszkiem.
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Kapliczka. Zbud. XIX/XX w. Murowana, na planie kwadratu, z dwuspadowym
daszkiem.
Cmentarz greckokatolicki. ZałoŜony w XIX w. (najstarszy nagrobek: 1874). PołoŜony
obok nowej cerkwi. Na planie prostokąta. Nagrobki w formie krzyŜy cerkiewnych i
łacińskich, kamiennych i Ŝeliwnych na kamiennych cokołach.
Większość nagrobków kamiennych w stanie złym, wymagającym specjalistycznej
konserwacji.
Cmentarz choleryczny. ZałoŜony 1895. Na planie prostokąta, oznaczony Ŝeliwnym
krzyŜem z datą.
Cmentarz wojenny nr 71 z I wojny światowej, proj. Hans Mayr; ; miejsce spoczynku
60 Ŝołnierzy austro-węgierskich i 9 rosyjskich. Na planie prostokąta, ujęty murem
kamiennym i parkanem drewnianym z bramką z drewnianymi sztachetami między
murowanymi słupkami. W centrum kompozycji drewniany krzyŜ, na nagrobkach
krzyŜe Ŝeliwne, łacińskie i cerkiewne. Wpis do rejestru zabytków: decyzja 485/92,
10.11.1992, Ks. A-685.
Stan zachowania po rekonstrukcji krzyŜy i ogrodzenia dobry.

c) Ropa
Układ przestrzenny wsi. Wieś królewska lokowana na prawie niemieckim w 2. poł.
XIV w. (wzmiankowana 1393 w związku z przejściem w posiadanie Gładyszów):
nawsie w dolinie Ropy, na obu zboczach doliny kompleksy ról.
Kościół fil. p.w. św. Michała Archanioła. Zbud. w 1761 r., rozbud. o murowane wieŜe i
murowany portyk klasycystyczny ok. 1800. Drewniany, na rzucie prostokąta,
jednonawowy, z węŜszym od korpusu, trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Po
bokach korpusu dwie klasycystyczne, murowane, kwadratowe wieŜe z otwartymi do
nawy kaplicami w dolnych kondygnacjach, zwieńczone baniastymi hełmami. Dachy i
hełmy kryte blachą, ściany drewniane pobite gontem. Wewnątrz m. in. ołtarz główny
w trad. barokowej, 1 poł. XIX w.; ołtarze boczne, pocz. XX w.; późnobarokowa
ambona, XVIII w. Otoczony murem z kamienia łamanego, w którego biegu
murowana, tynkowana, trójarkadowa dzwonnica. W zespole kościoła pierwotnie
plebania, zbud. w XVIII w., drewniana; przeniesiona do skansenu w Sanoku.
Stan zachowania średni. Konieczne opracowanie programu konserwacji architektury
(m. in. drewna) i wyposaŜenia. Potrzebna konserwacja murowanego ogrodzenia i
przywrócenie gładkich tynków dzwonnicy w miejsce „kropionych”.
Cmentarz parafialny rzymskokatolicki. ZałoŜony 2 ćw. XIX w. na gruntach
ofiarowanych przez właścicieli dworu. Na planie czworoboku zbliŜonego do
prostokąta, z asymetrycznie usytuowana aleją główną. Nagrobek ks. Kazimierza de
Sitowskiego (+ 1847) późnoklasycystyczny, kamienny, w formie obelisku z inskrypcją
kursywą; nagrobki kamienne z lat 80. XIX w.; kaplica rodzin Sitarów i Klerów
usytuowana na zamknięciu alei, zbud. 1924, przebudowana, murowana. W centralnej
części cmentarza z kwatera wojskowa z I wojny światowej (cmentarz nr 72, proj.
Hans Mayr; spoczywa tu 31 Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej i 6 rosyjskiej); na
planie prostokąta, z krzyŜem drewnianym w centrum i Ŝeliwnymi krzyŜami na
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nagrobkach, ogrodzenie z betonowymi słupkami i Ŝelaznymi rurami. Kwatera
wpisana do rejestru zabytków, decyzja 415/90, 16.02.1990, Ks. A-615.
Stan nagrobków kamiennych (w tym najstarszego ks. Sitowskiego) zły; szybko
postępujące zwietrzenie kamienia. Konieczna pilna, specjalistyczna konserwacja.
Stan kwatery wojennej dobry.
Cmentarz w przysiółku Dół, związany z zarazami 1846-1848.
Cmentarz w przysiółku Dzial, związany z zarazami 1846-1848.
Cmentarz Ŝydowski „pod Skałą”, związany z zarazami 1846-1848.
Zespół dworski.
• Dwór, zbud. w XVI lub XVII w., przebud. gruntownie 1803 staraniem
Stanisława Siemieńskiego z ukształtowaniem dzisiejszej, barokowoklasycystycznej formy. Aktualnie w trakcie przerwanego remontu. Murowany;
parterowy, od strony ogrodu piętrowy; w fasadzie portyk sześciokolumnowy z
trójkątnym przyczółkiem, przy elewacji ogrodowej ślady tarasu; dach wysoki,
łamany, z nowym pokryciem materiałem dachówkopodobnym. Przed fasadą,
po bokach podjazdu, para oficyn klasycystycznych, ok. 1800, murowanych,
parterowych, z elewacjami oŜywionymi neorustyką w tynku i czterospadowymi,
wysokimi dachami.
• Lamus (moŜe pierwotny dwór renesansowy,
XVI w.?), wielokrotnie
przekształcany, m. in. na pocz. XX w. z wprowadzeniem secesyjnego detalu
elewacji. Murowany, piętrowy, z płaskim ryzalitem w fasadzie; w nim ganek
wsparty na parze herm klasycystycznych z końca XVIII w. Dach dwuspadowy,
nowy.
• Park załoŜony moŜe 1803 jako geometryczny (?), przekomponowany wtórnie
jako krajobrazowy w stylu angielskim z alejami o swobodnym przebiegu,
dwoma stawami, wnętrzami. Zachowany częściowo starodrzew.
Prace konserwatorskie dofinansowane na mocy uchwały Sejmiku Województwa
Małopolskiego, 26. 03. 2007.
Wpis zespołu do rejestru zabytków: decyzja 347/72, 24.04.1972, nr A-180;
29.07.1996 i 21.07.1997, Ks. A-547; stary wpis (dot. dworu) 05.03.1930, nr 24.
Stan zachowania dworu dość dobry (wykonanie pokrycia dachowego i remont
elewacji przez nowego właściciela powstrzymało proces destrukcji), obie oficyny i
lamus w stanie złym, ustawicznie się pogarszającym. Konieczna pilna, kompleksowa
konserwacja i rewaloryzacja zespołu w oparciu o dokumentacje o charakterze
konserwatorskim: dokończenie remontu konserwatorskiego dworu; przeprowadzenie
remontów konserwatorskich oficyn oraz – po badaniach architektonicznych
(wyjaśnienie genezy) – remontu konserwatorskiego lamusa z konserwacją
klasycystycznych herm; rekompozycja parku.
Kapliczka na granicy z Szymbarkiem. Zbud. w XIX w. Murowana z kamienia, z
prostokątną wnęką i dwuspadowym daszkiem.
Stan dobry.
Kapliczka. Zbud. w XIX w. Murowana z kamienia, z prostokątną wnęką
i dwuspadowym daszkiem. Stan dobry.
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Kapliczka. Zbud. w XIX w., murowana, bielona, na rzucie prostokąta. Stan dobry.
Kapliczka. Zbud. w XIX w., murowana, bielona, z prostokątną wnęka, nakryta
gontowym daszkiem przyczółkowym. Stan dobry
KrzyŜ przydroŜny, Ŝeliwny, na cokole kamiennym; pocz. XX w. Stan dobry.
KrzyŜ przydroŜny znacznych rozmiarów, z rzeźbą UkrzyŜowanego, eklektyczny,
XIX/XX w. Stan dobry.
Figura przydroŜna, XIX w., murowana z kamienia, w formie kwadratowego słupa,
z wnęka na wizerunek, nakryta daszkiem przyczółkowym.
Pomnik Grunwaldzki. Usytuowany w centrum wsi. Wzniesiony w 1910 r. dla
upamiętnienia 500-lecia bitwy. Kamienny, w formie sztucznej skały zwieńczonej
krzyŜem, z tablica pamiątkowa z datami 1410-1910.
Stan zachowania średni, kamień wykazuje zwietrzenie; konieczna specjalistyczna
konserwacja. Celowy wpis do rejestru zabytków.
Kopanki i odwierty ropy naftowej, XIX-XX w.

9. Gmina Sękowa
a) Banica
Cmentarz wojskowy nr 62 z I wojny światowej, proj. Dušan Jurkowič, miejsce
spoczynku 12 Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej i 40 rosyjskiej. Na planie
nieregularnym, pierwotnie z bogato ornamentowanymi krzyŜami drewnianymi.
Stan dobry. Wykonano krzyŜ pomnikowy oraz krzyŜe nagrobne wraz z tabliczkami
inskrypcyjnymi w oparciu o dokumentację archiwalną i ikonografię.

b) Bartne
Układ przestrzenny i dawna zabudowa wsi. Wieś szlachecka, osadzona w XVI w. na
prawie wołoskim. W rezultacie lokacji wytyczony układ z nawsiem w dolinie potoku
Bartnianka i prostopadłe do nawsia role na zboczach. Wpis do rejestru zabytków
zespołu wsi Bartne: decyzja 57/78, 28. 04. 1978, Ks. A-257/78. Jednocześnie (te
same daty decyzji) wpisane najcenniejsze elementy łemkowskiej zabudowy wiejskiej,
drewnianej, z końca XIX – pocz. XX w.:
• zagroda nr 1, zbud. 1879: dom z częścią gospodarczą, spichlerz. Wpis do
rejestru zabytków: decyzja 33/78, Ks. A-233; dom w złym stanie technicznym,
nie uŜytkowany;
• dom nr 2 z częścią gospodarczą, zbud. 1891. Wpis do rejestru zabytków:
decyzja 34/78, Ks. A-234; dom przeniesiony do Bodaków;
• dom nr 3 z częścią gospodarczą, zbud.1900.Wpis do rejestru zabytków:
decyzja 35/78, Ks. A-235; dom w średnim stanie technicznym, nie
uŜytkowany;
• dom nr 4 z częścią gospodarczą, zbud.1880.Wpis do rejestru zabytków:
decyzja 36/78, Ks. A-236; nie istnieje, rozebrany w 2002 r.;
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chałupa nr 5, zbud. 1880-1890.Wpis do rejestru zabytków: decyzja 37/78, Ks.
A-237; nie istnieje;
zagroda nr 6, zbud. XIX/XX w.: chałupa, spichlerz, piwnica. Wpis do rejestru
zabytków: decyzja 38/78, Ks. A-238; chałupa i piwnica nie istnieją, zachowany
spichlerz;
chałupa nr 9, zbud. 1908 i 1929; piwnica. Wpis do rejestru zabytków: decyzja
39/78, Ks. A-239; stan średni, po remoncie (ściany oszalowane, dach pokryty
blachą);
budynek gospodarczy w zagrodzie nr 11, zbud. 1904; nr rej. A/240/78. Wpis
do rejestru zabytków: decyzja 40/78, Ks. A-240; nie istnieje;
spichlerz z kamienna piwnicą, zbud. 1928 w zagrodzie nr 13. Wpis do rejestru
zabytków: decyzja 41/78, Ks. A-241; spichlerz nie istnieje, achana zawalona
piwnica;
dom nr 16 z częścią gospodarczą, zbud. 1926. Wpis do rejestru zabytków:
decyzja 42/78, Ks. A-242; nie istnieje;
spichlerz z piwnicą w zagrodzie nr 18, zbud. 1890. Wpis do rejestru zabytków:
decyzja 43/78, Ks. A-243; wtórnie dobudowane zabudowany obiekt
gospodarczy;
dom nr 22, zbud. 1929 Wpis do rejestru zabytków: decyzja 44/78, Ks. A-244;
stan zły, nie uŜytkowany;
dom nr 24 z częścią gospodarczą, zbud. koniec XIX w. Wpis do rejestru
zabytków: decyzja 45/78, Ks. A-245; gruntownie przebudowany;
zagroda nr 27, zbud. 1906: dom, spichlerz, piwnica. Wpis do rejestru
zabytków: decyzja 46/78, Ks. A-246; całość w złym stanie;
dom nr 34 z częścią gospodarczą, zbud. 1910. Wpis do rejestru zabytków:
decyzja 47/78, Ks. A-247; w ruinie;
zagroda nr 37, zbud. 1912 i 1932: dom, kuźnia, spichlerz, szopa-drewutnia,
piwnica. Wpis do rejestru zabytków: decyzja 48/78, Ks. A-248; szopadrewutnia i piwnica nie -stnieją, reszta w stanie średnim;
dom nr 38 z częścią gospodarczą, zbud. 1905. Wpis do rejestru zabytków:
decyzja 49/78, Ks. A-249; nie istnieje;
dom nr 40 z częścią gospodarczą, zbud. 1927. Wpis do rejestru zabytków:
decyzja 50/78, Ks. A-250; stan zachowania średni, dach pokryty blachą;
zabudowa w zagrodzie nr 42, zbud. 2. poł. XIX w.: budynek gospodarczy,
spichlerz z piwnicą. Wpis do rejestru zabytków: decyzja 51/78, Ks. A-251;
spichlerz zawalony, zachowana piwnica;
zagroda nr 44, zbud. 1924: budynek mieszkalny z częścią gospodarczą,
spichlerz. Wpis do rejestru zabytków: decyzja 52/78, Ks. A-252; zachowana
część mieszkalna, nie zachowana gospodarcza;
zagroda nr 46, zbud. 1927: chałupa, spichlerz z piwnicą, wozownia. Wpis do
rejestru zabytków: decyzja 53/78, Ks. A-253; całość w stanie średnim;
zagroda nr 54, zbud. pocz. XX w.: dom mieszkalny z częścią gospodarczą,
spichlerz, piwnica. Wpis do rejestru zabytków: decyzja 54/78, Ks. A-254;
całość w stanie złym;
zagroda nr 56: chałupa z częścią gospodarczą zbud. 1910 i 1923, piwnica.
Wpis do rejestru zabytków: decyzja 55/78, Ks. A-255; chałupa w stanie złym,
piwnica nie istnieje;
kapliczka przy domu nr 57, 1895. Wpis do rejestru zabytków: decyzja 56/78,
Ks. A-256; stan dobry;
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Dom nr 47 z częścią gospodarczą, XIX/XX w. Wpis do rejestru zabytków:
decyzja 57/78, Ks. A-257 (numer decyzji i wpisu omyłkowo identyczne, jak we
wpisie całego zespołu zabudowy wiejskiej); nie istnieje.
Stan zachowania całości zespołu zły, sukcesywnie się pogarszający (poza kilkoma
obiektami wykorzystywanymi w celach letniskowych). Zasób stale uszczuplany przez
wyburzenia i rujnację. Wobec niemoŜności utrzymania zespołu in situ i pogodzenia
wymogów ochrony konserwatorskiej z potrzebami mieszkańców – konieczne
zorganizowanie w trybie pilnym skansenu z przyjęciem jego lokalizacji (np.
w otoczeniu cerkwi uŜytkowanej jako filia Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów;
zob. niŜej), opracowaniem projektu zagospodarowania (w nawiązaniu do
tradycyjnego rozplanowania wsi i zagród), wykupem i przeniesieniem obiektów.
Cerkiew greckokatolicka p.w. św. św. Kosmy i Damiana, drewniana, zbud. 1842 (data
na nadproŜu), wieŜa z izbicą z XVIII w.; konserwacja 1968-1970. Remont i izolacja
fundamentów dofinansowane 2007 na mocy uchwały Sejmiku Województwa
Małopolskiego z 26. 03. 2007. W typie północno-zachodniego budownictwa
łemkowskiego (wariant młodszy). Drewniana. Trójdzielna: od zach. wieŜa
z pseudoizbicą, od wsch. prezbiterium zamknięte ścianą prostą, z zakrystia od pn.
Dachy wysokie, nad nawa załamany czterospadowy, nad prezbiterium trójspadowy.
Wszystkie człony zaakcentowane hełmami z baniastymi kopułkami; ślepe latarnie
kopułek dekorowane malarsko. Dachy, hełmy i ściany pobite gonem. Wewnątrz
polichromia; ikonostas, XVIII w., ołtarz boczny 1797, ikony z XVIII w., m. in.
przeniesione z cerkwi w Bodakach. Ogrodzenie zrekonstruowane, drewniane, kryte
gontem. W otoczeniu kostnica, zbud. w XIX/XX w., murowana z kamienia, na planie
prostokąta, nakryta dwuspadowym dachem gontowym. Wpis do rejestru zabytków:
decyzja 626/97, 14. 04. 1997, Ks. A-826.
Stan zachowania dobry. Celowa konserwacja gontowego pokrycia kostnicy.
Cerkiew prawosławna p.w. św. św. Kosmy i Damiana. Zbud. 1928-1930. Drewniana,
trójdzielna, z węŜszymi od korpusu prezbiterium (zamkniętym trójbocznie)
i prostokątnym babińcem. Nad poszczególnymi częściami kopułki o ośmiobocznych
bębnach; największa akcentuje część środkową. Dachy i kopuły kryte blachą, ściany
oszalowane. Ikonostas współczesny, z dawnego zachowane carskie wrota. Na
cmentarzu w otoczeniu cerkwi nagrobki z cerkiewnymi krzyŜami kamiennymi, XX w. i
figura Niepokalanego Poczęcia N. P. Marii, kamienna, z 1910 r. Wpis do rejestru
zabytków: decyzja 03. 03. 2006, Ks. A-44.
Stan zachowania średni; w trakcie prac izolacyjnych i rempontowych,
dofinansowanych m. in. przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Celowe
zaprojektowanie stylowego ogrodzenia.
Cmentarz parafialny, załoŜony 1877 (data na krzyŜu „gromadzkim” przy wejściu);
odnowiony przez Komisję Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej działającą w
ramach Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie. Zachowanych kilkanaście
nagrobków z kamiennymi, ludowymi krzyŜami cerkiewnymi, w większości autorstwa
Wasyla Graconia z lat 1902-1911.
Stan zachowania dobry. Celowa konserwacja specjalistyczna niektórych krzyŜy
kamiennych.
Cmentarz wojenny nr 64 z I wojny światowej, proj. Hans Mayr; miejsce spoczynku 29
Ŝołnierzy austro-węgierskich i 57 carskich. Na planie prostokąta, ogrodzenie z
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kamienia łamanego i drewniane z kamiennymi słupami. Na nagrobkach krzyŜe
Ŝeliwne.
Stan zachowania dość dobry. koniecznie naleŜy zrekonstuować tabliczki nagrobne
oraz wskazana jest rekonstrukcja frontowej drewnianej balustrady zgodnie z
ikonografią.
Cmentarz choleryczny, załoŜony po zarazie 1873; zachowane dwa krzyŜe kamienne:
prawosławny (fundacji Teofila Pepesza, wyk. Wasyl Gracoń, z datą 1896) i katolicki.
Stan zły.
KrzyŜe przydroŜne kamienne, cerkiewne, z metalowym
UkrzyŜowanego: z lat 1876, 1878, 1933 (obok cmentarza).

przedstawieniem

KrzyŜ przydroŜny kamienny, łaciński, 1898, z metalowym przedstawieniem
UkrzyŜowanego (skradzionym; do rekonstrukcji); XIX/XX w..
KrzyŜ przydroŜny kamienny, łaciński, 1898, z malowanym przedstawieniem
UkrzyŜowanego.
KrzyŜe przydroŜne ludowe, z płaskorzeźbionym przedstawieniem UkrzyŜowanego,
wyk. zapewne Wasyl Gracoń, z lat 1901, 1912.
KrzyŜe przydroŜne Ŝeliwne na kamiennych cokołach: obok cerkwi prawosławnej
XIX/XX w.; 1888; z płaskorzeźbionym krzyŜem cerkiewnym na cokole, 1892; z końca
XIX w.
Stan zachowania większości krzyŜy dość dobry.

c) Bodaki
Cerkiew greckokatolicka p.w. św. Dymitra (dziś kościół fil.), w przysiółku Przegonina.
Zbud. 1902 na miejscu starszej z 1742 r., remontowana 1996. Drewniana,
trójdzielna, z węŜszym od korpusu, trójbocznie zamkniętym prezbiterium i wieŜą od
frontu; poszczególne człony zaakcentowane cebulastymi hełmami; dach i kopuły
kryte blachą, ściany oszalowane. Ikonostas z czasu budowy (1902), autorstwa
Szajny z Rymanowa; w prezbiterium prestoł w formie konfesji. Konserwowany od
1990, aktualnie przewidziane prace na mocy uchwały Sejmiku Województwa
Małopolskiego, 26. 03. 2007. Ogrodzenie nowe, drewniane ze słupkami kamiennymi,
z bramką nakrytą namiotowym daszkiem z cebulastym hełmem. Wpis do rejestru
zabytków: decyzja 574/95, 20.04.1995, Ks. A-774. Stan zachowania dobry.
Cerkiew prawosławna fil. p.w. św. Dymitra; zbud. 1934 przez miejscowego cieślę
Wasyla Frencko. Drewniana, jednonawowa, trójczłonowa, z węŜszymi od korpusu
częścią kapłańska i babińcem; nad korpusem i częścią kapłańską kopułki. Dachy i
kopułki pobite blachą, ściany oszalowane. Wpis do rejestru zabytków: decyzja 03. 03.
2006, Ks. A-45/M. Stan zachowania dobry.
Cmentarz greckokatolicki. ZałoŜony po poł. XIX w. (najstarszy nagrobek: 1879). Na
planie nieregularnego pięcioboku. Nagrobki: Ŝeliwne krzyŜe na kamiennych cokołach
oraz cerkiewne (nieliczne łacińskie) kamienne, ludowe, pocz. XX w., wyk. zapewne
Wasyl Gracoń.
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Stan zachowania dość dobry. Celowa konserwacja specjalistyczna niektórych krzyŜy
kamiennych.
Cmentarz wojenny nr 69 z I wojny światowej. PołoŜony na zboczu Ostrej Góry, nad
Przegoniną, proj. Hans Mayr; miejsce spoczynku 55 Ŝołnierzy armii austrowęgierskiej i 74 rosyjskiej. Kompozycja symetryczna. W centrum nowy krzyŜ
drewniany, ogrodzenie z kamienia łamanego (od frontu) i drutu kolczastego, na
nagrobkach krzyŜe Ŝeliwne łacińskie i cerkiewne. Wpis do rej. zabytków 29.06.1988,
nr A-565.
Stan zachowania po remoncie i rekonstrukcji dobry.
Kapliczka. Zbud. koniec XIX w. przez Wasyla śelema. Murowana, bielona, na planie
prostokąta z półkolista absydą. Daszek przyczółkowy, na kalenicy drewniana
wieŜyczka z kopułką. Wewnątrz figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem, ludowa, z czasu
budowy.
Konieczne zabezpieczenie wnętrza; moŜliwość kradzieŜy figury.
Kapliczka. Zbud. XIX/XX. Murowana z kamienia, nietynkowana, na planie prostokąta
z półkolistą absydką. Od frontu zwieńczona kamiennym krzyŜem cerkiewnym.
Daszek dwuspadowy. Konieczne zabezpieczenie wnętrza.
Kapliczka. Zbud. 1879. Murowana, bielona, na planie prostokąta z półkolista absydą.
Daszek przyczółkowy, na kalenicy baniasta kopułka. Stan zachowania dobry.
KrzyŜe przydroŜne:
• Ŝeliwne, łacińskie, na cokołach kamiennych z reliefowymi krzyŜami
cerkiewnymi: 1882; 1891; 1912; bez daty (XIX/XX w.);
• kamienny, ludowy, cerkiewny, z płaskorzeźbą UkrzyŜowanego, 1913, wyk.
zapewne Wasyl Gracoń;
• kamienny, z metalowym [przedstawieniem UkrzyŜowanego (skradzionym) i
inskrypcja fundacyjną cyrylicą: ФУНДАТОР СТЕФАН ПРОКИПИЧ АК...,
XIX/XX w.;
• kamienny, na cokole z wnęką, 1908.
Stan zachowania większości dość dobry; celowa rekonstrukcja metalowego
przedstawienia UkrzyŜowanego Chrystusa.

d) Czarne
Wieś osadzona na prawie wołoskim istniała w 1665 r.
Cerkiew greckokatolicka p.w. św. Dymitra. Zbud. moŜe 1786. Drewniana. W typie
północno-zachodniego budownictwa łemkowskiego (wariant starszy), trójdzielna; od
zachodu wieŜa z pseudoizbicą, nad korpusem dach łamany, wszystkie człony
zwieńczone baniastymi kopułkami. Wewnątrz ikonostas, wyk. 1801 Jakub Szajcer
(Sznicer), odnowiony i przemalowany 1895 przez Jana Bogdańskiego; tegoŜ
polichromia, 1892-1895; ołtarze rokokowe, koniec XVIII w. W latach 1993-1996
przeniesiona, wyremontowana i zmontowana w Sądeckim Parku Etnograficznymfinansowanie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Nowym Sączu.
Konserwacja polichromii, ikonostasu i ołtarzy sfinansowana przez Muzeum
Okręgowe w Nowym Sączu.
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Cmentarz greckokatolicki. ZałoŜony XVIII/XIX w. (najstarszy nagrobek: 1890),
przyległy do dawnego terenu cerkwi. Uporządkowany w 2007 przez młodzieŜ
pobierająca naukę jęz. ukraińskiego w Gorlicach. Nagrobki w formie krzyŜy Ŝeliwnych
na kamiennych cokołach oraz krzyŜy kamiennych, cerkiewnych i łacińskich.
Stan zachowania bardzo zły. Teren zarośnięty przez zagajnik, większość grobów
nieczytelna, niektóre nagrobki przewrócone. Konieczne uporządkowanie terenu
z wycięciem większości drzew, zaakcentowaniem grobów, osadzeniem krzyŜy
i specjalistyczna konserwacją kamienia.
Cmentarz wojskowy nr 53 z I wojny światowej, proj. Dušan Jurkowič, miejsce
spoczynku 62 Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej i 315 rosyjskiej. Przyległy do
cmentarza greckokatolickiego. Na planie prostokąta, o symetrycznej kompozycji;
wystrój drewniany, zrekonstruowany: duŜy krzyŜ łaciński na osi kompozycji, krzyŜe
nagrobne łacińskie i cerkiewne, ogrodzenie z bramką. Obsadzony grabami.
Stan zachowania po remoncie dobry. Konieczne jest przeprowadzenie badań
archiwalnych i kwerend muzealnych w celu przygotowania prawidłowej rekonstrukcji
pola grobowego. Celowe jest zrekonstuowanie tabliczek imiennych i wymiana
zniszczonych elementów w ogrodzeniu do frontu a takŜe wymiana krzyŜa
centralnego na identyczny w formie z zachowanym na cmentarzu nr 56
w Smerekowcu – według ikonografii. Wszczęto postępowanie o wpis do rejestru
zabytków.
Obelisk ufundowany 1934 ku czci ofiar obozu w Talerhoff (1914-1918) związanego
z prowadzonymi przez władze austriackie represjami łemkowskiej ludności.
Chałupa w typie regionalnego budownictwa łemkowskiego. Drewniana, bielona,
z częścią mieszkalną i inwentarską pod wspólnym dachem przyczółkowym
o okapach wspartych na wydatnych rysiach.
Stan zły; celowe opracowanie inwentaryzacji pomiarowej i przeniesienie do skansenu
łemkowskiego.
Kapliczka. Zbud. XIX/XX w. Murowana z kamienia, na planie prostokąta z półkolista
absydą; na kalenicy siodłowego dachu pierwotnie kuty krzyŜ (brak).
Stan dobry; celowe przywrócenie kutego krzyŜa.
Kapliczka. Zbud. Zapewne w latach międzywojennych XX w. Murowana z kamienia,
z wnęką na figurę i baniastą kopułką z krzyŜem łacińskim
Stan zachowania dość dobry.
Kapliczka. Zbud. Zapewne w latach międzywojennych XX w. Murowana z kamienia,
z wnęką na figurę i baniastą kopułką z krzyŜem cerkiewnym.
Stan zachowania dość dobry.
Kapliczka. Zbud. w 1923 r. (napis fundacyjny cyrylicą). Zapewne w latach
międzywojennych XX w. Murowana z kamienia, z wnęką na figurę i baniastą kopułką
z krzyŜem cerkiewnym.
Stan zachowania dość dobry.
KrzyŜe przydroŜne, XIX/XX w., kamienne:
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ludowy, cerkiewny, z płaskorzeźbą UkrzyŜowanego;
cerkiewny, pierwotnie z metalowym przedstawieniem UkrzyŜowanego
(skradzionym), z data 1904;
• dwa rozbite, kamienne, bez górnej części (jeden z datą 1913);
• Ŝeliwny, łaciński, na kamiennym cokole, z datą 1893.
Celowe rekonstrukcje krzyŜy i specjalistyczna konserwacja kamienia.

e) Długie
Wieś załoŜona przed 1541 r. zapewne na prawie wołoskim, z nawsiem w dolinie
potoku- dopływu Wisłoki; wysiedlona w 1947 r., obecnie zanikła.
Cmentarz greckokatolicki. ZałoŜony zapewne 2. poł. XIX w. (najstarszy nagrobek:
1900). Na planie prostokąta. KrzyŜe nagrobne cerkiewne, kamienne i Ŝeliwne na
kamiennych cokołach.
Konieczne prace konserwatorskie z uczytelnieniem cmentarza i konserwacja
kamiennych nagrobków.
Cmentarz wojenny nr 44 z I wojny światowej. Proj. Dušan Jurkowi. Miejsce
spoczynku 37 Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej i 208 rosyjskiej. Na rzucie
prostokąta, o osiowej kompozycji. Otoczony murem z kamienia łamanego
i drewnianym płotem. Zrekonstruowane drewniane krzyŜe: duŜy w centrum
kompozycji i nagrobne (cerkiewne i łacińskie).
Po remoncie stan dobry. Konieczna jest jednak rekonstrukcja całego cmentarza na
jego pierwotnej powierzchni ze wszystkimi elementami w oparciu o dokumentację
archiwalną. Wszczęto postępowanie o wpis do rejestru zabytków.

f) Jasionka
Układ przestrzenny wsi. Wieś zapewne lokowana na prawie wołoskim w. XVI w. z
wytyczeniem układu o nawsiu w dolinie potoku (w przedłuŜeniu analogicznego
układu wsi Krzywa; zob. niŜej), z rolami na zboczach.
Figury przydroŜne, kamienne:
• Świętej Rodziny, ludowa, z rzeźbą na cokole, koniec XIX w., pod starym
drzewem;
• Matki Boskiej z Dzieciątkiem, ok. 1900, z rzeźbą na cokole, na którym
płaskorzeźba Dzieciątka Jezus.
Stan dość dobry; celowa specjalistyczna konserwacja kamienia.
KrzyŜe przydroŜne, XIX/XX w.:
• kamienny cerkiewny, ludowy, w toku konserwacji;
• Ŝeliwne na kamiennych cokołach: trzy;
• drewniany (nowy) na starszym cokole kamiennym.
Stan dość dobry; celowa specjalistyczna konserwacja kamienia.
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g) Krzywa
Układ przestrzenny wsi. Wieś królewska lokowana na prawie wołoskim 1564,
z wytyczeniem układu o nawsiu w dolinie potoku, z rolami na zboczach.
Cerkiew św. św. Kosmy i Damiana zbud. 1924 po spaleniu poprzedniej z 1854 r.
podczas I wojny światowej; drewniana, trójdzielna, bezwieŜowa, z kopułami o
ośmiobocznych bębnach nad poszczególnymi członami: największa nad korpusem,
mniejsze nad częścią kapłańską i babińcem. Obecnie kościół rzymsko-katolicki
parafii w Gładyszowie. Dachy i kopuły kryte blachą, bęben głównej kopuły pobity
nowa blacha falistą, z blachy falistej wykonany fartuch nad podmurowaniem; ściany
oszalowane. Z pierwotnego wyposaŜenia zachowany ołtarz boczny. Wolnostojąca
dzwonnica drewniana. Na cmentarzu przycerkiewnym zbiorowa mogiła wojskowa
(cmentarz nr 54 z I wojny światowej), miejsce spoczynku 60 Ŝołnierzy armii rosyjskiej,
proj. Dušan Jurkowič, o niezachowanej kompozycji i wystroju. Celowe odtworzenie
całości załoŜenia cmentarza w oparciu o zachowaną dokumentację archiwalną.
Konieczny jest wpis do rejstru zabytków jako miejsca historycznego.
Stan zachowania cerkwi średni. Wpisana do rejestru zabytków w 2008. Trwa
kompleksowy remont konserwatorski z usunięciem nieestetycznej blachy falistej
(bęben kopuły, fartuch nad podmurowaniem) na rzecz drewna (desek); zalecana
poprawa instalacji odgromowej oraz rekonstrukcja cmentarza wg zachowanego
archiwalnego projektu z przywróceniem drewnianych elementów wyposaŜenia (w tym
rzeźbionego krzyŜa).
Cmentarz greckokatolicki. ZałoŜony 2. poł. XIX w. (najstarszy nagrobek: 1889). Na
planie pięcioboku. Nagrobki kamienne w formie krzyŜy cerkiewnych i łacińskich, dwie
kamienne figury Matki Boskiej, krzyŜe Ŝeliwne na kamiennych cokołach.
Stan dość dobry. Celowa specjalistyczna konserwacja kamiennych nagrobków.
Grób siedmiu polskich lotników (zginęli w Banicy podczas lotu z Włoch na pomoc
Powstaniu Warszawskiemu we wrześniu 1944), betonowy, z metalowa tablicą.
Stan zły. Potrzebna restauracja lub zaprojektowanie nowego pomnika.
KrzyŜe przydroŜne, XIX/XX w.:
• kamienny, cerkiewny z płaskorzeźbionym przedstawieniem UkrzyŜowanego i
Matki Boskiej z Dzieciątkiem (na cokole);
• łaciński, kamienny;
• łaciński, Ŝeliwny na kamiennym cokole.
Stan zachowania dość dobry; celowa specjalistyczna konserwacja kamienia.
Grupa trzech figur przydroŜnych, pocz. XX w., kamiennych: pośrodku na cokole
rzeźba Matki Boskiej, po bokach krzyŜe.
Stan dość dobry; celowa specjalistyczna konserwacja kamienia.

h) Lipna
Wieś wysiedlona w 1947 r., nieistniejąca.
Celowe oznaczenie miejsca po cerkwi greckokatolickiej (od 1928 prawosławnej)
zbudowanej w 1885 r.
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Cmentarz greckokatolicki. ZałoŜony 2. poł. XIX w. (najstarszy nagrobek: 1930). Na
planie prostokąta. Nagrobki kamienne w formie krzyŜy cerkiewnych, z
płaskorzeźbami i krzyŜami.
Stan zachowania bardzo zły. Koniczne uporządkowanie terenu, likwidacja
samosiewek, uczytelnienie grobów, ustawienie wywróconych krzyŜy, specjalistyczna
konserwacja kamiennych nagrobków.
Cmentarz wojenny nr 45 z I wojny światowej. Proj. Dušan Jurkowič, miejsce
spoczynku 54 Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej i 99 rosyjskiej. Odnowiony staraniem
Koła Łowieckiego niezgodnie z pierwotnym wyglądem. Na rzucie prostokąta,
o kompozycji osiowej, z kamiennym pomnikiem w centrum; niezachowane krzyŜe
drewniane na grobach.
Stan zły. Celowe opracowanie i realizacja konserwatorskiego projektu rekonstrukcji
w oparciu o projekt archiwalny i ikonografię. Wszczęto postępowanie o wpis do
rejestru zabytków.
Kapliczka przy drodze do Zdyni. Zbud. XIX/XX w., odnowiona przez Kolo Łowieckie
„Dzik” z Gorlic w 1993 r. Murowana z kamienia, nietynkowana, na planie prostokąta,
nakryta przyczółkowym daszkiem gontowym.
Po odnowieniu stan dobry.
Figura przydroŜna Matki Boskiej, XIX/XX w., kamienna.
Stan zachowania po odnowieniu staraniem Koła Łowieckiego „Dzik” z Gorlic dobry.

i) Małastów
Układ przestrzenny wsi. Wieś (istniejąca 1444?) przeniesiona staraniem
Giebułtowskich na prawo magdeburskie. Zapewne z tego okresu układ przestrzenny
z nawsiem w dolinie potoku Małastówka i prostopadłymi do nawsia rolami na stokach
doliny.
Cerkiew grecko-katolicka p.w. św. św. Kosmy i Damiana (dziś kościół p.w. N.P. Marii
Wniebowziętej kościół). Zbud. 1805 jako fundacja Siemińskiego w miejscu starszej
drewnianej, według urzędowego projektu z doby „józefińskiej”. Od przesiedlenia
Łemków (1947) kościół katolicki, od 1992 parafialny. Murowana, tynkowana,
trójczłonowa, z jednonawowym korpusem o zaokrąglonych naroŜach po bokach
prezbiterium i węŜszym od korpusu prezbiterium, zamkniętym półeliptyczna absydą.
Od frontu wieŜa; naroŜa między wieŜą a fasadą zaokrąglone. Nad poszczególnymi
członami cebulaste hełmy. Dachy i hełmy kryte blachą; ściany wieŜy pobite blachą.
W wyposaŜeniu wnętrza ikony z ikonostasu zniszczonego po 1947; ołtarz główny o
charakterze konfesji, z czasu budowy; ołtarz UkrzyŜowania, 1 poł. XIX.; chór
muzyczny z czasu budowy; polichromia ornamentalno-figuralna, XIX w., odnowiona
1999, XIX w.; z ikonostasu zachowane pojedyncze ikony, m. in. Pantokratora.
Jednolicie z cerkwią skomponowane murowane ogrodzenie z dwoma bramkami
ujętymi przez kamienne słupy (jedna z nich na osi); w jego obrębie cztery kamienne
nagrobki greckokatolickich duchownych z krzyŜami (najstarszy 1903). Remont w roku
1994 uratował świątynię przed zawaleniem górnej części ściany północnej i dachu
(współfinansowane przez Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w Nowym Sączu).
Prace konserwatorskie finansowane na mocy uchwały Sejmiku Województwa
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Małopolskiego, 26. 03. 2007. Wpis do rejestru zabytków: decyzja 433/91,
30.09.1991, Ks. A- 633.
Stan dobry. Potrzebna kontynuacja prac nad osuszaniem murów i konserwatorskie
odnowienie wyposaŜenia.
Cmentarz greckokatolicki. ZałoŜony na pocz. XIX w., po zaprzestaniu pochówków na
cmentarzu przycerkiewnym. Na planie czworoboku. Zachowanych kilka kamiennych
nagrobków (najstarszy: 1887), głównie z lat międzywojennych XX w. w formie krzyŜy
łacińskich i rzeźb na cokołach.
Celowa specjalistyczna konserwacja nagrobków kamiennych.
Cmentarz rzymskokatolicki. ZałoŜony pocz. XX w. (najstarszy nagrobek: 1935). Na
zboczu wzgórza. Na planie kwadratu. Nagrobki z krzyŜami kamiennymi Ŝeliwnymi na
kamiennych cokołach.
Cmentarz wojskowy nr 58 z I wojny światowej na Magurze Małastowskiej, proj.
Dušan Jurkowič, miejsce spoczynku 60 Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej i 76
rosyjskiej. Na rzucie krzyŜa, o symetrycznej. Monumentalnej kompozycji, z
kamiennym kopcem, zwieńczonym drewnianym krzyŜem; drewniane krzyŜe
nagrobne; ogrodzenie kamienne. Wpisano do rejestru zabytków Województwa
Małopolskiego Ks. A – 1220/M, dec. z dnia 13.09.2010 r.
Stan zachowania zły. Konieczna jest rekonstrukcja cmentarza w oparciu o
dokumentacje archiwalna i ikonografię.
Cmentarz wojskowy nr 60 z I wojny światowej na Przełęczy Małastowskiej, proj.
Dušan Jurkowič, miejsce spoczynku 174 Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej. Na rzucie
centralnym, dwunastobocznym, z drewnianymi krzyŜami nagrobnymi i macewą
Ŝołnierza śyda. Wszczęte postępowanie o wpis do rejestru zabytków.
Stan zachowania po remoncie i rekonstrukcji dobry. Konieczne wykonanie
brakujących krzyŜy drewnianych przed pomnikiem oraz furtki w świetle bramy
zgodnie z zachowaną dokumentacją archiwalną i ikonografią.
Cmentarz wojenny nr 65 z I wojny światowej, proj. Hans Mayr, 1915; miejsce
spoczynku 111 Ŝołnierzy austro-węgierskich i 15 rosyjskich. Obrys zbliŜony do
krzyŜa, komponowany uskokowo, tarasowo, symetryczny, kompozycja osiowa;
drewniane krzyŜe nagrobne, otoczony kamiennym murem z pylonem i bramą.
Remontowany 2003-2004.
Stan zachowania po remoncie dobry. Istnieje konieczność ponownej rekonstrukcji
wnętrza zgodnie z dokumentacją archiwalną. brak krzyŜy Ŝeliwnych typu
„rosyjskiego”. Konieczny wpis do rejestru zabytków.
Cmentarz wojenny nr 66 z I wojny światowej, proj. Hans Mayr; miejsce spoczynku 41
Ŝołnierzy austro-węgierskich i 77 rosyjskich. Na planie prostokąta; otoczony
kamiennym murem z wysokim pylonem na naroŜniku. Wszczęto postępowanie
o wpis do rejstru zabytków.
Stan zachowania po remoncie dobry. Celowe przywrócenie drewnianego krzyŜa
i rekonstrukcja pola grobowego- uzupełnienie brakujących nagrobków wraz
z rekonstrukcją tabliczek imiennych.
Kapliczka na Przełęczy Małastowskiej, XVIII w., odnowiona 1997.
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Stan zachowania dobry.

j) Męcina Mała
Kaplica św. Sebastiana . Zbud. w 1906 r., remontowana 1999-2001 Murowana, o
skromnych cechach historyzmu (neogotyku), z ceglanym detalem. W ołtarzu obraz
św. Sebastiana, barokowy, poł. XVIII w.
Stan techniczny po remoncie dobry; cechy stylowe w wyniku remontu częściowo
zatarte poprzez wprowadzenie nowych, ceglanych i kamiennych okładzin w
elewacjach. W perspektywie celowe przywrócenie pierwotnego wyglądu.

k) Męcina Wielka
Układ przestrzenny wsi. Wieś szlachecka lokowana na prawie niemieckim 1377
przez ElŜbietę Łokietkównę. W rezultacie wytyczony układ z nawsiem w dolince
potoku i rolami po bokach. Od 1415 wchodziła w skład uposaŜenia m. Biecza.
Cerkiew greckokatolicka p.w. św. św. Kosmy i Damiana (dziś kościół par. p.w. Matki
Boskiej Królowej Polski). Zbud. zapewne 1806-1807, przebud. 1900-1903,
przedsionek dobud. 1930; remont konserwatorski i rewaloryzacja 1985-1986 (proj.
arch. Z. Lewczuk) z odtworzeniem pierwotnych kształtów dachów i baniastych
hełmów. W typie budownictwa północno-zachodniej Łemkowszczyzny (wariant
starszy). Orientowana. Drewniana. Trójdzielna, z kwadratowym korpusem,
prezbiterium zamkniętym trójbocznie i wieŜą z izbicą; nad wszystkimi trzema
członami baniaste hełmy. Dachy, hełmy i ściany pobite gontem. Ikonostas z XVIII w.,
barokowy, z nieco starszymi ikonami (XVIII w.); ambona; polichromia wnętrza z lat
1930 i 1938. Ogrodzenie nowe, drewniane, z bramka konstrukcji słupowej n osi,
nakryta czterospadowym, namiotowym daszkiem; w ogrodzeniu nowa dzwonnica
drewniana, trójkondygnacjowa. Wpis do rejestru zabytków: decyzja 173/85,
04.02.1985, Ks. A-373.
Stan zachowania dobry.
Cmentarz greckokatolicki. ZałoŜony 2 poł. XIX w. (najstarszy nagrobek: 1889). Na
planie prostokąta. Nagrobki z krzyŜami kamiennymi i Ŝeliwnymi, łacińskimi i
cerkiewnymi.
Celowa konserwacja elementów kamiennych i Ŝeliwnych.
Cmentarz wojenny nr 81 z I wojny światowej, proj. Hans Mayr, miejsce spoczynku 57
Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej i 52 rosyjskiej. Na planie prostokąta, z wejściem
umieszczonym na naroŜniku; pośrodku monumentalny krzyŜ z kamienia ciosowego.
KrzyŜe nagrobne metalowe. Wpis do rejestru zabytków: decyzja 370/88, 30.06.1988,
Ks. A-570.
Mimo przeprowadzonego remontu (1992) wymaga bieŜącej konserwacji. Celowa
rekonstrukcja tabliczek nagrobnych i furtki drewnianej.
Cmentarz wojskowy nr 82 z I wojny światowej, proj. Hans Mayr, miejsce spoczynku
25 Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej i 71 rosyjskiej. Na planie nieregularnym, z
zaakcentowana osią symetrii, ujęty ogrodzeniem z kamiennymi słupkami i
metalowymi rurami. W centrum dekoracyjny, drewniany krzyŜ, na nagrobkach krzyŜe
Ŝeliwne i kute. Wpis do rejestru zabytków: decyzja 368/88, 29.06.1988, Ks. A-568.
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Stan zachowania po remoncie i rekonstrukcji dobry. Celowa rekonstrukcja
ogrodzenia (pierwotnie drewniana balustrada) i pola grobowego w oparciu o
dokumentację archiwalną wraz z rekonstrukcją tabliczek nagrobnych.
Kapliczka. Zbud. ok. 1914-1918. Modernistyczna, nawiązująca do ukraińskiego
budownictwa cerkiewnego. Murowana. Na rzucie krzyŜa greckiego, nakryta potęŜną
kopułą.
Stan zachowania dobry.
KrzyŜ przydroŜny kamienny, 1914.
Stan dobry.

l) Nieznajowa
Układ przestrzenny wsi. Wieś królewska lokowana 1546 na prawie wołoskim przez
Zygmunta Starego, opuszczona po 1947. Czytelne relikty rozplanowania z nawsiem
w dolinie potoku i rolami na zboczach.
Celowe zaakcentowanie miejsca nieistniejącej cerkwi.
Cmentarz greckokatolicki. ZałoŜony 2. poł. XIX w. (najstarszy nagrobek: 1900). Na
planie pięcioboku. KrzyŜe nagrobne kamienne, cerkiewne z płaskorzeźbami.
Stan zły; celowa konserwacja specjalistyczna kamiennych nagrobków
Kapliczka. Zbud. XIX/XX w. Murowana z kamienia, nietynkowana, na rzucie
prostokąta z półkolistą absydką. Daszek dwuspadowy.
Stan zły; pilnie potrzebna konserwacja.
Figura przydroŜna Św. Rodziny, fundowana 1901, ludowa, kamienna, z rzeźba na
cokole dekorowanym płaskorzeźbami.
Celowa specjalistyczna konserwacja kamienia.
Figura przydroŜna kamienna, koniec XIX w., w formie kapliczki z arkadowa wnęka
mieszczącą rzeźbę świętego i namiotowym daszkiem zwieńczonym baniastą kopułą.
Celowa specjalistyczna konserwacja kamienia.
KrzyŜe przydroŜne, XIX/XX w.:
• dwa cerkiewne, kamienne;
• cerkiewny, kamienny, z płaskorzeźba UkrzyŜowanego;
• podobny, z arkadowa wnęka na figurę w cokole;
• podobny, ludowy, z płaskorzeźbą Matki Boskiej i tablica fundacyjna na cokole;
• łaciński, kamienny, z płaskorzeźba UkrzyŜowanego;
• trzy cokoły kamienne z nasadą Ŝeliwnego krzyŜa (niezachowanego).
Celowa specjalistyczna konserwacja elementów kamiennych i uzupełnienie ubytków.

m) Owczary (Rychwałd)
Układ przestrzenny wsi. Wieś szlachecka lokowana na prawie niemieckim (jako
Rychwałd – Reichwald) w XIV w., w 1417 r. osadzana „Wołochami”. Układ zapewne
z doby lokacji, wykorzystany w dobie osadnictwa na prawie wołoskim, z nawsiem w
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dolinie potoku i dwoma kompleksami ról (o rozłogu prostopadłym do nawsia) na
zboczach doliny.
Cerkiew par. greckokatolicka p.w. Opieki Bogurodzicy (dziś kościół filialny Parafii
Rzymskokatolickiej w Sękowej, współuŜytkowany przez grekokatolików). Zbud. 1653
(data z napisem łacińskim A[N]NO D[OMI]NI 1653 umieszczona w portalu z
przedsionka do nawy), zakrystia dobudowana. 1701, wieŜa 1783 (data z nazwiskami
zapewne budowniczych na izbicy: Dymitr Dekowekin i Teodor Rusinko z Biesiadki;
ten ostatni był teŜ budowniczym niezachowanej cerkwi w Niezajowej); remontowana
1870. Wybitny, wczesny zabytek zachodniołemkowskiego budownictwa cerkiewnego
(wariant starszy). Trójdzielna, o łamanych dachach zwieńczonych baniastymi
hełmami; od frontu wieŜa (1783) z pseudoizbicą (z reszta malowania) i hełmem, od
wschodu prezbiterium zamknięte ścianą prostą. Hełmy kryte blachą, dachy i ściany
pobite gontami. Portal z przedsionka do nawy o nadproŜy wyciętym w ośli grzbiet.
Zachowany ikonostas, ołtarz boczny św. Mikołaja, XVII/XVIII w.; w prezbiterium
tabernakulum w tradycji barokowej i ołtarz z ikoną Chrystusa, XVII/XVIII w.
Polichromie z poł. XIX w. w nawie i z 1928 i 1938 r. w prezbiterium (związana z
obchodami 950 rocznicy chrztu Rusi), z Tryzubem - herbem Ukrainy. W ogrodzeniu z
kamienia łamanego od frontu murowana bramka-dzwonnica murowana, tynkowana,
bielona, na rzucie kwadratu, dwukondygnacjowa, z namiotowym daszkiem i baniastą
kopułą, zbudowana 1928. Druga bramka drewniana, z namiotowym daszkiem i
kopułką. Na cmentarzu przykościelnym kamień nagrobny z pocz. XX w. z inskrypcją
łacińską. WyróŜniona medalem Europa Nostra. Wpis do rejestru zabytków: decyzja
172, 06.06.1984, Ks. A-372. Koniczne sfinalizowanie starań o umieszczenie na liście
światowego dziedzictwa UNESCO.
Stan zachowania dobry; Remont kapitalny i konserwacja polichromii oraz całości
wyposaŜenia w latach 1983-1985 finansowany przez WKZ w Nowym Sączu.
Potrzeba bieŜących konserwacji; celowy remont bramki-dzwonnicy
Kapliczka. Zbud. w końcu. XIX w. Murowana z kamienia, na rzucie kwadratu, nakryta
dwuspadowym daszkiem.
Stan dobry.
Kapliczka. Zbud. 1890. Murowana z kamienia, na rzucie kwadratu, nakryta
dwuspadowym daszkiem.
Stan dobry.
Cmentarz greckokatolicki. ZałoŜony 1. poł. XIX w. (najstarszy nagrobek: 1867). Na
planie prostokąta, z aleją na osi. Zachowane pojedyncze krzyŜe nagrobne kamienne
i Ŝeliwne, cerkiewne i łacińskie; kamienne nagrobki z rzeźbą dziecka (XIX/XX w.) i z
figurą Matki Boskiej (ludowa, 1887, z inskrypcją cyrylicą).
Stan dość dobry; celowa specjalistyczna konserwacja kamiennych nagrobków.
Cmentarz wojenny nr 70 z I wojny światowej, połoŜony przy cmentarzu
greckokatolickim; proj. Hans Mayr; miejsce spoczynku Ŝołnierzy 74 austrowęgierskich (takŜe Ŝydowskich) i 8 rosyjskich. Na rzucie prostokątna, o symetrycznej
kompozycji, ujęty ogrodzeniem z murowanymi słupami; oś akcentuje wnęka na
tablicę inskrypcyjną i zrekonstruowany, drewniany krzyŜ. Symetria kompozycji
zaakcentowana przez drzewa. Kute krzyŜe nagrobne na betonowych cokołach. Wpis
do rejestru zabytków: decyzja 369/88, 30.06.1988, Ks. A-569.
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Stan zachowania dobry.
KrzyŜe przydroŜne, kamienne, XIX/XX w.:
• sześć z płaskorzeźbami UkrzyŜowanego, łacińskich; na jednym nazwisko
fundatora z datą: АФТАНАСИЙ СЕФНЧАЮ 1912; inny z datą 1905;
• łaciński, z płaskorzeźbą świętej na cokole, pocz. XX w.;
• łaciński, z datą 1939, z metalowym przedstawieniem UkrzyŜowanego; w
cokole rzeźba Matki Boskiej z Lourdes;
• cerkiewny, bielony, z płaskorzeźba UkrzyŜowanego i płaskorzeźbą świętej na
cokole.
Celowa specjalistyczna konserwacja kamienia.

n) Pętna
Układ przestrzenny wsi. Wieś lokowana na prawie wołoskim 1557 staraniem starosty
bieckiego Stanisława Bonera; w dobrach królewskich. W rezultacie lokacji wytyczony
układ z nawsiem w dolinie potoku Sękówka i prostopadłe do nawsia role na
zboczach.
Cerkiew greckokatolicka św. Parascewii. Zbud. 1916 w sąsiedztwie drewnianej,
rozebranej 1935. W wyniku wysiedlenia Łemków (1947) od 1948 kościół katolicki; od
1999 ponownie cerkiew grecko-katolicka. W tradycji budownictwa bizantyjskoukraińskiego. Murowana, na rzucie krzyŜa greckiego, z trójbocznie zamkniętym
prezbiterium i potęŜną kopułą na przecięciu ramion. W wyposaŜeniu wnętrza
wewnątrz ikonostas, prestoł, ołtarze boczne i ambona z czasu budowy. Dzwonnica
drewniana, zbud. 1916 moŜe z elementami poprzedniej z 1700 r.; drewniana,
konstrukcji słupowej, z pseudoizbicą, czterospadowym daszkiem namiotowym i
kopułką. KrzyŜ upamiętniający 950-lecie chrztu Rusi-Ukrainy, 1935. Wpis do rejestru
zabytków: decyzja 277/87, 20.03.1987, Ks. A-477.
Stan cerkwi dobry. Remont w latach 2001-2002.
Kapliczka. Zbud. XIX/XX w. Murowana. Fasada ujęta szkarpami o ostrosłupowych
zwieńczeniach, na kalenicy dwuspadowego daszku baniasta kopułka z kutym
krzyŜem cerkiewnym.
Cmentarz greckokatolicki. Wokół cerkwi i ponad nią, na zboczu wzgórza, cmentarz
greckokatolicki, załoŜony w XIX w., poszerzony ponad szkarpę w końcu XIX w.
(najstarszy nagrobek: 1894); krzyŜe nagrobne kamienne Ŝeliwne na kamiennych
cokołach.
Niektóre nagrobki w starszej części cmentarza rozbite. Konieczne złoŜenie rozbitych
nagrobków i specjalistyczna konserwacja kamienia.
Cmentarz choleryczny. ZałoŜony 1870. Na planie trapezu. Zachowany kamienny
krzyŜ łaciński z datą 1870.
Cmentarz wojskowy nr 63 z I wojny światowej, proj. Hans Mayr, miejsce spoczynku
85 Ŝołnierzy austro-węgierskich i 19 carskich. Na planie nieregularnym. Wszczęto
postępowanie o wpis do rejstru zabytków.
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Restaurowany od 2005. Konieczna jest jednak ponowna rekonstrukcja bramy
wejściowej i krzyŜa centralnego w oparciu o dokumenty archiwalne. Konieczne jest
równieŜ wykonanie nowych tabliczek nagrobnych.
Figury przydroŜne, XIX/XX w., kamienne:
• Św. Rodziny, z rzeźbą na cokole i resztą dekoracji malarskiej; Stan średni;
celowa specjalistyczna konserwacja.
• Matki Boskiej z Dzieciątkiem, z rzeźba na cokole. Stan zły, kamień zwietrzały;
potrzebna specjalistyczna konserwacja.
KrzyŜe przydroŜne, koniec XIX – pocz. XX w, kamienne:
• ludowy, z płaskorzeźbą UkrzyŜowanego (na granicy Małastowa),
• trzy z metalowym przedstawieniem UkrzyŜowanego;
• jak wyŜej, na wysokim cokole z płaskorzeźbami (uszkodzony);
• Ŝeliwny, na kamiennym cokole.
Potrzebne specjalistyczne konserwacje kamienia.

o) Radocyna
Układ przestrzenny wsi. Lokowana na prawie wołoskim w XVI w. staraniem biskupów
krakowskich, opuszczona 1947; czytelna pozostałość układu z nawsiem w dolinie
Wisłoki i d. kompleksami ról po jej obu stronach.
Cmentarz greckokatolicki. ZałoŜony w 2. poł. XIX w. (najstarszy nagrobek: 1893). Na
planie prostokąta. KrzyŜe nagrobne cerkiewne kamienne Ŝeliwne na kamiennych
cokołach.
Celowe uporządkowanie cmentarza i konserwacja kamienia.
Cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 43, 1916; proj. Dušan Jurkowič, miejsce
spoczynku 4 Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej i 79 rosyjskiej. Obok cmentarza
greckokatolickiego. ZałoŜenie na rzucie prostokąta, osiowe, z kamiennym obeliskiem;
krzyŜe nagrobne drewniane, zrekonstruowane; zrekonstruowane ogrodzenie
drewniane z bramką. Wszczęto postępowanie o wpis do rejestru zabytków.
Stan zachowania po rekonstrukcji niedostateczny. Konieczne jest rozebranie nowego
prowizorycznego ogrodzenia i rekonstrukcja wg dokumentacji archiwalnej. Konieczna
ponowna rekonstrukcja pola grobowego wraz z krzyŜami i tabliczkami imiennymi.
KrzyŜe przydroŜne, XIX/XX w., kamienne:
• ludowy, z płaskorzeźbą UkrzyŜowanego;
• zapewne podobny, rozbity, zdekompletowany (zachowany tylko cokół);
• łaciński, z płaskorzeźbą UkrzyŜowanego;
• cerkiewny, z płaskorzeźbą UkrzyŜowanego;
• cerkiewny, z data 1903 i inskrypcją cyrylicą (rozbity);
• cerkiewny, z płaskorzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem na cokole.
Celowa specjalistyczna konserwacja kamienia, złoŜenie rozbitych krzyŜy
rekonstrukcja ubytków.

i
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p) Ropica Górna (Ruska)
Układ przestrzenny wsi. Wieś Ropica (Ropycze) istniała zapewne w XV w., w 1581
wymieniona jako siedziba parafii rzymsko-katolickiej. Nawsie w dolinie potoku
Sękówka (w przedłuŜeniu nawsia Sękowej), role na stokach doliny.
Cerkiew greckokatolicka p.w. św. Michała Archanioła (dziś kościół) drewniana, zbud.
1813 lub 1819 (daty te mogą odnosić się do przekształcenia starszej, przebud. ok.
1900 z likwidacją kopuł na rzecz dachów, odnawiana 1965-1968, 1967 i 1983-1984
(kapitalny remont konserwatorski). Przykład późnego budownictwa cerkiewnego
północno-zachodniej Łemkowszczyzny. Drewniana. Trójdzielna; od frontu wieŜa z
pseudoizbicą, od wschodu prezbiterium zamknięte ścianą prosta; dach nad
korpusem dwuspadowy, nad prezbiterium niŜszy, trójspadowy; wszystkie człony
zaakcentowane baniastymi hełmami. Dachy, hełmy i ściany pobite gontem. Bogaty
wystrój z rokowym ikonostasem, prestołem i 2 ołtarzami bocznymi, 2 poł. XVIII w.;
chór muzyczny o linii falistej, polichromowany; polichromia wnętrza XIX/XX w.
Ogrodzenie drewniane z bramka drewnianą nakryta namiotowym daszkiem z
baniastym hełmem. Wpis do rejestru zabytków: decyzja 190/72, 05.12.1972, Ks. A550.
Stan zachowania dobry. Aktualnie (2007) prace konserwatorskie we wnętrzu;
konserwacja prestołu finansowana na mocy uchwały Sejmiku Województwa
Małopolskiego, 26. 03. 2007.
Cmentarz greckokatolicki. ZałoŜony zapewne w wyniku budowy cerkwi, w jej pobliŜu.
Na planie czworoboku. Nagrobki głównie nowe; takŜe krzyŜe nagrobne (najstarszy
1882) łacińskie i cerkiewne, kamienne i Ŝeliwne na kamiennych cokołach; niektóre
rozbite. W centrum kamienny krzyŜ z datą 1938.
Celowe złoŜenie rozbitych nagrobków oraz specjalistyczna konserwacja nagrobków
kamiennych.
Cmentarz rzymskokatolicki. ZałoŜony w 2. poł. XIX w. (najstarszy nagrobek: Ŝeliwny
krzyŜ na kamiennym cokole, z datą 1891), powiększony 1938. Na planie prostokąta.
KrzyŜe nagrobne kamienne Ŝeliwne na kamiennych cokołach. W centrum kamienny
krzyŜ z datą 1938.
Celowa specjalistyczna konserwacja nagrobków kamiennych.
Cmentarz wojenny nr 67 z I wojny światowej; proj. Hans Mayr; miejsce spoczynku 83
Ŝołnierzy austro-węgierskich. Eksponowany widokowo na zboczu wzgórza. Obrys
symetryczny, kształtowany uskokowo. Otoczony kamiennym murem, na nagrobkach
Ŝeliwne krzyŜe. Wejście na osi od strony północnej ujęte drewnianym płotem. Wpis
do rejestru zabytków: decyzja 366/88, 29.06.1988, Ks. A-566.
Stan zachowania dobry. Konieczne wykonanie furtki wejściowej wraz z półokrągłą
futryną wg zachowanej ikonografii. Celowa jest rekonstrukcja pola grobowego
w oparciu o dokumentację archiwalną.
Cmentarz wojenny nr 68 z I wojny światowej; proj. Hans Mayr; miejsce spoczynku 57
Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej i 54 rosyjskiej. Obrys symetryczny, kształtowany
uskokowo. Otoczony pełnym kamiennym murem, wejście ujęte masywnymi
kamiennymi słupami z drewnianymi ościeŜami; pośrodku osiowej kompozycji
kamienny krzyŜ na cokole. Nagrobki betonowe z Ŝeliwnymi krzyŜami. Wszczęto
postępowanie o wpis do rejestru zabytków.
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Stan zachowania dobry. Konieczna rekonstrukcja krzyŜa drewnianego w miejsce
kamiennego wtórnego na pomniku i rekonstrukcja pola grobowego. Wskazana
rekonstrukcja frontowej drewnianej balustrady zgodnie z pierwotnym wyglądem.
Cmentarz wojenny nr 77 z I wojny światowej, proj. Hans Mayr, miejsce spoczynku
215 Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej, 31 niemieckiej i 71 rosyjskiej. Na planie
prostokąta z asymetrycznym aneksem, o kompozycji osiowej zaakcentowanej przez
kamienny obelisk z krzyŜem, otoczony kamiennym murem. Wpis do rejestru
zabytków: decyzja 367/88, 29.06.1988, Ks. A-567.
Po pracach remontowych (1992) ponownie uporządkowany w 2006 i 2007 roku.
Konieczna jest rekonstrukcja pola grobowego z uzupełnieniem nagrobków i
rekonstrukcją tabliczek nagrobnych. Celowa jest równieŜ rekonstrukcja drewnianego
krzyŜa stojacego pierwotnie w występie muru od frontu cmentarza.
Cmentarz wojskowy nr 78 z I wojny światowej, proj. Hans Mayr, miejsce spoczynku
133 Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej i 138 rosyjskiej. Na planie symetrycznym,
zbliŜonym do prostokąta, o kompozycji osiowej zaakcentowanej przez aleję,
drewniany krzyŜ i monumentalną, tylna ścianę kamienną pylon z czterema filarami.
Wszczęto postępowanie o wpis do rejestru zabytków. Po pracach remontowych
ponownie zaniedbany (zarośnięty). Celowe uporządkowanie oraz rekonstrukcja pola
grobowego w oparciu o dokumentację archiwalną a takŜe rekonstrukcja tabliczek
nagrobnych na postumentach krzyŜy.
Figura przydroŜna. Ludowa, XIX/XX w., kamienna, belona, z rzeźba Matki Boskiej z
Dzieciątkiem na cokole.
Stan dość dobry.

q) Sękowa
Układ przestrzenny wsi. Wieś lokowana na prawie magdeburskim przez Kazimierza
Wielkiego 1363 (zasadźca: Nikl, syn Bukmera) z przeznaczeniem 1 łana uposaŜenia
dla kościoła parafialnego. W rezultacie wytyczony układ przestrzenny łanowo-leśny, z
nawsiem w dolinie potoku Sękówka i prostopadłym do niego rozłogiem ról na stokach
doliny.
Kościół fil. p.w. św. św. Filipa i Jakuba. Zbud. 1 ćw. XVI w. (ok. 1520),
rozbudowywany w XVII i XVIII w., odnawiany 1818, przed 1888 (nowa zakrystia,
przekształcenie sobót), 1900-1912 staraniem Władysława Długosza z Siar, przed
1918 (po zdewastowaniu przez Ŝołnierzy w dobie I wojny światowej 1914-1915).
Konserwowany 1946 i 1984-1992. Orientowany. Drewniany. Gotycki, z systemem
konstrukcyjnym więźbowo-zaskrzynieniowym. Jednonawowy, z trójbocznie
zamkniętym prezbiterium; w fasadzie wtórnie dostawiona wieŜa z izbicą; otoczony
sobotami. Dach wysoki, wysmukły, o wspólnej kalenicy nad korpusem i prezbiterium.
Portale gotyckie w zachodniej i południowej ścianie korpusu, na ich wzór
zrekonstruowany portal w wejściu z prezbiterium do zakrystii. Wewnątrz niewielkie
fragmenty dekoracji malarskiej barokowej z XVIII w. (iluzjonistycznie ujęta postać
świętego w prezbiterium), manierystyczne ołtarze (główny, pocz. XVII w., z obrazem
św. Mikołaja, restaurowany po zniszczeniach 1914-1915), późnogotycka chrzcielnica
kamienna (1522), późnogotycka rzeźba UkrzyŜowanego Chrystusa na belce
tęczowej, pocz. XVI w. Otoczony murem z kamienia łamanego; w nim bramka
drewniana, konstrukcji zrębowej. W 2003 r. umieszczony na liście Światowego
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Dziedzictwa Kultury UNESCO i wyróŜniony medalem Europa Nostra za
rewaloryzację (prace kontynuowane; konserwacja ołtarza bocznego dofinansowana
na mocy uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego, 26. 03. 2007). Wpis do
rejestru zabytków: decyzja 16.02.1972, Ks. A-552; stary wpis 05.03.1930, nr 35.
Stan zachowania dobry.
Kościół par. p.w. św. Józefa Oblubieńca N.P. Marii . Zbud. 1885-1886 jako fundacja
właścicielki dóbr Józefy Szymonowiczowej (wdowie po przedsiębiorcy naftowym
Józefie Szymonowiczu), projektu węgierski architekta H. Fredego, restaurowany po
zniszczeniach z I wojny światowej (staraniem Władysława Długosza herbu
Wieniawa) i II wojny światowej, odnawiany 1970, od 1995 i po 2000. Neogotycki.
Murowany z cegły z uŜyciem kamienia do opracowania detali. Trójnawowy,
bazylikowy, z jednonawowym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium i transeptem;
w fasadzie wieŜa. Sklepienia Ŝebrowe: sieciowe w prezbiterium, krzyŜowe w
korpusie. W wyposaŜeniu neogotyckie ołtarze z czasu budowy (główny, para
bocznych), witraŜe i malowidło (Adoracja Marii przez lud), mal. Feliks Michał
Wygrzywalski – z okresu odbudowy po I wonie światowej. Ogrodzenie kute z
kamiennymi słupkami. Wpis do rejestru zabytków: decyzja 02.12.2004,Ks. A-25/M.
Stan zachowania dość dobry; prowadzone są prace nad osuszeniem murów, więźby
dachowej i nowym pokryciem dachu oraz wieŜy (wymiana skorodowanej blachy
ocynkowanej na miedzianą) oraz konserwatorskim odnowieniem wyposaŜenia.
Pozostałość zespołu dworskiego Długoszów. Park ukształtowany ok. poł. XIX;
krajobrazowy, z aleją dojazdową. Spichlerz sprzed poł. XIX w., murowany z
kamienia, tynkowany, z czterospadowym, wysokim dachem. Zabudowania
gospodarcze z pocz. XX w.
Celowe wpisanie do rejestru zabytków spichlerza i pozostałości parku. Stan zły:
spichlerz wymaga określenia funkcji i kapitalnego remontu konserwatorskiego, park
rekompozycji wg projektu konserwatorskiego.
Kapliczka przydroŜna. Zbud. poł. XIX w. Murowana, na rzucie kwadratu, sklepiona
kolebkowo. Wewnątrz ludowa rzeźba Matki Boskiej z czasu budowy. Wpis do rejestru
zabytków 16.01.1997, nr A-824. W trakcie remontu kapitalnego (2007).
Cmentarz rzymskokatolicki. ZałoŜony w 1. poł. XIX w. (najstarszy nagrobek: kapitana
wojsk polskich Józefa Wybranowskiego, 1846; Ŝeliwny krzyŜ na kamiennym cokole z
Ŝeliwną tablica inskrypcyjną). Na planie niesymetrycznym. Nagrobki w formie krzyŜy
kamiennych i Ŝeliwnych na kamiennych cokołach, obelisków i rzeźb na cokołach. Na
osi kompozycji kaplica Długoszów (właścicieli Siar), zbud. XIX w., w formie
klasycznej świątyni, z kolumnadą dorycką; w trójkątnym tympanonie płaskorzeźbą
Chrystusa przyjmującego wiernych, w zwieńczeniu, na osi, rzeźba św. Heleny.
Kaplica Kostialów-Gabryelów, zbud. 1896, neogotycka, murowana z cegły.
Stan całości dość dobry. Konieczna specjalistyczna konserwacja najstarszych
nagrobków kamiennych.
Cmentarz choleryczny w przysiółku Puste Pole; upamiętniony krzyŜem.
Cmentarz wojenny nr 79 z I wojny światowej; na stoku góry Zagórze, proj. Hans
Mayr, miejsce spoczynku 109 Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej, 190 niemieckiej i
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192 rosyjskiej. Na planie prostokąta, o osiowej kompozycji. Na grobach Ŝeliwne
krzyŜe na betonowych cokolikach.
Stan zachowania dobry (po remoncie). Celowy wpis do rejestru zabytków oraz
wykonanie krzyŜa drewnianego przed wejściem na cmentarz wg zachowanej
ikonografii archiwalnej.
Cmentarz wojenny nr 80 z I wojny światowej, proj. Hans Mayr, miejsce spoczynku
468 Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej, 378 niemieckiej i 360 rosyjskiej. Eksponowany
widokowo, na planie prostokąta z prostokątnym aneksem na osi, ujęty
monumentalnym, kamiennym murem z potęŜnymi pylonami. Na grobach Ŝeliwne
krzyŜe. Oś zaakcentowana betonowym krzyŜem. Nie zrealizowano projektowanej
pierwotnie kaplicy.
Stan zachowania dobry. Celowy wpis do rejestru zabytków. Po przeprowadzonych
remontach konieczna ponowna rekonstrukcja wnętrza- pola grobowego wraz z
odtworzeniem tabliczek inskrypcyjnych w oparciu o zachowaną dokumentację
archiwalną. konieczne podjęcie działań uniemoŜliwiajacych zalesienie terenu przed
cmentarzem od strony drogi Sękowa- Wapienne.
KrzyŜ przydroŜny. Ludowy, XIX/XX w.,
przedstawieniem UkrzyŜowanego.
Celowa specjalistyczna konserwacja kamienia.

kamienny,

z

płaskorzeźbionym

r) Siary
Układ przestrzenny wsi. Niewielka wieś królewska lokowana na prawie niemieckim w
końcu XIV w. (dokument nadający sołectwo, 1398). Układ lokacyjny z nawsiem w
dolinie potoku – dopływu Ropy – i dwoma kompleksami ról na zboczach doliny.
Zespół pałacowy. Obejmujący pałac, park, zabudowania (oranŜeria z palmiarnią,
kordegarda, zabudowania gospodarcze).
• Pałac zbud. 1906-1908 (proj arch. Władysław Halicki ze Lwowa) staraniem
Władysława Długosza. Rozbudowany po zniszczeniach wojennych (1914) i po
poŜarze (1928). Po 1945 przejęty przez Państwowe Gospodarstwo Rolne i
zaniedbany. Eklektyczny z elementami secesji. Usytuowany malowniczo na
wysokiej szkarpie. ; Murowany. Piętrowy, o nieregularnej, zróŜnicowanej bryle
i rzucie. Bogaty, częściowo zdekompletowany detal i wystrój elewacji i wnętrz.
Stan w wyniku prac prowadzonych przez prywatnego właściciela dobry,
aczkolwiek w wyniku ulewnych deszczy i powodzi w maju i czerwcu 2010 r.
obsunęła się część zbocza pałacowego. Zaistniało zagroŜenie dla budowli,
konieczna interwencja.
• Kordegarda zbud. w tymŜe okresie wg projektu tegoŜ architekta. Eklektyczna
w duchu neobaroku z elementami secesji. Murowana, parterowa, nakryta
dachem łamanym. Przy niej brama kuta o ornamentalnych motywach
secesyjnych (wyk. Firma Jana Daschka ze Lwowa), ujęta murowanymi filarami
zwieńczonymi przez kamienne, neorokokowe wazony. Stan zły; konieczny
remont konserwatorski ze specjalistyczną konserwacją detali.
• OranŜeria zbud. w tymŜe okresie wg projektu tegoŜ architekta, o podobnym
charakterze stylowym. Parterowa, z dachem łamanym. Stan zły. Konieczny
remont konserwatorski z częściowa rekonstrukcją
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•

Domek ogrodnika w tymŜe charakterze. Murowany, parterowy, z dachem
czterospadowym. Elewacje ceglane z tynkowanym detalem. Stan dość dobry.
• Zabudowania gospodarcze, XIX-XX w., o cechach historyzmu, murowane,
parterowe, z ceglanymi licami elewacji i tynkowanymi detalami. Stan zły;
konieczny pilny remont konserwatorski.
• Park pałacowy załoŜony 1908-14 i 1916-25 (proj. Arnold Röhring).
O charakterze eklektycznym, krajobrazowym i częściowo geometrycznym,
z nieregularnie kształtowanymi wnętrzami i „salonami”, z osiami widokowymi,
alejami obsadzonymi drzewami, z bramą, rzeźbami i wazonami. W jego
obrębie współczesna pałacowi architektura parkowa (pergola, glorietta,
fontanna) i rzeźby związane z parkowym stawem (Neptun z nereidami; S.
Wojtowicz, 1911). Stan parku w wyniku ostatnich prac dobry.
Wpis całości zespołu do rejestru zabytków: decyzja 25.11.1976, Ks. A-201/76; wpis
parku leśnego: 15.05.1992, nr A-667. Wnioski generalne dla zespołu: konieczne
objęcie pracami konserwatorskimi całości załoŜenia, szczególnie z uwzględnieniem
działań umacniających zbocze pałacowe celem usunięcia zagroŜenia obsunięcia się
budowli.
Kapliczka. PołoŜona przy drodze do Owczar. Zbud. w XVIII w. Murowana z kamienia,
bielona, na rzucie kwadratu, nakryta daszkiem przyczółkowym.
Stan zachowania zły; konieczny remont konserwatorski.
Cmentarz wojenny nr 76 z I wojny światowej, proj. Hans Mayr, miejsce spoczynku 40
Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej i 28 rosyjskiej. Na planie kwadratu, o osiowej
kompozycji zaakcentowanej drewnianym krzyŜem. Na mogiłach krzyŜe Ŝeliwne. Wpis
do rejestru zabytków: decyzja 514/93, 27.12.1993, Ks. A-714.
Stan zachowania po remoncie dobry. Celowe wykonanie nowego krzyŜa wg projektu
inŜ. Mayra oraz rekonstukcja tabliczek nagrobnych.
Chałupa nr 99; wpis do rejestru zabytków nr A-776/74. Stan zły; elewacje
zabezpieczone płytami. RozwaŜyć wykupienie i przeniesienie do skansenu.

s) Wapienne
Układ przestrzenny wsi. Wieś królewska lokowana na prawie włoskim w oparciu o
przywilej Zygmunta Augusta z 1546 r.; w rezultacie wytyczenie nawsia nad potokiem
(dopływem Ropy) i ról na zboczach. Od XVIII/XIX w. rozwój uzdrowiska w oparciu o
miejscowe źródła mineralne.
Willa uzdrowiskowa w obrębie ośrodka „Wapienne”. Zbud. w latach
międzywojennych XX w. Drewniana, oszalowana. Na planie prostokąta. Piętrowa,
nakryta dachem naczółkowym.
Stan średni. Remontować wg wytycznych konserwatorskich; zachować jako
dokument uzdrowiskowego charakteru Wapiennego.
Cmentarz wojskowy nr 83 z I wojny światowej, proj. Hans Mayr, miejsce spoczynku
25 Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej i 71 rosyjskiej. Na planie nieregularnym, w
centrum drewniany krzyŜ cerkiewny (zrekonstruowany wg pierwowzoru). Wpis do
rejestru zabytków: decyzja 364/88, 29.06.1985, Ks. A-564.
Stan zachowania dobry. Celowa rekonstrukcja tabliczek nagrobnych.
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Kapliczka. Zbud. XIX/XX w. Murowana z kamienia łamanego, nietynkowana; na
planie prostokąta z półkolistą absydką.
Kapliczka. Zbud. XIX/XX w. Murowana, na planie prostokąta z trójbocznym
zamknięciem części ołtarzowej.
KrzyŜe przydroŜne, XIX/XX w., kamienne, łacińskie:
• ludowy, z płaskorzeźbą UkrzyŜowanego;
• z metalowym przedstawieniem UkrzyŜowanego, fundowany 1911 przez Jana i
Justynę Łopatów;
• dwa Ŝeliwne na kamiennych cokołach.
Celowa specjalistyczna konserwacja kamienia.

t) Wołowiec
Układ przestrzenny wsi. Wieś królewska lokowana na prawie wołoskim w XVI w.,
wzmiankowana 1581. W rezultacie wytyczony ukaz z nawsiem w dolinie potoku
i rolami na zboczach doliny.
Cerkiew fil. grecko-katolicka p.w. Opieki N. P. Marii (dziś prawosławna). Zbud. koniec
XVIII w., konserwowana 1990-1991. W typie budownictwa północno-zachodniej
Łemkowszczyzny (wariant starszy). Orientowana. Drewniana. Trójdzielna;
kwadratowe korpus i węŜsze prezbiterium, od frontu wieŜa z pseudoizbicą. Dachy
korpusu i prezbiterium łamane, nad poszczególnymi członami baniaste hełmy. Ściany
wieŜy i dachy prezbiterium pobite blachą, dachy korpusu, hełmy i ściany gontem.
Ikonostas z XIX w. (uzupełniony ikonami ze zbiorów w Łańcucie), polichromia, XIX w.
Wpis do rejestru zabytków: decyzja 276/87, 29.01.1987. Ks. A-476.
Stan dość dobry. Trwa remont polegający na wymianie blaszanego obicia ścian
wieŜy, daszków nad wejściem i „opasanja” na gont wraz z impregnacją.
Kapliczka pod Uhercem. Zbud. XIX w. Murowana z kamienia, na planie prostokąta z
absydką, sklepiona. Daszek przyczółkowy.
Cmentarz greckokatolicki stary. ZałoŜony obok cerkwi, zapewne w końcu XIX w
(najstarszy nagrobek: 1901). KrzyŜe nagrobne kamienne, cerkiewne; figura nagrobna
Matki Boskiej z Dzieciątkiem, kamienna.
Stan zły; teren zarośnięty, część nagrobków rozbita i zdekompletowana. Konieczne
uporządkowanie terenu, złoŜenie i częściowe zrekonstruowanie rozbitych i
zdekompletowanych nagrobków, specjalistyczna konserwacja kamienia.
Cmentarz greckokatolicki nowy. ZałoŜony po zamknięciu starego 1920 (najstarszy
nagrobek: 1924). Na planie prostokąta. Poza nowymi nagrobkami – pojedyncze
krzyŜe nagrobne kamienne, cerkiewne.
Celowa specjalistyczna konserwacja elementów kamiennych.
KrzyŜe przydroŜne, XIX/XX w., kamienne:
• trzy cerkiewne, w tym dwa z płaskorzeźbą UkrzyŜowanego;
• łaciński, z metalowym przedstawieniem UkrzyŜowanego i płaskorzeźbą św.
Mikołaja na cokole;
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• trzy Ŝeliwne na kamiennych cokołach.
Celowa specjalistyczna konserwacja kamienia.

