
  

Ochrona dziedzictwa kulturowego

Rudniańskiego 
Parku Krajobrazowego

Diagnoza stanu
i propozycje ochrony

oprac. mgr Piotr Rochowski

Poręba Żegoty, figura św. Jana Nepomucena, XVIII w.



  

Ochrona dziedzictwa kulturowego RPK

Charakterystyka ogólna

1. Uwarunkowania: zwarte kompleksy lasów, 
trudne warunki terenowe, dostępność 
surowców wykorzystywanych do produkcji 
ceramiki.

2. Słaby rozwój osadnictwa w czasach 
prehistorycznych (12 stan. arch. wg AZP, 
w tym ośrodek produkcji ceramiki w okolicach 
Podłęża z I w. p.n.e.).

3. Późne osadnictwo w czasach 
historycznych (Przeginia Duchowna 1276 r., 
Kamień 1319 r.).

4. Urozmaicony zasób dóbr kultury 
materialnej (151 obiektów w 16 kategoriach, 
5 zespołów architektonicznych).

5. Koncentracja dóbr kultury w Alwerni (38) 
oraz w Brodłach, Kamieniu i Przegini 
Duchownej (po 22).

6. Najstarsze obiekty: kościół klasztorny pw. 
Stygmatów św. Franciszka w Alwerni (pocz. 
bud. 1630 r.), lamus w Kamieniu (XVII w.).

Ilustracja: http://www.brodla.com.pl/historia.html; dost. 2014.06.16.

http://www.brodla.com.pl/historia.html


  

73 obiekty małej architektury (37 kapliczek, 8 figur i 28 krzyży). 
Najstarsze obiekty: figura św. Floriana z 1782 roku (1782 r.) 
oraz dwie bliźniacze figury św. Jana Nepomucena (1783 r.) 
w Porębie Żegoty i w Brodłach. Stan zachowania obiektów 
małej architektury sakralnej – dobry. 40 kapliczek, figur i krzyży 
z najwyższą oceną potencjalnej wartości zabytkowej.

Ochrona dziedzictwa kulturowego RPK

Zestawienie ilościowe obiektów zweryfikowanych w terenie

40 domów wiejskich i miejskich (17 drew., 
16 mur.-drew., 7 mur.). Najstarszy budynek - 
dom nr 24 przy Rynku w Alwerni (1791 r., 
przebud. i rozbud. 1867 r.). Stan zachowania 
dobry (32 obiekty) lub średni (7 obiektów). 
18 domów z najwyższą oceną 
potencjalnej wartości zabytkowej. 



  
Poręba Żegoty, ruiny pałacu Szembeków, fot. Krameko

Alwernia, dom Rynek 24, fot. KramekoAlwernia, kościół klaszt., fot. Krameko

Ochrona dziedzictwa kulturowego RPK

Zabytki o znaczeniu regionalnym



  

Ochrona dziedzictwa kulturowego RPK

Wybrane problemy

1. Zanik obiektów dawnego 
budownictwa ludowego i przerwanie 
ciągłości lokalnej tradycji 
budowlanej.
2. Brak pełnego rozpoznania 
aktualnego stanu zasobów kultury 
materialnej oraz brak 
nowoczesnego systemu 
zarządzania tym zasobem.
3. Wypieranie wartości związanych 
z kulturą duchową i niematerialną 
tradycją regionu przez wzorce  
kultury masowej.

Brodła nr 172, fot. Krameko

Kamień nr 26, fot. Krameko



  

Ochrona dziedzictwa kulturowego RPK

Dotychczasowa ochrona

1. Rejestr zabytków (12 wpisów).

2. Ustalenia studiów uwarunkowań 
i mpzp.

3. Gminne ewidencje zabytków 
i programy opieki nad zabytkami.

4. Aktywność społeczna w zakresie 
ochrony dóbr kultury.



  

Ochrona dziedzictwa kulturowego RPK

Koncepcja ochrony
Podstawowe założenia

1. Położenie szczególnego nacisku 
na ochronę dóbr kultury o znaczeniu 
lokalnym.
2. Optymalne wykorzystanie 
istniejących narzędzi ochrony.
3. Wykorzystanie energii społecznej 
dla zwiększenia skuteczności 
ochrony dóbr kultury.

Brodła, kapliczka przydrożna, fot. Krameko



  

Ochrona dziedzictwa kulturowego RPK
Priorytet:

Zachowanie elementów 
miejscowej tradycji 

budowlanej
Proponowane działania

1. Dokumentowanie oraz bieżący monitoring 
stanu obiektów budownictwa ludowego.
2. Zabezpieczenie opuszczonych lub 
nieużytkowanych zabytków budownictwa 
ludowego.
3. Przywrócenie użytkowania lub adaptacja 
wybranych obiektów w ramach nowych 
funkcji.
4. Wsparcie dla właścicieli starych domów 
(doradztwo techniczne i finansowe).
5. Kreowanie zainteresowania społecznego 
dla idei zachowania budynków tradycyjnego 
budownictwa.

