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OD WYDAWCY
Oddajemy do ràk Czytelników ksià˝k´, której êród∏em inspiracji by∏o francuskie opracowanie na temat wiejskiego dziedzictwa
pt. „Guide d’observation du patrimoine rurale”, wydane w Pary˝u w 1999 roku przez Ministerstwo Rolnictwa i Rybo∏ówstwa i instytucj´ Mission 2000 en France. Zamys∏ i cz´Êciowo koncepcj´ uk∏adu ksià˝ki a tak˝e inspiracj´ dla niektórych rozwiàzaƒ graficznych
(ok∏adka, ikonki) zaczerpn´liÊmy z tej publikacji, jednak˝e ca∏a jej treÊç jest dzie∏em polskich autorów. Dzi´kujemy za zaanga˝owanie
w tworzenie ksià˝ki zespo∏owi, którym kierowa∏ Marek Konopka, dziennikarz i archeolog, znawca problemu. To pierwsze tego typu
opracowanie, które jest wspólnym dzie∏em osób zwiàzanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich, ale g∏ównie architektów, etnografów, archeologów i przedstawicieli wielu innych dziedzin zwiàzanych z dziedzictwem kulturowym wsi.
Intencjà naszà jest, aby przekazane w opracowaniu informacje przyczyni∏y si´ do ukazania mieszkaƒcom wsi wartoÊci wiejskiego dziedzictwa. Poszczególne elementy tego dziedzictwa, zarówno duchowe jak i materialne, mogà staç si´ wa˝nym czynnikiem rozwoju lokalnego i wzrostu dobrobytu miejscowych spo∏ecznoÊci. Przyk∏ady takich dzia∏aƒ Czytelnik znajdzie w ksià˝ce.
ÂwiadomoÊç bogactwa i ró˝norodnoÊci polskiego dziedzictwa wiejskiego to podstawa umacniania poczucia to˝samoÊci mieszkaƒców
wsi i ma∏ych miasteczek, to powód do zadowolenia i dumy z miejsca, w którym si´ ˝yje. To tak˝e wk∏ad Polski w europejskà kultur´
i gospodark´, to gwarancja zachowania naszej to˝samoÊci i regionalnej ró˝norodnoÊci w europejskiej wspólnocie.
Wierzymy, ˝e ksià˝k´ t´ uznacie Paƒstwo za przydatnà i ˝e zainspiruje ona lokalnych liderów do publikowania podobnych opracowaƒ
w ich Êrodowiskach.
Anna Potok
Zespó∏ d/s Rozwoju Wsi
Program AGROLINIA 2000
Fundacja Fundusz Wspó∏pracy
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Ârodowisko, w którym cz∏owiek ˝yje, jest w coraz wi´kszym stopniu rezultatem jego dzia∏alnoÊci. Cz∏owiek buduje domy i drogi,
uprawia ziemi´, wykorzystuje dla swych potrzeb walory naturalne. Ale te˝ kszta∏tuje ró˝ne zwyczaje i wzory zachowaƒ oparte na tradycjach i wartoÊciach kulturowych. To ca∏e Êrodowisko, tak przyrodnicze, jak i kulturowe, które stworzyliÊmy, wp∏ywa na nas samych,
na naszà mentalnoÊç i zachowania, na sposób pracy i dalszy rozwój spo∏eczeƒstwa. Ta wzajemna zale˝noÊç jest kluczowa dla zrozumienia znaczenia naszego Êrodowiska, na które si´ sk∏adajà tak ró˝ne, lecz wzajemnie powiàzane elementy jak krajobraz, architektura, sposoby gospodarowania, sprz´ty i wyroby, sztuka i tradycja.
Ale te zale˝noÊci nie sà sta∏e. Spo∏eczeƒstwo si´ rozwija. Rozwija si´ gospodarka. Powstajà nowe potrzeby i nowe mo˝liwoÊci ich zaspakajania. Zmienia si´ wi´c ca∏e nasze Êrodowisko i zmienia si´ ocena jego wartoÊci. Powstaje wi´c niebezpieczeƒstwo zachwiania harmonii mi´dzy naszymi potrzebami i naszym otoczeniem. Im szybszy rozwój, tym niebezpieczeƒstwo jest wi´ksze. Pod presjà chwilowych potrzeb i aspiracji, przekszta∏camy i odrzucamy to, co powinno pozostaç trwa∏ym elementem naszej kultury i czego w przysz∏oÊci cz´sto ˝a∏ujemy. Ale jest oczywiste, ˝e w imi´ zachowania tradycji nie mo˝na zatrzymaç rozwoju gospodarczego, przekszta∏ceƒ techniki czy zaspokajania, stale rosnàcych potrzeb spo∏eczeƒstwa.
Trzeba wi´c znaleêç harmoni´ mi´dzy tymi ró˝nymi i cz´sto sprzecznymi wymaganiami. JeÊli, i s∏usznie, nie podoba si´ nam wi´kszoÊç
domów budowanych na wsi, naÊladujàcych swym stylem architektur´ miejskà, to nie mo˝na zach´caç ludzi do mieszkania w cha∏upach, w których ˝ycie pozbawione jest wygód, lecz trzeba wskazaç inne rozwiàzania ∏adne, tanie i odpowiadajàce obecnym potrzebom.
JeÊli chcemy zachowaç tradycyjne wyroby, to nale˝y je dostosowaç do obecnych potrzeb u˝ytkowych, aby mog∏y rzeczywiÊcie s∏u˝yç
ludziom, a nie tylko s∏u˝yç jako dekoracja. JeÊli chcemy zachowaç zwyczaje, to trzeba znaleêç im w∏aÊciwe miejsce w obecnym modelu ˝ycia.
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PRZEDMOWA

CZ¸OWIEK KSZTA¸TUJE ÂRODOWISKO, ÂRODOWISKO KSZTA¸TUJE CZOWIEKA

Poszukiwanie tych rozwiàzaƒ jest nies∏ychanie trudne. Nie ma recept generalnych. Ka˝de b´dzie próbà indywidualnà, wypracowanà
przez ró˝nych ludzi w ró˝nych warunkach. Ale aby takie próby by∏y podejmowane i zosta∏y uwieƒczone sukcesem, niezb´dne jest spo∏eczne zrozumienie problemu. Nie zawsze zdajemy sobie bowiem spraw´ ze stopnia, w jakim poszczególny cz∏owiek jest zwiàzany ze
swym Êrodowiskiem. Jak je ceniç trzeba, ten si´ tylko dowie, kto je utraci∏... Trzeba je wi´c szanowaç i rozwa˝nie rozwijaç. Trzeba umieç
okreÊliç co jest istotnym elementem naszej kultury i naszego dziedzictwa narodowego, co powinno byç chronione, niezale˝nie od niezb´dnego procesu zmian.. Trzeba si´ stale zastanawiaç i wspólnie rozwa˝aç, jak te trwa∏e elementy zachowaç i utrwalaç w zmieniajàcym si´ Êwiecie.
Sukces w tej dziedzinie zale˝y od ca∏ego spo∏eczeƒstwa, z∏o˝onego z milionów obywateli, majàcych pe∏ne prawo swobodnie w∏adaç
swojà w∏asnoÊcià i organizowaç swe ˝ycie wed∏ug w∏asnej woli. Aby wi´c spo∏eczeƒstwo chcia∏o i umia∏o zachowaç te wartoÊci, musi
je przede wszystkim poznaç i zrozumieç. U∏atwienie tego jest w∏aÊnie celem niniejszej publikacji.
Cz∏owiek kszta∏tuje Êrodowisko. Ârodowisko kszta∏tuje cz∏owieka. W Êrodowisku, w którym tradycja i kultura nie stanowià wartoÊci,
trudno jest spo∏ecznoÊciom sprostaç wyzwaniom obecnych czasów.
prof. dr hab. Jerzy Regulski

6

„Cudze chwalicie, swego nie znacie,
sami nie wiecie, co posiadacie”

Bogactwem wsi polskiej, oprócz ziemi i ludzi jej wiernych, sà kultura i tradycje, ukszta∏towane przez stulecia, od kiedy Polska pojawi∏a si´ na mapie Europy, korzeniami si´gajàce czasów jeszcze wczeÊniejszych, pradziejowych. Burzliwe losy naszego kraju spowodowa∏y, ˝e wiele wartoÊci tego dziedzictwa utraciliÊmy, inne mo˝na jeszcze uratowaç. Przede wszystkim jednak trzeba je dostrzec i uznaç,
˝e sà i b´dà nam potrzebne. Celem tej ksià˝ki jest uÊwiadomienie Czytelnikowi, co to jest dziedzictwo kulturowe wsi polskiej, jakie wartoÊci ze sobà niesie, jak nale˝y je chroniç i jak mo˝na je wykorzystaç.
Ksià˝k´ t´ kierujemy do decydentów rzàdowych, do w∏adz samorzàdowych, lokalnych liderów i przedsi´biorców, nauczycieli i wychowawców, uczniów i studentów - mieszkaƒców swoich ma∏ych ojczyzn. Mamy nadziej´, ˝e uwra˝liwi ona czytelników na wartoÊç
dziedzictwa wiejskiego, poszerzy wiedz´ na ten temat i poka˝e jak mo˝na dziedzictwo to wykorzystywaç dla podniesienia atrakcyjnoÊci wsi i w rezultacie polepszyç jakoÊç ˝ycia jej mieszkaƒców.
Przedstawiamy zarówno dziedzictwo materialne, takie jak: krajobraz, architektura, sposób gospodarowania i lokalna wytwórczoÊç,
a tak˝e dziedzictwo duchowe, na które sk∏adajà si´: obyczaje, ˝ycie wspólnot wiejskich i j´zyk. Jest to oczywiÊcie podzia∏ umowny. Dziedzictwo materialne jest bowiem ÊciÊle zwiàzane ze ÊwiadomoÊcià duchowà, jest jej materialnym wyrazem, a to˝samoÊç wiejskà kszta∏tujà sta∏y kontakt z naturà, krajobrazem i warunki ˝ycia codziennego. ChcielibyÊmy, aby ta ksià˝ka pomog∏a, z jednej strony, zachowaç
wiele z dziedzictwa wiejskiego, z drugiej zaÊ, aby przyczyni∏a si´ ona do prawid∏owej realizacji niezb´dnych i oczekiwanych zmian na
wsi. Na koniec nieco uwagi poÊwi´camy regionom, a szczególnie historii ich kszta∏towania si´ w Polsce oraz przyk∏adom wykorzystywania dziedzictwa kulturowego wsi w ró˝nych miejscach Polski.
Opracowanie tematu nie jest oczywiÊcie pe∏ne. Ka˝dy z rozdzia∏ów mo˝na by rozszerzyç do obj´toÊci osobnej ksià˝ki, wybrane przyk∏ady pomno˝yç, a sposoby wykorzystania dziedzictwa zwielokrotniç. Publikacja nasza jest wi´c Êcie˝kà, czasem drogà, niekiedy przewodnikiem ODKRYWANIA DZIEDZICTWA WIEJSKIEGO, próbà ukazania mo˝liwoÊci jego spo˝ytkowania dzisiaj i jutro.
Zaproponowanà w ksià˝ce metod´ nazywamy ÂCIE˚KÑ CZTERECH KROKÓW.
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O CZYM JEST TA KSIÑ˚KA?

Âcie˝ka czterech kroków

•

CO JEST DZIEDZICTWEM?
krajobraz wokó∏ nas
góry, lasy, wody,
pola, ∏àki, zagajniki
osiedla, wsie i ich uk∏ady przestrzenne
domy, budynki inwentarskie, koÊcio∏y, kapliczki,
budowle przemys∏owe i u˝ytecznoÊci publicznej,
a tak˝e dwory, pa∏ace i zamki, cmentarze, mogi∏y
sposób gospodarowania i wytwarzania
uprawy i praktyki rolnicze, rzemios∏o
i r´kodzie∏o, sztuka ludowa,
tradycyjne przetwory i potrawy
spuÊcizna duchowa
obyczaje i obrz´dy, ˝ycie prywatne i spo∏eczne,
legendy i gwara.

••

JAKIE WARTOÂCI PRZEKAZUJE?
dawne umiej´tnoÊci
przedmioty dobrze wykonane, z innego surowca
ni˝ si´ dzisiaj robi, o ciekawej konstrukcji
pi´kno i wzruszenie
rzeczy ozdobne, proste i bliskie natury,
wywo∏ujàce wspomnienia
i wzruszajàce
unikatowoÊç
rzadkie, wyjàtkowe, interesujàce dla
mieszkaƒców i dla turystów,
wa˝ne dla naukowców
poczucie to˝samoÊci
wiele mówi o naszych dziadach i pradziadach,
o tym co tworzyli, o naszej wspólnej historii.

Wiatrak to spadek?

Patrzcie dzieci, w tym wiatraku mielono zbo˝e na màk´.

Spróbujcie odkryç dziedzictwo kulturowe waszej wsi lub regionu.
Opiszcie je, nazwijcie i okreÊlcie jego charakterystyczne cechy.

Oceƒcie wartoÊci, które ∏àczà si´ z poszczególnymi sk∏adnikami
dziedzictwa, ich stan dzisiejszy i ich obecnoÊç w ÊwiadomoÊci
mieszkaƒców.
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•••

••••

O CZYM MÓWI?
O naszych przodkach
i o nas samych,
o naszej wsi,
o naszej ma∏ej ojczyênie,
o regionie,
o Polsce.

W CZYM NAM MO˚E POMÓC?
Pozwoli uratowaç stary, pi´kny dom,
zachowaç urod´ miejsca,
w którym ˝yjemy,
przyniesie poczucie dumy z naszej tradycji,
pomo˝e urzàdziç nasze ˝ycie,
i staç si´ zamo˝niejszymi.

Zobaczcie! Jaki pi´kny wiatrak!

Wiatrak jak nowy, jest gdzie zjeÊç i do tego ∏adnie wyglàda.

Spróbujcie napisaç histori´ waszej rodziny, waszej wsi, a mo˝e
nawet histori´ regionu, si´gnijcie do pami´ci ludzi, a mo˝e i do
dokumentów.

Przygotujcie kilka propozycji ochrony i wykorzystania dziedzictwa wspólnie z sàsiadami, przedstawicielami w∏adz, samorzàdu
i lokalnymi liderami.
9

Domy szczytowe w Chocho∏owie sà pi´knym przyk∏adem zabudowy wsi podhalaƒskiej
z XVIII-XIX wieku
10

Krajobraz jest naszym dobrem wspólnym,
codziennie przez ka˝dego z nas oglàdanym obrazem Êwiata. Mamy prawo wyra˝aç o nim w∏asne zdanie, ale mamy tak˝e obowiàzek liczyç
si´ ze zdaniem innych. Ró˝nice opinii najlepiej
rysujà si´ w dialogach. Przedstawiajà je poni˝sze postacie w ostatnim rozdziale tej ksià˝ki.