10. Gmina Uście Gorlickie
a) Banica
Układ przestrzenny wsi. Wieś osadzona na prawie wołoskim 1574 staraniem biskupa
krakowskiego Franciszka Krasińskiego. W rezultacie wytyczony układ z nawsiem
w dolinie potoku i prostopadłymi doń rolami na stokach wzgórz.
Cerkiew greckokatolicka p.w. św. św. Kosmy i Damiana (obecnie kościół parafialny
rzymskokatolicki); drewniana, zbud. moŜe w poł. XVIII w., najpóźniej 1787, w miejscu
starszej (1659), przebudowana 1888 (przedłuŜenie nawy z włączeniem do niej
babińca, przekształcenie dachów). Remontowana z częściową wymianą substancji
1986. Pierwotnie w typie północno-zachodniego budownictwa łemkowskiego (wariant
starszy). Nie orientowana (prezbiterium zwrócone na pd.). Trójdzielna; wieŜa
z pseudoizbicą, prezbiterium zamknięte trójbocznie. Dachy namiotowe i kopuły
wieńczące poszczególne człony kryte blachą, ściany pobite gontem. Wewnątrz
ikonostas, 1757. Ogrodzenie z kamienia łamanego. Od frontu brama-dzwonnica
drewniana, konstrukcji słupowej, z czterospadowym dachem namiotowym i mała
kopułką; dach kryty blachą, ściany pobite gontem. Wpisana do rejestru zabytków, nr
rej.: A-102/M z 8.11.2007.
Stan zachowania dobry. Remont w 1985r. finansowany przez WKZ w Nowym Sączu.
Cmentarz greckokatolicki. ZałoŜony w 2. poł. XIX w. (najstarszy nagrobek: 1898). Na
planie prostokąta. Nieliczne nagrobki w formie cerkiewnych krzyŜy Ŝeliwnych na
kamiennych cokołach oraz kamiennych stel.
Potrzebna rekonstrukcja rozbitych nagrobków oraz specjalistyczna konserwacja
elementów kamiennych i Ŝeliwnych.

b) Bieliczna
Cerkiew fil. greckokatolicka p.w. św. Michała Archanioła, obecnie kościół pomocniczy
parafii w Banicy. PołoŜona w środkowej części nieistniejącej dzisiaj wsi. Zbud. 1792
(data budowy z łacińskimi literami ryta w tynku: „A 1792 D”). Po 1947 r. w ruinie,
odbudowana w 1985 r. Orientowana. Murowana z kamienia łamanego, tynkowana,
bielona. Na planie trójdzielnym, z półkoliście zamkniętym prezbiterium od wsch. i
kwadratową wieŜą od zach., zwieńczoną drewnianą izbicą baniastym hełmem, kryta
gontem; podobny, mniejszy hełm na kalenicy gontowego dachu nad korpusem.
Wewnątrz stropy; ołtarzyk z XIX w. Cmentarz przycerkiewny z lipami (posadzonymi w
okresie budowy) otoczony pierwotnie ogrodzeniem z kamienia łamanego,
zachowanym fragmentarycznie; w jego obrębie rozbity nagrobek kamienny.
Stan zachowania dobry. Wpisana do rejestru zabytków w 2008 r. jako wybitny
dokument kultury łemkowskiej (nr rejestru: A – 159/M); celowa rekonstrukcja
murowanego ogrodzenia i rozbitego nagrobka.
Cmentarz greckokatolicki. ZałoŜony w XIX/XX w. (najstarszy nagrobek: 1913). Na
planie. Prostokąta. Nagrobki w formie krzyŜy kamiennych (cerkiewnych) i Ŝeliwnych
na kamiennych cokołach.
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Stan zły. Konieczne uporządkowanie oraz specjalistyczna konserwacja elementów
kamiennych i Ŝeliwnych.
Kapliczka obok cerkwi. Murowana z kamienia łamanego, nietynkowana, na planie
prostokąta, z dwuspadowym daszkiem
Stan zły; potrzebny remont konserwatorski.

c) Blechnarka
Układ przestrzenny wsi. Wieś lokowana na prawie wołoskim staraniem biskupów
krakowskich w XV w. W rezultacie wytyczony układ z nawsiem w dolinie Ropy i
rolami na zboczach.
Cerkiew greckokatolicka fil. P.w. św. św. Kosmy i Damiana (dziś prawosławna).
Zbud. 1801, remontowana 1958-1960 i 1986. W duchu architektury sakralnej
wywodzącej się z doby „józefińskiej”. Murowana, tynkowana. Z prostokątnym
korpusem, półkolista absyda prezbiterialna i kwadratowa w rzucie wieŜą; wszystkie
trzy człony zwieńczone baniastymi hełmami. Elewacje zwieńczone wyciętym w
drewnie, profilowanym gzymsem, malowane w kolorze róŜowym. Cmentarz
przycerkiewny otoczony murem z kamienia łamanego, w nim brama murowana na
rzucie kwadratu, nakryta czterospadowym daszkiem namiotowym. Wewnątrz
wyposaŜenie z ok. 1865 r.: polichromia, ikonostas. Wpis do rej. zabytków: decyzja
374/90, 20.03.1990, Ks. A-574.
Stan średni; potrzebny remont bieŜący pod nadzorem konserwatorskim oraz
konserwacja muru kamiennego otaczającego cerkiew.
Cmentarz greckokatolicki. ZałoŜony w końcu XIX w. (najstarszy nagrobek: 1903).
Nagrobki w formie krzyŜy cerkiewnych, kamiennych i Ŝeliwnych na kamiennych
cokołach.
Celowa konserwacja elementów kamiennych i Ŝeliwnych.
Cmentarz wojskowy nr 49 z I wojny światowej, proj. Dušan Jurkowič, miejsce
spoczynku 103 Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej i 196 rosyjskiej. Na planie
prostokąta, z asymetrycznie usytuowaną piramidą kamienną. Wpisany do rejestru
zabytków Województwa Małopolskiego Ks. A – 1222/M decyzją z dnia 14.09.2010 r.
Prace restauratorskie prowadzone od 2006 r. Celowa rekonstrukcja pomnika –
piramidy i wału kamienno – ziemnego.
Kapliczka. Zbud. koniec XIX w. Murowana z kamienia, bielona. Na rzucie prostokąta
z zaokrągloną absydą, kryta stropem, z dwuspadowym daszkiem. W fasadzie
prostokątna wnęka.
KrzyŜe przydroŜne, pocz. XX w., kamienne:
• dwa podobne, łaciński i cerkiewny (z data 1901), z metalowym
przedstawieniem UkrzyŜowanego; na cokole płaskorzeźba Matki Boskiej z
Dzieciątkiem;
• Ŝeliwny na kamiennym cokole.
Celowa konserwacja elementów kamiennych.
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d) Brunary
Układ przestrzenny wsi. Wieś lokowana na prawie niemieckim przez Kazimierza
Wielkiego 1335 oraz powtórnie na prawie wołoskim 1528 staraniem Gładyszów. W
rezultacie pierwszej lub drugiej lokacji wytyczony układ z nawsiem nad rzeką Białą i
kompleksami ról po obu stronach.
Cerkiew greckokatolicka p.w. św. Michała Archanioła (dziś kościół) drewniana, zbud.
XVIII w., przebud. 1797, 1831 z przedłuŜeniem prezbiterium o trójbocznym
zamknięciu. W typie północno-zachodniego budownictwa łemkowskiego (wariant
starszy), trójdzielna, od frontu wieŜa z pseudoizbicą; wszystkie człony zwieńczone
baniastymi hełmami; hełm wieŜy kryty blachą, pozostałe gontem. Dachy – nad
korpusem namiotowy, czterospadowy, nad prezbiterium trójspadowy kryte gontem,
ściany oszalowane. Wewnątrz ikonostas, dwa ołtarze boczne z czasu budowy;
polichromie z czasu budowy i poł. XIX w.; chór muzyczny z czasu budowy,
późnobarokowy, o falistej linii, wsparty na kolumnach; ogrodzenie kamienne z trzema
murowanymi bramkami (dwie arkadowe). Wpis do rej. zabytków: decyzja
Ak.11/60/1/Kr/33, 30.10.1933, Ks. A-541.
Stan zachowania dobry. W latach 1987-1989 remont kapitalny, 1989-2002
konserwacja polichromii i całości wyposaŜenia.
Cmentarz greckokatolicki. ZałoŜony w 1. poł. XIX w. (najstarszy nagrobek: 1894). Na
planie prostokąta. Nagrobki w formie krzyŜy Ŝeliwnych na kamiennych cokołach.
Celowa konserwacja elementów kamiennych i Ŝeliwnych.
Kapliczka. Zbud. w końcu XIX w., murowana, belona, na planie prostokąta, nakryta
dwuspadowym daszkiem.
Stan dość dobry.
Kapliczka. Zbud. zapewne na pocz. XX w., aktualnie po remoncie. Murowana, na
planie prostokąta, z prostokątną wnęką, nakryta daszkiem dwuspadowym.
Stan dobry.
Cztery krzyŜe przydroŜne, pocz. XX w., Ŝeliwne, na kamiennych cokołach. Stan dość
dobry.

e) Czarna
Układ przestrzenny wsi. Wieś lokowana 1574 na prawie wołoskim staraniem biskupa
krakowskiego Franciszka Krasińskiego. W rezultacie wytyczone nawsie w dolinie
potoku – prawobrzeŜnego dopływu Białej – oraz role na obu stokach doliny.
Cerkiew greckokatolicka p.w. św. Dymitra (dziś kościół rzymskokatolicki p.w. Matki
Boskiej Nieustającej Pomocy- filia parafii w Brunarach). Zbud. 1764, remontowana
1930 (odnowienie wnętrza: S. Tenerowicz, malarz ze Lwowa). W latach 19951996nremont kapitalny, konserwacja polichromii (1997) i ikonostasu (2002).
Drewniana, trójczłonowa; nad korpusem dach łamany, nad prostokątnym
prezbiterium trójspadowy, od frontu wieŜa z izbicą, wszystkie człony zaakcentowane
baniastymi hełmami. Dachy i hełmy kryte blachą, ściany pobite gontem. Ogrodzenie
z kamienia łamanego, z drewniana bramką o namiotowym daszku. Wewnątrz
ikonostas i ołtarz boczny, XVIII w., w prezbiterium tabernakulum, XIX w.; polichromia,
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ok. 1930. Wpis do rejestru zabytków (wraz z bramką i cmentarzem przykościelnym):
decyzja 502/93, 27.09.1993, Ks. A-702.
Stan zachowania dobry.
Cmentarz prawosławny. ZałoŜony na pocz. XX w. (najstarszy nagrobek: 1904). Na
planie prostokąta, otoczony murem z kamienia łamanego. Nagrobki w formie krzyŜy
kamiennych i Ŝeliwnych na kamiennych cokołach.
Stan zachowania dobry.
Kapliczka. Zbud. w XIX w. Murowana, na planie prostokąta, z arkadowa wnęka na
figurę od frontu, kryta stropem, z daszkiem dwuspadowym.
Kapliczka. Zbud. w 1949 r. Murowana, z wnęka na figurę i dwuspadowym daszkiem.
Stan dobry.
KrzyŜe przydroŜne, pocz. XX w.:
• kamienny, z metalowym przedstawieniem UkrzyŜowanego;
• trzy Ŝeliwne na kamiennych cokołach.
Stan dość dobry, celowa konserwacja elementów Ŝeliwnych i kamiennych.

f) CzertyŜne
Nieistniejąca po 1947 r. wieś, notowana od XVI w., koło Izb.
Cmentarz greckokatolicki. ZałoŜony w XIX/XX w. (najstarszy nagrobek: 1905). Na
wzniesieniu, nad dolina potoku CzertyŜnianka. Na planie prostokąta. Nagrobki w
formie obelisków kamiennych i Ŝeliwnych krzyŜy na kamiennych cokołach.
Stan zły; celowe uporządkowanie terenu cmentarza oraz konserwacja elementów
kamiennych Ŝeliwnych.

g) Gładyszów (poprzednie nazwy: Kwoczeń,
Gładyszowa)
Układ przestrzenny wsi. Wieś Kwoczeń wzmiankowana 1504 w obrębie Dominium
Ropae Gładyszów, zapewne w tym okresie przeniesiona na prawo włoskie. W
rezultacie ukształtowany układ wiejski z nawsiem w dolinie potoku Gładyszówka i
prostopadłym do nawsia rozłogiem ról na zboczach doliny.
Cerkiew grecko-katolicka p.w. św. Wniebowstąpienia Pańskiego (współuŜytkowana
przez Parafię Rzymskokatolicką) typu t. zw. huculskiego (rzut krzyŜa greckiego z
kopułą na skrzyŜowaniu ramion). Zbud. 1934-38 z inicjatywy ks. Andrzeja Złupko,
przez majstrów ciesielskich z Huculszczyzny. Charakter architektoniczny nawiązuje
do budownictwa zachodnio-ukraińskiego. W wyniku wysiedlenia Łemków (1947) od
1948 kościół katolicki, od 1951 parafialny. Drewniana, na rzucie krzyŜa greckiego z
trójbocznie zamkniętym prezbiterium, z wydatna kopułą na skrzyŜowaniu ramion.
Dachy i kopuła kryte blachą, ściany malowane. Wewnątrz z czasu budowy prestoł (w
formie konfesji w prezbiterium) ikonostas współczesny; dwa ołtarze późnobarokowe,
koniec XVIII w., przeniesione z kaplicy i z muzeum. Dzwonnica drewniana, zbud. po
1938. Aleja dojazdowa z czasu budowy. Wpis do rej. zabytków: decyzja 598/96,
17.06.1996, Ks. A-798.
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Stan zachowania dobry.
Dawna kaplica par. grecko-katolicka (dziś prawosławna). Zbud. w XIX w. (1857?),
odnawiana 1901 (data na wieŜyczce na sygnaturkę). Orientowana. Drewniana, z
trójbocznym zamknięciem od wsch. i wtórnie dobudowanym przedsionkiembabińcem od zach. Dach z wieŜyczka na sygnaturkę (baniasty hełm) kryty blachą,
ściany oszalowane. Obok wolnostojąca dzwonnica.
Stan zachowania dobry.
Chałupa. Zbud. w 1905 r. W typie budownictwa łemkowskiego. Drewniana,
konstrukcji zrębowej, z częścią gospodarczą i mieszalną (bieloną) rozdzielonymi
sienią, pod wspólnym dachem przyczółkowym, krytym gontem, o okapach wspartych
na wysuniętych rysiach.
Stan dość dobry. Celowy wykup i przeniesienie do skansenu łemkowskiego.
Cmentarz greckokatolicki. ZałoŜony w końcu XIX w. (z tegoŜ czasu najstarszy
nagrobek Ŝeliwnym krzyŜem). Na planie czworoboku. Nagrobki w formie krzyŜy
cerkiewnych i łacińskich, kamiennych i Ŝeliwnych na kamiennych cokołach.
Celowa konserwacja elementów kamiennych i Ŝeliwnych.
Cmentarz wojskowy nr 55 z I wojny światowej, proj. Dušan Jurkowič, miejsce
spoczynku 12 Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej i 92 rosyjskiej. PołoŜony w lesie,
pierwotnie eksponowany widokowo. Na symetrycznym rzucie pięcioboku
z prostokątnym aneksem od strony wejścia; kompozycja osiowa, zaakcentowana
drewnianą wieŜą na kamiennym cokole (zniszczona podczas walk w kampanii
wrześniowej 1939, ostatnio wyremontowana). Na mogiłach krzyŜe drewniane,
ogrodzenie drewniane z bramką z zastrzałami.
Stan po remoncie i rekonstrukcji dobry, celowa bieŜąca konserwacja i ewentualnie
przywrócenie ekspozycji widokowej. Wpisany do rejestru zabytków Województwa
Małopolskiego Ks. A – 1218/M decyzją z dnia 13.09.2010 r. – jako jedna
z najciekawszych kompozycji Jurkowiča. Celowa jest ponowna rekonstrukcja
poszczególnych elementów cmentarza, szczególnie wieŜy - gontyny wg zachowanej
dokumentacji archiwalnej oraz wykonanie tabliczek imiennych na krzyŜach.
Cmentarz wojenny nr 61 (przysiółek Wirchne) z I wojny światowej, proj. Dušan
Jurkowič, miejsce spoczynku 194 Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej i 5 rosyjskiej. Na
symetrycznym planie dwóch prostokątów, otoczony drewnianym parkanem;
kompozycja zaakcentowana kamiennym, wysokim pomnikiem w formie trójkąta
zwieńczonego krzyŜem.
Stan po remoncie i rekonstrukcji dobry. Celowe odsłonięcie widoku (wycięcie lasku
przed cmentarzem). Wpisany do rejestru zabytków Województwa Małopolskiego Ks.
A – 1219/M decyzją z dnia 14.09.2010 r. Konieczna rekonstrukcja mogił pominiętych
podczas ostatniego remontu oraz rekonstrukcja tabliczek inskrypcyjnych na
krzyŜach- wg zachowanej dokumentacji archiwalnej i ikonografii.
Cmentarz choleryczny z lat 1846-1849, 1898, 1915. Prostokątny, z nowym
ogrodzeniem drewnianym i nową tablicą informacyjną. KrzyŜ zmontowany 2007 w
60. rocznicę deportacji Łemków, z wykorzystaniem kamieni z Blechnarki, Uścia
Gorlickiego i Gładyszowa oraz metalowego krzyŜa z nieistniejącej cerkwi w
CzertyŜnym.
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Celowe zachowanie w obecnym charakterze.
Kapliczka. Zbud. i fund. Zapewne Iwan Skrzypak, 1892 (inskrypcja z data na
drzwiach). Murowana, na planie prostokąta, kryta daszkiem dwuspadowym.
Dwa krzyŜe przydroŜne, pocz. XX w., kamienne, cerkiewne: jeden z datą 1909, drugi
ludowy, bielony, z płaskorzeźbą UkrzyŜowanego.
Stan dość dobry; celowa konserwacja kamienia.
Pomnik milicjantów, którzy zginęli w walkach z UPA; kamienny, po 1947.
Zachować jako dokument tragicznej historii; postulowana zmiana tendencyjnego
napisu.

h) Hańczowa
Układ przestrzenny wsi. Wieś osadzona na prawie wołoskim staraniem rodu
Gładyszów po 1512 (wskazanie zasadźcy terenu pod osadnictwo), przed 1536
(wzmianka o sołectwie). Czytelny układ z nawsiem w dolinie Ropy i prostopadłymi do
niego rolami.
Cerkiew greckokatolicka p.w. Opieki N.P. Marii (obecnie prawosławna). Zbud.
w 1 poł. (2 ćw.?) XIX w. na miejscu starszej (wzmiankowanej od 1581), przebud.
w 1871 r. W typie północno-zachodniego budownictwa łemkowskiego (w obecnym
stanie wariant młodszy). Drewniana, trójdzielna, z wieŜą z izbicą od frontu oraz
trójbocznie zamkniętym prezbiterium; nad korpusem dach namiotowy,
czterospadowy. Poszczególne człony nakryte baniastymi hełmami. Dachy i hełmy
kryte blachą (ślepe latarnie hełmów malowane), ściany pobite gontem. Wewnątrz
polichromia o motywach figuralnych o ornamentalnych, ikonostas i prestoł w formie
konfesji, 2 poł. XIX w. Ogrodzenie z parą drewnianych bramek z namiotowymi
daszkami. Wpis do rej. zabytków (wraz z cmentarzem przykościelnym
i ogrodzeniem): decyzja 251/ZN, 28.10.1961, Ks. A-540.
Stan zachowania średni; celowy bieŜący remont pod nadzorem konserwatorskim.
Cmentarz greckokatolicki. ZałoŜony w zapewne 1. poł. XIX w. (najstarszy nagrobek:
Adama Rogowskiego zm. 1872). Na planie prostokąta, ogrodzony murem z kamienia
łamanego. Nagrobki w formie krzyŜy kamiennych (cerkiewnych) i Ŝeliwnych na
kamiennych cokołach; kamienne figury nagrobne.
Celowa konserwacja niektórych elementów kamiennych.
Cmentarz rzymskokatolicki. ZałoŜony w XX w. (najstarszy nagrobek: 1939). Na
planie prostokąta. Nagrobki w formie krzyŜy kamiennych i Ŝeliwnych na kamiennych
cokołach.
Celowa konserwacja niektórych elementów kamiennych.
Remiza straŜy poŜarnej. Zbud. pocz. XX w. Drewniana na podmurowaniu
kamiennym, konstrukcji słupowej, oszalowana, z kwadratowa wieŜyczką.
Stan zły. Konieczny remont konserwatorski; celowe przeniesienie do skansenu lub
wprowadzenie funkcji uŜytkowej na miejscu.
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Kapliczka. Zbud. 2 pol. XIX w. Murowana z kamienia, sklepiona, na planie prostokąta
z półkolistą absydą; na kalenicy daszku baniasta kopułka.
Stan zachowania dobry.
Kapliczka. Zbud. 2 pol. XIX w. Murowana z kamienia, sklepiona, na planie prostokąta
z półkolistą absydką.
Kapliczka. Zbud. XIX/XX w., ostatnio odnowiona Murowana z kamienia, obecnie
nietynkowana, na planie prostokąta, z nowym daszkiem gontowym.
Stan po odnowieniu dobry.
Kapliczka. Zbud. XIX/XX w. Murowana z kamienia, na planie prostokąta.
Kapliczka. Zbud. XIX/XX w. Murowana z kamienia, na planie prostokąta z
zaokrągloną ścianą ołtarzową.
Trzy krzyŜe przydroŜne, XIX/XX w., Ŝeliwne, na kamiennych cokołach.
Celowa konserwacja elementów kamiennych Ŝeliwnych.

i) Izby
Układ przestrzenny wsi. Wieś lokowana na prawie wołoskim 1547 staraniem biskupa
krakowskiego Samuela Maciejowskiego. W rezultacie wytyczony układ z nawsiem
wzdłuŜ potoku i rolami po bokach.
Cerkiew greckokatolicka p.w. św. Łukasza (dziś kościół pomocniczy parafii
w Banicy). Zbud. 1886 na miejscu starszej, remontowana 1976 z pozbawieniem
stylowego detalu elewacji i zdekompletowaniem wystroju wnętrza. Murowana.
Orientowana Na rzucie krzyŜa łacińskiego z centralizującą częścią wschodnią
(tworzącymi trójliść), z wieŜą od zachodu. Nad wieŜą, na kalenicy korpusu, na
skrzyŜowaniu ramion i nad prezbiterium baniaste hełmy. Ikonostas i dwa ołtarze
boczne 1888, z tegoŜ okresu prestoł w formie konfesji, Wewnątrz sklepienia Ŝaglaste
na gurtach. Ogrodzenie murowane z kamienia łamanego, w nim od wsch. bramka,
zbud. w 1906 r., z fasadą zwieńczoną trójkątnym szczytem, z inskrypcją cyrylicą:
NIEWIDIMOMU BOGU, od zach. bramka drewniana z kopułką na czterospadowym,
namiotowym daszku. Wpis do rej. zabytków (wraz z ogrodzeniem z bramką i
cmentarzem przykościelnym): decyzja 22.08.1994, Ks. A-755.
Stan zachowania średni. Celowy remont konserwatorski z przywróceniem gładkiej
faktury tynków zewnętrznych (obecne „kropione”); potrzebny remont konserwatorski
muru (w ostatnim czasie rozpoczęto remont bramki ).
Cmentarz greckokatolicki. ZałoŜony w XIX w. (zachowany przed laty najstarszy
nagrobek 1882). Na planie prostokąta. Stare nagrobki niezachowane.

i) Konieczna
Układ przestrzenny wsi. Wieś lokowana 1 poł. XVI w. staraniem rodu Gładyszów. W
rezultacie wytyczony układ (w przedłuŜeniu analogicznego układu wsi Zdynia) z
nawsiem w dolinie potoku Zdynianka i prostopadłym do nawsia rozłogiem ról na
zboczach doliny.
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Cerkiew grecko-katolicka p.w. Wasyla Wielkiego (dziś prawosławna). Zbud. 19031911 na miejscu starszej (p.w. Obrzezania Pańskiego), zbud. po 1744, zniszczonej
przez poŜar w końcu XIX w. Po wysiedleniu Łemków (1947) kościół katolicki, od 1967
cerkiew prawosławna. Remontowana w latach 70. XX w., 1996-1999, 2004 (po
uszkodzeniu pokryci dachowego przez wiatr). W tradycji budownictwa cerkiewnego
typu niespotykanego na zachodniej Łemkowszczyźnie. Drewniana; trójdzielna z
kwadratową nawą, trójbocznie zamkniętym, węŜszym od niej prezbiterium i z
przedsionkiem, nad którym wieŜa o pionowych ścianach. Poszczególne człony
zaakcentowane baniastymi hełmami. Dachy, hełmy i ściany wieŜy pobite blachą,
ściany korpusu i prezbiterium oszalowane. W wyposaŜeniu wnętrza ikonostas
sprowadzony 1912 z Sambora; ołtarz boczny w prezbiterium i inne elementy wystroju
z okresu budowy; polichromia 1938. W otoczeniu cmentarz (najstarszy nagrobek:
1888) z kamiennymi krzyŜami cerkiewnymi i Ŝeliwnymi na gminnych cokołach. Wpis
do rej. zabytków: decyzja 547/94, 20.06.1994, Ks. A-747.
Stan dobry; rozpoczęto remont związany z usuwaniem ze ścian pokrycia blaszanego
na rzecz deskowania oraz wymianą pokrycia dachów i kopuł ze zniszczonej blachy
ocynkowanej na blachę miedzianą. Wymieniono juŜ całość zniszczonej stolarki
okiennej z wiernym jej odtworzeniem.
Zagroda nr 11. Drewniana, w typie regionalnego budownictwa łemkowskiego.
Celowa inwentaryzacja pomiarowa, wykup i przeniesienie do skansenu.
Cmentarz wojskowy nr 46 z I wojny światowej na Beskidku; proj. Dušan Jurkowič;
miejsce spoczynku 164 Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej i 148 rosyjskiej;
kompozycja symetryczna, zaakcentowana na osi wysoką wieŜą kamienną
z wysokim, namiotowym hełmem gontowym; mogiły z drewnianymi krzyŜami. Wpis
do rejestru zabytków: decyzja 444/93, 25.03.1993, Ks. A-644.
Stan zachowania zły. Konieczny jest kompleksowy remont poszczególnych części
cmentarza w oparciu o zachowane materiały archiwalne i ikonografię. W 2010 r.
rozpoczęto remont wieŜy.
Cmentarz wojskowy nr 47 z I wojny światowej (mogiła zbiorowa na cmentarzu
wiejskim); proj. Dušan Jurkowič; miejsce spoczynku 18 Ŝołnierzy armii austrowęgierskiej i 108 rosyjskiej. Kwatera przy cerkwi, z dwoma drewnianymi krzyŜami –
łacińskim i cerkiewnym - otoczona kamiennym murem, z kamiennym krzyŜem.
Stan zachowania dobry. Wpis do rejestru zabytków: Ks. A – 1216/M z dnia
14.09.2010 r. Wskazana prawidłowa rekonstrukcja w oparciu o dokumentację
archiwalną i ikonografię.
Kapliczka. Zbud. XIX/XX w. Murowana, na planie kwadratu, z daszkiem
dwuspadowym.
Kapliczka. Zbud. przed 1914. Murowana z kamienia, na planie prostokąta z półkolistą
absydą; w fasadzie półkolista arkada; na kalenicy siodłowego daszku drewniana
wieŜyczka z baniastym hełmem.
Kapliczka. Zbud. XIX/XX w. Drewniana, konstrukcji słupowej, na planie prostokąta,
z daszkiem dwuspadowym.
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Figura przydroŜna, koniec XIX w., kamienna, bielona, z rzeźbą Matki Boskiej
z Dzieciątkiem na cokole. Celowa konserwacja kamienia.
KrzyŜe przydroŜne, łacińskie, koniec XIX w.:
• kamienny, ludowy, z płaskorzeźbą UkrzyŜowanego;
• Ŝeliwny na cokole kamiennym.
Celowa konserwacja elementów kamiennych.

j) Kowalów
Kapliczka. Zbud. 1889, remontowana 1929. Murowana z kamienia, tynkowana,
pielona. Na rzucie prostokąta z dwubocznym układem ściany ołtarzowej, kryta
stropem i daszkiem przyczółkowym. Stan dość dobry.

k) Kunkowa (poprzednie nazwy: Homkowa,
Hunkówka, Hukowa)
Układ przestrzenny wsi. Wieś szlachecka zapewne lokowana na prawie niemieckim
przed 1359, moŜe w XVI w. lokowana ponownie (w ramach kolonizacji na prawie
wołoskim?). Ukształtowany układ wiejski z nawsiem w dolinie potoku Przysłup i
prostopadłym do nawsia rozłogiem ról na zboczach doliny.
Cerkiew greckokatolicka p.w. św. Łukasza Apostoła (dziś prawosławna). Pierwotna
zbud. 1665-6, obecna 1868 (data w nadproŜu przedsionka), po spaleniu się starszej
(1765-1771), moŜe z wykorzystaniem jej elementów, odnawiana 1904-1905. Po
wysiedleniu Łemków (1947) kościół katolicki, od 1968 cerkiew prawosławna.
Remontowana 1969-1970, 1991-1997 i 2002-2004. W typie budownictwa północnozachodniej Łemkowszczyzny (wariant młodszy). Drewniana, trójdzielna: prezbiterium
zamknięte trójbocznie, od frontu wieŜa z izbicą. Nawa i prezbiterium nakryte dachami
łamanymi, namiotowymi, wszystkie trzy człony zwieńczone baniastymi hełmami.
Dachy i hełmy pokryte blachą, ściany pobite gontem. Wewnątrz elementy z okresu
przebudowy 1904: polichromia (mal. Jan Jakubowski-Sasów), ikonostas (ikony mal.
tenŜe), prestoł o charakterze konfesji w prezbiterium, ołtarz boczny w prezbiterium;
na ścianach elementy ikonostasu z 1796 r. i ikony z XVII w. (m. in. św. Mikołaja, po
1660); dwa ołtarze boczne w nawie barokowe, XVII/XVIII i XVIII w. W linii
niezachowanego ogrodzenia dwie bramki drewniane, słupowe, z czterospadowymi,
namiotowymi daszkami, poz. XX w. Wpis do rej. zabytków (wraz ze starą częścią
cmentarza i bramką w ogrodzeniu): decyzja 310/87, 25.06.1987, Ks. A-510.
Stan zachowania dość dobry. Potrzebne przywrócenie ogrodzenia.
Cmentarz greckokatolicki. ZałoŜony ok. poł. XIX w. (najstarszy nagrobek:1872). W
pobliŜu cerkwi. Na planie zbliŜonym do trójkąta. Nagrobki w formie krzyŜy
kamiennych i Ŝeliwnych na kamiennych cokołach.
Potrzebna specjalistyczna konserwacja elementów kamiennych i Ŝeliwnych.
KrzyŜ przydroŜny, pocz. XX w., kamienny, cerkiewny, z płaskorzeźbą na cokole.
Stan dobry.
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l) Kwiatoń
Układ przestrzenny wsi. Wieś w dolinie potoku Plebańskiego (dopływ Ropy),
wzmiankowana od XV w. w dobrach Gładyszów, związana moŜe z akcja osadniczą
prowadzoną od 1359 r., raczej osadzona w XV w. w związku z kolonizacją na prawie
wołoskim. Nawsie w dolinie potoku Zdynianka, na obu zboczach doliny role o rozłogu
prostopadłym do nawsia.
Cerkiew greckokatolicka p.w. św. Paraskewii (dziś kościół filialny Parafii Rzymskokatolickiej w Uściu Gorlickim). Zbud. 2 poł. XVII w. (ok. 1700?); wieŜa 1743,
odnawiana 1811, 1904. Kapitalny remont konserwatorski w latach 1990-1991
(finansowany w całości przez WKZ w Nowym Sączu). Malowidła ścienne
konserwowane 2005 z budŜetu województwa małopolskiego. Jeden z
najwybitniejszych
przykładów
cerkiewnej,
drewnianej
architektury
zachodniołemkowskiej (typ starszy). Orientowana. Trójdzielna, z łamanymi dachami
zwieńczonymi przez cebulaste hełmy; od frontu wieŜa z izbicą i jakimŜe hełmem,
zbud. 1743, od wschodu prezbiterium zamknięte ściana prostą, z zakrystia od
północy. Dachy, hełmy i ściany pobite gontem. Wewnątrz kompletne wyposaŜenie z
XVIII-XIX w., m. in. polichromia figuralna i ornamentalna, pocz. XX w.; ikonostas, XIX
w. z ikonami mal. Przez Michała Bogdańskiego (1904). W nowym ogrodzeniu
drewnianym dwie bramki drewniane z daszkami namiotowymi i baniastymi
kopułkami. Na cmentarzu przycerkiewnym krzyŜ Ŝeliwny na kamiennym cokole
(1889). Wpis do rej. zabytków (z cmentarzem przykościelnym, ogrodzeniem z
bramka i cmentarzem grzebalnym): decyzja 265/86, 22.11.1986, Ks. A-465.
Stan zachowania dobry. Celowe umieszczenie – wraz z innymi najwybitniejszymi
cerkwiami zachodniołemkowskimi – na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Kaplica prawosławna p.w. św. Paraksewy Serbskiej. Zbud. w 1933 r. po przejściu
mieszkańców na prawosławie, od 1988 r. ponownie w gestii parafii prawosławnej.
Drewniana. Trójczłonowa, z prostokątną nawą poprzedzoną węŜszym od niej
przedsionkiem, z węŜszym od nawy prostokątnym prezbiterium. Wszystkie człony
kryte niskimi dachami dwuspadowymi, na kalenicy dachu nad korpusem baniasty
hełm. Dachy i hełm pobite blachą, ściany oszalowane.
Stan zachowania dobry.
Cmentarz greckokatolicki. ZałoŜony w XIX w. (najstarszy nagrobek: 1872). PołoŜony
obok cerkwi. Na planie prostokąta. Nagrobki w formie krzyŜy Ŝeliwnych na
kamiennych cokołach; rzeźba nagrobna Matki Boskiej z Dzieciątkiem.
Celowa konserwacja elementów kamiennych i Ŝeliwnych.
Figura przydroŜna, fundowana w 1909 r., kamienna, z rzeźba Matki Boskiej z
Dzieciątkiem na cokole.
Stan dobry.
KrzyŜ przydroŜny, fundowany 1909, kamienny, z płaskorzeźba UkrzyŜowanego.
Stan dobry.
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m) Leszczyny
Układ przestrzenny wsi. Wieś szlachecka lokowana na prawie niemieckim ok. 1359
(data przywileju sołeckiego); w rezultacie wytyczenie układu z nawsiem w dolinie
potoku Przysłup i rolami na zboczach doliny (rozłóg prostopadły do nawsia).
Cerkiew p.w. św. Łukasza Ewangelisty. Zbud. zapewne 1835, restaurowana 1909:
nazwiska rzeźbiarza (Г. Гайхель), malarza (Р. Беняш) i pozłotnika (Ф Люревич)
odnotowane na ikonostasie. W typie budownictwa północno-zachodniej
Łemkowszczyzny (wariant młodszy). Orientowana. Drewniana. Trójdzielna, z
prezbiterium zamkniętym trójbocznie, od frontu wieŜa z izbicą. Dachy namiotowe.
Nad poszczególnymi członami baniaste hełmy. Dachy i hełmy kryte blacha, ściany
pobite gontem. Polichromia figuralna, 1909; ikonostas przekształcony 1909; ołtarz
boczny, XVII/XVIII w. Bramka w ogrodzeniu drewniana, z namiotowym daszkiem,
XIX/XX w. Wpis do rej. zabytków: decyzja 309/87, 12.06.1987, Ks. A-509.
Stan zachowania po niedawnych pracach dobry. Remontowana w połowie lat 90-tych
XX w.
Kapliczka przy cerkwi. Zbud. 1896. Murowana z kamienia, tynkowana, bielona. Na
planie prostokąta z półkolistą absydą; wewnątrz strop. Daszek przyczółkowy.
Celowe przeprowadzenie remontu konserwatorskiego.
Cmentarz greckokatolicki. ZałoŜony w poł. XIX w. (najstarszy nagrobek: 1888).
PołoŜony obok cerkwi. Na planie nieregularnym. Nagrobki w formie krzyŜy
kamiennych (cerkiewnych) i Ŝeliwnych na kamiennych cokołach.
Stan niektórych nagrobków (w tym krzyŜa cerkiewnego) kamiennych zły, znaczny
stopień destrukcji kamienia; potrzebne specjalistyczne prace konserwatorskie.

n) Nowica
Układ przestrzenny wsi. Wieś w dobrach Gładyszów (od 1528 Branickich) lokowana
na prawie wołoskim, wzmiankowana 1512. W rezultacie wytyczenie układu z
wydłuŜonym nawsiem w dolinie potoku Przysłupianka, z rolami na zboczach,
wytyczonymi prostopadle do nawsia.
Cerkiew greckokatolicka p.w. św. Paraksewy, zbud. 1842-1843, przebud. 1927. W
typie budownictwa północnozachodniej Łemkowszczyzny (wariant schyłkowy).
Orientowana. Drewniana, trójdzielna; prezbiterium zamknięte trójbocznie; od frontu
wieŜa z pseudoizbicą i baniastym hełmem. Dachy korpusu i prezbiterium siodłowe,
na kalenicach wieŜyczki z cebulastymi hełmami. Wewnątrz ikonostas z XVIII w. i
polichromia z 1927 r. Dachy i hełmy kryte blachą, ściany pobite gontem. W
ogrodzeniu (płot ze sztachet) bramka drewniana, na kalenicy daszku baniasta
kopułka. Wpis do rejestru zabytków: decyzja 417/90, 23.03.1990, Ks. A-617/90.
Stan zachowania dość dobry.
Kostnica. Przy cerkwi. Zbud. XIX/XX w., remontowana w 1997 r. przez uczestników
XI Obozu Konserwatorskiego „Nadsanie” z funduszy Towarzystwa Opieki nad
Zabytkami. Drewniana, konstr. zrębowej, na planie kwadratu; dach przyczółkowy.
Stan zachowania dobry.
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Kaplica p.w. N. P. Marii Wniebowziętej. Zbud. XIX w. (XVIII/XIX w.?) dla
grekokatolików. Drewniana. Na rzucie prostokąta, z trójbocznym zamknięciem części
ołtarzowej. Daszek dwuspadowy z wieŜyczką na kalenicy. Dach i wieŜyczka pobite
blachą, ściany oszalowane. Wewnątrz ołtarzyk barokowy, XVIII w.; polichromia o
motywach architektonicznych, XIX w. Wpis do rejestru zabytków: decyzja 518/93,
20.12.1993, Ks. A-718/93.
Stan zachowania dobry.
Reszty zabudowy wiejskiej. Grupa kilku chat łemkowskich; chata kolo cerkwi zajęta
przez Stowarzyszenie „Magurycz” prowadzące konserwację cmentarzy. Zbudowane
w końcu XIX i na pocz. XX w.,. drewniane, konstr. Zrębowej, niekiedy z częścią
mieszkalna i gospodarczą pod wspólnym dachem, wysoki, przyczółkowym,
pierwotnie gontowym.
Stan chaty uŜytkowanej przez Stowarzyszenie dobry (celowe pozostawienie in situ),
pozostałych dość dobry (chata nr 35) średni i zły (celowe przeniesienie do skansenu
łemkowskiego).
Cmentarz greckokatolicki (stary). ZałoŜony w XIX w. (najstarszy nagrobek: 1884).
PołoŜony obok cerkwi. Nagrobki kamienne (obeliski, krzyŜe cerkiewne) i w formie
Ŝeliwnych krzyŜy na cokołach.
Nagrobki po konserwacji; stan dobry.
Cmentarz greckokatolicki (nowy). ZałoŜony 2 poł. XIX w. (najstarszy nagrobek:
1900). Na planie prostokąta. Nagrobki w formie cerkiewnych krzyŜy kamiennych.
Stan zły: granice cmentarza zatarte, jeden z nagrobków rozbity, inny zwietrzały.
Wprowadzić ogrodzenie, przeprowadzić konserwacje nagrobków.
KrzyŜe przydroŜne, XIX/XX w., kamienne:
• dwa ludowe, z płaskorzeźba UkrzyŜowanego;
• z przedstawieniem UkrzyŜowanego plastycznym, metalowym,
• z przedstawieniem UkrzyŜowanego wyciętym z blachy, malowanym.
Stan dość dobry.
Pomnik Bohdana Ihora Antonycza (1909-1937), poety i prozaika łemkowskiego
urodzonego w Nowicy. Obok kaplicy N.P. Marii Wniebowziętej. Współczesny,
kamienny, z reliefowym metalowym popiersiem i inskrypcją.

o) Oderne
Kościół fil. p.w. św. Stanisława Biskupa. Zbud. 1898 z fundacji Stawiarskich
(właścicieli wsi), w pobliŜu zabudowań dworskich, rozbudowany 1942-1943
(przedsionek, przedłuŜenie prezbiterium). Odnawiany 1963-1965. Drewniany. Na
rzucie prostokąta, z trójbocznym zamknięciem części ołtarzowej (poszerzonym
wtórnie o prostokątny aneks). Na kalenicach dachów przedsionka i korpusu
wieloboczne wieŜyczki kryte namiotowymi dachami – hełmami, pobitymi gontem.
Dachy kryte gontem, ściany oszalowane poziomo. Ołtarz główny o cechach
barokowych, XIX w. Wpis do rejestru zabytków: decyzja 572/95, 17.05.1995, Ks. A772/95.
Stan zachowania dobry.
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p) Przysłup (dawna nazwa: Przysłop)
Układ przestrzenny wsi. Wieś wzmiankowana 1593. Układ z nawsiem w dolinie
potoku Przysłupianka, z prostopadłym do nawsia rozłogiem ról na zboczach doliny.
Cerkiew par. p.w. św. Michała Archanioła. Zbud. 1756 (data na belce wraz z
nazwiskami budowniczych: Prystor i Daniła Jajorski) jako fundacja Wiktora
ChorąŜego, zapewne na miejscu starszej zbudowanej wg tradycji 1638 (popostwo
wzmiankowane 1601), przebud. ok. 1880 (przedłuŜenie nawy ku zachodowi z
włączeniem babińca, zmiana kształtu dachów, przekształcenie hełmu wieŜy),
odnawiana 1894, 1914-1920, 1979-1980 przez studentów Wydz. Architektury
Polskiej Politechniki Warszawskiej). Po przesiedleniu Łemków (1947) kościół
katolicki, od 1984 ponownie cerkiew grecko-katolicka. W typie budownictwa
północno-zachodniej
Łemkowszczyzny
(pierwotnie
wariant
starzy,
po
przekształceniach schyłkowy). Orientowana. Drewniana, trójdzielna: nawa na rzucie
zbliŜonym do kwadratu, węŜsze, kwadratowe prezbiterium zamknięte ścianą prostą,
babiniec o szerokości równej korpusowi, nad nim wieŜa z izbicą. Dachy siodłowe,
nad wieŜą baniasty hełm, podobne, mniejsze na kalenicy dachów korpusu i
prezbiterium. Dachy, hełmy i wieŜa kryte blachą, ściany gontem. W wyposaŜeniu
ikonostas barokowo-klasycystyczny, XVIII/XIX w., ikony XVIII w. (przemalowane XIX
w.); ołtarz boczny późnobarokowy, koniec XVIII w.; polichromia wykonana w 1929 r.
dla uczczenia 950-leci Chrztu Rusi. Ogrodzenie drewniane; na osi od zach. bramka
konstrukcji słupowej, z trójspadowym daszkiem krytym gontem. Wpis do rejestru
zabytków: decyzja 88/80, 24.03.1980, Ks. A-288.
Stan zachowania średni. Potrzeby konserwatorskie: konserwacja wnętrza z
wyposaŜeniem (w tym usunięcie XIX-wiecznych przemalówek z ikon w ikonostasie),
przywrócenie gontowego szalunku ścian zewnętrznych (we wieŜy zastąpionego
blachą).
Cmentarz greckokatolicki. ZałoŜony w XIX w. Zachowane krzyŜe nagrobne,
kamienne, cerkiewne.
Stan zachowania dobry.
Cmentarz wojskowy nr 59 z I wojny światowej, proj. Dušan Jurkowič, miejsce
spoczynku 60 Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej i 20 rosyjskiej. Na rzucie prostokąta,
o osiowej kompozycji, otoczony kamiennym murem z krzyŜem. Wpisany do rejestru
zabytków Województwa Małopolskiego Ks. A – 1221/M decyzją z dnia 14.09.2010 r.
Zachowany w stanie czytelnym. Celowe przemieszczenie tablicy informacyjnej
o dokonanym remoncie z zewnętrznego muru.
Kapliczka. Zbud. 1889 w. Murowana, na planie kwadratu, bielona, z daszkiem
dwuspadowym; od frontu zamiast wejścia wnęka na figurę.
Kapliczka. Zbud. w XIX w. Murowana, na planie kwadratu, bielona, kryta stropem,
z daszkiem dwuspadowym. Wewnątrz ołtarzyk z obrazem Matki Boskiej
z Dzieciątkiem, koniec XIX w.
Stan zachowania zły; potrzebny remont konserwatorski i zabezpieczenie wnętrza
(moŜliwość kradzieŜy).
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r) Regetów NiŜny
Układ przestrzenny wsi. Wieś lokowana na prawie wołoskim w 2. poł. XVI w.
staraniem biskupów krakowskich, z wytyczeniem układu: nawsia w dolince potoku
Regatówka i kompleksów ról na zboczach.
Kaplica prawosławna p.w. św. Michała Archanioła. Zbud. przed 1939, rozbudowana
ok. 1957 i po 1980. Murowana, tynkowana, w części prezbiterialnej, zamkniętej
trójbocznie, drewniana, oszalowana. zamknięciem części prezbiterialnej. Na
kalenicach dachów – głównego i nad prezbiterium – niewielkie wieŜyczki z
baniastymi kopułkami. Dachy i wieŜyczki kryte blachą.
Stan zachowania średni.
Figura przydroŜna Matki Boskiej z Dzieciątkiem, XIX/XX w., kamienna., z
płaskorzeźba na cokole.
Kamień w partii cokołowej zwietrzały, wymaga pilnej, specjalistycznej konserwacji.
Figura przydroŜna Matki Boskiej z Dzieciątkiem, 1913, z płaskorzeźbą Św. Rodziny
na cokole.
Stan dość dobry.
KrzyŜe przydroŜne, pocz. XX w., kamienne:
• z płaskorzeźbą na cokole;
• z przedstawieniem UkrzyŜowanego metalowym i płaskorzeźbą Matki Boskiej
na cokole, 1928.
Stan dość dobry; celowa konserwacja niektórych elementów kamiennych.

s) Regetów WyŜny
Kaplica cmentarna. Zbud. zapewne 1. poł. XVIII w. jako prezbiterium cerkwi greckokatolickiej, przeniesione na obecne miejsce 1864-1865, w wyniku zbudowania nowej
cerkwi drewnianej (przeniesionej 1955 do śółkiewki w lubelskim). Drewniana, na
rzucie kwadratu, nakryta namiotowym, łamanym dachem zwieńczonym baniastą
kopułką, krytą blachą; dach i ściany pobite gontem. Wewnątrz polichromia figuralna;
napis cyrylicą: MICHAŁ MULIK I MICHAŁ ROMAN – odnoszący się moŜe do cieśli –
budowniczych. Cmentarz greckokatolicki na planie prostokąta, na nim nagrobki w
formie kamiennych krzyŜy cerkiewnych (najstarszy z datą 1865). Wpis kaplicy do
rejestru zabytków: decyzja 10.07.1971, Ks. A-384.
Stan zachowania dobry.
Cmentarz wojenny nr 48 z I wojny światowej, proj. Dušan Jurkowič, miejsce
spoczynku 74 Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej i 136 rosyjskiej. Na rzucie
prostokąta, o osiowej kompozycji zaakcentowanej przez drewniany krzyŜ
w ogrodzeniu z kamiennymi słupami i gontowym daszkiem; krzyŜe nagrobne
cerkiewne i łacińskie drewniane. Wpisany do rejestru zabytków w dniu 13.09.2010 r.,
Ks. A – 1217/M. W trakcie prac renowacyjnych (2007); konieczna kontynuacja.
Cmentarz wojskowy nr 51 z I wojny światowej, proj. Dušan Jurkowič, miejsce
spoczynku 42 Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej i 12 rosyjskiej. PołoŜony widokowo
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na szczycie wzgórz Rotunda (771 m. n.p.m.), na granicy Regetowa i Zdyni. Dzieło
wyjątkowej klasy artystycznej. Na rzucie kolistym, z pięcioma drewnianymi,
zwieńczonymi przez krzyŜe wieŜami pośrodku oraz drewnianymi krzyŜami łacińskimi
i cerkiewnymi. Wpis do rejestru zabytków: decyzja 24.03.1980, Ks. A-287.
Zdewastowany. Prace rekonstrukcyjne wszczęte w 2000 r. staraniem Społecznego
Komitetu Odbudowy Cmentarza Wojennego na Rotundzie (z siedzibą w Warszawie);
prowadzone nadal przez Gminę Uście Gorlickie. Dokonana rekonstrukcja krzyŜy
nagrobnych i dwu z pięciu wieŜ – gontyn. Konieczna kontynuacja prac z pełną
rekonstrukcją całości. Konieczne jest podjęcie czynności zmierzających do
przywrócenia temu obiektowi pierwotnych relacji widokowych.
KrzyŜe przydroŜne, kamienne, pocz. XX w.:
• łaciński, z metalowym przedstawieniem UkrzyŜowanego i płaskorzeźbą Matki
Boskiej z Dzieciątkiem na cokole;
• cerkiewny z płaskorzeźbami UkrzyŜowanego oraz – na cokole – Matki Boskiej
z Dzieciątkiem.
Stan dość dobry; celowa konserwacja niektórych elementów kamiennych.

t) Ropki
Układ przestrzenny wsi. Wieś szlachecka lokowana na prawie wołoskim 1581; w
rezultacie wytyczony układ z nawsiem w dolinie potoku i rolami (niwami) na obu
zboczach doliny.
Cerkiew fil. p.w. Narodzenia N. P. Marii; zbud. 1759, wg tradycji 1801 (przebudowa),
drewniana, przeniesiona do skansenu w Sanoku, zmontowana i zakonserwowana. W
typie budownictwa północno-zachodniej Łemkowszczyzny (wariant starszy). Wpis do
rejestru zabytków: decyzja nr AK.11/Go/3/Kr/34, 30.11.1934 oraz 30.11.1984, Ks. A548.
Celowe oznaczenie miejsca cerkwi w terenie.
Cmentarz prawosławny. ZałoŜony w 2. poł. XIX w. (najstarszy nagrobek: 1879). Na
planie prostokąta. Nagrobki w formie krzyŜy kamiennych (cerkiewnych) i Ŝeliwnych
na kamiennych cokołach.
Celowa konserwacja elementów kamiennych i Ŝeliwnych.
Cmentarz greckokatolicki. ZałoŜony na pocz. XIX w. (najstarsze nagrobki z lat 20.).
PołoŜony obok nieistniejącej tu cerkwi. Nagrobki w formie cerkiewnych krzyŜy
kamiennych.
Celowa konserwacja elementów kamiennych i Ŝeliwnych.
KrzyŜ przydroŜny, 1900, łaciński, Ŝeliwny, na kamiennym cokole, na którym ryty krzyŜ
cerkiewny.
Stan dość dobry.

u) Rotunda; zob. Regetów WyŜny.
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v) Skwirtne
Układ przestrzenny wsi. Wieś w dobrach Gładyszów, lokowana na prawie wołoskim
w XVI w. (wzmiankowana od 1629): nawsie w dolinie Potoku Plebańskiego, na
zboczach doliny role.
Cerkiew greckokatolicka p.w. św. św. Kosmy i Damiana (dziś kościół filialny Parafii w
Uściu Gorlickim). Zbud. zapewne 1837, odnowiona 1900, restaurowana 1964-1965.
Ostatni remont kapitalny w latach 1991-1992 sfinansowany przez WKZ w Nowym
Sączu. Orientowana. Drewniana. Trójdzielna; prezbiterium węŜsze od korpusu,
kwadratowe, od frontu wieŜa z pseudoizbicą. Nad korpusem dach namiotowy, nad
prezbiterium trójspadowy, wszystkie człony zaakcentowane baniastymi hełmami.
Dachy, hełmy i ściany pobite gontem. Wewnątrz polichromia ornamentalna z 1900 r.,
na ganku chóru muzycznego zachowana polichromia z czasu budowy, w tradycji
barokowej (marmoryzacja). Zachowana dolna strefa ikonostasu, XVIII-XIXw.; prestoł
w formie konfesji, 2. poł. XIX w. W ogrodzeniu bramka konstrukcji słupowej, z
daszkiem namiotowym, ośmiobocznym, krytym gontem. Na cmentarzu
przycerkiewnym krzyŜe cerkiewne kamienne i Ŝeliwny, XIX/XX w. Wpis do rejestru
zabytków: decyzja 05.03.1981, Ks. A-446.
Stan zachowania średni. Konieczna kompleksowa konserwacja wyposaŜenia,
zwłaszcza zachowanej w złym stanie polichromii.
Kapliczka. Zbud. XIX w. Drewniana, konstr. Słupowej, na planie kwadratu, nakryta
namiotowym, czterospadowym daszkiem. Wewnątrz figura Matki Boskiej, ludowa.
Zabezpieczyć figurę przed kradzieŜą.

w) Smerekowiec (dawne nazwy:
Smreczyn, Smrokowiec)
Układ przestrzenny wsi. Wieś lokowana 1521 staraniem Jakuba Stanisława
Gładyszów z powierzeniem jej osadzenia „krajnikowi” Machnowi Wołochowi; w
dokumencie wzmiankowane uposaŜenie cerkwi o powierzchni jednego łana. W 1528
wymieniona w ramach Dominium Ropae Gładyszów. W rezultacie lokacji wytyczone
nawsie w dolinie potoku Zdynianka i role.
Cerkiew grecko-katolicka p.w. św. Michała Archanioła (dziś kościół). Zbud. ok. 1818
(przed 1820) wg typowego, urzędowego projektu właściwego dobie „józefińskiej” w
Galicji; remontowana 1889 z podparciem wieŜy szkarpami, 2002; po wysiedleniu
Łemków (1947) kościół katolicki, od 1974 parafialny. Murowana, z jednonawowym
korpusem o zaokrąglonych naroŜnikach po bokach prezbiterium, zamkniętego
półeliptyczna absydą; w fasadzie wieŜa z przedsionkiem. Nad wieŜą i korpusem
baniaste hełmy. W wyposaŜeniu wnętrza ikonostas i prestoł w formie konfesji (1899),
polichromia stropu i ścian 1930. Ogrodzenie murowane z bramką; dzwonnica
murowana, trójarkadowa, zbud. zapewne w 1877 r. Wpis do rejestru zabytków:
decyzja 174/85, 04.06.1985, Ks. A-374.
Stan zachowania dobry.
Cmentarz greckokatolicki. ZałoŜony w poł. XIX w. (najstarszy nagrobek: 1888). Na
planie prostokąta. Nagrobki w formie cerkiewnych i łacińskich krzyŜy kamiennych i
Ŝeliwnych na kamiennych cokołach oraz kamiennych obelisków. Figura św. Jana
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Nepomucena, XVIII/XIX w., w tradycji baroku, kamienna, zapewne wtórnie
przeniesiona na cmentarz.
Figura św. Jana Nepomucena w stanie dobrym (po konserwacji), niektóre nagrobki
kamienne wymagają specjalistycznej konserwacji.
Cmentarz wojskowy nr 56 z I wojny światowej z cmentarzem wyznaniowym greckokatolickim, proj. Dušan Jurkowič, miejsce spoczynku 22 Ŝołnierzy armii austrowęgierskiej i 1 rosyjskiej. Na nietypowym, symetrycznym planie, kształtowanym
liniami falistymi, otoczony kamiennym murem, z drewnianym krzyŜem na osi i
drewnianymi krzyŜami na mogiłach. Wpis do rejestru zabytków: decyzja 575/95,
10.05.1995, nr A-775.
Po restauracji dokonanej przed 1995 r. stan dobry.

x) Stawisza
Układ przestrzenny wsi. Wieś lokowana na prawie wołoskim 1574 staraniem biskupa
krakowskiego Franciszka Krasińskiego. W rezultacie wytyczenie układu typu łanowoleśnego, z wydłuŜonym nawsiem nad potokiem (górny bieg rzeki Białej) i dwoma
kompleksami ról na obu zboczach doliny; rozłóg ról prostopadły do nawsia.
Cerkiew (potem kościół) drewniana, zbud. przed 1813, zniszczona poŜarem 1966,
niezachowana. W typie budownictwa północno-zachodniej Łemkowszczyzny (wariant
młodszy).; trójdzielna; od frontu wieŜa.
Celowe oznaczenie miejsca cerkwi.
Cmentarz greckokatolicki. ZałoŜony w 2. poł. XIX w. (najstarszy nagrobek: 1886). Na
planie prostokąta. Nagrobki w formie krzyŜy Ŝeliwnych na kamiennych cokołach.
Celowa konserwacja elementów kamiennych.

y) Śnietnica
Układ przestrzenny wsi. Wieś lokowana na prawie wołoskim 1574 staraniem biskupa
krakowskiego Franciszka Krasińskiego. W rezultacie ukształtowanie układu z
nawsiem w dolinie Białej i rolami na stokach doliny.
Cerkiew greckokatolicka p.w. św. Dymitra. Zbud. 1755-1758 jako trójdzielna, w 1 poł.
XIX w. przedłuŜona ku zachodowi z „przesunięciem” wieŜy, 1874 dobudowa kruchty
od Zach., 1951 erygowanie parafii rzymsko-katolickiej. W typie budownictwa
północno-zachodniej Łemkowszczyzny (wariant starszy, po przebudowie młodszy).
Orientowana. Drewniana, o częściowo zatartej dyspozycji trójczłonowej z
kwadratowym korpusem („zdublowanym” w wyniku rozbudowy w miejscu d. wieŜy),
węŜszym, kwadratowym prezbiterium i wieŜą z izbicą. Nad korpusem i prezbiterium
baniaste hełmy. Dachy i hełmy kryte blachą, ściany oszalowane poziomo, malowane.
Wewnątrz ikonostas i dwa ołtarze boczne z czasu budowy; polichromia figuralna i
ornamentalna, pocz. XX w. Ogrodzenie i podmurowanie szkarpy z kamienia
łamanego, w murze arkadowa bramka z kamienia łamanego, nakryta daszkiem..
Wpis do rejestru zabytków: decyzja 587/95, 22.12.1995, Ks. A-787.
Stan zachowania dobry. Konserwacja ikonostasu na mocy uchwały Sejmiku
Województwa Małopolskiego, 26. 03. 2007. Potrzebna konserwacja polichromii.
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Cmentarz greckokatolicki. ZałoŜony w końcu XIX w. (najstarszy nagrobek: 1901). Na
planie prostokąta. Nagrobki w formie krzyŜy metalowych na kamiennych cokołach.
Celowa konserwacja niektórych elementów kamiennych i metalowych.
Kapliczka. Zbud. w końcu XIX w. Murowana, tynkowana, na planie kwadratu; od
frontu arkadowa wnęka na figurę. Daszek dwuspadowy.
Stan zachowania dobry.
Kapliczka. Zbud. w XIX/XX w. Murowana, bielona, na planie prostokąta, nakryta
dwuspadowym daszkiem.
Stan zachowania zły. Celowy remont konserwatorski i wykonanie zamknięcia (drzwi).
KrzyŜ przydroŜny, XIX/XX w., Ŝeliwny, na cokole kamiennym.
Stan dość dobry.

z) Uście Gorlickie (dawne nazwy: Uście
Wołoskie, Uście Ruskie)
Układ przestrzenny wsi. Wieś szlachecka lokowana na prawie niemieckim zapewne
2. poł. XIV w. (wzmiankowana 1369) w dobrach Gładyszów, powtórnie na prawie
wołoskim 1504. W rezultacie powtórnej lokacji utrwalony starszy (z pierwszej
lokacji?) układ z niewielkim, czworobocznym nawsiem i rolami zgrupowanymi w niwy.
Cerkiew greckokatolicka p.w. św. Paraskewii. Zbud. 1786 (data umieszczona na
ikonostasie). W typie budownictwa północno-zachodniej Łemkowszczyzny (wariant
starszy). Orientowana. Drewniana. Trójdzielna z kwadratowymi nawą i węŜszym od
niej prezbiterium, kryta dachami łamanymi z cebulastymi hełmami; w fasadzie wieŜa
z pseudoizbicą i podobnym hełmem. Ikonostas, dwa ołtarze boczne, konfesja - z
czasu budowy; polichromia, 1938 (data umieszczona na ikonostasie). Dachy i hełmy
kryte blachą, ściany pobite gontem. Ogrodzenie murowane z kamienia łamanego, z
bramkami krytymi namiotowymi daszkami gontowymi z kopułkami pobitymi blachą.
Wpis do rejestru zabytków (wraz z cmentarzem przykościelnym i ogrodzeniem z
bramkami): decyzja 573/95. 09.05.1995, Ks. A-773.
Stan zachowania dobry. Konserwacja malowideł ściennych i ikonostasu finansowana
na mocy uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego, 26. 03. 2007.
Karczma łemkowska, zbud. pocz. XX w.; drewniana. Wpis do rejestru zabytków:
decyzja 06. 11. 2006, Ks. A-64/M. Od 2009 r. rekonstruowana.
Cmentarz greckokatolicki. ZałoŜony w XIX w. (najstarszy nagrobek: 1878). Na planie
trapezu. Nagrobki w formie krzyŜy kamiennych (cerkiewnych) i Ŝeliwnych na
kamiennych cokołach. Kaplica cmentarna zbud. 1876; drewniana, na rzucie
prostokąta z trójbocznym zamknięciem części ołtarzowej; na kalenicy siodłowego
dachu czworoboczna wieŜyczka z baniastym hełmem. Wpis kaplicy do rejestru
zabytków: decyzja 468/92, 02.06.1992, Ks. A-668.
Stan zachowania dobry. Celowa konserwacja niektórych elementów kamiennych.
Cmentarz wojskowy nr 57 z I wojny światowej, proj. Dušan Jurkowič, miejsce
spoczynku 47 Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej i 13 rosyjskiej. Obok cmentarza
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parafialnego; układ nieregularny, otoczony kamiennym murem (w nim, na osi
załoŜenia, kamienna tablica inskrypcyjna) z drewnianym płotem. KrzyŜe nagrobne
łacińskie i cerkiewne, zrekonstruowane. Wpis do rejestru zabytków: decyzja 531/94,
11.07.1994, Ks. A-731.
Stan zachowania po restauracji i rekonstrukcji dobry. Celowa rekonstrukcja inskrypcji
i płaskorzeźby na tablicy oraz przywrócenie tabliczek z nazwiskami poległych.
Kapliczka. Zbud. w 2 poł. XIX w. Murowana z kamienia, bielona, nakryta stropem i
gontowym daszkiem. Wewnątrz obraz Matki Boskiej, ludowy.
Stan dobry
Kapliczka. Zbud. koniec XIX w. Nawiązująca do architektury cerkiewnej. Murowana,
na rzucie kwadratu, nakryta wydatną kopułą pobitą blachą, z kutym krzyŜem.
Stan zachowania zły. Potrzebny remont konserwatorski. Celowy wpis do rejestru
zabytków.
Kapliczka. Zbud. 1884. Murowana, na rzucie kwadratu, nakryta przyczółkowym
daszkiem.
KrzyŜe przydroŜne, pocz. XX w.:
• kamienny, na cokole: stan cokołu zły, wymaga konserwacji lub rekonstrukcji;
• Ŝeliwny, na kamiennym cokole z datą 1914; stan dość dobry;
• kamienny, z metalowym przedstawieniem UkrzyŜowanego i datą 1929; stan
dość dobry.

aa)

Wysowa

Układ przestrzenny wsi. Wieś lokowana zapewne w 2. poł. XIV w. na prawie
niemieckim, w 1437 wzmiankowane prawo wołoskie. Zapewne w wyniku pierwszej
lokacji ukształtowany układ: nawsie w dolinie potoku, prostopadle do niego na obu
zboczach wytyczone role o rozłogu łanowo-leśnym.
Uzdrowisko. Wody mineralne znane w 1775 r. Pierwsze łazienki (niezachowane)
zbudowano w 1808 r. staraniem Urszuli z Morsztynów Dębińskiej, w 1814 budowa
niezachowanego Domu Zdrojowego. W wyniku m. in. analiz wód przeprowadzonych
przez prof. UJ Karola Tuchanowskiego – oficjalne uznanie uzdrowiska w 1882 r.
Zabudowa uzdrowiskowa zniszczona w I wojnie światowej, odbudowana w latach
międzywojennych. ZałoŜenie – z pawilonami w parku – rozwinięte w dolinie potoku,
prostopadle do układu wiejskiego. Park załoŜony w XIX w. o kompozycji eklektycznej,
z elementami geometrycznymi (aleje) i krajobrazowymi (polany widokowe),
powiązany kompozycyjnie z zalesiona doliną. W nim stary Dom Zdrojowy (dziś hotel
z restauracją), zbud. w latach 20. XX w.; formy modernistyczne, w tradycji
budownictwa uzdrowiskowego; drewniany, tynkowany, parterowy na wysokim
podmurowaniu wyrównawczym, z facjatka wspartą na czterech dekoracyjnie
opracowanych słupach i podcieniem na naroŜniku z podobnymi słupami; dach
wysoki, czterospadowy. Obok nowy budynek pijalni, drewniany, nawiązujący do
rozwiązania z końca XIX w.
Stan zachowania całości (parku, dawnego Domu Zdrojowego) dobry. Celowe
wpisanie parku zdrojowego do rejestru zabytków.
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Kościół par. rzymskokatolicki p.w. Wniebowzięcia N. P. Marii. Zbud. 1936-1938 wg
proj. arch. Zdzisława Mączeńskiego. Drewniany, nawiązujący do tradycji wiejskich
kościołów. Jednonawowy, z prostokątnym, trójnawowym korpusem, niŜszym i
węŜszym od niego, trójbocznie zamkniętym prezbiterium i kwadratową wieŜą w
fasadzie. Wewnątrz podziały międzynawowe rozwiązane jako słupy: w nawie głównej
pozorne sklepienie kolebkowe, w nawach bocznych płaskie stropy. Dachy i hełm
wieŜy kryte blacha, ściany oszalowane, przyziemie wieŜy – o pochyłych ścianach –
pobite gontem. Wewnątrz ołtarz główny w tradycji barokowej, XVIII-XIX w.; witraŜe,
proj. Maria Skąpska, 1970.
Stan zachowania dobry. W roku 2007 został wpisany do rejestru zabytków.
Cerkiew greckokatolicka p.w. św. Michała Archanioła (dziś prawosławna). Zbud.
1779 (po spaleniu poprzedniej 1771 przez konfederatów barskich), przebud. 1874.
Orientowana. Drewniana. Trójdzielna; korpus i węŜsze od niego prezbiterium
kwadratowe, od frontu wieŜa z izbicą; dachy łamane z baniastymi hełmami, takiŜ
hełm wieŜy. Hełm wieŜy kryty blacha miedzianą, ściany oszalowane poziomo.
Wewnątrz ikonostas i prestoł w formie konfesji z ok. 1874 r.; polichromia z lat 19121913 z elementami starszej. W ogrodzeniu murowana bramka z daszkiem
namiotowym i cebulastym hełmem. Wpis do rejestru zabytków: decyzja 208/86.
24.02.1986, Ks. A-408.
W trakcie remontu w latach 2007 – 2009 wymieniono pokrycie dachów i kopuł ze
skorodowanej blachy ocynkowanej na blachę miedzianą; wymieniono zewnętrzne
deskowanie ścian oraz odtworzono zniszczona stolarkę okienna i drzwiową.
Potrzebna kompleksowa, specjalistyczna konserwacja wystroju, zwłaszcza
kontynuacja konserwacji zachowanej w złym stanie polichromii.
Cmentarz greckokatolicki. ZałoŜony w 2. poł. XIX w. (najstarszy nagrobek: 1890). Na
planie prostokąta. Nagrobki w formie cerkiewnych krzyŜy kamiennych i Ŝeliwnych na
kamiennych cokołach.
Celowa konserwacja elementów kamiennych i Ŝeliwnych.
Kaplica prawosławna p.w. Opieki N. P. Marii na stoku góry Jawor. Zbud. w latach
1929-1932 według projektu miejscowego nauczyciela Stefana Batiuka przez cieśli
Teodora Makarę i Józefa Ferenca z Huty Wysowskiej, w związku z objawieniami
Matki Boskiej (1925). Sprofanowana po wysiedleniu Łemków (1947), przywrócona do
kultu w 1969 r. z podjęciem remontu. Czczona przez społeczność łemkowską jako
miejsce objawień Matki Boskiej. Drewniana na podmurowaniu, oszalowana, kryta
blachą. Na planie zbliŜonym do kwadratu, poprzedzona przeszklonym
przedsionkiem, z wysokimi, łamanymi dachami. Wewnątrz polichromia i obrazy. M.
in. Matki Boskiej, malowany przez Stefana
Batiuka. Przy kaplicy krzyŜ
upamiętniający 1000-lecie Chrztu Rusi (1988), na pobliskiej polanie kilkadziesiąt
krzyŜy wkopywanych przez przybywających tu wiernych.
Stan zachowania dość dobry. Celowy wpis do rejestru zabytków.
Remiza straŜy poŜarnej. Zbud. pocz. XX w. Drewniana na podmurowaniu
kamiennym, konstrukcji słupowej, oszalowana, z kwadratowa wieŜyczką.
Stan zły. Konieczny remont konserwatorski; celowe przeniesienie do skansenu lub
wprowadzenie funkcji uŜytkowej na miejscu.
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Willa nr 17. Zbud. w latach międzywojennych XX w. Naprzeciw cerkwi. W typie
willowego budownictwa uzdrowiskowego. Drewniana, oszalowana, parterowa z
facjata w części centralnej, nakryta wysokimi dachami (nad częścią centralną dach
łamany), z werandami.
Stan dość dobry.
Cmentarz wojskowy nr 50 z I wojny światowej (na górze Wysota), proj. Dušan
Jurkowič, miejsce spoczynku 10 Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej i 50 rosyjskiej. Na
rzucie prostokąta, o symetrycznej kompozycji, otoczony wałem z łamanego kamienia;
oś zaakcentowana pierwotnie drewnianym krzyŜem. Wszczęte postępowanie o wpis
do rejstru zabytków. Stan zły. Konieczna rekonstrukcja załoŜenia wg archiwalnego
projektu.
Kapliczka. Zbud. XIX/XX w. Murowana, na planie kwadratu, z prostokątna wnęką na
wizerunek świętego od frontu, nakryta dwuspadowym daszkiem.
KrzyŜe przydroŜne, kamienne, pocz. XX w.:
• cztery Ŝeliwne (w tym jeden cerkiewny) na kamiennych cokołach;
• łaciński z metalowym przedstawieniem UkrzyŜowanego;
• cerkiewny, na cokole, z malowanym przedstawieniem UkrzyŜowanego; data
1922.
Celowa konserwacja niektórych elementów kamiennych i Ŝeliwnych.

bb) Zdynia
Układ przestrzenny wsi. Wieś szlachecka w dobrach Gładyszów lokowana na prawie
wołoskim, wzmiankowana 1437. W wyniku lokacji wytyczenie układu z nawsiem w
dolnie potoku Zdynianka i rolami na obu stokach doliny.
Cerkiew greckokatolicka p.w. Opieki Najśw. Bogurodzicy (obecnie prawosławna)
drewniana, zbud. 1786 (1795?), moŜe na miejscu starszej, remontowana 1836,
1912. W typie budownictwa północnej Łemkowszczyzny (wariant schyłkowy).
Drewniana, trójdzielna; Od frontu wieŜa z pseudoizbicą; poszczególne człony
zwieńczone cebulastymi hełmami. Dachy i hełmy kryte blachą, ściany pobite gontem.
W wyposaŜeniu ikonostas i prestoł z czasu budowy. Ogrodzenie z kamienia
łamanego, kryte gontem, w nim bramki murowane kryte ośmiobocznymi,
namiotowymi daszkami. W ogrodzeniu od zachodu brama-dzwonnica drewniana,
zbud. w 1912 r., obecnie upamiętnia ofiary akcji „Wisła”. Wpis do rejestru zabytków:
decyzja 397/89, 10.06.1989, Ks. A-597.
Stan dość dobry; w latach 2009 – 2010 częściowo wymieniono gonty na ścianach
cerkwi i zaimpregnowano. Konserwacja ikonostasu na mocy uchwały Sejmiku
Województwa Małopolskiego, 26.03.2007.
Cmentarz greckokatolicki. ZałoŜony w XVIII/XIX w. (najstarszy nagrobek: 1888). Na
planie prostokąta. Nagrobki w formie cerkiewnych krzyŜy kamiennych i Ŝeliwnych na
kamiennych cokołach, jeden ludowy, kamienny, z rzeźba Św. Rodziny. Nowy
nagrobek Maksyma Sandowycza, rozstrzelanego przez Austriaków w 1914 r.,
świętego Kościoła prawosławnego, pochowanego uprzednio (1922) w kwaterze
wojskowej.
Stan dobry. Celowa konserwacja specjalistyczna niektórych elementów kamiennych.
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Cmentarz wojenny nr 52 z I wojny światowej z cmentarzem grecko-katolickim, proj.
Dušan Jurkowič, miejsce spoczynku 29 Ŝołnierzy armii austro-węgierskiej i 17
rosyjskiej. Kwadratowa kwatera w obrębie cmentarza parafialnego, otoczona
kamiennym murem, zaakcentowana kamiennym pomnikiem, ze zrekonstruowanymi,
drewnianymi krzyŜami łacińskimi i cerkiewnymi. Wpis do rejestru zabytków: decyzja
362/88, 04.11.1988, Ks. A-562.
Stan zachowania po restauracji i rekonstrukcji dobry. Konieczna rekonstrukcja
tabliczek nagrobnych.
Kapliczka. Zbud. w XIX w. Murowana. Na planie prostokąta, z prostokątna, wnęka, w
której Ŝeliwny krzyŜ. Daszek namiotowy, czterospadowy.
Kapliczka. Zbud. w XIX w. Murowana z kamienia, bielona, na planie prostokąta, z
półkolistą absydką. Daszek dwuspadowy; na kalenicy drewniana wieŜyczka z
baniastą kopułka kryta blachą.
Stan zachowania dobry.
Figura przydroŜna, koniec XIX w.; ludowa, kamienna, bielona, z rzeźbą Matki Boskiej
z Dzieciątkiem.
Stan dość dobry.
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VI. CHARAKTERYSTYKA ZASOBU ZABYTKOWEGO
A. UWAGI WSTĘPNE
W tutejszej historii wyróŜnić moŜna wiele okresów, których dokumentami są w
znacznym stopniu czytelne do dzisiaj przekształcenia krajobrazu i w róŜnym stopniu
zachowane zabytki. Okresy te zdefiniować moŜna następująco:
• przedhistoryczne początki, których wielce niepełny obraz zaleŜny jest
całkowicie od wyników badań archeologicznych i ich interpretacji;
• wczesne średniowiecze obejmujące początki osadnictwa i rozwój osadnictwa
w początkach państwa polskiego, do połowy XIII w., okres, którego obraz –
rekonstruowany w oparciu o materiały archeologiczne i bardzo skąpe źródła
pisane - nadal nie przedstawia się jasno;
• dojrzałe średniowiecze, przypadające tu na dobę masowych (w północnej
części dzisiejszego powiatu) lokacji miast i wsi na prawie niemieckim w 2.
połowie XIII a zwłaszcza w XIV w., z wykształceniem czytelnych do dzisiaj
układów urbanistycznych i ruralistycznych oraz powstawaniem najstarszej,
fragmentarycznie zachowanej zabudowy murowanej,
• okres rozkwitu, przypadający na schyłek średniowiecza i początki ery
nowoŜytnej (XV – poł. XVII w.), związany – na terenach Beskidu Niskiego – z
osadnictwem na prawie wołoskim, zapoczątkowującym zapewne tak
charakterystyczną dla omawianych terenów wielokulturowość;
• okres upadku w dobie kryzysu Rzeczypospolitej (2 poł. XVII w. – 1772),
przynoszący m. in. rozwój zespołów sakralnych;
• okres niewoli narodowej (1772 – 2. tercja XIX w.), przynoszący m. in.
regulacje przestrzenne i architekturę związaną z działalnością władz
zaborczych,
• okres autonomii galicyjskiej (1866 – 1914) przynoszący szczególnie
interesujące efekty w miastach (na omawianym terenie – w Gorlicach) oraz
rozwój górnictwa i przemysłu naftowego, przy utrzymującej się – mimo
rozwoju szkolnictwa - stagnacji Ŝycia wiejskiego,
• tragedia I wojny światowej (1914-1918), odzwierciedlona tu w dziesiątkach
cmentarzy wojskowych,
• harmonijny rozwój w dobie niepodległej II Rzeczypospolitej (1918-1939),
owocujący m. in. ciekawymi realizacjami budowlanymi w Gorlicach (zabudowa
uŜyteczności publicznej i mieszkalna) i na wsiach (kościoły, cerkwie);
• tragedia II wojny światowej, okupacji hitlerowskiej i Holocaustu (19391944/1945) uwidoczniona w miejscach związanych z dramatycznymi
wydarzeniami,
• doba Polski Ludowej związana m. in. z destrukcją licznych zespołów
zabytkowych, odzwierciedlającą politykę władz komunistycznych (reforma
rolna jako przyczyna niszczenia zespołów dworskich i pałacowych, akcja
„Wisła” i zagroŜenie kultury łemkowskiej),
• okres najnowszy, przynoszący w zasadzie – mimo licznych zagroŜeń znaczący postęp w dziedzinie ochrony zabytków.
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B. PRZEDHISTORYCZNE POCZĄTKI
W oparciu o wyrywkowe – jak dotąd – materiały archeologiczne, podsumowane
w Archeologicznym zdjęciu Polski, moŜna uznać, Ŝe początki osadnictwa na
omawianym terenie sięgają epoki kamiennej (zwłaszcza neolitu, przy pojedynczych
znaleziskach z doby późnego paleolitu). Wydaje się, Ŝe liczba stanowisk wzrasta na
północy. JuŜ od najdawniejszych czasów – poprzez epokę brązu i wpływów
rzymskich – charakterystyczną wydaje się być koncentracja osadnictwa ponad
szkarpami zalewowych teras dolin rzecznych.