Przeginia Duch., ozdobny szalunek domu, fot. Krameko

Okleśna, ul. Nowowiejska nr 30 (d. Okleśna nr 14), fot. Krameko



  

Ochrona dziedzictwa kulturowego RPK
Priorytet:

Zachowanie elementów 
miejscowej tradycji 

budowlanej
Rozwiązanie przykładowe: Gmina Cedry 
Wielkie na Żuławach (woj. pomorskie), 

projekt Zabytkom na ratunek:

1. Powołanie gminnego Pogotowia 
Konserwatorskiego. 

2. Konsultacje eksperckie dla właścicieli 
starych budynków.

3. Poradnik dobrych praktyk Jak ratować 
żuławskie zabytki.
4. Źródło finansowania projektu: 
Mechanizm Finansowy EOG, Norweski 
Mechanizm Finansowy.

Źródło: Strona internetowa projektu Zabytkom na ratunek, 
http://www.cedry-wielkie.pl/index.php

http://www.cedry-wielkie.pl/index.php


  

Ochrona dziedzictwa kulturowego RPK
Priorytet:

Zachowanie elementów 
miejscowej tradycji 

budowlanej

Rozwiązanie przykładowe: Konkurs na 
Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego 

Budownictwa Drewnianego w Województwie 
Podlaskim

1. W 2014 roku X edycja Konkursu.

2. Organizatorzy: Urząd Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego, Muzeum 
Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w 
Ciechanowcu.

3. I nagroda – 6 000 zł., trzy II nagrody po 
3.000 zł., pięć III nagród po 1.500 zł. oraz 
dziesięć wyróżnień po 500 zł.
4. W edycji IX (2013) oceniono 36 obiektów 
zgłoszonych przez 14 gmin. Źródło: strona internetowa Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu,

 http://www.muzeumrolnictwa.pl

http://www.muzeumrolnictwa.pl/


  

Ochrona dziedzictwa kulturowego RPK
Priorytet:

Wykorzystanie możliwości 
gminnych ewidencji zabytków 
i gminnych programów opieki 

nad zabytkami
Proponowane działania

1.Gminna ewidencja zabytków jako 
kompletna baza danych o zasobach 
dziedzictwa kulturowego, powiązana 
z gminnym systemem informacji 
przestrzennej.

2.Podniesienie rangi gminnych programów 
opieki nad zabytkami do poziomu 
pełnoprawnych dokumentów 
planistycznych.

3.Współpraca samorządów i ZPKWM przy 
aktualizacji, uzupełnianiu i rozwijaniu 
gminnych ewidencji zabytków i gminnych 
programów opieki nad zabytkami.

Kamień, studnia obok plebanii, XVIII-XIX w., fot. Krameko.



  

Ochrona dziedzictwa kulturowego RPK
Priorytet:

Optymalne wykorzystanie 
możliwości gminnych ewidencji 

zabytków i gminnych programów 
opieki nad zabytkami

Rozwiązanie przykładowe: Gminna Tomice 
(woj. małopolskie, pow. wadowicki), gminna 

ewidencja zabytków



  

Ochrona dziedzictwa kulturowego RPK
Priorytet:

Zwiększenie roli planowania 
przestrzennego jako narzędzia 

ochrony dziedzictwa 
kulturowego

Proponowane działania

1.Tworzenie wzorników zalecanych form 
architektonicznych
2. Ściślejsza korelacja planów z gminnymi 
programami opieki nad zabytkami.

Źródło: Załącznik graficzny nr 2 do Uchwały nr XI/81/11 Rady Miejskiej 
Białegostoku z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części osiedla Przydworcowe w Białymstoku 
(rejon ul. Kard. S. Wyszyńskiego i M. Kopernika), 
Dz. Urz. W. P. nr 146, poz. 1682 z 20.05.11 r.