SPO¸ECZNOÂå LOKALNA

Krajobraz i tradycje zawierajà w sobie wielkie bogactwo znaczeƒ i wywo∏ujà w nas wiele
ró˝nych wzruszeƒ. Z tego bogactwa ka˝dy wybiera coÊ innego. Mamy ró˝ne doÊwiadczenia
i ró˝ne punkty widzenia, tote˝ ka˝dego z nas co
innego zachwyca i co innego interesuje. Pami´tajmy o tym, gdy bierzemy udzia∏ w dyskusji na
przysz∏oÊcià dziedzictwa, albo gdy mamy szans´ wspó∏decydowaç o jego ochronie lub przekszta∏ceniach.

PRZYBYSZE
11
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Nasze opinie

CZYTANIE KRAJOBRAZU
Krajobraz jest jak ksi´ga, w której zapisane sà dzieje okolicy i jej czas obecny. W tej ksi´dze sà jednak inne znaki alfabetu, s∏owa i zdania. Jedne z nich stworzy∏a natura (drzewa, kamienie, góry, rzeki), inne — cz∏owiek (domy, drogi, mosty, kapliczki), a jeszcze inne —
cz∏owiek wspólnie z naturà (pola uprawne, sady, ogrody, miedze, m∏ynówki). Park mo˝emy naprzyk∏ad porównaç do pi´knie skomponowanego zdania. Lecz pi´kne bywajà zdania, których nikt nie komponowa∏, jak choçby szachownica pól, której malowniczoÊç nie jest
celem, ale wynika z u˝ytecznoÊci. Zdania bywajà te˝ niedba∏e, êle zbudowane, a nawet ra˝àce — jak bez∏adna zabudowa wiejskich okolic.
Krajobraz mo˝na czytaç jak ksià˝k´, ale trzeba si´ tego nauczyç. Ta umiej´tnoÊç pozwoli nam czerpaç wiedz´ z tego êród∏a i to nie tylko o naszej „ma∏ej ojczyênie”, lecz tak˝e o nas samych oraz o naszych bli˝szych i dalszych sàsiadach. Spróbujmy wi´c odpowiedzieç
na pytania:
• z czego sk∏ada si´ krajobraz?
• jak oglàdaç krajobraz?
• jak rozumieç i odczuwaç krajobraz?

12

CZYTANIE KRAJOBRAZU

Z czego sk∏ada si´ krajobraz?

Zieleƒ:
lasy
zieleƒ Êródpolna
pola
∏àki, pastwiska, hale
miedze
∏´gi
sady, ogrody, parki

Wody:
êród∏a
studnie
rzeki, potoki
stawy, jeziora
zalewy, m∏ynówki
kana∏y
mokrad∏a

Zabudowa:
wieÊ
przysió∏ki
zagrody
dwory, folwarki
Êwiàtynie
m∏yny, wiatraki
kuênie

Drogi:
ulice wiejskie
place
rozstaje
drogi polne
aleje
szlaki kolejowe
autostrady

Miejsca kultu i pami´ci:
Êwiàtynie
cmentarze
kapliczki
klasztory
pomniki
miejsca historyczne
inne miejsca niezwyk∏e

Budowle in˝ynierskie:
mosty
wiadukty
fortyfikacje
zapory wodne
stacje kolejowe
tunele
wa∏y
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Zieleƒ
j

i

e

a

Krajobraz wsi beskidzkiej
WartoÊci
a. szachownica pól wzbogacona tarasami uprawowymi, b. granica rolno-leÊna na w∏aÊciwym poziomie, c. bogactwo zieleni Êródpolnej, d. szeroki pas
zieleni ∏´gowej, e. stara zabudowa wsi wtopiona w zieleƒ sadów i ogrodów

Wniosek: równowaga rolno-leÊna, ró˝norodnoÊç biologiczna,
tradycje rolnictwa ch∏opskiego, ∏atwe wykorzystanie na cele rolnictwa ekologicznego.

b

c

d

h

i

f g

Zagro˝enia
f. brak miedz i zielni Êródpolnej, g. granica rolno-leÊna zbyt wysoko, h. wyci´te ∏´gi, i. dzikie wysypiska Êmieci w ∏´gach i lasach, j. nowa zabudowa bez
zieleni rozmieszczona chaotycznie

Wniosek: rabunkowa eksploatacja lasów i pól, zagro˝enie równowagi ekologicznej, ekspansja osadnictwa na obszary leÊne
i rolne.

Szachownica pól, ∏àk i pastwisk — Êwiadectwo ch∏opskiego rolnictwa. DziÊ biologiczne bogactwo i zró˝nicowanie krajobrazu staje si´ wizytówkà rolnictwa wytwarzajàcego zdrowà ˝ywnoÊç. Miedze (niektóre z nich majà po kilkaset lat) sà nie tylko przedmiotem sporów. Ceni
si´ je jako siedlisko wielu roÊlin i zwierzàt niezb´dnych dla zachowania równowagi przyrodniczej. Gospodarstwa wielkoobszarowe i ich
cz´sto intensywna produkcja (chemizacja, mechanizacja) prowadziç mogà do likwidacji zadrzewieƒ Êródpolnych, ˝ywop∏otów, miedz, terenów podmok∏ych itp. oraz Êwiata zwierz´cego tych siedlisk. Zubo˝enie przyrody i krajobrazu jest cenà za stosowanie tego typu rolnictwa. Granica rolno-leÊna mo˝e byç Êwiadectwem istniejàcego kiedyÊ g∏odu ziemi. W górach — mówi o tym jej wysokie usytuowanie, na
nizinach — odsuni´cie lasów daleko od zabudowaƒ wiejskich. Powi´kszanie pól kosztem lasów jest niekorzystne dla rolnictwa, klimatu,
atrakcyjnoÊci krajobrazowej wsi. Negatywne skutki mo˝na z∏agodziç wprowadzajàc zieleƒ Êródpolnà, w tym korytarze leÊne umo˝liwiajàce w´drówki zwierzàt. Zadrzewienia Êródpolne, graniczne, przydro˝ne, ∏´gowe: samotniki, k´py, pasma, cechujà rolnictwo umiej´tnie ∏àczàce pi´kne z po˝ytecznym. Pasy zadrzewieƒ sprawiajà, ˝e pola majà wi´cej ciep∏a, gleba zachowuje wilgoç i ˝yznoÊç nie poddajàc si´ ∏atwo erozji. ¸´gi — zmniejszajà ryzyko powodzi. Lasy magazynujà wod´, „produkujà” tlen, os∏aniajà przed wiatrem, sà domem dla zwierzàt.
14

d

h

a

b

c

Krajobraz doliny Nidy
WartoÊci
a. naturalne rozleg∏e zakola rzeki, b. szerokie pasma ∏´gów oddzielajàce pola
i zabudow´ od koryta, c. naturalne brzegi, d. staw — rezerwa wody, ostoja
zwierzàt i roÊlin wodnych

Wniosek: naturalna postaç doliny rzeki - pi´kna i wartoÊciowa
z przyrodniczego punktu widzenia. Skuteczna jako forma naturalnej retencji i regulacji wód.

a c

f

e

d

g

Zagro˝enia
e. dzika eksploatacja piasku os∏abiajàca brzegi, f. wysypiska Êmieci nad wodà,
g. wyci´ta zieleƒ ∏´gowa i wyprostowane koryta, h. brak korytarzy leÊnych ∏àczàcych las z rzekà

Wniosek: dolina rzeki wyeksploatowana, zniszczona i brzydka.
Naturalna równowaga przyrody zastàpiona urzàdzeniami technicznymi bezsilnymi wobec wielkich fali powodziowych.

IloÊç i jakoÊç wód. Zmniejszajàce si´ zasoby wody w Polsce i jej zanieczyszczenie mogà ograniczyç rozwój kraju. Rozrzutnie zu˝ywamy wod´ nie dbajàc o jej czystoÊç, czego symbolem mogà byç nagminnie spotykane w korytach rzek „dzikie” wysypiska Êmieci. èród∏a,
studnie: „....chwalcie cieniste gaiki, êród∏a i kr´te strumyki” — Êpiewa si´ w pieÊni majowej. Opiek´ nad cudownymi êród∏ami sprawujà rozliczni Êwi´ci, zaÊ nad zwyk∏ymi, najcz´Êciej Âwi´ty Jan Nepomucen. Budujàc obok nich kapliczki, dawano wyraz przekonaniu, ˝e
êród∏a to Dary Bo˝e. O szacunku dla owego daru Êwiadczy sposób zagospodarowania i utrzymania ca∏ego obszaru êródliskowego. Rzeki i potoki p∏ynàce naturalnymi zakolami, szerokimi, p∏askimi korytami wÊród gajów ∏´gowych, sà Êwiadectwem rozumnej gospodarki
wodnej. Wówczas w czasie suszy nie brakuje wody, a gdy grozi powódê jej nadmiar jest poch∏aniany i zatrzymywany. Brzegi jezior —
wymarzone miejsce dla budownictwa rekreacyjnego. Jednak ze wzgl´dów krajobrazowo-przyrodniczych lepiej jest jeÊli wzd∏u˝ brzegów
ciàgnie si´ pas trzcin (chronià brzeg, sà siedliskiem roÊlin i zwierzàt) i gajów ∏´gowych. Dobrze jest, gdy mo˝liwy jest spacer Êcie˝kà
wzd∏u˝ brzegu. Dom usytuowany tu˝ nad taflà jeziora jest na ogó∏ wyrazem egoistycznego nastawienia, w istocie nieprzyjaznego wobec
przyrody oraz wobec innych ludzi. Woda i cisza - bardzo sobie bliskie i jednako wymagajàce ochrony.
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Woda

Drogi

c

c

a
b
g

b
f

e

a

d

h
f

Widok ulicy wiejskiej na Mazowszu
WartoÊci
a. ogródki os∏aniajàce domy od ulicy i upi´kszajàce obraz wsi, b. zachowana
zieleƒ wysoka, c. skromna, harmonijna, dobrze utrzymana zabudowa tworzàca pierzeje ulicy, d. kapliczka - Êwiadectwo dawnego rodowodu wsi e. widok
na stary koÊció∏

Wniosek: ulica mo˝e byç chlubà wsi jeÊli dostosuje si´ do niej
wielkoÊç i charakter ruchu ko∏owego, a nie odwrotnie.

Zagro˝enia
f. ruch tranzytowy poprowadzony przez wn´trze wsi, stàd naciski aby poszerzaç drog´ wycinajàc przy tym aleje drzew, g., h. chodniki lub Êcie˝ki piesze
przy drogach zbyt wàskie

Wniosek: próby przystosowania drogi wiejskiej do tranzytowej
komunikacji prowadzà do zniszczenia wsi. Konieczna jest obwodnica.

Ulica wiejska — miejsce spotkaƒ, pogaw´dek i uroczystoÊci. KiedyÊ ludzie, zwierz´ta i pojazdy zajmowali ca∏à szerokoÊç drogi. Tu bawi∏y si´ dzieci, a w ogródku na ∏aweczce przed domem mo˝na by∏o chwil´ odpoczàç. DziÊ, niemal ca∏à drog´ zajmuje jezdnia. Samochody wypierajà ˝ycie towarzyskie z wiejskich ulic. Drogi tranzytowe to cz´sto zwyk∏e wiejskie ulice z grubsza przystosowane do ci´˝kiego ruchu samochodowego. Nierzadko wieÊ ulega przepo∏owieniu: mieszkaƒcy obu stron takiej drogi oddalajà si´ od siebie. Plac nie
powinien byç miejscem jak ka˝de inne. Mo˝e byç powodem dumy — lub wstydu. Wiele wsi w ogóle nie posiada placu. W innych zosta∏ zeszpecony, a nawet zlikwidowany przez nie przemyÊlanà zabudow´ lub z∏e rozwiàzania komunikacyjne. Rozstaje dróg wyró˝niano stawiajàc kapliczk´, aby podró˝nik móg∏ podumaç chwil´ o swych dalszych krokach. DziÊ cz´sto zas∏oni´te tablicami drogowskazów
i reklam, widocznymi z daleka, aby nie trzeba by∏o zbytnio zwalniaç p´du. Drogi polne ocienione drzewami dawa∏y ulg´ w upalne dni.
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Zabudowa
e

a

d

b

g

WieÊ w Kieleckiem
WartoÊci
a. zwarta zabudowa wsi, b. przysió∏ek, c. zagroda — dom, obiekty gospodarcze, podwórze, ogródek i sad, d. centrum wsi — koÊció∏, szko∏a, sklep, karczma, e. zespó∏ dworski — dwór, zabudowania gospodarcze, park, aleja, staw, f.
m∏yn, g. kuênia

Wniosek: tradycyjna forma zabudowy wiejskiej pi´kna, u˝yteczna i sprzyjajàca wspó∏dzia∏aniu spo∏ecznoÊci lokalnej.

i

f

c

i

k

h

j

Zagro˝enia
h. chaotyczna zabudowa rozproszona na terenach rolnych, i. obiekty us∏ugowe nie tworzàce wyraênego centrum, j. obiekty przemys∏owe zagra˝ajàce Êrodowisku k. linie wysokiego napi´cia prowadzone zbyt blisko siedzib ludzkich
i bez szacunku dla krajobrazu

Wniosek: przypadkowe zestawienie zabudowaƒ, nie sprzyjajàce
rozwojowi ˝ycia spo∏ecznego, nie zharmonizowane z przyrodà.

Sposób zabudowy. Wiele polskich wsi wywodzi swój rodowód ze Êredniowiecza. Zawsze by∏y zaplanowane jako zespo∏y zabudowaƒ,
dróg, roz∏ogów pól i lasów. Plany wsi by∏y z regu∏y dostosowywane do miejscowych warunków przyrodniczych. Obecna zabudowa rozproszona jest zaprzeczeniem tradycji wspólnego dzia∏ania i nie zas∏uguje na miano wsi. Centrum wsi sk∏ada∏o si´ zwykle z kilku najwa˝niejszych obiektów skupionych wokó∏ placu. Tam krzy˝owa∏y si´ wszystkie wspólne sprawy. Swoistym znakiem takiej wspólnoty
by∏a zwykle wie˝a koÊcio∏a widoczna z daleka, mówiàca wracajàcym i przybyszom: — To tu w∏aÊnie jest wieÊ. Praca na wsi. OÊrodkiem
organizacji pracy i ˝ycia gospodarczego wsi by∏y niegdyÊ dwory. Tym celom s∏u˝y∏y nie tylko zabudowania, ale tak˝e rozplanowanie
majàtku uformowane z myÊlà nie tylko o dzia∏aniu codziennym lecz tak˝e o przysz∏oÊci. Wiatraki i m∏yny to szczególnie malownicze
budowle, ale warto pomyÊleç o nich nie tylko jako o obiektach zabytkowych, lecz tak˝e jako o êródle pozyskiwania elektrycznoÊci —
nieszkodliwym dla przyrody, lub jak o miejscu, w którym mo˝na zjeÊç i przenocowaç.
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Miejsca kultu i pami´ci
h

k

g

a

Krajobraz wsi ma∏opolskiej
WartoÊci
a. koÊció∏ parafialny z XVIII w. ze starodrzewem na miejscu starego cmentarza, b. pomnik Nieznanego ˚o∏nierza ustawiony w 1921 r., c. Dàb Niepodleg∏oÊci z 1918 r., d. budynek pierwszej szko∏y we wsi, obecnie — oÊrodek kultury z izbà regionalnà e. kapliczka przeb∏agalna z figurà Âw. Rozalii, fundowana w zwiàzku z epidemià cholery w XIX w, f. cmentarz wojskowy austriacki z 1915 r. odnowiony w 1995 r.