C. WCZESNE ŚREDNIOWIECZE (XI-XII W. – POŁOWA XIII W.)
Okres wczesnośredniowieczny przypadł tu na początki polskiej państwowości;
wielkie, przedpiastowskie grody (Wietrzno-Bóbrka w rejonie Przełęczy Dukielskiej,
Trzcinica w dolnym biegu Ropy) rozwijały się na wschód od omawianych terenów.
Okres, trwający do połowy XIII w., przyniósł rozwój osadnictwa, obejmujący w
zasadzie jedynie północny skraj dzisiejszego powiatu gorlickiego. Lokalnym centrum
władzy była kasztelania biecka, której obecność potwierdza wzmianka districtus
Biecensis z 1184 r. oraz pierwsze wzmianki o kasztelanach (od 1243 r.). Ośrodkiem
był gród, połoŜony na wzgórzu nad doliną Ropy, po południowo-zachodniej stronie
późniejszego miasta, potwierdzony tu przez badania archeologiczne, pierwotnie (od
XI względnie XII do XIII w.) broniony fortyfikacjami ziemnymi. Obok grodu, na
sąsiednim wzniesieniu, rozwijała się nie ufortyfikowana osada – podgrodzie –
z kościołem p.w. św. św. Piotra i Pawła (wezwanie to – którego tradycja weszła
później do herbu Biecza - moŜe wskazywać na działalność benedyktynów
z podkrakowskiego Tyńca, bo tym patronom poświęcono zbudowany w XI w.
tamtejszy kościół opacki), w miejscu dzisiejszego kościoła św. Piotra sprzed poł. XIX
w.
Mniejsze, wczesnośredniowieczne ośrodki osadnicze, to być moŜe gródek w
Kobylance, osada w RoŜnowicach nad Ropą i „Zamczysko” w Krygu (aczkolwiek na
terenie
domniemanego
grodziska
natrafiono
jedynie
na
materiały
późnośredniowieczne). Uwagę archeologów zwracała teŜ góra „Zamczysko” w
Ropicy Polskiej (problem nie został wyjaśniony). Rozwój badań archeologicznych
niewątpliwe przyniesie w przyszłości zagęszczenie mapy wczesnośredniowiecznego
osadnictwa, juŜ dzisiaj jednak moŜna uznać, Ŝe znaczną rolę odgrywał „naturalny”
trakt w dolinie Ropy i urodzajniejsze ziemie w północnej części omawianych terenów.
Charakterystyczny, wskazywany przez Feliksa Kiryka brak wzmianek o osadach
słuŜebnych w kasztelanii bieckiej (tak licznych w kasztelaniach krakowskiej,
sądeckiej,
wojnickiej)
wskazywałby
na
stosunkowo
nikłą
tutaj
wczesnośredniowieczną sieć osadniczą.
Dotychczasowe – naleŜy podkreślić, wyrywkowe – rozeznanie archeologiczne
wskazywałoby, Ŝe wczesnośredniowieczne osadnictwo objęło jedynie północną
część dzisiejszego powiatu, a więc tereny Pogórza, nie zaś Beskidu Niskiego.
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D. DOJRZAŁE ŚREDNIOWIECZE – DOBA LOKACJI MIAST I
WSI NA PRAWIE NIEMIECKIM (2 POŁ. XIII W. – XIV W.)
1. Charakterystyka ogólna
Okres średniowieczny to zarazem doba lokacji miast i wsi na prawie niemieckim,
przypadająca na 2. połowę XIII i na XIV wiek. Był to okres o przełomowym
znaczeniu: pojawieniu się nowych zasad gospodarowania i rozpowszechnieniu
gospodarki towarowo-pienięŜnej towarzyszyła nowa organizacja przestrzeni,
wymiernej w ściśle określonych jednostkach – łanach frankońskich. Obok dawnych,
nielicznych i niewielkich, rozproszonych wśród lasów osad - pojawiały się znacznie
liczniejsze nowe, niekiedy przejmujące nazwy tych dawnych, o wyraźnie określonych,
stykających się z sobą granicach, o regularnych układach osadniczych i rolnych, na
ogół dobrze czytelnych w krajobrazie do dziś. W ramach tego procesu kształtowana
była sieć parafialna. Oprócz dominującej – w zasadzie do XIX wieku – zabudowy
drewnianej, powstawały pierwsze budowle kamienne.
2. Lokacje miast i wsi na prawe niemieckim
Średniowieczne osadnictwo na prawie niemieckim objęło północną, podgórską część
omawianego terenu; najdalszy zasięg na południe w zasadzie wyznaczyły lokowane
w XIV: Ropa, Szymbark, Siary, Sękowa, Męcina, Kryg, Lipinki i Bednarka.
Dotychczasowe – wielce niepełne – badania archeologiczne nie stwierdziły
średniowiecznego osadnictwa na południe od wspomnianych miejscowości. Jak się
wydaje, rysowały się tu dwie fazy: wcześniejsza, XIII-wieczna (z doby Bolesława
Wstydliwego), skoncentrowana na północy, w okolicach Biecza i późniejsza,
znacznie intensywniejsza i lepiej udokumentowana, której apogeum wiąŜe się z
osadniczą polityką Kazimierza Wielkiego (1333-1370). Charakterystycznym
zjawiskiem było wiązanie w jednolite kompleksy lokacji wsi i miast. Akcje osadnicze
prowadzone były przez piastowskich monarchów oraz – przy ich wsparciu – przez
rycerstwo, w tym zwłaszcza ród Gładyszów. Znacznie mniejszą aktywnością
wykazywał się na tych trenach Kościół.

a) Lokacyjne układy urbanistyczne
(1) Biecz
Wspomniane wyŜej działania rozpoczęła lokacja kasztelańskiego miasta Biecza,
dokonana przez Bolesława Wstydliwego zapewne nieco później, niŜ lokacje waŜnych
miast małopolskich – Krakowa (1257) i górniczej Bochni (1253). Przyjmując, Ŝe
erygowanie parafii i fundacja parafialnego kościoła p.w. BoŜego Ciała nastąpiła
jednocześnie z lokacją – mogłaby ona mieć miejsce najwcześniej w 1264 r., bowiem
wówczas ustanowione zostało święto BoŜego Ciała. Zgodnie z ogólnie stosowanymi
przy osadzaniu miast zasadami – centrum osadnicze było oddalone od
przedlokacyjnego grodu i podgrodzia, wykorzystując naturalne warunki obronne
niewysokiego wzniesienia ujętego od południa korytem Ropy (zdublowanym moŜe
juŜ wówczas, a najpóźniej w XIV w. przez młynówkę), od północy i wschodu
potokiem Zadziurze, od zachodu – naturalnym, lecz zapewne sztucznie
wyprofilowanym obniŜeniem. Regularny, geometryczny plan zyskał dyspozycję
szachownicową opartą o miary sznurowe (sznur „mały” = 125 stóp; stopa
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„krakowska” = 0,293 m; pręt = 15 stóp). W centrum układu, wydłuŜonego w linii
wschód – zachód zgodnie z korytem rzeki i przebiegiem traktu handlowego, znalazł
się prostokątny rynek o wymiarach 3 x 2 sznury, ujęty blokami zabudowy,
podzielonymi na regularne działki siedliskowe. Miejsce dla kościoła parafialnego
znalazło się w północno-zachodniej części układu, przy linii obronnej prowadzonej
wzdłuŜ krawędzi wzniesienia, zapewne dopiero kilkadziesiąt lat po lokacji (od XIII/XIV
w.?) zaakcentowanej kamiennym murem. Być moŜe juŜ wówczas (staraniem biskupa
krakowskiego Jana Muskaty?) lub najpóźniej w dobie Władysława Łokietka (1. tercja
XIV w.) wschodni skraj fortyfikacji – na cyplu między dolinami Ropy i Zadziurza –
zabezpieczył niewielki, kamienny zameczek, sprawujący zarazem kontrolę nad
miastem. Charakter najstarszej zabudowy (sprzed XV w.) nie jest znany; moŜna
mniemać, Ŝe juŜ od XIII-XIV – XIV w. na lokacyjnych działkach postawały pierwsze
kamienice, których pozostałością byłyby niektóre z zachowanych do dzisiaj piwnic.
Przywileje Kazimierza Wielkiego z lat 1361 i 1363 przyniosły zagospodarowanie
przestrzeni wewnątrz rynku przez charakterystyczną, związaną z handlem
zabudowę: wagę, sukiennice, postrzygalnię, kramy solne. W końcu XIV w. istniały tu
takŜe jatki rzeźnicze i piekarskie oraz kramy szewskie. Ta niezachowana dzisiaj
zabudowa (jej relikty mogłyby ujawnić badania archeologiczne), wznoszona głównie
z drewna, miała teŜ elementy murowane, w tym piwnice na wino.
Jednocześnie z wytyczeniem centrum osadniczego Biecza, rozmierzono granice
miasta i tereny rolne. Analiza modularna wskazuje, Ŝe granice tych terenów da się
wpisać w prostokąt o powierzchni 100 łanów frankońskich (łan – to powierzchnia
12960 prętów kwadratowych, odpowiadająca w przybliŜeniu 25 ha), wytyczanych
prostopadle do osi, wyznaczonej zasadniczo przez dolinę Ropy. W obrębie owego
prostokąta rysuje się pokaźne uposaŜenie wójtów Biecza (o powierzchni 8 łanów),
które z czasem stało się odrębna wsią (Korczyna), gdzie późniejszy dwór szlachecki
w Bieczu – Załawiu (zob. niŜej) kontynuował tradycje wójtowskiej siedziby.
Wspomniana dyspozycja przestrzenna – historyczny przebieg granic i rozłóg ról –
jest równie dobrze zachowana do dziś, jak lokacyjne rozmierzenie centrum, będąc
wybitnym zabytkiem średniowiecznego krajobrazu kulturowego.

(2) Bobowa
Przed połową wieku XIV (ok. 1330 r.?) lokowane zostało na prawie niemieckim
połoŜone na zachód od Biecza miasto Bobowa, naleŜące do rycerskiego rodu
Gryfitów; musiało to nastąpić przed 1346 r., w którym mamy pierwsze potwierdzenie
parafii. Wystawcą dokumentu (niezachowanego) byłby Władysław Łokietek (zm.
1333) lub Kazimierz Wielki. Osadnicze centrum rozmierzono sznurach = 150 stóp
(stopa analogiczna jak w Bieczu), zaś jego kompozycja – z prostokątnym rynkiem w
centrum (2 1/3 x 1 5/9 sznura) i kościołem parafialnym w naroŜniku – jest identyczna,
jak w Bieczu. Podobna jest teŜ sytuacja – na niewysokim wzniesieniu, ujętym z
jednej strony doliną rzeki (Białej), z drugiej dolinką potoku. MoŜe od lokacji miastu
towarzyszyła styczna doń siedziba właścicieli, zlokalizowana równieŜ nad stroma
szkarpą rzeki Białej (w miejscu obecnego dworu). Areał rolny – stosunkowo mały –
objął tutaj dwa kompleksy, liczące 10 i 7 łanów.

(3) Gorlice
W zbliŜonym lub nieco późniejszym okresie (połowa lub po połowie XIV w.) lokowano
na prawie niemieckim miasto Gorlice, będące własnością nobilitowanego
mieszczanina krakowskiego Dziersława Karwacjana. Niezachowany przywilej wydał
niewątpliwie Kazimierz Wielki, który w 1354 r. zezwolił wspomnianemu Karwacjanowi
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na załoŜenie miasta. Miasto zajęło obronne połoŜenie nad stromą szkarpą Ropy;
moŜe od początku czuwała nad nim styczna do układu urbanistycznego siedziba
właścicieli (zob. niŜej). Kompozycja doskonale zachowanego, szachownicowego
układu urbanistycznego, jest nieco inna, niŜ w Bieczu i Bobowej: MoŜna ją określić
jako dziewięciopolową, złoŜoną z kwadratów o boku 2 sznurów (sznur = 150 stóp;
stopa w tym wypadku = 0,30 m), z których środkowy jest rynkiem, zaś jeden z
naroŜnych zajął kościół parafialny. W obrębie znacznego uposaŜenia rolnego (150
łanów) wydzielono później wsie Ropice, StróŜyska i Glinik. Regularne rozłogi ról,
wytyczone prostopadle do doliny rzeki Ropy, są tu nie gorzej czytelne, niŜ w Bieczu.

(4) Szymbark
Listę tutejszych lokacyjnych miast średniowiecznych uzupełnia Szymbark, lokowany
na prawie niemieckim przez Kazimierza Wielkiego, zapewne staraniem Jana
Gładysza, po uzyskaniu przezeń od króla terenów połoŜonych nad rzeka Ropą
(1368-1369). Proces osadniczy rozpoczął się tu zapewne nieco wcześniej, gdy około
1359
r.
nastąpiła
erekcja
parafii
i
budowa
pierwszegohttp://praca.gazeta.pl/gazetapraca/1,74785,4646474.html kościoła. W
rezultacie lokacji wytyczono szachownicowy układ urbanistyczny (związany z lokalną
nazwą „Miastko”), niemal całkowicie dziś zatarty w wyniku utraty statusu miejskiego
(w okresie 1565-1595) i przebicia austriackiego traktu w 80. latach XVIII w. Podobnie
jak w Bieczu, Bobowej i Gorlicach – wykorzystano obronne połoŜenie nad stromą
szkarpą rzeczną. MoŜe od początku – jak w Gorlicach i zapewne Bobowej - miasto
sprzęŜone było z siedzibą właściciela w miejscu późniejszego dworu (zob. niŜej).
Zachował się lokacyjny rozłóg ról, wytyczonych na zboczach doliny Ropy.

b) Lokacyjne układy wiejskie
Średniowieczne miasta nie mogłyby się rozwijać bez zaplecza wiejskiego, toteŜ w
okolicach Biecza, Bobowej, Gorlic i Szymbarku nastąpiło szereg lokacji wsi.
Regularne układy wiejskie – w znacznym stopniu czytelne i do dzisiaj decydujące o
kulturowych walorach krajobrazu – prezentowały zasadniczo dwa typy: łanów
leśnych i niwowy. Dla pierwszego z nich charakterystyczne jest „nawsie” (centrum
osadnicze skupiające działki z dwóch stron łąki, połoŜonej najczęściej nad potokiem)
silnie wydłuŜone, ciągnące się przez całą szerokość wsi. W przedłuŜeniu działek
siedliskowych, do granic wsi, biegną role, karczowane przez osadników w okresie
„wolnizny” (zwolnień od podatków na czas zagospodarowywania się), która w
tutejszych, surowych warunkach klimatycznych trwała z reguły długo, zazwyczaj 20
lat. Wśród ról tych – rozmierzonych precyzyjnie w łanach frankońskich – wyróŜniało
się uposaŜenie sołtysa-zasadźcy (od czasów nowoŜytnych związane z reguły z
dworem), na ogół większe, niŜ we wsiach małopolskich o lepszych glebach i
korzystniejszym połoŜeniu. JeŜeli lokacji wsi towarzyszyła fundacja kościoła
parafialnego – to wyodrębniała się takŜe związana z nim rola plebańska. Regularny
układ niwowy róŜnił się od łanowo-leśnego tym, Ŝe role grupowano w kilku, na ogół w
trzech kompleksach (co związane było z trójpolówką), z których tylko jeden lub dwa
wiązały się bezpośrednio z działkami siedliskowymi przy znacznie mniejszym
„nawsiu”. W obu typach odrębnymi elementami programu były pastwisko (skotnica) i
teren leśny nie przewidziany do wycięcia, zajmujący teren najmniej nadający się do
karczunku i uprawy. Jak wynika z nielicznych zachowanych przywilejów lokacyjnych
– zasadźcy pochodzili ze Śląska, a więc z regionu mającego największe
doświadczenia w prowadzeniu akcji osadniczych. I tak np. Kazimierz Wielki
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osadzenie Lipinek powierzył w 1363 r. Michałowi z Cieszyna, zaś niewielkiej wsi
Grodna (dziś Grudna Kępska) w 1369 r. Mikołajowi z Nysy.
Szczupłość źródeł pisanych nie pozwala ustalić, ile tego rodzaju wsi postało jeszcze
w XIII w. Mimo późnych (XIV-wiecznych) wzmianek moŜna mniemać, Ŝe były to
monarsze wsie w okolicy Biecza: Wójtowa (o wyjątkowo wczesnej najstarszej
wzmiance: 1313), Strzeszyn i Racławice, zaś w dolinie Białej moŜe nieduŜe wsie
rycerskie Wilczyska i StróŜna. Wczesną datą pierwszej wzmianki (1319) zwracają
uwagę połoŜone nieopodal Biecza Zagórzany, związane z kompleksami dóbr
tynieckich benedyktynów.
Znacznie więcej wiemy o akcjach osadniczych doby kazimierzowskiej. Wsie
królewskie zakładano zwłaszcza w północnej i północno-wschodniej części
dzisiejszego powiatu gorlickiego, w okolicach Biecza, wsie rycerskie natomiast w
części zachodniej i północno-zachodniej, w okolicach Bobowej, nad Białą i jej
dopływami oraz w okolicach Gorlic. Szczególnie aktywny był ród Gładyszów (centrum
ich dóbr stał się Szymbark) oraz Sąd PieniąŜek z Iwanowic, na prośbę którego
Kazimierz Wielki w 1342 r. przeniósł na prawo średzkie istniejące juŜ wsie (a więc
osady przedlokacyjne?), Kobylankę i Libuszę. O postępach akcji kolonizacyjnej w
rejonie Biecza świadczy dokument z 1343 r., wymieniający wsie nowoosadzone oraz
o
obszary przewidziane do karczunku. WaŜnym dokumentem mówiącym
trudnościach, na jakie napotykała akcja lokacyjna, jest przywilej Kazimierza
Wielkiego z 1359 r. dla rycerza Jana Gładysza syna Pawła (od 1368 r. Ŝupnika
bocheńskiego). Król poświadcza, Ŝe wcześniej przekazał rycerzowi rozległe tereny
po obu stronach rzeki Ropy i przy jej dopływach (są to tereny późniejszych wsi
Zdynia, Oderne, Gładyszów i Regetów) celem prowadzenia tu akcji osadniczej. Akcja
ta – polegająca w załoŜeniu na „przesunięciu” granic osadnictwa na prawie
niemieckim na południe, na tereny górskie - w zasadzie nie powiodła się, bowiem w
rejonach tych w XIV w. osadzono tylko nieliczne wsie (m. in. przed 1367 r. Kunkową),
zaś lokacja Uścia (dysponowało prawem niemieckim w 1413 r.) nie przyniosła
trwałych efektów, skoro wieś tę przeniesiono w XVI w. na prawo wołoskie (podobnie
jak lokowane wcześniej Brunary i Rychwałd czyli późniejsze Owczary). Z dokumentu
z 1359 r. dowiadujemy się teŜ, Ŝe początkowe niepowodzenia akcji osadniczej
związane tu były z zarazą: chodzi niewątpliwie o grasującą w Zachodniej Europie w
latach 1347-1351 „czarną śmierć”, przywleczoną na wschodnie rubieŜe Polski moŜe
ze Śląska przez zasadźców i osadników.
Zachowane układy planistyczne lokacyjnych wsi znajdują potwierdzenie w
nielicznych, zachowanych dokumentach lokacyjnych. I tak np. wieś Lipinki – jak
wynika z dokumentu z 1363 r. – ma otrzymać powierzchnię 70 łanów, rozmierzonych
w dwóch kompleksach po obu stronach potoku Libuszanka, z zarezerwowaniem 4
łanów dla zasadźcy-sołtysa oraz 1 ½ łana dla kościoła (plebana). Wyjątkowo duŜą
powierzchnię 120 łanów (charakterystyczną dla trudnych do uprawy i słabo
zasiedlonych terenów podgórskich) otrzymała – na mocy przywileju Kazimierza
Wielkiego z 1348 r. – Libusza (przeniesiona juŜ wcześniej, jak wspomniano, na
prawo średzkie): łany wytyczono w dwóch kompleksach po obu stronach potoku,
przy czym dla zasadźcy-sołtysa przeznaczono ich aŜ 8, dla kościoła – 1. Czytelne na
archiwalnych planach katastralnych granice obu tych wsi moŜna wpisać w modularne
prostokąty o wymiarach 1080 x 840 prętów (Lipinki) i 1080 x 1330 prętów (Libusza),
co daje powierzchnie 70 i 120 łanów. Łanowo-leśne układy planistyczne obu tych wsi
są do dziś wybitnymi zabytkami średniowiecznego planowania przestrzennego,
opartego na geometrycznych zasadach.
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3. Najstarsza architektura murowana
Do najstarszych zabytków architektury murowanej na omawianym terenie zdaje się
naleŜeć kościół parafialny p.w. św. Mikołaja w Siedliskach koło Bobowej. Za wczesną
datą powstania tej prostej, kamiennej budowli – zapewne w dobie kolonizacji na
prawie niemieckim – zdaje się przemawiać konserwatywny rzut z prostokątnym,
węŜszym od korpusu prezbiterium, zamkniętym ścianą prostą. Murowaną budowlą
musiał być pierwszy (nieznany w swych formach) kościół parafialny w Bieczu.
Zapewne w XIII/XIV w., moŜe za sprawą biskupa krakowskiego Jana Muskaty (1306)
powstał murowany zamek w miejscu ziemnego grodu kasztelańskiego w Bieczu, z
potęŜną, cylindryczną wieŜą i prostokątnym obwodem obronnym, znany niestety
tylko z fragmentarycznych badań archeologicznych. Muskata otrzymał gród biecki
zapewne juŜ w 1292 r. w ramach transakcji z Wacławem II Czeskim, w zamian za
biskupia wieś Kamienica, na terenie której król lokował wówczas Nowy Sącz.
Na schyłek omawianego okresu mogła przypaść pierwsza faza budowlana siedziby
właścicieli Gorlic – Karwacjanów, zlokalizowanej stycznie do lokacyjnego układu
urbanistycznego, jednocześnie zabezpieczająca i kontrolująca miasto. MoŜna
mniemać, Ŝe w końcu XIV w. powstała kwadratowa, kamienna wieŜa, o obronnej
sytuacji nad stromą szkarpą doliny Ropy. Zdaniem niŜej podpisanego podobne
początki – związane z dobą lokacyjną lub z okresem bezpośrednio po lokacjach –
mogły mieć siedziby właścicieli Szymbarku i Bobowej, w miejscu późniejszych
dworów. Przemawia za tym podobna, obronna sytuacja wszystkich siedzib rycerskich
właścicieli – w Gorlicach, Szymbarku i Bobowej – nad stromą szkarpą rzeczną,
styczna do lokacyjnego miasta. Wyjaśnienie problemu i określenie charakteru
najstarszej zabudowy (drewnianej lub murowanej) mogłyby przynieść badania
archeologiczne.

E. PÓŹNE ŚREDNIOWIECZE I POCZĄTEK ERY NOWOśYTNEJ
(XV W. – POŁOWA XVII W.)
1. Charakterystyka ogólna
Jest to okres, w którym powstawały najstarsze budowle spośród zachowanych do
dzisiaj, głównie kościoły katolickie, zarówno monumentalne, murowane, jak mniejsze
skalą drewniane, tworzące dominanty architektoniczne w krajobrazie. Z czasem – od
końca XV i XVI w. – będą to takŜe murowane dwory rycerskie. Zjawiskiem
w tutejszym krajobrazie odosobnionym był bujny rozwój późnogotyckiej,
renesansowej i manierystycznej, okazałej, murowanej, świeckiej i sakralnej
architektury Biecza.
Przełom XV/XVI w. przyniósł pojawienie się tu – w dojrzałej formie – typu
późnogotyckiego, drewnianego kościoła wiejskiego (Sękowa, Libusza, Binarowa,
Wójtowa).
Co najmniej od XV wieku rozwijała się akcja osadnicza na prawie wołoskim,
prowadzona na terenach górskich, w tym teŜ w Beskidzie Niskim, w południowej
części dzisiejszego powiatu gorlickiego, nie objętej skuteczną kolonizacją na prawie
niemieckim w wieku XIV. Osadzano tu ludność nazywaną Wołochami, pasterzy
wędrujących od 2. poł. XIV niemal do połowy XVIII w. ze wschodu na zachód łukiem
Karpat. Wołochowie – to nie jeden naród; był to element wieloetniczny, zasadniczo
bałkańskiego
(albańskiego,
bułgarskiego,
chorwackiego,
macedońskiego,
węgierskiego) pochodzenia. Wraz z nimi pojawiło się tu prawosławie i powstały
pierwsze cerkwie. Być moŜe, wraz z Wołochami migrowali Rusini, zwani od połowy
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XIX w. Łemkami. Czy byli ludnością autochtoniczną, pozostałą po dawnym zasięgu
ruskiego obszaru kulturowego, czy napływową – to kwestia budząca kontrowersje
badaczy. Za drugą ewentualnością przemawiałby aktualny stan znajomości źródeł:
ani archeologia, ani źródła pisane (bardzo nieliczne) nie dają podstaw do pewnego
stwierdzenia obecności ludności ruskiej przed migracjami wołoskimi. Zasięg
osadnictwa ruskiego w obrębie polskich Karpat – to około 170 wsi, ciągnących się
pasmem o długości ok. 170 i szerokości 20-30 km; omawiane tereny – a ściślej ich
południowa część – naleŜą do Łemkowszczyzny zachodniej.

2. Osadnictwo na prawie wołoskim i układy przestrzenne nowych
wsi
Układy przestrzenne nowych wsi, zakładanych dla przybyszów zwanych Wołochami,
zasadniczo przypominały wcześniejsze lokacje na prawie magdeburskim z XIV w.,
przy na ogół mniejszej regularności, co często dyktowała bardziej urozmaicona,
mniej dogodna dla osadnictwa rzeźba terenu. W rozplanowaniu tych wsi wystąpiły
oba znane wcześniej schematy: łanowo-leśny i niwowy. Nietypowy dla osadnictwa na
prawie wołoskim plan ma Uście (zwane niegdyś Wołoskim, potem Ruskim, dziś
Gorlickim) z czworobocznym nawsiem i nieregularną dyspozycją niw. Mniej liczne
były układy nieregularne, wywodzące się od „zarąbków”, pasterskich polan
wycinanych w kompleksach leśnych, ściśle związane z trybem Ŝycia osiadających tu
pasterzy, do niedawna koczowników.
Szczególną rolę w akcji osadzania wsi na prawie wołoskim odegrał ród Gładyszów.
JuŜ w 1. poł. XV w. istniały w jego dobrach Zdynia i Wysowa (wzmiankowane w 1437
r.), około 1504 r. lokowano na prawie wołoskim Kwoczeń (dzisiejszy Gładyszów)
i Uście Gorlickie (ówczesne Wołoskie, późniejsze Ruskie), przed 1512 r. Nowicę, po
1512 r. Hańczową, w 1521 r. Smerekowiec (Smreczyn; osadzenie tej wsi powierzono
zasadźcy - „krajnikowi” Machnowi Wołochowi; w dokumencie wzmiankowano
uposaŜenie cerkwi o powierzchni jednego łana, czytelne w rozłogu ról do dzisiaj,
powiązane ze znacznie późniejszą w obecnym stanie cerkwią), w nieokreślonych
bliŜej latach XVI w. niewielkie wsie Konieczna i Skwirtne. W 1557 r. na prawie
wołoskim lokowano – staraniem Bonerów – Pętną, w 1574 r. Śnietnicę, od 1512
wzmiankowana jest Kunkowa, od 1593 r. Przysłup (popostwo – a więc i cerkiew –
istniało tu juŜ w 1601 r.). Na podobną skalę akcję osadniczą prowadzili biskupi
krakowscy, poszerzający w ten sposób stan posiadania swego „państwa” z centrum
w Muszynie. JuŜ w XV w. istniała zapewne Blechnarka (wzmiankowana w 1528 r.),
w 1547 r. lokowano na prawie wołoskim Izby, w 1574 r. cały kompleks pobliskich wsi
(Czarna, Stawisza, Banica); z XVI w. pochodzą teŜ Regetów i Radocyna. Własnością
królewską były szesnastowieczne wsie ciągnące się po wschodniej stronie Magury
Małastowskiej: Ropica Górna czyli Ruska, Pętna (1577), Krzywa (1564), Wołowiec,
Nieznajowa (1546).
W rezultacie dwóch akcji osadniczych: średniowiecznej na prawie niemieckim,
skoncentrowanej
w
północnej
części
omawianych
obszarów
oraz
późnośredniowiecznej i nowoŜytnej na prawie wołoskim, rozwijanej na obszarach
południowych – zagospodarowano całość terenów w oparciu o podobne,
geometryczne zasady rozmierzenia działek i ról. Niektóre wsie, znajdujące się na
granicy obu stref osadniczych, osadzane były dwukrotnie, co zdaje się świadczyć o
niepowodzeniach pierwotnej akcji. Lokowane ok. 1335 r. na prawie niemieckim
Brunary w 1528 r. otrzymały prawo wołoskie, podobnie jak Rychwałd (o lokacji na
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prawie niemieckim świadczy nazwa), który stał się z czasem Owczarami i
wspomniane Uście.
3. Przekształcenia architektoniczne krajobrazu Biecza
Późne średniowiecze przyniosło istotne zmiany w krajobrazie Biecza, którego
lokacyjny układ urbanistyczny wypełniać poczęła murowana zabudowa o skali
zdecydowanie przewyŜszającej nie tylko okoliczne wsie, lecz i sąsiednie miasta.
Pierwszy plan okazałej panoramy miejskiej tworzyły fragmentarycznie zachowane do
dzisiaj mury obronne z basztami, dwiema bramami i okazałym przedbramiem –
barbakanem od zachodu (fundamenty odsłoniły i eksponowały badania
archeologiczne). Sukcesywna rozbudowa murów, obejmująca wiek XV i początek
XVI, prowadzona była w wyniku rozwoju broni palnej.
a) Późnogotycki zespół kościoła parafialnego p.w. BoŜego
Ciała
NajpotęŜniejszą, murowaną budowlą okolicy i dominantą urbanistyczną Biecza stał
się późnogotycki, ceglany kościół parafialny, który zastąpił wcześniejszą,
niewątpliwie murowaną budowlę. Zapewne w pierwszej fazie – wiązanej
hipotetycznie z Jakubem Dębna (który obok licznych funkcji – m. in kanclerza
koronnego i kasztelana krakowskiego - był teŜ królewskim starostą bieckim) jako
fundatorem, a datowanej na okres 1474-1488 – powstało czteroprzęsłowe, trójboczni
zamknięte prezbiterium. Jego okazała architektura, w tym wzorzysty wątek ceglany z
zendrówkami tworzącymi kratownicę i kamiennym portalem – wykazuje związki z
warsztatem budowlanym, który dla Jakuba wznosił jego rezydencję – późnogotycki
zameczek w Dębnie koło Brzeska. W kolejnej fazie, przypadającej na przełom
XV/XVI w. (do 1520 r.?) powstał monumentalny, pięcioprzęsłowy, halowy korpus, w
najokazalsze dzieło późnogotyckiej architektury sakralnej w Małopolsce, wykazujące
powiązania z architekturą Bawarii, Czech a zwłaszcza Austrii.
W kościele zachowało się kilka wartościowych elementów wyposaŜenia z czasu
budowy. W późniejszą strukturę ołtarza głównego (zob. niŜej) „wmontowano”
płaskorzeźbę przedstawiającą Koronację N. P. Marii, wiązaną z warsztatem Wita
Stwosza. To cenne dzieło późnogotyckiej plastyki z przełomu XV/XVI w. jest bez
wątpienia pozostałością większej całości, zapewne poliptyku, który był poprzednim
głównym ołtarzem. Spośród sprzętów kościelnych przetrwały późnogotyckie stalle
(XV/XVI w.) oraz szafka zakrystyjna (XV w.). Są teŜ odlewy z brązu: gotycka
chrzcielnica z 1480 r. i wiszący świecznik gotycko-renesansowy z pocz. XVI w.
W skład zespołu kościelnego, przyległego od wewnątrz do zachodniego odcinka
fortyfikacji miejskich, weszła teŜ potęŜna, ceglana wieŜa-dzwonnica (pełniąca
równocześnie funkcję obronną w murach miejskich); obok, po wewnętrznej stronie
miejskiego muru obronnego, przybudowano późnogotycką, cmentarną kaplicę św.
Barbary (2. poł. XV w.; w XIX wieku zastąpioną przez budowlę neogotycką) i
późnogotycki budynek klasztoru Norbertanek (1 poł. XVI w.).
b) Fortyfikacje miejskie
Badania archeologiczne i architektoniczne, zwłaszcza prowadzone w latach 19641966 przez Janusza Bogdanowskiego, oraz niepublikowane materiały opracowane
przez Jerzego Tura, pozwalają na ramowe odtworzenie kilku faz kształtowania
bieckich fortyfikacji, zapewne od XIII/XIV w. (zapewne w miejscu wcześniejszego
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wału ziemnego z doby lokacji miasta, ujawnionego po stronie zachodniej, niedaleko
kościoła parafialnego) do 1. poł. XVI w. Niewątpliwie tylko ze szczupłości źródeł
wynika fakt, Ŝe najstarsza wzmianka o fortyfikacjach pochodzi z 1399 r.; fakt, Ŝe
dotyczy ona remontu, świadczy, Ŝe mury miały juŜ wówczas za sobą dłuŜsza historię.
Fortyfikacje otoczyły miasto zgodnie z naturalnym przebiegiem szkarp Ropy i potoku
Zadziurze oraz sztucznie wyprofilowanego, naturalnego obniŜenia od zachodu.
Najstarsze zachowane partie, datowane na przełom XIII/XIX w. i wiek XIV, murowano
z łamanego kamienia, później stosowano cegłę w układzie tak zwanym „polskim” (na
przemian „główki” i „wozówki”). W obrębie obwodu obronnego, na cyplu w widłach
Ropy i Zadziurza zwęŜającym się od południowego wschodu, w obręb fortyfikacji
włączono warowny zamek królewski (curia regalis; 1 poł. XIV w.?), wywodzący się
moŜe z warowni biskupa Jana Muskaty z XIII/XIV w., o odrębnych obwarowaniach,
zlikwidowany przed 1395 r. w związku z ufundowaniem tu szpitala przez królową
Jadwigę (zob. niŜej). Od wschodu i zachodu, w linii głównego, równoległego do
koryta Ropy traktu komunikacyjnego, znajdowały się bramy umieszczone w
charakterystycznych załamaniach muru: Dolna (Pilzneńska) i Górna, wzmacniane w
XV w. przedbramiami, rozbudowywanymi w. XVI w. (dolne partie przedbramia bramy
Dolnej odsłonięte są dziś jako rezerwat archeologiczny). Obwód wzmacniano moŜe
juŜ w XIV, a na pewno w XV i XVI w. basztami, rejestrowanymi – wraz z bramami i
przedbramiami – na wspomnianym widoku z 1617 r. Starsze baszty miały rzuty
kwadratowe (jedna z nich znajdowała się od strony zachodniej - po południowej
stronie włączonej w obwód dzwonnicy kościelnej; inna - od północy), późniejsze były
okrągłe (dwie z nich są obecnie zrekonstruowane). Mury dublowano ziemnymi
przeciwwałami; wały rozbudowywano do 1. poł. XVII w.
Fortyfikacje Biecza wykazują liczne analogie z systemami obronnymi innych,
znaczniejszych miast małopolskich. SprzęŜenie z zamkiem – jednocześnie
zabezpieczającym i kontrolującym miasto – ma odpowiedniki m. in. w Krakowie
(gdzie zapewne po buncie wójta Alberta z 1312 r. powiązano fortyfikacje miejskie z
Wawelem), w Nowym Sączu (tutaj analogia mogłaby mieć wspólną genezę,
wywodzącą się z doby Wacława II Czeskiego i biskupa Jana Muskaty), Wieliczce,
Wiślicy, zaś na Śląsku w Oświęcimiu, Bielsku, Zatorze. Rozwój fortyfikacji bieckich
wykazuje analogie m. in. z przekształceniami systemu obronnego Nowego Sącza,
gdzie równieŜ „odcięto” zniesienie miejskie sztucznym przekopem (wykorzystującym
naturalne obniŜenie), rozbudowano przedbramie i operowano ziemnymi wałami.
c) Późnogotycka zabudowa w miejscu curia regalis
Na wschodnim skraju miasta darowizna królowej Jadwigi dla szpitala ubogich (1395)
ograniczyła zasięg królewskiego zameczku. Przed 1487 r. (data umieszczona na
portalu) powstał tu murowany, późnogotycki kościół (niezachowany) ze szpitalem św.
Ducha, okazałą, piętrową budowla na planie wydłuŜonego prostokąta, wykazującą –
zapewne nieprzypadkowo – związki stylistyczne ze wspomnianym warsztatem
pracującym m. in. dla Jakuba z Dębna, zbliŜoną teŜ do niektórych fundacji Jana
Długosza (tak zwane Domy Długosza w Sandomierzu i w Wiślicy). Podobnie, jak
w prezbiterium kościoła parafialnego, ceglane mury, oŜywione geometrycznym
wzorem z zendrówek, skontrastowano z bogatym kamiennym detalem, w którym
wyróŜnia się wspomniany portal, ostrołukowy, w uskokowym obramieniu,
z jagiellońskim Orłem i gmerkiem nieustalonego budowniczego względnie
kamieniarza.. W zbliŜonym okresie starsze piwnice zamkowe nadbudowano jako
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późnogotycki dwór starościński (dziś budynek ten – całkowicie przebudowany mieści szkołę), przyległy od wewnątrz do starszego muru obronnego.
d) Renesansowa i manierystyczna zabudowa miejska
i mieszczańska
Nową dominantą urbanistyczną stał się przebudowany, późnogotycki ratusz z
XV/XVI w., który w latach 1569-1581 otrzymał wysoką, 80. metrową, renesansową
wieŜę, skutecznie i niewątpliwie celowo konkurującą w panoramie miasta z bryłą
kościoła parafialnego. Charakterystycznym elementem wystroju plastycznego stała
się pokrywająca całą wieŜę dekoracja sgraffitowa, imitująca boniowanie.
W ciągu XV i XVI w. centrum Biecza zdominowane zostało przez zwartą,
w większości murowaną zabudowę mieszkalną, określaną mianem „kamienic”
(względnie drewnianą na murowanych piwnicach). Zapewne dopiero po połowie XVI
wieku pojawiły się tu italianizujące formy renesansowe. Jak wynikałoby
z zachowanych, kamiennych detali – będących zapewne jedynie niewielkim
procentem dawnego zasobu – takich jak portale, obramienia okienne i kolumny
międzyokienne, działające tu warsztaty kamieniarskie i budowlane nie miały nic
wspólnego z finezyjnymi formami prezentowanymi przez ówczesne warsztaty
o włoskiej proweniencji, czynne w Krakowie. Ta bogata, lecz często prowincjonalna
w swym charakterze architektura wykazuje zapewne nieprzypadkowe związki
z budownictwem na północnych rubieŜach ówczesnego państwa węgierskiego (a
więc na Słowacji), m. in. w Bardiowie. Zapewne moŜna teŜ mówić o zaleŜnościach od
środowiska lwowskiego.
O późnorenesansowej i manierystycznej zabudowie mieszkalnej Biecza świadczą
dziś – poza piwnicami – tylko trzy „kamienice”. Dawny charakter najlepiej zachowała
„kamienica” Barianów-Rokickich z końca XVI w. lub początku XVII w., przybudowana
do wewnętrznej strony miejskiego muru obronnego, w swej skomplikowanej historii
budowlanej – uwidocznionej w nieregularnym rzucie – niejednolita. Bryłę wieńczy
attyka, której krenelaŜowy grzebień nawiązuje do średniowiecza, podczas gdy
horyzontalne zamknięcie odpowiada „modzie włoskiej”, podobnie, jak biegnący u jej
podstawy ornamentalny, sgraffitowy fryz. Elementem decydującym o datowaniu
całości na ok. 1600 r. jest m. in. sklepienie jednego z pomieszczeń parteru,
kolebkowe, z lunetami o „wyciągniętych” w tynku, zaostrzonych krawędziach. W
skład wyjątkowo bogatego wystroju plastycznego wchodzą teŜ obramienia okienne,
kolumna międzyokienna w reprezentacyjnej sali parteru (stały motyw w
reprezentacyjnych wnętrzach mieszczańskich kamienic najświetniejszych miast
małopolskich, m. in. Krakowa, Sandomierza, Tarnowa), portale, belkowane stropy
(dzisiejsze są w większości rekonstrukcjami). Niemniej bogaty detal manierystyczny
zachował tak zwany „dom Marcina Kromera”, wzniesiony w postaci zbliŜonej do
obecnej w 1612 r., a więc po jego śmierci. Na szczególną uwagę zasługuje tu triada
okienna na piętrze, z bogatymi, dekorowanymi reliefem obramieniami w elewacji i
parą kolumn międzyokiennych we wnętrzu. Dawna bryła tej „kamienicy” – zapewne
zamknięta w dobie renesansu attyką – nie jest znana. Okazałe formy obu
wspomnianych „kamienic”, znajdujących się wszak nie w centrum układu
urbanistycznego, to jest nie przy Rynku, lecz przy wybiegających z niego ulicach,
zdaje się wskazywać na jeszcze bogatsze kształty dawnej zabudowy przyrynkowej:
wszak – zgodnie z typową dla średniowiecza i doby nowoŜytnej socjotopografią,
właściwą ogółowi polskich miast – to właśnie przy Rynku mieszkały najbogatsze i
najznaczniejsze rodziny mieszczańskie (kupców, rajców, starszych cechowych).
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Niestety, wtórne przekształcenia miasta w dobie upadku Rzeczypospolitej, w wieku
XIX i w wyniku poŜaru z 1903 r. sprawiły, Ŝe poza zarejestrowanymi przez Józefa
Baruta piwnicami przyrynkowych domów – o charakterze tej zabudowy świadczy dziś
tylko fragmentarycznie zachowana, wtopiona w późniejsze przebudowy „kamienica”
Chodorów (zwana popularnie „domem zbója Becza”) na naroŜniku Rynku 2 i ul.
Węgierskiej. Odsłonięte przed laty w wyniku prac konserwatorskich ceglane wątki
murów i kamienne detale wyraźnie określają czas powstania „kamienicy” na 2.
połowę XVI w. MoŜna domyślać się, Ŝe podobne cechy stylowe miała przynajmniej
część „kamienic”, otaczających Rynek w XVI/XVII w. WaŜnym przekazem jest widok
miasta opublikowany w 1617 r. w Kolonii w dziele Brauna i Hogenberga Civitates
orbium terrarum. Widok ten zdaje się sugerować, Ŝe „nalot” renesansowy nie był
decydujący dla miejskiego krajobrazu, w którym dominowały domy z wysokimi,
dwuspadowymi dachami; moŜe to być jedna tylko konwencja rysownika.
e) Przekształcenia zespołu kościoła parafialnego w dobie
manieryzmu
Późny renesans i manieryzm przyniosły znaczące przekształcenia wystroju bieckiego
kościoła parafialnego. Dowodem wielkich ambicji i smaku artystycznego fundatorów
było pozyskanie dzieła włoskiego malarza manierystycznego z 2. połowy XVI w.,
obrazu Opłakiwania Chrystusa, wyraźnie wzorowanego na rzeźbie Michała Anioła
(Pietà z lat 1547-1555). To wybitne dzieło sztuki – jeden z najcenniejszych obrazów
włoskich w Polsce – umieszczone zostało w ołtarzu głównym, perfekcyjnym w swej
snycerskiej strukturze z XVI/XVII w. Podobne cechy stylistyczne, wykazujące
związek z manierystyczną snycerką we wnętrzach kościołów krakowskich – wykazują
dwa ołtarze boczne. W prezbiterium i pod chórem muzycznym stanęły równie
świetne manierystyczne stalle. Końcowym etapem ówczesnych przekształceń
kościelnego wystroju było wprowadzenie w 1638 r. rzeźbiarskiej grupy UkrzyŜowania
w arkadzie tęczowej, o wielce rozbudowanym programie, obejmującym nie tylko
Chrystusa, Matkę Boską Bolesna i św. Jana, lecz takŜe dwóch łotrów, św. Marię
Magdalenę i Longinusa. Charakterystyczny dla małopolskiego renesansu i
manieryzmu typ przyściennego nagrobka z postacią leŜącą w pozie tak zwanej
„sansovinowskiej” (pogrąŜonej w symbolizującym śmierć śnie, z głową wspartą na
ręce i ugiętymi kolanami) reprezentują w Bieczu dwa nagrobki rycerzy: bieckiego
sędziego grodzkiego Piotra Sułowskiego (1569) oraz kasztelana wiślickiego i starosty
bieckiego Mikołaja Ligęzy (wykonany za jego Ŝycia, w 1579 r.), dzięki
wyeksponowaniu konia i wierszowanej inskrypcji zaliczony przez Tadeusza
Chrzanowskiego do pierwszych manifestacji rodzimej ideologii sarmatyzmu.
Znacznie słabsze było odzwierciedlenie nowej sztuki w architekturze zespołu
kościelnego: naleŜy tu zaliczyć figuralną dekorację sgraffitową, która zwieńczyła
gotycką dzwonnicę (poł. XVI w.) i dwuarkadową bramkę w murze cmentarnym (1.
poł. XVII w.).
f) Barokowy zespół Reformatów
Zapewne w 1473 r. strategiczne miejsce na pagórku po zachodniej stronie miasta
(oddzielonym od niego potokiem Zadziurze) zajęła kolejna, warowna rezydencja
starościńska (trzeci zamek – po przedlokacyjnym zamku kasztelańskim i zamku
starościńskim w obrębie miejskich murów obronnych) z kaplicą św. Anny. W latach
1645-1653 – z fundacji Jana Wielopolskiego – rozpoczęto tu budowę zespołu
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kościoła św. Anny z klasztorem Reformatów. Otoczone murem załoŜenie utrzymało
w zasadzie walor obronny, realizując – do konsekracji w 1663 r., a więc po
szwedzkim „potopie” – typowy dla tego zakonu, skromny program architektoniczny, z
jednonawowym kościołem o wydzielonym chórze zakonnym, czteroskrzydłowym
klasztorem skupionym wokół wirydarza i dziedzińcem, otoczonym stacjami Męki
Pańskiej. Skromna, barokowa architektura odpowiada zarówno załoŜeniom reguły
zakonnej, jak swej epoce, z wyraźnie rysującym się regresem gospodarczym,
upadkiem miast i zajmowaniem atrakcyjnych terenów przez klasztory, będące
magnackimi fundacjami. Sprowadzenie do Biecza Reformatów (pojawili się tu juŜ w
1624 r.) związane było ze zwalczaniem silnej w tym regionie Reformacji.
4. Przekształcenia architektoniczne krajobrazu Bobowej
Murowane, gotyckie świątynie powstawały teŜ poza Bieczem. Zapewne na przełom
XIV/XV w. przyjąć naleŜy budowę dzisiejszego kościoła parafialnego p.w.
Wszystkich Świętych w Bobowej: jednonawowej budowli z węŜszym od korpusu,
trójbocznie zamkniętym, sklepionym prezbiterium i wieŜą w fasadzie. Na
przedmieściu Bobowej w połowie XV w. powstał kamienny kościół św. Zofii,
bezwieŜowy, o podobnych proporcjach prezbiterium i jednonawowego korpusu, z
późnogotyckimi portalami, których kompozycja (ostrołukowe arkady w uskokowych
obramieniach) kojarzy się z działającym w pobliskim Bieczu warsztatem bliskim
fundacjom Jakuba z Dębna.
Zapewne na 1. połowę XVII w. przypadły ostatnie próby fortyfikowania miast. Tak –
być moŜe – naleŜałoby datować niektóre elementy fragmentarycznie wałów
ziemnych otaczających mury
Biecza oraz fortyfikacje Bobowej. Według
niepublikowanych analiz Jerzego Tura, zapewne w 1 połowie XVII w. wprowadzono
tu kleszczowy bastion wysunięty przed kościół parafialny, a więc akcentujący
północno-zachodnie naroŜe obwodu obronnego (zachowały się fragmenty dwóch
murowanych z kamienia barków, wykorzystanych w ogrodzeniu przykościelnego
cmentarza) odpowiadający mu ziemny bastion przy naroŜniku północno-wschodnim,
po północnej stronie kościoła św. Zofii. Ślady wałów zachowane są tu
fragmentarycznie ze wszystkich stron wokół miasta; bez badań archeologicznych ich
datowanie nie jest moŜliwe.
5. Wiejska, drewniana architektura sakralna
a) Drewniane kościoły późnogotyckie
Charakterystyczną cechą rodzimego pejzaŜu wiejskiego stawał się od XV w.
późnogotycki, parafialny kościół drewniany, szeroko analizowany przez Mariana
Korneckiego. Rzut powtarzał najskromniejsze rozwiązania
budownictwa
murowanego (prostokątny, niemal kwadratowy korpus, węŜsze od niego prezbiterium
zamknięte zrazu ścianą prostą, od XV/XVI w. trójbocznie, prostokątna zakrystia po
północnej stronie prezbiterium, z czasem – zasadniczo od XVI/XVII w. – od zachodu
wieŜa o konstrukcji słupowej, zwieńczona izbicą). Wyjątkową strzelistość osiągano
dzięki więźbowo-zaskrzynieniowemu systemowi konstrukcyjnemu, umoŜliwiającemu
nakrywanie obu zasadniczych członów – prezbiterium i korpusu – wysmukłym
dachem o wspólnej kalenicy. Do kamieniarki późnogotyckiej nawiązywały drewniane
detale: portale (w wejściach do kościoła i w przejściu z prezbiterium do zakrystii),
ostrołukowe arkady tęczowe. Wnętrza pokrywano polichromiami.
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Najwybitniejszymi na omawianym terenie przykładami są kościoły św. św. Filipa i
Jakuba w Sękowej (ok. 1520), św. Michała Archanioła w Binarowej z ok. 1500 r. (w
obu wieŜe dobudowano w 1. poł. XVII w.) i św. Bartłomieja w Wójtowej (przed 1525;
przebudowany w XVIII w.). Do grupy tej naleŜał teŜ słynący z późnogotyckiej
polichromii kościół Narodzenia N. P. Marii w Libuszy (XV/XVI w.), zniszczony
poŜarem w 1986 r., częściowo odbudowany.
Wywodzący się z doby gotyckiej typ kościoła drewnianego kontynuowany był w
wieku XVII; przykładem jest kościół św. Stanisława w Wilczyskach, ukształtowany
moŜe po odzyskaniu go z rąk arian w latach 1605-1606.
Ze starszej, gotyckiej jeszcze budowli, pochodzi drewniany portal (z profilowanym
łukiem w typie „oślego grzbietu”) dzisiejszej kaplicy cmentarnej w Moszczenicy.
b) Powstanie typu północno-zachodniej, drewnianej cerkwi
łemkowskiej
Odmienny świat form prezentują najstarsze, drewniane cerkwie łemkowskie,
wznoszone na terenach objętych w XV i XVI w. osadnictwem na prawie wołoskim.
Wykształcenie się tak zwanego północno-zachodniego typu łemkowskiej cerkwi
drewnianej było rezultatem powstania obrządku greckokatolickiego w wyniku unii
brzeskiej (1596), nawiązującej do ustaleń soboru florenckiego (1537): przypadło
zapewne na 1. połowę XVII w., wiąŜąc ze sobą elementy wschodnie i zachodnie.
Wydaje się, Ŝe w swej najstarszej wersji, znanej na omawianym terenie z cerkwi
Opieki Bogurodzicy w Owczarach (Rychwałdzie), zbudowanej – jak wynika z daty na
portalu – w 1653 r., cerkwie składały się z zasadniczo dwóch, kwadratowych
członów, nakrytych kopułkami: szerszej i wyŜszej nawy oraz węŜszego i niŜszego
prezbiterium. Dopiero późniejsza ewolucja typu przyniosła ukształtowanie trzeciego,
zachodniego członu – wysokiej, słupowej wieŜy z „babińcem” w przyziemiu i z izbicą
lub pseudoizbicą w zwieńczeniu. Element ten przejęty został z programu
drewnianego, wiejskiego kościoła rzymskokatolickiego, od którego odróŜniała go w
zasadzie tylko baniasta forma hełmu.
c) Problem świątyń Reformacji
Mimo znacznego rezonansu, jaki wywołała tu w 2. poł. XVI w. i na początku XVII
stuleciu Reformacja – brak na omawianym terenie świątyń bezpośrednio z nią
związanych. Wyznawcy arianizmu i kalwinizmu przejmowali świątynie katolickie lub
urządzali modlitewnie w szlacheckich dworach. I tak np. kościół w Siedliskach słuŜył
jako zbór (kalwiński?) w latach 1561-1595, kościół w Wilczyskach do 1605 r. był w
posiadaniu arian, którzy być moŜe w 1. połowie XVII w. uŜytkowali dwór
Karwacjanów (PieniąŜków) w Gorlicach.
6. Późnogotyckie i renesansowe murowane dwory rycerskie
Najstarszą murowaną architekturę świecką prezentują późnogotyckie i renesansowe
dwory rycerskie. Zapewne schyłku XIV w. sięga siedziba właścicieli Gorlic –
Karwacjanów, która zajęła obronną, styczną do lokacyjnego układu urbanistycznego
pozycję nad stromą szkarpą doliny Ropy. Gotycki dwór, rozbudowany w XV w.
z domniemanej obronnej wieŜy, został w XVI w. przebudowany – jako renesansowy
– przez kolejnych właścicieli, PieniąŜków. W stanie dzisiejszym – po zniszczeniach
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z doby I wojny światowej (1915) i po roku 1945 – jest to rekonstrukcja
z wyeksponowanymi w elewacjach resztami pierwotnego załoŜenia.
W kompletnym stanie zachował swe dawne formy dwór Szymbarku – miejskim
centrum dóbr Gładyszów, zajmujący obronne połoŜenie nad wysoką szkarpą doliny
Ropy. Późnogotycka budowla powstała w okresie 1530-1550; przebudowy z lat
1585-1590 i początku XVII w. ukształtowały renesansową bryłę zwieńczoną attyką, o
bogatej, sgraffitowej dekoracji. Okazała, piętowa budowla, flankowana na
naroŜnikach alkierzami (o nadwieszonymi na wspornikach górnych kondygnacjach),
zachowała archaiczny układ wnętrz bez wyodrębnionej sieni. O bogactwie
późnorenesansowego wystroju mówi kamieniarka portali i obramień okiennych.
Równie dobrze zachował się dwór w JeŜowie, zbudowany moŜe juŜ w XV w.,
przekształcony przed 1525 r. staraniem Klemensa Turskiego jako późnogotycki,
obronny, piętrowy, z wieŜą-alkierzem na naroŜniku. Rozbudowa o część północną,
przeprowadzona – jak wynika z zachowanej tablicy – w 1544 r. staraniem Adama
Strasza herbu Ogończyk, miała charakter renesansowy. W 1. poł. XVII w. powstał
bogaty wystrój wnętrz z późnorenesansową polichromią i portalami.
Znacznie mniej wiemy o renesansowych dworach w Ropie (XVI – 1. poł. XVII w.; jego
pozostałości moŜna dopatrywać się w budynku uŜytkowanym później jako lamus)
i w RoŜnowicach (zapewne z 1 poł. XVI w.; włączony w budynek gospodarczy
z XVIII-XIXw.).
Na Załawiu w Bieczu, w miejscu przypuszczalnej, średniowiecznej siedziby bieckich
wójtów, zachował się w stanie ruiny relikt obronnego załoŜenia dworskiego
z naroŜną basztą – basteją, pochodząca zapewne z XVI w.

F. DOBA UPADKU RZECZYPOSPOLITEJ (1655 – 1772)
1. Charakterystyka ogólna
Doba upadku Rzeczypospolitej, zapoczątkowana rujnującym najazdem szwedzkim
lat 1655-1657, a zakończona I rozbiorem Polski (1772) przyniosła tu – jak w całym
kraju – stagnację i regres miast oraz rozwój architektury sakralnej. W okresie tym w
tutejszych miastach nie powstała ani jedna okazalsza budowla uŜyteczności
publicznej. O charakterze ówczesnej zabudowy Biecza zdaje się świadczyć dom,
ukształtowany w 1688 r., który do ok. 1960 r. stał przy ul. Kromera: okazała, lecz
drewniana i parterowa budowla, nakryta wysokim, gontowym, przyczółkowonaczółkowym dachem (a więc o bryle uwiarygodniającej wspomniany przekaz
ikonograficzny z 1617 r.). Podobne, nieistniejące drewniane domy bieckie – z
półpiętrzami w wysokich dachach – rejestruje rysunek Jana Matejki.
2. Kościoły rzymsko-katolickie doby baroku
W katolickiej architekturze sakralnej wyróŜnia się późnobarokowy zespół kościoła w
Kobylance, ukształtowany w połowie XVIII stulecia, zapewne z udziałem wybitnego,
czynnego w Krakowie włoskiego architekta Francesco Placidiego, związany z tak
typowym dla religijności baroku kultem cudownego wizerunku (obrazu Chrystusa
UkrzyŜowanego, pozyskanego przez Jana Wielopolskiego od papieŜa w końcu XVII
w.). Architektura, kompozycja otoczenia – z akcentującymi główną oś schodami
przed fasadą i figurą św. Jana Nepomucena – oraz bogate wyposaŜenie wnętrza,
tworzą kompozycyjną i ideowa jedność.
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Monumentalna, murowana architektura sakralna oddziaływała na kościoły drewniane.
Niekiedy przejmowano pojedyncze elementy architektoniczne, nie odstępując w
zasadniczy sposób od tradycyjnych brył i wnętrz. Przykładami są kościół parafialny w
RoŜnowicach (1756) z trójnawowym podziałem wnętrza korpusu i pozornymi
sklepieniami (aktualnie niezachowanymi) oraz kościół w Ropie (1761). Zjawiskiem
wyjątkowym – w skali kraju – jest kościół w Szalowej, zbudowany w latach 17391756 w oparciu o opracowany wcześniej model. Naśladownictwo architektury
murowanej dotyczy tu zarówno bryły i dwuwieŜowej fasady, jak trójnawowego
wnętrza, podzielonego filarami wspierającymi biegnące linią falistą arkady, jak
wyposaŜenia: polichromii, ołtarzy, chóru muzycznego, ambony, grup rzeźb (w
arkadzie tęczowej i nad arkadami międzynawowymi), ław.
Refleksem renesansowych, centralnych budowli, jest nietypowa, ośmioboczna
kaplica Ciemnicy Pańskiej w Moszczenicy, datowana na wiek XVIII, lecz – jak zdaje
się wynikać z wystroju (rzeźba Chrystusa u słupa z 2 poł. XVII w. i wspomniany,
starszy, gotycki jeszcze w swym charakterze portal z XVI w.) – powtarzająca formy
starszej budowli o tej samej funkcji, związanej z pasyjnymi naboŜeństwami.
3. Greckokatolickie łemkowskie cerkwie drewniane typu północnozachodniego
Znacznie bardziej konserwatywne wobec nowych wzorów było greckokatolickie
budownictwo cerkiewne, rozwijające się coraz szerzej we wsiach lokowanych
wcześniej na prawie wołoskim. Jak wynika z zachowanych i znanych przykładów – w
zasadzie dopiero w omawianym okresie wykształcił się w pełni typ
północnozachodniej, łemkowskiej, trójczłonowej cerkwi drewnianej, ze słupową wieŜą
od zachodu, korpusem pośrodku i węŜszym od niego prezbiterium od zachodu, typ
występujący juŜ wówczas w dwóch odmianach: starszej (z wszystkimi członami na
planach zbliŜonych do kwadratów) i młodszej (z prezbiterium zamkniętym trójbocznie
i nieco przedłuŜonym korpusem). O ile zachodnia wieŜa przypomina budownictwo
rzymskokatolickie, o tyle cechą „wschodnią” jest akcentowanie wszystkich trzech
członów baniastymi kopułkami, nad korpusem i prezbiterium „wyrastającymi” z
łamanych dachów. Nowsze badania wskazują, Ŝe zewnętrze strony cerkwi
opracowywano barwnie. Do najstarszych i najcenniejszych realizacji naleŜy cerkiew
Kwiatoniu (z ok. 1700 r.?), kolejne zachowały się w Śnietnicy (1755-1758), Przysłupie
(1756), Czarnej (1764), Brunarach WyŜnych (XVIII w.). Nie zachowała się wczesna
cerkiew w Pętnej (ok. 1700), cerkiew z Ropek (1759) przeniesiona została do
Sanoka, z cerkwi w Klimkówce (1754) przetrwało prezbiterium (dziś na cmentarzu w
Łosiach).
4. Architektura Ŝydowska
W podtrzymywaniu upadającego Ŝycia miejskiego duŜą rolę odgrywali śydzi,
popierani przez prywatnych właścicieli. Wkrótce po osiedleniu się w Bobowej (1732)
śydzi wznieśli tu okazałą, murowana boŜnicę; była ona ukończona w 1756 r.
Wzniesiona na rzucie kwadratu prezentuje charakterystyczny dla polskich boŜnic
barokowych typ budowli dziewięciopolowej, z czterema filarami wspierającymi
sklepienia i flankującymi pole środkowe – bimę. Pośrodku ściany wschodniej
zachowała się kamienna, polichromowana, architektoniczna szafa ołtarzowa (aronha-kodesz), od zachodu powstała (wtórnie?) piętrowa, drewniana, słupowa
przybudówka z przedsionkiem na parterze i „babińcem” na piętrze, przypominająca
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rozwiązania boŜnic drewnianych, tak popularnych do doby Holocaustu, zwłaszcza na
kresach dawnej Rzeczypospolitej.
Po zniszczeniach z doby Holocaustu niewiele przetrwało macew na Ŝydowskich
kirkutach. Największy zespół, obejmujący ok. 200 macew - z których najstarsze
pochodzić mogą z XVIII w., zachował się na współczesnym boŜnicy, załoŜonym
wkrótce po 1732 r. kirkucie w Bobowej. Obok wgłębnych inskrypcji hebrajskich
widzimy tu symboliczne płaskorzeźby koron Mądrości (przysługujące znawcom
Pisma św.), lwy Judy, błogosławiące ręce kapłańskie Aronitów, misy i dzbany
Lewitów, jelenie, menory, świeczniki siedmioramienne. Wieku XVIII sięgają zapewne
początki kirkutu w Gorlicach (na zboczu Góry Cmentarnej), gzie zachowały się
podobne macewy )najstarsze zapewne z XVIII w.).
5. Mała architektura: kapliczki i figury przydroŜne
Liczba kapliczek i figur przydroŜnych zachowanych z omawianego okresu nie jest
duŜa, były bowiem zapewne masowo zastępowane przez kapliczki i figury z okresów
późniejszych. Do najstarszych naleŜą dwie figury na przedmieściach Gorlic: maryjna,
w formie murowanego z kamienia słupa z arkadkami na rzeźby i obrazy, wzniesiona
na szkarpie miejskiej, zapewne na pamiątkę najazdu siedmiogrodzkiego z 1657 r.
oraz kamienna, z Chrystusem Frasobliwym umieszczonym na wysokim słupie o
kandelabrowej formie, z XVII/XVIII w. Na terenach Pogórza, zamieszkałych przez
ludność polską, szczególną popularnością cieszył się – jako patron od powodzi – św.
Jan Nepomucen, któremu poświęcono późnobarokowe, kamienne figury w
RoŜnowicach (1746) i w Kobylance (poł. XVIII w.); ta ostatnia związana jest – jak
wspomniano – z kompozycja zespołu późnobarokowego kościoła.
Zapewne
elementami większego zespołu o tematyce pasyjnej są dwie kapliczki w Ropicy
Polskiej koło Gorlic, z późnobarokowymi, polichromowanymi rzeźbami z XVIII w.: w
jednej przedstawiono grupę UkrzyŜowania z Chrystusem między dwoma łotrami, w
drugiej Chrystusa u słupa.

G. OKRES NIEWOLI NARODOWEJ (1772 – 2 TERCJA XIX W.)
1. Charakterystyka ogólna
Kolejny okres następuje po pierwszym rozbiorze Polski (1772) – w wyniku którego
południowa część Rzeczypospolitej staje się austriacką prowincją, Galicją - i trwa do
progu ery autonomii Galicyjskiej, a więc do 3. tercji XIX w. włącznie. JuŜ w
początkowej fazie tego okresu nowymi elementami w strukturach przestrzennych
stały się trakty komunikacyjne, w miastach – na ograniczoną jeszcze skalę –
rozwijała się zabudowa murowana, krajobraz wiejski – w którym powstawały m. in.
kolejne, tradycyjne cerkwie łemkowskie i szlacheckie dwory – w zasadzie nie ulegał
większym przekształceniom. Szczególnie charakterystycznym, chociaŜ na
omawianych terenach na pewno nie masowym zjawiskiem, była zarysowująca się za
rządów cesarza Józefa II (1780-1790) tendencja do podporządkowywania
architektury narzucanym odgórnie wzorom urzędowym. Istotną rolę odgrywały
początki przemysłu: rozwój produkcji płótna w Gorlicach na przełomie XVIII/XIX w.
spowodował, Ŝe miasto to – powoli dystansujące Bobową i Biecz – nazywano
wówczas „Małym Gdańskiem”. Po połowie XIX w., gdy kopalnię ropy naftowej
(pierwszą na świecie?) załoŜył w Siarach Stanisław Jabłonowski (1852) i gdy w
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Gorlicach zamieszkał Ignacy Łukaszewicz (1853), rozpoczął się rozwój górnictwa
naftowego, zdynamizowany jednak dopiero w epoce autonomii galicyjskiej.
2. Rozwój sieci droŜnej w końcu XVIII w.
Austriaccy zaborcy juŜ w dobie cesarza Józefa II (1780-1790) przykładali wielką
wagę do budowy nowych dróg, które miałyby zastąpić trakty funkcjonujące bez
większych zmian od średniowiecza. Główna inwestycja drogowa tego okresu – tak
zwany trakt „cesarski” z Wiednia do Lwowa - ominęła wprawdzie okolice Gorlic od
północy, biegnąc z Tarnowa przez Pilzno do Rzeszowa, jednak juŜ w tymŜe okresie
podęto budowę drogi „karpackiej”, określanej przez austriacką biurokrację jako
Zweyte Haupt- Commercial- Post oder Karpathen-Strasse, biegnącą z śywca do
Chyrowa i Smolicy, prowadzoną przez omawiane tereny zasadniczo doliną Ropy,
przez Szymbark, Gorlice i Biecz. Realizacja ta została ukończona i oddana w całości
do uŜytku dopiero w 1832 r., jednak poszczególne odcinki funkcjonowały juŜ
znacznie wcześniej. Na terenie Gorlic drogę tę budowano w latach 1787-1788,
omijając centrum miasta. Postały w ten sposób ciągi dzisiejszych ulic Kościuszki i
Chopina. W Bieczu droga przeszła przez historyczne centrum, co przyniosło
poszerzenie i „wyprostowanie” ul. Grodzkiej oraz wytyczenie w jej przedłuŜeniu
dzisiejszej ul. Kazimierza Wielkiego. W Szymbarku trakt ten zapewne zniszczył
pozostałości lokacyjnego rynku z XIV w. W tym samym okresie – to jest w latach
1787 – 1788 – zbudowano kolejne drogi zbiegające się w Gorlicach, które w związku
z tym stały się lokalnym węzłem drogowym: do Bardiowa (dzisiejsza ul. Węgierska) i
do śmigrodu (dzisiejsze ulice Sienkiewicza i Dukielska).
Oczywista prawda, Ŝe linia prosta jest najkrótszym połączeniem między dwoma
punktami, stała się jedną z przesłanek decydujących o kształtowaniu ówczesnych
dróg. Wielką rolę grały teŜ drzewa: poza funkcją estetyczną, zapewniały podróŜnym
w lecie cień, zimą ochronę przed śniegami. Podstawową zatem formą drogi – zgodną
z „oświeceniowymi” zasadami planowania przestrzennego - stawała się wykreślona
w linii prostej, wysadzana drzewami aleja. Budowa dróg pocztowych wiązała się z ich
jednoczesnym zagospodarowywaniem, a więc tworzeniem sieci poczt i zajazdów.
Rozmieszczanie stacji pocztowych było określone względami funkcjonalnymi:
zalecaną odległością miedzy nimi były 2 mile austriackie. Zabudowa tego typu,
zarówno obiekty adaptowane, jak nowoprojektowane (jak klasycystyczny zajazd w
Gorlicach przy ul. Kościuszki 1, zbudowany w XVIII/XIX w.), grała przewaŜnie istotną
rolę w krajobrazowym kształtowaniu otoczenia drogi.
3. Urbanizacja na przełomie XVIII/XIX w.
Austriackie władze budowlane, reprezentowane przez inŜynierów cyrkularnych,
kładły nacisk na ograniczanie niebezpieczeństwa poŜaru, preferując zabudowę
murowaną w zwartych skupiskach, a więc w centrach miast. Pozostałości tej
zabudowy czytelne są – mimo późniejszych przekształceń – w Gorlicach. Na
przełomie XVIII/XIX w. kształtowano tam parterową i piętrową, murowaną zabudowę
przyrynkową, częściowo adaptując starsze „kamienice”. Najciekawsze przykłady – to
piętrowe kamienice przy Rynku 6 i 7 (nadbudowa piętra z ok. 1800 r.), które w 1837
otrzymały wspólną fasadę; jej ornamentalny wystrój stiukowy – powtórzony w
niektórych innych gorlickich domach (ul. Piekarska 5) – to lokalne, prowincjonalne
odzwierciedlenie form późnoklasycystycznych. Przy ulicach wybiegających z Rynku
rozwijano w końcu XVIII w. murowaną zabudowę parterową. Zespół taki częściowo
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zachował się przy ul. Wąskiej 7, 9 i 11. Ciekawy, fragmentarycznie zachowany do
dzisiaj zespół urbanistyczny powstał w Gorlicach na Zawodziu, w związku z
przeprowadzeniem tędy odcinka wspomnianego „traktu Karpackiego” w postaci
dzisiejszej, wytyczonej w linii prostej ul. Kościuszki. Poza wspomnianym zajazdem
(ul. Kościuszki 1 / ul. Sienkiewicza 8) ukształtowano zwartą, południowo-wschodnią
pierzeję drogi, wznosząc szereg podobnych, parterowych, murowanych domów
mieszkalnych, w stanie daleko posuniętych przekształceń częściowo zachowanych
do dzisiaj (ul. Kościuszki 1, 3, 11, 13, 17, 19). Charakterystycznymi cechami tego
zespołu – poza powtarzalnością form – były: ogniotrwały materiał, parterowe
gabaryty, wysokie dachy, skromny, klasycyzujący detal z profilowanymi gzymsami
podokapowymi, operowanie we wnętrzach (zwłaszcza w sieniach) sklepieniami
Ŝaglastymi na gurtach (tak zwane „kapy czeskie”).
Dowodem miejskich aspiracji Gorlic jest późnoklasycystyczny ratusz, wzniesiony
pierzei Rynku jako jego dominanta juŜ ok. 1790 r., przebudowany przed połową XIX
w. z odmiennego od dzisiejszego, jednopiętrowego gabarytu i niewysokiej, lecz
dominującej w panoramie miasta wieŜyczki.
Regres nadal przeŜywały Biecz i Bobowa, gdzie w 1. poł. XIX w. nadal wznoszono
domy drewniane.

4. Architektura sakralna: kościoły i cerkwie
Doskonałymi przykładami „biurokratycznej” architektury przełomu XVIII/XIX w. są
niektóre, murowane kościoły i cerkwie, o barokowo-klasycystycznych formach,
programach i wymiarach ściśle opartych na urzędowych normach sprecyzowanych w
końcu XVIII w. Normy te stanowiły, Ŝe np. kościół w parafii liczącej 950 „dusz” winien
mierzyć 10 sąŜni wiedeńskich (sąŜeń = ok. 1,90 m) i 1 stopę długości oraz 5 sąŜni i 3
½ stopy szerokości, dodając po kilka stóp za kaŜde dodatkowe 50 „dusz”. Według
tego rodzaju biurokratycznych uwarunkowań, pozwalających mówić o architekturze
„józefińskiej”, wzniesiono murowane kościoły parafialne w Lipinkach (1780-1782) i
Zagórzanach (1816) oraz murowane cerkwie grecko-katolickie w Rozdzielu (1786),
Małastowie (1805), Blechnarce (1801) i Smerekowcu (1818).
Normy urzędowe nie uzyskały tu jednak powszechności. W latach 80. XVIII w.
budowano jeszcze ostatnie, tradycyjne kościoły drewniane (w Szymbarku z 1782 r.).
Ciekawym zjawiskiem jest rozbudowa drewnianego kościoła w Ropie, dokonana ok.
1800 r. przez właścicieli wsi Siemieńskich: dobudowa elementów murowanych w
fasadzie – pary wieŜ i portyku – miała upodobnić tę tradycyjną budowlę do nowych
świątyń klasycystycznych, nawiązując jednocześnie do kształtowanej w tym samym
okresie, klasycystycznej architektury dworu.
Z urzędowymi normami nie liczył się murowany kościoły w Moszczenicy (z ok. 1820
r.; ciekawe połączenie form późnoklasycystycznych z wczesnym neogotykiem) i
kaplica cmentarna św. Piotra w Bieczu (późnoklasycystyczna z ok. 1846 r.,
wzniesiona w miejscu kościoła wczesnośredniowiecznego podgrodzia).
Znacznie liczniej zachowane niŜ z epoki poprzedniej, są tradycyjne, drewniane
cerkwie typu płónocnozachodniołemkowskiego: w Bielance (moŜe 1773; na
ikonostasie data 1783), Wysowej (1779), Nieznajowej (1780; nieistniejąca), Uściu
Ruskim (dziś Gorlickim; 1786), Zdyni (1786 lub 1795), Czarnem (zapewne 1786; dziś
w Sądeckim Parku Etnograficznym), Banicy (najpóźniej 1787), Wołowcu koniec XVIII
w., Szymbarku (XVIII/XIX w.), Ropkach (1801?), Męcinie Wielkiej (1806-1807),
Łosiach (zapewne 1810), Stawiszy (zapewne; 1813 spalona), Ropicy Górnej

155

(Ruskiej; 1813 lub 1819), Stawiszy (przed 1813; nieistniejąca), Leszczynach
(zapewne 1835), Skwirtnem 1837, Bartnem (1842), Nowicy (1842-1843).
Niezwykle ciekawym przykładem tradycjonalizmu łemkowskiej architektury sakralnej
jest murowana cerkiew w Bielicznej z 1792 r., utrzymująca trójdzielny podział (z
wieŜą zwieńczoną przez drewnianą izbicę w fasadzie), lecz wprowadzająca nowy,
obcy tutejszej tradycji cerkiewnej motyw: półkolistą absydę prezbiterialną.
5. Cmentarze poza centrami miast i wsi
Nowym zjawiskiem w krajobrazie stały się cmentarze, od przełomu XVIII/XIX w.
„wyrzucane” ze względów sanitarnych poza centra osadnicze, z likwidacją
dotychczasowych cmentarzy przykościelnych i przycerkiewnych o średniowiecznej
i nowoŜytnej tradycji. Najefektowniejszym przykładem jest cmentarz w Gorlicach
o kompozycji geometrycznej z elementami załoŜenia krajobrazowego, z główną aleją
na osi. Podobnie prezentuj się cmentarze Biecza i Bobowej. Wiejskie cmentarze
z XVIII/XIX i poł. XIX w. znajdują się m. in. w Libuszy, Wilczyskach, Szymbarku (dwa:
greckokatolicki w przysiółku Dolina i rzymskokatolicki w przysiółku Zalipie), Wójtowej,
ŁuŜnej, Szalowej, Ropie, Czarnem, Małastowie, Męcinie Wielkiej, Owczarach,
Sękowej, Brunarach WyŜnych, Hańczowej, Kunkowej, Leszczynach, Smerekowcu,
Zdyni. Na ogół zachowały się elementy pierwotnej kompozycji (przewaŜnie z aleją
na osi), sporadycznie przetrwały nagrobki sprzed połowy XIX w. Do nielicznych
wyjątków naleŜy kamienny obelisk nagrobny ks. Kazimierza de Sitowskiego (+ 1847)
na cmentarzu w Ropie oraz jeden z najstarszych Ŝeliwnych krzyŜy na grobie kapitana
wojsk polskich Józefa Wybranowskiego(+ 1846) na cmentarzu w Sękowej.
6. Kapliczki przydroŜne, dzwonnice
Co najmniej od przełomu XVIII/XIX w. wielce spopularyzowały się kapliczki, zarówno
murowane jak drewniane (konstrukcji słupowej), nakryte dwuspadowymi daszkami, w
rejonach łemkowskich zaakcentowane dodatkowo baniastą kopułką na kalenicy
dwuspadowego daszku. Pewną odmianą – charakterystyczną dla rynków w miastach
– były figury św. Floriana – jako patrona chroniącego od poŜarów – ustawiane pod
namiotowym daszkiem, wspartym na czterech kolumnach (Biecz, Bobowa). Jeszcze
popularniejsze były figury i kapliczki chroniącego przed powodziami św. Jana
Nepomucena, umieszczane tradycyjnie nad rzekami, potokami i stawami na terenach
zamieszkałych przez ludność polską. Dobrym przykładem jest późnobarokowa w
swym charakterze kapliczka z drewnianą rzeźbą świętego w Gorlicach, przy
budowanym (w pierwotnej postaci) w latach 1787-1788 moście na Ropie,
pochodząca zapewne z tegoŜ okresu. Z 1. poł. XIX w. pochodzą ludowe kapliczki św.
Jana Nepomucena w Siedliskach i Zagórzanach.
W zespołach kościelnych charakterystycznym elementem stawały się murowane,
trójarkadowe dzwonnice, znane z Libuszy, Bobowej (przy kościele św. Zofii), Siedlisk,
Kobylanki, Szymbarku, Zagórzan, pojawiające się niekiedy przy cerkwiach (Łosie).
Motyw ten będzie kontynuowany po początek wieku XX.
7. Zespoły rezydencjonalne: pałace, dwory
W północnej części dzisiejszego powiatu dynamicznie rozwijała się architektura
rezydencjonalna. Na przełom XVIII/XIX w. i 1. połowę XIX w. przypada kształtowanie
klasycystycznych dworów z kolumnowymi portykami w fasadach, wiązanych z
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kompozycjami parkowymi, przewaŜnie utrzymanymi w „stylu angielskim”. To
ogólnopolskie zjawisko znalazło ciekawe odzwierciedlenie m. in. w zespole dworu
Siemieńskich w Ropie, przekształconego gruntownie około 1803 r. W wyniku
ówczesnych prac powstał zespół o niemal pałacowym charakterze, z parterowym, od
strony ogrodu piętrowym dworem, z kolumnowym portykiem fasadzie i parą
symetrycznych względem siebie oficyn, flankujących podjazd przed fasadą.
Klasycyzujące formy w architekturze zespołu pojawiły się wcześniej: reprezentuje je
pochodząca z końca XVIII w. para herm wspierających ganek przed fasadą
gruntownie dziś przebudowanego budynku w zespole dworskim, kryjącego moŜe –
jak wspomniano – pozostałości pierwotnego, nowoŜytnego dworu. Pałacowe,
późnoklasycystyczne formy zyskał gruntownie przebudowany przed połowa XIX w.
dwór właścicieli Bobowej.
Najokazalszą rezydencją omawianej epoki jest zespół pałacowy Skrzyńskich w
Zagórzanach, kształtowany w duchu wczesnego, romantycznego neogotyku w latach
1834-1839 według projektów czynnego w Polsce włoskiego architekta Franciszka
Marii Lanciego (znanego z wielu podobnych realizacji), powiązany z rozległym,
krajobrazowym parkiem typu angielskiego.
Wśród skromniejszych siedzib szlacheckich wyróŜniał się póŜnoklasycystyczny dwór
w Kobylance, ukształtowany przed połową XIX w. jako murowany, parterowy, z
wgłębnym portykiem kolumnowym w fasadzie, zburzony niestety w latach 50. XX w.
Zachowały się skromne, drewniane, klasycystyczne dworki w Libuszy i Szalowej z 1.
połowy XIX stulecia.
Podobnie kształtowane dworki powstawały na przedmieściach; przykładem była
niezachowana dziś „ Nędzówka” w Bieczu przy ul. Kazimierza Wielkiego z ostatniej
ćwierci XVIII w.. Podobny charakter stylowy zyskiwały wznoszone w tym samym
okresie plebanie, zarówno murowane jak drewniane na podmurowaniach, które
niegdyś znajdowały się m. in. w Moszczenicy, Kobylance, Lipinkach, Staszkówce
(dziś niezachowane).

