
 Ewidencja zabytków z obszaru Lokalnej Grupy Działania 
„Krasnystaw PLUS”

Gmina Rudnik

KARTA OBIEKTU

nazwa:
Zespół dworski

lokalizacja: miejscowość

Maszów Górny 
gm. Rudnik

nr działki

61 i 60,2

współrzędne 
geograficzne

N:50º52'0”
E:22º59'18”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/1190

opis techniczny

Dwór, suszarnia, magazyn, dwie chlewnie, ogród spacerowy, ogrody użytkowe
Dwór murowany, wybudowany w stylu secesyjnym. Projekt wykonał architekt z Zamościa 
Tadeusz Zaremba. Obiekt na planie prostokąta wysuniętym ryzalitem. Od ogrodu taras z 
prowadzącymi do niego schodami. Na portyku umieszczono datę budowy dworu. Od strony 
południowej usytuowano oranżerię, całość kompleksu otaczał zamknięty ogród utworzony z 
dawnego parku dworskiego o pow. 0,5 ha.



rys historyczny

Dwór wybudowany w 1931 r. Majątek należał do Tadeusza Fleszyńskiego.

aktualny stan zachowania

Obiekt opuszczony, niszczejący, częściowo w ruinie: magazyn bez dachu, zarośnięty, chlewnia z 
potężną dziurą wybitą w ścianie co skutkuje osłabieniem dachu. Spichlerz popadający w ruinę. 
Dwór zamknięty, względnie zabezpieczony. Drzewostan z potężnymi egzemplarzami drzew. 
Działka częściowo koszona.

własność i forma użytkowania obiektu

Samorządowa.

zagrożenia

Przewidywane postępujące sukcesywne niszczenie poszczególnych elementów obiektu. Brak 
uzupełnienia ściany chlewni i wsparcia dachu wkrótce zaowocuje jego zawaleniem.

dokumentacja fotograficzna obiektu

Dwór od strony alei wjazdowej.



Dwór od strony parku dworskiego.

Budynek chlewni, w tle niszczejący spichlerz.



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Park dworski

lokalizacja: miejscowość

Płonka 
gm. Rudnik

nr działki

714/1-2

współrzędne 
geograficzne

N:50º50'39”
E:22º58'48”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/1196

opis techniczny

Pierwotnie w obrębie obiektu znajdował się dwór murowany z cegły, otynkowany. 
Klasycystyczny. Częściowo podpiwniczony. Parterowy, z piętrem ponad częścią środkową, od 
frontu. Zbudowany na rzucie prostokąta. W 1904 r. dostawiono przybudówkę. Od tyłu drewniana 
weranda z XX w., od zachodu przedsionek. W zespole dworskim znajdowały się ponadto gorzelnia 
i młyn. W parku zachowane okazy starych drzew.  

rys historyczny

Dwór zbudowany w 1841 r. , dwukrotnie powiększany. Opuszczony i zdewastowany po 1945 r.  
Park założony w 1 poł. XIX w. 

aktualny stan zachowania

Obiekty architektoniczne nie zachowały się.
Park zarośnięty z drzewostanem w różnym wieku, zaniedbany o charakterze zadrzewienia leśnego.

własność i forma użytkowania obiektu

Gminna. Część obiektu przeznaczona została pod budowę remizy strażackiej z obszernym placem 
i prostą altaną w zapleczu wykorzystywanym w celach imprezowych.

zagrożenia

Dalszy zanik i tak mało czytelnego założenia parkowego. Zanieczyszczanie terenu.



dokumentacja fotograficzna obiektu

Park dworski, zarośnięty z egzemplarzami starszych drzew.

Altana na obrzeżu dawnego parku przy remizie.



KARTA OBIEKTU

nazwa:
zespół dworsko- parkowy

lokalizacja: miejscowość

Maszów Dolny 
gm. Rudnik

nr działki

491,
492,

współrzędne 
geograficzne

N:50º51'27”
E:23º0'24”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/1195

opis techniczny

Zespół złożony z dworu, parku i kapliczki na folwarku.

rys historyczny

Powstałe na przełomie XVIII i XIX w. Po drugiej wojnie światowej dwór z zabudowaniami i 
parkiem uległy dewastacji. W budynku dworu swoją siedzibę miała szkoła. 

aktualny stan zachowania

Teren prywatny, ogrodzony. Na teren wstępu brak. Dwór w trakcie remontu. Park z silnym 
zadrzewieniem uniemożliwiającym dokładną wizję obiektu. Kapliczka poza obrębem ogrodzenia, 
stan zadowalający.  

własność i forma użytkowania obiektu
 
Własność prywatna. Remont pod kątem dostosowania do funkcji mieszkalnej i turystycznej.



dokumentacja fotograficzna obiektu

Widok na dwór od strony płonki.