Wniosek: zachowane obiekty kultu i w∏aÊciwie upami´tnione
wa˝ne miejsca Êwiadczà o kulturze mieszkaƒców, stanowià
o to˝samoÊci wsi i podnoszà jej walory turystyczne.

f

bc

e

d

j

i

Zagro˝enia
g. cmentarz — wyci´to drzewa, by zrobiç miejsce dla betonowych grobowców,
h. kapliczka „Êlubowania” z XVIII w. zas∏oni´ta drogowskazami, i. pole bitwy
z 1915 r. nie oznaczone ani w przewodnikach, ani w terenie, j. plac, gdzie
w 1942 r. hitlerowcy rozstrzelali 80 osób cywilnych — brak upami´tnienia tego wydarzenie, k. cmentarz ˝ydowski zrujnowany, zaroÊni´ty zielenià

Wniosek: obiekty kultu zniszczone, wydarzenia i miejsca zapomniane to krajobraz wsi bez wyrazu a ludzie bez to˝samoÊci.

Âwiàtynia w krajobrazie. Wie˝a Êwiàtyni jest nadal wskazówkà dla patrzàcego z oddali, gdzie znajduje si´ wieÊ i jakiego wyznania sà
jej mieszkaƒcy. Zabytkowe koÊcio∏y coraz cz´Êciej wydajà si´ wspó∏czesnym za ma∏e i za ma∏o nowoczesne. Wówczas zast´powane sà
nowymi budowlami, czasem tak dziwacznymi, ˝e trudno rozpoznaç czy to koÊció∏ czy fabryka. PomyÊlmy co si´ stanie jeÊli z polskiego krajobrazu zniknà tradycyjne sylwety koÊcio∏ów. Cmentarze i drzewa. Tradycyjny polski cmentarz oglàdany z daleka to k´pa starych,
pi´knych drzew. Równie˝ z bliska odczuwamy urok cmentarza. Takie miejsca ludzie otaczajà zawsze szacunkiem. Tu „nowoczesnoÊç”
jest zupe∏nie nie na miejscu. Miejsca niezwyk∏e. Je˝eli na wsi jest coÊ wartoÊciowego, czego nie ma nigdzie indziej (np. ska∏a o niecodziennym kszta∏cie, jedyna oÊmiokàtna stodo∏a, zwyczaj malowania cha∏up w kwiaty), to trzeba to „coÊ” ceniç ponad wszystko. Dzi´ki
temu tej wsi nie mo˝na pomyliç z ˝adnà innà.
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Budowle in˝ynierskie
j

a

d

e

i

h

Krajobraz wsi na Podkarpaciu
WartoÊci
a. mostek kamienny o konstrukcji ∏ukowej u˝ytkowany przez pieszych, b. dawne
okopy szwedzkie, obecnie k´pa zieleni Êródpolnej, c. fort z I wojny Êwiatowej — doskona∏e miejsce widokowe, d. kolejka wàskotorowa: dawniej do transportu drewna,
teraz atrakcja turystyczna, e. szlak kolejowy — „okno” widokowe na krajobraz

Wniosek: zachowanie i dostosowanie obiektów do nowych
funkcji to dowód szacunku dla zabytków techniki.

f

b

g

Zagro˝enia
f. nowy szeroki most zbudowany po zburzeniu starego, g. resztki bunkra zburzonego przy budowie drogi, h. wysoki dom zbudowany na osi widoku z dawnego fortu, i. cz´Êciowo rozebrane, zarastajàce torowisko wàskotorówki,
j. opuszczona, niszczejàca ma∏a stacja kolejowa

Wniosek: niszczenie lub pozostawianie swemu losowi zabytków techniki to likwidowanie dowodów dawnego rodowodu
naszej cywilizacji.

Zabytki techniki. Nic nie starzeje si´ tak szybko jak rozwiàzania techniczne. Stary, wàski most nie jest w stanie sprostaç wymogom obecnego ruchu ko∏owego. A przecie˝ bywa przyk∏adem wyjàtkowo pomys∏owej konstrukcji — nowoczesnej w czasach, gdy most powstawa∏. Mo˝e nowy most da∏oby si´ zbudowaç nieco dalej, a stary przeznaczyç na przejÊcie dla pieszych i rowerzystów? Mo˝e stary most da si´ rozebraç i ustawiç w innym miejscu, gdzie b´dzie przydatny? Aby zachowaç dowody pomys∏owoÊci naszych przodków, my tak˝e musimy wykazaç si´ pomys∏owoÊcià. Fortyfikacje — kiedyÊ nowoczesne rozwiàzania techniczne, teraz interesujà mi∏oÊników historii. Je˝eli rozumie si´
ich wartoÊç, mo˝na je zachowaç i przystosowaç do spe∏niania nowych ról np. jako doskona∏e punkty widokowe. Linie kolejowe — wiele wàskotorowych i niektóre szerokotorowe szlaki kolejowe ulegajà likwidacji, bo nie sà ju˝ potrzebne. Wiele z nich to wspania∏e „okna” widokowe, zatem trzeba je wykorzystaç. Malownicze „ciuchcie” zwykle podobajà si´ turystom. Zlikwidowany szlak kolejowy mo˝e staç si´ promenadà widokowà, a ma∏a stacyjka miejscem odpoczynku dla spacerujàcych. Zapory, jazy, Êluzy, przepusty —- urzàdzenia zwiàzane z dawnymi metodami regulacji, wykorzystania energii i transportu wodnego bywajà zaniedbywane, chocia˝ dalej mog∏yby s∏u˝yç swoim celom.
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Jak oglàdaç krajobraz?
1

2

3

8

7

9

9

9

12
6
5
4

11

12

Dlaczego sà okolice pi´kne, i inne tylko nijakie albo po prostu brzydkie? Na czym polega ró˝nica? I tu i tu sà lasy pola, domy, drzewa?
Dla pi´kna krajobrazu nie wystarczy, aby sk∏adniki by∏y pi´kne. W krajobrazie najwa˝niejszy jest sposób zestawienia elementów i rozmieszczenia ich w przestrzeni. Na obraz patrzymy z zewnàtrz, a na krajobraz od Êrodka – jesteÊmy niejako w jego wn´trzu. Spróbujmy
zatem popatrzyç na krajobraz jak na wn´trze domu (1), które ma Êciany (2), pod∏og´ (3) i sklepienie. Do wn´trza prowadzà bramy (4).
Przez krajobrazowe okna mo˝emy oglàdaç bli˝sze i dalsze, wàskie (5) lub szerokie czyli panoramiczne widoki (6). W widokach tych, zazwyczaj coÊ wyró˝nia si´ z t∏a (7) jako najwa˝niejsze – to tak zwane dominanty (8), lub tylko, jako wa˝niejsze od reszty, czyli akcenty
(9). Krajobrazowe wn´trze jest „umeblowane” (10) – stojà w nim pojedyncze budowle lub drzewa. Niekiedy rozmieszczenie elementów
jest tak pomyÊlane, ˝e mo˝emy mówiç o rytmie (11), osi i jej zamkni´ciu (12) itd.
Krajobraz wiejski jest zawsze po∏àczeniem natury z dzie∏em ràk ludzkich. Trudno powiedzieç, kto jest autorem krajobrazowego pi´kna.
Ale jeÊli si´ nie wie, na czym ono polega, bardzo ∏atwo go zniszczyç. Wyci´cie drzewa stojàcego na wzniesieniu, na rozstajach dróg, to
zupe∏nie co innego ni˝ gdybyÊmy wyci´li jedno z wielu drzew w lesie. Byç mo˝e to samotne, zewszàd widoczne drzewo, by∏o kluczem
do pi´kna tej okolicy.
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Wn´trze krajobrazowe i jego cz´Êci
Pi´kne krajobrazy

i jak mo˝na je zepsuç

Âciana wn´trza

Pod∏oga

Brama w Êcianie

Element we wn´trzu
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Motywy krajobrazowe
Pi´kne motywy
OÊ i jej zamkni´cie

Rytm

Brama bez Êciany
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i jak mo˝na je zepsuç
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Widoki i ich cz´Êci
Przedpole widoku

T∏o

Akcent i dominanta

Zwierciad∏o

Pi´kna panorama

i jak jà mo˝na zepsuç
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CO SK¸ADA SI¢ NA ARCHITEKTUR¢ WSI
budynki historyczne

Architektura wsi jest wyrazem dziedzictwa
narodowego. Rozwija∏a si´ w du˝ej mierze
niezale˝nie od architektonicznych mód panujàcych
na obszarach miast.
Sk∏adajà si´ na nià zespo∏y obiektów mieszkalnych,
gospodarczych, przemys∏owych, u˝ytecznoÊci
publicznej. Wszystko to wp∏ywa na sposób zabudowy
i stanowi podstaw´ codziennego ˝ycia i gospodarowania.
Zasadà budownictwa wiejskiego by∏y u˝ytecznoÊç
i praktycznoÊç rozwiàzaƒ technicznych, wynikajàce
z doÊwiadczeƒ wielu pokoleƒ i miejscowej tradycji.
Rodzaj istniejàcych w danym zespole obiektów
mieszkalnych i gospodarczych dostosowany by∏
do wielkoÊci gospodarstwa i rodzaju jego produkcji,
a uk∏ad budynków odpowiada∏ ich funkcji. Kszta∏t
obiektu, konstrukcja i wykorzystany materia∏
dostosowane by∏y do warunków miejscowych.
Podobnymi cechami charakteryzowa∏y si´ budynki
s∏u˝àce wspólnym potrzebom mieszkaƒców wsi.
Zró˝nicowanie regionalne, tak charakterystyczne
dla architektury wsi polskiej, wynika∏o
z nierównomiernego rozwoju wsi w poszczególnych
cz´Êciach kraju oraz z rozmaitych warunków:
geograficznych (ukszta∏towanie terenu, klimat,
dost´pny surowiec), historycznych (przepisy prawne),
spo∏ecznych i kulturowych (np. osiedlenie si´
we wsi zdolnego cieÊli czy stolarza).
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budynki gospodarcze

budynki
u˝ytecznoÊci
publicznej

uk∏ad
przestrzenny wsi
i rozplanowanie
zagród

budynki
przemys∏u
rolnego

domy
mieszkalne

ma∏a
architektura

zabytki
archeologiczne
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Êwiàtynie
i domy modlitwy

Rozplanowanie wsi i zagród

Na obszarze Polski spotykamy rozmaite uk∏ady wsi. Zró˝nicowanie to jest Êwiadectwem odmiennoÊci kszta∏towania si´
osadnictwa i tworzy wartoÊci takie jak uroda wsi czy wygoda
mieszkaƒców. Niestety niejednokrotnie nowa zabudowa wiejska nie szanuje istniejàcego, historycznego rozplanowania.

wieÊ placowa

∏aƒcuchówka

rz´dówka

osada
fryderycjaƒska

Nowosolna, (woj. ∏ódzkie) wieÊ za∏o˝ona na podstawie regulacji pruskiej dla
kolonistów niemieckich (1802 r., tzw. kolonizacja fryderycjaƒska). Charakterystyczny uk∏ad gwiaêdzisty oÊmiu dróg wychodzàcych z centralnego placu.
Z pierwotnego uk∏adu zachowany gwiaêdzisty plan i cz´Êciowo roz∏ogi pól.

W rozplanowaniu wsi zawarta jest jej metryka. W Êredniowieczu
powstawa∏y dwa typy wsi: niwowe i ∏anów leÊnych. Te pierwsze
skupione wokó∏ placu lub ulicy to: okolnice, owalnice, ulicówki,
wielodro˝nice i widlice; te drugie mogà ciàgnàç si´ niekiedy kilometrami wzd∏u˝ drogi i wyst´pujà przede wszystkim na terenach podgórskich Ma∏opolski i Âlàska.
Skutkiem akcji kolonizacyjnych prowadzonych w XVII i XVIII
w. sà wsie olenderskie i osadnictwo fryderycjaƒskie cechujàce
si´ niezwykle regularnym rozplanowaniem (patrz fot. obok).
Proces uw∏aszczenia wsi w XIX w. przyczyni∏ si´ niejednokrotnie do przeniesienia ich w inne miejsce i rozbicie na kilka kolonii – powstawa∏y wtedy rz´dówki liniowe. Z poczàtku
XX w. pojawiajà si´ wzorcowe wsie realizujàce ide´ osiedla-ogrodu (Âlàsk, Wielkopolska). Specyficzny kszta∏t majà wsie
folwarczne.
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uk∏ad szczytowy

O czym warto pami´taç planujàc nowà zabudow´?
Przyk∏ad zagrody kolonijnej
Zabudowa kalenicowa w mazurskiej wsi Hejdyk (pow. Pisz, woj. warmiƒsko-mazurskie)

O zachowaniu zwartoÊci rozplanowania, ulic stodolnianych
oraz czytelnego rozgraniczenia
mi´dzy obszarami zabudowy
a roz∏ogami.
O zachowaniu zasady tradycyjnego uk∏adu budynków w zagrodzie oraz utrzymaniu linii
zabudowy od strony drogi i od
strony pól (linia stodó∏).
Wa˝ne jest zachowanie, bez
zniekszta∏cania, uk∏adów historycznych i linii zabudowy.
Unikanie budowania nowych
domów w g∏´bi dzia∏ki, za starymi cha∏upami, wznoszenia
nowych budynków, wy˝szych
ni˝ otaczajàce, zaburzania kalenicowego bàdê szczytowego
uk∏adu budynków w pierzei,
zmiany uk∏adu budynków
w zagrodzie.
27

CO SK¸ADA SI¢ NA ARCHITEKTUR¢ WSI

uk∏ad kalenicowy

O charakterze wsi decyduje typ
zabudowy zagrodowej czyli ustawienie budynków w stosunku do
drogi i wzgl´dem siebie. Je˝eli stojà do drogi w´˝szym bokiem – mówimy o zabudowie szczytowej, je˝eli szerszym – o kalenicowej.