H. ERA AUTONOMII GALICYJSKIEJ (1866 – 1914)
1. Uwagi ogólne
Era autonomiczna – w skali całej monarchii austro-węgierskiej – przyniosła rozwój
swobód politycznych (przejawiających się w wolnych – chociaŜ jeszcze nie w pełni
demokratycznych – wyborach do władz państwowych, krajowych i lokalnych)
i narodowych (wprowadzenie języków narodowych jako urzędowych, moŜliwość
tworzenia organizacji akcentujących narodową toŜsamość); kres dyskryminacji
religijnej owocował m. in. rozwojem gmin Ŝydowskich. Mimo gospodarczego
zacofania Galicji następował tu ograniczony rozwój przemysłu (w gorlickim zwłaszcza
górnictwa naftowego) i niemniej ograniczony rozwój urbanizacji, który objął tu
zwłaszcza Gorlice, w znacznie mniejszym stopniu Biecz, w zasadzi omijając Bobową.
Przekształcenia architektoniczne objęły w szczególny sposób miasta (zwłaszcza
Gorlice, które u progu ery autonomicznej stały się siedzibą powiatu) i architekturę
sakralną. PrestiŜowe zlecenia otrzymywali renomowani architekci lwowscy
i krakowscy, murowane domy i kamienice projektowali i wznosili miejscowi
budowniczowie, związani m. in. z powiatowymi władzami budowlanymi.
Krajobraz wiejski ulegał zmianom jedynie na terenach roponośnych, pokrywających
się siecią szybów z charakterystycznymi sprzętami wydobywczymi – kiwonami
i trójnogami: w w Libuszy, Kobylance, Dominikowicach, Sękowej, Męcinie Wielkiej,
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Lipinkach, Krygu, Wójtowej, Siarach, Ropicy Ruskiej, Pagorzynie, Łosiach, Bodakach
i w innych miejscowościach.
Poza enklawami przemysłowymi.– oraz poza nowymi kościołami i cerkwiami –
tradycyjny krajobraz pozostał w zasadzie niezmieniony, zdominowany wciąŜ przez
drewnianą zabudowę, wykazującą znaczne zróŜnicowanie regionalne, nadal
kształtowaną przez ludowych cieśli. Jest rzeczą paradoksalną, Ŝe aspiracje
narodowe – zarówno polskie, jak ukraińskie (łemkowskie) – prowadziły do eliminacji
form regionalnych w architekturze sakralnej. Drewniane, wiejskie kościoły
rzymskokatolickie znalazły konkurencję w postaci znacznie okazalszych – chociaŜ
niezbyt tu licznych – świątyń murowanych o kosmopolitycznych formach
zachodnioeuropejskich. W budownictwie cerkiewnym zakończył swój historyczny
rozwój typ drewnianej cerkwi północnozachodniej Łemkowszczyzny, pojawiły się
natomiast przeszczepione z Ukrainy wzory monumentalnego, prawosławnego
budownictwa cerkiewnego. Przerwaniu tradycji drewnianego budownictwa
sakralnego towarzyszył wzrost zainteresowań badawczych tym budownictwem jako
zamkniętym historyczne okresem i kwintesencją rodzimego krajobrazu. Znalazło to
odzwierciedlenie w pierwszych publikacjach naukowych oraz w krajoznawczych i
artystycznych wycieczkach, podejmowanych m. in. przez studentów krakowskiej
Szkoły Sztuk pięknych, do których naleŜał wówczas młody Stanisław Wyspiański.
2. Przekształcenia krajobrazu miejskiego; urbanizacja
a) Gorlice
Najbardziej radykalnym przekształceniom ulegał krajobraz Gorlic, które – jako nowa
siedziba powiatu – musiały pozyskać szereg reprezentacyjnych gmachów dla
nowych instytucji: starostwa powiatowego, sądu, szpitala (powstał w 1898 r.), kasy
oszczędności (załoŜona w 1899 r.), szkół róŜnych stopni. Procesy urbanizacyjne
przyspieszyło teŜ utworzenie z inicjatywy Ignacego Łukasiewicza Karpackiego
Towarzystwa Naftowego (1877) – którego siedziba w 1893 r. znalazła się w
Gorlicach - oraz budowa linii kolejowej do Zagórzan (1885), łączącej się tu ze starszą
o rok linią prowadzącą z Nowego Sącza przez Biecz do Jasła i Krosna. WaŜnym
impulsem dla rozwoju nowego budownictwa stał się poŜar z 1903 r.
Do pierwszych monumentalnych gmachów uŜyteczności publicznej naleŜy piętrowy,
dwuskrzydłowy budynek starosta powiatowego (ul. Biecka 3 / ul. 11 Listopada),
wzniesiony w wyniku utworzenia powiatu. Ceglane elewacje ozdobione są
wielobarwnymi wątkami oraz detalami ceramicznymi i kamiennymi. W najbliŜszym
sąsiedztwie w końcu XIX w. wzniesiono dwupiętrowy gmach sądu (ul. Biecka 5), o
symetrycznie rozwiązanej, monumentalnej, historyzującej fasadzie z centralnym
ryzalitem zwieńczonym przez attykę. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” –
patriotyczna organizacja polska, powołana do Ŝycia we Lwowie w 1867 r. dla
wiązania, zgodnie z greckimi ideałami, tęŜyzny fizycznej z kulturą umysłową, rychło
spopularyzowana we wszystkich miastach i miasteczkach galicyjskich - uzyskała swe
„gniazdo” w Gorlicach w 1892 r. staraniem Konstantego Laskowskiego. W rezultacie
przy ul. Władysława Jagiełły wzniesiono w 1902 r. okazały budynek o częściowo
ceglanej, częściowo tynkowanej fasadzie, z parą płaskich ryzalitów bocznych
zwieńczonych krenelaŜami i flankowanych neogotyckimi, nadwieszonymi
wieŜyczkami. Najefektowniejszy gmach uzyskało w latach 1912-1914 gorlickie
gimnazjum, utworzone w 1906 r. decyzją cesarza Franciszka Józefa. Dwupiętrowy,
dwuskrzydłowy gmach zrealizowano latach 1912-1914 według projektu arch.
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Tadeusza Mostowskiego, profesora c.k. Szkoły Przemysłowej we Lwowie. Prezentuje
on okazałe, lecz w tym okresie juŜ anachroniczne, historyzujące formy stylowe,
próbujące nawiązywać do tradycji narodowych; tak zapewne rozumieć naleŜy
grzebień attyki, bliski motywowi z krakowskich Sukiennic. Wcześniej – w końcu XIX
w. – powstały historyzujące budynki szkolne przy ul. Władysława Jagiełły 2 (piętrowy,
z ceglanym licem fasady i tynkowanymi detalami) oraz na naroŜniku pl. Kościelnego
2 i Rynku (dwupiętrowy). Wspomniana budowa linii kolejowej w 1885 r. zaowocowała
wzniesieniem piętrowego budynku dworca, zrealizowanego według typowego
projektu, przewidzianego dla stacji średniej wielkości.
Ówczesną architekturę sakralną świetnie reprezentuje kościół parafialny, zbudowany
w latach 1878-1890 w miejscu świątyni o tradycji sięgającej lokacji miasta. Autorem
projektu był architekt-amator, włoski dominikanin, wówczas przeor klasztoru w
Krakowie i główny inicjator jego neogotyckiej odbudowy po poŜarze. Architektura
świątyni – to interesujące nawiązanie do palladiańskich kościołów Wenecji: potęŜna,
kamienna fasada z klasycyzującym portykiem pośrodku i podporządkowanymi mu
partiami bocznymi – przypomina fasady San Giorgio Maggiore, Il Redentore, San
Francesco della Vigna. W tym samym duchu utrzymano teŜ wnętrze (z trójnawowym,
bazylikowym korpusem, rozczłonkowane opilastrowanymi filarami i prezbiterium,
zamkniętym półkolista absydą) oraz neorenesansowy, italianizujący wystrój w postaci
ołtarza głównego i dwóch bocznych, zaprojektowany wcześniej przez Henryka
Marconiego, zmarłego w 1863 r. architekta włoskiego pochodzenia, czynnego w
Warszawie. Wykorzystanie projektów tak znanego artysty, profesora warszawskiej
Szkoły Sztuk Pięknych, a takŜe sprowadzenie do ołtarza głównego obrazu autorstwa
popularnego wówczas krakowskiego malarza Jana Styki, świadczy o duŜych
ambicjach gorlickiej parafii.
Stosunkowo okazałe, historyzujące formy otrzymała teŜ gorlicka boŜnica, zbudowana
w końcu XIX w. (ul. Piekarska 3), sprofanowana przez hitlerowców w dobie
Holocaustu. Pierwotny, bogaty wystrój elewacji niestety przepadł, jest jednak znany z
archiwalnych fotografii. Nie przetrwała teŜ architektura wnętrza męskiej sali
modlitewnej i „babińca”. MoŜe ze społecznością chasydzką związana była boŜnica
(bejt ha-midrasz czyli dom modlitwy?), połoŜona w pobliŜu, u zbiegu ulic StraŜackiej
8 i Krzywej; jej dawne formy w jeszcze większym stopniu zatarły powojenne
przekształcenia na straŜacka remizę.
RóŜnorodne formy rozwijały się w architekturze mieszkalnej. Centrum miasta
powstawały – niezbyt liczne – dwupiętrowe kamienice czynszowe (ul. Biecka 6) i
liczniejsze domy jednopiętrowe (np. kilka zachowanych przy Rynku i przy ul. 3 Maja),
na obrzeŜach parterowe i piętrowe domy w ogrodach (ul. Kołłątaja 2, 8) oraz wille
(szczególnie interesujący zespól powstał poniŜej szkarpy miejskiej, przy ul.
Krasińskiego). W ramach odbudowy po poŜarze z 1903 r. pojawiły się pierwsze
oddziaływania sztuki secesyjnej, widoczne zwłaszcza w ornamentacji niektórych
fasad (dom przy ul. Bieckiej 1 z 1912 r., willa przy ul. Słowackiego 18), zaś około
1910 – wczesnego modernizmu (willa przy ul. Kromera).
WaŜnym elementem programu większych miast galicyjskich były publiczne parki. Za
sprawą Wojciecha Blechońskiego, burmistrza Gorlic w latach 1887-1902, miasto
otrzymało taki park, zlokalizowany malowniczo w widłach Ropy i Sękówki, u stóp
zadrzewionej szkarpy rzecznej. Grabowej alei biegnącej wzdłuŜ koryta Ropy
towarzyszy tu kompozycja krajobrazowa, utrzymana w stylu parku angielskiego,
z polanami widokowymi i swobodnie prowadzonymi alejkami.
Dzięki górnictwu naftowemu w Gorlicach rozwijała się architektura przemysłowa
i z przemysłem związana, z Rafinerią Nafty w Gliniku Mariampolskim na czele,
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załoŜoną w 1885 r. staraniem kanadyjskiego przemysłowca Williama Henry’ego Mac
Garvey’a. Najciekawsze budynki – o okazałej, modernistycznej architekturze powstawały tuŜ przed wybuchem I wojny światowej w rejonie dzisiejszych ulic Kard.
Wyszyńskiego i Michalusa: reprezentacyjny budynek administracyjny i domy
mieszalne.
b) Biecz
Znacznie mniej radykalne były ówczesne przekształcenia Biecza. Nie postała tu ani
jedna czynszowa kamienica, zaś zmiany zabudowy mieszkalnej (zwłaszcza po
poŜarze z 1903 r.) dotyczyły zewnętrznych form (brył, fasad) nadal parterowej
zabudowy.
Podobnie, jak w Gorlicach, doba autonomii galicyjskiej umoŜliwiła śydom wzniesienie
boŜnicy, która stanęła przy Rynku (nr 20; dziś siedziba Urzędu Gminy i delegatury
Starostwa); zachowała się fasada z arkadowymi oknami.
Okazałe formy uzyskały piętrowe budynki szkół: przy ul. Bochniewicza 2 (obok
kościoła) powstał w końcu XIX w. ceglany, neogotycki gmach, po wschodniej stronie
miasta, przy ul. Kazimierza Wielkiego – w zbliŜonym czasie wzniesiono piętrowy,
tynkowany budynek o symetrycznej fasadzie, zaakcentowanej centralnym ryzalitem.
Gmach szkoły przy ul. Grodzkiej 10 (w sąsiedztwie dawnego zespołu grodu
starościńskiego) powstał nieco później, ok. 1910 r., prezentując formy historyzujące
przemieszane z modernistycznymi, widocznymi w stiukowej, ornamentalnej dekoracji
ryzalitów.
Wybitne walory Biecza jako zespołu zabytkowego wcześnie docenione zostały przez
środowiska konserwatorskie Krakowa. Zapewne za fascynację architekturą zespołu
kościoła parafialnego uznać naleŜy odbudowę dawnej gotyckiej kaplicy cmentarnej
św. Barbary, przeprowadzoną w końcu 60. lat XIX w. z ukształtowaniem neogotyckiej
budowli. Jedną z czołowych realizacji restauratorskich z końca XIX w. w skali Galicji
były prace prowadzone w latach 1891-1900 w kościele BoŜego Ciała pod kierunkiem
znanego krakowskiego architekta Sławomira Odrzywolskiego, kierującego
jednocześnie restauracją wawelskiej katedry. W ich wyniku zrekonstruowano szereg
elementów: szczyt fasady, okna, we wnętrzu zaś sklepienie prezbiterium (po
uprzedniej rozbiórce autentycznego). Konserwatyzm Odrzywolskiego spowodował,
Ŝe odrzucono koncepcje polichromii wnętrza Stanisława Wyspiańskiego, a
powierzono ją Włodzimierzowi Tetmajerowi, który prowadził tu prace – przy
współautorstwie dziadka niŜej podpisanego, Józefa Krasnowolskiego – w latach
1905-1906 (pozostała polichromia w prezbiterium).
3. Architektura sakralna na wsiach
Nowym elementem w krajobrazie stawały się – niezbyt liczne – monumentalne
budowle sakralne. Poza najciekawszym moŜe dziełem – wspomnianym kościołem
parafialnym w Gorlicach – spośród świątyń rzymsko-katolickich na uwagę zasługuje
kościół parafialny św. Marcina w ŁuŜnej, zbudowany w latach 1865-1872, zapewne
według projektu zmarłego nieco wcześniej Antoniego Stacherskiego, czołowego
przedstawiciela środowiska krakowskich budowniczych bezpośrednio po połowie XIX
w. Doskonale eksponowany w krajobrazie, jest ceglaną, neogotycką budowlą o
trójnawowym, bazylikowym korpusie, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie.
Dominantą bryły jest para wieŜ w fasadzie. Starannie skomponowano wnętrze wraz z
pochodzącym z czasu budowy neogotyckim wyposaŜeniem (ołtarze, chór muzyczny).
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Równie okazałe formy otrzymał nowy kościół parafialny św. Józefa Oblubieńca Marii
w Sękowej, zbudowany w latach 1885-1886 jako fundacja właścicielki dóbr Józefy
Szymonowiczowej (wdowie po przedsiębiorcy naftowym Józefie Szymonowiczu),
zaprojektowany przez węgierskiego architekta H. Fredego. Jest to równieŜ
trójnawowa, ceglana bazylika z kamiennym detalem, o trójbocznie zamkniętym
prezbiterium; dominantą bryły jest wieŜa w fasadzie.
Znacznie skromniejszy charakter ma kaplica dobudowana do barokowego kościoła w
Kobylance w 1898 r. według projektu wybitnego architekta krakowskiego i
lwowskiego Teodora Talowskiego, prezentującego w swej twórczości nurt, który
bywał określany mianem malowniczego eklektyzmu.
Cerkiew św. Łukasza w Izbach, zbudowana w 1886 r., jest wczesnym przykładem
wypierania drewnianej zabudowy przez murowana, w tym wypadku utrzymana
jeszcze w tradycji bliskiej rozwiązaniom z początku XIX w. Na planie krzyŜa
łacińskiego, cechuje się centralizującą, trójlistną częścią wschodnią, podczas gdy
wysoka wieŜa w fasadzie utrzymana jest w tradycji długotrwałych wpływów Zachodu.
Silniejsze akcenty wschodnie nie są teŜ widoczne w cerkwi w Bednarce z 1901 r., o
„zachodniej”, dwuwieŜowej fasadzie. Odwołanie się do ukraińskiej toŜsamości
cechuje natomiast cerkwie w Pętnej i w Klimkówce, wzniesione juŜ w dobie I wojny
światowej. Pierwsza z nich, zbudowana w 1916 r., na centralnym rzucie krzyŜa
greckiego, zdominowana jest przez akcentującą skrzyŜowanie ramion cebulastą
kopułę na wysokim bębnie, umieszczoną na skrzyŜowaniu ramion. Druga – niestety
niezachowana (odbudowana w zmienionej formie po zatopieniu przez zalew
Klimkowski) – była niezwykle ciekawym dziełem grybowskiego budowniczego
Walentego Olszakowskiego; cechowała się nie tylko znanymi juŜ z wcześniejszych
rozwiązań trójlistnym rozwiązaniem części wschodniej i wieŜowej fasady, lecz
dominantami w postaci wysmukłych, niemal „wieŜycowych” hełmów, nakrywających
poszczególne człony architektoniczne.
Silniej z tradycją północnozachodniołemkowską związane są ostatnie tutaj cerkwie
drewniane. O ile w cerkwi w Bodakach z 1902 r. – utrzymując trójdzielny schemat –
zrezygnowano z wieŜy nad członem zachodnim, o tyle pełne powtórzenie schematu
(łącznie z wieŜą z izbicą) mamy w cerkwi w Koniecznej (1903-1911). Nowe prądy –
odwołujące się do wschodniej tradycji cerkiewnej – znacznie lepiej widać w
kopułowej kaplicy Męcinie Wielkiej, wzniesionej w dobie I wojny światowej.
Z doby autonomii galicyjskiej zachowały się liczne, róŜnorodne w swych formach
nagrobki na cmentarzach, związane (niejednokrotnie w granicach tego samego
cmentarza) zarówno z tradycja łacińską, jak greckokatolicką i prawosławną. Oprócz
dzieł zawodowych kamieniarzy, powtarzających popularne wzory epoki historyzmu
(obeliski, krzyŜe na cokołach, zwłaszcza neogotyckie, takŜe klasycyzujące) częste są
kamienne krzyŜe – na ogół cerkiewne – z płaskorzeźbami UkrzyŜowanego
Chrystusa, wykonywane przez ludowych kamieniarzy; naleŜał Wasyl Gacoń, do nich
czynny w Bartnem w latach 1902-1911.
Właściciele majątków ziemskich fundowali grobowe kaplice cmentarne (kaplica
Miłkowskich na cmentarzu w Gorlicach z XIX/XX w.). Wspomniany architekt Teodor
Talowski jest autorem mauzoleum Skrzyńskich w formie piramidy z krzyŜem
niedaleko parku pałacowego w Zagórzanach. Być moŜe tenŜe architekt projektował
wieŜową kaplicę-mauzoleum Skrzyńskich w Kobylance (wtórnie włączoną w
kompozycje cmentarza wojskowego z I wojny światowej). Interesująco przedstawia
się kaplica grobowa Długoszów (właścicieli Siar) na cmentarzu w Sękowej, w formie
klasycyzującej, doryckiej świątyni.
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Z omawianego okresu pochodzi większość spośród ok. 200 macew na
wspomnianym cmentarzu Ŝydowskim w Bobowej. Swą formą nie róŜnią się one
zasadniczo od wcześniejszych. Z kulturą chasydzka związany jest ohel cadyka z
Bobowej Salomona Halberstama, zmarłego w 1906 r. Z podobnego okresu
zachowały się macewy na cmentarzu Ŝydowskim w Gorlicach.
4. Architektura świecka na wsiach
W omawianym okresie powstawały ostatnie dwory ziemiańskie. Najokazalej
prezentuje się zespół pałacowy Władysława Długoszowskiego w Siarach,
ukształtowany zasadniczo w latach 1906-1908 według projektów lwowskiego
architekta Władysława Halickiego, znanego m. in. z projektu grobowca rodziny
Barszczewskich na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, Poza pałacem o
nieregularnej, zróŜnicowanej bryle, połoŜonym malowniczo na wysokiej szkarpie,
zespół obejmuje teŜ rozległy park, kształtowany w latach 1908-1914 i na początku lat
międzywojennych według projektu inspektora lwowskich plantacji miejskich i twórcę
słynnego Parku Stryjskiego Arnolda Röhringa, kordegardę i oranŜerię (podobnie jak
pałac, zostały zaprojektowane przez Halickiego) i zabudowania gospodarcze. Park –
o charakterze eklektycznym, wiąŜący ze sobą elementy geometryczne (osie
widokowe) i krajobrazowe uzupełniła współczesna mu „mała architektura”
(glorietta, pergola, fontanna) oraz kompozycje rzeźbiarskie, wzbogacające staw, m.
in. Neptun z nereidami, dzieło lwowskiego rzeźbiarza Piotra Wojtowicza z 1911 r.
(autor dekorował m. in. teatr lwowski). Architektura, w zasadzie eklektyczna,
wykazuje teŜ wpływy secesji (m. in. kuta brama przy kordegardzie, wykonana przez
lwowską firmę Jana Daschka) i wczesnego modernizmu.
Tradycje dworu szlacheckiego reprezentują m. in. siedziby rodziny Groblewskich:
drewniany dwór w Szymbarku – Bystrzycy z lat 70. XIX w. (nawiązujący zarazem do
budownictwa uzdrowiskowego) i murowany w Bystrej-Łęgu (1906-1907), w otoczeniu
parkowym. Ze zbliŜonego okresu (1909) pochodzi dwór Straszewskich w Lipinkach,
wczesnomodernistyczny, klasycyzujący.
Znaczącym zjawiskiem w upowszechnianiu kultury na wsi stały się galicyjskie szkoły
ludowe. Ich tworzeniem kierowała powołana w 1886 r. Szkolna Rada Krajowa. W
rezultacie juŜ w roku szkolnym 1900/1901 odnotowano w Galicji 2.121 polskich szkół
ludowych. Dobrze zachował się budynek szkoły w Binarowej. Powstawały teŜ szkoły
łemkowskie. Przed wybuchem I wojny światowej jedna z nich powstała w Bielance,
na miejscu wykupionej zagrody (była to bardzo częsta praktyka uzyskiwania placu
pod szkołę ludową w skali całej Galicji), z której zachowano drewniany spichlerz i
kamienną piwniczkę ziemną. W swym programie nie róŜni się zasadniczo od
wiejskiej chaty: drewniany na podmurowaniu z kamieni łamanego, bielona,
parterowa, z gankiem poprzedzającym sień.
5. Mała architektura: kapliczki i figury przydroŜne, rzeźba
cmentarna, pomniki
Bardzo obfity jest zachowany zasób kapliczek i figur przydroŜnych – świadectw
ludowej religijności.
Kapliczki – przewaŜnie o formie miniaturowych kościołów, murowane z kamienia,
bielone, kryte dwuspadowymi lub przyczółkowymi daszkami – są trudnie, niekiedy
niemoŜliwe do precyzyjnego datowania, bowiem ich formy niewiele zmieniały się od
XVIII do początku XX w. a nawet lat międzywojennych.
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PrzydroŜne figury i krzyŜe wykazują większe zróŜnicowanie formalne. Występują
powszechnie na całym omawianym terenie, lecz najliczniej na obszarach
łemkowskich. Szczegółowa inwentaryzacja mogłaby przynieść wyróŜnienie
warsztatów kamieniarskich. Charakterystyczne, ludowe formy prezentował łemkowski
kamieniarz Wasyl Gracoń, czynny – jak wynikałoby z datowanych dzieł - w latach
1896 – 1913, autor kamiennych, cerkiewnych i łacińskich krzyŜy na cmentarzach
(parafialnym i cholerycznym) z płaskorzeźbionym wyobraŜeniem UkrzyŜowanego w
Bartnem, a zapewne teŜ dwóch krzyŜy przydroŜnych w tejŜe wsi, krzyŜy cmentarnych
i przydroŜnego w pobliskich Bodakach i kilku innych wsiach. Obok form ludowych
pojawiały się od końca XIX w. kamienne krzyŜe cmentarne i przydroŜne będące
dziełami kamieniarzy „profesjonalnych”, naśladujących „wielką” sztukę oraz Ŝeliwne,
często aŜurowe, bogato ornamentowane krzyŜe na kamiennych cokołach. Częstą
formą na terenach łemkowskich są kamienne krzyŜe z metalowym odlewem
przedstawiającym UkrzyŜowanego, znacznie rzadziej z wizerunkiem wyciętym z
blachy i malowanym (Nowica). W zasadzie tylko na cmentarzach pojawiały się
kamienne, rzeźbione figury na cokołach (najczęściej Matki Boskiej), zarówno ludowe,
jak „profesjonalne”. Wyjątkiem są wykonane zapewne przez tego samego, na razie
anonimowego kamieniarza figury Św. Rodziny, zachowane jako przydroŜne w
Jasionce, Pętnej i Nieznajowej (ta ostatnia z data 1901) oraz jako cmentarna w
Zdyni. Ciekawym zjawiskiem są reprezentujące wysoki poziom artystyczny, figury
świętych Kościoła prawosławnego w Rozdzielu i Lipinkach, wykonane na początku
XX w. przez tego samego, profesjonalnego rzeźbiarza.
Inne formy mają nieco mniej liczne ludowe, kamienne figury przydroŜne na
obszarach Pogórza, zamieszkałych przez ludność polską, rzymskokatolicką.
WyróŜniają się figury Matki Boskiej, zarówno wieńczące słupy (Staszkówka), jak
umieszczane we wnękach (Moszczenica, 1878).
Patriotyczne uczucia polskiego ziemiaństwa znajdowały odzwierciedlenie w czczeniu
rocznic bitwy pod Grunwaldem. Stosunkowo okazał formy zyskał Pomnik
Grunwaldzki w centrum Ropy, wzniesiony – w formie sztucznej skały – dla uczczenia
500-lecia bitwy, w 1910 r.

I. DOBA I WOJNY ŚWIATOWEJ (1914 – 1918)
Pierwsza wojna światowa miała na ziemi gorlickiej wyjątkowo krwawy przebieg;
kulminacją dramatycznych walk była bitwa gorlicka w maju 1915 r. Śladem tragicznej
historii zapisanym na trwale w krajobrazie są setki cmentarzy wojennych; w
granicach dzisiejszego powiatu do dzisiaj zachowało się ich 79.
Budowa cmentarzy wojennych prowadzona była przez K. und K. KriegsgräberAbteilung (C. K. Oddział Grobów Wojennych) przy dowództwie okręgu wojskowego
Galicji Zachodniej. Teren zmagań wojennych podzielono na okręgi. Większa część
dzisiejszego powiatu wchodziła w skład Okręgu III Gorlice, skraj północno-zachodni
w skład Okręgu IV ŁuŜna, zaś skraj południowo-wschodni, przy Magurze
Małastowskiej, w skład Okręgu I śmigród. Na cmentarzach chowano Ŝołnierzy
wszystkich walczących armii, oddając hołd poległym z armii nieprzyjaciela na równi z
własnymi. Wszystkie cmentarze – to dzieła sztuki, projektowane przez
zmobilizowanych do austriackiego wojska artystów i architektów, wyposaŜone w
zróŜnicowane formy ogrodzeń, pomników, inskrypcji; krzyŜe ustawiane na grobach –
przewaŜnie Ŝeliwne, niekiedy kute lub drewniane – były wykonywane według wielu
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wzorów, akcentując swą formą wyznanie poległych: katolików, protestantów,
prawosławnych. Poległych śydów – szanując ich przekonania – chowano na
wojskowych kwaterach wydzielanych na cmentarzach Ŝydowskich (cmentarze
wojskowe w Bieczu nr 107 i w Bobowej nr 132, wydzielone jako kwatery na
tamtejszych kirkutach). Niekiedy wojskowe kwatery wydzielano równieŜ na
istniejących cmentarzach katolickich i greckokatolickich, jednak znacznie częściej
zakładano nowy cmentarz, dbając zarówno o roztaczający się z niego widok, jak
równieŜ o widoczność cmentarza w krajobrazie (ten ostatni aspekt nie zawsze jest
dziś czytelny, bowiem niektóre otwarte tereny polne zarosły dziś lasem). Zgodnie z
tradycją – cmentarz był teŜ skupiskiem zieleni: sadzono drzewa (najczęściej w
szpalery akcentujące jego kompozycję) i krzewy.
W Okręgu III (Gorlice) najwięcej cmentarzy zaprojektował austriacki architekt w
randze porucznika Hans Mayr, uczeń słynnego twórcy wiedeńskiej secesji Otto
Wagnera. Operował monumentalnymi, kamiennymi elementami (lico opracowując
najczęściej jako rustykę dziką): murami otaczającymi cmentarz, pylonami,
obeliskami; wprowadzał komponowaną zieleń. Na terenie dzisiejszego powiatu
zaprojektował cmentarze: w Pętnej nr 63; w Bartnem nr 64; w Małastowie nr 65, 66;
Ropicy Górnej nr 67, 68, 77, 78; w Bodakach nr 69; w Owczarach nr 70; w Łosiach nr
71; w Ropie nr 72 (kwatera na cmentarzu parafialnym) w Szymbarku nr 73, 74, 75; w
Siarach nr 76; w Sękowej nr 79, 80; w Męcinie Wielkiej nr 81, 82; w Wapiennem nr
83; w Rozdzielu nr 85; w Ropicy Dolnej nr 86; w StróŜówce nr 93, 94, 95, 96, 97, w
Ropicy Polskiej nr 86, w Gorlicach nr 87, 88, 92, 98 (Glinik), w Kobylance nr 99 i 100;
w Libuszy nr 101; w Wójtowej nr 102; w Strzeszynie nr 104, w Bieczu nr 105, 106,
108, 109, w Binarowej nr110, w Racławicach nr 111; w Mszance nr 124. Nie
zachował się gorlicki cmentarz nr 89 (jego miejsce zajęło osiedle blokowe przy ul.
Kopernika). Szczególnie okazały cmentarz nr 91, zlokalizowany na Górze
Cmentarnej w Gorlicach, powstał w wyniku rozpisanego wcześniej konkursu jako
projekt austriackiego architekta, kapitana Emila Ladwiga. Spoczęło tu aŜ 852
Ŝołnierzy z armii austro-węgierskiej, pruskiej i rosyjskiej. Monumentalne załoŜenie
tworzy dominantę w krajobrazie wzgórz, otaczających Gorlice. Osiowa, symetryczna
kompozycja zaakcentowana jest trójarkadową bramą, nawiązującą w swej idei do
staroŜytnych, rzymskich łuków triumfalnych oraz potęŜnym, kamiennym krzyŜem
(projektu Gustawa Ludwiga), granice akcentuje potęŜny, kamienny mur.
Na terenie Okręgu IV (ŁuŜna) działał zmobilizowany do austriackiego wojska wybitny
polski rzeźbiarz Jan Szczepkowski (1878-1964), wykształcony w zakopiańskiej
Szkole Przemysłu Drzewnego i na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (pod
kierunkiem znanych rzeźbiarzy Alfreda Dauna i Konstantego Laszczki oraz malarzasymbolisty Jacka Malczewskiego), czynny w Krakowie (po I wojnie światowej w
Warszawie), zafascynowany sztuką Auguste Rodina i Emile Bourdelle’a. Jego
dziełami są cmentarze: w Staszkówce nr 117, 119; w Biesnej nr 121, w ŁuŜnej nr
120, 122, 123; w Bobowej nr 133, w Siedliskach nr 134; w Okręgu III zaprojektował
cmentarz nr 112 w RoŜnowicach, nr 112. W Okręgu IV działał teŜ Anton Müller, autor
projektów cmentarzy nr 116 i 118 w Staszkówce oraz nr 125 w Zagórzanach.
Monumentalnością formy wyróŜnia się cmentarz nr 118, z daleka widoczny na
szczycie wzgórza; centralny pomnik kamienny w formie czterech pylonów –
prostopadłościennych słupów zwieńczonych zwróconymi w niebo Ŝelaznymi krzyŜami
– mieczami zaprojektował Hosenaus z Berlina.
Kierownikiem Okręgu I (śmigród) był Dušan Jurkowič (1868-1947), słowacki architekt
i działacz społeczny. Zaprojektował w sumie 31 cmentarzy w terenach górskich
Beskidu Niskiego, dbając o walory krajobrazowe. Zarówno tendencje estetyczne, jak
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kłopoty z transportem materiału na bezdroŜa, skłoniły go do operowania miejscowym
kamieniem i na duŜą skalę drewnem, co zadecydowało o nietrwałości, a więc i złym
na ogół stanie zachowania jego świetnych kompozycji. Starał się w nich nawiązywać
do stylizowanej w duchu neoromantycznym tradycji słowiańskiej, wprowadzając
niekiedy formy kojarzące się z grodziskami, gontynami, stołpami. W granicach
powiatu gorlickiego jego dziełami są cmentarze: w Radocynie nr 43, w Długiem nr 44,
w Lipnej nr 45, w Koniecznej nr 46 (Beskidek), 47; w Regatowe WyŜnym nr 48, w
Blechnarce nr 49, w Wysowej nr 50, na wzgórzu Rotunda między Regetowem a
Zdynią nr 51, w Zdyni nr 52, ; w Czarnem nr 53, w Gładyszowie nr 55; w
Smerekowcu nr 56, w Uściu Gorlickim nr 57, na Magurze Małastowskiej nr 58, w
Przysłupie nr 59, na Przełęczy Małastowskiej nr 60; w Regetowie nr 61; w Banicy nr
62. Szczególnie interesująco przedstawiał się – obecnie rekonstruowany – cmentarz
nr 51 na górze Rotunda, zaakcentowany pięcioma wysokimi, drewnianymi wieŜami z
krzyŜami.

J. OKRES II RZECZYPOSPOLITEJ (1918 – 1939)
1. Charakterystyka ogólna
Przekształcenia krajobrazu miast i wsi były w tym okresie w zasadzie kontynuacją
zmian zapoczątkowanych wcześniej, w dobie autonomii galicyjskiej. Nadal
postępowała urbanizacja Gorlic, w nadal tradycyjnym krajobrazie wiejskim pojawiały
się nowe kościoły i cerkwie, przekształcane i rozbudowywane były niektóre zespoły
pałacowe (w Zagórzanach wg projektu arch. Józefa Nagórskiego).
2. Odbudowa i dalsza urbanizacja Gorlic
Gorlice wyszły z I wojny światowej zniszczone; w gruzach legło wiele budynków.
Jeszcze w czasie działań wojennych powołana została Dyrekcja Odbudowy Gorlic.
Jej siedzibą był zachowany dziś w zespole dworskim w Szymbarku (jako muzeum),
wzniesiony w latach 1918-1919 drewniany dom przy ul. Ogrodowej 1, którego
skromna architektura nawiązywała do budownictwa regionalnego. Jednym z
pierwszych zrealizowanych dzieł była odbudowa kościoła parafialnego (1920-1923)
prowadzona według projektów arch. Henryka Gałęziowskiego, powtarzająca w
zasadzie formy sprzed wojennych zniszczeń. Staranie odbudowano równieŜ dwór
Karwacjanów.
Symbolem odzyskanej niepodległości stał się Pomnik Niepodległości wzniesiony po
1918 r. w Parku Miejskim, rozwiązany w formie sztucznej skały zwieńczonej rzeźbą
orła, z płaskorzeźbionym medalionem Juliusza Słowackiego.
Doba międzywojenna przyniosła w Gorlicach rozwój modernistycznej architektury, na
ogół skromnej, niekiedy jednak przybierającej okazałe formy. Najciekawszą moŜe
realizacją jest monumentalny budynek banku, doskonale wkomponowany w naroŜnik
ulic Władysława Jagiełły i Stawiska, zbudowany w latach 20., w dobie odbudowy
miasta po zniszczeniach z I wojny światowej. Klasycyzująca architektura utrzymana
jest w duchu ówczesnych projektów krakowskiego, wykształconego w Petersburgu
architekta Adolfa Szyszko-Bohusza; wyróŜnia się potęŜna fasada z wgłębnym
portykiem ujętym parą kolumn kompozytowych. Ciekawą formę uzyskała pochodząca
z tegoŜ okresu kamienica przy ul. Łukaszewicza 8, dwupiętrowa, o symetrycznej
bryle, rzucie i fasadzie, w której para wykuszy połączona jest balkonami i wspólnym,
trójkątnym tympanonem w zwieńczeniu. Późny modernizm z elementami

165

funkcjonalizmu reprezentuje wzniesiona w latach 30. kamienica na naroŜniku Rynku i
ul. StróŜowskiej; jej elewacje urozmaicają trójkątne wykusze i balkony. Podobny
charakter prezentuje „Szklarczykówka” przy ul. Legionów 13, budynek mieszkalny
zbudowany w latach 1932-1933 staraniem Józefa Szklarczyka, o tragicznej historii z
doby okupacji hitlerowskiej (od marca. 1941 mieściła się tu siedziba Gestapo).
Spośród modernistycznych domów z lat 20. – powstałych w dobie odbudowy po
zniszczeniach wojennych – przykładowo wymienić moŜna dom przy ul. Słowackiego
3, o symetrycznym rzucie, bryle i klasycyzującej fasadzie. Ciekawe, klasycyzujące
formy prezentuj willa przy ul. 11 Listopada 19, z wgłębnym portykiem doryckim w
fasadzie.
3. Architektura sakralna
Rzymskokatolickie kościoły w Staszkówce (1928) i Krygu (1932-1934), wzniesione
na planie krzyŜa łacińskiego, z wieŜą w fasadzie, prezentują modernistyczne formy,
nawiązujące do baroku. Drewniany kościół w Wysowej, zbudowany w latach 19361938 według projektu znanego architekta warszawskiego (czynnego teŜ w Krakowie)
Zdzisława Mączeńskiego (1878-1961), nawiązuje do tradycji drewnianej architektury
sakralnej, będąc kolejną – po znacznie wcześniejszym, murowanym kościele w
Limanowej (projekt tegoŜ architekta: 1909) – interesującą próbą nawiązania do
regionalnej tradycji. Ciekawym dziełem klasycyzującego modernizmu z lat 20. jest
kaplica grobowa rodziny Płockich na cmentarzu w Gorlicach, z dwukolumnowym,
doryckim portykiem w fasadzie.
Cerkwie prawosławne w Bartnem (1928-1930) i Bodakach (1934), chociaŜ drewniane
i trójczłonowe, nie mają w zasadzie nic wspólnego z tradycją zachodniołemkowską,
nawiązując raczej do budownictwa Bojków. Pierwsza z nich charakteryzuje się
wydatnymi kopułami wieńczącymi wszystkie człony, druga – dzieło miejscowego
cieśli Wasyla Frencko, prezentuje znacznie skromniejsze formy. Do tradycji
huculskiej nawiązała drewniana cerkiew w Gładyszowie, wzniesiona w latach 19341938 na planie krzyŜa greckiego (z potęŜną kopułą na wysokim bębnie) przez cieśli
sprowadzonych z Huculszczyzny. Architekturę murowana reprezentuje utrzymana w
duchu modernizmu rozbudowa cerkwi w Rozdzielu przeprowadzona z 1927 r.

K. DOBA OKUPACJI HITLEROWSKIEJ (1939 – 1944/1945)
Tragedia okupacji hitlerowskiej nie przyniosła Ŝadnych godnych wspomnienia
realizacji architektonicznych. Odnotować naleŜy jedynie miejsca związane z
okupacyjną martyrologią, m. in. siedzibę Gestapo w budynku zwanym
„Szklarczykówką” w Gorlicach (spośród prawie 2 tysięcy więzionych tu osób około
300 poniosło śmierć). Holocaust - wymordowanie przez hitlerowskich okupantów
śydów z Gorlic, Biecza, Bobowej i okolic – przyniósł zuboŜenie wielowiekowej,
wielowątkowej kultury ziemi gorlickiej. Wspomnieniem po tragedii Holocaustu
pozostały tablice ku czci ofiar wmurowane w ściany dawnych boŜnic w Gorlicach
(znajdowało się tu getto) i Bobowej oraz pomniki na będących miejscem masowych
egzekucji kirkutach w Bieczu, Bobowej, Gorlicach i StróŜówce. Walki w rejonie Gorlic
na przełomie lat 1944/1945 dokumentuje cmentarz wojskowy Gorlicach (na terenach
byłej rafinerii ropy naftowej „Glimar”)
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L. OKRES POWOJENNY
Pierwsze lata powojenne przyniosły kolejne zuboŜenie wieloetnicznej kultury:
przesiedlenie na Ziemie Zachodnie ludności łemkowskiej w ramach akcji „Wisła” w
1947 r.
Od końca lat 60. postępowały radykalne – niekorzystne - zmiany krajobrazu
kulturowego. Destrukcji regionalnego budownictwa drewnianego (którego adaptacja
dla współczesnych potrzeb mieszkańców okazywała się praktycznie niemoŜliwa)
towarzyszył – jak w całej Polsce a nawet w całym bloku państw komunistycznych –
rozwój pozbawionego jakichkolwiek ambicji estetycznych i jakiejkolwiek oryginalności
budownictwa „pudełkowego”: bloków z wielkiej płyty (tu szczęśliwie dość rzadkich) w
miastach i bez porównania liczniejszych, kubicznych domów, które rezygnując w imię
fałszywie pojętej nowoczesności z jakichkolwiek odniesień do tradycji stopniowo
zdominowały i zniekształciły krajobraz. Proces ten – uwarunkowany obowiązującymi
w dobie PRL-u „normatywami” i centralnym przydzielaniem materiałów budowlanych
– został zahamowany w zasadzie dopiero w wyniku zmian politycznych na przełomie
lat 80. i 90. Od tego czasu poczęła rozwijać się architektura niewątpliwie
ambitniejsza, lecz przerwanie więzi z historią zdaje się być wciąŜ faktem
nieodwracalnym: w gorlickim – jak w całej Polsce – brak jest widocznych,
architektonicznych odniesień do tradycji, tak tu przecieŜ bogatej i róŜnorodnej.
Wspomniane wysiedlenie Łemków wiązało się z zanikiem niektórych wsi –
dokumentów późnośredniowiecznego i nowoŜytnego osadnictwa na prawie
wołoskim.
Odrębnym zagadnieniem są wysiłki zmierzające do ochrony zasobów zabytkowych.
Bez wątpienia najtrudniejszy jest problem zachowania wiejskiego budownictwa
regionalnego, zarówno łemkowskiego, jak na terenie Pogórza. Wpis do rejestru
zabytków znacznej części łemkowskiej wsi Bartne – zaś w granicach chronionej
strefy takŜe poszczególnych zagród i chałup – nie przyniósł skutecznej ochrony
wobec niemoŜności dostosowania zabytkowych obiektów do współczesnych potrzeb
Ŝyciowych mieszkańców. Bardziej skuteczne były translacje poszczególnych,
wykupywanych obiektów do skansenów w Sanoku, Nowym Sączu i jedynego na
omawianym terenie, niewielkiego skansenu Pogórzan przy dworze w Szymbarku.
Jak w całej Polsce – stosukowo najlepiej zachował się zasób zabytkowej architektury
sakralnej. Dotyczy to pierwszym rzędzie kościołów rzymskokatolickich, które mimo
trudnej sytuacji Kościoła w dobie komunistycznych represji utrzymały swą funkcję.
PowaŜnym problemem stawało się niekiedy przenoszenie funkcji parafialnych ze
starego do nowego kościoła, w wyniku czego ten pierwszy popadał w zaniedbanie
(ostatnio dotyczy to kościoła w Moszczenicy). Największą, niezwykle bolesną stratą
było zniszczenie przez poŜar bezcennego, drewnianego, późnogotyckiego kościoła w
Libuszy (1986). Słuszna decyzja o jego rekonstrukcji
przywraca jedynie
krajobrazowe i emocjonalne walory świątyni; w sposób nieodwołalny przepadło jej
wyposaŜenie, w tym jedyna w swoim rodzaju późnogotycka polichromia figuralna.
Ochrona drewnianych kościołów rozwija się dziś dzięki powszechnemu
uświadomieniu ich niezwykłej wartości – jako kwintesencji rodzimej kultury, zjawiska
o wielowiekowym (XV – pocz. XX w.) cyklu rozwojowym. Wyrazem tej świadomości
w skali międzynarodowej było umieszczenie sześciu najwybitniejszych drewnianych
kościołów małopolskich na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2003 r.; dwa
z nich - w Sękowej i w Binarowej – znajdują się na terenie powiatu gorlickiego
(pozostałe: w Bliznem, Dębnie Podhalańskim, Haczowie i Lipnicy Murowanej).
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Nadanie ochronie drewnianych kościołów wymiaru ogólnoświatowego – to w duŜej
mierze zasługa wybitnego krakowskiego historyka sztuki Mariana Korneckiego
(1924-2001).
PowaŜnym zagroŜeniem dla zabytkowych walorów łemkowskich cerkwi i ich wystroju
było dokonane w 1947 r. przez komunistyczne władze przesiedlenie Łemków na
Ziemie Zachodnie. Cerkwie, pozbawione swych odwiecznych opiekunów, były
przekazywane w uŜytkowanie parafiom rzymskokatolickim i niekiedy w sposób
ingerujący w zabytkowe wyposaŜenie przystosowywane do liturgii rzymskokatolickiej.
NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe większość zasobu zachowała się.
Konsekwencją okupacyjnego Holocaustu było zniszczenie zabytków kultury
Ŝydowskiej. Spośród niszczonych przez hitlerowców cmentarzy – w stanie zbliŜonym
do dawnego przetrwał w zasadzie tylko jeden, Bobowej. W dobrym stanie – głównie
dzięki niedawnym pracom konserwatorskim – zachowała się teŜ boŜnica w Bobowej.
BoŜnice w Bieczu i Gorlicach przetrwały wprawdzie jako budynki, lecz utrata
pierwotnej funkcji pociągnęła za sobą całkowite przekształcenia wnętrza,
a w wypadku obu boŜnic w Gorlicach – takŜe elewacji.
Jak w całej Polsce – powszechnej dewastacji uległy zespoły architektury pałacowej
i dworskiej. Przyczyną była komunistyczna reforma rolna, przeprowadzona w oparciu
o dekret wydany juŜ przed zakończeniem wojny (6 września 1944 r.). W wyniku
radykalnej zmiany funkcji liczne zabytki zostały zniszczone, te zaś, które przetrwały –
znalazły się na ogół w złym stanie technicznym, tracąc swe wyposaŜenie. Dewastacji
uległy teŜ dworskie parki, dziś lepiej czytelne na archiwalnych planach, niŜ
w aktualnym stanie.
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VII.

PROGRAM OCHRONY WALORÓW KULTUROWYCH POWIATU

Stan zabytków na terenie powiatu gorlickiego w ciągu ostatnich kilkunastu lat uległ
zdecydowanej poprawie. Podźwignięte zostały łemkowskie cerkwie drewniane, w
coraz lepszym stanie znajdują się drewniane kościoły (dowartościowane przez
społeczność międzynarodową poprzez umieszczenie najcenniejszych na Liście
Światowego Dziedzictwa UNESCO), rozwijają się muzea. Na uznanie zasługuje
wzrost
zainteresowania
ochroną
dziedzictwa
kulturowego,
znajdujący
odzwierciedlenie w róŜnorodnych inicjatywach i róŜnorodnych źródłach finansowania.
WciąŜ niezadowalający jest jednak stan wielu zabytków, zwłaszcza reprezentujących
niektóre kategorie: wiejskiego budownictwa regionalnego oraz zespołów dworskich i
pałacowych (pomimo wysiłków podejmowanych przez prywatnych właścicieli).

A. ZASÓB
Zasób dzieł o walorach kulturowych, wymagających ochrony i zachowania, jest na
terenie powiatu gorlickiego wyjątkowo bogaty i zróŜnicowany. Tworzą go:
- średniowieczne, lokacyjne układy urbanistyczne miast (trzy – Biecza, Bobowej i
Gorlic – zachowane w dobrym stanie, czwarty – Szymbarku – w szczątkowym),
- średniowieczne, lokacyjne układy wiejskie, związane – podobnie jak wspomniane
miasta – z osadnictwem na prawie niemieckim z 2. poł. XIII a zwłaszcza z XIV w.,
występujące w północnej części powiatu, na Pogórzu,
- podobne w charakterze, ale róŜne w genezie lokacyjne układy wiejskie na terenie
Beskidu Niskiego, w południowej części powiatu, związane z osadnictwem na prawie
wołoskim,
- kompozycje przestrzenne z doby „józefińskiej” (lata 80. XVIII w.), ograniczone tu do
alejowo kształtowanych dróg, zbiegających się w Gorlicach,
- jedyny na omawianym terenie zespół uzdrowiskowy z XIX w. w Wysowej,
- bardzo liczne i zróŜnicowane dzieła architektury sakralnej, kształtowane odmiennie
na Pogórzu (związane z ludnością polską – rzymskokatolicką, a takŜe z śydami) i w
Beskidzie Niskim (związane z greckokatolicką i prawosławną ludnością łemkowską),
wraz z historycznym wyposaŜeniem; wyróŜnić tu naleŜy:
- murowane, rzymskokatolickie kościoły gotyckie, barokowe, „józefińskie”,
eklektyczne, modernistyczne.
- drewniane kościoły rzymskokatolickie, późnogotyckie, utrzymane w tradycji
gotyckiej, barokowe i późniejsze, nawiązujące do tradycji,
drewniane
cerkwie
reprezentujące
budownictwo
północno-zachodniej
Łemkowszczyzny,
- późniejsze cerkwie łemkowskie, murowane i drewniane, prezentujące róŜne typy i
ulegające róŜnym inspiracjom (najczęściej promieniującym z terenów Ukrainy),
- boŜnice,
- cmentarze o zróŜnicowanej genezie i formach:
- najstarsze: przykościelne i przycerkiewne,
- rzymskokatolickie, greckokatolickie, prawosławne i komunalne cmentarze poza
centrami miast i wsi,
- cmentarze Ŝydowskie (kirkuty),
- cmentarze wojskowe, zwłaszcza z I wojny światowej,
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- cmentarze związane z zarazami;
- zespoły architektury rezydencjonalnej: pałace i dwory wraz z ogrodami (parkami) i
historycznym wyposaŜeniem;
- architektura miejska:
- uŜyteczności publicznej, związana z tradycyjnymi funkcjami miejskimi,
wykształconymi od doby lokacji na prawie niemieckim do XVIII w. włącznie (ratusz,
elementy obronne) oraz w okresie urbanizacji z XIX i pocz. XX w. (szkoły róŜnych
kategorii, siedziby urzędów, bank, siedziby towarzystw),
- architektura mieszkalna: kamienice, domy, wille;
- architektura wiejska:
- uŜyteczności publicznej (kuźnie, remizy, budynki szkół);
- mieszkalna: zagrody, chałupy i domy – ze zróŜnicowaniem regionalnym pomiędzy
Pogórzan a Łemków;
- architektura przemysłowa, szczególnie związana z początkami górnictwa
naftowego;
- architektura kolejowa;
- wartości archeologiczne: warstwy kulturowe wraz z zawartymi w nich materiałem,
relikty grodów wczesnośredniowiecznych;
- muzea róŜnych typów wraz z ich ekspozycjami;
- miejsca historycznych wydarzeń, w tym martyrologii śydów, Polaków i Romów w
dobie okupacji hitlerowskiej;
- wartości niematerialne: historyczne nazewnictwo, wielokulturowe historyczne
tradycje i zwyczaje.

B. WALORYZACJA ZASOBU
Wartość chronionych zasobów jest zróŜnicowana. Wyrazem waloryzacji zasobu jest
umieszczanie poszczególnych obiektów na Liście Światowego Dziedzictwa
UNESCO, wpisane do rejestru zabytków bądź pozostawienie poza rejestrem, przy
wprowadzeniu do ewidencji konserwatorskiej.
1. Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO
Umieszczenie obiektu na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO świadczy o
uznanej przez społeczność międzynarodową randze zabytku, o istotnym znaczeniu
dla kultury ludzkości. Z terenu powiatu gorlickiego w roku 2003 na Listę wpisano dwa
późnogotyckie drewniane kościoły wraz z wyposaŜeniem, reprezentatywne dla
niepowtarzalnego zjawiska, jakim jest małopolski kościół drewniany: w Sękowej i w
Binarowej. Jednocześnie na liście znalazły się prezentujące podobną klasę
późnogotyckie kościoły drewniane spoza gorlickiego: w Bliznem, Dębnie
Podhalańskim, Haczowie i Lipnicy Murowanej. Zdaniem niŜej podpisanego w ramach
kategorii „małopolski kościół drewniany” naleŜy uwzględnić takŜe czołową realizację
drewnianej świątyni barokowej w postaci kościoła w Szalowej, z doskonale
zachowaną architekturą i kompletnym wyposaŜeniem.
Wielokulturowy charakter południowo-wschodnich rubieŜy Polski wymaga teŜ
uwzględnienia na Liście najwybitniejszych, niepowtarzalnych w swym charakterze
zabytków drewnianej, cerkiewnej architektury zachodniołemkowskiej, zwłaszcza z
wieku XVII i XVIII, gdy rozwinął się nieznany poza tą częścią Łemkowszczyzny typ
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architektoniczny. Z terenów powiatu gorlickiego winny być uwzględnione cerkwie w
Owczarach i Kwiatoniu wraz z wyposaŜeniami.
2. Rejestr zabytków
Rejestr zabytków prowadzi Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wpis do
rejestru oznacza uznanie znaczenia zabytku w skali krajowej bądź regionalnej,
stwarza teŜ moŜliwość uzyskania pomocy ze strony władz konserwatorskich.
Wszystkie, liczne zabytki i zespoły zabytkowe wpisane do rejestru zabytków zostały
odnotowane w katalogowej części niniejszego opracowania. Rejestr wymaga jednak
korekt. NaleŜy skreślić z niego obiekty, które od chwili wpisu uległy daleko posuniętej
dewastacji, uniemoŜliwiającej ich zachowanie (dotyczy to zwłaszcza zabytków
budownictwa wiejskiego) oraz wprowadzić niektóre obiekty dotąd nie uwzględnione
(wskazane wyŜej w części katalogowej), zwłaszcza zaś:
- dobrze zachowane, średniowieczne, lokacyjne układy urbanistyczne Biecza
(nowelizacja decyzji decyzja Kl.IV-54/27/52 z dnia 31.12.1952, Ks. A-77, precyzująca
granicę układu zgodnie z przebiegiem ujawnionej w badaniach archeologicznych linii
obronnej), Bobowej i Gorlic;
- wszystkie nie wpisane dotąd do rejestru kościoły rzymskokatolickie, greckokatolickie i prawosławne oraz dwie boŜnice (w Bieczu i w Gorlicach) powstałe do okresu
międzywojennego XX w. włącznie;
- wszystkie nie wpisane dotąd do rejestru cmentarze wojskowe z I wojny światowej;
- wszystkie nie wpisane dotąd do rejestru, zachowane jeszcze zespoły dworskie bądź
ich pozostałości w postaci parków (ogrodów);
- parki z XIX i pocz. XX w.: zdrojowy w Wysowej i miejski w Gorlicach;
- najciekawsze dzieła architektury uŜyteczności publicznej z doby autonomii
galicyjskiej (zwłaszcza z terenu Gorlic);
- najciekawsze zabytki małej architektury: najstarsze kapliczki i figury przydroŜne,
Pomnik Grunwaldzki w Ropie.
3. Obiekty poza rejestrem zabytków
Na terenie powiatu znajdują się liczne obiekty współdecydujące o walorach
kulturowych regionu; ich umieszczenie w rejestrze zabytków przyniosłoby nadmierną
rozbudowę, wręcz dewaluację rejestru, stwarzając właścicielom i uŜytkownikom
złudne nadzieje na pomoc finansową ze strony władz. Obiekty te – dziesiątki domów
mieszkalnych miejskich i wiejskich, liczne cmentarze z wartościowymi kompozycjami
zieleni, setki kapliczek i figur przydroŜnych – winny znaleźć się (i często juŜ się
znajdują) pod opieką miejscowych społeczności; od świadomości miejscowego
społeczeństwa zaleŜy teŜ ich zachowanie lub utrata.
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C. OCHRONA UKŁADÓW URBANISTYCZNYCH I WIEJSKICH;
OCHRONA KRAJOBRAZU
Cały obszar powiatu pokrywają historyczne układy miejskie i wiejskie, kształtowane w
swych obecnych granicach i ogólnej dyspozycji w średniowieczu, to jest dobie
osadnictwa
na
prawie
niemieckim
(na
Pogórzu)
oraz
w
okresie
późnośredniowiecznym i nowoŜytnym, w dobie osadnictwa na prawie wołoskim (w
Beskidzie Niskim). Ochrona tego zasobu – to jednocześnie ochroną krajobrazu
kulturowego.
Zasady ochrony winny być określone przez strefy ochronne, które – zatwierdzone
przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zapisane w
planach zagospodarowania przestrzennego uchwalanych przez rady gminne –
stawałyby się prawem miejscowym. Zakres ochrony byłby zatem zdeterminowany
przez obiektywne walory, sprecyzowane w naukowych studiach i przez świadomość
jej potrzeby ze strony miejscowych społeczności.
Szczegółowe określenie stref ochronnych przekracza ramy niniejszego opracowania;
podstawą naukową winny tu być specjalistyczne studia historyczno – urbanistyczne i
historyczno – ruralistyczne (odnośnie terenów wiejskich). Ogólne zasady
konstruowania stref winny przedstawiać się następująco:
strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej krajobrazu wraz z zabudową (A) winna
obejmować najcenniejsze enklawy, w których obowiązywałaby zasada prymatu
działań o charakterze zachowawczym (konserwatorskim) nad pozostałymi. Z uwagi
na wynikające stąd ograniczenia i unikanie kolizji pomiędzy zasadami ochrony a
interesami konkretnych osób i instytucji, enklawy te nie powinny być duŜe. W
pierwszym rzędzie powinny objąć:
postulowane do wpisania do rejestru zabytków lokacyjne, średniowieczne centra
osadnicze Biecza, Bobowej i Gorlic (jednakŜe z wyłączeniem obszarów
zurbanizowanych w XX w.);
fragmenty centrów niektórych wsi, obejmujące zwłaszcza zespoły kościelne i
cerkiewne i ewentualnie dworskie.
Strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej krajobrazu bez zabudowy (AK), wykluczająca
wprowadzanie zabudowy, winna objąć chronione tereny rolne (pola, łąki, pastwiska) i
leśne. Winna ona zapewnić zachowanie elementów historycznego, lokacyjnego
rozmierzenia terenów związane z osadnictwem na prawie niemieckim i wołoskim
(ogólna dyspozycja podziału dawnych ról, czytelna do dziś w drogach polnych –
dawnych miedzach) oraz ekspozycję najcenniejszych, wskazanych w postulowanych
studiach widoków.
Strefa częściowej ochrony konserwatorskiej krajobrazu z zabudową (B) winna objąć
wyodrębnione w studiach, historyczne centra wsi (dawne „nawsia”) oraz historyczne
przedmieścia: dąŜąc do utrzymania zachowanego tu zasobu zabytkowego – moŜna
tu kształtować nową zabudowę, w miarę moŜliwości nawiązującą do regionalnych
tradycji. Strefa ta winna objąć:
historyczne przedmieścia miast (zabudowę przy starych drogach wybiegających z
miast); przykładem moŜe być Zawodzie w Gorlicach i zabudowa przy ul. Kazimierza
Wielkiego w Bieczu,
fragmenty historycznych centrów osadniczych wsi lokowanych na prawie niemieckim
i wołoskim, zwłaszcza te, które znajdują się w pobliŜu chronionych, cennych obiektów
zabytkowych (kościołów, cerkwi),
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centrum zespołu uzdrowiskowego w Wysowej z XIX w. (w granicach parku
zdrojowego).
Strefa częściowej ochrony konserwatorskiej krajobrazu bez zabudowy (BK) – to
strefa, w której preferuje się krajobraz otwarty, z dopuszczeniem niskiej, rozproszonej
w zieleni zabudowy, np. osiedlowej. Winna ona objąć te fragmenty historycznych
terenów otwartych, na których rozwinęła się juŜ nowsza zabudowa.
Strefa ochrony elementów (C) – to zarówno tereny zdominowane przez zabudowę
bez zabytkowych walorów, jak tereny przeznaczone dla nowych inwestycji. Ochronie
podlegać tu mogą jedynie pewne elementy: nieliczne zabytki, historyczna sieć
droŜna.
Na kształtowanie poszczególnych stref wpływ winny mieć teŜ takie czynniki, jak
chronione panoramy, ciągi, osie i punkty widokowe. Ich wyznaczenie winno być
przedmiotem postulowanych studiów historyczno-urbanistycznych i historycznoruralistycznych.
NaleŜy zachować pamięć o nieistniejących wsiach łemkowskich (CzertyŜne, Czarne,
Radocha, Nieznajowa) poprzez tablice informujące o ich historii.

D. OCHRONA ARCHITEKTURY I SZTUKI SAKRALNEJ
1. Kościoły rzymskokatolickie
Kościoły rzymskokatolickie prezentują znaczne zróŜnicowanie typów i form.
Większość z nich zachowana jest dobrym stanie i otoczona bieŜącą opieką ze strony
władz kościelnych i wiernych. Większość zachowała bogate wyposaŜenia,
narastające w ciągu wieków, będące dokumentem miejscowej historii, mecenatu
artystycznego, potrzeb duchowych. W niektórych jednak wypadkach skala potrzeb
konserwatorskich przekracza moŜliwości miejscowych wspólnot parafialnych.
Niepokojącym zjawiskiem jest zaniedbywanie starych, zabytkowych kościołów w
miejscowościach, w których powstały nowe. Zjawisko to dotyczy
zwłaszcza
kościołów w Moszczenicy, RoŜnowicach (przerwanie prac podjętych po poŜarze z
1992 r.), Libuszy (przerwanie rekonstrukcji zniszczonego poŜarem kościoła),
Wójtowej.
Spośród zadań dotyczących monumentalnej, murowanej architektury kościelnej, za
szczególnie waŜne uznać naleŜy następujące:
• Kompleksowa konserwacja kościoła parafialnego p.w. BoŜego Ciała w Bieczu,
zarówno z uwagi na wyjątkową – w skali Małopolski – klasę artystyczna tego
wybitnego zabytku architektury późnogotyckiej, jak z uwagi na niemniej cenne
wyposaŜenie, narastające tu od późnego średniowiecza (XV – pocz. XVI w.)
poprzez manieryzm (koniec XVI – pocz. XVII w.) po późny barok (XVIII w.).
NaleŜy opracować dokumentację konserwacji architektury, uwzględniającą
zabezpieczenia konstrukcyjne (widoczne spękanie murów, zwłaszcza w
prezbiterium), konserwację ceglanego lica i kamiennego detalu (moŜna tu
wykorzystać bogate doświadczenia krakowskie, związane z konserwacja
monumentalnych, ceglanych kościołów gotyckich z kamiennym detalem:
Mariackiego, Dominikanów, św. Katarzyny, BoŜego Ciała) oraz opracować
pełny program konserwatorski dotyczący całokształtu wyposaŜenia wnętrza.
Problematyka konserwatorska omawianej świątyni – to największe zadanie
konserwatorskie na terenie powiatu, zarówno w zakresie wielomilionowych
potrzeb finansowych, jak róŜnorodności i złoŜoności problematyki.
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W zespole kościoła pilnej konserwacji poddać naleŜy neogotycką kaplicę św.
Barbary, gdzie postępuje destrukcja ceglanej fasady. Konieczne jest tu
osuszenie i konserwacja elewacji z wyeliminowaniem biologicznych i
chemicznych przyczyn zniszczeń.
Późnogotycki, kamienny, filialny kościół św. Zofii w Bobowej – wymaga
pilnego opracowania programu postępowania konserwatorskiego i podjęci
prac z uwagi na systematycznie pogarszający się, aktualnie juŜ zły stan
kamiennych wątków muru i wykruszających się spoin. NaleŜy zidentyfikować i
usunąć przyczyny destrukcji, wzmocnić strukturę kamienia, opracować spoiny,
przeprowadzić konserwację cennego, kamiennego detalu.

Kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych w Bobowej, o gotyckiej genezie,
wymaga mniejszego zakresu prac. W trybie pilnym naleŜy dokonać konserwacji
kamiennego, gotyckiego portalu w fasadzie zachodniej oraz barokowego portalu
południowego (z rekonstrukcją ubytku herbu Ogończyk). W perspektywie – przy
kolejnym remoncie – naleŜy przewidzieć zastąpienie ahistorycznych tynków
„kropionych” gładkimi.
W barokowym zespole klasztoru Reformatów w Bieczu niewielkim zadaniem jest
remont (pod nadzorem konserwatorskim) muru ze stacjami Drogi KrzyŜowej,
typowego elementu w XVII-wiecznych załoŜeniach klasztorów reformackich.
W późnobarokowym zespole kościoła św. Jana Chrzciciela w Kobylance naleŜy
przeprowadzić badania stratygraficzne tynków (moŜliwość odkrycia polichromii we
wnętrzu).
Dalsze prace wskazane są przy kościele Matki Boskiej Szkaplerznej w Moszczenicy
z początku XIX wieku, który po wzniesieniu nowego kościoła popadł w opuszczenie
i zaniedbanie. Do niedawna był to niechlubny wyjątek spośród utrzymanych
w dobrym stanie zabytków architektury sakralnej na terenie powiatu, jednakŜe od
roku 2008 trwają przy tym obiekcie powaŜne prace zabezpieczające
i konserwatorskie. W tejŜe miejscowości konserwacji ceglanych elewacji wymaga
neogotycka kaplica z 1869 r.
W neogotyckim kościele w Szalowej naleŜy kontynuować prace nad osuszeniem i
poddać konserwacji niektóre elementy kamienne.
Dla neogotyckiego kościoła w ŁuŜnej naleŜy opracować ekspertyzę dotyczącą
pęknięć murów z wnioskami do projektu konserwatorskiego; remont winien objąć
konserwację wątków ceglanych i kamiennego detalu.
W kościołach drewnianych palącą potrzeba jest pełne zabezpieczenie
przeciwpoŜarowe: nie moŜna dopuścić do kolejnych zniszczeń, po doświadczeniach
z poŜarami kościołów w Libuszy (1986) i RoŜnowicach (1992). Na czoło wysuwają
się następujące zadania:
Wybitna klasa późnogotyckiego kościoła w Binarowej wymaga opracowania
harmonogramu konserwacji wyposaŜenia wnętrza wraz z polichromiami aktualnie
prowadzone prace w chórze muzycznym) oraz pokrycia dachów gontami (w miejsce
blachy).
W wybitnym dziele rodzimej, późnobarokowej sztuki, jakim jest kościół w Szalowej,
naleŜy kontynuować kompleksowa konserwację wnętrza wraz z bogatym
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wyposaŜeniem, obejmując nią cały korpus nawowy. Z uwagi na klasę zabytku –
zadanie to naleŜy zaliczyć do priorytetowych w skali powiatu.
Pilnym zadaniem jest podjęcie przerwanych prac w kościele w RoŜnowicach,
powaŜnie uszkodzonym przez poŜar w 1992 r.: do zrekonstruowania pozostała wieŜa
w fasadzie orz pozorne sklepienia we wnętrzach, konserwacji wymaga całość
wyposaŜenia.
Dla kościoła parafialnego w Ropie naleŜy opracować kompleksowy program
konserwacji architektury (zarówno drewnianej, jak elementów murowanych) i
wyposaŜenia.
Podobny program naleŜy opracować dla kościoła w Wójtowej.
W kościele w Szymbarku naleŜy opracować program konserwacji wyposaŜenia
wnętrza.
Programu konserwatorskiego (obejmującego teŜ wyposaŜenie) wymaga
wieloboczna, barokowa kaplica na cmentarzu w Moszczenicy.
NaleŜy podjąć i dokończyć przerwane prace przy rekonstruowaniu spalonego
kościoła w Libuszy.
Utrzymany dziś w dobrym stanie kościół w Sękowej – wybitne dzieło późnogotyckiej
architektury drewnianej - wymaga dalszej, bieŜącej opieki.
NaleŜy zabezpieczyć przed kradzieŜą wyposaŜenia wielu kapliczek przydroŜnych:
dwóch w Ropicy Polskiej (barokowe, drewniane, polichromowane rzeźby o tematyce
pasyjnej), a takŜe w Szalowej (ludowo-barokowa rzeźba Matki Boskiej Niepokalanie
Poczętej), Bodakach (ludowa rzeźba Matki Boskiej), Sękowej (ludowo-barokowa,
kamienna rzeźba Matki Boskiej), Przysłupie (ołtarzyk z obrazem Matki Boskiej z
Dzieciątkiem, koniec XIX w.), Skwirtnem (ludowa rzeźba Matki Boskiej, XIX w.),
Mszance (ludowa rzeźba św. Floriana, XIX w.).
2. Cerkwie greckokatolickie i prawosławne
Charakterystyczne dla krajobrazu kulturowego Beskidu Niskiego drewniane cerkwie
typu północnozachodniołemkowskiego są – dzięki ostatnim pracom konserwatorskim
- w większości utrzymane w stanie dobrym. NaleŜy jednak:
• w cerkwi w Przysłupie przeprowadzić konserwację wnętrza z wyposaŜeniem
(w tym usunięcie XIX-wiecznych przemalówek z ikon w ikonostasie),
przywrócić gontowy szalunek ścian zewnętrznych (we wieŜy zastąpiony
blachą),
• kontynuować remont konserwatorski w cerkwi w Hańczowej,
• w cerkwi w Skwirtnem przewidzieć kompleksową konserwację z impregnacją
(częściową wymianą) gontów oraz konserwacją wyposaŜenia, zwłaszcza
zachowanej w złym stanie polichromii,
• w cerkwi w Wołowcu podjąć bieŜący remont konserwatorski z wymianą
pokrycia blaszanego (zwłaszcza ścian wieŜy) na gonty.
• w cerkwi w Śnietnicy kontynuować konserwację wyposaŜenia wnętrza,
obejmując nią polichromię; podobny zakres prac winien być realizowany w
cerkwi w Uściu Gorlickim;
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w cerkwi w Wysowej, kontynuując prowadzone aktualnie (2007) prace, naleŜy
przeprowadzić kompleksową, specjalistyczną konserwację wystroju,
zwłaszcza zachowanej w złym stanie polichromii.
• w cerkwi w Zdyni prowadzić bieŜący remont z impregnacją i częściową
wymiana gontów oraz konserwacja wyposaŜenia (kontynuowanie prac).
BieŜącej opieki wymagają szczególnie cenne, zachowane w dobrym stanie cerkwie
w Owczarach i w Kwiatoniu, a takŜe cerkwie w Bielance, Szymbarku, Łosiach,
Bartnem (jako filia Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach)
i ewentualny zaczątek skansenu łemkowskiego), Bodakach, Małastowie, Ropicy
Ruskiej (kontynuacja prac konserwatorskich we wnętrzu), Banicy, Brunarach,
Czarnej, Kunkowej, Leszczynach, Nowicy, Regetowie WyŜnym (kaplica będąca
dawnym prezbiterium cerkwi).
Przy odbudowanej ze stanu ruiny murowanej cerkwi w Bielicznej z końca XVIII w.
naleŜy odtworzyć kamienne ogrodzenie oraz złoŜyć i zakonserwować rozbity
nagrobek kamienny.
Spośród późniejszych cerkwi, prezentujące inne typy architektoniczne – naleŜy
uwzględnić zadania:
• rekonstrukcję pominiętych przy odbudowie hełmów cerkwi w Klimkówce (zob.
str. 62, 126);
• konserwację cerkwi w Krzywem z przywróceniem szalunków z desek w
miejsce szpecącej blachy falistej; zastąpienie blachy drewnem winno nastąpić
tez w cerkwi w Koniecznej
• konserwatorski remont bieŜący „józefińskiej” cerkwi w Blechnarce
• bieŜący remont konserwatorski murowanej cerkwi w Izbach (z 1886 r.) z
przywróceniem gładkiej faktury tynków zewnętrznych; pracami naleŜy objąć
mur otaczający cerkiew z zachowaną w złym stanie bramką,
• drobne prace przy pochodzącej z lat 1928-1930 cerkwi w Bartnem,
NaleŜy poddać konserwacji kopułową, murowaną kapliczkę w Uściu Gorlickim.
3. BoŜnice
NajwaŜniejszy problem w zakresie architektury synagogalnej został rozwiązany w
wyniku ostatniej konserwacji barokowej boŜnicy w Bobowej; w obecnym stanie
wymaga ona jedynie bieŜącej opieki.
Zadaniami mniejszej rangi, lecz istotnymi, jest częściowa przynajmniej rewaloryzacja
dawnych boŜnic w Gorlicach (dwóch) i w Bieczu, pochodzących z XIX w. Ze względu
na małą liczbę wiernych – przywrócenie im funkcji sakralnych zapewne nie będzie
moŜliwe. W rezultacie działania konserwatorskie winny sprowadzać się do
przynajmniej do rewaloryzacji elewacji i brył, z przywróceniem im pierwotnych form w
oparciu o konserwatorskie projekty, opracowane na podstawie materiałów
ikonograficznych. Dotyczy to zwłaszcza dawnych boŜnic w Gorlicach przy ul.
Piekarskiej i przy ul. StraŜackiej, gdzie poza arkadowymi rozwiązaniami niektórych
okien (ul. Piekarska) i parterową przybudówką (ul. StraŜacka) nie zachowały się
niemal Ŝadne elementy dawnego rozwiązania architektonicznego. Celowe byłoby teŜ
wyeksponowanie w pierwotnym rzutów męskich sal modlitewnych.
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E. OCHRONA CMENTARZY
1. Cmentarze przykościelne i przycerkiewne
Cmentarze przykościelne i przycerkiewne są chronione wraz z kościołami i
cerkwiami; problematykę tę scharakteryzowano wyŜej.
2. Cmentarze rzymskokatolickie, greckokatolickie i komunalne z
XVIII/XIX – XIX w.
Geneza tych cmentarzy sięga najczęściej XVIII/XIX w.: doby likwidowania – ze
względów sanitarnych - cmentarzy przykościelnych i przycerkiewnych w centrach
miast i wsi. Niektóre cmentarze zachowały elementy dawnych kompozycji,
akcentujących oś kompozycyjną i podziały na pasma względnie kwatery. Na ogół nie
przetrwały pierwotne kompozycje zieleni (szpalery drzew, rzadziej kompozycje o
charakterze swobodnym). Niemal wszędzie zachowały się – w róŜnym stanie –
nagrobki z 2 poł. XIX i początku XX w., przewaŜnie kamienne, często teŜ Ŝeliwne (w
formie krzyŜy). Na okazalszych cmentarzach przetrwały grobowce a nawet kaplice mauzolea, związane przewaŜnie z rodzinami właścicieli ziemskich.
Największym zadaniem w tej kategorii winny być prace na cmentarzu w Gorlicach,
który wymaga rewaloryzacji jako kompozycja zieleni z licznymi, potrzebującymi
konserwacji nagrobkami kamiennymi i Ŝeliwnymi orz kaplicami nagrobnymi.
Generalnego uporządkowania wraz ze złoŜeniem, ustawieniem oraz konserwacją
kamiennych i Ŝeliwnych nagrobków wymagają zdewastowane, zarośnięte drzewami
cmentarze greckokatolickie w Lipnej i w Czarnem oraz „stary” cmentarz w Wołowcu
(gmina Sękowa), a takŜe cmentarze w Bielicznej i CzertyŜnem (gmina Uście
Gorlickie).
Konserwacji wymagają nagrobki na cmentarzach w Bieczu, Binarowej, Libuszy,
RoŜnowicach (w gminie Biecz), Bobowej, JeŜowie, Wilczyskach (w gminie Bobowa),
Bielance, w Kobylance (wraz z konserwacją kaplicy), Szymbarku - Zalipiu (w gminie
Gorlice), w Bednarce, Lipinkach (oba cmentarze w złym stanie), Rozdzielu, Wójtowej
(gmina Lipinki), w ŁuŜnej, Szalowej (w gminie ŁuŜna), w Moszczenicy, Staszkówce
(gmina Moszczenica), Łosiach, Ropie (gmina Ropa), Bartnem, Długiem, Małastowie,
Męcinie Wielkiej, Nieznajomej, Owczarach, Pętnej, Radochnie, Ropicy Ruskiej (dwa
cmentarze), Sękowej (gmina Sękowa), Banicy, Blechnarce, Brunarach, Gładyszowie,
Hańczowej (dwa cmentarze), Kunkowej, Kwiatoniu, Leszczynach, Nowicy, Ropkach
(dwa cmentarze), Smerekowcu, Stawiszy, Śnietnicy, Uściu Gorlickim, Zdyni (gmina
Uście Gorlickie)
3. śydowskie kirkuty
Większość Ŝydowskich cmentarzy była w dobie okupacji hitlerowskiej miejscami
masowych egzekucji śydów i została zniszczona w dobie Holocaustu. Zniszczenia te
są w zasadzie nieodwracalne a jedyną moŜliwością upamiętnienia pozostają pomniki
poświęcone ofiarom ludobójstwa. Do tej kategorii zabytków naleŜy cmentarz
Ŝydowski w Bieczu, na którym pomnik upamiętniający Ŝydowskich Ŝołnierzy
poległych w I wojnie światowej przekształcony został w pomnik ofiar Holocaustu.
Cmentarz ten wymaga dziś uporządkowania.
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W stanie zbliŜonym do pierwotnego zachował się jedynie kirkut w Bobowej, załoŜony
bezpośrednio po roku 1732, z około 200 kamiennymi macewami. Stan zachowania
większości macew jest zły: niektóre, przechylone, groŜą upadkiem, kamień zwietrzały
odpada płatami wraz z inskrypcjami. Rewaloryzacja kirkutu w Bobowej – po
ukończeniu konserwacji współczesnej mu boŜnicy – jest najpowaŜniejszym zadaniem
w zakresie opieki nad zabytkami Ŝydowskimi w skali powiatu, zadaniem
dokumentującym wybitną wartość, jaką jest wielokulturowość. Konieczne jest pilne
opracowanie dokumentacji konserwatorskiej z odczytaniem napisów oraz podjęcie
specjalistycznej konserwacji zagroŜonych macew. Konserwacja fragmentów
obejmujących inskrypcje wymaga konsultacji hebraistycznych (niebezpieczeństwo
zniekształcenia liter, uniemoŜliwiające w przyszłości odczytanie inskrypcji).
Odrębnym zadaniem jest tu konserwatorskim remont kwatery z I wojny światowej,
wymagający równieŜ projektu konserwatorskiego, opartego o ikonografię.
Pilnym zadaniem jest rekompozycja i konserwacja zniszczonego kirkutu na stoku
Góry Cmentarnej w Gorlicach. NaleŜy opracować inwentaryzację nagrobków z
odczytaniem inskrypcji (wskutek postępującej destrukcji kamienia odczytanie
większości inskrypcji w przyszłości nie będzie moŜliwe) oraz opracować – w oparciu
o badania historyczne – projekt rekompozycji cmentarza: ogrodzenia, zieleni,
eksponowani zachowanych macew i pomnika ofiar Holocaustu (cmentarz był
miejscem masowych egzekucji). Potrzebna jest pilna, specjalistyczna konserwacja
nagrobków.
Generalnego remontu konserwatorskiego wymaga teŜ cmentarz w StróŜówce,
miejsce egzekucji 700 śydów z Gorlic i Bobowej w dniu 14 sierpnia 1942 r. Tragedię
tą tuŜ po wojnie upamiętnił pomnik, dzisiaj – jak całe załoŜenie – wymagający
konserwacji. Niezbędne jest teŜ wytrasowanie drogi – przez las – do cmentarza i
oznakowanie dojścia.
4. Cmentarze choleryczne
Podczas wielkich zaraz w XIX w. zmarłych – ze względów sanitarnych – chowano na
wydzielonych, oddalonych od ludzkich siedzib terenach, przewaŜnie we wspólnych
mogiłach. Dawne cmentarze choleryczne są – i winny być – odpowiednio oznaczone
przez ogrodzenia i krzyŜe. Opieka tego rodzaju naleŜy objąć dwa cmentarze w
Wójtowej (gmina Lipinki) oraz cmentarze w Łosiach (gmin Ropa), Bartnem, Pętnej,
Sękowej (gmina Sękowa) i Gładyszowie (gmina Uście Gorlickie).
5. Cmentarze wojenne
Specyfiką ziemi gorlickiej jest niemal 80 cmentarzy wojskowych z doby I wojny
światowej. Projektowane przez znanych architektów i artystów, prezentują wysokie
walory kompozycyjne, historyczne, zabytkowe; są pięknym dokumentem szacunku
dla przeciwnika, traktowanego tu na równi z własnymi, poległymi Ŝołnierzami.
Dzięki prowadzonym od kilkunastu lat pracom - stan cmentarzy z I wojny światowej,
przed kilku-kilkunastu laty dramatyczny, radykalnie się poprawił: większość
utrzymana jest w stanie dobrym, na niektórych trwają prace, nieliczne – wciąŜ
zdewastowane - oczekują jeszcze na rozpoczęcie robót. Zjawiskiem godnym
najwyŜszego uznania jest szerokie zainteresowanie tą problematyką, znajdujące
wyraz zarówno w róŜnorodnych źródłach finansowania prac, jak w podejmowanych
przez róŜne środowiska i organizacje działaniach, jak wreszcie w publikacjach
naukowych i popularnych oraz hasłach zamieszczanych w internecie.
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W toku przeprowadzonych prac popełniono pewne, powtarzające się błędy, które
obecnie powinny być korygowane. Generalną zasadą winna być zgodność realizacji
z pierwotnym wyglądem cmentarza, moŜliwym do otworzenia w oparciu o zachowane
najczęściej archiwalne projekty, o ikonografię (stare widoki, zwłaszcza fotografie) i
analogie (niektóre elementy – zwłaszcza Ŝeliwne i kute krzyŜe nagrobne –
wykonywano według zróŜnicowanych wprawdzie, ale powtarzalnych wzorów). Tam,
gdzie tego dotąd nie zrobiono, naleŜy przywracać pierwotne formy pomników,
ogrodzeń, nagrobków, inskrypcji. NaleŜy teŜ przywracać właściwe poszczególnym
cmentarzom kompozycje zieleni. Cmentarze winny odzyskiwać swą funkcję
dominanty krajobrazowej, co w niektórych wypadkach wymaga wycięcia
zarastających je lub ich otoczenie zagajników.
Kompleksowe prace konserwatorskie winny objąć cmentarze:
- nr 45 w Lipnej (mogiła na cmentarzu przykościelnym; celowa rekonstrukcja wg
projektu Dušana Jurkowiča),
- nr 50 w Wysowej – z rekonstrukcją załoŜenia wg archiwalnego projektu Dušana
Jurkowiča,
- nr 59 w Przysłupie (zgodnie projektem Dušana Jurkowiča),
- nr 96 w StróŜówce (w związku z błędami popełnionymi w toku remontu z 2001 r.:
kamień, niepotrzebnie pokryty tynkiem, wietrzeje, całość zarośnięta drzewami,
niewidoczna,
- nr 101 w Libuszy – z rekonstrukcja brakujących elementów: ogrodzenia, krzyŜy
nagrobnych, tabliczek inskrypcjami,
- nr 104 w Strzeszynie – z rekonstrukcją zniszczonych elementów,
- nr 105 w Bieczu wraz z kapliczką (teren osuwiskowy, konieczna stabilizacja zbocza
wzgórza)
- nr 110 w Binarowej (kwatera na cmentarzu parafialnym) – z rekonstrukcją
brakujących elementów niektórych krzyŜy i tabliczek na nagrobkach, ogrodzenia)
- nr 111 w Racławicach: z rekonstrukcją ogrodzenia, drewnianego krzyŜa w centrum,
mogił z kutymi krzyŜami i inskrypcjami na tabliczkach oraz odsłonięciem widoku,
- nr 112 w RoŜnowicach – z rekonstrukcja zniszczonych elementów,
- nr 122 w ŁuŜnej (poza konserwacja kamienia – remont i korekta ogrodzenia),
Kontynuacji prac wymagają cmentarze:
- nr 48 i 51 (na wzgórzu Rotunda) w Regetowie WyŜnym, 49 w Blechnarce, 106
(ponowne osadzenie krzyŜy Ŝeliwnych) i 109 w Bieczu
Drobnych prac wymagają cmentarze nr 55 i 61 w Gładyszowie (w obu wypadkach
odsłonięcie widoku przez wycięcie zagajników), 57 w Uściu Gorlickim, 63 w Pętnej,
65 w Małastowie (przywrócenie drewnianego krzyŜa), 73 i 75 w Szymbarku, 77 i 78 w
Ropicy Ruskiej, 81 w Męcinie Wielkiej, 84 w Bednarce (kwatera na cmentarzu
parafialnym), 93, 94 i 97 w StróŜówce, 99 (konserwacja kaplicy wtórnie wmontowanej
w kompozycję cmentarza) i 100 (konserwacja dębu, rekonstrukcja drewnianego
krzyŜa) w Kobylance, 119 w Staszkówce, 120 i 123 w ŁuŜnej (w tym ostatnim celowa
rekonstrukcja niezachowanej kaplicy), 121 w Biesnej, nr 124 w Mszance, nr 125 w
Zagórzanach.
Opieką konserwatorską naleŜy objąć teŜ cmentarz z II wojny światowej w Gorlicach,
połoŜony na terenach naleŜących do byłej rafinerii ropy naftowej „Glimar”. Celowa
jest tu wymiana nieco zaniedbanej tablicy z nazwiskami, umieszczenie danych
o poległych na ich grobach oraz – po uzgodnieniu z rodzinami – ewent. symboli
religijnych (krzyŜy cerkiewnych i rzymskich). Celowe jest teŜ zaprojektowanie
estetycznego ogrodzenia (obecne wykonane z metalowej siatki) z bramą oraz
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umieszczenie przy bramie zakładu przemysłowego informacji o dostępności
cmentarza.

