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WALORY KULTUROWE

. Osadnictwo

Gmina Brochów polozona jest na terenie historycznego Mazowsza. Osadnictwo wokól

Puszczy Kampinoskiej rozwijalo sie bardzo wczesnie. Wedlug niektórych autorów czesc

wsi istniala juz w XI w. Cmentarzyska w Sannie i Tulowicach wskazuja na to, ze miejsca

te byly zamieszkale juz w VII w pne. W XII wieku naczelnymi grodami prowincji byl

Plock, Leczyca. Wzmiankowano tez o innych miastach m.in. Czerwinsku, Zakroczymiu i

Sochaczewie. Az do polowy XIII w. nie bylo ewidencjonowanych punktów osiedlenczych

we wnetrzu puszczy, natomiast na jej obrzezu wystepowaly wsie zwiazane wspólna

wlasnoscia z puszcza m.in. Kampinos, Wiejca, Wilków, Mala Wies i Sowia Wola.

Wies Brochówzostala zalozona na poczatku XI w dzieki fundacji ksiazat mazowieckich.

Wsród miejscowosci parafii Brochowskiej najwczesniej wzmiankowany byl Kromnów

(w 1065 r. wymieniony wsród dóbr uposazajacych klasztor w Mogilnie).

Do czasu inkorporacji Mazowsza do Korony Puszcza Kampinoska znajdowala sie

w rekach Ksiazat mazowieckich. Dobra Kampinoskie zostaly wlaczone do tzw. publicz-

nych i byly wydzierzawiane.

Od polowy XVIII w. zaczeto zakladac nowe punkty osiedlencze tzw. "budy" dla robotni-

ków sezonowych (budników) dzialania te mialy zintensyfikowac gospodarcze wykorzysta-

me puszczy.

Na terenie gminy Brochów wystepuja dwa charakterystyczne typy osadnictwa wiejskiego

pochodzace z róznych okresów historycznych:

- wsie ulicówki lezace wzdluz tzw. Traktu Królewskiego prowadzacego z Warszawy do

Zelazowej Woli i Sochaczewa, oraz

- wsie "olederskie" lezace wzdluz koryta Wisly.

Na terenie gminy Brochów do wsi pierwszego typu zaliczyc mozna:

wies Brochów

- ulicówka wzmiankowana w 1113 r. przy okazji budowy kosciola (drewnianego). Od

polowy XII w, dobra brochowskie stanowily wlasnosc rycerza Zyro -wojewody i wielko-

rzadcy Mazowsza i Kujaw. Od 1304r. nalezala do rycerza Jana (Sówki) z Brochowa; przez
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kolejne 300 lat do Brochowskich (potomków Sówki, którzy przyjeli nazwisko od nazwy

majatku), pózniej Lasockich. Najcenniejszym zabytkiem jest kosciól parafialny stanowiacy

zalozenie unikatowe w skali europejskiej. Kosciól wzniesiony z fundacji dziedzica dóbr

Brochów Jana Brochockiego w 1551-61 w stylu póznego gotyku w mazowieckiej odmia-

nie. Charakter obronny - z trzema basztami, muzeum i naroznymi bastionami, spalony

podczas wojen szwedzkich w 1656 r. odbudowany. Uszkodzony w I wojnie swiatowej

odbudowany po 1929 r. Od strony Bzury pozostala fosa. W XIX w. przy kosciele zostala

wzniesiona dzwonnica. W kosciele brali slub rodzice Chopina i tam tez byl ochrzczony.

Obok kosciola dwór i resztki parku z poz. XIX w. W 1827 r. wies liczyla 47 domów i 318

mieszkanców.

wies Tulowice

- typ wsi - ulicówka

jako wlasnosc rycerska wzmiankowana w r. 1361. W 1827 r. bylo 13 domów i 136

mieszkanców. W 1890 r. 219 mieszkanców. Folwark rozlegly na 1492 morgo Dwór z pocz.

XIX W. wzniesiony dla Franciszki Lasockiej. Od 1922 w rekach Linowskich potem

Orsettich, Górskich, Bolechowskich. Wzniesiony w stylu klasycystycznym z dachem. krytym gontem otoczony parkiem krajobrazowym.