Rodzaje zabudowaƒ wiejskich
Gdy w twoim gospodarstwie zachowa∏ si´ stary budynek
mieszkalny najlepiej by∏oby, gdyby bez zmiany dawnej formy, typowej dla regionu, zosta∏ przystosowany do nowych
potrzeb.
Nie nale˝y przenosiç wzorów budynków z miasta na teren wsi,
gdy˝ prowadzi to do procesu upodabniania form, a przez to do
zaniku zró˝nicowania regionalnego budownictwa.

cha∏upa

Domy mieszkalne
cha∏upa — dom mieszkalny pojedynczego gospodarza,
dwór — siedziba w∏aÊciciela
ziemskiego, specyficzna dla
Polski, wywodzàca si´ z kultury szlacheckiej,
czworak — dom wielorodzinny
pracowników folwarku.
Po uw∏aszczeniu, w 2 po∏. XIX w.
na Pomorzu, Âlàsku i w Wielkopolsce wielu w∏aÊcicieli ziemskich zacz´∏o budowaç dla robotników folwarcznych murowane
domy mieszkalne, nierzadko
o wysokim standardzie (przyk∏adem wielkopolska Gola, Szelejewo, mazurskie Kwitajny, Êlàski
Skorogoszcz). Przed ka˝dym z domów by∏ ogródek, z ty∏u budynki
gospodarcze.
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Zespó∏ czworaków w Chraplewie (gm. KuÊlin, woj. wielkopolskie)

dwór

czworak

stajnia

stodo∏a

spichlerz

Êwironek

Budynki gospodarcze
Dominikowo (gm. Drawno, woj. zachodniopomorskie) — adaptacja obory na dyskotek´

inwentarskie — stajnia, obora,
chlewnia, owczarnia, królikarnia itp.,
stodo∏a — do przechowywania
zbo˝a, ziarna, s∏omy itp.,
spichlerz — charakterystyczny
dla du˝ego gospodarstwa folwarcznego,
Êwironek — ma∏y spichlerzyk,
przewa˝nie drewniany, czasem
podpiwniczony,
budowle pomocnicze — szopy,
silosy, brogi, magazyny, suszarnie, wiaty, wie˝e wodne, go∏´bniki, piwniczki.
W nowoczesnej gospodarce wiejskiej zanikajà niektóre rodzaje budynków gospodarczych jak np.:
Êwironki, spichlerze a nawet stodo∏y.
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Piwniczki
w Czato˝y
(gm. Zawoja,
woj. ma∏opolskie)

Budynki przemys∏owe

gorzelnia

Kamienna (gm. Dobiegniew, woj. lubuskie) elektrownia wodna na Drawie,
dzia∏a nieprzerwanie od 1903 r.

Czynna gorzelnia w zespole dworsko — folwarcznym w Lubiatowie (gm.
Wolbórz, woj. ∏ódzkie)
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m∏yn

tartak

Budynki odznaczajàce si´ ciekawymi formami nale˝y adaptowaç do nowych funkcji zachowujàc cechy ich architektury
i konstrukcji wskazujàce na ich pierwotnà funkcj´. Dla budynku najgorszy jest brak w∏aÊciciela i u˝ytkownika. W obiektach przemys∏owych opuszczenie powoduje bezpowrotne
niszczenie starych urzàdzeƒ niejednokrotnie b´dàcych unikatowymi zabytkami techniki.
Kuênia w Zatomiu (gm. Drawno, woj. zachodniopomorskie) adaptowana na
mieszkanie — ciekawie wykorzystane podcienie przed budynkiem

szko∏a

remiza stra˝acka

karczma, zajazd

Czarnocin (gm. Rogów, woj. ∏ódzkie) jeden z XIX-wiecznych przystanków kolejowych,znajdujàcych si´ na trasie Kolei Warszawsko-Wiedeƒskiej

s∏u˝à na ogó∏ zgodnie z ich
przeznaczeniem. Nale˝y dbaç
o to, aby przebudowa tych
obiektów nie zmienia∏a cech
ich architektury. Do najcz´Êciej
spotykanych nale˝à:

urzàd gminy — w centralnej cz´Êci osady. Najcz´Êciej reprezentacyjny, dekorowany,
szko∏a — w centralnej cz´Êci wsi.
Starsze — o dwóch izbach;
w jednej z nich klasa, w drugiej
mieszkanie nauczyciela,
karczma, zajazd — dom zajezdny dla podró˝nych oraz miejsce
spotkaƒ. Zwykle z czterospadowym, wysokim, ∏amanym dachem, salà karczemnà, stajnià,
wozownià i pomieszczeniami
dla podró˝nych,
przystanek, dworzec kolejowy
— niewielki budynek, czasem
z podcieniami. Cz´sto drewniany o bogatej dekoracji snycerskiej. Na poszczególnych trasach wznoszono wed∏ug jednego wzoru,
remiza stra˝acka — sytuowana
w centrum wsi.
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Budynki u˝ytecznoÊci publicznej

Âwiàtynie i domy
modlitwy
Do najcz´Êciej spotykanych na
wsi obiektów architektury sakralnej nale˝à:
koÊció∏ — Êwiàtynia chrzeÊcijaƒska wyznania rzymsko– katolickiego, ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego. Wznoszona zgodnie z architektonicznymi modami o charakterystycznych odmianach,
w zale˝noÊci od wyznania,
cerkiew — Êwiàtynia chrzeÊcijaƒska obrzàdku wschodniego (np.:
grekokatolicka, unicka lub prawos∏awna). Charakterystyczna
dla krajobrazu po∏udniowo-wschodniej i wschodniej Polski,
bo˝nica, synagoga — dom modlitwy i miejsce zebraƒ gminy ˝ydowskiej. Istnia∏y g∏ównie
w ma∏ych miasteczkach. Przede
wszystkim drewniane. W czasie
II wojny Êwiatowej wszystkie
bo˝nice drewniane zosta∏y
zniszczone;
meczet — dom modlitwy muzu∏manów. W Polsce reprezentowany zaledwie przez dwa XIX-wieczne obiekty we wsiach
podlaskich — Kruszyniany i Bohoniki.
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koÊció∏

Cerkiew ∏emkowska w Kwiatoniu (gm.
UÊcie Gorlickie, woj. podkarpackie). Obecnie koÊció∏ rzymskokatolicki

cerkiew

bo˝nica

meczet

Oratorium eremickie we wsi Budzynek (gm. Dalików, woj. ∏ódzkie)

miejsca pami´ci

kapliczki, krzy˝e

Kapliczka w Bielicznej (gm. UÊcie
Gorlickie, woj. ma∏opolskie) — jeden
z nielicznych Êladów po ∏emkowskiej
wsi

cmentarze

Rzadko ju˝ spotykane op∏otki ∏àczàce
dwie wiejskie drogi w centrum wsi
Kosieczyn (gm. Zbàszynek, woj. lubuskie)

miejsca pami´ci — poÊwi´cone wydarzeniom historycznym.
Najcz´Êciej w formie niewielkiego pomnika, lub kamienia
z p∏ytà opisujàcà wydarzenie;
kapliczki przydro˝ne, krzy˝e — niewielkie obiekty o charakterze kultowym. Najcz´Êciej sytuowane przy drogach, na rozdro˝ach. Przyjmujà form´ wolnostojàcego, domku, wie˝yczki
z wn´kà, figury na s∏upie lub kolumnie, drewnianego krzy˝a
albo ozdobnej skrzynki zawieszonej na drzewie;
grodzenia — zró˝nicowane w zale˝noÊci od funkcji i dost´pnego materia∏u. Podporzàdkowane cechom charakteryzujàcym
zabudow´ danej wsi;
cmentarze — do koƒca XVIII w. sytuowane wokó∏ koÊcio∏a. Póêniej zak∏adane poza miejscowoÊcià. Zazwyczaj ogrodzone
z reprezentacyjnà bramà. Rozpoznawalne w przestrzeni, dzi´ki k´pie wysokich drzew. Formy nagrobków zró˝nicowane regionalnie oraz w zale˝noÊci od wyznania. W wielu miejscowoÊciach znajdujà si´ zapomniane cmentarze wyznaniowe.

Kapliczki budowane by∏y z miejscowego budulca w stylu typowym dla regionu. Wokó∏ sadzono drzewa. Po latach tworzà
malownicze, swojskie elementy wiejskiego krajobrazu. Ich
urok niszczy wymiana ceramicznej dachówki na blaszanà,
wstawianie plastikowych okienek, wycinanie starych drzew,
grodzenie betonowymi p∏otami. Wa˝ne jest, aby ogrodzenia
(kamienne, sztachetowe, plecione) zachowa∏y cechy typowe
dla danej wsi czy regionu.
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Ma∏a architektura

Budowle historyczne
Najcz´Êciej spotykane to:
dwór — siedziba szlachecka, nierzadko z gankiem; nowo˝ytne
dwory cz´sto posiada∏y przybudówki zwane alkierzami,
pa∏ac — rezydencja bogatego
w∏aÊciciela ziemskiego;
zamek — obronna siedziba
w∏adz Êwieckich lub koÊcielnych, z pomieszczeniami reprezentacyjnymi, gospodarczymi, otoczona zespo∏em wa∏ów,
murów, baszt,
ruiny — np. zamku, pa∏acu,
klasztoru, Êwiàtyni,
klasztor — siedziba zgromadzenia zakonnego.
Widok klasztoru w Wigrach (gm. Suwa∏ki, woj. podlaskie).
Przebudowany, s∏u˝y obecnie jako miejsce pracy twórczej
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Dwór w Modlnicy.
Obecnie Dom Pracy
Twórczej Uniwesytetu
Jagielloƒskiego

Zamek w Niedzicy
(gm. Ni˝ne ¸apsze,
woj. ma∏opolskie)
wznoszàcy si´ nad
sztucznym zalewem,
przyciàga wielu turystów

pa∏ac

ruiny

kurhany, kopce

grodziska, wa∏y

kurhany, kopce — sto˝kowate owalne wzniesienia, czasem konstrukcje kamienne pochodzàce niekiedy sprzed kilku tysi´cy(!) lub kilkuset lat, mogi∏y bohaterów lub w∏adców,
grodziska, wa∏y — owalne i okràg∏e wa∏y ziemne i Êlady po fosach dawniej otaczajàcych osady i miasta.

Grodzisko w Konopnicy (gm. Wieluƒ, woj. ∏ódzkie)

Domy, osiedla, mogi∏y z dawnych epok popadajà z czasem
w ruin´, ulegajà zapomnieniu. Pozostajà po nich wa∏y ziemne
i fosy (dawne fortyfikacje) konstrukcje kamienne i kopce (dawne mogi∏y), relikty po urzàdzeniach technicznych.
Sà to zabytki archeologiczne — êród∏a wiadomoÊci o najstarszych dziejach. Cz´sto owiane legendà, stanowiàce Êwiadectwa
wa˝nych wydarzeƒ historycznych — bitew, dzia∏alnoÊci wybitnych postaci.
Zabytków tych nie nale˝y samemu rozkopywaç, niwelowaç
czy rozbieraç. Wydobywanie piasku lub kamieni bez nadzoru
archeologa prowadzi do niszczenia Êladów przesz∏oÊci.
Zadbane i dobrze reklamowane zabytki archeologiczne mogà
staç si´ ogromnà atrakcjà dla turystów i byç historycznà wizytówkà miejscowoÊci.
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Zabytki archeologiczne

Jak oglàdaç architektur´
Cz∏owiek poszukuje zawsze rozwiàzaƒ technicznych najoszcz´dniejszych, u˝ytecznych i funkcjonalnych. Zwróçmy uwag´ na
sk∏adniki konstrukcji budynku.
Najbardziej oszcz´dne i funkcjonalne by∏o stosowanie miejscowego surowca. Wp∏ywa on oczywiÊcie na konstrukcj´ Êcian, sposób
pokrycia dachu czy rodzaj zdobienia. W rezultacie budynek wznoszony z miejscowego surowca stawa∏ si´ harmonijnym elementem
miejscowego krajobrazu, by∏ z nim
w zgodzie. Konstrukcja budynku
musia∏a byç - podobnie jak surowiec — tak˝e zgodna z rodzajem
klimatu. Dlatego wielkoÊç okien
i stromizna dachu by∏y dostosowywane do obfitoÊci opadu, si∏y wiatru i materia∏u pokrycia. Zastosowana konstrukcja decydowa∏a tak˝e o proporcjach budynku czyli
stosunku wysokoÊci dachu do wysokoÊci Êcian. Dlatego w tradycyjnych budynkach mieszkalnych
i niektórych gospodarczych wyró˝niajà si´ wysokie dachy przy
stosunkowo niskich Êcianach.
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Funkcja, proporcje, pi´kno
Kszta∏t i proporcje
dachu
Materia∏ i konstrukcja
dachu

Otwory i detale
architektoniczne
Materia∏ i konstrukcja
Êcian

drewniana

mieszana

murowana

Szachulcowy koÊció∏ wzniesiony w 1617 r. w Su∏owie Wielkim (gm. Wàsosz,
woj. dolnoÊlàskie). Obecnie nale˝y do parafii rzymsko-katolickiej, ale wierni
dbajà o niego tak samo jak ich protestanccy poprzednicy

Istnieje Êcis∏y zwiàzek mi´dzy u˝ytym materia∏em a zastosowanà konstrukcjà. W zale˝noÊci od wykorzystanego materia∏u wyró˝nia si´ nast´pujàce konstrukcje:
drewniana pe∏na — wyst´puje przede wszystkim na terenach
gdzie drewno by∏o ∏atwo dost´pne — w centrum, na po∏udniu
i wschodzie Polski: wieƒcowa (zr´bowa), sumikowo-∏àtkowa,
przys∏upowa,
drewniana szkieletowa — wyst´powa∏a g∏ównie na trenach,
gdzie brakowa∏o drewna np. Kaszuby, Pomorze Ârodkowe, Lubuskie; ryglowa (s∏upowo-ramowa): mur pruski, szachulec,
strychulec, cz´sto szalowana (np. dzwonnice, stodo∏y),
mieszana — ∏àczàca kilka typów konstrukcji drewnianych, np.:
wieƒcowa z przys∏upowà, ryglowa z przys∏upowà, wieƒcowa
z sumikowo-∏àtkowà,
murowana — przede wszystkim na terenach zachodnich i pó∏nocnych kraju. Budowle kamienne wyst´pujà na ca∏ym obszarze Polski: z kamienia polnego, z kamienia ∏upanego, ceglana
(tynkowana lub nie), gliniana.