F. OCHRONA ZESPOŁÓW ARCHITEKTURY
REZYDENCJONALNEJ: PAŁACE I DWORY WRAZ Z PARKAMI
Zabytki tej kategorii uległy najpowaŜniejszym zniszczeniom (niekiedy unicestwieniu)
w dobie PRL-u, gdy w wyniku komunistycznej reformy rolnej siedziby ziemiaństwa –
odebrane prawowitym właścicielom - utraciły swą pierwotną funkcję. Znaczna część
poniesionych wówczas strat nigdy juŜ nie zostanie zrekompensowana: najpierw
rozproszeniu - a często zniszczeniu - uległy wyposaŜenia (elementy wystroju
architektonicznego, meble, obrazy, księgozbiory), w następnej kolejności niszczeniu
– niekiedy całkowitemu – ulegała architektura, parki zamieniały się w zdziczałe
zespoły zieleni, często były traktowane jako działki budowlane, na których
wznoszono zwłaszcza szkoły (Bobowa, Szymbark).
Ostatnie lata przyniosły nieznaczną poprawę tego stanu, głównie dzięki odzyskiwaniu
lub wykupywaniu zespołów dworskich przez prywatnych właścicieli. Na ogół nie
dysponują oni jednak wystarczającymi – z reguły wielomilionowymi – środkami
finansowymi, przez co problem rewaloryzacji zespołów pałacowych i dworskich nadal
naleŜy do najbardziej zaniedbanych i najpilniejszych zadań, wymagających działań
programowych.
Szczególne znaczenie winny mieć następujące prace.
• Rewaloryzacja zespołu renesansowego dworu Gładyszów w Szymbarku.
Długotrwała przerwa w pracach konserwatorskich i brak zagospodarowania
miały negatywny wpływ na stan zachowania cennego zabytku. Na całe
szczęście podjęte w 2010 r. prace przecięły impas w tej kwestii. Prace winny
objąć zabezpieczenie przed wilgocią, pełną konserwację odkrytych malowideł
ściennych (z sondaŜowymi badaniami stratygrafii tynków celem ujawnienia
ewentualnych dalszych pozostałości zarówno w alkierzach, jak w innych
pomieszczeniach), przywrócenie kamieniarki późnorenesansowej w otworach
we wnętrzach (złoŜenie z zachowanych i ze zrekonstruowanych elementów),
wykonanie
wg
projektów
konserwatorskich
stropów
belkowych
przesłaniających stropy Ŝelbetowe na piętrze, skompletowanie wyposaŜenia
wnętrz – z przeznaczeniem budowli dla celów wystawienniczo – muzealnych.
Wskazana jest równieŜ rekompozycja pozostałości załoŜenia ogrodowego wg
projektu konserwatorskiego.
• Rewaloryzacja zespołu dworskiego w Ropie (rozpoczęta staraniem załoŜonej
w 2003 r. Fundacji „Szlachetne Zdrowie”): dokończenie remontu
konserwatorskiego dworu (celowe badania stratygraficzne tynków we
wnętrzach – pod kątem ujawnienia polichromii), uratowanie przed ruiną pary
oficyn, przeprowadzenie badań architektonicznych i stratygraficznych badań
tynków lamusa oraz pełna konserwacja lamusa wraz z wystrojem (m. in.
wczesnoklasycystycznymi hermami), rewaloryzacja parku w oparciu o projekt
konserwatorski i archiwalne przekazy planistyczne (plan katastralny z poł. XIX
w.).
• Rewaloryzacja dworu w Bobowej – winna być traktowana jako zadanie
awaryjne, wobec opuszczenia obiektu będącego przyczyną postępującego
zniszczenia. Prace projektowe i wykonawcze winny być tu poprzedzone
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badaniami historycznymi i terenowymi (archeologicznymi, architektonicznymi,
stratygrafii tynków); analogie z sytuacjami dworów właścicieli Gorlic i
Szymbarku zdają się wskazywać na wczesną, zapewne średniowieczną
metrykę dworu. NaleŜy zachować późnoklasycystyczną bryłę, elewacje i
detale; badania stratygraficzne mogą ujawnić kolorystykę elewacji oraz
dekoracje malarskie we wnętrzach. W fasadzie naleŜy zachować tablice
„grunwaldzką” z 1960 r. Pracami badawczymi, projektowymi i realizacyjnymi
naleŜy teŜ objąć pozostałości parkowego otoczenia.
• Rewaloryzacja zaniedbanego zespołu dworskiego w Lipinkach winna objąć
dwór (uŜytkowany obecnie przez słuŜbę zdrowia) z parkiem.
• Rewaloryzacja zaniedbanego zespołu dworskiego w Wilczyskach – winna
objąć remont konserwatorski dworu (celowe badania stratygraficzne tynków –
moŜliwość odkrycia polichromii) z ekspozycją zamurowanego portyku
kolumnowego oraz park (w oparciu o projekt konserwatorski).
• Kontynuacja konserwacji zespołu dworskiego w Siarach – z objęciem pracami
kordegardy z bramą, oranŜerii i zespołu gospodarczego.
• Kontynuacja remontu dworu w Szalowej, z uwzględnieniem rekompozycji
parku.
• Rewaloryzacja pozostałości zespołu dworskiego w Sękowej z objęciem nią
reszt parku oraz murowanego spichlerza.
• Rewaloryzacja niewielkiego zespołu dworskiego w Libuszy (dwór z parkiem
wymagającym rekompozycji).
Konserwacja niewielkiego dworu w Grudnej Kępskiej.
Trudnym problemem jest relikt zespołu dworsko-folwarcznego w Bieczu na Załawiu
(przy granicy Korczyny). W stanie ruiny przetrwała tu naroŜna baszta – basteja,
zapewne z XVI w. Cały teren – związany z miejscem siedziby bieckich wójtów wymaga
systematycznych
badań
terenowych
(archeologicznych
i
architektonicznych). W razie zapewnienia odpowiedniej funkcji - naleŜy wpisać obiekt
do rejestru zabytków i podjąć remont konserwatorski z częściową rekonstrukcją
bastei.
Zachowany dobrym stanie cenny zespół dworski w JeŜowie wymaga bieŜących prac
(impregnacja i częściowe uzupełnienie gontowego pokrycia dachu dworu) oraz
konserwatorskiego remontu XVIII-wiecznego, drewnianego lamusa. Rewaloryzacji –
w oparciu o projekt konserwatorski – wymaga tu park.
Rewaloryzacji wymagają zachowane jeszcze, lecz bardzo zaniedbane parki dworskie
w Jankowej (gmina Bobowa), Kobylance, Kwiatonowicach, Szymbarku - Łęgu (gmina
Gorlice), Biesnej, Woli ŁuŜańskiej (gmina ŁuŜna), Staszkówce (gmina Moszczenica),
Ropicy Polskiej – Nowodworzu (gmina Ropa). Podstawą winny być konserwatorskie
dokumentacje projektowe, opracowane w oparciu o materiały archiwalne (zwłaszcza
galicyjskie plany katastralne z poł. XIX w.) i inwentaryzacje zieleni (częściowo juŜ
opracowane, znajdujące się w archiwum nowosądeckiej delegatury Małopolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).
BieŜącej pielęgnacji wymaga zespół dworski (dwór, park) w Szymbarku – Bystrzycy,
prawidłowo uŜytkowany przez PAN.
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G. OCHRONA ŚWIECKIEJ ARCHITEKTURY MIEJSKEJ I
MAŁOMIASTECZKOWEJ
Problemy konserwatorskie architektury Gorlic, Biecza i Bobowej są zróŜnicowane i
wymagają oddzielnego omówienia.
1. Gorlice
Trzeba zachować wszystkie wymienione wyŜej budowle o walorach kulturowych
w centrum miasta: budynki uŜyteczności publicznej z ratuszem jako dominantą,
z przywróceniem pierwotnego wystroju fasadzie „Sokoła” – w oparciu o projekt
konserwatorski i ikonografię, charakter zabudowy mieszalnej z konserwacją
późnoklasycystycznych fasad domów przy Rynku 6/7 i Piekarskiej 5, zabudowę
willową przy ul. Kasińskiego.
NaleŜy dąŜyć do zachowania charakteru przedmieścia Zawodzie z parterową
zabudową przy ul. Kościuszki, a zwłaszcza dawnym zajazdem (ul. Kościuszki 1 / ul.
Sienkiewicza 8), wymagającym konserwacji i odpowiedniego zagospodarowania.
2. Biecz
Szczególnie istotnym zadaniem jest ekspozycja i konserwacja linii obronnej; ramowy
program działań sprecyzowano wyŜej.
Najpilniejszym, wielomilionowym zadaniem jest problem późnogotyckiego, dawnego
szpitala św. Ducha w zespole dawnego zamku starościńskiego. To wybitne dzieło
późnogotyckiej architektury, dar Św. Jadwigi Królowej dla Biecza, zasługuje na
zachowanie dla potomności. Szczęśliwie, rozpoczęto energiczne prace
konserwatorskie, podnoszące ten zabytek praktycznie z ruin.
W dawnej zabudowie mieszkalnej szczególnie waŜne zadania dotyczą
późnorenesansowego, tak zwanego Domu Marcina Kromera (ul. Kromera 5),
uŜytkowanego przez Muzeum Regionalne: pilnej konserwacji wymaga tu
renesansowa kamieniarka trzech okien w elewacji zachodniej. W złym stanie
znajdują się odsłonięte przed laty, XVI-wieczne elementy w kamienicy Chodorów (tak
zwanym „Domu zbója Becza”) przy Rynku 2: konserwacji wymaga ceglane lico muru
w sieni oraz kamieniarka portalu. BieŜące remonty i konserwacje winny być
prowadzone w zachowanej zasadniczo w dobrym stanie kamienicy BarianówRokickich przy ul. Węgierskiej, zwanej „Domem z Basztą” (Muzeum Regionalne).
Celowe byłyby teŜ dotacje dla właścicieli parterowych domów o zachowanych,
skromnych cechach stylowych, skłaniające do drobnych korekt fasad i utrzymania w
odpowiednim stanie obiektów decydujących o tradycyjnym wyrazie stylowym wnętrz
urbanistycznych. Niemniej istotnym zadaniem jest ochrona – z ewentualną
ekspozycją i wykorzystaniem dla celów uŜytkowych – późnośredniowiecznych i
nowoŜytnych piwnic zachowanych w niemal wszystkich domach przyrynkowych (por.
inwentaryzacja w Tekach Józefa Baruta w Bibliotece w Gorlicach).
Poza historycznym centrum miasta szczególnie istotnym zadaniem jest
przeprowadzenie
systematycznych
badań
archeologicznych
w
miejscu
wczesnośredniowiecznego grodu kasztelańskiego (zapewne XII-XIII w.) i
średniowiecznego zamku (XIV-XV w.). Wynikiem tych prac – poza efektami o
aspekcie wyłącznie naukowym – mogłaby być ekspozycja fundamentów o
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charakterze rezerwatu archeologicznego, z wykluczeniem wprowadzania
rekonstrukcji.
Zachowania i stałej, bieŜącej opieki (bieŜących remontów) wymagają budynki
uŜyteczności publicznej z doby autonomii galicyjskiej, reprezentowane tu przez trzy
szkoły.
3. Bobowa
Zabytkiem w skali Małopolski unikalnym są pozostałości nowoŜytnych umocnień
miasteczka z 1. poł. XVII w.: ślady ziemnych wałów zachowały się fragmentarycznie
ze wszystkich stron, zaś przy kościele parafialnym przetrwały duŜe fragmenty dwóch
barków naroŜnego, murowanego z kamienia bastionu, włączone w mur otaczający
przykościelny cmentarz. W wyniku badań archeologicznych i rejestracji zachowanych
reliktów winien powstać konserwatorski projekt ekspozycji i konserwacji umocnień;
celowe byłoby eksponowanie kamiennego lica bastionu wykorzystanego w murze
cmentarnym kościoła.
Miasteczko nie zachowało zabytkowych domów. Celowe jest przeprowadzenie badań
piwnic, zwłaszcza domów przyrynkowych; ich inwentaryzacja (podobną ma Biecz)
mogłaby być podstawą dla działań konserwatorskich. Celowa jest teŜ ochrona
parterowych gabarytów i wysokich dachów zabudowy w historycznym centrum
miasteczka.

H. OCHRONA WIEJSKEJ ZABUDOWY REGIONALNEJ
W dawnej kulturze ludowej omawianych terenów rysują się dwa odrębne regiony:
Pogórzan (na północy) i Łemków (na południu, Beskidzie Niskim). Regionalne
budownictwo obu tych kultur uległo w ostatnich dziesięcioleciach niemal zupełnemu
unicestwieniu, co jest zresztą – odnośnie drewnianego budownictwa regionalnego –
zjawiskiem ogólnopolskim. Przyczyny – to niska do niedawna świadomość społeczna
wartości zasobu, niemoŜność dostosowania niewielkich budowli do potrzeb
współczesnego Ŝycia (tu najsilniej wystąpił konflikt pomiędzy wymogami ochrony
dóbr kultury a zrozumiałymi interesami mieszkańców), brak dostatecznych środków
na wykupy i organizowanie muzeów typu skansenowskiego.
Ochrona wiejskiej zabudowy regionalnej winna mieć dwie podstawowe formy:
- ochrona in situ, wymagająca zmiany funkcji (dokonywana niekiedy na terenach
Beskidu Niskiego poprzez wykupywanie chałup przez prywatne osoby dla celów
wypoczynkowych),
- ochrona poprzez przeniesienie do skansenu (realizowana tu w pewnym stopniu
przez park etnograficzny w Sanoku) oraz oddział Muzeum Dwory Karwacjanów
i Gałdyszów w jedynym na terenie powiatu skansenie w Szymbarku).
ZróŜnicowana problematyka budownictwa regionalnego Pogórzan i Łemków wymaga
oddzielnego omówienia.
1. Ochrona budownictwa regionalnego Pogórzan
Kilkanaście budowli drewnianych zgromadzono w skansenie w Szymbarku,
zlokalizowanym na terenie dawnego sadu dworskiego i częściowo poniŜej szkarpy
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powodziowej doliny Ropy. Ograniczona pojemność terenu – w zasadzie uniemoŜliwia
rozbudowę skansenu.
Stan zachowania budownictwa regionalnego w terenie jest dziś w zasadzie bliski
zeru. Ochrony wymagają dwie kuźnie (w StróŜnej i Szalowej), w stanie bardzo złym
zachowały się nieliczne chałupy (m. in. w Sękowej i przy cmentarzu parafialnym w
Bieczu) oraz budynki gospodarcze. Są to materiały zbyt skromne dla utworzenia
kolejnego skansenu. MoŜna rozwaŜyć przeniesienie do skansenu w Szymbarku
chałup z Sękowej i Biecza, podczas gdy przeniesienie obu kuźni oznaczałoby
„nadreprezentację” tego typu zabudowy (w skansenie eksponowana jest podobna
kuźnia z Turzy).
Całokształt zachowanych jeszcze budowli regionalnych wymaga zinwentaryzowania.
2. Ochrona budownictwa regionalnego Łemków
Kultura łemkowska jest reprezentowana dziś w skansenach w Nowym Sączu i
Sanoku. Na terenie powiatu gorlickiego nie ma skansenu łemkowskiego, co
pozostaje w sprzeczności ze znaczeniem kultury Łemków w tutejszej historii.
Próba ochrony regionalnego budownictwa łemkowskiego in situ – podjęte w Bartnem
przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków poprzez wpis do
rejestru zabytków zarówno centrum wsi, jak licznych chałup i zagród – nie przyniosła
powodzenia; budownictwo regionalne nie spełnia współczesnych standardów
mieszkaniowych.
Wydaje się, Ŝe aktualnie istnieją skuteczne dwie drogi ochrony budownictwa
regionalnego, z zasady związane z koniecznością wykupów:
- z zachowaniem na miejscu, poprzez zagospodarowywanie dla celów uŜytkowych
innych niŜ stałe zamieszkiwanie (np. jako mieszkania sezonowe dla przybyszów z
zewnątrz w okresie urlopu lub w związku z prowadzoną działalnością; świetnym
przykładem jest tu chałupa w Nowicy, uŜytkowana przez grupę „Magurycz”,
zajmującą się rekonstruowaniem i konserwowaniem kamiennych krzyŜy
łemkowskich;
- z przenoszeniem do skansenów.
W przeciwieństwie do Pogórza – na terenie Beskidu Niskiego zachował się jeszcze,
stale się zmniejszający, zasób regionalnego budownictwa drewnianego, który mógłby
być podstawa dla utworzenia skansenu. Zgodnie ze współczesną teorią – skanseny
winny w sposób maksymalny zachowywać więź pomiędzy obiektami a naturalnym
środowiskiem i kulturowym krajobrazem. Przemawia to z rezygnacji z tworzenia
wielkich jednostek, na rzecz gęstej sieci niewielkich skansenów, eksponujących
zabudowę w najbliŜszych terenów, niekiedy tworzonych w oparciu i obiekty
zachowane in situ.
Podkreślając, Ŝe optymalnym rozwiązaniem jest ochrona „in situ”, wobec jej nikłej –
jak dotąd skuteczności – naleŜałoby przyjąć rozwój skansenów. Wydaje się, Ŝe w
południowej części powiatu gorlickiego mona wskazać co najmniej dwie moŜliwości
utworzenia skansenu łemkowskiego:
- przy cerkwi w Bartnem, stanowiącej dziś oddział Muzeum Dwory Karwacjanów
i Gładyszów. Zaletą tej lokalizacji jest bezpośredni związek ze wsią, w której – dzięki
wspomnianemu wpisowi do rejestru zabytków – zachowało się najwięcej dawnych,
łemkowskich chałup i budynków gospodarczych; wadą – brak związku
z historycznym rozplanowaniem wsi.
- Na terenach jednej z opuszczonych wsi w południowej części powiatu. Lokalizacja
taka pozwoliłaby na najpełniejsze ukazanie związków pomiędzy ukształtowaniem
terenu a krajobrazem wiejskim; zaleca się tu lokalizowanie obiektów w nawiązaniu do
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historycznego stanu odnotowanego n galicyjskich planach katastralnych z połowy
XIX wieku. Wadą tej propozycji mogą się okazać problemy własnościowe i
konieczność dokonywania wielu wykupów.
W trybie bardzo pilnym naleŜy przeprowadzić ewidencję zasobu z rozeznaniem
moŜliwości wykupu, w kolejnym etapie – opracować inwentaryzacje pomiarowe
obiektów przewidzianych do przeniesienia do skansenu i przystąpić do realizacji.
Otwartym jest problem organizacji skansenu – w oparciu o istniejące muzea lub jako
nowej placówki.
NaleŜy uwzględnić zabytki zachowane jeszcze w wielu wsiach: w Bartnem,
Bodakach, Nowicy, Czarnem, Gładyszowie, Koniecznej (zagroda nr 11), Bielance. W
skansenie lub in situ naleŜałoby uratować przynajmniej jedną drewnianą remizę
straŜacką z pocz. XX w. (zachowane w Hańczowej i Wysowej). W programie
skansenu winny tez znaleźć się figury przydroŜne i kapliczki wraz z wyposaŜeniem.

I. OCHRONA MAŁEJ ARCHITEKTURY
Powiat gorlicki – zwłaszcza zaś Łemkowszczyzna – jest wyjątkowo bogaty pod
względem zasobów małej architektury: figur i krzyŜy przydroŜnych oraz kapliczek.
Zachowały się one we wszystkich wsiach, w niektórych po kilka lub kilkanaście.
Pewnym rodzajem zagroŜenia dla kapliczek są niewłaściwie prowadzone remonty,
gruntownie zmieniające ich wygląd. Prace te wymagają nadzoru konserwatorskiego,
a niekiedy konserwatorskiego wykonawstwa.
Specjalistycznego, konserwatorskiego wykonawstwa wymagają teŜ konserwacje
kamiennych figur i krzyŜy przydroŜnych oraz krzyŜy Ŝeliwnych; są to problemy
identyczne, jak konserwacja podobnych nagrobków na cmentarzach. Szczegółowe
postulaty zawarto w części katalogowej. W niektórych wypadkach – przy daleko
posuniętej destrukcji kamienia – celowe jest rekonstruowanie utraconych elementów
(np. w ludowej figurze św. Floriana w ŁuŜnej z 1826 r.). Istotna sprawą jest
konserwacja ciekawego zespołu barokowych figur kamiennych w RoŜnowicach,
dwóch z połowy XVIII w. (św. Michała Archanioła i św. Jana Nepomucena) i jednej z
ok. 1800 r. (św. Tadeusza).
Odrębnym zagadnieniem są nieliczne pomniki. NaleŜy przeprowadzić specjalistyczną
konserwację kamiennego pomnika Grunwaldzkiego w Ropie, wzniesionego w 1910 r.
dla uczczenia 500-leci bitwy. Grób – pomnik siedmiu polskich lotników w Krzywej,
którzy zginęli w Banicy podczas lotu z Włoch na pomoc Powstaniu Warszawskiemu
we wrześniu 1944, został w 2009 r. gruntownie odnowiony wraz z otoczeniem.

J. OCHRONA ARCHITEKTURY PRZEMYSŁOWEJ I
KOLEJOWEJ
Architektura związana z przemysłem naftowym z końca XIX a zwłaszcza z pocz. XX
w. przetrwała w Gorlicach – Gliniku. Zasób ten wymaga zinwentaryzowania,
opracowania naukowego i określenia przyszłych funkcji.
Inwentaryzacji – w oparciu o materiały zgromadzone przez Annę i Tadeusza Pabisów
w Libuszy – wymagają wszystkie zachowane jeszcze w terenie pozostałości po
najstarszych szybach i poszukiwaniach naftowych. Inwentaryzacja ta winna określić
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moŜliwości zachowania poszczególnych elementów, zaś w razie braku moŜliwości
zachowania – stać się waŜnym dokumentem.
Architekturę kolejową z doby galicyjskiej – z przełomu XIX/XX w. – reprezentują
budynki stacyjne, wznoszone według typowych, powtarzalnych projektów.
WyróŜniają się pochodzące zasadniczo z lat 1885-1886 budowle zespołu stacyjnego
w Zagórzanach oraz stacji w Gorlicach i w Bieczu. Istotnym problemem jest
zachowanie budynków tracących – wobec ograniczania roli kolei – swą pierwotną
funkcję.

K. OCHRONA KOMPOZYCJI ZIELENI
Zieleń komponowana – to na omawianym terenie zwłaszcza parki pałacowe i
dworskie (ich problematykę scharakteryzowano wyŜej, w ramach zespołów
rezydencjonalnych), zieleń cmentarzy (problem sygnalizowano problematyce
konserwatorskiej tych załoŜeń) oraz dwa okazałe parki publiczne: zdrojowy z XIX w.
w Wysowej i miejski z XIX/XX w. w Gorlicach. Oba zachowane są w dobrym stanie i
wymagają bieŜącej pielęgnacji.
Współczesne wymogi komunikacyjne wyeliminowały w zasadzie alejowe rozwiązania
dróg, typowe dla rozwiązań „józefińskich” z 80. lat XVIII w. W konsultacji ze
specjalistami w zakresie ruchu drogowego moŜna rozwaŜyć przywracanie alejowych
rozwiązań na niektórych odcinkach dróg Gorlice –Bardiów, Gorlice – Jasło, Gorlice –
Grybów.

L. PROBLEMATYKA BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH A
OCHRONA WARTOŚCI ARCHEOLOGICZNYCH
Na terenie powiatu nie rozwinięto systematycznej akcji badawczej; całokształt
problematyki dotychczasowych badań rejestruje Archeologiczne zdjęcie Polski.
Szczególnym mankamentem jest niedostateczny zakres badań dokumentujących
osadnictwo przedlokacyjne: celowym byłoby przebadanie grodu (Góry Zamkowej) i
podgrodzia (rejon kaplicy cmentarnej św. Piotra) w Bieczu oraz stanowisk o
niewyjaśnionej genezie: gródka w Kobylance, osady w RoŜnowicach nad Ropą,
„Zamczyska” w Krygu i „Zamczyska” w Ropicy Polskiej. Badania archeologiczne –
jako towarzyszące architektonicznym – są teŜ niezbędne przy wielu pracach
konserwatorskich, zwłaszcza dla dalszego sprecyzowania faz rozwojowych
fortyfikacji Biecza.
Niezwykle waŜnym problemem jest relacja pomiędzy badaniami archeologicznymi –
niszczącymi badany przedmiot czyli warstwy archeologiczne – a ochroną wartości
archeologicznych, czyli owych warstw. Badania naleŜy ograniczać do sondaŜy,
nawet wówczas, gdy jest to ze szkodą dla naukowych ustaleń, pozostawiając
nienaruszone warstwy przyszłym pokoleniom, które będą miały doskonalsze metody
interpretacji i prowadzenia badań (zwłaszcza rozwijających się juŜ, lecz jeszcze
niedoskonałych badań nieniszczących, typu elektrooporowego).
Jedynie w wyjątkowych wypadkach moŜna postulować tworzenie rezerwatów
archeologicznych z eksponowaniem odkrytych murów, pamiętając, Ŝe działania takie
zawsze będą stwarzać powaŜne problemy konserwatorskie. Z tych względów
proponuje się ograniczenie rezerwatów archeologicznych do:
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- istniejącego, eksponującego przedbramie Bramy Górnej w Bieczu,
- ewentualnych dalszych, eksponujących inne relikty fortyfikacji Biecza odkrywane w
wyniku dalszych badań,
- ewentualnie zarysu fundamentów średniowiecznego zamku na Górze Zamkowej w
Bieczu (w zaleŜności od wyników postulowanych badań archeologicznych).
Ochronę wartości archeologicznych winny zabezpieczać archeologiczne strefy
ochronne, zapisane w planach zagospodarowania przestrzennego. Poza
stanowiskami archeologicznymi wpisanymi do rejestru zabytków – winny one objąć
historyczne centra średniowiecznych miast (Biecza, Bobowej, Gorlic, Szymbarku)
oraz wspomniane stanowisko na Górze Zamkowej w Bieczu. Kolejne enklawy strefy
ochrony archeologicznej winny sprecyzować dalsze badania. W obrębie strefy
wszelkie roboty ziemne winny być prowadzone pod nadzorem archeologicznym.

M. PROBLAMATYKA MUZEALNA I WYSTAWIENNICZA
Czołowym zagadnieniem jest tu muzealne zagospodarowanie cennego,
renesansowego dworu w Szymbarku, w oparciu o istniejącą placówkę w
drewnianym, przeniesionym z Gorlic dworku z 1918 r. i skansen budownictwa
Pogórza. Dwór renesansowy wymaga wyposaŜenia w stylowe meble i obrazy,
dworek – zachowania w stanie obecnym, wraz z obecna ekspozycją. W skansenie
w zasadzie brak jest moŜliwości terenowych dla poszerzania programu.
Znaczącą placówką w Ŝyciu artystycznym Małopolski była Małopolska Galeria Sztuki
„Dwór Karwacjanów”, utworzona w 2000 r. jako kontynuacja działalności
prowadzonej od 1983 r. przez filię nowosądeckiego Biura Wystaw Artystycznych.
Galeria – mająca siedzibę w zabytkowym, zrekonstruowanym dworze Karwacjanów –
dysponuje dwoma salami wystawowymi – główną im. Ks. Bronisława
Świeykowskiego i kameralna im. Prof. Włodzimierza Kunza. Przy galerii juŜ w 1983
r. postał Klub Sztuki im. Alfreda Długosza. Ta znacząca juŜ w skali krajowej placówka
artystyczna wymaga dotacji dla rozwijania działalności.
Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z 28 maja 2007 r.
w sprawie utworzenia Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, z dniem 1 grudnia
2007 r. likwidacji uległa samodzielna Małopolska Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów”,
stając się oddziałem Muzeum. Podobnie placówka w Szymbarku – wraz z naleŜącą
do niej cerkwią w Bartnem – zostały odłączone od Muzeum Okręgowego w Nowym
Sączu, stając się oddziałami Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów.
Muzeum Regionalne PTTK w Gorlicach, o nowoczesnej, stale udoskonalanej
ekspozycji, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bitwą gorlicką z 1915 r.,
budową cmentarzy woskowych z I wojny światowej, historią Gorlic, początkami
i historią tutejszego przemysłu naftowego; posiadające cenne dzieła sztuki (meble,
obrazy, rzeźbę portretową Marii ze Skrzyńskich Sobańskiej autorstwa Konstantego
Laszczki). wymaga dotacji umoŜliwiających jego rozwój, remont, obejmujący
osuszenie piwnic (zawilgocenie zagraŜa eksponatom) i konserwację niektórych
eksponatów (m. in. wspomnianej rzeźby jako znaczącego dzieła w historii sztuki
polskiej).
Znacząca rolę odgrywa Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w
Gorlicach. Oprócz księgozbioru – z bogato reprezentowaną literaturą dotyczącą
regionu – zgromadziła teŜ materiały archiwalne, w tym cenne dla badań nad dziejami
Gorlic i Biecza Teki Józefa Baruta. Celowe byłoby profesjonalne opracowanie i
opublikowanie tych materiałów.
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Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu ma tradycje sięgające 1898 r., kiedy pierwsze
zbiory gromadzono przy powołanej wówczas Czytelni Ludowej. Kolejne etapy to
działalność Towarzystwa Przyjaciół Biecza i Ziemi Bieckiej zapoczątkowana w 1938
r. przez Witolda Fuska i gwardiana klasztoru reformatów o. Ludwika Szelągowskiego,
powołanie muzeum w ramach PTTK w 1953 r., upaństwowienie placówki w 1961 r. i
wreszcie – w 2003 r. – nadanie jej obecnego statusu i nazwy. Dzisiaj ekspozycja
muzealna mieści się w czterech zabytkowych obiektach – renesansowych
kamienicach Barianów Rokickich i tak zwanej Kromera oraz dwóch basztach.
Ekspozycja obejmuje m. in. materiały do historii Biecza i okolic, dokumenty
dotyczące operacji gorlickiej (m. in. oryginał rozkazu z 2 maja 1915 r.), zbiory
etnograficzne, rekonstrukcję apteki (zgodnie z tradycją najstarszej apteki w
kamienicy Barianów Rokickich). Niezbędne są środki na prace remontowe i
konserwatorskie w zajmowanych przez Muzeum zabytkowych obiektach (zob.
wnioski dot. poszczególnych obiektów), w tym na prace zabezpieczające przed
niebezpieczna dla eksponatów wilgocią oraz środki na konserwację, zakupy i
naukowe opracowywanie muzealiów. Z uwagi na role archeologii w badaniach nad
najstarsza historia Biecza – celowe jest rozwinięcie działu archeologicznego w
oparciu o własne badania naukowe.
Muzeum Przemysłu Naftowego i Etnografii Anny i Tadeusza Pabisów w Libuszy,
utworzone przez państwa Pabisów w 1977 r., to zgromadzone wyłącznie dzięki ich
pasji bardzo cenne zbiory, obejmujące autentyczne i zrekonstruowane urządzenia do
wydobywania i przetwarzania ropy naftowej (m. in. destylatornia z Siar z 1856 r.,
rekonstrukcje szybów – m. in. z Dominkowic - i wiertnic, najstarsza kopanka
„Stanisław” funkcjonująca od 1852 r. w Pustym Polu na granicy Siar i Sękowej),
materiały ikonograficzne związane z górnictwem naftowym, minerały, pamiątki po
ludziach związanych z przemysłem naftowym, zbiory etnograficzne (stroje,
narzędzia, meble). Dla rozwoju tej cennej placówki konieczne są dotacje,
zapewniające profesjonalne opracowanie zbiorów, zakupy muzealiów oraz ich
konserwację. W perspektywie naleŜałoby przewidzieć wzniesienie budynku
odpowiadającego wymogom współczesnego muzealnictwa.
Cenną, godną poparcia inicjatywą lokalną jest funkcjonujące od 1964 r. Muzeum
Rzemiosła Łemkowskiego im. Stefana Czerhoniaka w Bielance, umieszczone w
łemkowskiej zagrodzie (obejmującej chałupę i spichlerz) z pocz. XX w.; gromadzone
są tu stroje ludowe, narzędzia, wyroby z drewna. Zabudowa zachowana jest w złym
stanie, wymaga remontu z impregnacją i częściowa wymianą drewna oraz izolacją.
Od 1970 r. w szkole podstawowej w Szymbarku (w zespole dworskim) działa Szkolne
Muzeum Regionalne „Gryf”, eksponujące miejscowe dzieła związane z regionalna
tradycją: zabytki archeologiczne, sztukę ludową, ikony łemkowskie, lampy naftowe. Z
uwagi na związek ze szkołą – ma wybitne walory dydaktyczne i wymaga wsparcia ze
strony władz.

N. OCHRONA MIEJSC HISTORYCZNYCH
Wydarzeniem znaczącym dla dziejów I wojny światowej była bitwa gorlicka stoczona
w maju 1915 r., zwana niekiedy „małym Verdun”. Miejsca ówczesnych działań
wojennych – poza cmentarzami wojskowymi - winny być upamiętnione i oznaczone;
doskonała dokumentacja działań znajduje się w Muzeum w Gorlicach.
Jak w całej Polsce – takŜe w powiecie gorlickim zachowały się pamiątki martyrologii
narodu polskiego w dobie okupacji hitlerowskiej i Holocaustu. W Gorlicach
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oznaczone zostały miejsca tajnego nauczania i siedziba Gestapo (w domu zwanym
„Szklarczykówką” przy ul. Legionów 13), Holocaust upamiętniony jest tablicami na
dawnych boŜnicach w Gorlicach i Bieczu oraz pomnikami na tamtejszych kirkutach
oraz na kirkutach w Bobowej i w StróŜówce.

O. OCHRONA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH
Wartości niematerialne – to m. in. nazwy miejscowości, rzek, potoków, pól, lasów,
gór; takŜe historyczne nazwy ulic w miastach. W południowej części powiatu,
związanej z ludnością łemkowską, celowe jest pielęgnowanie nazw podwójnych:
polskich i ukraińskich.
Inny rodzaj wartości niematerialnych, wymagających kultywowania, to zwyczaje i
tradycje, takie jak:
• tradycje kultury łemkowskiej znajdujące odzwierciedlenie w dorocznej „Watrze
Łemkowskiej” organizowanej w Zdyni,
• chrześcijańskie tradycje i obrzędy religijne związane z rzymskokatolickimi
sanktuariami w Kobylance, Moszczenicy, Lipinkach i Staszkówce oraz w
prawosławnym w Wysowej na górze Jawor (zob. niŜej, proponowany szlak
chrześcijańskich sanktuariów),
• tradycje Ŝydowskie, zwłaszcza chasydzkie, wyraŜające się w pielgrzymkach
przybywających do grobu cadyka z Bobowej Salomona Halberstama,
• wczesne tradycje przemysłu naftowego związane z działalnością Ignacego
Łukasiewicza, udokumentowane przez liczne materialne pozostałości,
• tradycje instytucji takich jak orkiestra dęta w Szalowej (o 250-letniej historii
udokumentowanej przez datę 1760 w rękopisach muzycznych), rozwijane
przez tamtejsze Towarzystwo Muzyczne „Kapela” im. Stefana Wojny;
• tradycje szkolnictwa – i poszczególnych szkół - sięgające doby galicyjskiej,
• tradycje gorlickiego „Sokoła” (jako element zjawiska właściwego całej Galicji)
sięgające roku 1892, z ich wyrazem w postaci gmachu „Sokoła” przy ul.
Władysława Jagiełły,
• tradycje koronczarstwa w Bobowej,
• łemkowskie tradycje kamieniarskie w Bartnem,
• łemkowskie tradycje maziarskie w Łosiu.
Lista ta nie jest pełna; wymaga uzupełnienia przez lokalne społeczności.
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VIII. POPULARYZACJA WALORÓW KULTUROWYCH: SZLAKI
HISTORYCZNE
A. SZLAKI ISTNIEJĄCE: ARCHITEKTURY DREWNIANEJ I
CMENTARZY Z I WOJNY ŚWATOWEJ
W chwili obecnej przez teren powiatu gorlickiego przebiegają dwa znaczące szlaki
historyczne, koncentrujące ruch turystyczny i przyczyniające się do popularyzacji
walorów kulturowych: szlak budownictwa drewnianego, eksponujący cały zasób
reprezentowany głównie przez drewniane kościoły, cerkwie oraz inne budowle
i zespoły (np. skansen w Szymbarku) oraz szlak cmentarzy z I wojny światowej. Oba
szlaki są ogół dobrze oznakowane, zaś szlakowi cmentarnemu towarzyszą
wydawnictwa (na ogół niedostępne w księgarniach) i opracowania w internecie.

B. SZLAKI PROPONOWANE
Wspomniane dwa szlaki nie wyczerpują bogactwa walorów kulturowych powiatu.
NaleŜy zatem zaproponować kolejne, ściśle powiązane z terenami znacznie
szerszymi, połoŜonymi poza granicami powiatu:
• szlak miast średniowiecznych lokowanych na prawie niemieckim,
• szlak renesansu,
• szlak kultury łemkowskiej,
• szlak kultury Ŝydowskiej,
• szlak pałaców i dworów,
• szlak chrześcijańskich sanktuariów,
• szlak tradycji przemysłu naftowego.
Niektóre obiekty i zespoły zabytkowe leŜą na trasie więcej niŜ jednego szlaku.
1. Szlak średniowiecznych miast lokowanych na prawie niemieckim
Lokacje miast i wsi dokonywane w XIII i XIV w. na ziemiach polskich w oparciu
o prawo niemieckie i często niemieckich osadników były – jak w krajach ościennych –
waŜnym elementem procesów określanych jako melioratio terrae. Szachownicowa
struktura planów urbanistycznych świetnie nadawała się do „porządkowania”
w sposób jasny i klarowny róŜnorodnych zjawisk z Ŝycia społecznego,
gospodarczego, religijnego. Geometryczne układy lokacyjnych miast i wsi w dojrzałej
formie, to najistotniejszy moŜe wkład społeczności Europy Środkowo-Wschodniej do
kultury średniowiecza. Pełna podzielność terenu, z kompletnym zdefiniowaniem
funkcji tak całości, jak wszystkich, licznych elementów składowych, widoczna jest
zarówno w perfekcyjnej urbanistyce zarówno takich duŜych miast, jak Kraków,
Wrocław, Poznań, jak w setkach miast mniejszych. Stałym punktem programu są
prostokątne lub kwadratowe rynki i wybiegające z nich ulice, ujmujące bloki,
podzielone na regularne, prostokątne działki siedliskowe.
Zjawisko to – szczególnie typowe dla kultury miejskiej ziem polskich, zaś w niewiele
mniejszym natęŜeniu czeskich, słowackich i węgierskich – jest ewenementem w skali
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europejskiej, godnym szerokiego zaprezentowania międzynarodowej społeczności.
Trzy miasta w północnej części powiatu gorlickiego – o dobrze zachowanych,
lokacyjnych układach urbanistycznych, czyli Biecz, Bobowa i Gorlice – to tylko
niewielki fragment tego zjawiska, które winno być ukazane na szlaku obejmującym
całe ziemie Polski oraz naszych południowych sąsiadów (a takŜe m. in. Lwów
i Kamieniec Podolski na Ukrainie).
2. Szlak renesansu
Szlak ten moŜe ukazywać całokształt fascynacji włoską sztuką w kulturze polskiej
XVI i XVI/XVII w.; przy takim ujęciu centralnym punktem byłby Kraków z jagiellońskim
Wawelem, zaś zjawiska na terenach karpackich miałyby znaczenie drugorzędne.
MoŜna jednak skoncentrować się głównie na owych zjawiskach peryferyjnych,
ukazując infiltracje wielkich wzorów na prowincji. Przy takim ujęciu szlak – określany
jako Szlak karpackiego renesansu - objąłby tereny po obu stronach Karpat,
w granicach Polski, Słowacji i Ukrainy. W granicach powiatu gorlickiego waŜnymi
punktami byłyby dwory w Szymbarku i JeŜowie, Biecz ze swym ratuszem (czy raczej
wieŜą ratuszową), trzema kamienicami (tak zwanym Domem Kromera, BarianówRokickich i Chodorów), sgraffitową dekoracją gotyckiej dzwonnicy kościelnej i
wybitnym dziełem włoskiego malarstwa w kościele parafialnym (Opłakiwanie
Chrystusa z kręgu Michała Anioła).
3. Szlak kultury łemkowskiej
Szlak ten – obejmujący całość terenu Łemkowszczyzny po obu stronach Karpat –
byłby nie tylko „zdublowaniem” szlaku architektury drewnianej (obejmującego wszak
nie tylko kulturę Łemków), lecz uwzględniałby takŜe cerkwie murowane, wiejskie
budownictwo regionalne Łemkowszczyzny (wymagające ochrony zgodnie ze
sprecyzowanymi wyŜej zasadami) a takŜe miejsca związane z prezentacjami kultury
łemkowskiej; na terenie powiatu gorlickiego są to Muzeum Rzemiosła Łemkowskiego
im. Stefana Czerhoniaka w Bielance i Zdynia jako miejsce dorocznej „Łemkowskiej
Watry” (z reguły trzeci weekend lipca kaŜdego roku).
4. Szlak kultury Ŝydowskiej
Na szlaku, który winien przechodzić przez Małopolskę, na terenie powiatu gorlickiego
znajduje się bardzo istotny punkt: Bobowa, ze wzniesioną po 1732 r. boŜnicą
i załoŜonym w tymŜe okresie, zlokalizowanym malowniczo na wzgórzu cmentarzem,
związanym z kulturą chasydów - kultem słynnego cadyk z Bobowej, Salomona
Halberstama (zm. 1906). Szlak winien teŜ objąć miejsca męczeństwa śydów w dobie
Holocaustu: cmentarze w Bieczu, StróŜówce i Gorlicach.
5. Szlak pałaców i dworów
W północnej części powiatu, na Pogórzu, zachowały się liczne zespoły
rezydencjonalne, dokumentujące bogatą, tragicznie zniszczoną w dobie PRL-u
kulturę polskiego ziemiaństwa. W gorlickim na trasie szlaku winy znaleźć się
renesansowe zespoły dworskie w JeŜowie i Szymbarku (tamŜe równieŜ dworek
Groblewskich w przysiółku Bystrzyca z 70. lat XIX w.), klasycystyczny zespół
w Ropie, romantyczny zespół płacowy w Zagórzanach, eklektyczny zespół pałacowy
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w Siarach, modernistyczny dwór w Lipinkach. Z uwagi na prywatny status
własnościowy większości zespołów – zasady ich udostępniania winny być
uzgadniane z właścicielami.
6. Szlak chrześcijańskich sanktuariów
Szlak, który winien przebiegać przez cała Małopolskę, na terenie powiatu gorlickiego
miałby kilka punktów:
• kaplica Matki Boskiej Bolesnej (z otoczonym kultem obrazem z 1851 r.) przy
kościele parafialnym w Bobowej,
• okazały, barokowy zespół kościoła w Kobylance, związany z kultem obrazu
UkrzyŜowania (przywiezionego z Włoch w końcu XVIII w.),
• stary i nowy kościół w Moszczenicy, związane z kultem obrazu Matki Boskiej
Szkaplerznej,
• kościół Staszówce jako sanktuarium Matki Boskiej Staszkowskiej –
późnogotyckiego obrazu z XV w. w typie zwanym Matą Boską Piekarską, po
spaleniu w dobie I wojny światowej (1915) zastąpionego kopią (1946)
autorstwa wybitnego konserwatora zabytków Józefa . Dutkiewicza,
• oba kościoły w Lipinkach: stary (z lat 1780-1782) i nowy z gotycką rzeźbą
Matki Boskiej Lipińskiej (niezachowany oryginał z końca XIV w., kopia z 1972
r.);
• skromną, prawosławną kaplicę na stoku góry Jawor w Wysowej, zbudowaną w
latach międzywojennych XX w. według projektu miejscowego nauczyciela w
związku z objawieniami Matki Boskiej (1925),
• cerkiew prawosławną i cmentarz w Zdyni jako miejsce kultu Maksyma
Sandowycza.
7. Szlak tradycji przemysłu naftowego
Szlak ten powinien wyeksponować fakt, Ŝe to właśnie w okolicach Gorlic kształtowały
się początki tak waŜnego zjawiska dla współczesnej cywilizacji, jakim jest przemysł
naftowy. Na szlaku winny znaleźć się:
• Gorlice z poświęconym przemysłowi naftowemu działem Muzeum,
rekonstrukcją pierwszej lampy naftowej przy ratuszu, figurą Chrystusa
Frasobliwego, gdzie po raz pierwszy lampa taka zapłonęła oraz najstarsze
elementy zabudowy związane z zakładami przemysłowymi – załoŜoną przez
Mac Garveya rafinerią ropy w Gliniku Mariampolskim;
• Muzeum Przemysłu Naftowego i Etnografii Anny i Tadeusza Pabisów w
Libuszy;
• miejscowości, w których były względnie zachowały się pozostałości po
wydobyciu ropy naftowej (wymagają one zidentyfikowania i oznaczenia):
Libusza, Kobylanka, Dominikowice, Sękowa, Męcina Wielka, Lipinki, Kryg,
Wójtowa, Siary, Ropica Ruska, Pagorzyna, Łosie, Bodaki i w inne;
• siedziby (domy, dwory, pałace), w których mieszkali właściciele kopalń i
przedsiębiorstw: park dworski w Kobylance – jako pozostałość rezydencji
Stanisława Jabłonowskiego; pałac
Siarach związany z działalnością
Władysława Długosza; dwór w Libuszy, związany z Ŝyciem Aleksandra
Skrzyńskiego, załoŜyciela tamtejszej kopalni ropy naftowej; dom przy ul. Kard.
Wyszyńskiego 12 w Gorlicach, gdzie zamieszkiwał William Henry Mac Garvey,
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załoŜyciel Rafinerii Ropy Naftowej w Gliniku Mariampolskim; dwór
w Lipinkach, związany z Jadwigą Straszewską, właścicielką kopalni i rafinerii
nafty; willa przy ul. Bieckiej 28 w Gorlicach (z 1938 r.), związana z osobą
Ignacego Króla, właściciela kopani w Krygu.
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IX. GMINNE PROGRAMY OCHRONY ZABYTKÓW
A. GMINA BIECZ
1. Charakterystyka zasobu
Na terenie gminy znajdują się zespoły i obiekty zabytkowe o wybitnych walorach
kulturowych.
Na czoło wysuwa się Biecz – jako średniowieczne miasto o wczesnej dacie lokacji na
prawie magdeburskim (z doby Bolesława Wstydliwego), z doskonale zachowanym
lokacyjnym układem urbanistycznym, wypełnionym zabudową zabytkową o wysokich
wartościach. Na szczególną uwagę zasługuje zespół kościoła parafialnego p.w.
BoŜego Ciała (kościół, czołowe dzieło późnogotyckiej architektury w skali Małopolski,
wyróŜnia się niezwykle bogatym wyposaŜeniem kształtowanym od XV do XVIII w., z
obrazem Opłakiwania Chrystusa z kręgu Michała Anioła Buonarotti na czele) z
dzwonnicą, kaplicą – dawnym kościołem św. Barbary i dawnym klasztorem
norbertańskim. Przetrwały elementy zabudowy renesansowej z 2. poł. XVI – pocz.
XVII w. (wieŜa ratuszowa jako dominanta urbanistyczna, kamienice Chodorów i
Barianów-Rokickich oraz tak zwany dom Marcina Kromera). W czytelnym stanie
zachowały się fragmenty średniowiecznych fortyfikacji miejskich, z którymi związany
był królewski zamek, przekazany w końcu XIV w. na rzecz szpitala św. Ducha,
którego budynek z końca XV w. naleŜy do czołowych w skali małopolskiej dzieł
świeckiej architektury późnogotyckiej. Architekturę barokową reprezentuje połoŜony
poza centrum miasta – w miejscu kolejnego zamku o średniowiecznej tradycji –
zespół kościoła i klasztoru Reformatów z XVII w. Wybitne walory archeologiczne ma
Wzgórze Zamkowe z zachowanymi pod ziemią reliktami siedziby kasztelańskiej (XII
w.?) oraz gotyckiego zamku (XIV-XV w.).
Z okresu zbliŜonego do lokacji Biecza lub nieco późniejszego (koniec XIII – XIV w.)
pochodzą dobrze czytelne układy lokacyjne średniowiecznych wsi, szczególnie
dobrze zachowane w Libuszy i Binarowej.
Wybitną wartość zabytkową prezentują drewniane kościoły: późnogotycki z ok. 1500
w Binarowej, umieszczony na Liście Światowego dziedzictwa UNESCO, w cennym,
pełnym wystrojem wnętrza (w skład którego wchodzi m. in. dekoracja malarska) oraz
w Libuszy i w RoŜnowicach. Walory kościoła w Libuszy (z pocz. XVI w.) zniszczone
zostały przez poŜar (1986) i tylko częściowo odzyskanie w wyniku rekonstrukcji.
PoŜar uszkodził teŜ kościół w RoŜnowicach – najwybitniejszy po kościele w Szalowej
(gmina ŁuŜna) przykład przejmowania form monumentalnej architektury barokowej
przez budownictwo drewniane.
W architekturze dworskiej wyróŜnia się ruina dworu w Bieczu-Załawiu, dwór w
Grudnej Kępskiej i nie przebadany zespół w RoŜnowicach.
Wyjątkowo duŜy i wczesny jest zasób figur przydroŜnych; wyróŜniają się
późnobarokowe z RoŜnowic. Interesujące są teŜ kamienne i Ŝeliwne nagrobki
zachowane na cmentarzach.
Jak w całym powiecie – charakterystycznym zjawiskiem są liczne, starannie
komponowane cmentarze wojskowe z I wojny światowej: nr 104 w Strzeszynie, nr
106, 108, 109 w Bieczu, nr 110 w Binarowej, nr 111 w Racławicach, nr 112 w
RoŜnowicach.
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Z historią śydów Biecza i okolic wiąŜe się XIX-wieczna boŜnica przy Rynku Bieczu
oraz cmentarz za miastem, będący zarazem miejscem spoczynku Ŝydowskich
Ŝołnierzy z I wojny światowej (jako cmentarz wojskowy nr 107) i miejscem
hitlerowskiego ludobójstwa z doby Holocaustu.
2. Ochrona układu urbanistycznego Biecza i układów wiejskich;
ochrona krajobrazu
Podstawą ochrony układu urbanistycznego Biecza winno być studium historycznourbanistyczne, które w oparciu o szczegółowe analizy historyczne i krajobrazowe
określiłoby strefy ochrony konserwatorskiej. Strefy te – po ich zatwierdzeniu przez
Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – winny być uwzględnione w
planie zagospodarowania przestrzennego, stając się prawem lokalnym po jego
przyjęciu przez Radę Gminy. Większa część historycznego centrum miasta powinna
być objęta strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej krajobrazu z zabudową (A),
otwarte tereny rolne (nie budowlane) – strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej
krajobrazu bez zabudowy (AK), historyczne przedmieścia – strefą częściowej
ochrony konserwatorskiej krajobrazu z zabudową (B), częściowo zurbanizowane
dawne tereny rolne – strefą częściowej ochrony konserwatorskiej krajobrazu bez
zabudowy (BK), tereny przeznaczone pod nowe inwestycje – strefą ograniczającą
ochronę do wybranych elementów (C).
Analogiczne studia (historyczno-ruralistyczne) winny otrzymać najcenniejsze zespoły
wiejskie, zwłaszcza Binarowa, Libusza i RoŜnowice. Strefy ścisłej ochrony
konserwatorskiej (A) wiązałyby się tu z ochroną otoczenia zabytkowych kościołów,
strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej krajobrazu bez zabudowy (AK) objęłyby
tereny rolne i leśne, strefy częściowej ochrony konserwatorskiej krajobrazu z
zabudową (B) – nawsia (historyczne centra osadnicze) poszczególnych wsi, strefy
częściowej ochrony krajobrazu bez zabudowy (BK) – dawne tereny rolne z rozwijając
się nową zabudową, strefy ochrony wybranych elementów (C) – tereny
zarezerwowane dla nowych inwestycji.
3. Ochrona architektury i sztuki sakralnej
Szczególnie istotnym zadaniem jest kompleksowa konserwacja kościoła parafialnego
p.w. BoŜego Ciała w Bieczu, zarówno z uwagi na wyjątkową – w skali Małopolski –
klasę artystyczna tego wybitnego zabytku architektury późnogotyckiej, jak z uwagi na
niemniej cenne wyposaŜenie, narastające tu od późnego średniowiecza (XV – pocz.
XVI w.) poprzez manieryzm (koniec XVI – pocz. XVII w.) po późny barok (XVIII w.).
NaleŜy opracować dokumentację konserwacji architektury, uwzględniającą
zabezpieczenia konstrukcyjne (widoczne spękanie murów, zwłaszcza w
prezbiterium), konserwację ceglanego lica i kamiennego detalu (moŜna tu
wykorzystać bogate doświadczenia krakowskie, związane z konserwacja
monumentalnych, ceglanych kościołów gotyckich z kamiennym detalem:
Mariackiego, Dominikanów, św. Katarzyny, BoŜego Ciała) oraz opracować pełny
program konserwatorski dotyczący całokształtu wyposaŜenia wnętrza. Problematyka
konserwatorska omawianej świątyni – to największe zadanie konserwatorskie na
terenie powiatu, zarówno w zakresie wielomilionowych potrzeb finansowych, jak
róŜnorodności i złoŜoności problematyki. W zespole kościoła pilnej konserwacji
poddać naleŜy neogotycką kaplicę św. Barbary, gdzie postępuje destrukcja ceglanej
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fasady. Konieczne jest tu osuszenie i konserwacja elewacji z wyeliminowaniem
biologicznych i chemicznych przyczyn zniszczeń.
W barokowym zespole klasztoru Reformatów w Bieczu niewielkim zadaniem jest
remont (pod nadzorem konserwatorskim) muru ze stacjami Drogi KrzyŜowej,
typowego elementu w XVII-wiecznych załoŜeniach klasztorów reformackich.
Koncentracji środków wymaga ochrona wszystkich zachowanych na ternie gminy
dzieł drewnianej architektury sakralnej.
Wybitna klasa późnogotyckiego kościoła w Binarowej wymaga opracowania
harmonogramu konserwacji wyposaŜenia wnętrza wraz z polichromiami aktualnie
prowadzone prace w chórze muzycznym) oraz pokrycia dachów gontami (w miejsce
blachy).
Pilnym zadaniem jest podjęcie przerwanych prac w kościele w RoŜnowicach,
powaŜnie uszkodzonym przez poŜar w 1992 r.: do zrekonstruowania pozostała wieŜa
w fasadzie orz pozorne sklepienia we wnętrzach, konserwacji wymaga całość
wyposaŜenia.
NaleŜy podjąć i dokończyć przerwane prace przy rekonstruowaniu spalonego
kościoła w Libuszy.
W zakresie ochrony dziedzictwa Ŝydowskiego – naleŜy rozwaŜyć zaakcentowanie
sakralnego charakteru boŜnicy przy Rynku w Bieczu, przez ewentualne przywrócenie
wnętrza męskiej sali modlitewnej i przewidzenie dla niego odpowiedniej funkcji.
Zachowania bez zmian wymaga wystrój fasady.
4. Ochrona cmentarzy
Szczególnie istotne znaczenie ma ochrona cmentarzy wojennych z I wojny
światowej, znajdujących się na ternie gminy bieckiej w stanie na ogół gorszym, niŜ w
gminach sąsiednich i całym powiecie. Bardzo pilnym zadaniem jest kompleksowy
remont i konserwacja cmentarza nr 105 na wzgórzu w Bieczu wraz ze starszą od
niego, wykorzystana w kompozycji murowana figurą (tak zwanym „obeliskiem”) z
1812 r. Zniszczenia pogłębia tu osuwiskowy charakter terenu. Zarówno cmentarz
(krzyŜ drewniany walący się, spróchniały; krzyŜe nagrobne zdekompletowane) jak
figura (zagroŜenie konstrukcyjne, detal kamienny częściowo wtórnie przesłonięty
tynkiem, rozlasowany) zachowane są w bardzo złym stanie. Konieczna jest pilna
stabilizacja osuwiska oraz konserwacja cmentarza w oparciu o projekt
konserwatorski, z częściową rekonstrukcja brakujących elementów. W trybie
awaryjnym naleŜy teŜ podjąć konserwację figury (obelisku) w oparciu o projekt
konserwatorski.
Wpisów do rejestrów zabytków i kompleksowych prac konserwatorskich – w oparciu
o projekty konserwatorskie opracowane z wykorzystaniem projektów archiwalnych,
ikonografii i zachowanych elementów oraz rekonstrukcją wszystkich brakujących
elementów – wymagają teŜ cmentarze wojenne nr 104 w Strzeszynie (restauracja i
rekonstrukcja wszystkich pierwotnych elementów), nr 110 w Binarowej (projekt
winien uwzględnić ogrodzenie w miejscu obecnej, prowizorycznej siatki metalowej),
nr 111 w Racławicach (z rekonstrukcją ogrodzenia, drewnianego krzyŜa w centrum,
mogił z kutymi krzyŜami i inskrypcjami na tabliczkach oraz odsłonięciem widoku
zasłoniętego przez drzewa) i nr112 w RoŜnowicach
Drobniejsze prace naleŜy przewidzieć na cmentarzach wojskowych w Bieczu nr 106
(ponowne osadzenie krzyŜy Ŝeliwnych) i nr 109 (obecnie w trakcie restauracji zdemontowane nagrobki; w murze w niewłaściwy sposób – z betonu - wykonano
spoiny). Wymagają one równieŜ wpisów do rejestru zabytków.
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Niemal wszystkie elementy kamienne wykazują zwietrzen8ie i wymagają
specjalistycznej konserwacji.
Zwietrzenie elementów kamiennych jest teŜ podstawowym problemem związanym z
potrzebną konserwacją najstarszych nagrobków na cmentarzach parafialnych w
Bieczu, Dinarowej. Libuszy i RoŜnowicach. W Bieczu wpisu do rejestru zabytków i
konserwacji wymaga klasycystyczna kaplica cmentarna. W otoczeniu celowe byłyby
sondaŜe archeologiczne: kaplica stanęła na miejscu wczesnośredniowiecznego
kościoła św. św. Piotra i Pawła na bieckim podgrodziu.
Uporządkowania i wpisania do rejestru zabytków wymaga cmentarz Ŝydowski w
Bieczu.
5. Ochrona zespołów dworskich
Zespoły dworskie – jak w całej Polsce – są powaŜnie zaniedbane, co jest
dziedzictwem doby PRL-u. Bardzo trudnym problemem jest ochrona pozostałości
zespołu dworskiego w Bieczu na Załawiu z zachowana w stanie ruiny domniemana
basteją z XVI w. Niezbędny jest tu wpis do rejestru zabytków, przeprowadzenie
kompleksowych badań terenowych (archeologicznych i architektonicznych) z uwagi
na przypuszczalną wczesną metrykę zespołu (zapewne rozwinął się w miejscu
lokacyjnej siedziby wójtów Biecza), określenie funkcji, opracowanie dokumentacji
remontu konserwatorskiego i adaptacji oraz przeprowadzenie prac.
Konserwatorski remontu kapitalnego powiązanego z rekompozycją parku (wg
projektu konserwatorskiego) wymaga zespół dworski w Libuszy.
W znacznie lepszym – chociaŜ złym - stanie zachował się drewniany dwór w Grudnej
Kępskiej. I tu potrzebny jest wpis do rejestru zabytków, określenie docelowej funkcji,
opracowanie dokumentacji i przeprowadzenie remontu konserwatorskiego.
Rozeznania badawczego wymaga zespół dworski w RoŜnowicach. Od jego
rezultatów (badania historyczne, archeologiczne i architektoniczne) winny zaleŜeć
decyzje odnośnie jego ochrony.
6. Ochrona świeckiej architektury miejskiej Biecza
O wysokiej wartości zespołu urbanistycznego Biecza decydują m. in. kształtowane od
XIII/XIV do XVI w. fortyfikacje miejskie, zjawisko rzadkie w skromnych i niezasobnych
na ogół miastach małopolskich. Stan zachowania obwodu obronnego i jego
poszczególnych elementów jest zróŜnicowany. W pierwszym rzędzie konieczny jest
wpis całości fortyfikacji do rejestru zabytków, co stworzyłoby szanse na
dofinansowanie zadania przez władze konserwatorskie (aktualnie wpisana jest
jedynie baszta zwana Katowską (wpis do rej. zabytków 05.03.1930, nr 20 oraz „Dom
z Basztą”). Konieczne jest przyjęcie zasad ochrony i ekspozycji fortyfikacji. W tym
celu naleŜy kolejno:
1. wykonać dokumentację naukowo-historyczną na podstawie wszystkich
dotychczasowych opracowań badawczych oraz źródeł pisanych, ikonograficznych i
planistycznych; dokumentacja winna zawierać wytyczne do uzupełniających badań
terenowych (archeologicznych i architektonicznych);
2. w oparciu o wymieniona wyŜej dokumentacje i badania opracować wytyczne
konserwatorskie, przyjęte przez władze lokalne i konserwatorskie, do
konserwatorskiego projektu konserwacji i ekspozycji linii obronnej;
3. sukcesywnie realizować projekt, który winien zakładać:
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3.1.moŜliwie pełne wyeksponowanie obwodu w skali dwuwymiarowej (zaznaczenie w
terenie linii muru, sytuacji baszt i bram, w miarę moŜności eksponowanie w zieleni
niskiej stoków i przeciwstoków fosy o wałów (celowe wykupy wtórnej, niezabytkowej
zabudowy deformującej linie obronną – dla umoŜliwienia rozbiórek i pełniejszej
ekspozycji zachowanych reliktów);
eksponowanie fragmentów murów zachowanych w obrębie istniejących budowli;
3.3.rezygnację z dalszego rekonstruowania elementów załoŜenia (dotychczasowe
rekonstrukcje – obu baszt i odcinka muru z gankiem dla straŜy – są wystarczające
dla plastycznego ukazania załoŜenia dla celów dydaktycznych) dla zachowania jego
autentyzmu;
3.4.przeprowadzenie konserwacji zachowanych elementów, znajdujących się w złym
stanie, a w szczególności:
zachodniej ściany baszty kwadratowej po zachodniej stronie kościoła (przy
dzwonnicy kościelnej) – wykazującej aktualnie postępujące zwietrzenie kamienia i
wypłukanie spoinowania (wymagane opracowanie specjalistycznej, konserwatorskiej
technologii);
rezerwat archeologiczny obejmujący relikty przedbramia bramy Górnej (przed fasadą
kościoła): prace zabezpieczające wietrzejąc koronę murów, uporządkowanie zieleni;
odcinek muru na szkarpie doliny Ropy, przy budynku dawnego grodu starościńskie
(dziś szkoły).
Najpilniejszym w skali miasta zadaniem konserwatorskim jest remont, konserwacja
i adaptacja późnogotyckiego szpitala św. Ducha, budynku wzniesionego przed 1487
r. w obrębie dawnego zamku królewskiego, ofiarowanym miastu na szpital przez
królową Jadwigę w 1395 r. Cenny budynek pracowicie podnoszony jest w chwili
obecnej z ruin – jego stan był bardzo zły. Szybko postępowała destrukcja substancji:
statyka murów była zagroŜona, ceglane lico elewacji, detale kamienne i spoiny były
zwietrzałe, z licznymi ubytkami. Nieszczelne pokrycie dachowe i brak izolacji
powodowłąy postępujące zawilgocenie murów. Z uwagi na wybitną wartość
zabytkową (jeden z najcenniejszych świeckich budynków późnogotyckich
w Małopolsce) konieczne było natychmiastowe zabezpieczenie awaryjne,
opracowanie konserwatorskiego projektu remontu konserwatorskiego z częściową
rekonstrukcją i adaptacją na cele uŜytkowe (preferowane cele kulturalne lub
muzealne). Szczególnej troski wymagają trzy unikalne domy renesansowe, z których
dwa – tak zwany dom Kromera i „Dom z Basztą” Barianów-Rokickich pełnią funkcje
muzealne W tak zwanym Domu Kromera (ul. Kromera 5) pilnej, specjalistycznej
konserwacji wymaga kamieniarka trzech okien na piętrze w elewacji zachodniej.
W „Domu z Basztą” naleŜy prowadzić konserwację elewacji finansowaną na mocy
uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego, 26. 03. 2007. Ponadto
w przyrynkowej kamienicy Chodorów (zwanej „domem zbója Becza”) konieczna jest
pilna, specjalistyczna konserwacja odsłoniętych przed laty wątków ceglanych
(postępująca destrukcja) i renesansowego portalu kamiennego w sieni –
z kontynuowaniem prac finansowanych w roku bieŜącym na mocy wspomnianej
uchwały. Wszelkie zadania konserwatorskie wymagają specjalistycznego wykonania
przez dyplomowanych artystów-konserwatorów.
W pozostałej zabudowie mieszkalnej w obrębie średniowiecznego układu
urbanistycznego (to jest średniowiecznej linii obronnej) – naleŜy dąŜyć do
zachowania niskich gabarytów, brył z wysokimi dachami i wystroju elewacji w
domach wymienionych wyŜej, w katalogu wartości kulturowych (ul. Grodzka 1, 3, 4,
5, 7. 8. 9. 10, 12, 13, 15, 26, 30; ul. Kromera 3; ul. Piekarska 1, 4, 7, 11, 23, 25;
Rynek 10, 11, 12, 21, 23, 35, 26, 27, 28; ul. Węgierska 3, 5, 11, 15, 17).
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Zachowania w obecnym, dobrym stanie wymaga ratusz.
Wpisu do rejestru zabytków oraz utrzymania w obecnym charakterze brył, gabarytów
i elewacji wymagają budynki szkół z doby galicyjskiej przy ul. Bochniewicza 2,
Grodzkiej 22 i Kazimierza Wielkiego / Tysiąclecia.
7. Ochrona architektury wiejskiej
W granicach Biecza zachował się – w złym stanie - jeden zabytek dawnego
budownictwa wiejskiego: chałupa przy cmentarzu, na wzgórzu, w rejonie
wczesnośredniowiecznego podgrodzia. Chałupa zasługuje na wpis do rejestru
zabytków, za w razie niemoŜności zachowania na miejscu na wykup i przeniesienie
do skansenu.
8. Ochrona architektury kolejowej
NaleŜy zachować budynek stacji kolejowej w Bieczu.
9. Ochrona kompozycji zieleni
Zagadnienie to na terenie gminy wiąŜe się problematyką róŜnych zespołów
zabytkowych.
Operowanie
zielenią
winno
towarzyszyć
eksponowaniu
średniowiecznej linii obronnej Biecza. Pielęgnacji – ale selekcji w wypadku
samosiewów - wymaga zieleń cmentarna, rekompozycji wymagają parki dworskie
(zwłaszcza w Libuszy). Zachowania wymagają stare drzewa przy kapliczkach i
figurach przydroŜnych, będące tak charakterystycznym elementem rodzimego
krajobrazu. W Bieczu pielęgnacji wymaga zieleń w obrębie ulic i Rynku; naleŜy
preferować niskie drzewa o kulistych koronach, nie przesłaniające światła i
architektury.
10. „Mała architektura”: kapliczki i figury przydroŜne
Cały zasób wymieniony wyŜej w części katalogowej wymaga zachowania i opieki.
Pilnym zadaniem jest remont konserwatorski zachowanej w bardzo złym stanie
kapliczki Bieczu pod Górą Zamkową, pochodzącej z XVIII/XIX w.; z uwagi na
wartość zabytkową – winna być ona wpisana do rejestru zabytków. WaŜnym
zadaniem jest specjalistyczna konserwacja zespołu kamiennych, późnobarokowych
figur w RoŜnowicach (św. Jana Nepomucena, św. Michała Archanioła, św.
Tadeusza). Podobnych prac wymagają teŜ niektóre inne figury kamienne, np. krzyŜe
przydroŜne w Libuszy i Sitnicy. Prace te mogą prowadzić tylko dyplomowani artyścikonserwatorzy, według programów zaakceptowanych przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.
W otoczeniu kapliczek i figur naleŜy zachowywać drzewa, integralnie związane z ich
genezą.
11. Problematyka badań archeologicznych i architektonicznych
Badania archeologiczne i architektoniczne winny poprzedzić eksponowanie
średniowiecznej linii obronnej Biecza. NaleŜy przewidzieć teŜ badania
archeologiczne i architektoniczne na Górze Zamkowej w Bieczu (w nawiązaniu do
amatorskich badań z 1877 r. i profesjonalnych z 1961 r.) z wytycznymi do
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ewentualnego eksponowania rzutu niezachowanego zamku), na terenie bieckiego
podgrodzia (przy kaplicy cmentarnej) oraz w zespole folwarcznym na Załawiu
(związane z postulatem ochrony pozostałości dworu miejscu siedziby wójtowskiej).
Ponadto wszelkie wykopy ziemne w obrębie historycznego centrum Biecza (tj. w
obrębie dawnej linii obronnej) naleŜy objąć nadzorami archeologicznymi.
12. Problematyka muzealna
Na terenie gminy działają dwie znaczące placówki muzealne: Muzeum Ziemi Bieckiej
w Bieczu i Muzeum Przemysłu Naftowego i Etnografii Anny i Tadeusza Pabisów w
Libuszy.
Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu ma tradycje sięgające 1898 r., kiedy pierwsze
zbiory gromadzono przy powołanej wówczas Czytelni Ludowej. Kolejne etapy to
działalność Towarzystwa Przyjaciół Biecza i Ziemi Bieckiej zapoczątkowana w 1938
r. przez Witolda Fuska i gwardiana klasztoru reformatów o. Ludwika Szelągowskiego,
powołanie muzeum w ramach PTTK w 1953 r., upaństwowienie placówki w 1961 r. i
wreszcie – w 2003 r. – nadanie jej obecnego statusu i nazwy. Dzisiaj ekspozycja
muzealna mieści się w czterech zabytkowych obiektach – renesansowych
kamienicach Barianów Rokickich i tak zwanej Kromera oraz dwóch basztach.
Ekspozycja obejmuje m. in. materiały do historii Biecza i okolic, dokumenty
dotyczące operacji gorlickiej (m. in. oryginał rozkazu z 2 maja 1915 r.), zbiory
etnograficzne, rekonstrukcję apteki (zgodnie z tradycją najstarszej apteki w
kamienicy Barianów Rokickich). Niezbędne są środki na prace remontowe i
konserwatorskie w zajmowanych przez Muzeum zabytkowych obiektach (zob.
wnioski dot. poszczególnych obiektów), w tym na prace zabezpieczające przed
niebezpieczna dla eksponatów wilgocią oraz środki na konserwację, zakupy i
naukowe opracowywanie muzealiów. Z uwagi na role archeologii w badaniach nad
najstarszą historią Biecza – celowe jest rozwinięcie działu archeologicznego w
oparciu o własne badania naukowe.
Muzeum Przemysłu Naftowego i Etnografii Anny i Tadeusza Pabisów w Libuszy,
utworzone przez państwa Pabisów w 1977 r., to zgromadzone wyłącznie dzięki ich
pasji bardzo cenne zbiory, obejmujące autentyczne i zrekonstruowane urządzenia do
wydobywania i przetwarzania ropy naftowej (m. in. destylatornia z Siar z 1856 r.,
rekonstrukcje szybów – m. in. z Dominkowic - i wiertnic, najstarsza kopanka
„Stanisław” funkcjonująca od 1852 r. w Pustym Polu na granicy Siar i Sękowej),
materiały ikonograficzne związane z górnictwem naftowym, minerały, pamiątki po
ludziach związanych z przemysłem naftowym, zbiory etnograficzne (stroje,
narzędzia, meble). Dla rozwoju tej cennej placówki konieczne są dotacje,
zapewniające profesjonalne opracowanie zbiorów, zakupy muzealiów oraz ich
konserwację. W perspektywie naleŜałoby przewidzieć wzniesienie budynku
odpowiadającego wymogom współczesnego muzealnictwa.
13. Ochrona miejsc historycznych i wartości niematerialnych
Ochronie winny podlegać nazwy miejscowości, przysiółków, rzek, potoków, pól,
lasów, gór; takŜe historyczne nazwy ulic w Bieczu (Rynek, Grodzka, Węgierska).
Dokumentem tragicznej historii są liczne cmentarze wojenne z I wojny światowej oraz
pamiątki Holocaustu (miejsce straceń śydów na kirkucie w Bieczu, tablica
pamiątkowa w fasadzie dawnej bieckiej boŜnicy).
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B. GMINA BOBOWA
1. Charakterystyka zasobu
Kolonizacja na prawie niemieckim, która objęła te tereny w 2. poł. XIII w. i w wieku
XIV, przyniosła szereg ciekawych realizacji. Na czoło wysuwa się układ
urbanistyczny miasta Bobowej, wytyczony w wyniku lokacji (ok. 1330 r.?), o
szachownicowo-pasmowej dyspozycji centrum osadniczego, ujętego zapewne
dopiero w 1. poł. XVII w. trwałą linią obronna (zachowane reszty zimnych bastei i
bastionu o murowanych barkach, wykorzystanego jako ogrodzenie cmentarza
przykościelnego). Zachowała się teŜ ogólna dyspozycja lokacyjnych załoŜeń
wiejskich (Brzana, Jankowa, Sędziszowa, StróŜna, Wilczyska) z „nawsiami”
(centrami osadniczymi) w dolinach potoków i regularnym układem ról (łanów) na
zboczach wzgórz.
Stosunkowo liczne są murowane, gotyckie kościoły: parafialny Wszystkich Świętych
w Bobowej (z zachowanym sklepieniem krzyŜowo-Ŝebrowym w prezbiterium) i filialny
św. Zofii tamŜe) oraz parafialny św. Mikołaja w Siedliskach. Drewniana architekturę
sakralną reprezentuje kościół parafialny św. Stanisława w Wilczyskach, którego
architektura z pocz. XVII w. kontynuuje tradycje gotyckiego budownictwa
drewnianego.
O wielokulturowości tradycji decydują wybitne zabytki Ŝydowskie Bobowej, powstałe
po 1732 r.: boŜnica reprezentująca charakterystyczny dla ziem polskich typ świątyni
dziewięciopolowej i kirkut wieńczący wzgórze nad przysiółkiem Humry.
Bogato reprezentowana jest architektura dworska. Wysoką – w skali Małopolski –
wartość zabytkowa prezentuje renesansowy dwór w JeŜowie. Dwór w Bobowej
otrzymał swą dzisiejszą postać okazałego, klasycystycznego pałacu w 1. poł. XIX w.,
lecz zapewne kryje w sobie pozostałości siedziby rycerskich właścicieli miasta,
sięgającej początkami moŜe doby lokacji, a więc 1. poł. XIV w. Zachował się teŜ
klasycystyczny dwór w Siedliskach. W skład wszystkich zespołów dworskich
wchodzą parki; mimo zburzenia dworu – przetrwał park dworski w Janówce.
Stosunkowo skromnie prezentuje się zasób wiejskiej zabudowy regionalnej. Z
rodzimym krajobrazem wiąŜą się przydroŜne kapliczki i figury. W przeciwieństwie do
ościennych gmin – niewiele jest tu cmentarzy z I wojny światowej (zasób ten
ograniczony jest do kwater na cmentarzach rzymskokatolickim i Ŝydowskim w
Bobowej).
2. Ochrona układu urbanistycznego Bobowej i układów wiejskich;
ochrona krajobrazu
Podstawą ochrony układu urbanistycznego Bobowej winno być studium historycznourbanistyczne, które w oparciu o szczegółowe analizy historyczne i krajobrazowe
określiłoby strefy ochrony konserwatorskiej. Strefy te – po ich zatwierdzeniu przez
Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – winny być uwzględnione w
planie zagospodarowania przestrzennego, stając się prawem lokalnym po jego
przyjęciu przez Radę Gminy. Większa część historycznego centrum miasta powinna
być objęta strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej krajobrazu z zabudową (A),
otwarte tereny rolne (nie budowlane) – strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej
krajobrazu bez zabudowy (AK), historyczne przedmieścia – strefą częściowej
ochrony konserwatorskiej krajobrazu z zabudową (B), częściowo zurbanizowane
dawne tereny rolne – strefą częściowej ochrony konserwatorskiej krajobrazu bez
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zabudowy (BK), tereny przeznaczone pod nowe inwestycje – strefą ograniczającą
ochronę do wybranych elementów (C).
Analogiczne studia (historyczno-ruralistyczne) winny otrzymać najcenniejsze zespoły
wiejskie. Strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej (A) wiązałyby się tu z ochroną
otoczenia zabytkowych kościołów, strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej krajobrazu
bez zabudowy (AK) objęłyby tereny rolne i leśne, strefy częściowej ochrony
konserwatorskiej krajobrazu z zabudową (B) – nawsia (historyczne centra osadnicze)
poszczególnych wsi, strefy częściowej ochrony krajobrazu bez zabudowy (BK) –
dawne tereny rolne z rozwijając się nową zabudową, strefy ochrony wybranych
elementów (C) – tereny zarezerwowane dla nowych inwestycji.
3. Ochrona architektury i sztuki sakralnej
Najpilniejszym zadaniem tej kategorii jest remont i konserwacja gotyckiego,
murowanego z kamienia kościoła filialnego św. Zofii w Bobowej. Obserwuje się tu
postępującą destrukcję kamienia i spoin oraz wietrzenie portali. Niezbędne jest
podjęcie – przez dyplomowanych artystów-konserwatorów, w oparciu o program
zatwierdzony przez władze konserwatorskie - specjalistycznej konserwacji
kamiennego wątku wraz ze spoinami oraz portali.
W znacznie lepszym stanie zachował się gotycki, murowany kościół parafialny p.w.
Wszystkich Świętych w Bobowej. Pilnym zadaniem konserwatorskim jest tu tylko
specjalistyczna konserwacja portalu gotyckiego w fasadzie oraz portalu barokowego
w elewacji południowej z rekonstrukcja brakujących elementów herbu Ogończyk. W
perspektywie naleŜy przewidzieć przywrócenie gładkich tynków zewnętrznych w
miejsce „kropionych”, kolidujących ze stylowym wyrazem kościoła.
Utrzymania w obecnym, dobrym stanie wymaga drewniany kościół parafialny p.w.
św. Stanisława w Wilczyskach. Celowe jest tu przeprowadzenie bieŜącego remontu
neogotyckiej, murowanej kaplicy w ogrodzeniu przykościelnego cmentarza, z
przywróceniem gładkiego tynku w miejsce „kropionego”; prace wymagają nadzoru
konserwatorskiego.
W obecnym, dobrym stanie naleŜy utrzymać boŜnicę w Bobowej.
4. Ochrona cmentarzy
W tej kategorii najpilniejszym zadaniem jest konserwacja jednego z najcenniejszych
cmentarzy Ŝydowskich (kirkutów) w Małopolsce, załoŜonego po 1732 r. cmentarza w
Bobowej, połoŜonego malowniczo na szczycie wzgórza. Większość kamiennych
macew zachowana jest w złym stanie: niektóre, przechylone, groŜą upadkiem,
zwietrzały kamień odpada płatami wraz z inskrypcjami. W pierwszej kolejności naleŜy
opracować dokumentację konserwatorską z odczytaniem przez hebraistów napisów
(zadanie pilne wobec postępującej destrukcji, powodującej, Ŝe z kaŜdą chwila
inskrypcje stają się mniej czytelne) oraz podjęcie specjalistycznej konserwacji
zagroŜonych macew. Celowy jest teŜ remont kwatery wojennej z I wojny światowej
wg projektu konserwatorskiego. Konserwacja kamienia wymaga specjalistycznego
wykonawstwa (przez dyplomowanych artystów-konserwatorów) i zatwierdzenia
programów postępowania konserwatorskiego przez władze konserwatorskie.
Ochrony krajobrazowej (w ramach strefy AK; zob. wyŜej, pkt b) wymaga otoczenie
cmentarza, który winien utrzymać swą funkcję krajobrazowej dominanty.
Specjalistycznych prac konserwatorskich wymagają teŜ liczne nagrobki kamienne na
cmentarzach rzymskokatolickich w Bobowej, Siedliskach i Wilczyskach.
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5. Ochrona zespołów dworskich
NajwaŜniejszym i najpilniejszym zadaniem w tej kategorii jest rewaloryzacja i
zagospodarowanie zespołu dworskiego w Bobowej. W wyniku opuszczenia dworu
przez szkołę – jego stan jest dzisiaj bardzo zły, stale się pogarszający, groŜący ruiną.
Konieczne jest
szybkie zabezpieczenie awaryjne, określenie funkcji oraz
opracowanie dokumentacji remontu konserwatorskiego. Z uwagi na genezę dworu
jako dawnej siedziby właścicieli miasta – znacznie wcześniejszą, od obecnej,
klasycystycznej budowli z 1. poł. XIX w., sięgającą moŜe XIV w. - celowe są badania
terenowe: archeologiczne, architektoniczne i stratygraficzne tynków. W wyniku badań
winien powstać projekt konserwatorski, wymagający zatwierdzenia przez władze
konserwatorskie. Projekt winien objąć teŜ parkowe otoczenie wraz z zielenią na
szkarpie rzecznej (z wykorzystaniem rejestracji układu na planie katastralnym z poł.
XIX w.).
W stanie zaniedbania przetrwał zespół dworski w Siedliskach. Dwór – poza nowym
pokryciem dachowym – wymaga remontu konserwatorskiego (celowe badania
stratygraficzne tynków – moŜliwość odkrycia polichromii) i ekspozycji kolumn z
usunięciem zamurowań. Konieczna jest rewaloryzacja parku w oparciu o projekt
konserwatorski (z wykorzystaniem rejestracji układu na planie katastralnym z poł. XIX
w.).
Celowa jest rewaloryzacja parku dworskiego w Jankowej (w oparciu o projekt
konserwatorski i archiwalny plan katastralny z poł. XIX w.).
Cenny zespół renesansowego dworu w JeŜowie wymaga utrzymania w obecnym
sanie i charakterze. W budynku dworu potrzebna jest obecnie impregnacja i
częściowe uzupełnienie gontowego pokrycia dachu. NaleŜy teŜ przeprowadzić
remont konserwatorski drewnianego lamusa oraz uporządkować parku w oparciu o
projekt konserwatorski (z wykorzystaniem rejestracji układu na planie katastralnym z
poł. XIX w.).
6. Ochrona świeckiej architektury miejskiej Bobowej
Najistotniejszym problemem jest tu ekspozycja dawnej linii obronnej. Ślady wałów z
doby nowoŜytnej i moŜe średniowiecznej zachowane są fragmentarycznie ze
wszystkich stron wokół średniowiecznego, lokacyjnego centrum miasta. NaleŜy
przeprowadzić badania archeologiczne oraz – w oparciu o ich wyniki i rejestrację
zachowanych elementów (zob. karty ewidencyjne opracowane przez Jerzego Tura w
archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Nowym Sączu) - opracować
projekt konserwatorski ekspozycji dawnej linii obronnej. W ramach tego zadania
naleŜy eksponować kamienne lica bastionu wykorzystanego w murze cmentarnym
kościoła parafialnego.
W obrębie średniowiecznego centrum miasta (wspomnianej linii obronnej) celowe
zachowanie niskich gabarytów i tradycyjnych brył z wysokimi dachami. W oparciu o
kwerendy ikonograficzne (poszukiwania starych widoków) moŜna dokonać
rekonstrukcji utraconych form niektórych domów.
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7. Ochrona architektury wiejskiej
Zasób dawnej, drewnianej zabudowy wiejskiej – w zasadzie został utracony w
ostatnich dziesięcioleciach. Ochrony – in situ lub poprzez przeniesienie do skansenu
– wymaga drewniana kuźnia w StróŜnej.
8. Ochrona architektury kolejowej
NaleŜy zachować budynki stacji kolejowych w Gorlicach i Zagórzanach.
9. Ochrona kompozycji zieleni
Ochrona zabytkowej zieleni wiąŜe się na terenie gminy z problematyką parków
dworskich i ekspozycją linii obronnej Bobowej (celowe wprowadzenie zieleni niskiej,
akcentującej przebieg obwałowań)
10. „Mała architektura”: kapliczki i figury przydroŜne
Cały zasób wymieniony wyŜej w części katalogowej wymaga zachowania i opieki.
NaleŜy chronić drzewa rosnące przy figurach i kapliczkach, stanowiące – wraz z nimi
– waŜny element tradycyjnego, rodzimego krajobrazu wiejskiego.
11. Problematyka badań archeologicznych i architektonicznych
Badania terenowe winny poprzedzać niektóre realizacje konserwatorskie. Jak
wspomniano – badania archeologiczne są potrzebne dla określenia przebiegu i
datowania obwałowań Bobowej, badania archeologiczne i architektoniczne winny
poprzedzić prace konserwatorskie we dworze w Bobowej. W obrębie
średniowiecznego centrum Bobowej a takŜe w otoczeniu kościoła i dworu w
Siedliskach oraz dworu w JeŜowie – nadzorami archeologicznymi winny być objęte
wszelkie prace ziemne.
12. Problematyka muzealna
Na terenie gminy nie działa Ŝadna placówka muzealna. Celowym byłoby rozwaŜenie
jej powołania – np. oparciu o Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zespól Szkół
Zawodowych w Bobowej
13. Ochrona miejsc historycznych i wartości niematerialnych
Ochronie winny podlegać nazwy miejscowości, przysiółków, rzek, potoków, pól,
lasów, gór.
Ochrony wymagają:
• pamiątki Holocaustu w postaci tablicy w fasadzie dawnej boŜnicy w Bieczu i
na kirkucie w Bobowej,
• chasydzkie tradycje Bobowej związane z postacią cadyka Salomona
Halberstama i jego syna Bencjona,
• tradycje koronczarstwa w Bobowej.
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C. MIASTO GORLICE
1. Charakterystyka zasobu
Gorlice są cennym zespołem zabytkowym o zróŜnicowanych walorach,
kształtowanych od XIV do XX wieku. Najwcześniejszym, zachowanym w czytelnym
stanie zabytkiem, jest układ urbanistyczny, związany z lokacja miasta na prawie
niemieckim, dokonana po połowie XIV w.: szachownicowy, dziewięciopolowy, z
kwadratowym rynkiem w centrum; z układem tym związane jest teŜ rozmierzenie ról,
czytelne w obrębie późniejszych wsi (Ropica, StróŜyska, Glinik). Spośród
późniejszych układów przestrzennych na uwagę zasługuje przedmieście Zawodzie,
ukształtowane zasadniczo w latach 1787-8, w związku przebiciem odcinka traktu
„podkarpackiego”.
Jedną z znaczących dominant układu urbanistycznego – poza nadbudowanym w XX
w. ratuszem – jest kościół parafialny, zbudowany w obecnej postaci w latach 18781890, cenny przykład architektury eklektyzmu, nieprzypadkowo nawiązujący
(projektantem był włoski dominikanin) do architektury weneckich kościołów
palladiańskich z 2. poł. XVI w. W wyposaŜeniu wnętrza znajdują się dzieła znanych
artystów: Henryka Marconiego i Jana Styki.
Sakralną architekturę Ŝydowska reprezentują dwie – zachowane w złym stanie –
boŜnice z końca XIX w.
Cennym elementem panoramy miasta jest odbudowany po zniszczeniach dwór jego
właścicieli – Karwacjanów, z zachowanymi elementami średniowiecznymi i
nowoŜytnymi.
Układy urbanistyczne centrum miasta i przedmieść wypełnia zróŜnicowana w swych
funkcjach i formach zabudowa. W zabudowie mieszkalnej wyróŜniają się pojedyncze
domy klasycystyczne z 1. poł. XIX w. (najcenniejszy przy Rynku 6-7) oraz niskie,
parterowe domy z końca XVIII w. (m. in. zespół przy ul. Wąskiej w centrum miasta
oraz część zabudowy wspomnianego przedmieścia Zawodzie). Liczniejsze są
kamienice, domy w ogrodach i wille z doby autonomii galicyjskiej (XIX/XX w.) i lat
międzywojennych XX w. Z tegoŜ okresu pochodzi szereg znaczących, okazałych
budowli uŜyteczności publicznej: kilku szkół, „Sokoła”, sądu i starostwa (z doby
autonomii galicyjskiej) i banku (z lat międzywojennych XX w.). Ten sam okres
przyniósł rozwój zabudowy przemysłowej związanej z eksploatacją i przetwarzaniem
ropy naftowej – w postaci zespołów fabrycznych na terenie Glinika.
Z programem powiatowego miasta doby autonomii galicyjskiej związane są
kompozycje parków publicznych „Sokolskiego” i miejskiego (imienia pioniera
przemysłu naftowego, Williama Henry’ego Mac Garvey’a).
Wysokie walory zabytkowe prezentują cmentarze: rzymskokatolicki (załoŜony na
przełomie XVIII/XIX w., o krajobrazowej kompozycji, z zachowanymi zabytkowymi
kaplicami i nagrobkami), Ŝydowski (załoŜony zapewne w XVIII w. na stoku Góry
Cmentarnej) i aŜ pięć cmentarzy wojennych z I wojny światowej, upamiętniających
krwawą bitwę gorlicka z 1915 r. Zachował się teŜ cmentarz z II wojny światowej.
Gorlice są znaczącym ośrodkiem muzealniczym. Muzeum Regionalne PTTK
prezentuje historię i kulturę miasta oraz – szczegółowo – bitwę gorlicką i zagadnienia
związane z wojennymi cmentarzami. Dwór Karwacjanów mieści Gorlicka Galerię
Sztuki.
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2. Ochrona układu urbanistycznego Gorlic; ochrona krajobrazu
Podstawą ochrony układu urbanistycznego Gorlic winno być studium historycznourbanistyczne, które w oparciu o szczegółowe analizy historyczne i krajobrazowe
określiłoby strefy ochrony konserwatorskiej. Strefy te – po ich zatwierdzeniu przez
Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – winny być uwzględnione w
planie zagospodarowania przestrzennego, stając się prawem lokalnym po jego
przyjęciu przez Radę Miasta. Większa część historycznego centrum miasta powinna
być objęta strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej krajobrazu z zabudową (A),
otwarte tereny rolne (nie budowlane) i zabytkowe parki – strefą ścisłej ochrony
konserwatorskiej krajobrazu bez zabudowy (AK), historyczne przedmieścia –
zwłaszcza Zawodzie - strefą częściowej ochrony konserwatorskiej krajobrazu z
zabudową (B), częściowo zurbanizowane dawne tereny rolne – strefą częściowej
ochrony konserwatorskiej krajobrazu bez zabudowy (BK), tereny przeznaczone pod
nowe inwestycje (w tym dawne tereny przemysłowe) – strefą ograniczającą ochronę
do wybranych elementów (C). Szczególny nacisk naleŜy połoŜyć na eksponowanie
cennej panoramy Gorlic od strony doliny Ropy, z dominantami w postaci ratusza,
kościoła parafialnego i dworu Karwacjanów ponad wysoką szkarpa miejską. NaleŜy
wykluczyć dalsza zabudowę szkarpy, z kultywowaniem tu zieleni niskiej. Wymogom
ochrony wspomnianej panoramy naleŜy podporządkować gabaryty zabudowy
połoŜonej u jej stóp.
3. Ochrona architektury i sztuki sakralnej
Najwybitniejszy zabytek architektury sakralnej Gorlic – kościół parafialny – znajduje
się w stanie dobrym i wymaga jedynie bieŜącej pielęgnacji.
Rewaloryzacji wymagają obie dawne boŜnice. NaleŜy przywrócić pierwotne formy ich
fasadom (wg ikonografii) i wprowadzić funkcji odpowiednie dla architektury sakralnej,
umoŜliwiające odtworzenie charakteru wnętrza męskiej sali modlitewnej.
4. Ochrona cmentarzy
Cmentarz parafialny rzymskokatolicki wymaga rewaloryzacji kompozycji zieleni
cmentarnej w oparciu o projekt konserwatorski oraz specjalistycznej konserwacji
elementów kamiennych i Ŝeliwnych – prowadzonej przez artystów konserwatorów w
oparciu o programy zatwierdzone przez władze konserwatorskie.
Znacznie większego zakresu prac wymaga cmentarz Ŝydowski, zachowany w stanie
bardzo złym. Konieczne jest tu pilne opracowanie inwentaryzacji nagrobków z
odczytaniem inskrypcji (wskutek postępującej destrukcji kamienia odczytanie
większości inskrypcji w przyszłości nie będzie moŜliwe) oraz opracowanie – w
oparciu o badania historyczne – projektu rekompozycji cmentarza (do zatwierdzenia
przez władze konserwatorskie): ogrodzenia, zieleni, eksponowania zachowanych
macew. Potrzebna jest tu pilna, specjalistyczna konserwacja nagrobków,
prowadzona przez artystów konserwatorów w oparciu o programy zatwierdzone
przez władze konserwatorskie.
Po kompleksowych pracach konserwatorskich – stan czterech gorlickich cmentarzy
wojennych z I wojny światowej naleŜy uznać jako dobry. NaleŜy sukcesywnie
kontynuować prace konserwatorskie. Na cmentarzu nr 98 rekonstrukcji – według
ikonografii – wymaga krzyŜ. Celowym byłoby oznaczenie miejsca niezachowanego
cmentarza nr 89, zlikwidowanego w związku z budowa osiedla blokowego przy ul.
Kopernika. Na cmentarzu z II wojny światowej celowe jest wymiana tablicy z
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nazwiskami, umieszczenie danych o poległych na ich grobach oraz – po uzgodnieniu
z rodzinami – ewent. symboli religijnych (krzyŜy cerkiewnych i rzymskich),
zaprojektowanie estetycznego ogrodzenia (obecne wykonane z metalowej siatki) z
bramą, umieszczenie przy bramie zakładu przemysłowego informacji o dostępności
cmentarza.
5. Ochrona świeckiej architektury miejskiej
Ochrona świeckiej architektury miejskiej – to szereg rozmaitych problemów.
NaleŜy zachować zasób określony w katalogowej części niniejszego opracowania.
Przy okazji remontów – celowe byłyby korekty brył, fasad i związanej z nimi stolarki;
istotną wskazówką byłby tu cenny zbiór starych pocztówek zgromadzony przez Pana
Leszka Wojtasiewicza. Szereg cennych obiektów – po remontach – naleŜy zachować
w stanie obecnym (jak odbudowany dwór właścicieli Gorlic – Karwacjanów). Spośród
zabudowy uŜyteczności publicznej (wymaga ona wpisów do rejestru zabytków)
szczególnie istotna byłaby rewaloryzacja dawnego budynku „Sokoła”, o cechach
stylowych częściowo zatartych przez niewłaściwe przebudowy. Rewaloryzacja – z
przywróceniem pierwotnego rozwiązania fasady – winna być tu przeprowadzona w
oparciu o projekt konserwatorski (wymagający zatwierdzenia przez władze
konserwatorskie). uwzględniający przekazy ikonograficzne (widokówka w zbiorach
Leszka Wojtasiewicza w Gorlicach, ok. 1910). W zabudowie mieszkalnej szczególnie
istotnym zadaniem jest konserwacja późnoklasycystycznej fasady domu przy Rynku
6-7 (z 1837 r.). Skuteczna ochrona naleŜy objąć całokształt stylowej zabudowy
mieszkalnej z róŜnych okresów, w tym eklektyczne i secesyjne wille w ogrodach,
połoŜone w obrębie dawnych przedmieść.
6. Ochrona architektury przemysłowej i kolejowej
Na czoło wysuwa się tu popadający w coraz większe zaniedbanie zespół dawnej
Rafinerii Nafty w Gliniku Mariampolskim przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego i ul.
Michalusa, złoŜony z budynku biurowego, dwóch domów pracowniczych dla wyŜszej
kadry, domu dla robotników (ul. i zabudowy przemysłowej. Całość zespołu winna być
wpisana do rejestru zabytków i zagospodarowana dla współczesnych potrzeb.
Konieczna jest weryfikacja historycznych elementów zachowanych w obrębie
zespołu fabrycznego.
Zachowania i odpowiedniego zagospodarowana wymaga pobliski budynek stacji
kolejowej.
7. Ochrona kompozycji zieleni
Kompozycje zieleni na terenie Gorlic prezentują znaczny stopień zróŜnicowania.
Poza zielenią związaną ze scharakteryzowanymi wyŜej cmentarzami (poz. d) i
ogrodami przy prywatnych willach – naleŜy tu wymienić zieleń szkarpy miejskiej,
zieleń w obrębie ulic i placów, zieleń nadrzeczną oraz parki publiczne.
Jak wspomniano wyŜej (pkt b) – naleŜy kultywować niską zieleń szkarpy miejskiej
nad dolina Ropy jako waŜny element w ekspozycji cennej panoramy Gorlic.
Wytycznymi dla kształtowania zieleni we wnętrzach ulicznych i placowych (winny być
przekazy ikonograficzne z XIX/XX w. (por. wspomniany zbiór pocztówek Pana
Leszka Wojtasiewicza). NaleŜy preferować skwery i niskie drzewa o kulistych
koronach, tworzące szpalery przy szerszych ulicach oraz niewielkie grupy w obrębie
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Rynku i placów, nie przesłaniające widoków na wartościowe fasady i nie
przesłaniające światła.
NadbrzeŜa Ropy i Sokówki winny być objęte współczesną kompozycja zieleni.
Stan dawnego parku „Sokolskiego” w widłach Ropy i Sokówki naleŜy uznać za dobry;
pielęgnacja prowadzona jest na bieŜąco. Celowe byłoby przywrócenie w dawnych
miejscach drewnianych pawilonów znanych z ikonografii (widokówki w zbiorach pana
Leszka Wojtasiewicza w Gorlicach).
W gorszym stanie zachował się park miejski im. Williama Henry’ego Mac Garvey’a.
Celowy jest tu wpis do rejestru zabytków i opracowanie konserwatorskiego projektu
rewaloryzacji parku w oparciu o materiały ikonograficzne i inwentaryzację zieleni.
8. „Mała architektura”: kapliczki i figury przydroŜne
Najcenniejsze figury przydroŜne – Chrystusa Frasobliwego na Zawodziu i Matki
Boskiej na szkarpie miejskiej – zachowane są w stanie dobrym i wymagają tylko
bieŜącej opieki. Celowe jest wpisanie ich do rejestru zabytków.
9. Problematyka badań archeologicznych i architektonicznych
Stosunkowo późna metryka zabudowy Gorlic sprawia, Ŝe problematyka tanie ma
tutaj podstawowego znaczenia. Wszelkie prace ziemne prowadzone w obrębie
historycznego centrum miasta winny być powiązane z nadzorami archeologicznymi.
10. Problematyka muzealna
Znaczącą placówką w Ŝyciu artystycznym Małopolski była (i pozostaje choć w innej
formie) Małopolska Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów”, utworzona w 2000 r. jako
kontynuacja działalności prowadzonej od 1983 r. przez filię nowosądeckiego Biura
Wystaw Artystycznych. Galeria – mająca siedzibę w zabytkowym, zrekonstruowanym
dworze Karwacjanów – dysponuje dwoma salami wystawowymi – główną im. Ks.
Bronisława Świeykowskiego i kameralna im. Prof. Włodzimierza Kunza. Przy galerii
juŜ w 1983 r. postał Klub Sztuki im. Alfreda Długosza. Ta znacząca juŜ w skali
krajowej placówka artystyczna wymaga dotacji dla rozwijania działalności.
Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z 28 maja 2007 r.
w sprawie utworzenia Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, z dniem 1 grudnia
2007 r. likwidacji uległa samodzielna Małopolska Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów”,
stając się oddziałem Muzeum. Podobnie placówka w Szymbarku – wraz z naleŜącą
do niej cerkwią w Bartnem – zostały odłączone od Muzeum Okręgowego w Nowym
Sączu, stając się oddziałami Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów.
Muzeum Regionalne PTTK w Gorlicach, o nowoczesnej, stale udoskonalanej
ekspozycji, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bitwą gorlicką z 1915 r.,
budową cmentarzy woskowych z I wojny światowej, historią Gorlic, początkami i
historią tutejszego przemysłu naftowego; posiadające cenne dzieła sztuki (meble,
obrazy, rzeźbę portretową Marii ze Skrzyńskich Sobańskiej autorstwa Konstantego
Laszczki). wymaga dotacji umoŜliwiających jego rozwój, remont, obejmujący
osuszenie piwnic (zawilgocenie zagraŜa eksponatom) i konserwację niektórych
eksponatów (m. in. wspomnianej rzeźby jako znaczącego dzieła w historii sztuki
polskiej).
Znaczącą rolę odgrywa Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w
Gorlicach. Oprócz księgozbioru – z bogato reprezentowaną literaturą dotyczącą
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regionu – zgromadziła teŜ materiały archiwalne, w tym cenne dla badań nad dziejami
Gorlic i Biecza Teki Józefa Baruta. Celowe byłoby profesjonalne opracowanie i
opublikowanie tych materiałów.
11. Ochrona miejsc historycznych i wartości niematerialnych
Ochronie winny podlegać historyczne nazwy placów (Rynek), ulic (np. Biecka,
Bardowska, Piekarska, Wąska) i przedmieść (Zawodzie).
Ochrony wymagają historyczne tradycje:
• najstarszych lamp naftowych i przemysłu naftowego (w postaci tablic
pamiątkowych, zachowanych zabytków i ekspozycji muzealnej),
• bitwy gorlickiej z 1915 r. (pole bitwy, cmentarze, ekspozycja muzealna),
• martyrologii z oby okupacji hitlerowskiej (pamiątki Holocaustu postaci tablic w
boŜnicach i na cmentarzu Ŝydowskim; siedziba „Gestapo” w budynku
„Szklarczykówki”; upamiętnione tablicami miejsca tajnego nauczania).