Do czasów obecnych zachowany zostal tradycyjny uklad wsi ulicówki (sredniej wielkosci)

z obustronnie ulokowanymi zagrodami na planie prostokata. W centrum wsi zespól

dworski. Zabudowa wspólczesna, domy przewaznie jednokondygnacyjne.

Wsie te stanowia przyklad najwczesniejszego osadnictwa wiejskiego. Poczatkowo zaklada-

ne na obrzezach lasu, w celu jego wykarczowania i przysposobienia rolniczego, staly sie

z biegiem lat wsiami typowo rolniczymi.

.
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Osadnictwo olederskie zakladane bylo na Mazowszu przez osadników Holenderskich od

XVII w. Osadnictwo to cechowala zarówno oryginalnosc form osiedlenczych, niepowta-

rzalnosc wygladu wsi i zabudowan jak równiez specyficzne prawa. Z czasem nazwa oleder

przestala charakteryzowac narodowosc kolonistów a zaczela okreslac pewna organizacje

spoleczna i system gospodarczy.

Charakterystyczna cecha tego typu wsi byly rowy i stawy melioracyjne, waly przeciwpo-

wodziowe, sztucznie usypane wzgórki (na których lokowano gospodarstwa) oraz liczne
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nasadzenia drzew i krzewów majace zarówno osuszyc teren jak i zabezpieczyc przed

glówna fala powodziowa.

Przykladem wsi olederskich na terenie gminy Brochów sa nastepujace wsie:

- Kromnów Polski - rzedówka holenderska. Wzmiankowana juz w 1065 r. W 1827 r.

bylo w niej 28 domów i 251 mieszkanców. Obecnie wies posiada dobrze zachowany

uklad przestrzenny (w tym równiez formy dzialek siedliskowych). Natomiast zabudowa

zagród tworzacych osade jest mocno zdegradowana. Nowa zabudowa nie nawiazuje do

tradycyjnej zabudowy tego terenu.

- Sladów Nadwislanski - rzedówka holenderska. Dobra sladowskie zostaly rozkolonizo-

wane w calosci przed 1866 r. i stad powstaly nowe wsie i kólonie (Sladów Niemiecki,

Sladów Wilcze, Sladów Kepa, Sladów Nowa Wies). Do chwili obecnej zachowany

zostal uklad wsi (zagrody usytuowane wzdluz glównej drogi biegnacej równoleznikowo

przez osade. Czytelny jest równiez pierwotny uklad gruntów, dzialek zagrodowych i

otoczenia wlasciwego dla osadnictwa "olederskiego". Zabudowa wsi jest w wiekszosci

wspólczesna.

. Obiekty zabytkowe

Na terenie gminy Brochów znajduja sie nastepujace zalozenia i obiekty zabytkowe:

. zespól kosciola parafialnego p.w. sw. Rocha, fundacja w XII w.:

- Kosciól -wzniesiony w miejsce rozebranego w 1331 r. drewnianego kosciola, w stylu

gotyku nadwislanskiego. Poczatkowo budowla jednonawowa, o grubych murach

wzmocnionych skarpami, bez gotyckiego sklepienia (obecne pochodzi z renesansu),

gruntowna przebudowa w latach 1551-1561 r. prawdopodobnie wg projektu Jana

Baptysty z Wenecji, jako obiektu gotycko -renesansowego.

Zniszczony niemal doszczetnie podczas najazdu wojsk szwedzkich, odbudowany

przez Olbrachta Adriana Lasockiego. Unikatowa budowla, laczaca charakter sakralny

i obronny (miejsce chrztu Fryderyka Chopina). Wpisany do rejestru zabytków pod
numerem 1005.

- dzwonnica (czworoboczna) I polo XIX w., odbudowana po zniszczeniach wojennych

w 1929 r.
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- mur obronny XVI w. (odbudowany w latach 1925 -29 i 1946 - 48)

. kaplica cmentarna w Brochowie - Janowie I poloXIX w. (odrestaurowana w latach 1946

- 1948), cmentarz z zabytkoWYminagrobkami

. zespóldworsko- parkowy w Brochowie (z XVIII w.) - wpisany do rejestru zabytków

pod numerem 1231

. zespól dworsko parkowy w Tulowicach

- dwór - klasycystyczny wzniesiony prawdopodobnie wg projektu Hilarego Szpilkow-

skiego ok. 1800, wpisany do rejestru nr 1112.