Stare budynki nale˝y remontowaç zachowujàc oryginalne
konstrukcje Êcian, przy wznoszeniu nowych stosowaç tradycyjne, miejscowe materia∏y. Mo˝na wykorzystaç materia∏y rozbiórkowe, drewno zabezpieczajàc odpowiednimi preparatami.
Nie nale˝y zakrywaç pierwotnej struktury Êcian przez tynkowanie, krycie sidingiem, p∏ytkami ceramicznymi itp., a tak˝e
stosowaç tynki cementowe do starych murów.
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Materia∏ i konstrukcja Êcian

Materia∏ i konstrukcja dachów
Materia∏y, którymi pokrywa si´ dachy:
s∏oma — dobre w∏aÊciwoÊci izolacyjne. Przekrywano nià budynki na obszarach, gdzie uprawiano zbo˝a,
trzcina — trwa∏a i odporna na gnicie. Stosowana na terenach Pomorza, Kaszub i Pojezierzy,
gont — ∏upane deseczki z wpustem. Jod∏owe, Êwierkowe, modrzewiowe lub d´bowe. Kryto nimi domy mieszkalne w okolicach górskich i podgórskich oraz dwory, obiekty sakralne,
karczmy, na obszarze ca∏ej Polski,
dranica — darte deski jod∏owe lub Êwierkowe. Wyst´powa∏y
g∏ównie na Podhalu,
∏upek — stosowany w zale˝noÊci od wyst´powania np. w Sudetach,
dachówka — w polskiej architekturze wsi dopiero na prze∏omie
XIX i XX w. papa, blacha, eternit stosowane g∏ównie po wojnie.
Typy konstrukcji dachów
stosowane sà w zale˝noÊci od rozpi´toÊci przeznaczonej do przekrycia. W miar´ rozwoju techniki by∏y coraz bardziej skomplikowane. Do najcz´Êciej stosowanych nale˝à konstrukcje: krokwiowa, krokwiowo-j´tkowa, p∏atwiowo-kleszczowa, p∏atwiowo-j´tkowa, do historycznych: wieszakowa — stosowana do przekrycia du˝ych rozpi´toÊci bez u˝ycia podpór; storczykowa — stosowana g∏ównie w obiektach sakralnych.

Przy budowie dachu warto wprowadziç konstrukcje i pokrycia stosowane najcz´Êciej w danym regionie. Nie nale˝y zmieniaç materia∏u i kolorystyki pokrycia oraz rozbijaç p∏aszczyzny dachu dodatkowymi elementami o formie i skali niezgodnej z miejscowà tradycjà.
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pokrycie

wi´êba dachowa

Nowy dom wzniesiony w okolicach Chojnic na Kaszubach wed∏ug projektu
architekta Jana Sabiniarza wyrasta z kaszubskiej tradycji. Strzecha, drewniane szczyty i okiennice, podcienia i bielone Êciany — harmonijnie nawiàzujà
do otaczajàcego krajobrazu

czterospadowy

pó∏szczytowy

dwuspadowy

Dach naczó∏kowy kryty gontem, Szczebrzeszyn-Roztocze (woj. lubelskie)

czterospadowy (siod∏owy) — na terenie po∏udniowej i cz´Êciowo centralnej Polski,
czterospadowy ∏amany polski — g∏ównie na obszarze Polski po∏udniowej i centralnej,
pó∏szczytowy — kryje budynki Podhala, Podlasia i na obszarze
Gór Âwi´tokrzyskich,
naczó∏kowy — na obszarze ca∏ej Polski, najcz´Êciej na: pd. Lubelszczyênie, w Górach Âwi´tokrzyskich, Kielecczyênie, Podlasiu, w okolicach ¸owicza, w Wielkopolsce, na Dolnym i Górnym Âlàsku,
brogowy — charakterystyczny dla niektórych dzwonnic, budynków gospodarczych, brogów,
dymnikowy — forma historyczna, charakterystyczna g∏ównie
dla kurnych chat,
dwuspadowy z g∏adkim szczytem — popularny na obszarze
Wielkopolski, Kujaw, Kurpiów, Kaszub, Mazur,
dwuspadowy z daszkiem przyzbowym — charakterystyczny
g∏ównie dla chat podlaskich, ∏emkowskich.

Krajobraz wsi zak∏ócajà budynki, których dachy majà spadki
inne ni˝ dachy budynków w otoczeniu, a tak˝e takie, których
ka˝da po∏aç ma inny kàt nachylenia. Nie nale˝y te˝ stosowaç
dachów p∏askich tam, gdzie w otoczeniu przewa˝ajà dachy
strome.
39

CO SK¸ADA SI¢ NA ARCHITEKTUR¢ WSI

Kszta∏ty dachów

Otwory i detale architektoniczne

okna — zazwyczaj w formie stojàcych prostokàtów umieszczane na elewacji najcz´Êciej symetrycznie,
drzwi — sytuowane zazwyczaj
na d∏u˝szym boku budynku,
centralnie. Drewniane, najcz´Êciej ramowo-p∏ycinowe lub
opierzane. Reprezentacyjny
element domu,
detale architektoniczne to elementy ró˝nicujàce architektur´
regionalnà. Mogà dotyczyç
fragmentów konstrukcji lub stanowiç wy∏àcznie dekoracj´.
Sà to charakterystyczne ozdobne
deskowania w szczytach domów,
Êparogi kurpiowskie i kaszubskie,
pazdury podhalaƒskie, drewniane i murowane obramienia okien
i drzwi, kurpiowskie zwieƒczenia
nadokienne, malarskie zdobienia
Êcian, okiennice, podcienia, ganki, balustrady, s∏upki bramne.
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Drewniane drzwi, wzmacniane XVI-wiecznà kutà kratà, z koÊcio∏a w Kl´psku (gm. Sulechów, woj. lubuskie)

W tym domu wymiana okien zniszczy∏a wyglàd elewacji

Dopiero pobielenie Êcian murowanego domu przez nowych w∏aÊcicieli ukaza∏o jak ceglana dekoracja nawiàzuje do snycerskich zdobieƒ. Romanowo (gm. Czarnków, woj. wielkopolskie)

drzwi

detale

Stare okiennice w kurpiowskim domu z charakterystycznymi krzy˝ami zosta∏y odnowione. WieÊ Stawinoga, (gm.
Zatory, woj. mazowieckie)
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okna

W trakcie przebudów i remontów starych domów zamiast
wymieniaç najlepiej wyremontowaç oryginalnà stolark´ jak
te˝ okiennice i detale architektoniczne.
B∏´dem jest stosowanie w tej
samej elewacji jednoczeÊnie
stolarki starej i nowoczesnej
o zupe∏nie innym kszta∏cie
i podzia∏ach — wprowadza to
chaos oraz zachwianie proporcji mi´dzy elementami formy
budynku.
We wsiach z przewagà tradycyjnego budownictwa nie nale˝y budowaç domów nadmiernie dekorowanych m.in.
betonowymi tralkami, a ju˝
szczególnie t∏uczonym szk∏em,
porcelanà i lusterkami.

GOSPODARSTWO WIEJSKIE
WieÊ polska jest zró˝nicowana w zale˝noÊci
od przemian jakim w przesz∏oÊci podlega∏a.
Na Pomorzu, Âlàsku i w Wielkopolsce zwracajà
uwag´ du˝e gospodarstwa ch∏opskie i rozleg∏e pola
po dawnych majàtkach, do niedawna jeszcze uprawiane
przez Paƒstwowe Gospodarstwa Rolne. W Polsce
centralnej i po∏udniowej dominujà drobne i Êrednie
gospodarstwa rodzinne, tworzàce charakterystycznà
szachownic´ pól.
W XX wieku dokona∏a si´ ogromna przemiana
na wsi, choç mia∏a ona rozmaity przebieg w ró˝nych
regionach kraju. Wprowadzono nowe uprawy,
techniki i sposoby hodowli, zmieni∏a si´ obyczajowoÊç,
nastàpi∏ wyjazd m∏odych do miast, wyludnianie wsi,
zanik tradycyjnych zachowaƒ. Jednak teraz, na poczàtku
XXI wieku, wieÊ polska ma szans´ na pomyÊlny rozwój.
Obok nowoczesnej gospodarki towarowej kontynuuje
si´ tradycyjnà hodowl´ i ekologiczne uprawy.
WieÊ staje si´ te˝ miejscem wypoczynku i rekreacji.
Coraz wi´cej gospodarstw przystosowuje te˝ swoje
siedliska dla celów agroturystyki.
Wa˝ne jest by proces zmian nie naruszy∏ tego,
co najcenniejsze – tradycji, ale czerpa∏ z niej
i twórczo jà przekszta∏ca∏.
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uprawy — zbo˝a,
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uprawy przemys∏owe,
utrzymanie
i eksploatacja lasów

uprawa roli — techniki
upraw, sprz´t i narz´dzia
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wypoczynek na wsi —
czynne sp´dzanie
wakacji na wsi przez
mieszkaƒców miasta

rybolówstwo Êródlàdowe
i przybrze˝ne — sposoby
i techniki po∏owu,
narz´dzia, gatunki ryb,
ich hodowla

sady i ogrody
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Uprawy
Uprawy rolne — w Polsce zmieniajà si´ i dostosowujà do potrzeb rynku. Wi´ksze obszarowo gospodarstwa specjalizujà si´
w produkcji zbó˝, roÊlin okopowych i rzepaku. Mniejsze uprawiajà warzywa, truskawki, maliny i porzeczki. Prawie zanik∏y
uprawy takich tradycyjnych dla polskiej kuchni zbó˝ jak wyka
i proso, mocno ograniczono upraw´ lnu i konopi. Krajobraz Polski ubarwiajà nadal wysokie tyczki z chmielem i ni˝sze z fasolà
Wielki JaÊ. Dawne przypa∏acowe oran˝erie zosta∏y zastàpione
szklarniami. Kontynuuje si´ tak˝e nasadzenia Êródpolne (remizy, aleje), wprowadzone w Wielkopolsce w po∏owie XIX wieku
przez Dezyderego Ch∏apowskiego.
Przy narastajàcej tendencji do spo˝ywania zdrowej ˝ywnoÊci,
nasze rolnictwo poszerza ekologiczny sposób gospodarowania.
Lasy — równie˝ gospodarka leÊna, odgrywa istotnà rol´
w kszta∏towaniu i zachowaniu zdrowego Êrodowiska. Dawniej
dzia∏a∏y tartaki, smolarnie, wypalano w´giel drzewny, dziÊ budynki po nich s∏u˝à czasem jako atrakcja turystyczna. NiegdyÊ
wycinane drzewa sp∏awiano, dowo˝àc je do wody koƒmi, a niekiedy kolejkà. Teraz w miejscach bindug (czyli tam gdzie staczano drewno do wody) zak∏ada si´ pola biwakowe, organizuje wycieczkowe sp∏ywy ∏odziami lub tratwami. Las nadal dostarcza
runo leÊne, drewno, ˝ywic´, dziczyzn´. Nieoceniona jest jego rola dla turystyki.
Szczególnie wa˝nà formà ochrony lasów i krajobrazów kulturowych sà Parki Narodowe i Krajobrazowe.
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zbo˝a i roÊliny
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W niektórych regionach mo˝na jeszcze zobaczyç tak charakterystyczne kiedyÊ dla polskiego pejza˝u skoszone zbo˝e stawiane w mendle

techniki
upraw

Z∏ociste pola rzepakowe typowe sà dla krajobrazu Wielkopolski, Pomorza i Âlàska

Ârodki techniczne — od poczàtku XX w. w wielu majàtkach
dzia∏a∏y kolejki wàskotorowe dowo˝àce zbo˝e i buraki z pól do
majàtków i cukrowni. DziÊ mo˝na je wykorzystaç do celów turystycznych, tak jak uczyni∏o to kilka wielkopolskich gmin, które
opracowa∏y wspólnie tygodniowà
tras´ po∏àczonà ze zwiedzaniem
okolicy.
Tradycja — w szko∏ach m∏odzie˝
zak∏ada muzea lub izby regionalne, w których gromadzi m.in. stary sprz´t rolniczy zbierany z rodzinnych gospodarstw. Ju˝ teraz
sta∏y si´ one turystycznà atrakcjà.
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sprz´t
i narz´dzia

Narz´dzia i sprz´t — w wielu gospodarstwach, mimo wprowadzenia nowych maszyn do uprawy, zachowa∏y si´ równie˝ stare
˝niwiarki, kosiarki konne, siewniki, kopaczki do ziemniaków,
m∏ockarnie. Czasami tak˝e mo˝na odnaleêç jarzmo, chomàto czy
pi´knie zdobionà „duh´”.

Sady, ogrody
Tradycje ogrodnicze na terenie
Polski sà dawne, choç ich rozkwit
nastàpi∏ w 2 po∏owie XIX w., kiedy uprawa owoców i warzyw zosta∏a rozpropagowana przez Êwiat∏ych ziemian, ksi´˝y, towarzystwa i wystawy ogrodnicze.
Sadownictwo — obecnie jesteÊmy
Êwiadkami rozwoju nowoczeÊnie
prowadzonych sadów z nasadzeniami najnowszych odmian,
a owoce przechowywane w ch∏odniach zachowujà Êwie˝oÊç przez
kilka miesi´cy. Z powodów ekonomicznych wyci´to wiele starych
drzew, jednak w niektórych regionach zachowa∏y si´ przydro˝ne
owocowe aleje i przydomowe sady z dawnymi odmianami jab∏ek,
Êliwek i gruszek o charakterystycznym smaku.
Rodzime odmiany — nad dolnà
Wis∏à, w Zespole NadwiÊlaƒskich
Parków Krajobrazowych realizowany jest program zachowania
starych, lokalnych odmian jab∏oni
m.in. koksy pomaraƒczowej i cytrynówki oraz tradycyjnych metod przechowywania i przetwarzania owoców. Szkó∏ka zamierza
produkowaç stare odmiany drzewek do nasadzeƒ przydomowych.
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sady

ogrody

Wysokie drzewa owocowe z bielonymi pniami, jak te w przydomowym sadzie we wsi D∏uga Goslina (gm. Murowana GoÊlina, woj. wielkopolskie), nale˝à dziÊ ju˝ do rzadkoÊci. Rosnà na nich m.in. jab∏ka antonówki, doskonale nadajàce si´ na szarlotk´

Przydomowy ogródek we wsi Liw na Wschodnim Mazowszu
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Ogródek przed frontem domu. Czarna WieÊ (woj. podlaskie)

Ogrody — od wieków by∏y nierozdzielnie zwiàzane z ludzkimi
siedzibami. Dawne ogrody dzieli∏y si´ na: warzywnik, zielnik,
sad i gaj. W zielnikach uprawiano niezb´dne dla gospodarstwa
zio∏a (bazyli´, rozmaryn, sza∏wi´, rut´). W sadzie ros∏y drzewa
owocowe (Êliwy, jab∏onie, grusze, wiÊnie, brzoskwinie), sta∏y pasieki. RoÊliny w nich uprawiane mia∏y jednoczeÊnie charakter
u˝ytkowy i symboliczny. Rosnàce przy domu i w zagajnikach
drzewa (jawory, orzechy, d´by, lipy, jesiony) symbolizowa∏y ˝ycie, chroni∏y przed piorunem oraz dawa∏y nektar pszczo∏om.
Kwiaty nie tylko zdobi∏y, ale wed∏ug ludowych wierzeƒ swojà
urodà odciàga∏y urok „zwracajàc z∏y wzrok na siebie”. Uwa˝ano,
˝e np. choroby przejmuje krzak bzu i dlatego do dziÊ prawie
przy ka˝dej zagrodzie roÊnie bez.
Dzisiaj ogród coraz cz´Êciej jest powodem do dumy. Sp´dza si´
w nim czas, urzàdza przyj´cia z okazji rodzinnych uroczystoÊci.
Ogrody w ostatnich latach zmieniajà swój charakter. Kiedy buduje si´ dom, pierwszà czynnoÊcià jest cz´sto wyci´cie starych
drzew. A potem w ich miejsce sadzi si´ iglaki, zak∏ada trawniki
i ogródki skalne. ¸atwiej taki ogród utrzymaç, ale traci on swój
niepowtarzalny charakter.
Na szcz´Êcie coraz wi´cej osób docenia urod´ tradycyjnych
kwiatów: malw, piwonii i dalii, dzwonków, lwich paszczy, lilii,
nagietek, astrów, s∏oneczników i wielu innych, które przez lata
wyró˝nia∏y poszczególne domy od siebie. By∏y znakiem rozpoznawczym ich mieszkaƒców. By takie ogrody ocaliç od zag∏ady
urzàdza si´ konkursy na najpi´kniejsze ogrody, naj∏adniejsze
kwiaty i warzywa.