D. GMINA GORLICE
1. Charakterystyka zasobu
Wartością gminy jest jej wielokulturowość. Obok dominujących pierwiastków kultury
Zachodu (średniowieczne układy lokacyjne związane z lokacjami na prawie
niemieckim, rzymskokatolickie kościoły, rezydencje polskiego ziemiaństwa,
regionalne budownictwo Pogórzan, reprezentowane dziś juŜ niestety tylko w
skansenie), mamy tu dokumenty kultury Wschodu (osadnictwo na prawie wołoskim,
łemkowskie cerkwie) i tragiczny ślad Ŝydowskiego Holocaustu (cmentarz w
StróŜówce).
Średniowieczne układy przestrzenne związane z osadnictwem na prawie niemieckim
reprezentuje zachowany reliktowo układ urbanistyczny Szymbarku (lokowanego jako
miasto u schyłku rządów Kazimierza Wielkiego)oraz układy wiejskie Zagórzan i
Bystrej. Z późniejszym osadnictwem na prawie wołoskim związany jest wiejski układ
Bielanki.
Sakralną architekturę rzymskokatolicką najświetniej reprezentuje późnobarokowy,
pielgrzymkowy zespól kościoła parafialnego w Kobylance, związany z działalnością
wybitnego, włoskiego architekta Francesco Placidiego (przed. Poł. XVIII w.). Nieco
zapóźniony neogotyk prezentuje pochodzący z pocz. XX w. kościół w Bystrej.
Sakralna architekturę zachodniej Łemkowszczyzny reprezentują dwie drewniane
cerkwie: w Bielance z ok. 1773 r. (przebudowana na poz. XX w.) i w Wólce –
przysiółku Szymbarku (XVIII/XIX w., z przebudową z 1856 r.).
Wybitnym – w skali krajowej – dziełem architektury renesansowej jest dwór w
Szymbarku, wywodzący się ze średniowiecznej w swych początkach siedziby
właścicieli miasta, połoŜonej obronnie nad szkarpą rzeczną Ropy, stycznie do
zatartego układu urbanistycznego. Elewacje i wnętrza imponują bogactwem
zachowanego detalu. Niemniej wybitnym dziełem doby romantyzmu jest zachowany
w fatalnym stanie zespół pałacowy w Zagórzanach, z pałacem wzniesionym w latach
1834-1839 przez włoskiego, szeroko znanego w Polsce architekta, Franciszka Marię
Lanciego.Na uwagę zasługuje teŜ pozostałość zespołu dworskiego w Ropicy Polskiej
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(ogród z XIX w.) oraz drewniany dworek Groblewskich z 70. lat XIX w. w przysiółku
Szymbarku – Bystrzycy.
ZróŜnicowany jest zasób wiejskiej zabudowy regionalnej. Budownictwo Pogórzan ma
swa reprezentację w skansenie w Szymbarku (zob. niŜej), budownictwo łemkowskie
– w Bielance, m. in. w zagospodarowanej na cele muzealne zagrodzie (zob. niŜej). Z
tradycyjnym, wiejskim krajobrazem kulturowym związane są teŜ kapliczki i figury
przydroŜne, wyjątkowo liczne na terenie gminy
Spośród rzymskokatolickich i greckokatolickich cmentarzy wyróŜnia się
rzymskokatolicki cmentarz w Szymbarku, załoŜony na początku XIX w. Ponurą
pamiątka Holocaustu i masowych egzekucji jest cmentarz Ŝydowski w StróŜówce.
Bardzo liczne sa tu cmentarze wojskowe z I wojny światowej: nr 73 i 75 w
Szymbarku, nr 93, 94, 95, 96 i 97 w StróŜówce, nr 99 i 100 w Kobylance oraz nr 125
w Zagórzanach.
WaŜną pozycję w zasobie kulturowym gminy zajmują placówki muzealne. Na czoło
wysuwa się muzeum w Szymbarku, aktualnie oddział Muzeum Dwory Karwacjanów
i Gałdyszów, mające w swej gestii takŜe inne elementy szymbarskiego zespołu
dworskiego: dworek „DróŜnicówka” (przeniesiony Gorlic, gdzie powstał w 1918 r. jako
siedziba kierownictwa powojennej odbudowy miasta) i skansen Pogórzan, utworzony
w miejscu dawnego sadu dworskiego, a takŜe cerkiew w Bartnem (gmina Sękowa).
NaleŜy teŜ wspomnieć o ambitnych, lokalnych inicjatywach: szkolnym muzeum „Gryf”
w Szymbarku oraz o Muzeum Rzemiosła Łemkowskiego im. Stefana Czerhoniaka,
zlokalizowanym w zabytkowej zagrodzie łemkowskiej w Bielance.
2. Ochrona układów przestrzennych; ochrona krajobrazu
Spośród zabytkowych układów przestrzennych szczególne znacznie ma relikt układu
urbanistycznego Szymbarku, lokowanego jako miasto staraniem prywatnego
właściciela (zapewne Jana Gładysza) przez Kazimierza Wielkiego (moŜe w okresie
1368-1369), po uprzednim erygowaniu parafii (1359?). W wyniku utraty statusu
miejskiego w 2. poł. XVI w. układ urbanistyczny został niemal zatarty, z zachowaniem
jednak niektórych elementów: sytuacji kościoła parafialnego, sytuacji siedziby
właściciela (zob. niŜej) i ogólnej, obronnej sytuacji osadniczego centrum, w miejscu
dzisiejszego centrum si, określanym lokalną nazwą „Miastko”. Odczytanie i
ewentualne
wyeksponowanie
układu
urbanistycznego
(niewątpliwie
szachownicowego, z prostokątnym lub kwadratowym rynkiem w centrum) wymaga
dodatkowych badań w ramach studium historyczno-urbanistycznego, które winno
określić zasady ochrony układu.
Studia historyczno-urbanistyczne (ruralistyczne) – potrzebne teŜ dla wsi o
zachowanych układach z doby lokacji na prawie niemieckim (Zagórzany, Bystra) i
wołoskim (Bielanka) - określiłyby strefy ochrony konserwatorskiej. Strefy te – po ich
zatwierdzeniu przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – winny
być uwzględnione w planach zagospodarowania przestrzennego, stając się prawem
lokalnym po jego przyjęciu przez Radę Gminy. Najcenniejsze pod względem walorów
zabytkowych obszary powinny być objęte strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej
krajobrazu z zabudową (A), otwarte tereny rolne (nie budowlane) – strefą ścisłej
ochrony konserwatorskiej krajobrazu bez zabudowy (AK), obszary budowlane o
mniejszych walorach zabytkowych – strefą częściowej ochrony konserwatorskiej
krajobrazu z zabudową (B), częściowo zurbanizowane dawne tereny rolne – strefą
częściowej ochrony konserwatorskiej krajobrazu bez zabudowy (BK), tereny

210

przeznaczone pod nowe inwestycje – strefą ograniczającą ochronę do wybranych
elementów (C).
3. Ochrona architektury i sztuki sakralnej
Cenny, późnobarokowy zespół kościoła parafialnego w Kobylance zachowany jest w
stanie dobrym. Celowe jest tu przeprowadzenie przez uprawnionych,
dyplomowanych artystów konserwatorów sondaŜowych badań stratygraficzne tynków
we wnętrzu kościoła dla ewentualnego ujawnienia późnobarokowej polichromii; w
zaleŜności od wyników badań – naleŜałoby przyjąć odpowiedni program dalszego
postępowania konserwatorskiego. Figura św. Jana Nepomucena przed wejściem do
kościoła – stanowiąca element kompozycji całości – wymaga drobnych,
specjalistycznych zabiegów konserwatorskich z usunięciem porostów i
wzmocnieniem struktury kamienia.
Opieki konserwatorskiej i wpisu do rejestru zabytków wymaga zachowany w dobrym
stanie, pochodzący z pocz. XX w. kościół parafialny w Bystrej.
BieŜącej opieki wymagają teŜ zabytkowe, drewniane cerkwie w Bielance i w Wólce przysiółku Szymbarku, zachowane w dobrym stanie.
4. Ochrona cmentarzy
Na czoło wysuwa się tu problematyka cmentarza Ŝydowskiego w StróŜówce jako
miejsca egzekucji około 700 śydów z Gorlic i z Bobowej w dobie Holocaustu, w dniu
14 sierpnia 1942 r. Stan zachowania cmentarza jest zły, wymagający pilnego
remontu według projektu zatwierdzonego przez władze konserwatorskie. Niezbędne
jest teŜ uczytelnienie sytuacji cmentarza, zarośniętego przez las: wycięcie
samosiewek, oraz zaprojektowanie i ustawienie tablic informacyjnych i oznakowanie
dojścia.
Bardzo istotnym dla gminnego programu ochrony zabytków jest tez problematyka
wyjątkowo tu licznych cmentarzy wojskowych z I wojny światowej. PowaŜniejszego
zakresu robót – mimo remontu przeprowadzonego przed kilku laty – wymaga
cmentarz nr 96 w StróŜówce, znajdujący się dziś w złym stanie, głównie powodu
popełnionych błędów (kamień słupów flankujących bramę w wyniku otynkowania
wietrzeje); cmentarz ten – zarośnięty lasem – winien być wyeksponowany i
uwidoczniony w terenie. Drobnych prac wymagają cmentarze w Szymbarku nr 73
(korekty w oparciu o materiały źródłowe) i 75 (konserwacja muru), Gorlicach nr 92
(pękający beton), 93 (specjalistyczna konserwacja wietrzejącego kamienia), 94
(potrzebna rekonstrukcja ogrodzenia od frontu; brak tablicy informacyjnej) i 97
(remont schodów), nr 100 w Kobylance (konserwacja betonowego ogrodzenia,
rekonstrukcja drewnianego krzyŜa wg ikonografii oraz konserwacja próchniejącego
dębu), w Zagórzanach nr 125 (kamień wietrzejący, wymaga konserwacji; celowe
przerzedzenie lub wycięcie drzew porastających szkarpę z przywróceniem ekspozycji
widokowej). BieŜącej opieki wymagają utrzymane dziś w dobrym stanie cmentarze w
StróŜówce nr 95 i w Kobylance nr 99.
Specjalistycznej konserwacji wymagają kamienne nagrobki na cmentarzach:
greckokatolickim w Bielance i rzymskokatolickim w Kobylance (jest tam potrzebny
takŜe remont konserwatorski kaplicy).
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5. Ochrona zespołów dworskich
Zadaniem rangi krajowej jest rewaloryzacja renesansowego dworu w Szymbarku.,
którego aktualny stan zachowania – wobec przerwania prac konserwatorskich i
zagospodarowywania - sukcesywnie się pogarsza. Z uwagi na wysokie walory
zabytkowe i duŜą atrakcyjność turystyczną konieczne jest pilne podjęcie remontu i
konserwacji na cele muzealne: zabezpieczenie przed wilgocią, pełna konserwacja
odkrytych malowideł ściennych (z sondaŜowymi badaniami stratygrafii tynków celem
ujawnienia ewentualnych dalszych pozostałości zarówno w alkierzach, jak w innych
pomieszczeniach), przywrócenie kamieniarki późnorenesansowej w otworach we
wnętrzach (złoŜenie z zachowanych i ze zrekonstruowanych elementów), wykonanie
wg projektów konserwatorskich stropów belkowych przesłaniających stropy
Ŝelbetowe na piętrze, skompletowanie wyposaŜenia wnętrz dla celów muzealnych. W
ramach całościowego projektu konserwatorskiego naleŜy uwzględnić teŜ
rekompozycję pozostałości załoŜenia ogrodowego.
Równie waŜnym zadaniem jest kompleksowa rewaloryzacja cennego,
romantycznego załoŜenia pałacowego w Zagórzanach, zachowanego – poza
kordegardą w stanie – bardzo złym (zrujnowane wnętrza pałacu, zdekompletowany
detal, zniszczona konstrukcja i pokrycie dachu). Prace winny być prowadzone w
oparciu o kompleksową dokumentację projektową, uwzględniającą wszystkie
elementy załoŜenia (architekturę z wystrojem, park, ogrodzenie), opracowana na
podstawie skrupulatnych badań historycznych i terenowych. Zadanie to zapewne
przekracza moŜliwości finansowe prywatnego właściciela, który – oprócz
zaangaŜowania środków własnych (do czego jest obowiązany w myśl ustawy o
ochronie zabytków) – winien otrzymać pomoc finansową.
W Kobylance celowa jest rekompozycja parku dworskiego (w oparciu o projekt
konserwatorski) oraz zachowanie i oczyszczenie związanego z zespołem dworskim
stawu. PowaŜna strata była tu likwidacja dworu o genezie sięgającej 1629 r.; jego
miejsce winno być oznaczone. Rekompozycję parku dworskiego naleŜy przewidzieć
teŜ w Szymbarku-Łęgu.
Zespół dworski w Kwiatonowicach winien być utrzymany w obecnym, dobrym stanie.
6. Ochrona architektury wiejskiej
Wiejskie, regionalne budownictwo Pogórzan prezentuje skansen w Szymbarku (zob.
niŜej, problematyka muzealna). Stan zachowania zespołu jest dobry, jednak
moŜliwości rozwojowe – z powodu ograniczonej chłonności terenu – niewielkie.
Celowe byłoby opracowanie ewidencji zachowanych jeszcze w terenie, nielicznych
zabytków budownictwa regionalnego.
Regionalne budownictwo Łemków zachowało się częściowo w Bielance, gdzie jedna
z zagród (chata ze spichlerzem) tworzy prywatne Muzeum Rzemiosła Łemkowskiego
im. Stefana Czerhoniaka. Stan zachowania tego zespołu jest zły, wymagający
konserwacji z impregnacją drewna i izolacją. Celowym byłoby rozciągnięcie ochrony
na pobliską chałupę nr 76. Kulturę Łemków prezentuje tez budynek dawnej ludowej
szkoły łemkowskiej w Bielance, zbudowany na miejscu wykupionej zagrody,
uŜytkowany od 1993 r. przez zespół ludowy „Łemkowyna”. Celowe jest opracowanie
ewidencji innych, zachowanych jeszcze w terenie zabytków budownictwa
łemkowskiego z określeniem moŜliwości ich ochrony na miejscu lub przeniesienia do
skansenu, który zdaniem niŜej podpisanego winien powstać na terenie gminy Uście
Gorlickie.
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7. Ochrona architektury kolejowej
Ochrony konserwatorskiej i wpisu do rejestru zabytków wymaga zespół stacji
kolejowej w Zagórzanach z 80. lat XIX w. Znajdujący się aktualnie jeszcze w dobrym
stanie, moŜeby zagroŜony zniszczeniem wobec zmiany funkcji. Potrzebne jest
określenie funkcji docelowej.
8. Ochrona kompozycji zieleni
Zagadnienie to na terenie gminy wiąŜe się z wyŜej omówioną problematyką zespołó
9. pałacowych i dworskich oraz cmentarzy.
9. „Mała architektura”: kapliczki i figury przydroŜne
Charakterystycznym, wartościowym elementem rodzimego pejzaŜu są liczne
kapliczki i figury przydroŜne. Cały ten zasób wymaga wpisu do rejestru zabytków i
opieki konserwatorskiej. WyróŜniają się dwie kapliczki w Ropicy Polskiej z
późnobarokowymi rzeźbami o tematyce pasyjnej (Chrystus u słupa i grupa
UkrzyŜowania) we wnętrzach; te cenne elementy wyposaŜenia wymagają pilnego
zabezpieczenia przed kradzieŜą.
Szczególnie znaczna ilość figur przydroŜnych – najczęściej kamiennych – przetrwała
w Dominikowicach, a takŜe w Kobylance i Zagórzanach. W większości przypadków
kamień wymaga specjalistycznej konserwacji przez dyplomowanych artystówkonserwatorów, według programów zatwierdzonych przez władze konserwatorskie.
10. Problematyka badań archeologicznych i architektonicznych
Systematycznych badań archeologicznych wymagają grodzisko w Dominikowicach i
gródek w Kobylance.
Badania terenowe – archeologiczne, architektoniczne i sondaŜowe tynków – winny
poprzedzać prace remontowo-konserwatorskie we dworze w Szymbarku. Badania
stratygraficzne tynków – z moŜliwością odkrycia polichromii – potrzebne są w
kościele w Kobylance i w pałacu w Zagórzanach.
W centrum Szymbarku naleŜy objąć nadzorami archeologicznymi wszelkie wykopy
ziemne – z rejestracją warstw i znalezisk rzucających światło na dobę lokacji i
rozwoju dawnego miasta.
11. Problematyka muzealna
Problematyka ta wiąŜe się w pierwszym rzędzie z muzeum w Szymbarku,
obejmującym renesansowy dwór, przeniesiony z Gorlic drewniany dworek
„DróŜnicówka”, skansen oraz cerkiew w Bartnem (gmina Sękowa). Jak wspomniano,
ta cenna placówka jest aktualnie oddziałem Muzeum Dwory Karwacjanów
i Gładyszów. Rozwój placówki wymaga opieki ze strony władz powiatowych
i gminnych. Poparcia ze strony gminy i powiatu wymagają teŜ cenne inicjatywy
lokalne: szkolne muzeum „Gryf” w Szymbarku oraz
o Muzeum Rzemiosła
Łemkowskiego im. Stefana Czerhoniaka w Bielance.
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12. Ochrona miejsc historycznych i wartości niematerialnych
Ochronie winny podlegać nazwy miejscowości, przysiółków, rzek, potoków, pól,
lasów, gór.
Chronić naleŜy:
• tradycje związane z kultem obrazu UkrzyŜowania (przywiezionego z Włoch w
końcu XVIII w.) w Kobylance,
• pamiątki walk z I wojny światowej w postaci cmentarzy wojskowych,
• pamięć męczeństwa śydów dniu 14 sierpnia 1942 r. na cmentarzu Ŝydowskim
w StróŜówce.

E. GMINA LIPNIKI
1. Charakterystyka zasobu
Wartością gminy jest jej wielokulturowość. Obok dominujących pierwiastków kultury
Zachodu (średniowieczne układy lokacyjne związane z lokacjami na prawie
niemieckim, rzymskokatolickie kościoły), mamy tu dokumenty kultury Wschodu
(najdalej na północ wysunięte osadnictwo na prawie wołoskim, greckokatolickie
cerkwie).
Łanowo-leśne i niwowe, wiejskie układy przestrzenne, związane z kolonizacją na
prawe niemieckim w XIV (i moŜe juŜ w 2. poł. XIII w.) zachowały do dziś wsie Lipniki
(doskonale czytelne osadzenie wsi na 70 łanach frankońskich), Wójtowa (nazwa
odnosząca się do wójtów bieckich), Kryg i Bednarka. Do najdalej na północ
wysuniętych si, lokowanych na prawie wołoskim w XVI stuleciu, naleŜy Rozdziele.
Najstarszym i najcenniejszym w gminie zabytkiem rzymskokatolickiej architektury
sakralnej jest drewniany kościół w Wójtowej, który mimo przekształceń zachował w
stanie czytelnym postać z pocz. XVI w. Przykładem „józefinizmu” (urzędowego
kierunku w budownictwie galicyjskim końca XVIII w.) o cechach barokowoklasycystycznych jest dawny kościół parafialny w Lipinkach. Modernizm lat
międzywojennych XXw. reprezentuje kościół parafialny w Krygu.
Sakralna architektura cerkiewna reprezentowana jest przez stosunkowo późne,
murowane budowle: cerkiew w Rozdzielu (gruntowa przebudowa niewielkiej świątyni
z końca XVIII w. dokonana w 1927 r.) i Bednarce (1901). Tradycję odmienna od
zachodniołemkowskiego, drewnianego budownictwa cerkiewnego reprezentuje druga
cerkiew w Rozdzielu, utrzymana w tradycji bojkowskiej, przeniesiona tu z Serednicy
koło Ustrzyk Dolnych.
ZróŜnicowanie kulturowe prezentują tez cmentarze, zakładane zasadniczo w XIX w.:
rzymskokatolickie w Lipinkach i Wójtowej oraz greckokatolickie w Rozdzielu i
Bednarce. Nie brak tez charakterystycznych dla całego powiatu cmentarzy
wojskowych z I wojny światowej: w Rozdzielu (nr 85), Wójtowej (102) i Pagorzynie
(103).
Architektura dworska reprezentowana jest przez jeden tylko, późny (1909) zespół w
Lipinkach.
Niewielki jest juŜ dzisiaj zasób zachowanych zabytków drewnianego budownictwa
regionalnego; najlepiej reprezentują go chaty łemkowskie w Rozdzielu.
Znacznie liczniej zachowały się przydroŜne kapliczki i figury, fundowane zarówno
przez ludność polską, rzymskokatolicką, jak przez łemkowska, greckokatolicką i
prawosławną.
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2. Ochrona układów przestrzennych; ochrona krajobrazu
Wsie o zachowanych układach z doby lokacji na prawie niemieckim (Lipinki,
Wójtowa, Kryg, Bednarka) i wołoskim (Rozdziele) winny otrzymać studia historycznoruralistyczne, które – w oparciu o analizy układów i zasobów zabytkowych określiłyby strefy ochrony konserwatorskiej. Strefy te – po ich zatwierdzeniu przez
Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – winny być uwzględnione w
planach zagospodarowania przestrzennego, stając się prawem lokalnym po jego
przyjęciu przez Radę Gminy. Najcenniejsze pod względem walorów zabytkowych
obszary powinny być objęte strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej krajobrazu z
zabudową (A), otwarte tereny rolne (nie budowlane) – strefą ścisłej ochrony
konserwatorskiej krajobrazu bez zabudowy (AK), obszary budowlane o mniejszych
walorach zabytkowych – strefą częściowej ochrony konserwatorskiej krajobrazu z
zabudową (B), częściowo zurbanizowane dawne tereny rolne – strefą częściowej
ochrony konserwatorskiej krajobrazu bez zabudowy (BK), tereny przeznaczone pod
nowe inwestycje – strefą ograniczającą ochronę do wybranych elementów (C).
3. Ochrona architektury i sztuki sakralnej
W drewnianym kościele w Wójtowej – współczesnym wpisanemu na listę światowego
dziedzictwa kościołowi w Sękowej – z uwagi na wysoką wartość zabytkowa
konieczne jest przeprowadzenie w trybie pilnym profesjonalnej kontrola
zabezpieczenia przeciwpoŜarowego i przeciwwłamaniowego, oraz opracowanie
dokumentacji remontu konserwatorskiego i konserwacji wyposaŜenia wnętrza.
Podkreślić tu naleŜy niepokojący fakt narastającego zaniedbania cennego zabytku,
jakie następuje po wybudowaniu nowego kościoła. Trzeba przypomnieć, Ŝe zgodnie
z obowiązująca ustawą o opiece nad zabytkami – właściciele (a więc parafie) mają
obowiązek dbania o zabytki znajdujące się w ich gestii. Nie zwalnia to oczywiście
miejscowych władz od wspomagania prac remontowych i konserwatorskich.
Jedynie bieŜących prac wymagają kościoły w Lipinkach (w perspektywie naleŜy tu
przewidzieć wymianę tynku „kropionego” na gładki) i Krygu (w tym wypadku celowy
jest wpis do rejestru zabytków).
4. Ochrona cmentarzy
W złym stanie zachowane są nagrobki kamienne na cmentarzach parafialnych
rzymskokatolickich w Bednarce i Lipinkach (dotyczy to teŜ niektórych nagrobków w
Wójtowej) oraz na greckokatolickim w Rozdzielu. Na wszystkich tych cmentarzach
naleŜy podjąć prace konserwatorskie (wymagające specjalistycznego wykonawstwa
przez dyplomowanych artystów konserwatorów) obejmujące nie tylko zabezpieczenie
kamienia przed wietrzeniem i elementów Ŝeliwnych przed korozją, lecz w wielu
wypadkach (zwłaszcza w Bednarce i Lipinkach) takŜe złoŜenie rozbitych nagrobków
(m. in. ludowej rzeźby z Matką Boską RóŜańcową w Lipinkach) i ponowne ich
ustawienie (częste wychylenie z pionu, np. Rozdzielu). Na cmentarzu Lipinkach
przeprowadzenia remontu konserwatorskiego wymaga kaplica (zasługuje ona na
wpis do rejestru zabytków), zachowana w stanie złym, zawilgocona, z odpadającymi
tynkami.
W znacznie lepszym stanie utrzymane s po ostatnich pracach cmentarze wojskowe z
I wojny światowej: nr 85 w Rozdzielu, nr 102 w Wójtowej i nr 103 w Pagorzynie. Poza
bieŜącą pielęgnacja postuluje się oznakowanie dojścia na cmentarz w Pagorzynie.
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5. Ochrona zespołów dworskich
PowaŜnym problemem konserwatorskim jest rewaloryzacja zespołu dworskiego w
Lipinkach, obejmującego dwór (w obecnej postaci z pocz. XX w.) i park (zasadniczo z
XIX w., z elementami starszego załoŜenia geometrycznego). Całość, zachowana w
złym stanie, wymaga wpisu do rejestru zabytków. Dwór, uŜytkowany przez słuŜbę
zdrowia, jest powaŜnie zaniedbany. Konieczny jest jego remont kapitalny wg projektu
konserwatorskiego opracowanego na podstawie analizy historycznej i materiałów
ikonograficznych. Zaniedbany, nie ogrodzony park, ulega stałej dewastacji.
Konieczna jest jego rekompozycja według konserwatorskiego projektu,
opracowanego w oparciu o materiały archiwalne (galicyjski plan katastralny z poł. XIX
w., ikonografię), analizę stanu obecnego i inwentaryzacje zieleni. Całość zespołu –
dwór z parkiem – wymaga własnościowego scalenia i jednolitego zagospodarowania.
6. Ochrona architektury wiejskiej
Zasób dawnej, drewnianej zabudowy wiejskiej został w większości utracony w
ostatnich dziesięcioleciach. Na uwagę zasługują ostatnie relikty regionalnego
budownictwa na styku kultury Pogórzan i Łemków, zachowane jeszcze
w Rozdzielu: chałupa nr 15 i połoŜona na granicy Wapiennego zagroda nr 32.
W obu przypadkach celowe byłoby rozwaŜenie moŜliwości wykupu i odpowiedniego
zagospodarowania: albo na miejscu, albo z przeniesieniem do postulowanego
skansenu łemkowskiego na terenie gminy Uście Gorlickie.
7. Ochrona kompozycji zieleni
Problem ten na terenie gminy dotyczy rewaloryzacji cmentarzy i zespołu dworskiego,
gdzie dawny park dworski mógłby stać się publicznym parkiem gminnym.
8. „Mała architektura”: kapliczki i figury przydroŜne
Cały zasób – tak charakterystyczny dla rodzimego pejzaŜu kulturowego, określony
wyŜej w części katalogowej – wymaga zachowania i ochrony. Kapliczka w Bednarce
wymaga remontu konserwatorskiego. Specjalistycznych prac konserwatorskich –
wykonywanych przez dyplomowanych artystów konserwatorów – wymagają
kamienne, cerkiewne figury przydroŜne w Lipinkach i Rozdzielu oraz kamienne
krzyŜe w Pagorzynie.
9. Problematyka badań terenowych
Dla celów naukowych waŜna byłaby archeologiczna weryfikacja tradycji o budowie
kapliczki w Lipinkach z 1782 r. w miejscu tutejszego najstarszego kościoła.
10. Problematyka muzealna
Celowe byłoby rozwaŜenie muzealnego zagospodarowana reliktów dawnego
budownictwa regionalnego – na miejscu lub po przeniesieniu do skansenu.
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11. Ochrona miejsc historycznych i wartości niematerialnych
Ochronie winny podlegać nazwy miejscowości, przysiółków, rzek, potoków, pól,
lasów, gór.
Chronić naleŜy:
• tradycje kultu Matki Boskiej Lipińskiej,
• tradycje przemysłu naftowego w Lipinkach, Krygu i Wójtowej (z oznakowaniem
miejsc wydobycia ropy),
• pamiątki walk z I wojny światowej w postaci cmentarzy wojskowych.

F. GMINA ŁUśNA
1. Charakterystyka zasobu
Na terenie gminy zachowały się liczne zespoły i obiekty zabytkowe. Osadnictwo na
prawie niemieckim, rozwijane tu w XIV w., pozostawiło po sobie trwałe ślady w
postaci zasadniczej dyspozycji planistycznych wszystkich wsi, ze skupiającym
zabudowę centrum (nawsiem) lokalizowanym na ogół w dolinie potoku i kompleksami
ról wytyczonymi prostopadle do nawsia, na stokach wzniesień. Elementy takiego
rozplanowania są do dziś czytelne w Biesnej, Bieśniku, ŁuŜnej. Woli ŁuŜniańskiej,
Mszance, Szalowej.
W architekturze sakralnej na czoło wysuwa się najwybitniejszy zabytek na terenie
gminy: kościół w Szalowej z lat 1739-1756, najświetniejszy w skali ogólnopolskiej
przykład przenoszenia form późnobarokowych – architektury i integralnie z nią
związanego wystroju – do budownictwa drewnianego. W zespole kościelnym
wyróŜnia się teŜ murowana, barokowa kaplica związana z ogrodzeniem zespołu.
Dobrym przykładem wczesnego neogotyku jest kościół parafialny w ŁuŜnej, dzieło
krakowskiego budowniczego Antoniego Stacherskiego, realizowane częściowo po
jego śmierci, w latach 1865-1872. Modernistyczne formy ze schyłku
międzywojennego dwudziestolecia prezentuje kościół parafialny w Mszance.
Z wieku XIX pochodzą cmentarze parafialne w ŁuŜnej i Szalowej, z zachowanymi
częściowo kompozycjami zieleni oraz kamiennymi Ŝeliwnymi nagrobkami.
Pozostałością walk z I wojny światowej są liczne cmentarze woskowe, o starannie
przemyślanych kompozycjach, przewaŜnie projektowane tu przez krakowskiego
rzeźbiarza Jana Szczepkowskiego (cmentarze nr 120, 122 i 123 w ŁuŜnej, nr 121 w
Biesnej), niekiedy teŜ przez austriackiego architekta ze szkoły Otto Wagnera Hansa
Meyra (nr 124 w Mszance).
Zespoły dworskie z 1. poł. XIX w. zachowały Se w Szalowej oraz – fragmentarycznie
– w Biesnej i Woli ŁuŜniańskiej.
Spory jest zasób „małej architektury” w postaci przydroŜnych kapliczek i figur,
głównie z XIX w. i pocz. XX w. (najstarsza kapliczka, na stoku góry Bucze w
Bieśniku, pochodzi z XVIII w.).
Niemal całkowicie zaginął juŜ zasób drewnianej zabudowy regionalnej Pogórzan. W
świeckiej zabudowie wiejskiej wyróŜnić moŜna drewnianą kuźnię w Szalowej oraz
murowany budynek poczty w ŁuŜnej z końca XIX w.
2. Ochrona układów przestrzennych; ochrona krajobrazu
Wsie o czytelnych układach z doby lokacji na prawie niemieckim z XIV w. (Biesna,
Bieśnik, Łuzna, Wola ŁuŜniańska, Mszanka, Szalowa) winny otrzymać studia
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historyczno- ruralistyczne, które – w oparciu o analizy układów i zasobów
zabytkowych - określiłyby strefy ochrony konserwatorskiej. Strefy te – po ich
zatwierdzeniu przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – winny
być uwzględnione w planach zagospodarowania przestrzennego, stając się prawem
lokalnym po jego przyjęciu przez Radę Gminy. Najcenniejsze pod względem walorów
zabytkowych obszary powinny być objęte strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej
krajobrazu z zabudową (A; byłoby to zwłaszcza bezpośrednie otoczenie Kocioła w
Szalowej), otwarte tereny rolne (nie budowlane) – strefą ścisłej ochrony
konserwatorskiej krajobrazu bez zabudowy (AK), obszary budowlane o mniejszych
walorach zabytkowych – strefą częściowej ochrony konserwatorskiej krajobrazu z
zabudową (B), częściowo zurbanizowane dawne tereny rolne – strefą częściowej
ochrony konserwatorskiej krajobrazu bez zabudowy (BK), tereny przeznaczone pod
nowe inwestycje – strefą ograniczającą ochronę do wybranych elementów (C).
3. Ochrona architektury i sztuki sakralnej
Z uwagi na wybitne walory zabytkowe – na czoło wysuwa się tu kontynuacja
kompleksowej konserwacji wnętrza kościoła w Szalowej, obejmującej całość wystroju
wraz z ołtarzami, rzeźbami, obrazami i polichromią. Wobec ukończenia prac w
prezbiterium – naleŜy podjąć prace we wnętrzu korpusu. Całokształt prac wymaga
specjalistycznego wykonawstwa konserwatorskiego przez dyplomowanych artystów
konserwatorów), w oparciu o komisyjne ustalenia i program zatwierdzony przez
Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Unikalny charakter dzieła
upowaŜnia do podjęcia starań o umieszczenia kościoła na liście światowego
dziedzictwa UNESCO. W otoczeniu kościoła celowe ustalenie pierwotnego
opracowania lica elewacji kaplicy (w oparciu o badania i ikonografię).
Kościół parafialny w ŁuŜnej wymaga opracowania ekspertyzy z wnioskami do
remontu konserwatorskiego; widoczne są pęknięcia murów i postępujące wietrzenie
cegły. Zachowany w dobrym stanie kościół parafialny w Mszance winien być wpisany
do rejestru zabytków.
4. Ochrona cmentarzy
Większość cmentarzy wojskowych z I wojny światowej zachowana jest w dobrym lub
średnim stanie. PowaŜniejszych prac wymaga cmentarz nr 123 w ŁuŜnej. Z uwagi na
wysoką wartość zabytkową (jedna z najcenniejszych realizacji) celowe jest ponowne
podjęcie prac ze specjalistyczną konserwacją kamienia pielęgnacja zieleni;
powaŜnym zadaniem winna być tu rekonstrukcja kaplicy cmentarnej (spalonej w
1968 r.) wg archiwalnego projektu Dušana Jurkowiča i ikonografii. Zrekonstruować
naleŜy jeden z krzyŜy nagrobnych, rozbity przez upadające drzewo. Mimo
przeprowadzonych prac w złym stanie znajduje się aktualnie cmentarz nr 122 w
ŁuŜnej; jeden ze słupów ogrodzenia jest rozbity, postępuje destrukcja nie
konserwowanego kamienia. Konieczny jest tu remont konserwatorski ogrodzenia (w
oparciu o projekt konserwatorski, wykorzystujący projekt archiwalny i ikonografię)
oraz konserwacja kamienia. Mniejszych prac wymagają cmentarze nr 120 w ŁuŜnej
(konserwacja wietrzejącego kamienia), nr 121 w Biesnej (uzupełnienie Ŝeliwnych
krzyŜy nagrobnych) i nr 124 w Mszance (rekonstrukcja krzyŜy według archiwalnego
projektu i ikonografii, konserwacja kamienia).
Specjalistycznej konserwacji nagrobków kamiennych i Ŝeliwnych wymagają
cmentarze parafialne w ŁuŜnej i w Szalowej.
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5. Ochrona zespołów dworskich
Zespół dworski w Szalowej wymaga wpisu do rejestru zabytków. NaleŜy tu
dofinansować remont dworu prowadzony staraniem właściciela i przerwany z
powodu braku funduszy; potrzebna jest tu równieŜ rekompozycja parku w oparciu o
projekt konserwatorski. Potrzebny wpis zespołu do rejestru zabytków.
W Biesnej i Woli ŁuŜnieńskiej naleŜy przewidzieć rekompozycje parków dworskich
(układy zatarte) w oparciu o projekty konserwatorskie.
6. Ochrona świeckiej architektury wiejskiej
Ciekawym dziełem architektury z końca XIX w. – przypominającym ówczesne
budownictwo miejskie – jest budynek poczty w ŁuŜnej z końca XIX w. Celowe byłyby
tu specjalistyczne prace konserwatorskie z ewentualną likwidacja wadliwego
malowania fasady i konserwacją jej ceglanego lica.
W Szalowej naleŜy zachować (z ewent. przeniesieniem do skansenu, np. w
Szymbarku) drewnianą kuźnię.
7. Ochrona kompozycji zieleni
Problematyka ta wiąŜe się z rewaloryzacją zespołów cmentarnych i dworskich.
8. „Mała architektura”: kapliczki i figury przydroŜne
Cały zasób – tak charakterystyczny dla rodzimego pejzaŜu kulturowego, określony
wyŜej w części katalogowej – wymaga zachowania i ochrony. Pilnej, specjalistycznej
konserwacji wymaga figura św. Floriana (z 1826 r.) w ŁuŜnej, zabezpieczenia
przed kradzieŜą figury Niepokalanego Poczęcia N. P Marii w kapliczce w Szalowej i
św. Floriana w kapliczce w Mszance.
9. Problematyka muzealna
Wybitne walory zabytkowe kościoła w Szalowej skłaniają do rozwaŜenia moŜliwości
utworzenia muzeum parafialnego, w którym eksponowane byłyby dokumenty
związane z historią kościoła oraz „ruchome” elementy wyposaŜenia, takie jak stare
szaty i naczynia liturgiczne. Celowym byłoby wykonanie kopii modelu kościoła (w
zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie), sporządzonego niewątpliwie przez
architekta w związku z budową. Muzeum akie mogłoby eksponować teŜ pamiątki
związane z tradycją tutejszej orkiestry dętej, istniejącej juŜ w 1760 r.
10. Ochrona miejsc historycznych i wartości niematerialnych
Ochronie winny podlegać nazwy miejscowości, przysiółków, rzek, potoków, pól,
lasów, gór.
Chronić naleŜy:
• tradycje orkiestry dętej w Szalowej (o 250-letniej historii udokumentowanej
przez datę 1760 w rękopisach muzycznych), rozwijane przez tamtejsze
Towarzystwo Muzyczne „Kapela” im. Stefana Wojny,
• pamiątki walk z I wojny światowej w postaci cmentarzy wojskowych.
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G. GMINA MOSZCZENICA

1. Charakterystyka zasobu
Najstarszymi na terenie gminy zabytkami są układy przestrzenne wsi, wytyczone w
XIV w. w związku z lokacjami na prawie niemieckim, czytelne do dziś w Moszczenicy
(lokacja dokonana prze Kazimierza Wielkiego w 1348 r.) i Staszkówce, z centrami
osadniczymi („nawsiami”) w dolinach potoków i regularnym rozłogiem ról na stokach
wzgórz.
Rzymskokatolicką architekturę sakralną reprezentuje neoklasycystyczny kościół w
Moszczenicy z ok. 1820 r., związany z tutejszym kultem Matki Boskiej Szkaplerznej,
oraz modernistyczny kościół parafialny w Staszkówce z lat 1928-1930.
W Staszkówce zachowało się kilka cmentarzy wojskowych z I wojny światowej, o
ciekawych, regularnych kompozycjach, będących dziełami Antona Müllera
(cmentarze nr 116, 117, 118) i krakowskiego rzeźbiarza Jana Szczepkowskiego (nr
119). Parafialne cmentarze z XIX w., z częściowo zachowanymi kamiennymi i
Ŝeliwnymi nagrobkami,, znajdują się w Moszczenicy i Staszkówce.
Jedyną pozostałością zespołu dworskiego z XIX w. jest park w Staszkówce.
Bogaty – szczególnie w Moszczenicy – jest zasób kamiennych figur przydroŜnych.
2. Ochrona układów przestrzennych; ochrona krajobrazu
Zarówno Moszczenica jak Staszówka – to wsie o czytelnych układach z doby lokacji
na prawie niemieckim z XIV w. Winny one otrzymać studia historyczno- ruralistyczne,
które – w oparciu o analizy układów i zasobów zabytkowych - określiłyby strefy
ochrony konserwatorskiej. Strefy te – po ich zatwierdzeniu przez Małopolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – winny być uwzględnione w planach
zagospodarowania przestrzennego, stając się prawem lokalnym po jego przyjęciu
przez Radę Gminy. Najcenniejsze pod względem walorów zabytkowych obszary (np.
połoŜone przy kościołach) powinny być objęte strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej
krajobrazu z zabudową (A), otwarte tereny rolne (nie budowlane) – strefą ścisłej
ochrony konserwatorskiej krajobrazu bez zabudowy (AK), obszary budowlane o
mniejszych walorach zabytkowych – strefą częściowej ochrony konserwatorskiej
krajobrazu z zabudową (B), częściowo zurbanizowane dawne tereny rolne – strefą
częściowej ochrony konserwatorskiej krajobrazu bez zabudowy (BK), tereny
przeznaczone pod nowe inwestycje – strefą ograniczającą ochronę do wybranych
elementów (C).
3. Ochrona architektury i sztuki sakralnej
Szczególnie waŜną sprawą jest kontynuacja remontu konserwatorskiego
klasycystycznego kościoła Matki Boskiej Szkaplerznej. Stan tej zabytkowej świątyni –
dokumentu kultu wizerunku Matki Boskiej – był zły, sukcesywnie pogarszający się,
gdy po zbudowaniu nowego kościoła – stary został opuszczony i zaniedbany. Prace
konserwatorskie naleŜy prowadzić konsekwentnie do końca, tak aby koćiołowi
przywrócic poprzedni blask.
Specjalistycznej konserwacji w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków wymagają ceglane elewacje kaplicy św. Stanisława „Na Górce”
Moszczenicy.

220

Zachowany w dobrym stanie kościół parafialny p.w. św. Wojciecha w Staszkówce
zasługuje na wpisanie do rejestru zabytków.
4. Ochrona cmentarzy
Na cmentarzu parafialnym w Moszczenicy potrzebna jest specjalistyczna
konserwacja niektórych nagrobków kamiennych (przez uprawnionych artystów
konserwatorów) oraz bieŜąca konserwacja drewnianej kaplicy cmentarnej z XVIII w.
Prace te wymagają zatwierdzenia programu przez Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.
Cmentarze wojskowe z I wojny światowej w Staszkówce znajdują się obecnie w
dobrym stanie; wymagają jedynie bieŜącej opieki i kontroli. Na cmentarzu nr 119m
osadzenia wymagają niektóre krzyŜe.
5. Ochrona zespołów dworskich i zabytkowej zieleni
Pozostałość zespołu dworskiego w Staszkówce – park zdewastowany po 1945 r. –
wymaga dekompozycji w oparciu o projekt konserwatorski, wykorzystujący przekazy
archiwalne (m. in. plan katastralny z poł. XIX w.).
6. „Mała architektura”: kapliczki i figury przydroŜne
Cały zasób – tak charakterystyczny dla rodzimego pejzaŜu kulturowego, określony
wyŜej w części katalogowej – wymaga zachowania i ochrony. Specjalistycznej
konserwacji wymaga jedna z kamiennych figur Matki Boskiej z Dzieciątkiem w
Moszczenicy.
7. Problematyka muzealna
Kulty wizerunków Matki Boskiej Szkaplerznej w Staszkówce i Matki Boskiej
w Moszczenicy (dzisiejszy obraz jest kopią zniszczonego w 1915 r. obrazu
gotyckiego) przemawiają za organizacją placówek muzealnych, dokumentujących
dzieje kultu.
8. Ochrona miejsc historycznych i wartości niematerialnych
Ochronie winny podlegać nazwy miejscowości, przysiółków, rzek, potoków, pól,
lasów, wzniesień.

H. GMINA ROPA
1. Charakterystyka zasobu
DuŜą wartością zabytkowego zasobu na terenie gminy jest jego wielokulturowość: z
tradycjami zachodnimi (średniowieczna kolonizacja na prawie niemieckim, zabytkowe
zespoły Ropy związane z polska ludnością rzymskokatolicką) mieszają się tu tradycje
wschodnie, związane z kultura łemkowska i obrządkiem greckokatolickim.
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Lokacyjne układy przestrzenne z XIV w. – ze skupiającymi zabudowę nawsiami w
dolinach potoków i rolami na zboczach – są czytelne w Łosiach i w Ropie; w
Klimkówce układ taki zatarło spiętrzenie jeziora.
W architekturze rzymskokatolickiej wyróŜnia się kościół św. Michała Archanioła w
Ropie, ukształtowany w wyniku dwóch faz budowlanych: drewniana, barokowa
świątynia z 1761 r. wzbogacona została w 1800 r. przez monumentalną,
klasycystyczną fasadę z parą murowanych weź i portykiem.
Cenne zabytki drewnianej, północnołemkowskiej architektury sakralnej – to cerkiew
greckokatolicka w Łosiach z początku XIX w. oraz dzisiejsza, drewniana kaplica
cmentarna w Łosiach, będąca prezbiterium dawnej cerkwi greckokatolickiej z 1754 r.,
która stała niegdyś w Klimkówce. Likwidacja – w wyniku spiętrzenia wspomnianego
jeziora – murowanej cerkwi w Klimkówce, oryginalnego dzieła modernistycznej
architektury cerkiewnej z lat 1914-1917, pozostawiła jedynie „wspomnienie” w postaci
zrekonstruowanej cerkwi: rekonstrukcji niepełnej, bo pozbawionej wysmukłych
hełmów.
Istotną wartość zabytkową mają cmentarze: rzymskokatolicki w Ropie (z kwaterą
wojskowa z I wojny światowej), greckokatolicki w Łosiach (oba z XIX w., z
zachowanymi kamiennymi nagrobkami) oraz wojskowy z I wojny światowej nr 71 w
Łosiach projektu Jansa Meyra, ucznia słynnego wiedeńskiego architekta Otto
Wagnera.
Wysokie walory zabytkowe ma zespół dworski w Ropie. Dwór w obecnej,
klasycystycznej postaci, raz z parą oficyn, pochodzi z roku 1803, moŜe jednak kryć
w swych murach reszty budowli z XVI lub XVII w. Reszty te mogą tez znajdować się
w tak zwanym lamusie, w dzisiejszej postaci z wieku XIX, z parą barokowoklasycystycznych herm z końca XVIII w. w fasadzie. WaŜnym elementem zespołu
jest park z XIX w., krajobrazowy, z elementami starszego załoŜenia geometrycznego.
W ostatnich dziesięcioleciach przepadł niemal cały zasób drewnianego budownictwa
regionalnego. Ostatnie relikty dawnej zabudowy wiejskiej, prezentującej kulturę
łemkowską, zachowały się jeszcze w Łosiach w otoczeniu cerkwi.
„Małą architekturę” – poza tak charakterystycznymi dla rodzimego pejzaŜu
kapliczkami i figurami przydroŜnymi – reprezentuje pomnik Grunwaldzki w Ropie,
ustawiony w 1910 r. dla uczczenia 500-leci zwycięstwa pod Grunwaldem, piękny
dokument patriotyzmu polskiego społeczeństwa w dobie niewoli narodowej.
2. Ochrona układów przestrzennych; ochrona krajobrazu
Łosie i Ropa – to wsie o czytelnych układach z doby lokacji na prawie niemieckim z
XIV w. Klimówka – gdzie historyczne „nawsie” przepadło w związku ze spiętrzeniem
jeziora – prezentuje zis wysokie walory krajobrazowe, związane ze wspomnianym
zalewem. Wsie te winny otrzymać studia historyczno- ruralistyczne, które – w oparciu
o analizy układów i zasobów zabytkowych - określiłyby strefy ochrony
konserwatorskiej. Strefy te – po ich zatwierdzeniu przez Małopolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – winny być uwzględnione w planach
zagospodarowania przestrzennego, stając się prawem lokalnym po jego przyjęciu
przez Radę Gminy. Najcenniejsze pod względem walorów zabytkowych obszary (np.
centrum Ropy z zespołem dworskim i kościelnym, drewniana cerkiew w Łosiach wraz
z reliktami regionalnego budownictwa w jej otoczeniu) powinny być objęte strefą
ścisłej ochrony konserwatorskiej krajobrazu z zabudową (A), otwarte tereny rolne (nie
budowlane) i obrzeŜa zbiornika wodnego w Klimkówce – strefą ścisłej ochrony
konserwatorskiej krajobrazu bez zabudowy (AK), obszary budowlane o mniejszych
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walorach zabytkowych – strefą częściowej ochrony konserwatorskiej krajobrazu
z zabudową (B), częściowo zurbanizowane dawne tereny rolne – strefą częściowej
ochrony konserwatorskiej krajobrazu bez zabudowy (BK), tereny przeznaczone pod
nowe inwestycje – strefą ograniczającą ochronę do wybranych elementów (C).
3. Ochrona architektury i sztuki sakralnej
Cenny zabytek rzymskokatolickiej architektury sakralnej – kościół św. Michała
Archanioła w Ropie – zachowany jest w stanie średnim. Konieczne jest tu
opracowanie programu konserwacji architektury (m. in. drewna) i wyposaŜenia
i zatwierdzenie go przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Potrzebna jest teŜ
konserwacja murowanego ogrodzenia i przywrócenie gładkich tynków dzwonnicy w
miejsce „kropionych”.
Oba zabytki drewnianej, sakralnej architektury łemkowskiej – cerkiew w Łosiach
i dzisiejsza kaplica cmentarna tamŜe (czyli prezbiterium dawnej cerkwi z Klimkówki) –
zachowane są w dobrym stanie, wymagając jedynie bieŜącej pielęgnacji.
Zrekonstruowana, murowana cerkiew p.w. Zaśnięcia N. P. Marii w Klimkówce
wymaga rekonstrukcji brakujących hełmów z kopułkami – jako charakterystycznego
elementu w krajobrazie.
4. Ochrona cmentarzy
Stan nagrobków kamiennych na obu cmentarzach parafialnych – rzymskokatolickim
w Ropie i greckokatolicki w Łosiach – jest zły; szybko postępuje zwietrzenie
kamienia. Konieczna jest pilna konserwacja przez uprawnionych artystów
konserwatorów, wg programów zatwierdzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków. W Ropie szczególnie pilna jest konserwacja najstarszego, zachowanego
nagrobka - ks. Sitowskiego (z 1847 r.).
5. Ochrona zespołu dworskiego i zabytkowej zieleni
Wysokie wartości zabytkowe prezentuje zespół dworski w Ropie; jego właściwe
utrzymanie utrudnia wtórny podział na róŜne własności. NiezaleŜnie od stanu
własnościowego (optymalne byłoby powiązanie własnościowe całości – dworu z
oficynami, paku, lamusa) – problematykę konserwatorska zespołu naleŜy traktować
całościowo. Jest to dziś najwaŜniejsze zadanie konserwatorskie w skali gminy,
wymagające opracowania konserwatorskiej dokumentacji projektowej zatwierdzonej
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w uzgodnieniu z któr6ym prowadzić
naleŜy tez prace. Prace o charakterze czysto konserwatorskim. Zakres prac i ich
znaczenie w pełni uzasadniają celowość dofinansowania przez władze
konserwatorskie, wojewódzkie, powiatowe lub gminne.
Aktualny stan zachowania dworu – pop pracach przeprowadzonych przez nowego
właściciela – jest dość dobry: wykonanie pokrycia dachowego i remont elewacji
powstrzymało proces destrukcji. Niezbędna jest tu jednak kontynuacja prac. Byłoby
poŜądane połączenie ich z badaniami terenowymi: archeologicznymi i
architektonicznymi – dla wyjaśnienia, czy w obecnej budowli z pocz. XIX w. kryją się
starsze pozostałości – i stratygraficznymi tynków, które mogłyby przynieść ujawnienie
polichromii (w zaleŜności od wyników tych ostatnich badań moŜnaby podjąć decyzję
o konserwacji polichromii).
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Obie oficyny znajdują się w stanie złym, ustawicznie się pogarszającym; wymagają
kompleksowego remontu konserwatorskiego. SondaŜowe badania stratygraficzne
tynków dałyby tu – podobnie, jak w głównym budynku dworskim – odpowiedź na
pytanie o polichromie i moŜliwości ich konserwacji.
W złym stanie znajduje się teŜ lamus, zabezpieczony dzięki remontowi dachu.
Badania terenowe poprzedzające remont (architektoniczne i archeologiczne) wonny
tu wyjaśnić genezę budynku (z XVI lub XVII w.?), zaś badania stratygraficzne tynków
– ujawnić ewentualne, nadające się do konserwacji dekoracje malarskie.
Kompleksowy remont konserwatorski winien tu objąć takŜe konserwację cennego
elementu wyposaŜenia architektonicznego – kamiennych herm w fasadzie z końca
XVIII w.
W złym stanie zachował się park. NaleŜy przewidzieć jego dekompozycje w oparciu o
projekt konserwatorski, opracowany na podstawie inwentaryzacji zieleni i materiałów
źródłowych (w tym planu katastralnego sprzed po. XIX w.).
w stanie złym, ustawicznie się pogarszającym. Konieczna pilna, kompleksowa
konserwacja i rewaloryzacja zespołu w oparciu o dokumentacje o charakterze
konserwatorskim: dokończenie remontu konserwatorskiego dworu; przeprowadzenie
remontów konserwatorskich oficyn oraz – po badaniach architektonicznych
(wyjaśnienie genezy) – remontu konserwatorskiego lamusa z konserwacją
klasycystycznych herm; rekompozycja parku.
Zieleń naleŜy chronić teŜ w obrębie obu zabytkowych cmentarzy parafialnych; winna
ona akcentować kompozycje (granice cmentarzy, aleje), bez dewastowania
nagrobków.
6. Ochrona architektury wiejskiej
NaleŜy dąŜyć do zachowania na miejscu zespołu łemkowskiej zabudowy drewnianej
w otoczeniu cerkwi w Łosiach. W razie niemoŜności zachowania na miejscu – trzeba
rozwaŜyć wykup i przeniesienie do skansenu łemkowskiego (postulowanego w
niniejszym opracowaniu na terenie gminy Uście Gorlickie).
7. „Mała architektura”: kapliczki i figury przydroŜne, pomnik
Cały zasób – tak charakterystyczny dla rodzimego pejzaŜu kulturowego, określony
wyŜej w części katalogowej – wymaga zachowania i ochrony.
Jako średni naleŜy określić stan zachowania pomnika Grunwaldzkiego w Ropie.
Wietrzejący kamień wymaga konserwacji przez uprawnionych artystów
konserwatorów, według programu zatwierdzonego przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Pomnik winien być wpisany do rejestru zabytków.
8. Problematyka badań archeologicznych i architektonicznych
Problematykę tę scharakteryzowano odnośnie zespołu dworskiego w Ropie.
9. Problematyka muzealna
Wysokie walory zabytkowe kościoła parafialnego w Ropie przemawiałyby za
utworzeniem muzeum parafialnego, ukazującego dzieje parafii i zabytki związane z
kościołem, nie wchodzące w skład jego wyposaŜenia.