Po II wojnie swiatowej dwór popadl w ruine, w latach -80 tych i 90 tych odbudowa-

ny przez prywatnego wlasciciela - nagrodzony przez Ministra Kultury i Sztuki za

najlepiej odrestaurowany obiekt zabytkowy oraz Medalem Europa Nostra (prestizowa

nagroda europejska w dziedzinie ochrony zabytków). Dwór stanowi piekny przyklad

architektury dworskiej okresu klasycyzmu na ziemiach polskich.

- park wpisany do rejestru pod numerem 1212,

- budynek mieszkalny (chalupa -poczatek XIX w.) we wsi Górki Nr 13 - wpisany do

rejestru nr 9 z 1999 r.

Ponadto na terenie gminy znajduja sie obiekty o duzej wartosci historycznej,

proponowane do wprowadzenia do gminnej ewidencji dóbr kultury a zadania z zakresu ich

ochrony zostana uwzglednione w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Sa to chalupy:

Sladów Nadwislanski 55; 66 (67?)

I
I
I
I
I
I

Kromnów Polski 28

Janów 16; 22

Wilcze Tulowskie 6

Olszowiec 13; 15

Lasocin 46

Miszory 14, 32; 53

Framulki Królewskie 59 62 (?), 60, 49
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oraz cmentarze:

Piaski Duchowne -cmentarz kolonistów, 2 poloXVIIIw.

Nowa Wies -Sladów -cmentarz kolonistów, 2 pol. XVIII w.

Miszory - cmentarz kolonistów, 1871 r.

Kromnów - cmentarz kolonistów, 2 pol. XVIII w.

Malanowo - mogila - kopiec z I wojny swiatowej.

. Miejsca pomieci narodowej

Na terenie gminy Brochów znajduje sie szereg miejsc zwiazanych z wydarzeniami

historycznymi.

Wedlug przekazów w 1410 r. w Brochowie zatrzymal sie król Wladyslaw Jagiello

przed przeprawa przez Wisle w pobliskim Kromnowie (do miejsca glównej koncentracji

wojsk polsko -litewskich w Czerwinsku).

Ponadto na terenie Puszczy Kampinoskiej znajduja sie miejsca zwiazane z powsta-

niami narodowymi: piwnice, w których przetrzymywano powstanców w Krzywej Górze

oraz w zabudowaniach lesnictwa w Kromnowie. Poza tym gmina Brochów byla miejscem

dzialan wojennych z czasów II wojny swiatowej. Z tego okresu pochodza miejsca marty-

rologii w Brochowie, Tulowicach i Sladowie. Takze wsród lasów polozone sa pojedyncze

mogily.

. Archeologia

Dziedzictwoarcheologicznejest zródlem wiedzy o dziejach ludzkosci i stanowi

instrument badan historycznych i naukowych. O intensywnosci wystepowania i charakterze

odkrywanych stanowisk archeologicznych zdecydowaly w przeszlosci uwarunkowania

krajobrazowe i kulturowe. Archeologiczny wizerunek krajobrazu kulturowego scisle

komponuje sie z krajobrazem naturalnym.

Zgodnie z Europejska Konwencja o Ochronie Dziedzictwa Archeologicznego z

1992 r. (przyjeta przez Polske w 1996 r.) "Dziedzictwo archeologiczne winno obejmowac

struktury, konstrukcje, zespoly architektoniczne, tereny eksploatowane, przedmioty

ruchome, zabytki innych typów wraz z ich kontekstem, zarówno na ladzie jak i na wodzie".

t

Na terenie gminy Brochów dosyc licznie wystepuja zewidencjonowane stanowiska

archeologiczne, z których trzy znajduja sie w rejestrze zabytków:
~. .
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54-59/19 - osada hutnicza z okresu wplywów rzymskich (I - III w n.e.) - nr rejestru

1134/75

54-59/57 - osadnictwo starozytne - nr rejestru 1142/75

55-59/20 - osadnictwo starozytne - nr rejestr 1143/75.

Wykaz pozostalych stanowisk w zalaczeniu.

W stosunku do obszaru stanowisk archeologicznych oraz w odleglosci 150 m od

nich ustala sie obowiazek uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszel-

kich inwestycji i prac ziemnych.

. Ochrona krajobrazu historycznego

W wielu dokumentach i opracowaniach pojawia sie potrzeba kompleksowej ochrony

dziedzictwa kulturowego a wlasciwie dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego.