Chów zwierzàt
Byd∏o rasy czerwonej polskiej nale˝y do jednej z najstarszych ras
w Europie i jest jedynà podgórskà
rasà w typie mlecznym. Jest doskonale przystosowane do trudnych warunków Êrodowiska. Ni˝szà mlecznoÊç rekompensuje
wspania∏y smak mleka. Natomiast
wspó∏czeÊnie dominuje w hodowli rasa czarno-bia∏a spotykana na
terenie ca∏ego kraju.
Konie zajmujà szczególne miejsce
w ÊwiadomoÊci Polaków. Przed
1939 r. by∏o w Polsce 4 mln koni,
obecnie jest ich 500 tysi´cy. Hodowane sà do celów gospodarczych,
rekreacyjnych, a tak˝e (rzadziej)
na mi´so. Do dziÊ w Skaryszewie
odbywajà si´ jarmarki koƒskie.
Sprzedaje si´ tam przede wszystkim konie rasy zimnokrwistej, które Êwietnie nadajà si´ do uprawy
roli w niedu˝ych gospodarstwach
i w trudnym terenie. Na innym
jarmarku, w Sokó∏ce, sprzedaje si´
niedu˝e konie rasy sokólskiej. Odnowiono hodowl´ konika polskiego, wykorzystywanego cz´sto do
hipoterapii. Do rekreacji na po∏udniu kraju s∏u˝à konie huculskie.
Organizuje si´ wczasy w siodle,
rajdy czy „Biegi Êw. Huberta”.
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Krowy rasy czarno-bia∏ej na pastwisku

techniki chowu

produkty

Do polskich ras Êwiƒ nale˝à Êwinie z∏otnickie. Tuczniki dajà
mi´so o wyjàtkowych walorach smakowych. W niewielkich gospodarstwach hoduje si´ kozy, o zdrowym i smacznym mleku,
a tak˝e króliki.
W 1955 r. pog∏owie owiec w Polsce wynosi∏o ponad 4 ml sztuk,
póêniej sukcesywnie mala∏o i obecnie wynosi ok. 350 tys. Do
dawnych ras, oprócz polskiej owcy górskiej, nale˝a∏y wrzosówki i Êwiniarki oraz owce olkuskie. Gromadny wyp´d owiec na
odleg∏e hale, czyli redyk, odbywa∏ si´ w po∏owie maja. Powrót
stad nast´powa∏ w po∏owie wrzeÊnia. Wypas dozorowany by∏
przez bac´ i juhasów oraz bia∏e owczarki podhalaƒskie. Redyk
po∏àczony by∏ niegdyÊ z wieloma uroczystoÊciami. Do dziÊ
z owiec, wypasanych w górzystych terenach, pozyskuje si´ we∏n´, skór´, mi´so i mleko. G∏ównym produktem jest nadal ser. Pasterze wracajàcy z jesiennego redyku obdarowywali nim w∏aÊcicieli owiec, krewnych, znajomych i dzieci. Formy na sery wykonywane by∏y z drewna jaworowego, bowiem ono podkreÊla∏o jego smak. DziÊ oscypki zdobi si´ tak samo, choç zatraci∏y tamte
wielorakie funkcje. Mo˝na je kupiç niemal w ca∏ym kraju. Mimo
ograniczeƒ wypas owiec nadal odbywa si´ w sposób tradycyjny.
Powszechnie wiadomo, ˝e drób hodowany w sposób naturalny
jest smaczniejszy i zdrowszy, ni˝ hodowany na sposób przemys∏owy. Rodzime rasy drobiu, m.in. kury zielononó˝ki i g´si bi∏gorajskie cechujà si´ odpornoÊcià, a ich jaja i mi´so sà niezwykle smaczne.
49

GOSPODARSTWO WIEJSKIE

Rasy hodowanych niegdyÊ w Polsce zwierzàt by∏y doskonale
przystosowane do warunków Êrodowiska: klimatu, gleby, paszy i warunków chowu. Charakteryzowa∏y si´ odpornoÊcià na
choroby, d∏ugowiecznoÊcià, wysoka p∏odnoÊcià, a uzyskiwane od nich produkty mia∏y szczególnà jakoÊç. Dlatego dziÊ dà˝y si´ do ich odtworzenia.

Rybo∏ówstwo Êródlàdowe i przybrze˝ne
Ryby — od wieków by∏y êród∏em
dochodów, stanowiàc w czasie
licznych dni postu jedyne po˝ywienie. Hodowali je m.in. cystersi, prawo do po∏owów sprzedawali w∏adcy. Rybo∏ówstwo by∏o
podstawà utrzymania wielu rodzin na pojezierzach, a tak˝e nad
morzem i wzd∏u˝ rzek. Tradycja
ta przechodzi∏a z ojca na syna.
Ryby, przetwarzane na miejscu
(sma˝one, w´dzone) sà atrakcjà
dla wielu specjalnie w tym celu
przyje˝d˝ajàcych osób. Mo˝na je
kupowaç nie tylko przy naturalnych zbiornikach wodnych, ale
tak˝e ze stawów hodowlanych.
Raki — zatrucie Êrodowiska naturalnego doprowadzi∏o do niemal ca∏kowitego znikni´cia w naszych wodach niegdyÊ tak popularnych raków. A przecie˝ jeszcze
w okresie mi´dzywojennym mo˝na je by∏o kupiç na ka˝dym targu
˝ywe, dowo˝one w liÊciach pokrzywy, pozwalajàcych utrzymaç
przez d∏u˝szy czas Êwie˝oÊç i raków i ryb. Ostatnio populacja raków si´ odradza.
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praktyka
po∏owu

¸odzie rybackie i tyczki s∏u˝àce do stawiania sieci na Zalewie WiÊlanym. Tutejsi rybacy z Piasków od wieków utrzymujà si´ z po∏owu ryb zarówno s∏odkowodnych jak i morskich

Suszenie sieci rybackich

hodowla ryb
i zarybianie
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Êrodki
techniczne

Ostatnio w naturalny sposób
odradzajà si´ rzeki oraz jeziora. Pozytywnym przyk∏adem
sà okolice Santoka. NiegdyÊ
w´dkarze przyje˝d˝ali tu na
sandacze, bolenie i szczupaki.
Potem przysz∏y lata bezrybia
i o ∏owisku zapomniano. Teraz
znowu jest tu raj dla w´dkarzy.
Równie˝ Warta i Noteç odrodzi∏y si´ w naturalny sposób.
Nie nale˝y do rzadkoÊci wy∏owiony z nich sum, du˝y
leszcz, szczupak czy sandacz.
W okolicach wsi Polichno jest
wiele pi´knych i du˝ych starorzeczy, które Warta zarybia wylewajàc na wiosn´.
Oprócz naturalnych metod
stosuje si´ przemys∏owà hodowl´ w stawach, jeziorach,
sztucznych zbiornikach. Odtwarza si´ dawne gatunki ryb
np. jesiotra. W XX w. wprowadzono nowe gatunki. Na specjalnie udost´pnianych stawach mo˝na równie˝ w´dkowaç, p∏acàc za z∏owione ryby.

Wypoczynek na wsi
Turystyka wiejska — mo˝e
staç si´ wa˝nym elementem
rozwoju, tworzyç miejsca pracy i êród∏a dochodu dla mieszkaƒców wsi. Mo˝e przynieÊç
Êrodki dla ochrony lokalnego
dziedzictwa
kulturowego.
Wa˝ne jest, aby zdawali sobie
z tego spraw´ nie tylko gospodarze, ale i miejscowe w∏adze,
radni, przedsi´biorcy.

Dobrej organizacji turystyki
sprzyjajà powstajàce stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa GoÊcinne”. Kwalifikacje
w tej dziedzinie pomagajà podnosiç oÊrodki doradztwa rolniczego
i organizacje pozarzàdowe.
Mieszkaƒcy miast chcà wypoczywaç na wsi, poznaç prac´ w gospodarstwie, a nawet w niej
uczestniczyç. Interesuje ich miejscowy folklor, legendy, architektura i zabytki. Chcà poznawaç
okolic´ korzystajàc ze szlaków
pieszych i rowerowych czy jazdy
konnej. Zaopatrujà si´ w wyroby
lokalnego rzemios∏a i produkty
z gospodarstwa.
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Zabudowania tego gospodarstwa w Ostrowcu (gm. Dobiegniew, woj. lubuskie) zosta∏y przystosowane do celów
agroturystyki. Budynki prawid∏owo odremontowano z zachowaniem tradycyjnych form i materia∏ów

Konie stanowià cz´sto atrakcj´ przy gospodarstwach agroturystycznych. Mo˝na na nich za˝yç przeja˝d˝ki wierzchem lub przejechaç si´ bryczkà po pi´knej okolicy. W wielu miejscowoÊciach prowadzone sà szkó∏ki jeêdzieckie.
Konie z gospodarstwa agroturystycznego w Wa∏owicach (gm. Gubin, woj. lubuskie)
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aktywny
wypoczynek

GoÊcie sp´dzajàc urlop w gospodarstwach zbierajà w okolicznych
lasach jagody i grzyby, kàpià si´
w czystych jeziorach, podziwiajà
wspania∏à przyrod´ i zabytki. Gospodarze oferujà cz´sto mieszkanie w starym domu wygodnie
urzàdzonym, regionalne potrawy
sporzàdzone z produktów w∏asnego gospodarstwa, wspólne biesiady i wiele innych atrakcji. Takich gospodarstw jest ju˝ w Polsce oko∏o 12 tysi´cy.
Na pobycie goÊci zarabiajà równie˝ okoliczne sklepy, punkty
us∏ugowe i gastronomiczne, z których korzystajà turyÊci. Standard
us∏ug jest coraz wy˝szy, a zadaniem w∏adz lokalnych jest pomoc
w tworzeniu atrakcji turystycznych, cz´sto zwiàzanych z lokalnym dziedzictwem kulturowym.

TRADYCJE KULINARNE
Na tradycje kulinarne majà wp∏yw warunki
naturalne czyli miejsce, gdzie ˝ywnoÊç jest
produkowana, a tak˝e sposób jej wytwarzania.
Równie wa˝ne sà, przechodzàce z pokolenia
na pokolenie, przepisy, technologie oraz zwyczaje
˝ywieniowe codzienne i Êwiàteczne.
Najwa˝niejsze miejsce wÊród tradycyjnych
sk∏adników potraw zajmowa∏y produkty zbo˝owe
(màki, kasze, otr´by itp.). W XIX w. wzros∏o spo˝ycie
warzyw okopowych, polnych, „ogrodowizny” i owoców.
Mi´so by∏o przysmakiem; szczególnie ulubiona by∏a
wieprzowina. W rejonach górskich jadano baranin´
i jagni´cin´. Drób i dziczyzna pojawia∏y si´
najcz´Êciej na sto∏ach dworskich.
Mleko, a zw∏aszcza jajka, w kuchni wiejskiej
pojawia∏y si´ rzadko, „od Êwi´ta”. Uwa˝ane by∏y
dawniej za produkty luksusowe, przeznaczone
na sprzeda˝ lub wymian´ w sklepie na inne
artyku∏y, na które nie by∏o pieni´dzy.
Wa˝ne miejsce w tradycyjnej kuchni zajmowa∏y
roÊliny dziko rosnàce. W spi˝arni nie mog∏o
zabraknàç runa leÊnego oraz specja∏u polskiego,
jakim by∏ miód.
po˝ywienie
codzienne
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po˝ywienie
Êwiàteczne
i obrz´dowe
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Po˝ywienie codzienne
Po˝ywienie codzienne na wsi bywa∏o bardzo skromne, ale odznacza∏o si´ du˝ymi walorami smakowymi i od˝ywczymi. Do
dziÊ sà to popularne, lubiane i cz´sto jadane potrawy, przyrzàdzane zarówno w polskiej kuchni domowej, jak i restauracyjnej.
Kapusta — najdawniej uprawiane, najcz´Êciej w Polsce jadane
warzywo. S∏odka lub kwaszona („krowa w beczce”). Podstawa
wielu potraw. Przyrzàdzana na ró˝ne sposoby: zupa, jarzyna, surówka, faszerowana (np. kaszà), farsz do pierogów, bigos staropolski. Duszona z grzybami, grochem lub suszonymi Êliwkami
jest typowym daniem wigilijnym.
Ziemniaki — „chleb ubogich”. Podstawa po˝ywienia. Samodzielna potrawa oraz surowiec do wielu daƒ z surowych, utartych lub gotowanych ziemniaków (klusek, placków, farszy).
Z potraw takich s∏ynie Wielkopolska (kulochy, bambrzaki), tak˝e Podlasie (babka ziemniaczana).
Potrawy màczne g∏ównie — ˝ur z zakwaszonej Êruty, màki
owsianej lub ˝ytniej. Jedna z najstarszych, najpowszechniej jadanych polewek polskich. Klasyczna, przys∏owiowa potrawa
wielkopostna. Jadany równie˝ w wersji wzbogaconej, odÊwi´tnej, ze Êmietanà, boczkiem, krojonà w kawa∏ki kie∏basà, jajkami
na twardo; kasze: (j´czmienne, gryczane) produkowane w domu
(t∏uczone w st´pach), lub kaszarniach (czynnych przy m∏ynach).