224

MoŜnaby teŜ rozwaŜyć funkcje muzealne w jednym z elementów zespołu dworskiego
w Ropie oraz w drewnianych chatach łemkowskich przy cerkwi w Łosiach.
10. Ochrona miejsc historycznych i wartości niematerialnych
Ochrony i eksponowania wymaga wielokulturowa tradycja gminy.
Ochronie winny podlegać nazwy miejscowości, przysiółków, rzek, potoków, pól,
lasów, wzniesień.

I. GMINA SĘKOWA
1. Charakterystyka zasobu
Na terenie gminy zachowały się liczne, cenne zespoły i obiekty zabytkowe.
Większość z nich wiąŜe się z kulturą łemkowską, kultura łacińska jest bogato
reprezentowana na północnym skraju gminy.
Liczne są wiejskie układy przestrzenne z nawsiami skupiającymi osadnictwo (w
dolinach potoków) oraz z rolami na zboczach. Starsze układy tego typu – w
północnej części gminy – postały w ramach osadnictwa na prawie niemieckim w 2.
poł. XIV w. Są one czytelne w Sękowej (lokowanej przez Kazimierza Wielkiego w
1363 r.), Męcinie Wielkiej (1377), Siarach, Owczarach (mamy tu do czynienia z
późniejszym od lokacji na prawie niemieckim osadzeniem ludności wołoskiej w 1417
r.); w XV w. wytyczono układ wiejski Małastowa. Podobnie prezentują się wsie
lokowane w XV i zwłaszcza w XVI w. na prawie wołoskim, związane z kulturą
łemkowską. Najlepiej zachował się układ Bartnego, przetrwały teŜ układy Długiego,
Jasionki, Krzywej, Pętnej, Ropicy Ruskiej, Wapiennego i Wołowca. Czytelne są teŜ
układy przestrzenne wsi opuszczonych po 1947 r.: Długiego, Nieznajomej i
Radocyny.
Greckokatolicką architekturę sakralną najświetniej reprezentują liczne cerkwie
drewniane, z których najstarsze naleŜą do typu północnołemkowskiego.
Najwybitniejszym zabytkiem w tej kategorii jest pochodząca z 1653 r. cerkiew w
Owczarach. Cennymi zabytkami są teŜ cerkwie w Bartnem (uŜytkowana jako
muzeum), Męcinie Wielkiej (1806-7; dawne formy przywróciły tu prace
konserwatorskie), Ropicy Ruskiej (1813 lub 1819), Wołowcu (koniec XVIII w.). Inny
typ architektoniczny prezentują późne drewniane cerkwie w Bodakach (1902) i
Krzywej (1924). Cenna cerkiew z Czarnej została przeniesiona do Sądeckiego
Murowana cerkiew greckokatolicka w Małastowie (1805) prezentuje typ „urzędowy”,
lansowany przez austriacka biurokracje na przełomie XVIII/XIX w.
Późne, prawosławne, drewniane cerkwie w Bartnem (1928-1930) i Bodakach (1934)
sięgają do wzorów architektonicznych z terenu Ukrainy.
Rzymskokatolicką architekturę sakralną najświetniej reprezentuje kościół w Sękowej,
czołowy – w skali krajowej – przykład późnogotyckiego budownictwa drewnianego z
1. ćwierci XVI w.; o jego klasie artystycznej i bogactwie wystroju świadczy
umieszczenie na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na uwagę zasługuje tez
dzisiejszy kościół parafialny w Sękowej, murowana, neogotycka budowla z lat 18851886 oraz neogotycka kaplica w Męcinie Małej (1906).
Liczne są cmentarze parafialne z XIX w., zwłaszcza greckokatolickie (Bartne, Bodaki,
Czarne, Krzywa, Lipna, Małastów, Męcina Wilka, Nieznajowa, Owczary, Pętna,
Ropica Ruska, Wołowiec), z kamiennymi nagrobkami (szczególnie krzyŜami);
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niektóre z nich w6ykonywał czynny tu na przełomie XIX/XX w. …łemkowski
kamieniarz Wasyl Gracoń. Na cmentarzu rzymskokatolickim w Sękowej zachowały
się neostylowe kaplice grobowe z koca XIX w., Długoszów (właścicieli pobliskich
Siar) i Kostialów-Gabryelów.
Jeszcze liczniejsze są starannie projektowane cmentarze wojskowe – dokument walk
z I wojny światowej. Niektóre z nich projektował Hans Meyr, uczeń wybitnego
architekta wiedeńskiego Oto Wagnera (nr 63 w Pętnej, nr 64 w Bartnem, nr 65 i 66 w
Małastowie, nr 67, 77 i 78 w Ropicy Ruskiej, nr 69 w Bodakach, nr 70 w Owczarach,
nr 76 w Siarach, nr 79 i 80 w Sękowej, nr 82 w Męcinie Wielkiej, nr 83 w
Wapiennem), inne niemniej wybitny architekt Dušan Jurkowič (nr 43 w Radochnie, nr
44 w Długiem, nr 45 w Lipnej, nr 53 w Czarnem, nr 58 na Magurze Małastowskiej, nr
60 w Przełęczy Małastowskiej).
Architekturę rezydencjonalną ziemiaństwa najlepiej reprezentuje neostylowy zespół
pałacowy Długoszów w Siarach z pocz. XX w., złoŜony z pałacu, licznych zabudowań
i okazałego parku z rzeźbami i zbiornikiem wodnym. Z zespołu dworskiego w
Sękowej (naleŜącego równieŜ do Długoszów) z XIX w. zachowały się zabudowania
gospodarcze z parkiem.
WciąŜ kurczy się zasób regionalnej zabudowy drewnianej z XIX i pocz. XX w.
Budownictwo łemkowskie wciąŜ jeszcze reprezentowane jest przez szereg chałup i
zagród w Bartnem oraz pojedyncze budowle w innych wsiach (m. in. przez chałupę w
Czarnem). Znacznie mniej liczne są budowle regionalne na terenach zamieszkałych
przez Pogórzan (chałupa nr 99 w Siarach).
Wyjątkowe bogactwo prezentują przydroŜne kapliczki i figury (zwłaszcza kamienne),
reprezentowane przez liczne przykłady w kaŜdej z tutejszych wsi.
WaŜna pamiątką historyczna jest pomnik ku czci siedmiu polskich lotników w
Krzywej, którzy zginęli w locie bojowym we wrześniu 1944 r., spiesząc na pomoc
Powstaniu Warszawskiemu.
2. Ochrona układów przestrzennych; ochrona krajobrazu
Wszystkie wspomniane wyŜej (pkt a) wsie o zachowanych układach z doby lokacji na
prawie niemieckim (w północnej części gminy) i wołoskim (w części południowej)
winny otrzymać studia historyczno- ruralistyczne, które – w oparciu o analizy układów
i zasobów zabytkowych - określiłyby strefy ochrony konserwatorskiej. Strefy te – po
ich zatwierdzeniu przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków –
winny być uwzględnione w planach zagospodarowania przestrzennego, stając się
prawem lokalnym po jego przyjęciu przez Radę Gminy. Najcenniejsze pod względem
walorów zabytkowych obszary powinny być objęte strefą ścisłej ochrony
konserwatorskiej krajobrazu z zabudową (A; zwłaszcza otoczenia zabytkowych
kościołów), otwarte tereny rolne (nie budowlane) – strefą ścisłej ochrony
konserwatorskiej krajobrazu bez zabudowy (AK), obszary budowlane o mniejszych
walorach zabytkowych – strefą częściowej ochrony konserwatorskiej krajobrazu z
zabudową (B), częściowo zurbanizowane dawne tereny rolne – strefą częściowej
ochrony konserwatorskiej krajobrazu bez zabudowy (BK), tereny przeznaczone pod
nowe inwestycje – strefą ograniczającą ochronę do wybranych elementów (C).
Ewentualne, powtórne osiedlanie opuszczonych wsi łemkowskich - Długiego,
Nieznajomej i Radocyny – winno nawiązywać do ich historycznego rozplanowania,
czytelnego jeszcze w terenie, udokumentowanego na archiwalnych planach
katastralnych sprzed połowy XIX w.
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3. Ochrona architektury i sztuki sakralnej
Drewniane cerkwie greckokatolickie są zachowane na ogół w stanie dobrym.
Jeden z najwybitniejszych – w skali krajowej - zabytków sakralnego budownictwa
drewnianego, cerkiew w Owczarach, zasługuje na umieszczenie na liście
światowego dziedzictwa UNESCO. Cerkiew ta zachowana jest w stanie dobrym,
potrzebuje jedynie bieŜących konserwacji; celowy jest remont bramki-dzwonnicy
Stan zachowania cerkwi w Krzywej naleŜy określić jako średni. Celowy wpis do
rejestru zabytków cerkwi wraz z cmentarzem, przeprowadzenie kompleksowego
remontu konserwatorskiego cerkwi z usunięciem nieestetycznej blachy falistej (bęben
kopuły, fartuch nad podmurowaniem) na rzecz drewna (desek), poprawa instalacji
odgromowej oraz rekonstrukcja cmentarza wg zachowanego archiwalnego projektu
z przywróceniem drewnianych elementów wyposaŜenia (w tym rzeźbionego krzyŜa).
W cerkwi w Małastowie potrzebna jest kontynuacja prac nad osuszaniem murów i
konserwatorskie odnowienie wyposaŜenia. Przy cerkwi w Bartnem celowa jest
konserwacja gontowego pokrycia kostnicy. BieŜącej opieki wymagają zachowane w
dobrym stanie cerkwie w Męcinie Wielkiej, Ropicy Ruskiej, Wołowcu i Bodakach.
Murowana cerkiew greckokatolicka w Małastowie (1805) prezentuje typ „urzędowy”,
lansowany przez austriacka biurokracje na przełomie XVIII/XIX w.
Murowana cerkiew greckokatolicka w Małastowie, zachowana w dobrym stanie,
wymaga kontynuacji prac nad osuszaniem murów i konserwatorskiego odnowienia
wyposaŜenia (przez artystów konserwatorów, według programu zatwierdzonego
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).
Prawosławna, drewniana cerkiew w Bartnem wymaga kontynuacji prac izolacyjnych;
celowe jest zaprojektowanie stylowego ogrodzenia. Podobna cerkiew w Bodakach,
zachowana w stanie dobrym, wymaga tylko bieŜącej pielęgnacji.
Jeden z najwybitniejszych zabytków drewnianej architektury rzymskokatolickiej,
późnogotycki kościół w Sękowej wraz z bogatym wyposaŜeniem, zachowany jest w
dobrym sanie; wymaga dalszej, bieŜącej opieki. W murowanym, parafialnym kościele
w Sękowej (stan ogólny dobry) poŜądane są dalsze prace nad osuszeniem murów i
konserwatorskie odnowienie wyposaŜenia; celowa jest teŜ konserwacja niektórych
elementów kamiennych (prace winni prowadzić artyści konserwatorzy według
programów zatwierdzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).
Niefachowy remont obniŜył stylowe walory neogotyckiej kaplicy w Męcinie Małej
poprzez wprowadzenie nowych, ceglanych i kamiennych okładzin w elewacjach. W
perspektywie celowe jest przywrócenie pierwotnego wyglądu oraz otoczenie kaplicy
opieka konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków.
4. Ochrona cmentarzy
Spośród licznych, greckokatolickich cmentarzy, kilka – połoŜonych w opuszczonych
lub częściowo opuszczonych wsiach - znajduje się w bardzo złym stanie i wymaga
pełnej rewaloryzacji z usunięciem samosiewek, zaakcentowaniem granic,
przywróceniem alejek, ustawieniem i złoŜeniem wywróconych i rozbitych nagrobków
oraz ze specjalistyczna konserwacja elementów kamiennych i Ŝeliwnych przez
artystów konserwatorów, według programów zatwierdzonych przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Są to cmentarze w Czarnem, Lipnej i Nieznajowej.
Pozostałe cmentarze greckokatolickie (w Bartnem, Bodakach, Długiem, Krzywej,
Małastowie, Męcinie Wielkiej, Owczarach, Pętnej, Radochnie, Ropicy Ruskiej)
zachowane są w znacznie lepszym stanie, niemniej i one wymagają
specjalistycznych prac konserwatorskich przy poszczególnych nagrobkach.
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Podobnych zabiegów wymagają nagrobki na cmentarzach rzymskokatolickich w
Ropicy Ruskiej, Sękowej i Siarach.
ZłoŜona jest problematyka bardzo tu licznych cmentarzy wojskowych z I wojny
światowej. Cmentarz nr 45 w Lipnej, odnowiony niezgodnie z pierwotnym wyglądem,
winien zyskać konserwatorski projekt oparty o materiały archiwalne (projekt
archiwalny i ikonografię), według którego naleŜy przeprowadzić kompleksowe prace.
BieŜącej opieki i pielęgnacji wymagają zachowane w dobrym stanie cmentarze nr 43
w Radocynie, nr 44 w Długiem, nr 53 w Czarnem, nr 58 na Magurze Małastowskiej,
nr 60 w Przełęczy Małastowskiej, nr 64 w Bartnem, nr 65 w Małastowie, nr 67 i 68 w
Ropicy Ruskiej, nr 69 w Bodakach, nr 70 w Owczarach, nr 76 w Siarach, nr 79 i 80 w
Sękowej, nr 82 w Męcinie Wielkiej. NaleŜy kontynuować prowadzone od 2005 r.
prace na cmentarzu w Pętnej. Na cmentarzu nr 66 w Małastowie naleŜy przywrócić
wg archiwalnych przekazów drewniany krzyŜ. Uporządkowania wymagają cmentarze
nr 77 i 78 w Ropicy Ruskiej. Cmentarz nr 81 w Męcinie Wielkiej wymaga bieŜącej
konserwacji.
5. Ochrona zespołów dworskich
Najwybitniejszy – w skali gminy – zespół zabytkowy w tej kategorii, to jest zespół
pałacowy w Siarach, wymaga kontynuowania prac konserwatorskich prowadzonych
przez prywatnego właściciela. Winny one objąć kolejne elementy zespołu:
kordegardę, oranŜerię, dom ogrodnika i zabudowania gospodarcze.
W Sękowej celowe jest wpisanie do rejestru zabytków pozostałości zespołu
dworskiego: spichlerza i reszt parku. Spichlerz – zachowany w złym stanie - wymaga
określenia funkcji i kapitalnego remontu konserwatorskiego, park rekompozycji
według projektu konserwatorskiego.
6. Ochrona architektury wiejskiej
Największy – w skali powiatu – zespół regionalnej, drewnianej zabudowy
łemkowskiej, zachowany w Bartnem, znajduje się dziś w złym, sukcesywnie
pogarszającym się stanie (poza kilkoma obiektami wykorzystywanymi w celach
letniskowych). Zasób ten stale jest uszczuplany przez wyburzenia i rujnację. Wobec
niemoŜności utrzymania zespołu in situ i pogodzenia wymogów ochrony
konserwatorskiej z potrzebami mieszkańców – konieczne zorganizowanie w trybie
pilnym skansenu łemkowskiego z przyjęciem jego lokalizacji np. w otoczeniu cerkwi
w Bartnem (uŜytkowanej jako oddział Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów) lub
na terenach jednej z opuszczonych wsi w południowej części powiatu (w gminie
Sękowa lub Uście Gorlickie). Projekt zagospodarowania winien nawiązywać do
tradycyjnego rozplanowania wsi i zagród. Wykupem i przenoszeniem obiektów
naleŜałoby objąć zabytki zachowane nie tylko w Bartnem, lecz i w innych wsiach
łemkowskich, m. in. w Czarnem.
Spośród dawnego budownictwa Pogórzan uwagę zwraca wspomniana chałupa nr 99
w Siarach zachowana – mimo wpisu do rejestru zabytków w stanie złym (elewacje
zabezpieczone płytami); naleŜy rozwaŜyć jej wykupienie i przeniesienie do skansenu
7. Ochrona kompozycji zieleni
Problem ten wiąŜe się z omówiona wyŜej ochroną cmentarzy i zespołów dworskich.
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8. Ochrona „małej architektury”: kapliczek, figur przydroŜnych,
pomnika
Zasób zachowanych na terenie gminy – zwłaszcza w obrębie kultury łemkowskiej –
kapliczek i figur przydroŜnych jest wyjątkowo duŜy, zaś ich stan zachowania –
zróŜnicowany. Dwie kapliczki w Bartnem wymagają zabezpieczenia wnętrza przed
kradzieŜą. Jedna z najstarszych na terenie gminy kapliczek – znajdująca się w
Siarach, przy drodze do Owczar. Pochodząca z XVIII w. – wymaga remontu pod
nadzorem konserwatorskim. Wiele figur i krzyŜy kamiennych wymaga
specjalistycznej konserwacji przez uprawnionych artystów konserwatorów (wg
programów zatwierdzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków); niektóre
z nich – porozbijane – wymagają złoŜenia. Szczegółowe wnioski dla konkretnych
obiektów zawarto wyŜej, w części katalogowej.
Grób – pomnik polskich lotników z II wojny światowej w Krzywej utrzymany jest w
złym stanie, nie licującym z jego historycznym znaczeniem. NaleŜy przeprowadzić
restaurację albo zaprojektować nowy.
9. Problematyka muzealna
W przeciwieństwie do Pogórza – na terenie Beskidu Niskiego zachował się jeszcze,
stale się zmniejszający, zasób regionalnego budownictwa drewnianego, który mógłby
być podstawą dla utworzenia skansenu. Zgodnie ze współczesną teorią – skanseny
winny w sposób maksymalny zachowywać więź pomiędzy obiektami a naturalnym
środowiskiem i kulturowym krajobrazem. Przemawia to z rezygnacji z tworzenia
wielkich jednostek, na rzecz gęstej sieci niewielkich skansenów, eksponujących
zabudowę w najbliŜszych terenów, niekiedy tworzonych w oparciu i obiekty
zachowane in situ.
Wydaje się, Ŝe w południowej części powiatu gorlickiego mona wskazać co najmniej
dwie moŜliwości utworzenia skansenu łemkowskiego:
- przy cerkwi w Bartnem, stanowiącej oddział Muzeum Dwory Karwacjanów
i Gładyszów. Zaletą tej lokalizacji jest bezpośredni związek ze wsią, w której – dzięki
wspomnianemu wpisowi do rejestru zabytków – zachowało się najwięcej dawnych,
łemkowskich chałup i budynków gospodarczych; wadą – brak związku z
historycznym rozplanowaniem wsi.
- Na terenach jednej z opuszczonych wsi w południowej części powiatu (a więc w
obrębie gminy Sękowa lub gminy Uście Gorlickie). Lokalizacja taka pozwoliłaby na
najpełniejsze ukazanie związków pomiędzy ukształtowaniem terenu a krajobrazem
wiejskim; zaleca się tu lokalizowanie obiektów w nawiązaniu do historycznego stanu
odnotowanego na galicyjskich planach katastralnych z połowy XIX wieku. Wadą tej
propozycji mogą się okazać problemy własnościowe i konieczność dokonywania
wielu wykupów.
W trybie bardzo pilnym naleŜy przeprowadzić ewidencję zasobu z rozeznaniem
moŜliwości wykupu, w kolejnym etapie – opracować inwentaryzacje pomiarowe
obiektów przewidzianych do przeniesienia do skansenu i przystąpić do realizacji.
Otwartym jest problem organizacji skansenu – w oparciu o istniejące muzea lub jako
nowej placówki.
Z terenu gminy Sękowa naleŜy uwzględnić zabytki zachowane jeszcze w Bartnem,
Bodakach i Czarnem. W programie skansenu winny tez znaleźć się figury przydroŜne
i kapliczki wraz z wyposaŜeniem.
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10. Ochrona miejsc historycznych i wartości niematerialnych
Ochrony i eksponowania wymaga wielokulturowa tradycja gminy.
Pamięć krwawych walk z I wojny światowej utrwalają liczne cmentarze wojskowe i
systematyczna opieka nad nimi.
Pamięć II wojny światowej winna być utrwalona w odrestaurowanym lub na nowo
zaprojektowanym i wykonanym pomniku – grobie siedmiu polskich lotników w
Krzywej, którzy zginęli we wrześniu 1944 r. w Banicy niosą pomoc Powstaniu
Warszawskiemu.
Ochronie winny podlegać nazwy miejscowości, przysiółków, rzek, potoków, pól,
lasów, wzniesień.

J. GMINA UŚCIE GORLICKIE
1. Charakterystyka zasobu
Największa gmina na terenie powiatu ma tez najbogatszy zasób zabytkowy, zwi
ązany w znacznym stopniu z kulturą łemkowską.
Większość miejscowości lokowanych na prawie wołoskim w XV i w XVI w. zachowała
w stanie czytelnym wiejskie układy przestrzenne z nawsiami skupiającymi
osadnictwo, połoŜonymi w dolinach potoków oraz z rolami na zboczach. Dyspozycje
taka spotykamy w Banicy, Blechnarce, Czarnej, Gładyszowie, Hańczowej, Izbach,
Koniecznej, Kwiatoniu, Nowicy, Przysłupie, Regetowie NiŜnym, Ropkach, Skwirtnem,
Smerekowcu, Stawiszy, Śnietnicy i Zdyni. Podobne układy przestrzenne prezentują
wsie w północnej części gminy, lokowane w XIV w. na prawie niemieckim, z reguły w
wiekach XV i XVI przenoszone na prawo wołoskie, takie jak Brunary, Kunkowa,
Leszczyny, Wysowa. Podobną kolejność dwóch lokacji obserwujemy Uściu
Gorlickim, gdzie zachowało się niewielkie nawsie oraz role zgrupowane w trzech
niwach.
Odrębnym zjawiskiem jest ukształtowane w XIX w. uzdrowisko w Wysowej, z
układem przestrzennym obejmującym park i zabudowę z drewnianym domem
zdrojowym (z lat międzywojennych XX w.) na czele.
Charakterystyczną cechą zasobu zabytkowego gminy – jest bardzo duŜa ilość
drewnianych cerkwi greckokatolickich kształtowanych od XVII do XIX w.,
prezentujących
róŜne
warianty
budownictwa
zachodniołemkowskiego.
Najwybitniejszym dziełem jest tu pochodząca z 2. poł. XVII w. cerkiew w Kwiatoniu,
inne znajdują się w Przysłupie, Śnietnicy, Uściu Gorlickim, Banicy, Brunarach,
Czarnej, Hańczowej, Kunkowej, Leszczynach, Nowicy, Skwirtnem, Wysowej i Zdyni.
W Regetowie WyŜnym zachowała się kaplica cmentarna, która jest prezbiterium
dawnej cerkwi łemkowskiej. Odrębna pozycje wśród świątyń greckokatolickich
zajmuje murowana cerkiew w Bielicznej z 1792 r. „Urzędową” architekturę z doby po
rozbiorach polski prezentują murowane cerkwie z początku XIX w. w Blechnarce i
Smerekowcu. Do odmiennych od tradycyjnego budownictwa łemkowskiego wzorów
sięgają drewniane cerkwie z początku XX w. w Koniecznej i Gładyszowie.
Cerkiewną architekturę prawosławną z lat międzywojennych XX w. reprezentuje
cerkiew w Regetowie NiŜnym oraz kaplice w Kwiatoniu i w Wysowej na zboczu góry
Jawor.
Nieliczne kościoły rzymskokatolickie, nawiązujące do tradycyjnego budownictwa
drewnianego, znajdują się w Wysowej (projekt warszawskiego architekta Zdzisława
Mączyńskiego, 1936-1938) i Odeonem (1898 z późniejszą rozbudową).
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Liczne są greckokatolickie cmentarze z XIX w., z zachowanymi kamiennymi
nagrobkami, często w formie krzyŜy, o cechach ludowej sztuki łemkowszczyzny.
Znajdują się one w Banicy, Nielicznej, Blechnarce, Brunarach, CzertyŜne,
Hańczowej, Kunkowej, Kwiatoniu, Leszczynach, Nowicy (dwa), Przysłupie,
Regetowie WyŜnym, Smerekowcu, Śmietnicy, Uściu Gorlickim i Zdyni.
Późniejsze (XIX/XX w.) i znacznie mniej liczne są cmentarze prawosławne - Czarnej
i Ropkach.
Pozostałością zaciętych walk z I wojny światowej są liczne cmentarze wojskowe, o
ciekawych kompozycjach, projektowane tu wyłącznie przez Dušana Jurkowiča: nr 46
i 47 w Koniecznej, nr 48 i nr 51 (na wzgórzu Rotunda) w Regetowie WyŜnym, nr 49 w
Blechnarce, nr 50 w Wysowej, nr 52 w Zdyni, nr 55 i nr 61 w Gładyszowie, nr 56 w
Smerekowcu, nr 57 w Uściu Gorlickim, nr 59 w Przysłupie, nr 62 w Banicy.
Stałem uszczuplaniu ulega zasób dawnego, łemkowskiego, drewnianego
budownictwa regionalnego. Jego pozostałości przetrwały jeszcze w Nowicy (m. in.
chałupa kolo cerkwi, wykorzystywana przez grupe rzeźbiarzy „Magurycz”) i
Gładyszowie (chałupa z 1905 r.). W Hańczowej i Wysowej przetrwały drewniane
remizy z pocz. XX w., w Wysowej – niektóre wille uzdrowiskowe (nr 17).
Obszerny jest zasób przydroŜnych kapliczek, figur i krzyŜy przydroŜnych, zachowany
w niemal wszystkich wsiach.
2. Ochrona układów przestrzennych; ochrona krajobrazu
Wszystkie wspomniane wyŜej (pkt a) wsie o zachowanych układach z doby lokacji na
prawie włoskim i niemieckim winny otrzymać studia historyczno- ruralistyczne, które
– w oparciu o analizy układów i zasobów zabytkowych - określiłyby strefy ochrony
konserwatorskiej. Strefy te – po ich zatwierdzeniu przez Małopolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – winny być uwzględnione w planach
zagospodarowania przestrzennego, stając się prawem lokalnym po jego przyjęciu
przez Radę Gminy. Najcenniejsze pod względem walorów zabytkowych obszary
powinny być objęte strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej krajobrazu z zabudową
(A; zwłaszcza otoczenia zabytkowych cerkwi), otwarte tereny rolne, tereny leśne (nie
budowlane) i parkowe (np. park zdrojowy w Wysowej) – strefą ścisłej ochrony
konserwatorskiej krajobrazu bez zabudowy (AK), obszary budowlane o mniejszych
walorach zabytkowych – strefą częściowej ochrony konserwatorskiej krajobrazu z
zabudową (B), częściowo zurbanizowane dawne tereny rolne – strefą częściowej
ochrony konserwatorskiej krajobrazu bez zabudowy (BK), tereny przeznaczone pod
nowe inwestycje – strefą ograniczającą ochronę do wybranych elementów (C).
Ewentualne, powtórne osiedlanie opuszczonych wsi łemkowskich – Bielicznego,
CzertyŜnego – winno nawiązywać do ich historycznego rozplanowania, czytelnego
jeszcze w terenie, udokumentowanego na archiwalnych planach katastralnych
sprzed połowy XIX w.
3. Ochrona architektury i sztuki sakralnej
Większość drewnianych cerkwi łemkowskich znajduje się dziś w dobrym stanie.
Najwybitniejszy zabytek drewnianej architektury cerkiewnej – cerkiew w Kwiatoniu –
zasługuje na umieszczenie na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Zachowane
w stanie średnim cerkwie w Hańczowej, Przysłupie, Skwirtnem i Zdyni wymagają
remontów bieŜących pod nadzorem konserwatorskim; w Blechnarce ponadto
potrzebna jest konserwacja muru kamiennego otaczającego cerkiew. W Przysłupie
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naleŜy przywrócić gontowy szalunek ścian zewnętrznych (we wieŜy zastąpiony
blachą) oraz przewidzieć konserwację wnętrza z wyposaŜeniem (w tym usunięcie
XIX-wiecznych przemalówek z ikon w ikonostasie). W Skwirtnem konieczna jest
kompleksowa konserwacja cerkwi z impregnacją (częściową wymianą) gontów oraz
konserwacja wyposaŜenia, zwłaszcza zachowanej w złym stanie polichromii. W
Wysowej naleŜy kontynuować remont cerkwi oraz przewidzieć kompleksową,
specjalistyczną konserwację wystroju, zwłaszcza kontynuację konserwacji
zachowanej w złym stanie polichromii. Konserwacja wyposaŜenia cerkiewnego w
Przysłupie, Skwirtnem, Wysowej, a takŜe w Śnietnicy (ikonostas, polichromia), Uściu
Gorlickim (podobne elementy) i Zdyni (ikonostas) wymagają specjalistycznego
wykonania przez artystów konserwatorów według programów zatwierdzonych przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. NaleŜy przywrócić ogrodzenie
przycerkiewnego terenu w Kunkowej. W cerkwi w Koniecznej naleŜy usunąć
szpecące, blaszane obicie ścian na rzecz tarcic lub gontów. NaleŜy oznaczyć w
terenie miejsca drewnianych cerkwi w Ropkach (rozebranej celem odbudowy w
skansenie w Sanoku) i Stawiszy (spalonej w 1966 r.).
Murowana cerkiew w Bielicznej – zachowana w dobry stanie – winna być wpisana do
rejestru zabytków. Celowa jest tu rekonstrukcja murowanego ogrodzenia i rozbitego
nagrobka na cmentarzu przycerkiewnym.
Murowana cerkiew w Blechnarce wymaga remontu bieŜącego pod nadzorem
konserwatorskim oraz konserwacji muru kamiennego otaczającego cerkiew.
Murowana cerkiew w Izbach – zachowana w stanie średnim – winna być poddana
remontowi bieŜącemu pod nadzorem konserwatorskim. Celowym byłoby tu
przywrócenie gładkiej faktury tynków zewnętrznych (obecne „kropione”) oraz remontu
konserwatorskiego muru otaczającego cmentarz przycerkiewnym wraz z zachowaną
w złym stanie bramką.
Dwie świątynie w Wysowej – kościół rzymsko–katolicki i kaplica prawosławna na
stoku góry Jawor zasługują na wpis do rejestru zabytków.
4. Ochrona cmentarzy
Spośród licznych, greckokatolickich cmentarzy, dwa - w opuszczonych wsiach
Bieliczna i CzertyŜne - znajdują się w bardzo złym stanie i wymagają pełnej
rewaloryzacji z usunięciem samosiewek, zaakcentowaniem granic, przywróceniem
alejek, ustawieniem i złoŜeniem wywróconych i rozbitych nagrobków oraz ze
specjalistyczna konserwacja elementów kamiennych i Ŝeliwnych przez artystów
konserwatorów, według programów zatwierdzonych przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.
Pozostałe cmentarze greckokatolickie (wyŜej wymienione) i rzymskokatolicki
cmentarz w Hańczowej zachowane są w znacznie lepszym stanie, niemniej i one
wymagają specjalistycznych prac konserwatorskich przy poszczególnych nagrobkach
(konserwacja elementów kamiennych i Ŝeliwnych, niekiedy – jak w Banicy – takŜe
składania nagrobków z rozbitych elementów), według programów zatwierdzonych
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
W dobrym stanie znajduje się większość cmentarzy wojennych z I wojny światowej.
Cmentarz nr 50 w Wysowej wymaga konserwacji a ponadto konieczny jest wpis do
rejestru zabytków; prace winny tu objąć rekonstrukcję załoŜenia wg archiwalnego
projektu.
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Kontynuacji wymagają prace prowadzone na cmentarzach nr 48 w Regetowie
WyŜnym, nr 49 w Blechnarce, nr 59 w Przysłupie, nr 61 w Przysłupie, na wzgórzu
Rotunda (z pełną rekonstrukcją całości, wraz z pięcioma drewnianymi wieŜami).
Drobnych prac wymagają cmentarze nr 55 i nr 61 w Gładyszowie (w obu wypadkach
celowe przywrócenie ekspozycji widokowej z wycięciem drzew na skraju lasu;
konieczne wpisy do rejestru zabytków), nr 57 w Uściu Gorlickim (rekonstrukcja
inskrypcji na tablicy oraz przywrócenie tabliczek z nazwiskami poległych).
5. Ochrona architektury wiejskiej
Zasób zabytkowego, drewnianego, regionalnego budownictwa łemkowskiego stale
jest uszczuplany. W stanie obecnym wydaje się, Ŝe tylko niektóre obiekty uda się
utrzymać w ich pierwotnym miejscu. NaleŜy do nich cenna chałupa w Nowicy,
zagospodarowana przez Stowarzyszenie „Magurycz”, prowadzące konserwacje
cmentarzy. Dla innych obiektów (jak np. dla innych chałup w Nowicy, chałupy z 1905
r. w Gładyszowie, zagrody nr 11 w Koniecznej) trzeba rozwaŜyć moŜliwość wykupu i
ewentualnego przeniesienia do skansenu (zob. niŜej, problematyka muzealna).
6. Ochrona kompozycji zieleni
Problematyka ta na terenie gminy wiąŜe się z zagadnieniem pielęgnacji cmentarzy i
parku zdrojowego w Wysowej (utrzymanego w dobrym stanie).
7. Problematyka muzealna
Warunkiem zachowania pozostałości regionalnej, drewnianej zabudowy łemkowskiej,
zdaje się być utworzenie skansenu łemkowskiego. Mógłby on znaleźć się na terenie
gminy Sękowa lub w gminie Uście Gorlickie, np. poprzez zagospodarowanie jednej z
opuszczonych wsi łemkowskich, Bielicznego albo CzertyŜnego. Lokalizacja taka
pozwoliłaby na najpełniejsze ukazanie związków pomiędzy ukształtowaniem terenu a
krajobrazem wiejskim; zaleca się tu lokalizowanie obiektów w nawiązaniu do
historycznego stanu odnotowanego na galicyjskich planach katastralnych z połowy
XIX wieku. Wadą tej propozycji mogą się okazać problemy własnościowe i
konieczność dokonywania wielu wykupów.
W trybie bardzo pilnym naleŜy przeprowadzić ewidencję zasobu z rozeznaniem
moŜliwości wykupu, w kolejnym etapie – opracować inwentaryzacje pomiarowe
obiektów przewidzianych do przeniesienia do skansenu i przystąpić do realizacji.
Otwartym jest problem organizacji skansenu – w oparciu o istniejące muzea lub jako
nowej placówki.
8. Ochrona miejsc historycznych i wartości niematerialnych
Ochrony i eksponowania wymaga wielokulturowa tradycja gminy, w tym zwłaszcza
charakterystyczna dla niej tradycja łemkowska. Eksponowanie tej tradycji – to opieka
nad cerkwiami, postulowane utworzenie skansenu, doroczna „Watra Łemkowska” w
Zdyni, kult związany z kaplicą w Wysowej na zboczu góry Jawor.
Pamięć krwawych walk z I wojny światowej utrwalają liczne cmentarze wojskowe i
systematyczna opieka nad nimi.
Dokumentem tragicznej historii pierwszych lat powojennych jest pomnik w
Gładyszowie poświęcony milicjantom, którzy zginęli w walkach z UPA.
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Ochronie winny podlegać nazwy miejscowości, przysiółków, rzek, potoków, pól,
lasów, wzniesień.
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1996
Ropki, cerkiew fil. p.w. Narodzenia N. P. Marii, opr. R. Brykowski 1966
Rozdziele, cerkiew par. grecko-katolicka p.w. Narodzenia Przeczystej Bogarodzicy,
opr. B., A. Bosakowie 1991
Rozdziele, cerkiew grecko-katolicka p.w. Matki Boskiej Opieki, opr. B., A. Bosakowie
1991
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RoŜnowice, kościół par. p.w. św. Andrzeja, opr. R. Brykowski, T. Chrzanowski 1964
RoŜnowice, reszta dworu, opr. J. Tur 1968
RoŜnowice, spichlerz plebański, opr. R. Brykowski, T. Chrzanowski 1964
Sękowa, kościół par. p.w. św. Józefa Oblubieńca N.P. Marii, opr. M. Grabski 11.2006
Sękowa, kapliczka, opr. M. Grabski 11. 1998
Siary, zespół pałacowy, opr. M. Grabski, 1995
Siedliska, kościół par. p.w. św. Mikołaja, opr. J. Tur 1968
Skwirtne, cerkiew greckokatolicka p.w. św. św. Kosmy i Damiana, opr. Z. Szanter
1979
Smerekowiec, cerkiew grecko-katolicka p.w. św. Michała Archanioła (dziś kościół),
opr. M. Grabski, 12.2006
Szalowa, kościół par. p.w. św. Michała Archanioła, opr. M. Grabski 1996
Szymbark, kościół par. p.w. św. Wojciecha, opr. M. Grabski, 10. 1999
Szymbark (przysiółek Wólka), cerkiew p.w. Narodzenia Bogurodzicy, opr. Z. Szanter
1979
Szymbark, kaplica p.w. Imienia N. P. Marii, opr. M. Grabski 1995
Szymbark, dwór obronny, opr. M. Grabski 10. 1999
Śnietnica, cerkiew par.. greckokatolicka p.w. św. Dymitra, opr. M. Wierzchosławska
Uście Gorlickie, cerkiew greckokatolicka p.w. św. Paraskewii, opr. Z. Szanter 1979
Uście Gorlickie, kaplica cmentarna, opr. Z. Szanter
Wilczyska, kościół par. p.w. św. Stanisława Biskupa, opr. M. Grabski 1999
Wilczyska, kaplica w ogrodzeniu kościoła, opr. M. Grabski 1999
Wilczyska, kaplica, opr. M. Grabski 1999
Wołowiec, cerkiew fil. Greckokatolicka p.w. Opieki Marii, opr. Z. Szanter 1978
Wójtowa, kościół par. p.w. św. Bartłomieja, opr. M. Czuba 11. 1997
Wysowa, cerkiew par. greckokatolicka p.w. św. Michała Archanioła, opr. Z. Szanter
1979
Zagórzany, kościół rzymskokatolicki p.w. św. Wawrzyńca, opr. R. Brykowski 1965
Zagórzany, zespół pałacowy, opr. M. Grabski 1998
Zdynia, cerkiew par. greckokatolicka p.w. Opieki Bogarodzicy, opr. M. Grabski, 1996

C. REJESTRACJE STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH:
Archeologiczne zdjęcie Polski, archiwum Wojewódzkiego
Małopolskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, sekcje:
109-66 (Sędziszowa), 67 (opr. B. Frankowicz-Szpunar, A. Szponar, J. Okoński,
konsultacja M. Redl, 2006), 69 (Biecz, opr. B. Szpunar, A. Cetera, J. Okoński,
konsultacja M. Parczewski, 1986);
110-66 (Bobowa), 67 (ŁuŜna; opr. J. Okoński, B. Szpunar, A. Szpunar, konsultacja
M. Redl, 2000), 69 (Wójtowa, Libusza, opr. B. Szpunar, A. Cetera, J. Okoński,
konsultacja M. Parczewski, 1986);
111-67 (Bystra, Bieśnik, opr. B. Frankowicz-Szpunar, konsultacja M. Redl, 1998), 68
(Gorlice, opr. J. Okoński, B. Szponar. A. Szponar, konsultacja M. Redl, 1998), 69
(Kryg, opr. W. Poradyło, konsultacja M. Parczewski, 2002);
112-67 (Ropa, Szymbark, opr. J. Okoński, konsultacja M. Redl, 1998), 68 (Sękowa,
Owczary, opr. W. Poradyło, konsultacja S. Czopek, 2003);
113-68 (Leszczyny, Nowica, Kunkowa, opr. W. Poradyło, konsultacja S. Czopek,
2004); 114-68 (Kwiatoń, Uście Gorlickie).
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XI. UWARUNKOWANIA FINANSOWE PROGRAMU - WSTĘP
Przedstawiona analiza została przygotowana na podstawie danych pochodzących
z następujących źródeł:
1. ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
2. dane i prognozy Głównego Urzędu Statystycznego,
3. uchwały budŜetowe rad gmin powiatu gorlickiego oraz Rady Powiatu Gorlickiego,
4. dane Biuletynu Informacji Publicznej,
5. Narodowy Program Kultury „Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego” na lata
2004-2013,
6. portale funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
7. portale pozaunijnych mechanizmów pomocowych
8. portale Ministerstwa Kultury oraz Województwa Małopolskiego.
Opracowanie w części finansowej bazuje na danych o liczbie mieszkańców z dnia
31 grudnia 2009 i uchwałach budŜetowych na rok 2010 (w niektórych przypadkach
z roku 2009 i 2008), przyjętych przez rady gmin i Radę Powiatu Gorlickiego.
PosłuŜyły one ocenie stanu wyjściowego i stanowiły pomoc dla określenia dalszych
części analizy strategicznej. Wszelkie kwoty pienięŜne podane w programie w części
prognostycznej i części dotyczącej tworzenia nowych szlaków turystycznych mają
charakter orientacyjny.

A. Ocena sytuacji wyjściowej – analiza SWOT
Głównym celem analizy SWOT jest określenie aktualnej i perspektywicznej pozycji
przedmiotu analizy SWOT oraz prognoza strategii postępowania. Zakres rodzajowy
czynników, które mają wpływ na przedmiot analizy SWOT jest bardzo szeroki.
Z jednej strony są to czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, a z drugiej pozytywne
i negatywne. Skuteczna ich identyfikacja jest podstawą analizy SWOT. Pomocnym
w celu identyfikacji tych czynników jest schemat dzielący czynniki analizy SWOT na
cztery kategorie:
•

•

•

zewnętrzne pozytywne (szanse lub okazje). NaleŜy znaleźć w otoczeniu
kluczowe czynniki, które pozwolą na utrzymanie pozycji lub jej ekspansję,
a jednocześnie osłabią zagroŜenia. Szanse mają pozytywny wpływ na rozwój
i pokonywanie barier płynących z otoczenia.
zewnętrzne negatywne (zagroŜenia). Musimy zidentyfikować w otoczeniu
kluczowe czynniki, które są przeszkodą dla utrzymania pozycji, rozwoju lub
ekspansji. ZagroŜenia mają negatywny wpływ przede wszystkim na
utrzymanie pozycji, jak równieŜ na perspektywy rozwoju. Skuteczna ich
identyfikacja jest podstawą opracowania prawidłowej strategii. Czynniki
zewnętrzne mogą w jednym przypadku być szansą, a w innych są
zagroŜeniem. Typowymi przykładami jest polityka gospodarcza prowadzona
przez państwo, tendencje rynkowe, koncesjonowanie działalności
gospodarczej.
wewnętrzne pozytywne (mocne strony). Identyfikacja mocnych stron wynika
ze znajomości przedmiotu analizy. Im ta znajomość jest głębsza, tym wynik
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•

analizy jest bardziej efektywny. Mocne strony zaleŜą od rodzaju przedmiotu
analizy. Całkowicie inaczej będzie prowadzona ich identyfikacja w przypadku
przedsiębiorstwa, a inaczej w przypadku analizy przedsięwzięcia, które nie
będzie miało charakteru gospodarczego. Praktycznie w kaŜdym przypadku
mocne strony są wynikiem wszelkiego rodzaju zasobów i kwalifikacji
przedmiotu analizy.
wewnętrzne negatywne (słabe strony). Identyfikacja słabych stron przebiega
podobnie jak identyfikacja mocnych stron przedmiotu analizy i jest wynikiem
znajmości przedmiotu analizy. Praktycznie w kaŜdym przypadku słabe strony
są wynikiem wszelkiego rodzaju braku zasobów i braku kwalifikacji przedmiotu
analizy.

Moszczenica

Biecz

Bobowa
Łużna

Gorlice Miasto

Lipinki

Gorlice Gmina
Sękowa
Ropa

Uście Gorlickie

Mapa podziału administracyjnego Powiatu Gorlickiego

1

Powiat Gorlicki obejmuje powierzchnię 967 km2 i jest zamieszkały przez 107 017
osób. Zgodnie z podziałem administracyjnym w jego skład wchodzą:
- gmina miejska – Gorlice
- gmina miejsko – wiejska – Biecz
- gminy wiejskie – Bobowa, Gorlice, Lipinki, ŁuŜna, Moszczenica, Ropa, Sękowa,
Uście Gorlickie.
Z gmin wiejskich największą powierzchnię obejmuje gmina Uście Gorlickie,
a najmniejszą gmina Moszczenica. Z kolei najliczniejsza gmina to Biecz, a najmniej
liczna to znów Moszczenica.
1

Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:POL_powiat_gorlice.svg&filetimestamp=20060812145255 ;

autor: Micgryga
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PoniŜsza tabela zawiera informacje na temat powierzchni i ludności gmin Powiatu
Gorlickiego.
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jednostka
Gorlice miasto
Biecz
Bobowa
Gorlice
Lipinki
ŁuŜna
Moszczenia
Ropa
Sękowa
Uście Gorlickie
POWIAT

Ludność
Powierzchnia w km²
28 296
99
16 878
50
9 310
103
16 397
24
6 786
66
8 275
56
4 719
38
5 216
49
4 806
195
6 334
287
107 017
967

Zgodnie z klasyfikacją budŜetową dział oznaczony numerem 921 nosi tytuł „Kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego”. Jest to bardzo szeroka pozycja obejmująca
między innymi wydatki na m. in. kinematografię, teatr, muzea, domy, ośrodki kultury,
świetlice, biblioteki. Wydatki poszczególnych gmin w większości przypadków
przypisane są do następujących rozdziałów: 92116 Biblioteki, 92118 Muzea, 92109
domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, a takŜe 92113 Centra kultury i sztuki. Jeden
z rozdziałów oznaczony jest numerem 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami” - obejmuje środki finansowe objęte niniejszym opracowaniem.
PoniŜsza tabela przedstawia wydatki gmin Powiatu Gorlickiego zapisane
w uchwałach budŜetowych na rok 2010 wraz z nakładami na kulturę i ochronę
zabytków oraz określeniem udziału procentowego tych nakładów w budŜecie danej
jednostki.
Udział
Wydatki w
procentowy
rozdziale 92120
4:3

Udział
procentowy
5:3

Wydatki budŜetu

Wydatki w
dziale 921

3
56 776 335,00 zł

4
1 099 000,00 zł

5
100 000,00 zł

6
1,94

7
0,18

2. Bobowa
3. Gorlice

43 904 772,00 zł
47 508 226,00 zł

1 167 060,00 zł
1 209 026,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

2,66
2,54

0,00
0,00

4. Gorlice miasto
5. Lipinki

78 570 819,00 zł
25 174 716,00 zł

2 109 000,00 zł
241 000,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

2,68
0,96

0,00
0,00

6. ŁuŜna
7. Moszczenica

25 586 884,00 zł
20 955 853,00 zł

345 000,00 zł
899 810,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

1,35
4,29

0,00
0,00

8. Ropa
9. Sękowa

16 616 200,00 zł
21 244 982,29 zł

346 500,00 zł
1 146 900 zł

0,00 zł
0,00 zł

2,09
5,40

0,00
0,00

26 590 667,00 zł
107 691 676,00 zł

2 175 000,00 zł
609 625,00 zł

1 250 000,00 zł
0,00 zł

8,18
0,57

4,70
0,00

Lp.

Jednostka

1
1. Biecz

2

10. Uście Gorlickie
11. POWIAT
12.

GMINY

362 929 454,29 zł

10 738 296,00 zł

1 350 000,00 zł

2,96

0,37

13.

POWIAT
RAZEM

107 691 676,00 zł
470 621 130,29 zł

609 625,00 zł
11 347 921,00 zł

0,00 zł
1 350 000,00 zł

0,57
2,41

0,00
0,29
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Piąta kolumna przedstawia nakłady przypisane bezpośrednio na ochronę zabytków
i opiekę nad zabytkami. Z pośród 10 gmin tylko dwie mają zapisy rezerwujące środki
finansowe w rozdziale 92120: Biecz i Uście Gorlickie.
Jak widać w tabeli największy procentowy udział wydatków w dziale 921 „Kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego ma miejsce przede wszystkim w gminach: Uście
Gorlickie, Sękowa i Moszczenica. W tych trzech samorządach wydatki zapisane
w uchwałach budŜetowych odbiegają w górę od średniej w Powiecie Gorlickim
wynoszącej 2,96 %. Szczególnie na uwagę zasługuje tutaj gmina Uście Gorlickie,
gdzie nakłady w dziale 921 wynoszą 8,18 % wydatków na rok 2010.
Bardziej szczegółowy zapis klasyfikacji budŜetowej w ramach działu 921 wyróŜnia
rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”. Jak wspomniano wyŜej,
w analizowanych gminach Powiatu Gorlickiego jedynie samorządowcy z Biecza
i Uścia Gorlickiego uczynili odpowiednie zapisy, przeznaczające środki finansowe na
ochronę zabytków. Jest to odpowiednio: 100 000 zł (0,19 % ogółu wydatków)
i 1 250 000 zł (4,70 % ogółu wydatków). W pozostałych samorządach gminnych,
a takŜe na szczeblu powiatu, nie dokonano zapisów w rozdziale 92120.
Kolejna tabela ukazuje ogólne wydatki budŜetowe, wydatki w dziale 921 i wydatki
w rozdziale 92120 ponoszone w poszczególnych gminach i odniesione do liczby
zamieszkujących je mieszkańców.

Lp

Jednostka

1

2

Ludność

Wydatki budŜetu

Wydatki
na osobę
4:3

Wydatki
w dziale 921

Wydatki
na osobę
6:3

Wydatki
na osobę
8:3

Wydatki
w rozdziale
92120

3

4

5

6

7

8

9

1. Biecz
2. Bobowa

16 878
9 310

56 776 335,00 zł
43 904 772,00 zł

3 363,93 zł
4 715,87 zł

1 099 000,00 zł
1 167 060,00 zł

65,11 zł
125,36 zł

100 000,00 zł
0,00 zł

5,92 zł
0,00 zł

3. Gorlice
4. Gorlice miasto

16 397
28 296

47 508 226,00 zł
78 570 819,00 zł

2 897,37 zł
2 776,75 zł

1 209 026,00 zł
2 109 000,00 zł

73,73 zł
74,53 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

5. Lipinki
6. ŁuŜna

6 786
8 275

25 174 716,00 zł
25 586 884,00 zł

3 709,80 zł
3 092,07 zł

241 000,00 zł
345 000,00 zł

35,51 zł
41,69 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

7. Moszczenia
8. Ropa

4 719
5 216

20 955 853,00 zł
16 616 200,00 zł

4 440,74 zł
3 185,62 zł

899 810,00 zł
346 500,00 zł

190,68 zł
66,43 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

9. Sękowa
Uście
10. Gorlickie

4 806

21 244 982,29 zł

4 420,51 zł

1 146 900,00 zł

238,64 zł

0,00 zł

0,00 zł

6 334

26 590 667,00 zł

4 198,08 zł

2 175 000,00 zł

343,38 zł

1 250 000,00 zł

197,35

11. POWIAT

107 017

107 691 676,00 zł

1 006,30 zł

609 625,00 zł

5,70 zł

0,00 zł

0,00 zł

12. GMINY
13. POWIAT
RAZEM

107 017
107 017
107 017

362 929 454,29 zł
107 691 676,00 zł
470 621 130,29 zł

3 391,33 zł
1 006,30 zł
4 397,63 zł

10 738 296,00 zł
609 625,00 zł
11 347 921,00 zł

100,34 zł
5,70 zł
106,04 zł

1 350 00,00 zł
0,00 zł
1 350 000 zł

12,61
0,00 zł
12,61 zł

Pod względem wydatków budŜetowych na jednego mieszkańca pierwsze miejsce
zajmuje Bobowa. Gmina ta zdecydowanie wyprzedza pozostałe samorządy i moŜe
być uznana za najbogatszą gminę w Powiecie Gorlickim. Wydatki na poziomie
4 715,87 zł zdecydowanie przekraczają średnią powiatową wynoszącą 4 397,63 zł.
Na przeciwległym biegunie jest gmina miejska Gorlice z ogólnym średnim poziomem
wydatków na mieszkańca wynoszącym 2 776,75 zł.
Z kolei wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na osobę najwyŜsze są
w gminach: Uście Gorlickie (343,38 zł), Sękowa (238,64 zł) a takŜe Moszczenica
(190,68 zł) i Bobowa (125,36 zł). W tych jednostkach samorządu terytorialnego
247

wydatki na osobę przekraczają, niekiedy bardzo znacznie, średnią powiatową
(106,04 zł). W tej klasyfikacji na końcu rankingu znajduje się gmina Lipinki (35,51 zł).
Pod względem wydatków ponoszonych bezpośrednio na ochronę zabytków,
pokazanych w rozdziale 92120 uchwał budŜetowych, analiza nakładów
przypadających na jednego mieszkańca jest zbędna, gdyŜ tylko dwie gminy (Biecz
i Uście Gorlickie) poczyniły stosowne zapisy.
W kwestiach związanych z ochroną zabytków istotną sprawą jest stabilność
finansowania działań konserwatorskich ze względu na ich koszty i czasochłonność.
Warto zatem prześledzić jak kształtowały się nakłady na kulturę i ochronę zabytków
w latach 2007 - 2010.

Lp

Jednostka

2007

2008

2009

2010

Wydatki na
ochronę
zabytków
2007 - 2010

Nakłady na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w latach
2007 - 2010

1.

Biecz

947 000,00 zł

975 000,00 zł

1 027 000,00 zł

1 099 000,00 zł

400 000,00 zł

2.
3.

Bobowa
Gorlice

1 781 540,00 zł
600 493,00 zł

677 700,00 zł
658 514,00 zł

1 003 900,00 zł
873 335,00 zł

1 167 060,00 zł
1 209 026,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

4.
5.

Gorlice miasto
Lipinki

4 177 962,00 zł
152 000,00 zł

2 080 700,00 zł
212 000,00 zł

1 875 000,00 zł
590 000,00 zł

2 109 000,00 zł
241 000,00 zł

0,00 zł
450 000,00 zł

6.
7.

ŁuŜna
Moszczenia

291 000,00 zł
172 000,00 zł

305 000,00 zł
187 100,00 zł

823 000,00 zł
575 000,00 zł

345 000,00 zł
899 810,00 zł

0,00 zł
6 100,00 zł

8.
9.

Ropa
Sękowa

260 000,00 zł
88 040,00 zł

212 000,00 zł
130 000,00 zł

257 000,00 zł
190 000,00 zł

346 500,00 zł
1 146 900,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

10.
11.

Uście Gorlickie
POWIAT

310 000,00 zł
261 716,00 zł

718 000,00 zł
693 000,00 zł

1 016 000,00 zł
821 545,00 zł

2 175 000,00 zł
609 625,00 zł

1 620 000,00 zł
230 000,00 zł

12.

GMINY

8 780 035,00 zł

6 156 014,00 zł

8 230 235,00 zł

10 738 296,00 zł

2 476 100,00 zł

13.

POWIAT
RAZEM

261 716,00 zł
9 041 751,00 zł

693 000,00 zł
6 849 014,00 zł

821 545,00 zł
9 051 780,00 zł

609 625,00 zł
11 347 921,00 zł

230 000,00 zł
2 706 100,00 zł

Wyraźnie widać, Ŝe nie ma Ŝadnych stałych reguł w przeznaczaniu środków na dział
921 i rozdział 92120. Zaznacza się duŜa zmienność, najbardziej niestety widoczna
w gminie miejskiej Gorlice, gdzie mamy do czynienia ze spadkiem nakładów
pomiędzy rokiem 2007 a 2010 o niemalŜe połowę (choć trzeba przyznać, Ŝe kwota
na rok 2010 jest wyŜsza niŜ w roku 2009). Dla równowagi, aŜ pięć jednostek
rokrocznie zwiększa pulę środków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Są
to gminy: Biecz, Gorlice, Moszczenica, Sękowa oraz Uście Gorlickie.
NaleŜy równieŜ podkreślić, Ŝe w zestawieniu czteroletnim, ilość środków
finansowych przeznaczonych przez jednostki samorządu terytorialnego na dotacje
w zakresie ochrony zabytków jest znaczna. Średnia wydatków w przeliczeniu na
jednego mieszkańca powiatu wynosi 25,29 zł, a zatem jest dwa razy wyŜsza niŜ
średnia za rok 2010.
PowyŜsza analiza, obrazuje obecną sytuację w gminach powiatu gorlickiego. Dzięki
analizie porównawczej i zestawieniu wszystkich gmin łącznie moŜna pokusić się
o kilka generalnych wniosków:
1. Gminy powiatu gorlickiego cechują się duŜą róŜnorodnością, zarówno pod
względem zamieszkującej je ludności, jak i zajmowanej powierzchni. Blisko
połowa populacji powiatu zamieszkuje w Gorlicach i ich okolicy (gmina miejska
i wiejska).
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2. Zdecydowanie najlepiej w porównaniach wypadają gminy Uście Gorlickie,
Sękowa, Moszczenica i Bobowa, wydając najwięcej środków na jednego
mieszkańca oraz rezerwując najwięcej środków na kulturę i ochronę
dziedzictwa kulturowego.
3. Generalnie, w roku 2010 większość jednostek wydaje na kulturę stosunkowo
więcej niŜ w latach ubiegłych, co napawa optymizmem.
4. Gminy Powiatu Gorlickiego nie wykorzystują moŜliwości jakie daje im ustawa
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, pozwalająca na ubieganie się
o udzielenie dotacji celowej z budŜetu państwa na dofinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. Samorządy na
ogół nie wspierają ochrony zabytków poprzez organizowanie konkursów
dotacji dla właścicieli zabytków.
5. Brak zainteresowania mechanizmami opisanymi powyŜej jest niepokojący niewielka liczba gmin przeznacza w swoich budŜetach środki na ochronę
zabytków, choć wiele z nich jest szczególnie hojnie obdarzona tymi zabytkami
i czerpie z nich bardzo wymierne korzyści dzięki rosnącemu ruchowi
turystycznemu. Jest to niestety obserwacja zgodna z analizą Narodowego
Programu Kultury „Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego” na lata 2004
– 2013. Bez zmiany polityki dotyczącej kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego bardzo trudne będzie wygospodarowanie środków choćby na
bieŜące utrzymanie i opiekę nad zabytkami.
6. Polityka jednostek samorządu terytorialnego odnośnie dziedzictwa
kulturowego, a szczególnie środków łoŜonych na ochronę zabytków jest
trudna do przewidzenia i zaleŜy od wielu zmiennych, tak dotyczących kwestii
wewnętrznych jak i zewnętrznych. Nie wydaje się jednak, aby istniało
bezpośrednie przełoŜenie pomiędzy wzrostem gospodarczym Polski (PKB)
i większymi dochodami gmin a przeznaczaniem większych kwot na dział 921.
Większego związku naleŜy upatrywać w konieczności zabezpieczania przez
gminy środków na inwestycje finansowane w ramach funduszy strukturalnych
UE.

(1) Gmina Biecz
Gmina Biecz to najliczniejsza gmina w Powiecie Gorlickim. Najcenniejszymi
zabytkami w Bieczu są: dzielnica staromiejska, zespół kościoła parafialnego p.w.
BoŜego Ciała, zespół klasztoru reformatorów, mury obronne i ratusz. Ponadto na
terenie tej gminy znajduje się wiele elementów architektury, które naleŜy wpisać do
rejestru zabytków. W większości są one w złym stanie i wymagają duŜych nakładów
na prace projektowe, konserwatorskie, remontowe i budowlane.
W gminie Biecz, a dokładnie w Binarowej znajduje się równieŜ jeden z dwóch
w Powiecie Gorlickim zabytek wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła trafił na nią w 2003 roku. Jego stan
techniczny nie wzbudza większych zastrzeŜeń, jednak nie jest odpowiedni dla
zabytku o tak wysokiej randze. Stale prowadzone są tam prace restauratorskie.
Kościół wymaga obecnie szczególnej opieki ze względu na szkody jakie poczyniła w
nim powódź (czerwiec 2010 r.). W pozostałych wsiach gminy Biecz znajduje się wiele
elementów dziedzictwa narodowego. Są to głownie cmentarze, przydroŜne figurki,
kapliczki i krzyŜe. Bardzo istotne jest, z punktu widzenia ochrony zabytków i szerzej
zachowania dziedzictwa kulturowego, Ŝe 13 stycznia 2009 roku Rada Miejska
w Bieczu uchwałą nr XXIII/243/2009 przyjęła „Lokalny plan rewitalizacji Biecza na
lata 2009 – 2023”.
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Na uwagę zasługuje fakt, Ŝe władze miasta i gminy Biecz od kilku lat konsekwentnie
zwiększają środki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz rokrocznie
dokonują zapisu przyznającego środki finansowe na działania związane z ochroną
zabytków i opieką nad zabytkami.

(2) Gmina Bobowa
Gmina Bobowa jest jedną z bardziej znanych gmin na południu Polski. W Bobowej
bardzo cennymi zabytkami są: kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych, kościół
św. Zofii, cmentarz rzymskokatolicki, synagoga, kirkut i dwór. Ponadto duŜe wartości
historyczne reprezentują: zespół dworu obronnego w JeŜowie, zespół dworski
w Siedliskach i kościół parafialny p.w. św. Stanisława Biskupa w Wilczyskach.
Gmina ta wydaje obecnie najwięcej w przeliczeniu na głowę mieszkańca; jej wydatki
w sferze kultury równieŜ przekraczają średnią powiatową. Bobowa to gmina
o wielkim potencjale rozwojowym w obszarze dziedzictwa kulturowego, szczególnie
związanego z dziejami judaizmu na ziemiach polskich.

(3) Gmina Gorlice (wiejska i miejska)
Blisko połowa populacji powiatu (około 45 tys. osób) zamieszkuje w Gorlicach
i okolicy (gminy Gorlice – miejska i wiejska). Najcenniejszymi zabytkami w Gorlicach
są: kościół p.w. Narodzenia N.P. Marii, Dwór Karwacjanów, ratusz, park miejski,
liczne wille i budynki mieszkalne i cmentarze. Ponadto na terenie gminy wiejskiej na
uwagę zasługują: zabytkowe układy urbanistyczne, cerkiew greckokatolicka p.w.
Opieki Bogurodzicy w Bielance, sanktuarium i kościół parafialny p.w. św. Jana
Chrzciciela w Kobylance, zespół dworski w Kwiatonowicach, kościół p.w. św.
Wojciecha w przysiółku Miastko koło Szymbarku, a takŜe liczne cmentarze z I wojny
światowej.
Gorlice jako miasto powiatowe są najlepiej rozwiniętą częścią regionu. Jest to
dominanta gospodarcza i kulturalna powiatu, jednak wydatki na kulturę – choć
najwyŜsze kwotowo w całym powiecie - wydają się być dość niskie. Zastanawiający
jest przy tym fakt, iŜ przy bardzo duŜej liczbie zabytków, w rozdziale 92120 nie
dokonano odpowiednich zapisów, zabezpieczających środki na ich ochronę. Z kolei
pocieszające jest, Ŝe miasto rozpoczęło w 2010 r. projekt rewitalizacji starówki.
W gminie wiejskiej wydatki na kulturę w przeliczeniu na jednego mieszkańca równieŜ
naleŜą do jednych z niŜszych na tle powiatu, mimo Ŝe ogólna kwota przeznaczona na
kulturę naleŜy do najwyŜszych w powiecie.

(4) Gmina Lipinki
Najcenniejszymi zabytkami na terenie gminy Lipinki są: sanktuarium i kościół p.w.
Wniebowzięcia N.P. Marii, zespół dworski, cerkiew greckokatolicka p.w. Opieki N.P.
Marii w Bednarce, cerkiew parafialna greckokatolicka p.w. Narodzenia Przeczystej
Bogarodzicy we wsi Rozdziele, cmentarze, chałupy i zagrody, a takŜe zabytkowe
układy urbanistyczne.
Gmina Lipinki przeznacza najmniejsze środki finansowe na dział 921 a takŜe ma
najniŜszy wskaźnik w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Niemniej, w roku 2009 to
właśnie ta gmina wydatkowała powaŜną kwotę 450 000 zł w ramach dotacji
z zakresu ochrony zabytków i opieki nad nimi.
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(5) Gmina ŁuŜna
W ŁuŜnej bardzo cennymi zabytkami są: kościół parafialny p.w. św. Marcina, wiele
cmentarzy z I wojny światowej (w tym monumentalny na wzgórzu Pustki) i budynek
urzędu pocztowego. Ponadto na terenie gminy duŜe wartości historyczne
reprezentują: przestrzenne układy wsi, zespół dworski w Biesnej, a przede wszystkim
kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła w Szalowej. Ponadto na terenie tej
gminy znajduje się wiele elementów architektury, które naleŜy wpisać do rejestru
zabytków. W większości są one w bardzo złym stanie i wymagają duŜych nakładów
na prace projektowe, konserwatorskie, remontowe i budowlane. Jest to równieŜ
gmina o duŜym potencjale rozwoju w oparciu o dziedzictwo kulturowe i pozostałości
dotyczące szczególnie I wojny światowej.

(6) Gmina Moszczenica
Gmina Moszczenica jest najmniejszą jednostką administracyjną w Powiecie
Gorlickim i ma zarazem najmniejszą liczbę mieszkańców. Najcenniejszymi zabytkami
w Moszczenicy są: kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej, cmentarz
rzymskokatolicki z zlokalizowaną na nim kaplicą z połowy XVIII wieku, przydroŜne
kamienne figury i układ przestrzenny wsi. Na uwagę zasługują równieŜ: kościół
parafialny p.w. św. Wojciecha w Staszkówce oraz liczne i bardzo oryginalne
cmentarze z I wojny światowej. Gmina charakteryzuje się bardzo dobrymi
wskaźnikami zarówno jeśli chodzi o wydatki ogólne jak i te na kulturę i dziedzictwo.
Gmina o podobnym jak ŁuŜna potencjale rozwojowym szczególnie bazującym na
zabytkach i dziedzictwie kulturowym związanym z I wojną światową.

(7) Gmina Ropa
Najcenniejszymi zabytkami w Ropie są: kościół p.w. św. Michała Archanioła z 1761
roku i cmentarz parafialny rzymskokatolicki. Ponadto na terenie gminy duŜe wartości
historyczne reprezentują: cerkiew p.w. Zaśnięcia N.P. Marii w Klimkówce, cerkiew
greckokatolicka p.w. Narodzenia N.P. Marii we wsi Łosie i układy przestrzenne wsi.
Na uwagę zasługują takŜe przydroŜne krzyŜe, kapliczki, chaty, czy dworki. Ponadto
na terenie tej gminy znajduje się wiele elementów architektury, które naleŜy wpisać
do rejestru zabytków. W większości są one w złym stanie i wymagają duŜych
nakładów na prace projektowe, konserwatorskie, remontowe i budowlane. Pod
względem wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego gmina jest poniŜej
średniej powiatowej, aczkolwiek jej potencjał jest powaŜny.

(8) Gmina Sękowa
Gmina Sękowa to druga co do wielkości gmina w Powiecie Gorlickim, równocześnie
bardzo słabo zaludniona. Gmina ta to istne zagłębie dziedzictwa kulturowego i
zabytków. W Sękowej najcenniejszymi zabytkami są: układ przestrzenny wsi, kościół
p.w. św. Filipa i Jakuba, kościół parafialny p.w. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej
Marii Panny, cmentarze i przydroŜne kapliczki. Na uwagę zasługują równieŜ: układ
przestrzenny i dawna zabudowa wsi w Bartnem, cerkiew greckokatolicka p.w. św.
Kosmy i Damiana w Bartnem, cerkiew greckokatolicka p.w. św. Dymitra, cerkiew
parafialna greckokatolicka p.w. Opieki Bogurodzicy w Owczarach, cerkiew
greckokatolicka św. Paraskewii, zespół pałacowy w Siarach i cerkiew greckokatolicka
p.w. Opieki N.P. Marii we wsi Wołowiec. Na uwagę zasługują takŜe przydroŜne
krzyŜe, kapliczki, chaty i dworki. Ponadto na terenie tej gminy znajduje się wiele
elementów architektury, które naleŜy wpisać do rejestru zabytków. W większości są
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one w bardzo złym stanie i wymagają duŜych nakładów na prace projektowe,
konserwatorskie, remontowe i budowlane. W gminie Sękowa, we wsi o tej nazwie
znajduje się drugi z obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
– kościół pw. św. Filipa i Jakuba. Pomimo tak wielu drogocennych zabytków, gmina
nie dokonuje zapisu w rozdziale 92120 na ochronę zabytków.
Gmina przeznacza powaŜne środki na kulturę i ma jeden z najlepszych wskaźników
przeliczeniowych na głowę mieszkańca.

(9) Gmina Uście Gorlickie
Gmina Uście Gorlickie jest zdecydowanie największą gminą w Powiecie Gorlickim
a przy tym najrzadziej zaludnioną. Podobnie jak w Sękowej, występuje tu bogactwo
zabytków: układ przestrzenny wsi, zabytkowa karczma, cerkiew greckokatolicka p.w.
św. Paraskewii, cmentarze i kapliczki w Uściu Gorlickim, cerkiew greckokatolicka
p.w. św. Kosmy i Damiana we wsi Blechnarka, cerkiew greckokatolicka p.w. św.
Michała Archanioła w Brunarach, cerkiew greckokatolicka p.w. św. Dymitra
w Czarnej, cerkiew greckokatolicka p.w. Opieki Najświętszej Marii Panny
w Hańczowej, cerkiew greckokatolicka p.w. św. Łukasza w Izbach, cerkiew
greckokatolicka p.w. Wasyla Wielkiego we wsi Koneczna, cerkiew greckokatolicka
p.w. św. Łukasza Apostoła w Kunkowej, cerkiew greckokatolicka p.w. św. Paraskewii
w Kwiatoniu, cerkiew p.w. św. Łukasza Ewangelisty w Leszczynach, cerkiew
parafialna p.w. św. Michała Archanioła we wsi Przysłup. We wsiach gminy Uście
Gorlickie znajduje się wiele elementów dziedzictwa narodowego. Są to głownie
cmentarze, przydroŜne figurki, kapliczki i krzyŜe. Ponadto na terenie tej gminy
znajduje się wiele elementów architektury, które naleŜy wpisać do rejestru zabytków.
W większości są one w złym stanie i wymagają duŜych nakładów na prace
projektowe, konserwatorskie, remontowe i budowlane.
Gmina Uście Gorlickie to jednostka samorządu terytorialnego, która w roku 2010
przeznaczyła największe w Powiecie Gorlickim środki na kulturę i ochronę zabytków,
zarówno kwotowo jak i w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Ponadto, w Uściu
Gorlickim jako w jednej z dwóch gmin w powiecie, dokonano w 2010 roku zapisu
środków finansowych na działania w ramach ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami w imponującym wymiarze 1 250 000 zł.
Podobnie jak Biecz, gmina Uście Gorlickie konsekwentnie od kilku lat włącza się
w program dotacji na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

(10) Powiat Gorlicki
Powiat Gorlicki po raz pierwszy w 2008 r. przyznał dotacje na prace konserwatorskie
przy zabytkach o łącznej wysokości 100 000 zł. Konkurs dla właścicieli zabytków
ponowiono w roku 2009, z kwotą zwiększoną do 130 000 zł. Niestety, w roku 2010
nie zdecydowano się przeprowadzić kolejnej edycji; jest w planach na rok 2011.
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B. MoŜliwości finansowania – proponowane rozwiązania
Podstawowym zadaniem średniookresowym jest (lata 2010-2014) wskazanym jest
podjęcie starań dywersyfikacyjnych odnośnie źródeł finansowania opieki nad
zabytkami. PoniŜej zostały zaproponowane najbardziej przystępne dla jednostek
samorządu terytorialnego moŜliwości działania. WaŜne jest jednak, aby gminy
z własnej inicjatywy podjęły próbę wygospodarowania w swoich budŜetach środków
w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Takie postępowanie
przyczyniłoby się do zapewnienia niezbędnego wkładu własnego w projekty
finansowane ze źródeł zewnętrznych i pozwoliło na podjęcie powolnych, ale
systematycznych kroków w kierunki odrestaurowania kolejnych elementów
dziedzictwa kulturowego. Tym samym system finansowania ochrony zabytków
i opieki na nimi stałby się komplementarny od szczebla centralnego, poprzez
wojewódzki, powiatowy aŜ do gminnego.
W chwili obecnej istnieje wiele wzajemnie się uzupełniających źródeł finansowania
prac konserwatorskich itp. przy zabytkach. MoŜna je podzielić następująco:
I. źródła krajowe, w tym:
1. dotacje ministra kultury
2. dotacje wojewódzkiego konserwatora zabytków
3. dotacje powiatu
4. dotacje gminy
5. dotacje Województwa Małopolskiego
6. programy operacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
7. promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
8. dotacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – Fundusz
Kościelny
II. źródła zagraniczne, w tym:
1. źródła unijne w ramach funduszy strukturalnych
2. źródła pozaunijne - Mechanizm Norweski
W niniejszym opracowaniu zostanie przedstawione kilka spośród wielu istniejących
mechanizmów finansowania ochrony zabytków

I. Źródła krajowe
1. Dotacje
na
dofinansowanie
prac
konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych udzielane przez ministra
właściwego ds. kultury
Zgodnie z artykułem 73 ustawy o ochronie zabytków jednostka samorządu
terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna, będąca właścicielem bądź
posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadająca taki zabytek w trwałym
zarządzie, moŜe ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budŜetu państwa na
dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
tym zabytku. Artykuł 74 mówi, iŜ dotacji udziela minister właściwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego lub wojewódzki konserwator zabytków.
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Dotacja moŜe być udzielona w wysokości do 50 % nakładów koniecznych na
wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku. W wyjątkowych sytuacja, gdy zabytek posiada wyjątkową wartość
historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złoŜonych pod
względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych, dotacja moŜe być udzielona w wysokości do 100 % nakładów
koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. TakŜe w sytuacji, gdy stan
zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja moŜe być równieŜ
udzielona do wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub
robót.
Zgodnie z ustawą (art. 76) dotacja moŜe być udzielona przed i po podjęciu prac
z zakresu ochrony zabytków, a szczegółowe rozwiązania przewidują zwrot:
1) nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, ustalonych na podstawie
kosztorysu zatwierdzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, które
zostaną przeprowadzone w roku złoŜenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie
dotacji lub w roku następującym po roku złoŜenia tego wniosku;
2) nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, które zostały
przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złoŜenia przez
wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji.
Artykuł 77 precyzuje zakres prac konserwatorskich, restauratorskich i robót
budowlanych na jakie moŜe być przyznana dotacja i jednocześnie stanowi
syntetyczną listę działań podejmowanych w ramach ochrony zabytków i opieki nad
nim. Nakładami, o których mowa w ustawie są:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
2)
przeprowadzenie
badań
konserwatorskich,
architektonicznych
lub
archeologicznych,
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie
w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich
całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku
kolorystyki,
10) odtworzenie zniszczonej przynaleŜności zabytku, jeŜeli odtworzenie to nie
przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynaleŜności,
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeŜnic i okiennic,
zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur
spustowych,
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach,
które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynaleŜności,
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków
archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,
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9.

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów
zabytkowego układu parku lub ogrodu,
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania
prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15,
17) zakup i montaŜ instalacji przeciw włamaniowej oraz przeciwpoŜarowej
i odgromowej.
Szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku określa w drodze rozporządzenia
właściwy minister.
2. Dotacje
na
dofinansowanie
prac
konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych udzielane przez
wojewódzkiego konserwatora zabytków
Przywołane wyŜej artykuły odnoszą się do równieŜ wojewódzkiego konserwatora
zabytków, który moŜe udzielić dotacji z budŜetu państwa w części, której
dysponentem jest wojewoda. Środki uzyskane od ministra kultury i dziedzictwa
narodowego moŜna łączyć ze środkami uzyskanymi od wojewódzkiego konserwatora
zabytków, jednakŜe w myśl art. 78 ust. 4, łączna wysokość dotacji udzielonych przez
ministra i wojewódzkiego konserwatora zabytków nie moŜe przekraczać wysokości
dofinansowania określonego dla stanu i typu zabytku (nie więcej jak 50 lub
w szczególnych przypadkach 100% nakładów koniecznych).
Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków udzielił dotacji następującym
podmiotom z terenu Powiatu Gorlickiego:
w roku 2009:
a. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Binarowej –
renowacja obrazów na płótnie – 34 000 zł,
b. Parafia pw. Matki BoŜej Szkaplerznej w Moszczenicy – wykonanie drenaŜu
wokół kościoła, izolacja pionowa ścian fundamentowych, odprowadzenie wody
- 140 000 zł,
c. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Lipinkach - wymiana
starej zniszczonej blachy ocynkowanej na blachę miedzianą wraz
z dociepleniem stropu oraz wykonanie robót budowlanych związanych z tym
zakresem - 200 000 zł.
II. w roku 2010:
a. Parafia pw. Matki BoŜej Szkaplerznej w Moszczenicy – dotacja na
wykonanie nowych tynków zewnętrznych kościoła, wykonanie obróbek blacharskich
gzymsów i parapetów, wykonanie nowych powłok malarskich – 100 000 zł,
b. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej
w Małastowie - pełna konserwacja techniczna i estetyczna obrazu św. Mikołaja wraz
z drewnianą ramą - 13 000 zł,
c. Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej
w Małastowie – konserwacja kamiennej chrzcielnicy i kropielnicy w kościele - 20 000
zł.
3. Dotacje powiatu
W myśl art. 81. ust. 1. i 2. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru moŜe być udzielona przez organ stanowiący powiatu, na
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zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale. Dotacja, w zakresie
określonym w art. 77, moŜe być udzielona w wysokości do 100 % nakładów
koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.
Art. 82. 1. precyzuje iŜ łączna kwota dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru udzielonych
przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
wojewódzkiego konserwatora zabytków bądź organ stanowiący gminy lub powiatu
nie moŜe przekraczać wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych
prac lub robót.
Po raz pierwszy w swej historii Powiat Gorlicki skorzystał z moŜliwości jakie daje
ustawa w 2008 r. Rada Powiatu Gorlickiego uchwałą nr XVII/159/08 z dnia 27 marca
2008 roku przyjęła zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
W ramach procedury konkursowej złoŜono 6 wniosków opiewających na łączną
kwotę dotacji wynoszącą 94 710,53 zł. Dnia 26 czerwca 2008 r. Rada Powiatu
Gorlickiego uchwałą nr XX/192/08 przyznała dotacje wszystkim sześciu podmiotom
w postulowanej przez nie wysokości:

Lp.
1
1.

Zadanie
2
Remont więźby dachowej
i wymianę pokrycia dachu
w kościele pomocniczym
p.w. Matki BoŜej Szkaplerznej
w Moszczenicy
2.
Kompleksowe prace
konserwatorskie przy obrazie
olejnym na płótnie „Upadek
pod krzyŜem” w kościele p.w.
Jana Chrzciciela w Kobylance
3.
Konserwacja marmurowego
przyściennego retabulum
ołtarza głównego w kościele
p.w. Jana Chrzciciela
w Kobylance
4.
Konserwacja środkowej
części Ikonostasu w cerkwi
prawosławnej p.w. Opieki
Matki BoŜej w Hańczowej
5.
Wykonanie nowej posadzki
z płyt kamiennych w kościele
drewnianym p.w. św.
Wojciecha w Szymbarku
6.
Wykonanie prac projektowych
(budowlanych,
konstrukcyjnych) oraz
ekspertyz spalonych części
kościoła p.w. św. Andrzeja
Apostoła w RoŜnowicach
Razem

Koszt zadania
ogółem
4

Wnioskowana
kwota dotacji
5

Przyznana
kwota dotacji
6

348 071,20 zł

35 000,00 zł

35 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Jana Chrzciciela
w Kobylance

83 894,12 zł

20 973,53 zł

20 973,53 zł

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Jana Chrzciciela
w Kobylance

46 350,00 zł

13 905,00 zł

13 905,00 zł

33 700,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

54 200, 00 zł

8 000, 00 zł

8 000, 00 zł

54 200, 00 zł

6 832,00 zł

6 832,00 zł

585 749,32

94 710,53 zł

94 710,53 zł

Podmiot
3
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Matki BoŜej
Szkaplerznej
w Moszczenicy

Parafia Prawosławna
p.w. Opieki Matki BoŜej
w Hańczowej
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Matki BoŜej
Szkaplerznej
w Szymbarku
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św. Andrzeja
Apostoła w RoŜnowicach

W roku 2009 ponownie ogłoszono konkurs, zwiększając znacznie alokację
(do 130 000 zł). ZłoŜono 17 wniosków opiewających łącznie na kwotę 339 855,33 zł.
Rada Powiatu Gorlickiego uchwałą nr XXXII/264/09 z dnia 18 czerwca 2009 r.
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w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, udzieliła dotacji
9 podmiotom na kwotę 130 000 zł. PoniewaŜ jeden z podmiotów wycofał się
z zadania z sobie znanych powodów, ostatecznie lista beneficjentów przedstawia się
następująco:

Lp.

zadanie

Podmiot

1
1.