  

Ochrona dziedzictwa kulturowego RPK
Priorytet:

Wspieranie aktywności 
społecznej w zakresie ochrony 

lokalnego dziedzictwa 
kulturowego

Proponowane działania

1. Promowanie funkcji społecznego 
opiekuna zabytków.

2. Wspieranie osób i grup sprawujących 
społecznie opiekę nad zabytkami małej 
architektury sakralnej.

3. Promowanie akcji Ślady przeszłości – 
uczniowie adoptują zabytki (projekt Centrum 
Edukacji Obywatelskiej).

4. Promowanie społecznego dziennikarstwa 
kulturowego (Mapa Kultury, projekt Narodowego 
Centrum Kultury).

5. Edukacja, przewartościowanie postaw 
społecznych w stosunku do starych domów 
i budynków gospodarczych.



  

Ochrona dziedzictwa kulturowego RPK
Priorytet:

Aktywizacja społeczeństwa do 
działań mających na celu 

ochronę lokalnego dziedzictwa 
kulturowego

Przykłady działań społecznych

Przeginia Duchowna, kapliczka obok domu nr 128, 
fot. Krameko

Źródła Małe, kapliczka Jezusa Ecce Homo, ob. św. Huberta, 
pocz. XX w., odnowiona 2001r., fot. Krameko



  

Ochrona dziedzictwa kulturowego DPK
Priorytet:

Objęcie ochroną wybranych fragmentów krajobrazu kulturowego
Alwernia, park kulturowy



  

Ochrona dziedzictwa kulturowego RPK
Priorytet:

Objęcie ochroną wybranych fragmentów krajobrazu kulturowego
Poręba Żegoty, park kulturowy



  

Ochrona dziedzictwa kulturowego DPK i RPK
Priorytet:

Objęcie ochroną wybranych fragmentów krajobrazu kulturowego
Rozwiązanie przykładowe: Park Kulturowy Kotliny Jeleniogórskiej, utworzony w 2009 r. 

przez Związek Gmin Karkonoskich na podstawie uchwał rad gmin Mysłakowice i Podgórzyn 
oraz Rady Miejskiej w Kowarach



  

Ochrona dziedzictwa kulturowego RPK
Priorytet:

Przywrócenie utraconych 
walorów kulturowych

Odbudowa pałacu Szembeków oraz 
zabezpieczenie, renowacja i rewitalizacja 
obiektów wchodzących w skład zespołu 

pałacowego w Porębie Żegoty; 
przywrócenie użytkowania zespołu 

w ramach nowych funkcji

Wnętrze pałacu, Wieś Ilustrowana, maj 1913.
Źródło: Rolnicza Biblioteka Cyfrowa, dost. 2014.06.10

Pałac w Porębie, 2013, fot. Krameko Pałac w Porębie, 2013, fot. Krameko



  

Ochrona dziedzictwa kulturowego RPK
Priorytet:

Udostępnienie walorów kulturowych
Proponowana edukacyjna ścieżka kulturowa Alwernia – Poręba Żegoty (ok. 9 km)

Przystanki ścieżki:

1. Rynek w Alwerni.
2. Małopolskie Muzeum Pożarnictwa.
3. Klasztor oo. Bernardynów.
4. Kościół pw. śś. Marcina i Małgorzaty.
5. Figura św. Floriana.
6. Pałac w Porębie Żegoty.

Całkowita długość: ok. 9 km



  

Udostępnianie Parku dla celów 
edukacyjnych, turystycznych 

i rekreacyjnych
Mocne strony

1. Dobra dostępność komunikacyjna.

2. Dobra lokalizacja zagospodarowanych parkingów 
leśnych i miejsc postoju.

3. Znakowane szlaki turystyczne: piesze (ok.26 km) i 
rowerowe (ok. 51 km).

4. Szlaki kulturowe, tematyczne i pielgrzymkowe: 
Szlak Tradycyjnego Rzemiosła w Małopolsce 
(Brodła), Pierścień Jurajski, Małopolski Szlak 
Geoturystyczny, Droga św. Jakuba, Międzynarodowa 
Trasa Pielgrzymkowa Mariazell - Częstochowa.

5. Obiekty małej architektury turystycznej przy 
szlakach i ścieżkach dydaktycznych.

6. Dobrze rozwinięty system informacji turystycznej.

7. Zagospodarowane miejsca służące rekreacji i 
wypoczynkowi.



  

Udostępnianie Parku dla celów 
edukacyjnych, turystycznych 

i rekreacyjnych
Słabe strony

1.Niski standard zagospodarowania niektórych miejsc 
parkingowych.
2. Słabo rozwinięta baza noclegowa.
3. Niepełne wykorzystanie warunków korzystnych dla 
rozwoju turystyki pieszej (duże obszary leśne z gęstą 
siecią dróg i ścieżek).
4. Zaniedbane lub niepełne oznakowanie części 
szlaków turystycznych.
5. Zaniedbana infrastruktura ścieżek dydaktycznych w 
Kamieniu i w rez. Kajasówka.
6. Niewystarczająca liczba urządzeń małej 
architektury przy szlakach turystycznych.
7. Brak oznakowania punktów widokowych oraz tras o 
charakterze krajobrazowym (ciągów widokowych).
8. Brak informacji o Rudniańskim Parku 
Krajobrazowym poza oznakowaniem urzędowym.
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