W ramach Ogólnopolskiego Ramowego Programu Ministra Kultury i Sztuki

wykonano opracowanie "Ochrona Wartosci Kulturowego Krajobrazu i Srodowiska" -

metoda JARK.

Waloryzacje krajobrazów oparto na opracowaniu prof. Janusza Bogdanowskiego -
tworzac odpowiednio do wartosci zespolów zabytkowych cztery grupy.

I. Stopien waloryzacji.

Obejmuje zespoly zabytkowe tworzace wraz z ich otoczeniem krajobraz historyczny

jednorodny lub nawarstwiony, w pelni czytelny, z obiektami architektonicznymi

w dobrym lub dosc dobrym stanie.

II. Stopien waloryzacji

Obejmuje zespoly zabytkowe, tworzace wraz z ich otoczeniem krajobraz historyczny

jednorodny lub nawarstwiony, jednakze czytelny; o róznym (zróznicowanym pod

wzgledem wartosci) stanie walorów historycznych, walorów kompozycyjnych

i zwiazków z tradycja miejscowa oraz o róznym stanie zachowania obiektów zabytko-

wych.

III. Stopien waloryzacji

Obejmuje zespoly zabytkowe tworzace wraz z ich otoczeniem krajobraz historyczny

nawarstwiony, jednak czytelny w swej róznorodnosci, charakteryzujacy sie w duzym
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stopniu zaniedbaniem substancji zabytkowej i zdegradowanymi walorami niematerial-

nymi, jak zwiazki z historia i tradycja, czy regionalizmem.

IV. Stopien waloryzacji

Obejmuje zespoly zalozone wspólczesnie, wystepujace w krajobrazie kulturowym

o walorach wspólczesnych w jednorodnym charakterze, o dobrej wartosci niematerial-

nej, odnoszacej sie do zwiazków kulturowych oraz dobrej wartosci materialnej, jak np.

formy zalozen przestrzennych, kompozycja, stan zachowania.

Na terenie gminy dolina Wisly i Bzury stanowi przyklad krajobrazu pólnaturalnego.

Krajobraz naturalno - kulturowy to tereny osadnictwa olederskiego, natomiast "srodek" -
Tulowice i Brochów to krajobraz kulturowy.

Pólnocna czesc gminy Brochów proponowana jest do objecia ochrona poprzez

utworzenie Kampinoskiego Parku Kulturowego. Ponadto w rejonie miejscowosci Brochów

postulowane jest wyznaczenie strefy ochrony konserwatorskiej.

. Glówne problemy zwiazane z ochrona i uczytelnieniem wartosci kulturowych

- zacieranie odmiennosci historyczno - etnograficzno - kulturowych prowadzace do

zmiany tradycyjnego krajobrazu kulturowego zwiazane m.in. z presja urbanizacyjna

glównie od strony Warszawy

- zagrozenia zachowanych ukladów ruralistycznych poprzez wprowadzanie nowych

zespolów zabudowy nie harmonizujacych z ukladem wsi.

. Kierunki polityki ochrony wartosci kulturowych

Ochrona istniejacych zachowanych wartosci kulturowych, archeologicznych stanowiacych

o tozsamosci gminy poprzez:

l) ochrone obiektów zabytkowych:

- zespolu kosciola parafialnego pw. sw. Rocha w Brochowie (kosciól, dzwonnica, mur

obronny) - unikalnego w skali europejskiej laczacego funkcje obronne i sakralne,

- zespolu dworsko - parkowego w Brochowie,

- cmentarza parafialnego (z drzewostanem i nagrobkami) oraz kaplica cmentarna (I pol.

XIX w.) w Brochowie - Janowie,
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- zespolu dworsko - parkowego w Tulowieach (nagrodzonego przez Min. Kultury i

Sztuki za najlepiej odrestaurowany obiekt zabytkowy oraz Medalem Europa Nostra -
prestizowa nagroda europejska w dziedzinie ochrony zabytków) -ochrona ekspozycji

widokowej,

- budynku mieszkalnego we wsi Górki nr 13;

Wszelkie prace przy obiektach zabytkowych i w jego otoczeniu winny byc prowa-

dzone w uzgodnieniu ze Sluzba Ochrony Zabytków - Wojewódzkim Konserwatorem

Zabytków. Do wniosku inwestora o pozwolenie na roboty budowlane winna byc dolaczona

decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydana na podstawie ustawy o ochronie

dóbr kultury.