Fragment dworu widoczny w przesmyku pomiędzy drzewami.



Fragment dworu widoczny w pobliżu bramy wjazdowej.

Kapliczka w bezpośrednim sąsiedztwie parku dworskiego.



KARTA OBIEKTU

nazwa:
cmentarz rzymskokatolicki „stary”

lokalizacja: miejscowość

Płonka 
gm. Rudnik

nr działki

733

współrzędne 
geograficzne

N:50º50'52”
E:23º58'14”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/1185

opis techniczny

Na cmentarzu grzebalnym klasycystyczne, kamienne nagrobki:
− Teofili z Sieczkowskich Ruchowskiej z 1828 r.
− Michała Linsenbarta z 1837 r. 
− Pauliny Chrzęstowskiej z 1841 r.
− Teresy z Głogowskich Dziewulskiej z 1844 r.

Z zabytkowym drzewostanem.

rys historyczny

Cmentarz założony ok. 1825 r.

aktualny stan zachowania

Cmentarz uporządkowany, zadbany. Niektóre najstarsze nagrobki wymagają działań 
restauracyjnych i naprawczych. 

własność i forma użytkowania obiektu

Cmentarz parafialny. Użytkowany.

zagrożenia

Zanik, niszczenie pod wpływem czasu i ewentualna likwidacja najstarszych nagrobków.



dokumentacja fotograficzna obiektu

Cmentarne nagrobki.

Niektóre nagrobki wymagają renowacji.



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej

lokalizacja: miejscowość

Bzowiec 
gm. Rudnik

nr działki

1633

współrzędne 
geograficzne

N:50º49,57”
E:22º55'30”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/1197

opis techniczny

Usytuowany na wzgórzu, przy drodze powiatowej Płonka- Bzowiec. 
Mogiła zbiorowa. Pochowano tu około 1000 osób, ofiar pierwszej i drugiej wojny światowej, 
różnej narodowości. Osoby nie zostały zidentyfikowane. Dodatkowo, pochowano tu zmarłych w 
czasie epidemii tyfusu z czasów pierwszej wojny. Ciała złożone są w dziesięciu mogiłach. 
Teren ogrodzony siatką.

rys historyczny

Założony w 1914 r.

aktualny stan zachowania

Cmentarz pośród pól, uporządkowany z pojedynczymi drzewami. Na cmentarzu znajduje się jeden 
współczesny krzyż.

własność i forma użytkowania obiektu

Własność Gminna. Cmentarzem opiekuje się Publiczne Gimnazjum w Rudniku.

zagrożenia

Nie dopatrzono się. Uwagi można mieć jedynie do stanu furtki i formy ogrodzenia.



dokumentacja fotograficzna obiektu

Furtka cmentarna.

Współczesny krzyż cmentarny.



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Zespół dworsko- parkowy ze stawami i aleją dojazdową

lokalizacja: miejscowość

Wierzbica 
gm. Rudnik

nr działki

790/2

współrzędne 
geograficzne

N:50º52'5”
E:22º55'37”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/1198

opis techniczny

Budynek murowany z cegły, otynkowany. Barokowy. Parterowy, częściowo podpiwniczony. Na 
rzucie kwadratu, z dwoma prostokątnymi alkierzami po bokach części środkowej, oraz portykiem 
z dwiema kolumnami. Sień przelotowa na osi. Dach czterospadowy, nad alkierzami trójpołaciowe, 
kryte blachą.
Zachowały się pozostałości założenia parkowego z ok. XVII- XVIII w. Z tyłu dworu podwójny 
szpaler lipowy o narysie zbliżonym do kwadratu, od frontu niegdyś biegł zajazd z gazonem i 
stawy.

rys historyczny

Powstał na przełomie XVII i XVIII w., przebudowany z dworu wcześniejszego. Kilkakrotnie 
restaurowany. Po 1945 r. Adaptowany dla celów szkolnych. 

aktualny stan zachowania

Dwór opuszczony, zabezpieczony przed wejściem do środka, dach wizualnie w stanie dobrym. 
Park zaniedbany. Przed dworem cokół jako pozostałość zegara słonecznego 

własność i forma użytkowania obiektu

Własność gminna. Obiekt opuszczony.

zagrożenia

Obiekt zagrożony jako nieużytkowany i nie remontowany.



dokumentacja fotograficzna obiektu

Dwór od strony alei dojazdowej.

Pomimo że nie użytkowany i zaniedbany jest to obiekt wciąż estetyczny.

Otoczenie dworu stanowi starodrzew.