Podlaskie kluski ziemniaczane — „dziuberki”
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màki i kasze

Produkty na ˝ur

warzywa

TRADYCJE KULINARNE

Potrawy Êwiàteczne i obrz´dowe

ciasta Êwiàteczne

wypieki obrz´dowe

Ko∏acz weselny wypiekany na Podlasiu

mi´sa

Potrawy Êwiàteczne w tradycji polskiej to g∏ównie mi´sa oraz
chleb i inne ciasta i wypieki obrz´dowe.
Potrawy mi´sne — zw∏aszcza wieprzowina i wieprzowe w´dzonki (szynki, boczek, kie∏basy, g∏owizna), wo∏owina — gotowana w rosole i wo∏owe flaki mia∏y znaczenie presti˝owe, by∏y
przysmakiem zwyczajowo serwowanym podczas najwa˝niejszych Êwiàt (Wielkanoc, wesele, chrzciny).
Chleb — zajmowa∏ zawsze wa˝ne miejsce w po˝ywieniu i obyczaju polskim. Tradycyjnie pieczony by∏ w domu (skomplikowany rytua∏) z màki ˝ytniej, razowej i lepszej pytlowej, rzadziej
pszenno-˝ytniej i pszennej, zwykle na zakwasie, wed∏ug ró˝nych domowych przepisów. Na wsi dawniej jadany bywa∏ od
Êwi´ta (tylko u bogaczy codziennie). Wyst´powa∏ we wszystkich
najwa˝niejszych obrz´dach dorocznych i rodzinnych.
Obecnie rzadko piecze si´ chleb w domu. Zanika sztuka wypieku chleba wed∏ug starych receptur, gdy tymczasem chleb domowego wypieku np. w gospodarstwach agroturystycznych jest
atrakcjà kulinarnà dla turystów.
Ciasta — typowe ciasta polskie na Bo˝e Narodzenie to strucla
z makiem i miodowy piernik; na Wielkanoc placki serowe, baby
polskie, mazurki, „paski” — Êwiàteczne bu∏ki dro˝d˝owe (tereny
wschodnie); na Êw. Marcina precle i rogale na uczty tzw. Êwietomarciƒskie (Pomorze, Wielkopolska); na Nowy Rok „bochniaczki” (p∏d. Polska), „nowe latka” (Kurpie, Warmia, Mazury). Na terenach wschodnich najbardziej znanymi ciastami weselnymi
i obrz´dowymi by∏y ko∏acze, zwane korowajami oraz „szyszki”,
„gàski”, „orzechy” — ozdobne bu∏eczki dla goÊci weselnych, kukie∏ki „radoÊniki” — pieczywo na chrzciny.
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Regionalne specjalnoÊci kulinarne
Potrawy mi´sne i w´dliny uwa˝ane sà za przysmak kuchni polskiej, zw∏aszcza szynka i kie∏basy
(tradycja domowego wyrobu kie∏bas liczy ju˝ kilkaset lat).
SpecjalnoÊci regionalne — to np.:
prewursty Êlàskie, podlaskie kie∏basy „napychane palcem”, podw´dzane i suszone. Na Podlasiu
i Ziemi Sejneƒskiej s∏ynie kindziuk (kindziuch) — wieprzowy
˝o∏àdek nape∏niony kawa∏kami
mi´sa, w´dzony lub peklowany.
SpecjalnoÊcià kuchni wielkopolskiej sà smalce wieprzowe, a kaszubskiej — smalec i g´si pieczone.
Ryby — by∏y tradycyjnym po˝ywieniem ludzi mieszkajàcych
nad wodami (tam powstawa∏y
pierwsze osady). W ca∏ej Polsce
popularne sà Êledzie w ró˝nej postaci. Starym przysmakiem kaszubskim jest np. Êledê solony
owini´ty w papier i pra˝ony na
˝arze z w´gla drzewnego („na w´gliszkach”). Przysmakiem regionów nadjeziornych sà w´dzone
i gotowane w´gorze.
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wypieki

Wyroby wiejskiej masarni

przetwory mleczne

Chleby — z ma∏ych piekarni rzemieÊlniczych i domowego wypieku sà regionalnà specjalnoÊcià.
Np. chleb domowy „˝anny” (˝ytni) — w Wielkopolsce, kurpiowski grycan — z màki gryczanej,
podlaski chleb ˝ytni z dodatkiem
buraków çwik∏owych i miodu
i inne chleby domowe — pieczone wed∏ug starych receptur, na
zakwasie lub dro˝d˝ach z dodatkiem kartofli gotowanych, mleka,
buraków cukrowych.
Inne wypieki tradycyjne to Êlàskie „ko∏ocze” — odÊwi´tne (nie
tylko weselne) ciasto dro˝d˝owe,
cz´sto z makiem, serem, jab∏kami, pieczone w piecu chlebowym
z okazji np. urodzin, do˝ynek,
majówek, na Bo˝e Narodzenie,
Wielkanoc, kaszubskie „kükle” —
jab∏ka zapiekane w cieÊcie chlebowym.
Sery krowie twarogowe z odciÊni´tego mleka kwaÊnego, tak˝e
podpuszczkowe i w´dzone wyrabia si´ g∏ównie na nizinach. SpecjalnoÊcià regionów górskich
i podgórskich sà sery owcze: podpuszczkowe, dojrzewajàce, w´dzone (oscypki) i suszone.

59

TRADYCJE KULINARNE

Domowy
wypiek
chleba

Spi˝arnie — w spi˝arniach tradycyjnych polskich domów by∏y zawsze suszone grzyby i owoce
(Êliwki, jab∏ka, gruszki), zio∏a
(kminek, majeranek, ja∏owiec)
oraz leki (czarny bez, rumianek,
sza∏wia). Tak˝e s∏oiki przetworów
owocowych, warzywnych i z grzybów. By∏y kiszonki (ogórki, kapusta), marynaty (grzyby, warzywa).
Sta∏y przetwory pasteryzowane
lub utrwalane cukrem: powid∏a,
soki, konfitury, kompoty sporzàdzane w ca∏ej Polsce, g∏ównie
w regionach sadowniczych (np.
Ziemia Sandomierska, Kujawy,
Wielkopolska, Mazowsze, lokalnie
Pomorze, Ziemia Sàdecka).
RoÊliny dziko rosnàce, np. szczaw
dziki i zaj´czy, lebioda, komosa
(gotowane w czasie g∏odu) bez
czarny (lek, wino, marmolada), ja∏owiec (do wyrobu piwa, przyprawa, Êrodek dezynfekcyjny); runo
leÊne: grzyby, orzechy laskowe, jagody brusznice, ∏ochynie, maliny,
owoce jarz´biny, je˝yny i in.; tak˝e
zio∏a lecznicze i przyprawy np.
kmin, majeranek, sza∏wia, gorczyca do mi´sa, które z czasem zacz´to tak˝e uprawiaç w przydomowych ogródkach, zajmowa∏y wa˝ne miejsce w po˝ywieniu i polskiej
tradycji kulinarnej.
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przetwory
spi˝arniane

Spi˝arnia

roÊliny dziko
rosnàce i runo
leÊne

napoje

Technologia wyrobu Êliwowicy ∏àckiej produkowanej ze Êliwek z sadów nowosàdeckich zosta∏a wpisana do rejestru
zabytków jako zabytek kultury niematerialnej

Przetwory z owoców

Wyroby kuchni regionalnych
w Polsce sà bardzo zró˝nicowane i odznaczajà si´ bogactwem smaków. Sà one wa˝nym
sk∏adnikiem dziedzictwa. Sposoby wytwarzania tradycyjnych potraw i przetworów powinny byç popularyzowane
i chronione. S∏u˝à temu m.in.
konkursy, wyró˝nianie ich
w jad∏ospisach gospód i restauracji, oznaczanie znakami
jakoÊci i pochodzenia.
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miody

Napoje — specjalnoÊcià by∏y nalewki owocowe, wódki (np. Êliwowica ∏àcka — „krasilica”), piwo (np., kurpiowskie ja∏owcowe
— „kozicowe”, „koziniak”) oraz
zakwasy: z màki — na ˝ur, z buraków — na barszcz, z chleba —
na kwas (wsch. Polska).
Miód — to specja∏ polski. Dawniej by∏ to miód leÊny podbierany
dzikim pszczo∏om; póêniej miód
z pasiek zak∏adanych przy gospodarstwach.
Tradycje bartnicze i pszczelarskie
by∏y rozwini´te na Kurpiach, Mazowszu, Górnym Âlàsku, w Beskidzie Sàdeckim.

WYTWÓRCZOÂå WIEJSKA
Od dawna tradycyjna hodowla i uprawy
wspó∏istnia∏y z lokalnym rzemios∏em
i wytwórczoÊcià przemys∏owà.
RzemieÊlnik wytwarza∏ przedmioty codziennego
u˝ytku niezb´dne dla rolnictwa. Artysta ludowy
zdobi∏ je malujàc, rzeêbiàc, wycinajàc i haftujàc.
Równie˝ odzie˝, naczynia i domy by∏y upi´kszane.
W ten sposób wykszta∏ci∏y si´ odr´bnoÊci regionalne
i lokalne, pozwalajàce rozró˝niç nawet sàsiednie wsie.
Na niektórych terenach do dzisiaj kontynuuje
si´ tradycyjnà wytwórczoÊç, gdzie indziej ca∏kowicie
o niej zapomniano.
Wa˝niejsze rodzaje wyrobów ludowych :
• tkaniny (kilimy, dywany, pasiaki, hafty i koronki,
stroje ludowe)
• wyroby z metalu (krzy˝e, kraty, balustrady, okucia,
narz´dzia, galanteria metalowa, odlewy)
• wyroby z drewna (meble, sprz´ty domowe, zabawki,
ozdoby z wiórów, rzeêba)
• wyroby z gliny (kafle, garnki, donice, figurki)
• wyroby ze skóry (ko˝uchy, torby, paski ozdobne,
kierpce, sakwy, portmonetki)
• wyroby plecionkarskie ze s∏omy, wikliny, korzenia
i trawy (meble, kosze, sita, kapelusze, maty, zabawki,
ozdoby)
• wyroby z papieru (wycinanki, naklejanki, pajàki,
sztuczne kwiaty).
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wytwórczoÊç przemys∏owa
— wykorzystujàca lokalne
surowce (kamieƒ, glin´, tuf,
rud´ darniowà, trzcin´,
s∏om´, drewno)
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sztuka ludowa przedmioty —
u˝ytkowe, zwiàzane z religià
i zwyczajami, s∏u˝àce do
dekoracji

rzemios∏o — tradycyjne zawody
i umiej´tnoÊci: budownictwo,
wytwarzanie odzie˝y, sprz´tów
i narz´dzi
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Tradycyjne zawody i umiej´tnoÊci
Pokrywanie dachów nale˝a∏o do
tradycyjnych zawodów wiejskich.
DziÊ jednak niewielu rzemieÊlników potrafi u∏o˝yç strzech´.
Teraz w Polsce, podobnie jak na
ca∏ym Êwiecie, wraca si´ do ekologicznych sposobów budowania
domów i do naturalnych materia∏ów, odtwarza si´ pierwotne pokrycia. Strycharze majà szans´ na
powrót do zawodu.

Warto przekonaç si´ czy zachowa∏y si´ w okolicy przedmioty wytwarzane przez miejscowych rzemieÊlników, czy
kontynuowane sà stare zawody, czy przedmioty obecnie
produkowane nawiàzujà do
tradycyjnych wzorów. Tradycja w twórczy sposób przekszta∏cana, mo˝e stanowiç êród∏o dochodu.
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budownictwo

Wymiana strzechy na dachu kurpiowskiej cha∏upy. Stawinoga (gm. Zatory, woj. mazowieckie)

narz´dzia i sprz´t

wytwarzanie
odzie˝y

Fotografia pochodzi z 1963 roku i ukazuje nieistniejàcà ju˝ osiemnastowiecznà kuêni´ z K∏ody (gm. Rydzyna, woj. wielkopolskie)

Tradycyjne zawody i umiej´tnoÊci mogà byç zaj´ciem ubocznym albo podstawowym. Przedmioty wytwarzane przez miejscowych rzemieÊlników (bednarza, ko∏odzieja, stolarza, kowala, garncarza) nierzadko s∏u˝y∏y nie tylko mieszkaƒcom
wsi ale by∏y sprzedawane innym odbiorcom.
Ludzie wykonujàcy prace budowlane nosili rozmaite miana.
Byli np. cieÊle, strycharze, dekarze i murarze.
Dzia∏a∏y garbarnie i kuÊnierze których wyroby (ko˝uchy, buty pasy, sakiewki, uprzà˝) by∏y cz´sto bogato zdobione.
Nie wsz´dzie si´ zachowa∏a znajomoÊç tradycyjnego rzemios∏a jak na przyk∏ad umiej´tnoÊç wytwarzania gontu, dranic,
a ju˝ specjalnej wprawy wymaga∏o uk∏adanie ∏upku. Szczególnie cenieni, ze wzgl´du na swoje umiej´tnoÊci ciesielskie,
sà do dzisiaj mieszkaƒcy Podhala i Podkarpacia.
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pozyskiwanie
surowców

W ka˝dej wsi lub majàtku ziemskim istnia∏a kuênia. Kowal podkuwa∏ konie, wyrabia∏ i naprawia∏ narz´dzia metalowe, cz´Êci
do pojazdów, okucia i zamki do drzwi, skrzyƒ. Kuênia by∏a te˝
miejscem spotkaƒ towarzyskich. Cenionymi kowalami byli Cyganie. Wspó∏czeÊnie, tam gdzie koƒ s∏u˝y jako zwierz´ pociàgowe czy rekreacyjne, kowal nadal wykonuje tradycyjny zawód.
Tam gdzie te potrzeby zanik∏y, wytwarza ozdobne ogrodzenia,
bramy, kraty, latarnie, wilki, krzy˝e, kwietniki itp.
Wraz z modà: na kupowanie starego domu na wsi lub budowanie nowego na wzór tradycyjnych, na zdobienie ogrodów symbolicznymi przedmiotami, ogradzanie posesji miejskich i wiejskich kutymi p∏otami, na coraz powszechniejsze zak∏adanie kominków w mieszkaniach, na kontynuowanie zwyczajów majàcych zapewniç pomyÊlnoÊç domowi, na kolekcjonowanie starych przedmiotów czy wreszcie, na kupowanie ludowych wyrobów — nadesz∏a mo˝liwoÊç uratowania ginàcych wiejskich zawodów. Warsztaty rzemieÊlnicze i przemys∏owe mogà staç si´
êród∏em utrzymania (nowi mieszkaƒcy, turyÊci, pamiàtkarstwo).

