
 Ewidencja zabytków z obszaru Lokalnej Grupy Działania 
„Krasnystaw PLUS”

Gmina Gorzków

KARTA OBIEKTU

nazwa:
Kościół rzymskokatolicki p. w. św. Stanisława 
lokalizacja: Miejscowość

ul. Rynkowa 25
Gorzków Osada 
gm. Gorzków

nr działki

566

współrzędne 
geograficzne

N:50º56'44”
E:23º0'38”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/395

opis techniczny

Murowany z kamienia i cegły, otynkowany. Orientowany, pozbawiony cech stylowych.  Niegdyś 
od  frontu wieża, rozebrana w 1828 r. Rozbudowany w 1885 r. Jednonawowy. W zakrystii 
północnej barokowy kominek z 1 poł. XVII w. Dach kryty blachą.  Ołtarz główny późnobarokowy 
z 1 poł. XVIII w. Z obrazem św. Stanisława biskupa z ok. poł. XVIII w. , po bokach na 
postumentach rzeźby św. Piotra i Pawła późnobarokowe z ok. poł. XVIII w.

Antepedium regencyjne z 2 ćw. XVIII w.
Ołtarze boczne cztery, o charakterze barokowym z 2 poł. XIX w. Lewy z obrazami Matki Boskiej z 
Dzieciątkiem XVII w., przemalowanym, w sukience barokowej z końca XVII w. i Zwiastowania z 
XiX w w zwieńczeniu. Prawy z krucyfiksem o charakterze rokokowym z XIX w. i obrazem 
Chrystusa w kuźni z tegoż czasu. Dwa dalsze analogiczne, późnobarokowe z 2 poł. XVIII w. Lewy 
z rzeźbami św. Joachima i Anny oraz obrazem św. Walentego z przełomu XVIII i XIX w.  Prawy z 



rzeźbami św. dominikanina i niezidentyfikowanego świętego oraz obrazem św. Mikołaja z 
przełomu XVIII i XIX w. Tabernakulum późnobarokowe z 1 poł. XVIII w. (w zakrystii). Ambona 
rokokowa z ok. Poł. XVIII w. Chrzcielnica późnobarokowa z 2 poł. XVIII w. drewniana. Dwa 
konfesjonały o cechach barokowych z XVIII w. Krzyż procesyjny ludowy. Dwa paschały z XVIII 
w. Obrazy z XVII, XVIII i XIX w. Tablica konsekracji kościoła drewniana z 1647 r. (w zakrystii). 
Monstrancja z poł. XVIII w. Dwa kielichy mszalne z XVIII w. Trzy ornaty z XVII i XVIII w.
Cmentarz kościelny otoczony starym murem z wnękami od strony wewnętrznej, oraz z czterema 
kapliczkami z przełomu XIX i XX w.

Dzwonnica murowana z kamienia, otynkowana. Przebudowana. Płaska, dwukondygnacyjna, 
zwieńczona trójkątnym szczytem. W dolnej kondygnacji przejście arkadowe, górna przepruta 
czterema otworami dzwonowymi. Od frontu wsparta dwiema szkarpami, od tyłu wzmocniona 
skośnymi szkarpami. Wewnątrz umieszczono trzy dzwony o imionach Maryja, Tadeusz i 
Kazimierz.

rys historyczny

Kościół wzniesiony w 1623 r. Z fundacji Stanisława Gorzkowskiego, konsekrowany w 1647 r.
Dzwonnica wzniesiona w 1801 r. Ufundowana przez mieszkańców wsi Dębina.

aktualny stan zachowania

Dobry.

własność i forma użytkowania obiektu
Kościół parafialny, rzymskokatolicki, funkcjonujący
zagrożenia

Nie dopatrzono się.

dokumentacja fotograficzna obiektu



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Kościół polskokatolicki p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego

lokalizacja: Miejscowość

ul. Partyzantów 42
Gorzków Osada
 gm. Gorzków

nr działki

384

współrzędne 
geograficzne

N:50º56'54”
E:23º0'38”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

Nie wpisany.

opis techniczny

Obiekt murowany z czerwonej cegły, nieotynkowany z zewnątrz

rys historyczny

Wzniesiony w 1926 ze składek parafian.

aktualny stan zachowania

Kościół w stanie dobrym, choć niedofinansowany ze względu na mała liczbę parafian.

własność i forma użytkowania obiektu

Kościół użytkowany, polskokatolicki, parafialny

zagrożenia:

Nie dopatrzono się.



dokumentacja fotograficzna obiektu



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Cmentarz rzymskokatolicki z ogrodzeniem

lokalizacja: miejscowość

Gorzków 
gm. Gorzków

nr działki

383

współrzędne 
geograficzne

N:50º56'57”
E:23º0'42”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/1186

opis techniczny

Na cmentarzu m. in. kaplica grobowa Skawińskich z 1850 r.

rys historyczny

Założony w 1795 r.

aktualny stan zachowania

Stan dobry, poszczególne starsze nagrobki podobnie jak i kaplica Skawińskich wymagają 
renowacji.

własność i forma użytkowania obiektu

Cmentarz komunalny, czynny
zagrożenia 

Braku działań renowacyjnych kaplicy. 



dokumentacja fotograficzna obiektu

Widok na cmentarz z kaplicą Skalwińckich.

Kaplica Skawińskich jest dominującym wizualnie elementem cmentarza.



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Zespół dworski

lokalizacja: miejscowość

Wielkopole 
gm. Gorzków

nr działki

840

współrzędne 
geograficzne

N:50º57'19”
E:23º2'5”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/1188

opis techniczny

W skład założenia wchodzą: dwór, park, budynek gospodarczy.
Dwór łączony: częściowo murowany, częściowo drewniany. W części drewnianej kuchnia z 
jadalnią. Od frontu podjazd z gazonem. Przy gazonie ujecie wody z ręczną pompą. Na tyłach 
dworu ogród z sadem, oraz stawy rybne. 

rys historyczny

Wybudowany w 2. pol. XIX w. 
W 1895 właścicielem majątku był Eustachy Suchodolski. W 1912 dobra przeszły w ręce 
niemieckich kolonistów Krugerów. Od nich, w 1913 wykupił posiadłość Leonard Kazimierz 
Plewiński. Park krajobrazowy utworzono w latach 20- tych. Opiekował się nim ogrodnik 
Stanisław Bolesta. 
Po drugiej wojnie światowej majątek przeszedł na własność Skarbu Państwa. Do 2007 r. Mieściła 
się tutaj szkoła podstawowa. 

aktualny stan zachowania

Układ parku został zatarty, w czasie funkcjonowania szkoły utworzono boiska i nowe ciągi 
komunikacyjne. 
Zachowała się część starodrzewu m. in. mające powyżej 200 lat 3 jesiony wyniosłe, jeden klon 
jawor i dwie lipy drobnolistne.

własność i forma użytkowania obiektu

Po likwidacji szkoły budynek dworu pozostaje zamknięty. 

zagrożenia 

W przypadku dalszego pozostawania budynku bez nadzoru i gospodarza spodziewana stopniowa 
dewastacja obiektu.



dokumentacja fotograficzna obiektu