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Kościół rzymskokatolicki p. w. Narodzenia NMP z wyposażeniem wnętrza, cmentarz kościelny

lokalizacja: miejscowość

Płonka 156 
gm. Rudnik

nr działki

2222

współrzędne 
geograficzne

N:50º50'52”
E:22º58'36”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/96 

opis techniczny

Drewniany. Orientowany. Konstrukcja zrębowa, oszalowany, na nowym podmurowaniu ceglanym. 
Nawa prostokątna, od frontu kruchta na rzucie kwadratu. Prezbiterium węższe, zamknięte z trzech 
boków, przy nim od południa i północy dwie zakrystie na planie prostokątnym. Na belce tęczowej 
znajduje się krucyfiks z XIX w. Chór muzyczny wsparty na dwóch słupach. Drzwi i otwory 
okienne prostokątne. Dachy dwuspadowe, nad kruchta i nawą z półszczytami, pulpitowe nad 
zakrystiami, kryte blachą. Nad nawą znajduje się XIX- wieczna wieżyczka na sygnaturkę pobita 
blachą. 

Neobarokowe ołtarze ze starszymi fragmentami. Główny ołtarz z ornamentami z 1 ćw. XVIII w. i 
rzeźbami niezidentyfikowanych świętych: zakonnika i kobiety po bokach oraz Ducha Św. I 
aniołków w zwieńczeniu; w środkowej części znajduje się krucyfiks z ok. poł. XVIII w. Z 
malowanymi na desce postaciami Matki Boskiej, Marii Magdaleny i św. Jana Ewangelisty oraz 
srebrnymi wotami z XVIII w.
Ołtarze boczne z ornamentami rokokowymi i takimiż rzeźbami aniołków w zwieńczeniach. W 
lewym obraz św. Wincentego Ferreriusza z 2 poł. XVIII w. i św. Tekli z XVIII w. W zwieńczeniu. 
W prawym obraz św. Mikołaja biskupa z tegoż czasu w zwieńczeniu.
Rokokowa ambona z ok. poł. XVIII w.
Chrzcielnica regencyjna z ok. 1746 r.
Marmurowa kropielnica z XVIII w.
Konfesjonał z XVIII w. Barokowy.
Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVIII w. malowany na desce.
Obraz Matki Boskiej Dobrej Opieki z ok. XVIII w., przemalowany.
Monstrancja z przełomu XVII i XVIII w., barokowa.
Trzy kielichy z XVII, XVIII i XIX w.
Relikwiarz z ok. 1720 r.
Miedziany kociołek na wodę z XVIII w. 
Ornat z XVIII w.
Na przykościelnym cmentarzu znajdują się nagrobki kamienne, klasycystyczne:

− Tomasza Wasiutyckiego z 1798 r.
− Bogumiły z Piegłowskich Dydyńskiej z 1821 r.

Dzwonnica - obiekt drewniany, oszalowany, o konstrukcji słupowej. Wzniesiona na rzucie 
kwadratu. W górnej kondygnacji półkoliste otwory. Dach kryty gontem, namiotowy, na szczycie 



klasycystyczna sterczyna w kształcie obelisku.

rys historyczny

Kościół parafialny rzymskokatolicki p. w. Narodzenia NMP, z wyposażeniem wnętrza, otoczenie 
w granicach cmentarza kościelnego, dzwonnica.
Obecny kościół wraz z dzwonnicą wzniesiony ok. 1793 r. Wielokrotnie restaurowany.

aktualny stan zachowania

Stan dobry.

własność i forma użytkowania obiektu

Kościół parafialny, rzymskokatolicki, funkcjonujący.

zagrożenia

dokumentacja fotograficzna obiektu

Widok na kościół, przed nim trzy dawne nagrobki.



Front kościoła.

Widok na drewnianą dzwonnice, przed nią nagrobki. 



KARTA OBIEKTU

nazwa:
Park podworski

lokalizacja: miejscowość

Bzowiec 
gm. Rudnik

nr działki

1740

współrzędne 
geograficzne

N:50º49'20”
E:22º55'7”

numer wpisu do rejestru jeśli jest wpisany

A/1182

opis techniczny

Dawniej znajdował się tu dwór, który nie zachował się do naszych czasów. Zachował się dawny 
drzewostan, w tym aleja wiekowych kasztanowców i druga aleja złożona z młodszych grabów. 

rys historyczny

powstał w XVIII w.

aktualny stan zachowania

Zachował się pierwotny układ alei parkowych. Park względnie zadbany.

własność i forma użytkowania obiektu

Teren należy do gminy.

zagrożenia

Zanik najstarszych drzew i nie zastępowanie ich nowymi nasadzeniami.



dokumentacja fotograficzna obiektu

Aleja kasztanowców.

Aleja grabowa.