Wlasciciel i uzytkownik zabytku obowiazany jest dbac o jego zachowanie a

w szczególnosci:

- zabezpieczyc przed zniszczeniem, uszkodzeniem i dewastacja

- niezwloczniezawiadomic WojewódzkiegoKonserwatoraZabytków o wydarzeniach

mogacych miec wplyw ujemny na stan i zachowanie zabytku

zawiadomic w ciagu 1 miesiaca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zmIanIe

wlasciciela, lub oddaniu zabytku w calosci lub w czesci w uzytkowanie, najem lub

dzierzawe.

Bez zezwolenia wlasciwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie wolno w/w

obiektów zabytkowych przerabiac, odnawiac, rekonstruowac, konserwowac, zabudowy-

wac, odbudowywac, zdobic, uzupelniac, rozkopywac ani dokonywac zadnych innych

zmian. Powyzsze dotyczy takze robót mogacych zeszpecic otoczenie zabytku lub widoku

na ten zabytek, a takze robót, które moga naruszyc skomponowany lub ustalony tradycja

uklad terenowy.

2) ochrone zachowanych ukladów ruralistycznych we wsiach:

- Brochów - uklad wsi typu ulicówka,

- Tulowice - uklad wsi typu ulicówka,

- Kromnów - uklad wsi typu rzedówka holenderska

- Sladów Nadwislanski - uklad wsi typu rzedówka holenderska;
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3) ochrone stanowisk archeologicznych w tym wpisanych do rejestru zabytków w Janowie

i Tulowieach:

- 5459/19 -osada hutnicza z okresu WPlYwówrzymskich (I -III w ne)

- 5459/57- osadnictwostarozytne

- 5559/20 -osadnictwo starozytne;

4) wyznaczenie zespolów kulturowo - krajobrazowych laczacych wartosciowe elementy

kulturowe i osadnicze z krajobrazem w Brochowie, Tulowieach, Sladowie Nadwislan-

skim i Kromnowie oraz utworzenie Kampinoskiego Parku Kulturowego,

5) wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej wokól zalozen dworsko - parkowych

w Brochowie i Tulowieach - w zakresie utrzymania wartosci przestrzennych terenów

Uego rozplanowanie, wartosci naturalnego uksztaltowania), charakteru zagospodarowa-

nia, miedzy innymi dla ochrony wlasciwej ekspozycji zabytków,

6) ochrona ekspozycji widokowej dworku w Tulowieach oraz zespolów kosciola i dworsko

- parkowego w Brochowie, poprzez wlasciwe ksztaltowanie zabudowy i zieleni odsla-

niajace krajobraz kulturowy i wyznaczenie osi widokowych,

7) objecie prawna ochrona obiektów o duzej wartosci historycznej, proponowanych do

wprowadzenia do gminnej ewidencji dóbr kultury, a zadania z zakresu ich ochrony beda

uwzglednione w mpzp.

- Budynki mieszkalne (chalupy):

Sladów Nadwislanski 55; 66 (67?)

Kromnów Polski 28

Janów 16; 22

Wilcze Tulowskie 6

Olszowiec 13

Miszory 14, 32; 53

Framulki Królewskie 59 (61?), 60, 49

- Cmentarze:.
I
~

Piaski Duchowne - cmentarz kolonistów, 2 pol. XVIII w.

Nowa Wies - Sladów - cmentarz kolonistów, 2 pol. XVIII w.
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Miszory - cmentarz kolonistów, 1871 r.

Kromnów - cmentarz kolonistów, 2 pol. XVIII w.

Malanowo - mogila - kopiec z I wojny swiatowej.

Postepowanie z w/w obiektami w razie podejmowania jakichkolwiek prac budowla-

nych jest regulowane takimi samymi ograniczeniami i przepisami jak dla obiektów wpisa-

nych do rejestru.

.
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OBIEKTY PROPONOWANE
DO WPISANIA DO GMINNEJ

EWID EN CJI DÓBR KUL TURY
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Sladów 55
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Sladów 66 (67)
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Famulki Królewskie 62
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FamulkiKrólewskie60
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Famulki Królewskie 49
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Famulki Królewskie (Lesnictwo Kromnów)
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