2
Prace konserwatorskie przy
Ikonostasie (rząd Deesis)
w kościele p.w. św. Parascewy
w Kwiatoniu.
Remont konserwatorski dachu
(III etap) w kościele
pomocniczym p.w. Matki BoŜej
Szkaplerznej w Moszczenicy.

3
Parafia Rzymskokatolicka
p.w.
Matki
BoŜej
Nieustającej
Pomocy
w Uściu Gorlickim
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Matki BoŜej
Szkaplerznej
w Moszczenicy

2.

3.

Wykonanie kanalizacji
deszczowej wokół kościoła
parafialnego p.w.
Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny w Lipinkach.
4.
Prace konserwatorskie przy
obrazie “Chrystus w Ogrójcu”
w Kościele p.w. św. Jana
Chrzciciela w Kobylance.
5.
Wykonaniem stropu
w budynku Szpitala Ubogich
im. Św. Ducha w Bieczu.
6.
Prace konserwacyjne
techniczno-estetyczne ołtarza
głównego w kościele p.w. św.
Anny przy klasztorze OO.
Franciszkanów-Reformatów
w Bieczu.
7.
Wzmocnienie Fundamentów
i odbudowa wieŜy XVIII
wiecznego drewnianego
kościoła p.w. św. Andrzeja
Apostoła w RoŜnowicach.
8.
Remont kopuły środkowej
kościoła pomocniczego p.w.
Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Marii Panny
w Krzywej.
Razem

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny
w Lipinkach
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Jana Chrzciciela
w Kobylance
Fundacja na rzecz
Szpitala Ubogich im. św.
Jadwigi Królowej w Bieczu
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św. Anny
OO. Franciszkanów
/OFM/ w Bieczu

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św. Andrzeja
Apostoła. w
RoŜnowicach
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Narodzenia św.
Jana Chrzciciela
w Gładyszowie

Koszt robót
ogółem

Wnioskowana
kwota dotacji

Przyznana
kwota dotacji

4

5

6

41 282 ,00 zł

14 782,00 zł

10 000,00 zł

112 347,86 zł

20 000,00 zł

15 000,00 zł

62 322,87 zł

30 000,00 zł

14 880,00 zł

80 435,49 zł

32 174,20 zł

20 000,00 zł

179 645,00 zł

28 645,00 zł

23 000,00 zł

53 800,00 zł

16 140,00 zł

12 000,00 zł

276 054,74 zł

30 000,00 zł

10 000,00 zł

103 393,00 zł

20 000,00 zł

13 000,00 zł

909 280,96 zł

191 741,20 zł

117 880,00 zł

W roku 2010 konkursu nie ogłoszono, co, naleŜy mieć nadzieję, jest tylko stanem
przejściowym. Dotacje Powiatu Gorlickiego są bowiem doskonałym i wymiernym
narzędziem wspierania ochrony zabytków i opieki nad nimi oraz filarem programu
opieki nad zabytkami.
4. Dotacje gminy
Jak stwierdzono wyŜej, jedynie dwie gminy Powiatu Gorlickiego – Biecz i Uście
Gorlickie – w sposób stały i konsekwentny wspierają ochronę zabytków poprzez
udzielanie dotacji na prace konserwatorskie.
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W gminie Biecz zasady funkcjonowania programu udzielania dotacji przyjęto uchwałą
rady nr XXI/208/2005 z dnia 28 czerwca 2005 r. W ostatnich dwóch latach gmina
Biecz udzieliła następujących dotacji:
I. w roku 2009:
a. Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Anny OO. Franciszkanów w Bieczu na
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w postaci elektronicznego systemu
osuszania murów w wysokości 39 000 zł,
b. Fundacji na rzecz Szpitala Ubogich w Bieczu im. Św. Jadwigi Królowej na
wykonanie stropu w wysokości 61 000 zł,
II. w roku 2010:
a. Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Anny OO. Franciszkanów w Bieczu na
konserwację retabulum i krucyfiksu ołtarza głównego w wysokości 60 000 zł,
b. Fundacji na rzecz Szpitala Ubogich w Bieczu im. Św. Jadwigi Królowej na
wykonanie więźby wraz z pokryciem dachu blachą miedzianą w wysokości
60 000 zł.
Z kolei gmina Uście Gorlickie swój program dotacyjny przyjęła uchwałą nr
XXVIII/270/2005 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 2 sierpnia 2005 r.
(Dz.Urz.Woj.Mał. Nr 525, poz. 3692 z późn. zm.) i w ostatnich trzech latach dotowała
następujące podmioty:
I. w roku 2008:
a. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Kosmy i Damiana w Banicy – dotacja
celowa w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac
konserwatorskich w cerkwi,
b. Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny w Brunarach –
dotacja celowa w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
prac konserwatorskich wystroju wnętrza cerkwi,
c. Parafia Prawosławna Opieki Matki BoŜej w Hańczowej – dotacja celowa
w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac
konserwatorskich przy ikonostasie,
d. Parafia Prawosławna p.w. Św. Bazylego Wielkiego w Koniecznej – dotacja
celowa w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac
konserwatorskich przy cerkwi,
e. Parafia Prawosławna p.w. Św. Łukasza w Kunkowej – dotacja celowa
w kwocie 5.000,00 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich przy cerkwi,
f. Parafia Prawosławna p.w. Św. Łukasza w Leszczynach – dotacja celowa
w kwocie 5.000,00 zł na prace konserwatorskie przy cerkwi,
g. Parafia Katolicka Obrządku Greckokatolickiego pw. Archanioła Michała
w Przysłupie – dotacja celowa w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie prac konserwatorskich,
h. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Smerekowcu –
dotacja celowa w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
prac konserwatorskich,
i. Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Uściu
Gorlickim – dotacja celowa w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie prac konserwatorskich wyposaŜenia kościoła pomocniczego
pw. św. Parascewy w Kwiatoniu,
j. Parafia Katolicka Obrządku Greckokatolickiego pw. św. Parascewi w Uściu
Gorlickim – dotacja celowa w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie prac konserwatorskich,

258

k. Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Wniebowziętej w Wysowej-Zdroju –
dotacja celowa w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
prac konserwatorskich przy kościele,
l. Parafia Prawosławna Opieki Najświętszej Bogurodzicy w Zdyni - dotacja
celowa w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac
konserwatorskich przy cerkwi.

II. w roku 2009:
a. Parafia Rzymskokatolicka pw. św Michała Archanioła w Smerekowcu –
dotacja celowa w kwocie 4.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
prac konserwatorskich polegających na wykonaniu betonowej posadzki we
wnętrzu kościoła
b. Parafia Rzymskokatolicka pw. św Kosmy i Damiana w Banicy – dotacja
celowa w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac
konserwatorskich polegających na wykonaniu ogrodzenia kościoła,
c. Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Uściu
Gorlickim - dotacja celowa w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie prac konserwatorskich wyposaŜenia kościoła pomocniczego
pw. św. Parascewy w Kwiatoniu (konserwacja techniczno – estetyczna
malowideł na ścianach babińca i stropie, prace konserwatorskie przy rzędzie
Deesis w ikonostasie).
III. w roku 2010:
a. Parafia Prawosławna pw. Opieki Najświętszej Bogurodzicy w Zdyni – dotacja
celowa w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac
konserwatorskich przy wyposaŜeniu cerkwi pw. Opieki Najświętszej
Bogurodzicy w Zdyni (konserwacja techniczna i estetyczna malowideł
ściennych prezbiterium, nawy i przedsionka).
Dotacje gminne doskonale wychodzą naprzeciw celom programu ochrony zabytków.
Niestety, nieliczne gminy Powiatu Gorlickiego korzystają z takich narzędzi.
5. Dotacje Województwa Małopolskiego
Województwo Małopolskie zasługuje na miano prawdziwego mecenasa kultury
i ochrony zabytków – od momentu powstania przeznacza ono powaŜne środki na
ochronę zabytków, zarówno w oparciu o przepisy ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami jak i na podstawie zapisów ustawy o samorządzie
województwa (program „Dominanta”). Podstawą dotowania ochrony zabytków przez
Województwo Małopolskie jest uchwała Nr XLIX/628/06 Sejmiku Województwa
Małopolskiego z dnia 2 października 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, połoŜonych na obszarze województwa
małopolskiego. Właściciele i zarządcy zabytków Powiatu Gorlickiego wykorzystują
dotacje marszałkowskie szczególnie chętnie. Województwo Małopolskie udzieliło
dotacji na następujące zadania:
I. w roku 2008:
a. Remont generalny ścian konstrukcyjnych cerkwi pw. św. św. Kosmy i Damiana
w Bartnem - 50 000 zł,
b. Remont kopuły nad prezbiterium w cerkwi filialnej pw. Opieki NMP w Wołowcu
- 24 000 zł,
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c. Konserwacja ołtarza bocznego Pana Jezusa Miłosiernego w kościele
parafialnym pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej – 30 000 zł,
d. Konserwacja polichromii (sufit) w kościele pw. Wniebowzięcia NMP
w Małastowie – 50 000 zł,
e. Remont konserwatorski dachu zabytkowego kościoła pw. MB Szkaplerznej w
Moszczenicy koło Gorlic – 140 000 zł,
f. Konserwacja XVII/XVIII-wiecznego ikonostasu w cerkwi pw. Opieki MB w
Bielance, etap II – 20 000 zł,
g. Konserwacja – malowanie pokrycia blaszanego dachów i kopuł cerkwi pw. św.
Łukasza w Kunkowej – 20 000 zł,
h. Wykonanie projektu budowlanego i konstrukcyjnego odbudowy i rekonstrukcji
spalonych części w zabytkowym kościele drewnianym pw. św. Andrzeja
Apostoła w RoŜnowicach – 12 000 zł,
i. Wymiana posadzki kamiennej w zabytkowym kościele drewnianym pw. św.
Wojciecha w Szymbarku - 30 000 zł,
j. Konserwacja obrazu Upadek pod krzyŜem z prezbiterium kościoła
parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Kobylance – 50 000 zł,
k. Konserwacja malowideł ściennych ze sceną nauki dobrego umierania Auxilium
in Tribulatione i pejzaŜami flankującymi nadproŜe południowego portalu
w kościele pw. św. Michała Archanioła w Binarowej – 40 000 zł,
l. Konserwacja ikonostasu w kościele pw. św. Paraskewi, dawnej cerkwi
greckokatolickiej w Kwiatoniu – 10 000 zł,
m. Konserwacja malowideł ściennych w kościele pw. św. Paraskewi, dawnej
cerkwi greckokatolickiej w Kwiatoniu – 40 000 zł,
n. Odtworzenie szalowania zewnętrznego przy cerkwi pw. św. św. Kosmy
i Damiana w Bartnem – 20 000 zł,
o. Wymiana zniszczonej stolarki okiennej w cerkwi filialnej pw. św. Dymitra
w Bodakach – 10 000 zł,
p. Remont barokowego kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Lipinkach –
dokończenie I etapu – 50 000 zł,
q. Remont konserwatorski dachu zabytkowego kościoła pw. MB Szkaplerznej
w Moszczenicy k. Gorlic – 60 000 zł,
r. Wymiana okien w zabytkowej cerkwi pw. Bazylego Wielkiego w Koniecznej –
20 000 zł,
s. Wymiana szalunku gontowego na ścianach wieŜy, nawy i prezbiterium
w zabytkowej drewnianej cerkwi w Zdyni - 30 000 zł,
t. Konserwacja techniczna i estetyczna polichromii sufitu nad chórem w kościele
pw. Wniebowzięcia NMP w Małastowie – 30 000 zł,
u. Konserwacja techniczna i estetyczna ikonostasu Deesis z obramieniem
i ornamentyką w cerkwi prawosławnej pw. Opieki MB w Hańczowej – 20 000
zł,
v. Konserwacja ikonostasu z cerkwi greckokatolickiej pw. św. Archanioła Michała
w Przygłupie - 15 000 zł,
w. Konserwacja techniczna i estetyczna ikonostasu: sceny Deesis i Ostatniej
Wieczerzy w cerkwi pw. św. Paraskewi w Uściu Gorlickim – 35 000 zł,
x. Wymiana pokrycia dachu i wieŜyczki kościoła w parafii pw. św. św. Piotra
i Pawła w Siedliskach (kościoła pw. św. Mikołaja) – 50 000 zł,
y. Konserwacja polichromii ołtarza głównego w kościele pw. Michała Archanioła
w Ropicy Górnej – 35 000 zł,
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z. Rewaloryzacja zespołu dworsko-parkowego w Lipinkach – wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej budynku dworu – 40 000 zł,
aa. Restauracja barokowo-klasycystycznego dworu w Ropie – wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej – 50 000 zł,
bb. Wymiana pokrycia dachowego na cerkwi w Łosiu – II etap – 50 000 zł,
cc. Konserwacja polichromii ołtarza głównego w kościele filialnym pw. św. Dymitra
w Bodakach – 30 000 zł.
II. w roku 2009:
a. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Binarowej –
konserwacja malowideł ściennych na ścianach: tęczowej, nawy i chóru oraz
zaskrzypieniu poziomym – 34 000 zł,
b. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Kobylance – renowacja
obrazu „Chrystus w Ogrójcu” – 35 000 zł,
c. Parafia Katolicka Obrządku Greckokatolickiego pw. św. Parascewy w Uściu
Gorlickim – konserwacja techniczna i estetyczna ikonostasu – 40 000 zł,
d. Parafia Katolicka Obrządku Greckokatolickiego pw. św. Dymitra w Śnietnicy –
konserwacja ruchomego wyposaŜenia z cerkwi – 50 000 zł,
e. Parafia Katolicka Obrządku Greckokatolickiego pw. św. Archanioła Michała
w Przygłupie – konserwacja ikonostasu – 60 000 zł,
f. Roman Urda – konserwacja techniczna i estetyczna rzeźby Matki Boskiej
z Dzieciątkiem z kapliczki w Zdyni – 15 000 zł,
g. Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Nieustającej Pomocy w Uściu Gorlickim –
konserwacja malowideł ściennych w kościele pw. św. Parascewy w Kwiatoniu
– 30 000 zł,
h. Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Nieustającej Pomocy w Uściu Gorlickim –
konserwacja ikonostasu (rząd Deesis) w kościele pw. św. Parascewy
w Kwiatoniu – 12 000 zł,
i. Parafia Prawosławna pw. Opieki Matki BoŜej w Hańczowej – konserwacja
techniczna i estetyczna ikonostasu w cerkwi – 30 000 zł,
j. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Małastowie –
konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza bocznego św. Mikołaja – 60 000
zł,
k. Fundacja na rzecz Szpitala Ubogich w Bieczu im. Św. Jadwigi Królowej –
wykonanie stropu w budynku szpitala – 90 000 zł,
l. Gmina Biecz – konserwacja tynków elewacji wraz z detalami
architektonicznymi „Dom z Basztą”, etap I – 70 000 zł,
m. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Siedliskach
– wymiana pokrycia dachu nad nawą i wieŜyczki blachą miedzianą – 120 000
zł,
n. Parafia Prawosławna pw. Opieki Najświętszej Bogurodzicy w Zdyni – wymiana
szalunku gontowego w cerkwi – 37 000 zł,
o. Parafia Prawosławna pw. św. św. Kosmy i Damiana w Bartnem – remont
dachu cerkwi w Wołowcu – 28 000 zł,
p. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Lipinkach – remont
kościoła, etap II – 140 000 zł,
q. Fundacja „Szlachetne Zdrowie” w Bieczu – restauracja dworu w Ropie –
50 000 zł,
r. Parafia Prawosławna pw. św. Łukasza w Kunkowej – remont fundamentów
wraz z wykonaniem izolacji – 40 000 zł,
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s. Parafia Prawosławna pw. św. Łukasza w Leszczynach – remont fundamentów
wraz z izolacją – 47 000 zł,
t. Parafia Katolicka Obrządku Greckokatolickiego pw. św. Narodzenia NMP
w Łosiu – wymiana pokrycia dachowego na wieŜy cerkwi, III etap – 90 000 zł,
u. Parafia Prawosławna pw. św. św. Kosmy i Damiana w Bartnem – wymiana
szalowania zewnętrznego cerkwi – 12 000 zł,
v. Parafia Prawosławna pw. św. św. Kosmy i Damiana w Bartnem – remont
kopuł cerkwi, I etap – 52 000 zł,
w. Parafia Rzymskokatolicka pw. Opieki Najświętszej Bogurodzicy w Zdyni –
wymiana okien w cerkwi w Koniecznej – 15 000 zł,
x. Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki BoŜej Szkaplerznej w Moszczenicy –
trzeci etap remontu konserwatorskiego dachu kościoła – 80 000 zł,
y. Gmina Lipinki – rewaloryzacja zespołu dworsko-parkowego w Lipinkach, etap
II – 120 000 zł,
z. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny OO. Franciszkanów w Bieczu konserwacja ołtarza głównego w kościele – 25 000 zł,
aa. Parafia Katolicka Obrządku Greckokatolickiego pw. św. Archanioła Michała
w Przygłupie - konserwacja ikonostasu - 20 000 zł,
bb. Parafia Katolicka Obrządku Greckokatolickiego pw. św. Dymitra w Śnietnicy konserwacja ruchomego wyposaŜenia z cerkwi, II etap – 12 000 zł,
cc. Parafia Prawosławna pw. Opieki Matki BoŜej w Hańczowej - konserwacja
malowideł ściennych w cerkwi – 25 000 zł,
dd. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. św. Kosmy i Damiana w Banicy konserwacja ruchomego wyposaŜenia z kościoła w Izbach pw. św. Łukasza
Ewangelisty – 18 000 zł,
ee. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Kobylance konserwacja obrazu łaskami słynącego Pana Jezusa UkrzyŜowanego, II etap 10 000 zł,
ff. Fundacja na rzecz Szpitala Ubogich w Bieczu im. Św. Jadwigi Królowej wykonanie gzymsów przy płycie stropowej nad II kondygnacją w budynku
szpitala – 25 000 zł,
gg. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w RoŜnowicach wzmocnienie fundamentów i odbudowa wieŜy – 60 000 zł,
hh. Parafia Prawosławna pw. Narodzenia NMP w Rozdzielu - remont cerkwi
zabytkowej w Rozdzielu - 7 000 zł,
ii. Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela
w Gładyszowie - wymiana więźby dachowej i pokrycia dachu - 100 000 zł,
jj. Parafia Prawosławna pw. św. św. Kosmy i Damiana w Bartnem - I etap
remontu dachu (remont kopuł cerkwi) – 18 000 zł.
III. w roku 2010:
a. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Binarowej konserwacja malowideł ściennych na ścianie południowej nawy kościoła –
25 000 zł,
b. Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki BoŜej Szkaplerznej w Moszczenicy konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza głównego – 50 000 zł,
c. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny OO. Franciszkanów w Bieczu konserwacja ołtarza głównego (architektura oraz detal snycerski retabulum,
bramek, cokołu i tabernakulum) – 20 000 zł,
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d. Parafia Katolicka Obrządku Greckokatolickiego pw. św. Parascewy w Uściu
Gorlickim - konserwacja techniczna i estetyczna ikonostasu z cerkwi – 30 000
zł,
e. Parafia Katolicka Obrządku Grackokatolickiego pw. św. Parascewii w Nowicy renowacja ikonostasu – 19 000 zł,
f. Parafia Katolicka Obrządku Greckokatolickiego pw. św. Archanioła Michała
w Przysłupiu - konserwacja ikonostasu – 30 000 zł,
g. Parafia Katolicka Obrządku Greckokatolickiego pw. Narodzenia NMP w Łosiu
- renowacja barokowo-klasycystycznego ikonostasu – 30 000 zł,
h. Roman Urda, Zdynia - konserwacja techniczna i estetyczna drewnianej rzeźby
Matki Boskiej z Dzieciątkiem z kapliczki w Zdyni, kontynuacja – 13 000 zł,
i. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. św. Kosmy i Damiana w Banicy konserwacja ruchomego wyposaŜenia z kościoła w Izbach pw. św. Łukasza
Ewangelisty, II etap - 10 000 zł,
j. Parafia Prawosławna pw. Opieki Matki BoŜej w Hańczowej - konserwacja
malowideł ściennych ścian stropu i prezbiterium oraz stropu babińca
(kontynuacja) – 50 000 zł,
k. Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Nieustającej Pomocy w Uściu Gorlickim konserwacja malowideł ściennych w kościele pw. św. Parascewy w Kwiatoniu
– 41 000 zł,
l. Parafia Prawosławna pw. Opieki Najświętszej Bogurodzicy w Zdyni - prace
konserwatorskie polichromii nawy cerkwi – 65 000 zł,
m. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Smerekowcu konserwacja malowideł na stropie nawy oraz desek stropowych – 55 000 zł,
n. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP Lipinkach - remont
zabytkowego kościoła w Lipinkach, etap III: renowacja murów kamiennych
wewnątrz wieŜy – 25 000 zł,
o. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w RoŜnowicach –
odbudowa zabytkowego kościoła (dach nawy głównej wraz podbiciem
fundamentów) – 90 000 zł,
p. Parafia Prawosławna pw. św. Łukasza w Kunkowej – roboty remontowo konserwacyjne polegające na wymianie podłogi drewnianej z wykonaniem
izolacji i ocieplenia – 50 000 zł,
q. Parafia Prawosławna pw. św. Łukasza w Leszczynach - roboty remontowo konserwacyjne polegające na wymianie podłogi drewnianej z wykonaniem
izolacji i ocieplenia – 45 000 zł,
r. Parafia Prawosławna pw. św. św. Kosmy i Damiana w Bartnem - II etap
remontu dachu – 45 000 zł,
s. Parafia Prawosławna pw. św. św. Kosmy i Damiana w Bartnem - dokończenie
szalowania wewnętrznego i naprawa chóru cerkwi w Bodakach – 5 000 zł,
t. Fundacja na rzecz Szpitala Ubogich w Bieczu im. Św. Jadwigi Królowej –
wykonanie więźby wraz z pokryciem dachu blachą miedzianą w budynku
szpitala – 75 000 zł.
Jak pokazuje powyŜsze zestawienie, wiele podmiotów z terenu Powiatu Gorlickiego
wręcz wyspecjalizowało się w pozyskiwaniu środków z Województwa Małopolskiego.
Widać równieŜ, Ŝe podmioty te doskonale sobie radzą w łączeniu środków gminnych,
powiatowych i wojewódzkich. WaŜne jest równieŜ, Ŝe na liście wojewódzkiej widać
teŜ podmioty inne niŜ parafie. Znajdują się tam równieŜ gminy, fundacje a nawet
osoby fizyczne.
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6.

Programy operacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego

Ogłaszane decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programy operacyjne
stanowią podstawę ubiegania się o środki Ministra KiDN na zadania z zakresu kultury
realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, instytucje
filmowe, szkoły i uczelnie artystyczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty
gospodarcze. Programy operacyjne określają: cele, zadania, typy projektów, alokację
finansową, uprawnionych wnioskodawców, tryb naboru i wyboru wniosków, kryteria
oceny, zobowiązania wnioskodawców, wskaźniki monitoringu. Przy ocenie wniosków
branych jest pod uwagę wiele kryteriów, m.in.: wartość merytoryczna, zakorzenienie
w tradycji, zasadność realizacji projektu, wiarygodność organizatora, efektywność
wykorzystania środków. Programy są ogłaszane rokrocznie, z reguły w kilku
priorytetach. W 2010 r. były to: „Wydarzenia artystyczne”, „Edukacja kulturalna”,
„Infrastruktura Bibliotek”, „Zasoby cyfrowe”, „Dziedzictwo kulturowe”, „Infrastruktura
kultury”, „Kultura polska za granicą”.
Oczywiście najbardziej interesującym tutaj, ogólnopolskim źródłem finansowania
zabytków, jest Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo
kulturowe”, a nim Priorytet 1 „Ochrona zabytków”. Skupia się on następujących
celach:
1. ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego;
2. konserwacja i rewaloryzacja zabytków;
3. udostępnianie zabytków na cele publiczne.
Wnioskodawcy mogą otrzymać dotację na:
a) prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków planowane do przeprowadzenia w roku udzielenia
dotacji niewymagające wyłonienia wykonawcy na podstawie przepisów
o zamówieniach publicznych;
b) prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków planowane do przeprowadzenia w roku udzielenia
dotacji wymagające wyłonienia wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach
publicznych;
c) prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzone w okresie trzech lat
poprzedzających rok złoŜenia wniosku (tzw. refundacja).
W roku 2009 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzieliło dotacji
następującym podmiotom z Powiatu Gorlickiego:

Lp.
1.

2.

Nazwa zadania
Remont i konserwacja więźby
dachowej oraz wymiana
pokrycia dachu
(z wyłączeniem hełmu wieŜy)
Rekonstrukcja drewnianego
kościoła-ciąg dalszy

3.

WieŜa cerkwi: wymiana
pokrycia dachowego - III etap

4.

Wzmocnienie fundamentów
i odbudowa wieŜy w XVIII w.

Wnioskodawca
Parafia Rzymskokatolicka
św. Józefa w Sękowej

Parafia Rzymsko-Katolicka
p.w. Narodzenia NMP w
Libuszy
Parafia Katolicka Obrządku
Greckokatolickiego p.w.
Narodzenia NMP w Łosiu
Parafia Rzymskokatolicka
św. Andrzeja Ap.

Kwota dotacji
600 000,00 zł

350 000,00 zł
86 000,00 zł

183 000,00 zł
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kościele.
WyposaŜenie cerkwi
prawosławnej p.w. Opieki
Matki BoŜej: konserwacja
techniczna i estetyczna.

5.

w RoŜnowicach
Parafia Prawosławna p.w.
Opieki Matki BoŜej w
Hańczowej

200 000,00 zł

W roku 2010 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzieliło dotacji
następującym podmiotom:
Lp.
1.

2.

Nazwa zadania
Remont i konserwacja więźby
dachowej oraz wymiana
pokrycia hełmu wieŜy
Konserwacja północnego
ołtarza bocznego, malowideł
ściennych w naroŜniku
północno-wschodnim nawy
oraz na zaskrzynieniu
poziomym od strony
północnej.

Wnioskodawca
Parafia Rzymskokatolicka
św. Józefa w Sękowej

Kwota dotacji
350 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św. Michała
Archanioła w Binarowej
50 000,00 zł

7. Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Szczególnym rodzajem ministerialnego programu operacyjnego „Promesa Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. Celem programu jest zwiększenie efektywności
wykorzystania środków europejskich na rzecz rozwoju kultury. Pierwszym
priorytetem programu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Program
polega na dofinansowaniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wkładu
krajowego do wybranych projektów kulturalnych, realizowanych ze środków
europejskich. Dofinansowanie wkładu publicznego (tzw. „wkładu własnego”) ze
środków Programu „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” dotyczy
projektów realizowanych w ramach:
1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013,
2. 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2007 – 2013,
3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
5. Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007 – 2013,
6. Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
7. Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
8. Programu Kultura 2007 – 2013.
Promesa MKiDN moŜe pokrywać maksymalnie 85 % wkładu krajowego (własnego)
wnioskodawcy. W szczególnych przypadkach Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego moŜe zadecydować o pokryciu więcej niŜ 85 % wkładu krajowego lub
nawet odstąpić od wymogu posiadania tego wkładu.
8. Dotacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji –
Fundusz Kościelny
Fundusz Kościelny został powołany na mocy art. 8 ustawy z dnia 20 marca 1950 r.
o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania
gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego (Dz. U. Nr 9, poz. 87,
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z późn. zm.) jako forma rekompensaty dla kościołów za przejęte przez Państwo
nieruchomości ziemskie. Fundusz ten, stosownie do zasady równouprawnienia
kościołów i innych związków wyznaniowych wyraŜonej w art. 25 ust. 1 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., działa na rzecz kościołów i innych
związków
wyznaniowych,
posiadających
uregulowany
status
prawny
w Rzeczypospolitej Polskiej.
Środki Funduszu Kościelnego, stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca
1950 r. i § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1990 r. w sprawie
rozszerzenia celów Funduszu Kościelnego (Dz. U. Nr 61, poz. 354), moŜna
przeznaczyć na remonty i konserwację obiektów sakralnych o wartości zabytkowej.
Dotowane będzie tylko wykonanie podstawowych prac zabezpieczających sam
obiekt - w szczególności remonty dachów, stropów, ścian i elewacji, osuszanie
i odgrzybianie, izolację, remonty i wymianę zuŜytej stolarki okiennej i drzwiowej,
instalacji elektrycznej, odgromowej, przeciwwłamaniowej i przeciwpoŜarowej itp.

II. Źródła zagraniczne
1. źródła unijne w ramach funduszy strukturalnych

a. Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 jest podstawowym
dokumentem operacyjnym słuŜącym realizacji polityki rozwoju regionu. Program
został przyjęty uchwałą Nr 780/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia
4 października 2007 r.
Program został przygotowany z myślą o nowej perspektywie finansowej przyjętej dla
Unii Europejskiej na lata 2007–2013 i ma na celu wszechstronny rozwój Małopolski
poprzez efektywne wykorzystanie zewnętrznych środków finansowych. Powiązanie
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego ze strategicznymi
dokumentami zarówno na szczeblu krajowym, jak równieŜ europejskim jest pewnego
rodzaju gwarantem realizacji zawartych w nim zapisów. Program koncentruje się na
wybranej grupie priorytetów i operacji, które są efektem obszernie prowadzonych
konsultacji oraz uzgodnień z jednostkami i środowiskami zaangaŜowanymi w szeroko
rozumiany rozwój regionalny i lokalny. Alokacja środków przypadających na MRPO
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 1 290 274 402 euro.
Dokumentem rozwijającym zapisy MRPO jest „Uszczegółowienie Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”
Jak czytamy w „Uszczegółowieniu”, strategicznym zasobem Małopolski jest takŜe
dziedzictwo kulturowe. Zachowanie regionalnej róŜnorodności wymaga ochrony
oryginalnych cech kulturowych oraz istniejących elementów dziedzictwa
przyrodniczego. W regionie znajdują się liczne obiekty i zespoły zabytkowe, często
niezwykle cenne z punktu widzenia dorobku kulturalnego kraju, które naleŜy
udostępnić szerszemu gronu odbiorców.
Z tego względu w MRPO przewidziano osobny obszar o nazwie Oś Priorytetowa 3.
„Turystyka i przemysł kulturowy”, odnoszący się szczególnie do dziedzictwa
kulturowego i ochrony zabytków. Działanie 3.1. tej osi priorytetowej nosi nazwę
„Rozwój infrastruktury turystycznej” a mieści się w nim Schemat D: „Inwestycje w
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poprawę bazy noclegowej oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do celów
turystycznych”. Jest pierwszy schemat odnoszący się wprost do zabytków w MRPO
i łączący funkcje ochrony zabytków z funkcją ekonomiczną – w jego ramach moŜna
otrzymać dotację na przystosowanie obiektów zabytkowych do funkcji hotelarskich.
Alokacja w schemacie wynosi 13 000 000 euro, zaś dofinansowanie nie moŜe
przekroczyć 75%.
Właściwe, docelowe działania na rzecz ochrony zabytków zostały ujęte w Działaniu
3.2 „Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego”, Schemat A: Dziedzictwo kulturowe
i rewaloryzacja układów przestrzennych”. W schemacie tym dofinansowane mogą
być następujące projekty:
1. związane z konserwacją, renowacją, rewaloryzacją, zachowaniem oraz
zabezpieczeniem przed zagroŜeniami obiektów (wraz z ich otoczeniem)
wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków, na listę światowego
dziedzictwa UNESCO, uznanych za Pomnik Historii, objętych formą
parku kulturowego, miejsc pamięci narodowej i martyrologii lub innych
miejsc historycznych powołanych za pomocą odrębnych ustaw oraz
skansenów wraz z ich przystosowaniem dla celów kulturalnych
i turystyki kulturowej,
2. związane z konserwacją, renowacją, rewaloryzacją, zachowaniem
publicznych zabytków inŜynierii, techniki i przemysłu objętych formą
ochrony zabytków wraz z ich otoczeniem w celu przystosowania ich na
cele kulturalne np. muzea, domy i ośrodki kultury, centra sztuki
nowoczesnej, galerie sztuki oraz turystyki kulturowej, ze szczególnym
uwzględnieniem projektów angaŜujących nowoczesne technologie,
3. związane z konserwacją publicznych zbiorów zabytków ruchomych
oraz zabytkowych księgozbiorów i archiwaliów, a takŜe tworzeniem
kompleksowych systemów informacji i zabezpieczeń przed nielegalnym
wywozem dzieł sztuki oraz zabezpieczeniem zabytków ruchomych
i nieruchomych przed kradzieŜą i zniszczeniem, z zastrzeŜeniem, iŜ
zbiory i zabytki będące przedmiotem projektu są ogólnodostępne dla
mieszkańców regionu,
4. związane z konserwacją, renowacją, rewaloryzacją, zachowaniem oraz
zabezpieczeniem przed zagroŜeniami układów przestrzennych
(urbanistycznych i ruralistycznych) o wybitnych wartościach historyczno
– kulturowych. W przypadku zespołów architektury muszą one zostać
wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków (jako układy lub zespoły
urbanistyczne, ruralistyczne) lub być ujęte w miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego
jako
strefa
ochrony
konserwatorskiej lub teŜ zorganizowane w formie parków kulturowych,
rozumianych jako obszarowa forma ochrony krajobrazu i dziedzictwa
kulturowego regionu.
Na schemat ten przeznaczono 26 796 852 euro, zaś dofinansowanie wynosi
maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych. W roku 2009 wniosek złoŜony przez
Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów o nazwie „Rewaloryzacja i remont
Renesansowego Dworu Obronnego w Szymbarku” został rozpatrzony pozytywnie
i uzyskał dofinasownaie. Jego wartość to 5 247 043 zł. W chwili obecnej jest
realizowany.
NaleŜy dodać, Ŝe nabory wniosków do MRPO w ramach danych działań i schematów
odbywają się kilkakrotnie w okresie programowania w miarę pojawiania się pewnych
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środków do dyspozycji Zarządu Województwa. Istnieje zatem moŜliwość ubiegania
się o dofinansowanie w ramach czasowych nakreślonych dla niniejszego programu.

b. Program Operacyjny "Infrastruktura i Środowisko"
Program Operacyjny "Infrastruktura i Środowisko" na lata 2007-2013 został
zaakceptowany przez Komisję Europejska 5 grudnia 2007 r. i stanowi jeden
z programów operacyjnych wykorzystujących środki unijne pochodzące z Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Głównym celem programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej
regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie
i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu toŜsamości kulturowej i rozwijaniu
spójności terytorialnej.
W ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” realizowanych
będzie 15 osi priorytetowych. Priorytet XI nosi nazwę „Kultura i dziedzictwo
kulturowe” W ramach priorytetu wsparciem objęte są projekty z zakresu ochrony
i zachowania zabytków nieruchomych o znaczeniu ponadregionalnym, w tym
znajdujące się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego
UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii. Wsparciem objęte są
równieŜ projekty z zakresu ochrony i zachowania ruchomych obiektów dziedzictwa
kulturowego, a takŜe projekty z zakresu rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie
zasobów bibliotecznych i archiwalnych oraz zasobów wirtualnych muzeów. Ponadto
wsparcie przeznaczone będzie na przygotowanie dokumentacji technicznej
dotyczącej inwestycji zgodnej z celami priorytetu.
NajwaŜniejsze z punktu widzenia ochrony zabytków zapisy zawiera Działanie 11.1.
„Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym”,
gdzie wskazano, Ŝe projekty ubiegające się o dofinansowanie winny obejmować m.
in.:
1. rewitalizację, rewaloryzację, konserwację, renowację, restaurację, zachowanie,
a takŜe adaptację na cele kulturalne obiektów wpisanych do rejestru zabytków
i zespołów tych obiektów wraz z ich otoczeniem,
2. zabezpieczenie zabytków przed kradzieŜą i zniszczeniem.
Alokacja środków unijnych wynosi w tym działaniu 101,02 mln euro. Maksymalny
poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, przy czym państwowe
jednostki budŜetowe mogą ubiegać się o 100 %.

c. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013
Program jest realizowany na terenie całego kraju. Jego celem jest realizacja działań
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach czterech osi priorytetowych.
Wszystkie te działania będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W ramach Osi 4 Leader, której celem jest m. in. polepszenie zarządzania lokalnymi
zasobami i ich waloryzacja, lokalna społeczność wiejska opracowuje lokalną
strategię rozwoju i realizuje wynikające z niej innowacyjne projekty łączące zasoby
ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., oraz wiedzę i umiejętności
przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.
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W roku 2009 w Powiecie Gorlickim ogłoszono pierwszy nabór do tzw. „małych
projektów”. O dofinansowanie mogły ubiegać się projekty mające na celu zachowanie
lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez:
a) odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej
architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją
zabytków,
b) odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru
zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków.
Wysokość uzyskanej pomocy nie moŜe być jednorazowo wyŜsza niŜ 25 000 zł, ale
łącznie wysokość dofinansowania przypadająca na jednego beneficjenta w całym
okresie realizacji programu moŜe wynieść maksymalnie 100 000 zł. Refundacji
podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez Beneficjenta w wysokości nie
przekraczającej 70% tych kosztów.
Nowością w podejściu Osi 4. Leader jest to, Ŝe w ramach małych projektów,
wnioskodawcą – beneficjentem moŜe być osoba fizyczna. Oprócz tego wnioski mogą
składać takŜe osoby prawne albo jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowości prawnej, ale którym ustawy przyznają zdolność prawną (Kościół Katolicki
i związki wyznaniowe, stowarzyszenia i fundacje).
d. Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej
To bardzo szeroki i złoŜony program w ramach którego najwaŜniejszy dla Powiatu
Gorlickiego jest „Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita
Polska – Republika Słowacka 2007-2013”. W programie tym znajduje się Oś
priorytetowa II: Rozwój społeczno-gospodarczy, która zawiera temat 2. ochrona
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
W ramach tego tematu podejmowane są działania mające na celu ochronę zarówno
dziedzictwa naturalnego i kulturowego w regionie transgranicznym i lepsze ich
wykorzystanie. Wspierane są przedsięwzięcia słuŜące tworzeniu sieci tematycznych
łączących miejsca o podobnych cechach i mające na celu rozwój nowej oferty
i produktów turystycznych (np. drewniane kościoły lub szlaki gotyckie). Kładzie się
równieŜ nacisk na naleŜytą ochronę obiektów dziedzictwa kulturowego (opieka
i ochrona zabytków) oraz dziedzictwa przyrodniczego (pomniki przyrody, miejsca
chronione). Promowane są działania zmierzające do powszechnego udostępnienia
wskazanych walorów przy jednoczesnej ochronie ich wartości zabytkowej oraz
przyrodniczej. Nabory trwają od 208 r.
2. źródła pozaunijne – Mechanizm Norweski
28 lipca 2010 r. podpisano porozumienie pomiędzy państwami Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu: Islandią, Liechtensteinem i Norwegią oraz Unią
Europejską w sprawie uruchomienia nowej perspektywy Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu
Finansowego. Z kwoty 1,788 mld euro, przeznaczonej na zmniejszanie róŜnic
ekonomicznych i społecznych w ramach EOG, w latach 2009-2014 do Polski trafi 578
mln euro. Jest to juŜ druga tura pomocy dla Polski w ramach tzw. Mechanizmu
Norweskiego (pierwsza wygasła). Środki zostaną uruchomione w połowie 2011 r.
JeŜeli charakter programu zostanie utrzymany (a raczej tak), to wzorem poprzedniej
perspektywy będzie moŜna ubiegać się o środki w ramach priorytetu poświęconego
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ochronie kulturowego dziedzictwa europejskiego, a w szczególności na projekty
dotyczące:
1. rewitalizacji, konserwacji, renowacji, modernizacji i adaptacji na cele
kulturalne historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich
otoczeniem, szczególnie realizowane w ramach przyjętych strategii
rozwoju produktów turystyki kulturowej,
2. rewitalizacji historycznych obszarów miejskich,
3. rewitalizacji, konserwacji, renowacji, modernizacji i adaptacji na cele
kulturalne zespołów fortyfikacyjnych oraz budowli obronnych,
4. rewitalizacji obiektów poprzemysłowych o wysokiej wartości
historycznej na cele kulturalne, w szczególności na muzea
nowoczesności,
5. renowacji, ochrony i zachowania miejsc pamięci i martyrologii,
6. budowy i rozbudowy publicznych i niekomercyjnych instytucji kultury
o europejskim znaczeniu,
7. budowy, rozbudowy, odbudowy i adaptacji infrastruktury kulturowej
w miejscach o symbolicznym znaczeniu dla polskiej kultury,
8. kompleksowych programów konserwacji i digitalizacji zabytków
ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów, zbiorów piśmienniczych
i archiwaliów istotnych dla europejskiego dziedzictwa kulturowego,
9. tworzenia systemów zabezpieczeń przed nielegalnym wywozem dzieł
sztuki oraz zabezpieczenie zabytków ruchomych i nieruchomych przed
kradzieŜą i zniszczeniem.
Dofinansowanie moŜe sięgać nawet 90% kosztów kwalifikowanych w zaleŜności od
rodzaju beneficjenta.

C. Propozycje nowych szlaków turystycznych
W Powiecie Gorlickim istnieją obecnie dwa szlaki turystyczne bazujące na
dziedzictwie kulturowym i zabytkach:
• Szlak Architektury Drewnianej
• Szlak cmentarzy z I wojny światowej
Jednocześnie bardzo szerokie zasoby kulturowe gmin powiatu gorlickiego pozwalają
i wręcz determinują konieczność zaproponowania kolejnych szlaków tematycznych.
Będą to kolejne propozycje w ramach bardzo dynamicznie rozwijającej się turystyki
weekendowej i jednodniowej. Taka forma spędzania wolnego czasu cieszy się coraz
większą popularnością i w przyszłości ma szansę przyczynić się do zwiększenia
wpływów budŜetowych z szeroko rozumianej turystyki.
Proponowane szlaki turystyczne:
•
•
•
•
•
•

Szlak miast Kazimierza Wielkiego/lokowanych na prawie niemieckim,
Szlak renesansu,
Szlak kultury łemkowskiej,
Szlak kultury Ŝydowskiej,
Szlak pałaców i dworów,
Szlak chrześcijańskich sanktuariów,
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•

Szlak tradycji przemysłu naftowego.

Szlaki te nie są równowaŜne pod względem atrakcyjności, nie kaŜdy z nich jest
bowiem zarysowany na terenie powiatu wystarczająco mocno, aby stanowić
znaczącą siłę sprawczą w turystyce. Często ich funkcjonowanie i charakter są
moŜliwe i ujawniają się w pełni jedynie w szerszym kontekście (szlak miast
Kazimierza Wielkiego) a czasem mogą istnieć w zasadzie samodzielnie (szlak
tradycji przemysłu naftowego). NiezaleŜnie od takiego czy innego charakteru szlaku,
kaŜdy z nich moŜe i powinien być częścią, mniejszą lub większą, szerszej oferty
znacznie wybiegającej terytorialnie poza obszar powiatu. Jako Ŝe zadanie
przygotowania nowych szlaków ma charakter regionalny, powinno być ono
realizowane przez wspólne konsorcjum złoŜone z zainteresowanych gmin i powiatu.
Miejsca wymienione w poszczególnych punktach często powtarzają się bo
przenikają się same szlaki. Dobór konkretnych miejsc i ewentualne umieszczenie ich
na szlaku musi być poprzedzone rozwaŜeniem zarówno wagi i znaczenia danego
obiektu jak i zapotrzebowania na dany szlak oraz przyszłego potencjału
turystycznego takiego szlaku. Wszystkie opisane poniŜej szlaki mają wyłącznie
charakter potencjalny. Wszystkie koszty podane w tabelach mają charakter
orientacyjny i słuŜą jedynie oszacowaniu przybliŜonych kosztów powstania i
utrzymania szlaku w kilkuletniej perspektywie.
1. Szlak miast Kazimierza Wielkiego/lokowanych na prawie
niemieckim
Proponuje się rozszerzenie koncepcji zarysowanej na stronie 191 niniejszego
opracowania poprzez odniesienie do króla Kazimierza Wielkiego, który lokował
i relokował wiele miast w całej Polsce. W związku z tym, łatwo jest budować
ogólnopolski szlak2. Nie podwaŜa to idei informowania o sposobie lokowania miasta.
Na szlaku tym powinny się znaleźć w Powiecie Gorlickim trzy propozycje o najlepiej
zachowanych układach urbanistycznych – Biecz, Bobowa, Gorlice. W kaŜdym
z miast wskazane jest umieszczenie przynajmniej jednej tablicy informującej o danym
układzie urbanistycznym, o moŜliwości zobaczenia dwóch pozostałych miejsc oraz
całym szlaku (razem 3 tablice). Przygotowanie tablic powinno uwzględniać
opracowanie dokumentacji opisowej i fotograficznej. Materiały te powinny być
wykorzystane w publikacji promującej atrakcje turystyczne całego Powiatu
Gorlickiego oraz całego szlaku miast kazimierzowskich. Konieczne jest wykonanie
oznaczeń drogowych dla turystów podróŜujących samochodami i na rowerach.
KaŜde z miast powinno być oznaczone specjalnie przygotowanymi tabliczkami
(z podaniem odległości). Łącznie powinno wykonać się 5 tabliczek informacyjnych
dla kaŜdego z trzech punktów na trasie szlaku (razem 15 tablic). Wszystkie
informacje o szlaku turystycznym powinny znaleźć się na stronie internetowej
powiatu oraz stowarzyszenia miast króla Kazimierza Wielkiego.
Lp
Wyszczególnienie
1 Tablice informacyjne
2 Tablice drogowe
3 Dokumentacja opisowa

Koszt jednostkowy
2 500,00 zł
1 000,00 zł
1 000,00 zł

Ilość
3
15
3

Wartość
7 500,00 zł
15 000,00 zł
3 000,00 zł

2

Tak się juŜ dzieje. Zręby organizacyjne szlaku istnieją za sprawą działalności Stowarzyszenia Miast Króla
Kazimierza Wielkiego z Kowala. NaleŜy do niego kilkadziesiąt miast.
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4 Dokumentacja fotograficzna
5 Aktualizacja strony internetowej
6 Koordynacja projektu
RAZEM

300,00 zł
300,00 zł
2000,00 zł

3
1
1

900,00 zł
300,00 zł
2000,00 zł
28 700,00 zł

Szacuje się Ŝe do roku 2017 konieczne będzie poniesienie następujących kosztów
konserwatorskich:
- 3 tablice informacyjne – konserwacja 3 x 300 zł = 900 zł
- 15 tablic drogowych – konserwacja 15 x 200 zł = 3000 zł
- podróŜe słuŜbowe – przeglądy kontrolne, monitorowanie,
dojazd przy przeprowadzaniu prac konserwatorskich ok. 1000
km.
Oznacza to, Ŝe koszt utrzymania szlaku w ciągu pięciu lat od jego powstania
wyniesie ok. 6900 zł.
Dzięki rozszerzeniu oferty turystycznej powiatu moŜna liczyć na zwiększenie
wpływów z szeroko rozumianej turystyki. MoŜna spodziewać się zwiększenia liczby
turystów. ZałoŜenia do oszacowania korzyści społeczno-ekonomicznych są
następujące:
- 1 osoba zostanie zatrudniona do koordynacji projektu (umowa, 2000 zł)
- miasta zostaną odwiedzone przez 1 nowego turystę dziennie w ramach turystyki
jednodniowej; przy szacunku, Ŝe kaŜdy z turystów wyda około 50 zł na gastronomię,
transport, pamiątki etc.) daje to rocznie 365 osób x 50 zł = 18 250 zł
- miasta zostaną odwiedzone przez 2 nowych turystów w kaŜdy weekend w ramach
turystyki weekendowej (szacuje się, Ŝe kaŜdy z nich wyda około 200 zł na nocleg,
gastronomię, transport, pamiątki etc.) – rocznie 104 osób x 200 zł = 20 800 zł
Obliczenia zostały wykonane przy uwzględnieniu rocznego 3 % wzrostu PKB, inflacja
została pominięta.
PoniŜsza tabela przedstawia korzyści społeczno – ekonomiczne płynące ze
wzbogacenia oferty turystycznej regionu – okres 5 lat (2012 – 2016).

Rok
2012
2013
2014
2015
2016

Turystyka jednodniowa
18 250,00 zł
18 797,50 zł
19 361,43 zł
19 942,27 zł
20 540,54 zł

Turystyka weekendowa
20 800,00 zł
21 424,00 zł
22 066,72 zł
22 728,72 zł
23 410,58 zł

Inne
2000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zl
0,00 zł

Razem
41 050,00 zł
40 221,50 zł
41 428,15 zł
42 670,99 zł
43 951,12 zł

PoniŜsza tabela przedstawia relacje nakładów do korzyści społeczno-ekonomicznych
w perspektywie 5 lat (2012-2016).
Lp.
1
2
3
4

Wyszczególnienie
Nakłady
inwestycyjne
Nakłady
konserwatorskie
Nakłady łączne
Korzyści społecznoekonomiczne
Bilans

2012

2013

2014

2015

2016

28 700,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1380,00 zł

1380,00 zł

1380,00 zł

1380,00 zł

1380,00 zł

30 080,00 zł

1380,00 zł

1380,00 zł

1380,00 zł

1380,00 zł

41 050,00 zł

40 221,50 zł

41 428,15 zł

42 670,99 zł

43 951,12 zł

10 970,00 zł

38 841,50 zł

40 048,15 zł

41 290,99 zł

42 571,12 zł
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2. Szlak renesansu
Szlak renesansu w Powiecie Gorlickim powinien być częścią szlaku karpackiego
renesansu, a na terenie omawianego powiatu konieczne jest umieszczenie
następujących propozycji: dwór w Szymbarku, dwór w JeŜowie, wieŜa ratuszowa
w Bieczu, Dom Kromera w Bieczu, Dom Barianów-Rokickich w Bieczu, Dom
Chodorów, dzwonnica kościelna w Bieczu i malowidło w kościele parafialnym
w Bieczu. Na terenie powiatu gorlickiego szlak obejmowałby 8 punktów
zlokalizowanych w trzech miejscowościach. Przy kaŜdym z zabytków wskazane jest
umieszczenie jednej tablicy informującej o danym zabytku okresu renesansu
i o moŜliwości zobaczenia innych punktów szlaku. Przygotowanie tablic powinno
uwzględniać opracowanie dokumentacji opisowej i fotograficznej. Materiały te
powinny być wykorzystane w publikacji promującej atrakcje turystyczne całego
Powiatu Gorlickiego. Konieczne jest wykonanie oznaczeń drogowych dla turystów
podróŜujących samochodami i na rowerach. KaŜde z miast powinno być oznaczone
specjalnie przygotowanymi tabliczkami (z podaniem odległości). Łącznie powinno
wykonać się 5 tabliczek informacyjnych dla kaŜdego z trzech punktów na trasie
szlaku (razem 15 tablic). Wszystkie informacje o szlaku turystycznym powinny
znaleźć się na stronie internetowej powiatu. PoniŜsza tabela przedstawia niezbędne
nakłady inwestycyjne. Wysokość kosztów ma charakter orientacyjny.
Lp.
1
2
3
4
5
6

Wyszczególnienie
Tablice informacyjne
Tablice drogowe
Dokumentacja opisowa
Dokumentacja fotograficzna
Koordynacja projektu
Aktualizacja strony internetowej
RAZEM

Koszt jednostkowy
2 500,00 zł
1 000,00 zł
1 000,00 zł
300,00 zł
2 500,00 zł
500,00 zł

Ilość
8
15
8
8
1
1

Wartość
20 000,00 zł
15 000,00 zł
8 000,00 zł
2 400,00 zł
2 500,00 zł
500,00 zł
48 400,00 zł

Szacuje się, Ŝe do roku 2017 konieczne będzie poniesienie następujących kosztów
konserwatorskich:
- 8 tablic informacyjnych – konserwacja 8 x 300 zł = 2 400 zł
- 15 tablic drogowych – konserwacja 15 x 200 zł = 3000 zł
- podróŜe słuŜbowe – przeglądy kontrolne, monitorowanie,
dojazd przy przeprowadzaniu prac konserwatorskich ok. 1500
km.
Oznacza to, Ŝe koszt utrzymania szlaku w ciągu pięciu lat od jego powstania
wyniesie ok. 9 900 zł.
Dzięki rozszerzeniu oferty turystycznej powiatu moŜna liczyć na zwiększenie
wpływów z szeroko rozumianej turystyki. MoŜna spodziewać się zwiększenia liczby
turystów. ZałoŜenia do oszacowania korzyści społeczno-ekonomicznych są
następujące:
- 1 osoba zostanie zatrudniona do koordynacji projektu (umowa, 2 500 zł)
- miejscowości zostaną odwiedzone przez 1 nowego turystę dziennie w ramach
turystyki jednodniowej (szacuje się, Ŝe turysta ten wyda około 50 zł na gastronomię,
transport, pamiątki etc.) – rocznie 365 osób x 50 zł = 18 250 zł
- miasta zostaną odwiedzone przez 2 nowych turystów w kaŜdy weekend w ramach
turystyki weekendowej (szacuje się, Ŝe kaŜdy z nich wyda około 200 zł na nocleg,
gastronomię, transport, pamiątki etc.) – rocznie 104 osób x 200 zł = 20 800 zł.
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Obliczenia zostały wykonane przy uwzględnieniu rocznego 3 % wzrostu PKB, inflacja
została pominięta.
PoniŜsza tabela przedstawia korzyści społeczno – ekonomiczne płynące ze
wzbogacenia oferty turystycznej regionu – okres 5 lat (2012 – 2016).
Rok
2012
2013
2014
2015
2016

Turystyka jednodniowa
18 250,00 zł
18 797,50 zł
19 361,43 zł
19 942,27 zł
20 540,54 zł

Turystyka weekendowa
20 800,00 zł
21 424,00 zł
22 066,72 zł
22 728,72 zł
23 410,58 zł

Inne
2 500,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zl
0,00 zł

Razem
41 550,00 zł
40 221,50 zł
41 428,15 zł
42 670,99 zł
43 951,12 zł

PoniŜsza tabela przedstawia relacje nakładów do korzyści społeczno-ekonomicznych
w perspektywie 5 lat (2012-2016).
Lp.
1
2
3
4

Wyszczególnienie
Nakłady
inwestycyjne
Nakłady
konserwatorskie
Nakłady łączne
Korzyści społecznoekonomiczne
Bilans

2012

2013

2014

2015

2016

48 400,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1980,00 zł

1980,00 zł

1980,00 zł

1980,00 zł

1980,00 zł

50 380,00 zł

1980,00 zł

1980,00 zł

1980,00 zł

1980,00 zł

41 550,00 zł

40 221,50 zł

41 428,15 zł

42 670,99 zł

43 951,12 zł

- 8 830,00 zł

38 241,50 zł

39 448,15 zł

40 690,99 zł

41 971,12 zł

3. Szlak kultury łemkowskiej
Jak wspomniano wyŜej (strona 192), szlak prezentujący kulturę łemkowską byłby
w duŜej mierze zdublowaniem na terenie Powiatu Gorlickiego Szlaku Architektury
Drewnianej, niemniej powinien równieŜ obejmować takie zabytki i atrakcje jakie na
SAD się nie mieszczą ze względów oczywistych (murowane cerkwie). Na pewno
szlak o takiej tematyce ma największy potencjał transgraniczny i jest najbardziej
predestynowany, aby swoim zasięgiem obejmować tereny połoŜone po obu stronach
Karpat. Oprócz cerkwi murowanych, w powiecie gorlickim na szlaku kultury
łemkowskiej powinny znaleźć się następujące propozycje: Muzeum Rzemiosła
Łemkowskiego im. Stefana Czerhoniaka w Bielance i miejsce dorocznej
„Łemkowskiej Watry” w Zdyni. Warto takŜe wziąć pod uwagę nieistniejące wsie
łemkowskie oraz szczególnie cenne przydroŜne krzyŜe i kapliczki łemkowskie. Jakie
jeszcze elementy kultury łemkowskiej winny wchodzić w skład szlaku pozostaje
kwestią dalszych ustaleń, szczególnie ze stroną słowacką. Ze względu na bogactwo
pozostałości kultury łemkowskiej w Powiecie Gorlickim, szlak taki byłby atrakcją
samą w sobie, nawet wyłącznie na terenie Polski. Koszty wyceny takiego szlaku są
trudne do ustalenia bez gotowej listy obiektów oraz braku sposobu oznakowania,
niemniej wynosiłyby z pewnością ok. 50 tysięcy złotych. Biorąc jednak pod uwagę
zainteresowanie jakie budzi kultura łemkowska, moŜna ryzykować twierdzenie, Ŝe
byłaby to inwestycja opłacalna.
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4. Szlak kultury Ŝydowskiej
W ramach szlaku kultury Ŝydowskiej powinny zostać uwzględnione następujące
propozycje: synagoga w Bobowej, cmentarz w Bobowej, cmentarz w Bieczu,
cmentarz w StróŜówce, dawna synagoga w Gorlicach (budynek piekarni), cmentarz
w Gorlicach. Szlak na terenie powiatu gorlickiego obejmowałby 6 polecanych
turystom lokalizacji znajdujących się w czterech miejscowościach. W kaŜdym
z miejsc wskazane jest umieszczenie tablicy informującej o danym zabytku kultury
Ŝydowskiej i moŜliwości zobaczenia innych punktów szlaku (razem 6 tablic).
Przygotowanie tablic powinno uwzględniać opracowanie dokumentacji opisowej
i fotograficznej. Materiały te mogą być wykorzystane w publikacji promującej atrakcje
turystyczne całego powiatu gorlickiego. Konieczne jest wykonanie
oznaczeń
drogowych, dla turystów podróŜujących samochodami i na rowerach. KaŜda
z czterech miejscowości powinna być oznaczona specjalnie przygotowanymi
tabliczkami (z podaniem odległości) – sugeruje się wykonanie 5 tabliczek
informacyjnych dla kaŜdej miejscowości na trasie szlaku (razem 20 tablic). Wszystkie
informacje o szlaku turystycznym powinny znaleźć się na stronie internetowej
powiatu.
PoniŜsza tabela przedstawia niezbędne nakłady inwestycyjne. Wysokość kosztów
ma charakter orientacyjny.
Lp
1
2
3
4
5
6

Wyszczególnienie
Tablice informacyjne
Tablice drogowe
Dokumentacja opisowa
Dokumentacja fotograficzna
Koordynacja projektu
Aktualizacja strony internetowej
RAZEM

Koszt jednostkowy
2 500,00 zł
1 000,00 zł
1 000,00 zł
300,00 zł
3 000,00 zł
500,00 zł

Ilość
6
20
6
6
1
1

Wartość
15 000,00 zł
20 000,00 zł
6 000,00 zł
1 800,00 zł
3 000,00 zł
500,00 zł
46 300,00 zł

Szacuje się, Ŝe do roku 2017 konieczne będzie poniesienie następujących kosztów
konserwatorskich:
- 6 tablic informacyjnych – konserwacja 6 x 300 zł = 1 800 zł
- 20 tablic drogowych – konserwacja 20 x 200 zł = 4000 zł
- podróŜe słuŜbowe – przeglądy kontrolne, monitorowanie,
dojazd przy przeprowadzaniu prac konserwatorskich ok. 1500
km.
Oznacza to, Ŝe koszt utrzymania szlaku w ciągu pięciu lat od jego powstania
wyniesie ok. 10 300 zł.
Dzięki rozszerzeniu oferty turystycznej powiatu moŜna liczyć na zwiększenie
wpływów z szeroko rozumianej turystyki. MoŜna spodziewać się zwiększenia liczby
turystów. ZałoŜenia do oszacowania korzyści społeczno-ekonomicznych są
następujące:
- 1 osoba zostanie zatrudniona do koordynacji projektu (umowa, 3 000 zł)
- miejscowości zostaną odwiedzone przez 1 nowego turystę dziennie w ramach
turystyki jednodniowej (szacuje się, Ŝe turysta ten wyda około 50 zł na gastronomię,
transport, pamiątki etc.) – rocznie 365 osób x 50 zł = 18 250 zł
- miasta zostaną odwiedzone przez 2 nowych turystów w kaŜdy weekend w ramach
turystyki weekendowej (szacuje się, Ŝe kaŜdy z nich wyda około 200 zł na nocleg,
gastronomię, transport, pamiątki etc.) – rocznie 104 osób x 200 zł = 20 800 zł
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Obliczenia zostały wykonane przy uwzględnieniu rocznego 3 % wzrostu PKB, inflacja
została pominięta.
PoniŜsza tabela przedstawia korzyści społeczno – ekonomiczne płynące ze
wzbogacenia oferty turystycznej regionu – okres 5 lat (2012 – 2016).
Rok
2012
2013
2014
2015
2016

Turystyka jednodniowa
18 250,00 zł
18 797,50 zł
19 361,43 zł
19 942,27 zł
20 540,54 zł

Turystyka weekendowa
20 800,00 zł
21 424,00 zł
22 066,72 zł
22 728,72 zł
23 410,58 zł

Inne
3 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zl
0,00 zł

Razem
42 050,00 zł
40 221,50 zł
41 428,15 zł
42 670,99 zł
43 951,12 zł

PoniŜsza tabela przedstawia relacje nakładów do korzyści społeczno-ekonomicznych
w perspektywie 5 lat (2012-2016).
Lp.
1
2
3
4

Wyszczególnienie
Nakłady
inwestycyjne
Nakłady
konserwatorskie
Nakłady łączne
Korzyści społecznoekonomiczne
Bilans

2012

2013

2014

2015

2016

46 300,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 060,00 zł

2 060,00 zł

2 060,00 zł

2 060,00 zł

2 060,00 zł

48 360,00 zł

2 060,00 zł

2 060,00 zł

2 060,00 zł

2 060,00 zł

42 050,00 zł

40 221,50 zł

41 428,15 zł

42 670,99 zł

43 951,12 zł

- 6 300,00 zł

38 161,50 zł

39 368,15 zł

40 610,99 zł

41 891,12 zł

5. Szlak pałaców i dworów
W ramach szlaku pałaców i dworów turystom odwiedzającym powiat gorlicki naleŜy
zaproponować następujące propozycje: renesansowy zespół dworski w JeŜowie,
renesansowy
zespół
dworski
w
Szymbarku,
dworek
Groblewskich
w Bystrej/Bystrzycy, klasycystyczny zespół w Ropie, romantyczny zespół pałacowy
w Zagórzanach, eklektyczny zespół pałacowy w Siarach i modernistyczny dwór
w Lipinkach. Szlak na terenie powiatu gorlickiego obejmowałby 7 polecanych
turystom lokalizacji znajdujących się w siedmiu róŜnych miejscowościach. Podejście
do oznakowania szlaku nie odbiegałoby od podanych wyŜej: 7 tablic przy obiektach,
35 tablic dojazdowych (7 miejscowości x 5 tablic), dokumentacja, aktualizacja strony.
Problemem w przypadku tego szlaku jest trudność z dostępem do niektórych
z obiektów, np. zespół pałacowo – parkowy w Siarach jest w rękach prywatnych.
Lp
1
2
3
4
5
7

Wyszczególnienie
Tablice informacyjne
Tablice drogowe
Dokumentacja opisowa
Dokumentacja fotograficzna
Koordynacja projektu
Aktualizacja strony internetowej
RAZEM

Koszt jednostkowy
2 500,00 zł
1 000,00 zł
1 000,00 zł
300,00 zł
3 000,00 zł
500,00 zł

Ilość
7
35
7
7
1
1

Wartość
17 500,00 zł
35 000,00 zł
7 000,00 zł
7 000,00 zł
3 000,00 zł
500,00 zł
70 000,00 zł
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Szacuje się, Ŝe do roku 2017 konieczne będzie poniesienie następujących kosztów
konserwatorskich:
- 7 tablic informacyjnych – konserwacja 7 x 300 zł = 2 100 zł
- 35 tablic drogowych – konserwacja 35 x 200 zł = 7 000 zł
- podróŜe słuŜbowe – przeglądy kontrolne, monitorowanie,
dojazd przy przeprowadzaniu prac konserwatorskich ok. 1500
km z 3 zł = 4 500 zł.
Oznacza to, Ŝe koszt utrzymania szlaku w ciągu pięciu lat od jego powstania
wyniesie ok. 13 600 zł.
Dzięki rozszerzeniu oferty turystycznej powiatu moŜna liczyć na zwiększenie
wpływów z szeroko rozumianej turystyki. MoŜna spodziewać się zwiększenia liczby
turystów. ZałoŜenia do oszacowania korzyści społeczno-ekonomicznych są
następujące:
- 1 osoba zostanie zatrudniona do koordynacji projektu (umowa, 3 000 zł)
- miejscowości zostaną odwiedzone przez 1 nowego turystę dziennie w ramach
turystyki jednodniowej (szacuje się, Ŝe turysta ten wyda około 50 zł na gastronomię,
transport, pamiątki etc.) – rocznie 365 osób x 50 zł = 18 250 zł
- miasta zostaną odwiedzone przez 2 nowych turystów w kaŜdy weekend w ramach
turystyki weekendowej (szacuje się, Ŝe kaŜdy z nich wyda około 200 zł na nocleg,
gastronomię, transport, pamiątki etc.) – rocznie 104 osób x 200 zł = 20 800 zł
Obliczenia zostały wykonane przy uwzględnieniu rocznego 3 % wzrostu PKB, inflacja
została pominięta.
PoniŜsza tabela przedstawia korzyści społeczno – ekonomiczne płynące ze
wzbogacenia oferty turystycznej regionu – okres 5 lat (2012 – 2016).

Rok
2012
2013
2014
2015
2016

Turystyka jednodniowa
18 250,00 zł
18 797,50 zł
19 361,43 zł
19 942,27 zł
20 540,54 zł

Turystyka weekendowa
20 800,00 zł
21 424,00 zł
22 066,72 zł
22 728,72 zł
23 410,58 zł

Inne
3 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zl
0,00 zł

Razem
42 050,00 zł
40 221,50 zł
41 428,15 zł
42 670,99 zł
43 951,12 zł

PoniŜsza tabela przedstawia relacje nakładów do korzyści społeczno-ekonomicznych
w perspektywie 5 lat (2012-2016).
Lp.
1
2
3
4

Wyszczególnienie
2012
Nakłady
70 000,00 zł
inwestycyjne
Nakłady
2 720,00 zł
konserwatorskie
Nakłady łączne
72 720,00 zł
Korzyści społeczno42 050,00 zł
ekonomiczne
Bilans
- 30 670,00 zł

2013

2014

2015

2016

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 720,00 zł

2 720,00 zł

2 720,00 zł

2 720,00 zł

2 720,00 zł

2 720,00 zł

2 720,00 zł

2 720,00 zł

40 221,50 zł

41 428,15 zł

42 670,99 zł

43 951,12 zł

37 501,50 zł

38 708,15 zł

39 950,99 zł

41 231,12 zł
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6. Szlak chrześcijańskich sanktuariów
Turystyka pielgrzymkowa to jeden z najlepiej rozwijających się segmentów branŜy.
W ramach tej propozycji turystycznej na terenie powiatu gorlickiego warte ujęcia
w jeden szlak są:
1. sanktuarium Pana Jezusa UkrzyŜowanego w Kobylance (barokowy
zespół kościelny),
2. sanktuarium Matki BoŜej Wniebowziętej w Lipinkach,
3. sanktuarium Pana Jezusa w Więzieniu w Gorlicach (bazylika mniejsza
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny),
4. sanktuarium Matki BoŜej Piaskowej w kościele pw. Św. Michała
Archanioła w Binarowej
5. kościół Matki BoŜej Szkaplerznej w Moszczenicy,
6. kościół pw. Św. Wojciecha w Staszówce,
7. sanktuarium na górze Jawor w Wysowej,
8. grób Św. męczennik Maksyma Gorlickiego (Swiaszczennomuczenik
Maksym Sandowicz-Gorlicki) na cmentarzu w Zdyni,
9. cerkiew prawosławna pw. Św. Trójcy w Gorlicach (relikwie Św.
Maksyma).
Wielką zaletą takiego szlaku jest jego róŜnorodność. Mamy tu zespoły sanktuaryjne,
kościoły, niezwykle cenne duchowo i historycznie, łaskami słynące obrazy i figury,
miejsca upamiętniające świętych i to zarówno katolickich jak i prawosławnych.
Łącznie na trasie szlaku w powiecie gorlickim powinno znaleźć się 9 lokalizacji
usytuowanych w 9 miejscowościach. Oznakowanie szlaku winno być wykonane na
takich samych zasadach jak w innych przypadkach, ale większy nacisk winien być
połoŜony na sporządzenie dobrej dokumentacji opisowej i fotograficznej, celem
wykorzystania w róŜnorakich wydawnictwach oraz portalach internetowych.
Lp
1
2
3
4
5
6

Wyszczególnienie
Tablice informacyjne
Tablice drogowe
Dokumentacja opisowa
Dokumentacja fotograficzna
Koordynacja projektu
Aktualizacja strony internetowej
RAZEM

Koszt jednostkowy
2 500,00 zł
1 000,00 zł
1 000,00 zł
500,00 zł
5 000,00 zł
2 000,00 zł

Ilość
9
45
9
9
1
1

Wartość
22 500,00 zł
45 000,00 zł
9 000,00 zł
4 500,00 zł
5 000,00 zł
2 000,00 zł
88 000,00 zł

Szacuje się, Ŝe do roku 2017 konieczne będzie poniesienie następujących kosztów
konserwatorskich:
- 9 tablic informacyjnych – konserwacja 9 x 300 zł = 2 700 zł
- 35 tablic drogowych – konserwacja 35 x 200 zł = 7 000 zł
- podróŜe słuŜbowe – przeglądy kontrolne, monitorowanie,
dojazd przy przeprowadzaniu prac konserwatorskich ok. 2000
km z 3 zł = 6 000 zł.
Oznacza to, Ŝe koszt utrzymania szlaku w ciągu pięciu lat od jego powstania
wyniesie ok. 15 700 zł.
Dzięki rozszerzeniu oferty turystycznej powiatu moŜna liczyć na zwiększenie
wpływów z szeroko rozumianej turystyki. MoŜna spodziewać się zwiększenia liczby
turystów. ZałoŜenia do oszacowania korzyści społeczno-ekonomicznych są
następujące:
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- 1 osoba zostanie zatrudniona do koordynacji projektu (umowa, 5 000 zł)
- miejscowości zostaną odwiedzone przez 1 nowego turystę dziennie w ramach
turystyki jednodniowej (szacuje się, Ŝe turysta ten wyda około 50 zł na gastronomię,
transport, pamiątki etc.) – rocznie 365 osób x 50 zł = 18 250 zł
- miasta zostaną odwiedzone przez 2 nowych turystów w kaŜdy weekend w ramach
turystyki weekendowej (szacuje się, Ŝe kaŜdy z nich wyda około 200 zł na nocleg,
gastronomię, transport, pamiątki etc.) – rocznie 104 osób x 200 zł = 20 800 zł
Obliczenia zostały wykonane przy uwzględnieniu rocznego 3 % wzrostu PKB, inflacja
została pominięta.
PoniŜsza tabela przedstawia korzyści społeczno – ekonomiczne płynące ze
wzbogacenia oferty turystycznej regionu – okres 5 lat (2012 – 2016).
Rok
2012
2013
2014
2015
2016

Turystyka jednodniowa
18 250,00 zł
18 797,50 zł
19 361,43 zł
19 942,27 zł
20 540,54 zł

Turystyka weekendowa
20 800,00 zł
21 424,00 zł
22 066,72 zł
22 728,72 zł
23 410,58 zł

Inne
5 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zl
0,00 zł

Razem
44 050,00 zł
40 221,50 zł
41 428,15 zł
42 670,99 zł
43 951,12 zł

PoniŜsza tabela przedstawia relacje nakładów do korzyści społeczno-ekonomicznych
w perspektywie 5 lat (2012-2016).
Lp.
1
2
3
4

Wyszczególnienie
2012
Nakłady
88 000,00 zł
inwestycyjne
Nakłady
3 140,00 zł
konserwatorskie
Nakłady łączne
91 140,00 zł
Korzyści społeczno44 050,00 zł
ekonomiczne
Bilans
- 47 090,00 zł

2013

2014

2015

2016

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

3 140,00 zł

3 140,00 zł

3 140,00 zł

3 140,00 zł

3 140,00 zł

3 140,00 zł

3 140,00 zł

3 140,00 zł

40 221,50 zł

41 428,15 zł

42 670,99 zł

43 951,12 zł

37 081,50 zł

38 288,15 zł

39 530,99 zł

40 811,12 zł

7. Szlak tradycji przemysłu naftowego
Szlak ten moŜe stać się najbardziej rozwojowym produktem turystycznym Powiatu
Gorlickiego. Za jego powstaniem przemawia niepodwaŜalny fakt narodzin
światowego przemysłu naftowego właśnie w Gorlicach i ich okolicy. Nic dziwnego, Ŝe
ziemia ta jest przebogata w pozostałości tego przemysłu, tradycje z nim związane,
opowieści i legendy, czyli wszystko to, co składa się na dziedzictwo kulturowe.
Sprawa powstania przedmiotowego szlaku Ŝyje w społeczności lokalnej i moŜna ją
uznać za dąŜenie oddolne – mnoŜą się inicjatywy osób fizycznych zmierzające do
powoływania prywatnych muzeów, kącików pamięci itp. obok juŜ istniejących.
Na trasie szlaku powinny znaleźć się: Muzeum w Gorlicach (dział poświęcony
nafcie), Muzeum Przemysłu Naftowego i Etnografii Anny i Tadeusza Pabisów
w Libuszy, Muzeum na Magdalenie Kazimierza Dudka, miejscowości, w których
pozostały ślady po wydobyciu ropy naftowej, siedziby (domy, dwory, pałace),
w których mieszkali właściciele kopalń i przedsiębiorstw naftowych. NaleŜy równieŜ
wziąć pod uwagę inicjatywy mające na celu oŜywienie szlaku poprzez np.
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samodzielne pobieranie przez zwiedzających próbek ropy. Ze względu na duŜą
liczbę punktów jakie powinien objąć ten szlak turystyczny wskazane jest dokładna
kwerenda i studium prawno – finansowe budowy szlaku oraz zawiązanie konsorcjum
gminno – powiatowego. Istniejące projekty, takie jak „Karpacko - Galicyjski Szlak
Naftowy” winny zostać rozwinięte w ramach omawianego szlaku.
PoniŜsze zestawienia ukazują łączne koszty stworzenia nowych
turystycznych i korzyści społeczno – ekonomiczne ich powstania.
Lp
1
2
3
4
5

Lp
1
2
3
4
5

Wyszczególnienie
Szlak miast
Kazimierza
Wielkiego
Szlak renesansu
Szlak kultury
Ŝydowskiej
Szlak pałaców i
dworów
Szlak
chrześcijańskich
sanktuariów
RAZEM

Wyszczególnienie
Szlak miast Kazimierza Wielkiego
Szlak renesansu
Szlak kultury Ŝydowskiej
Szlak pałaców i dworów
Szlak chrześcijańskich sanktuariów
RAZEM

szlaków

Wartość
28 700,00 zł
48 400,00 zł
46 300,00 zł
70 000,00 zł
88 000,00 zł
281 400,00 zł

2012

2013

2014

2015

2016

10 970,00 zł

38 841,50 zł

40 048,15 zł

41 290,99 zł

42 571,12 zł

- 8 830,00 zł

38 241,50 zł

39 448,15 zł

40 690,99 zł

41 971,12 zł

- 6 300,00 zł

38 161,50 zł

39 368,15 zł

40 610,99 zł

41 891,12 zł

- 30 670,00 zł

37 501,50 zł

38 708,15 zł

39 950,99 zł

41 231,12 zł

- 47 090,00 zł

37 081,5

38 288,15

39 530,99

40 811,12

- 81 920,00 zł

189 827,50 zł

195 860,75 zł

202 074,95 zł

208 475,60 zł
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XII.

PODSUMOWANIE

Biorąc pod uwagę wszystko co napisano wyŜej, charakter Powiatu Gorlickiego, jego
zasoby historyczne i kulturowe, stan zabytków, rysujące się kierunki rozwoju
turystyki, zapisy dokumentów strategicznych, w tym szczególnie Strategii Rozwoju
Województwa Małopolskiego oraz Zintegrowanej Strategii Rozwoju Powiatu
Gorlickiego, niniejszy program kładzie nacisk na:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Wykorzystywanie mnogich źródeł finansowania ochrony zabytków
i zachowania dziedzictwa kulturowego poprzez sięganie do tych
źródeł oraz zachęcanie do ich wykorzystywania właścicieli obiektów
zabytkowych i ich zarządców,
Kontynuowanie powiatowego programu dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków,
Intensywne działania w obszarach kluczowych:
1.
miejsca wpisane na Listę UNESCO – promocja tych
miejsc przez powiat, współdziałanie z zainteresowanymi gminami
i instytucjami (np. Małopolska Organizacja Turystyczna),
włączanie się w imprezy organizowane wokół obiektów na Liście
i z wykorzystaniem symboliki UNESCO, współpraca z Ligą
Polskich Miast i Miejsc UNESCO, wspieranie starań
o rozszerzenie wpisu o nowe obiekty
2.
Szlak Architektury Drewnianej – promocja oraz
współdziałanie
z instytucjami wiodącymi (MOT),
3.
szlak cmentarzy z I wojny światowej – promocja
i włączenie się w przygotowania obchodów setnej rocznicy Bitwy
pod Gorlicami
Kreowanie wiedzy o ochronie zabytków i opiece nad nimi:
1. upowszechnianie wśród właścicieli zabytków i uŜytkowników
obiektów zabytkowych znajomości zasad konserwatorskich,
zasad etyki i profilaktyki konserwatorskiej, obowiązujących
przepisów i procedur,
2. wspieranie praktycznego doradztwa dla uŜytkowników
i właścicieli zabytków dotyczącego estetyki zagospodarowania
obiektów zabytkowych,
3. udostępnienie poprzez powiatowy portal internetowy pełnej
informacji na temat zabytków.
Dokumentowanie i aktualizowanie informacji o zasobach oraz stanie
zabytków, postępach i wynikach prac konserwatorskich
i restauratorskich, zagroŜeniach, prawidłowości zarządzania
i bezpieczeństwie uŜytkowania obiektów zabytkowych oraz o innych
formach ochrony dziedzictwa oraz udostępnienie powstałej bazy
danych.
Podejmowanie działań na rzecz znalezienia uŜytkowników dla
zdegradowanych obiektów zabytkowych, szczególnie leŜących
w gestii samorządu powiatowego. Określenie kompleksowych
i wariantowych funkcji uŜytkowych obiektów.
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VII.

VIII.

Współpracę z organami ochrony zabytków oraz jednostkami
samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, szczególnie w kwestii
budowy nowych i zagospodarowania starych szlaków turystycznych.
Promowanie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków poprzez:
1. działalność wydawniczą – wydawnictwa bibliofilskie, popularne
i turystyczne,
2. organizację
i
współpracę
przy
przedsięwzięciach
wystawienniczych,
szczególnie
nowoczesnych,
multimedialnych, tematycznie związanych z dziedzictwem
kulturowym regionu,
3. wspieranie
działalności
organizacji
pozarządowych
zmierzających do ochrony zabytków i opieki nad nimi.
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