Wyroby garncarskie — w wielu
miejscach w Polsce dzia∏a∏y
warsztaty garncarskie. RzemieÊlnicy wyrabiali: garnki, misy, kafle
do pieców, gliniane zabawki. Ka˝dy region charakteryzowa∏ si´ innà technikà wypalania, sk∏adnikami i sposobami zdobienia przekazywanymi z ojca na syna. ¸atwo
rozpoznaç naczynia z Chmielna,
wykorzystujàce tradycyjne zdobnictwo i wzornictwo kaszubskie,
czy charakterystyczne ptaszki na
bia∏ej polewie z Bolimowa. Z tradycji kujawskiego zdobnictwa
wyros∏a znana na ca∏ym Êwiecie
fabryka fajansu we W∏oc∏awku.
Le˝ajsk jest nadal oÊrodkiem
garncarstwa ludowego, a do
I wojny Êwiatowej by∏ te˝ oÊrodkiem wyrobu kafli. Kiedy zapotrzebowanie na nie zanik∏o, rzemieÊlnicy skupili si´ na wyrobie
garnków i zabawek glinianych
(gwizdków). Swoje wyroby sprzedajà na jarmarkach.
Wyroby istniejàcych jeszcze
niewielkich zak∏adów przemys∏owych i rzemieÊlniczych cechuje wysoka jakoÊç, typowa
dla regionu forma i zdobienia
oparte na tradycji, niekiedy
twórczo przekszta∏conej.
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wyroby z gliny

Sprzeda˝ wyrobów garncarskich na jarmarku w Le˝ajsku

wyroby z metalu

tkaniny

Przepi´kne, r´cznie wykonane serwetki

Wszystko co jest wykonywane r´cznie z czasem staje si´ produktem poszukiwanym, wielokrotnie dro˝szym ni˝ wyroby
fabryczne. Byç mo˝e odzyskanie takich umiej´tnoÊci b´dzie
szansà dla naszej miejscowoÊci.
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wyroby z drewna

Wyroby z drewna — dawniej miejscowi stolarze wykonywali na
zamówienie przedmioty z drewna. W zale˝noÊci od regionu ró˝ni∏y si´ one formà i zdobieniem. Warto sprawdziç czy w domach
zachowa∏y si´ dawne meble (skrzynie, szafy, ∏awy, miÊniki)
o formach regionalnych, czy wyrzucono je na strych. A mo˝e
trafi∏y do muzeum lub skansenu? Byç mo˝e dzia∏ajà warsztaty
produkujàce meble, lub wytwarza si´ przedmioty (np. laski, zabawki, formy do serów, mas∏a, pierników) o charakterystycznym
kszta∏cie i wzornictwie. JeÊli uda∏oby si´ „o˝ywiç” dawne umiej´tnoÊci mog∏oby to byç korzystne dla wszystkich.
Tkactwo — od XIV do XIX wieku funkcjonowa∏o wiele warsztatów tkackich. Zanik∏y one z chwilà pojawienia si´ przemys∏owych tkalni. Jednak w niektórych miejscach Polski znajomoÊç
dawnych technik tkania, robienia haftów czy koronek o regionalnych wzorach nie zgin´∏a. Znane sà szeroko koronki z Koniakowa, z∏oty i kolorowy haft kaszubski, kilimy z Bia∏ostoczyzny,
∏owickie pasiaki czy krzy˝ykowy haft kurpiowski. Mo˝e wyroby
lokalnego rzemios∏a przetrwa∏y i w waszej okolicy?

Malowanie — na wielu obszarach
Polski maluje si´ Êciany lub fragmenty domów, obejÊcia. Domy pokrywa si´ przedstawieniami
(kwiaty, zwierz´ta, ludzie, formy
geometryczne) lub tylko jednym
kolorem, który ma cz´sto informacyjne znaczenie (kolor niebieski
— panna na wydaniu). Malujà
przewa˝nie kobiety. Zdobi si´ ca∏e
Êciany lub tylko jakieÊ fragmenty
(obramienie okien, uszczelnienie
belek). NiegdyÊ malowano meble
(miÊniki, krzes∏a, skrzynie, szafy),
dziÊ ten zwyczaj zanik∏. W po∏udniowej Polsce rozwin´∏o si´ malarstwo na szkle, swojà inspiracj´
czerpiàce z koÊcielnych witra˝y.
We wsi Zalipie w Tarnowskiem
w okresie mi´dzywojennym m∏ode gospodynie zapoczàtkowa∏y lokalnà tradycj´ zdobienia cha∏up.
DziÊ malujà nie tylko zewn´trzne
i wewn´trzne Êciany domów, ale
powa∏y, piece, studnie, Êciany stodó∏, drzwi do ziemianek, a nawet
psie budy. Od 1948 r., kiedy odby∏
si´ pierwszy konkurs, co roku wybierana jest naj∏adniej malowana
zagroda. Ta swoista konkurencja
doprowadzi∏a do wytworzenia
bardzo widowiskowego zwyczaju,
który wyró˝nia t´ wieÊ od innych
i Êciàga wielu turystów.
68

snycerstwo

Cha∏upa z Zalipia

zdobnictwo

Rzeêbienie i wycinanie — by∏y wa˝nymi dziedzinami wypowiedzi artystycznej. Rzeêbiarze wykonywali dzie∏a do ozdobienia
koÊcio∏a, przydro˝nych kapliczek, ale i o tematyce Êwieckiej.
Nierzadko rzeêbili z potrzeby serca. Póêniej, z chwilà pojawienia
si´ mody na ludowe wytwory, zacz´li sprzedawaç swoje wyroby.
Najbardziej wartoÊciowe znalaz∏y si´ w muzeach i skansenach.
Innym przejawem ludowej sztuki sà kraszanki (pisanki), wycinanki, pajàki, znajdujàce wielu nabywców. Tradycje ludowego
zdobnictwa podtrzymujà konkursy i wystawy.

Snycerskie zdobienie podlaskiej cha∏upy

Rozejrzyjmy si´ czy w przesz∏oÊci lub obecnie w okolicy pracuje artysta ludowy. Jakie prace i dla kogo wykonuje? O jakiej
tematyce i jakà technikà? Czy s∏u˝à dla zaspokojenia w∏asnych potrzeb, do dekoracji domu lub innych budynków we
wsi, czy znajdujà nabywców poza wsià?

Na Podlasiu do dziÊ zdobi si´ obramienia okien, szczyty i naro˝niki domów, a miejscowi rzemieÊlnicy konkurujà ze sobà w wykonywaniu snycerskich arcydzie∏. Podobnie jest na Kurpiach, innà form´ przyjmuje zdobnictwo podhalaƒskie. Na ziemiach zachodnich sà wsie, gdzie mieszkaƒcy malujà drzwi i okiennice
oraz murowane domy w taki sposób, w jaki tradycyjnie zdobili
drewniane cha∏upy ich rodzice i dziadkowie, pochodzàcy z centralnej Polski.
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Fragment 10-metrowego
krzy˝a z Grabowa
nad Prosnà z 1858 r., dzie∏o
najoryginalniejszego
z twórców wielkopolskich
Paw∏a Bryliƒskiego

Na granicy rzeêby i r´kodzie∏a pojawiajà si´ drobne wyroby
z drewna, gliny, niekiedy ∏àczone z innymi materia∏ami. Sà to
zabawki, dawniej cz´sto przedmioty zwiàzane z obrz´dowoÊcià.
Do najbardziej popularnych nale˝à ptaki z gliny i drewna, malowane, wycinane, przyozdabiane piórkami. Znane sà z Ma∏opolski, kielecczyzny, suwalskiego. Na Kurpiach sà to zestawy zwierzàt ró˝nego rodzaju.
Tradycyjne szopki bo˝onarodzeniowe to szczególny przyk∏ad
twórczoÊci ludowej. Ciesielstwo, rzeêba, malarstwo, wycinanki — to umiej´tnoÊci potrzebne dla wykonania jednego, szczególnego dzie∏a. I choç najs∏ynniejsze szopki to produkty „miejskiej” ludowoÊci, wykonuje si´ je te˝ na wsiach w ró˝nych regionach.
Konkursy szopkarskie cieszà si´ powodzeniem.

Gliniane ptaszki z I∏˝y i R´docina
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ozdoby z papieru,
s∏omy, wiórów, gliny

Szopka krakowska

wyroby
w∏ókiennicze

Tradycyjny ubiór zachowa∏ si´ w kilku regionach Polski: najbardziej znane sà stroje kurpiowskie, podhalaƒskie, ∏owickie. Rzadko noszone sà na co dzieƒ. Przewa˝nie zak∏ada si´ je przy wa˝nych okazjach.
W kszta∏towaniu stroju ludowego haft zawsze mia∏ ogromne
znaczenie. Zdobiono koszule, chusty, gorsety, spódnice,
spodnie, ko˝uchy, a tak˝e obrusy, poduszki, r´czniki itp. Ró˝nego rodzaju wzory i techniki haftowania znane sà do dzisiaj od
Ma∏opolski po Pomorze. Moda na wyroby haftowane trwa nadal
i zarówno w Polsce jak i za granicà cieszà si´ one ogromnym powodzeniem.

Hafciarki w bluzkach z wzorem typowym dla Kurpiów Bia∏ych
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Wielobarwne stroje ¸owiczanek w czasie procesji Bo˝ego Cia∏a

Prace wspó∏czesnych artystów ludowych
Rzeêba i malarstwo (szczególnie
na szkle) to dziedziny sztuki ludowej, które rozwin´∏y si´ w oryginalnà twórczoÊç artystycznà wyrastajàcà poza doraêne, codzienne
potrzeby wsi. TwórczoÊç ta zaskakuje ró˝norodnoÊcià i bogactwem
form. Dzie∏a te cieszà si´ zainteresowaniem nie tylko ludzi „z miasta”, lecz tak˝e obcokrajowców,
nabywane sà tak˝e przez muzea.
W niektórych regionach rzeêbà
i malarstwem zajmujà si´ ca∏e rodziny, niekiedy ca∏e wsie. Wielokrotnie twórcy stworzyli w∏asny
styl, choç êród∏em inspiracji pozosta∏a zarówno tematyka jak i forma
wypowiedzi artysty ch∏opskiego.
Wspó∏czesna sztuka ludowa ró˝ni si´ od dawnej. Nie zawsze jest
wyrazem potrzeb w∏asnych, cz´sto powstaje na zamówienie. Dzisiejszà twórczoÊç ∏àczy z dawnà
podobieƒstwo stylistyczne, zbli˝ona bàdê identyczna technika
wykonania, wi´ê z tradycjà, cz´sto ten sam sposób artystycznego
myÊlenia. Funkcja powsta∏ego
dzie∏a jest jednak ju˝ inna.
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malarstwo

Pieta, obraz na szkle namalowany przez Ann´ Stopk´-S∏owiƒskà z Zakopanego

Obraz olejny zatytu∏owany „WieÊniaczka i indyki”
namalowany przez Jadwig´ Szredel

Drewniana rzeêba przedstawiajàca Êw. Jerzego wykonana przez ludowego artyst´ Adama Zegad∏o

Anio∏ek jadàcy na baranku, rzeêba drewniana wykonana przez Bogdana G´bskiego z Nowego Odrowà˝ka
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rzeêba

Rzeêbiarze — W∏adys∏aw Chajec, W∏adys∏aw Wójcik, Roman
Âledê, Edward Ko∏acz, Adam Zegad∏o; malarze- Ewelina P´ksowa, Zdzis∏aw Walczak, Krzysztof Okoƒ to twórcy o ustalonej renomie, a wymieniamy ich tylko dla przyk∏adu, gdy˝ wymieniç
wszystkich niezwykle utalentowanych twórców ludowych
w Polsce nie sposób. JeÊli mieszkajà obok nas, w naszej okolicy,
to ich obecnoÊç i popularnoÊç promieniuje na nas wszystkich.

RODZINA, SÑSIEDZTWO, WSPÓLNOTA LOKALNA
˝ycie rodzinne

˚ycie rodzinne zwiàzane jest z najbli˝szà rodzinà
(dziadkowie, rodzice, dzieci) i bezpoÊrednim otoczeniem
(domem, zagrodà, ogrodem). Dotyczy te˝ rodziny
rozszerzonej (rodzeƒstwa, kuzynów) spotykajàcej si´
z okazji Êwiàt i uroczystoÊci rodzinnych.

gazeta
lokalna

Kontakty sàsiedzkie to nie tylko wzajemna pomoc
w pracach w gospodarstwie, spotkania na jarmarkach
i odpustach, ale te˝ wspólny udzia∏ w zabawach, tak˝e
obrz´dowych, muzykowanie np. w chórze, czy w zespole
folklorystycznym.
Wspólnota lokalna — jej dzia∏alnoÊç polega m.in. na
uczestnictwie w pracach podejmowanych na rzecz swojej
ma∏ej ojczyzny: budowaniu boiska, szko∏y, wodociàgów
i kanalizacji, wydawaniu lokalnej gazety, zbieraniu
informacji o przesz∏oÊci miejscowoÊci, dokumentowaniu
˝ycia wspó∏czesnego, udziale w do˝ynkach, lokalnych
Êwi´tach. Podejmowane sà te˝ wspólne przedsi´wzi´cia
gospodarcze: powstajà spó∏dzielnie, stowarzyszenia,
grupy producenckie.

wspólne
przedsi´wzi´cia
lokalne
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folklor

obyczaje, obrz´dy

rodzina rozszerzona

pomoc sàsiedzka
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˚ycie rodzinne
˚ycie rodzinne opierajàce si´ na wzajemnym poszanowaniu,
szacunku dla starszych, czerpaniu z tradycyjnych wartoÊci
wp∏ywa na wzmocnienie zwiàzków rodzinnych (trwanie rodziny trzypokoleniowej obejmujàcej dziadków, rodziców
i dzieci).
Dla utrwalenia to˝samoÊci rodziny wa˝ne jest te˝ piel´gnowanie pami´ci rodzinnej polegajàcej na zbieraniu i przekazywaniu dokumentów, listów, fotografii, opowiadaƒ i przedmiotów
zwiàzanych z historià rodzin, dbanie o groby przodków.

Franciszek Budych i Michalina Niemiec z Dàbrówki Wielkiej zawarli zwiàzek ma∏˝eƒski w 1951 roku. On jest ubrany w garnitur kupiony w mieÊcie, ona w tradycyjny strój weselny. Ich rodziny i oni sami nale˝eli przed II wojnà Êwiatowà do Zwiàzku
Polaków w Niemczech, który w aktywny sposób przeciwstawia∏
si´ germanizacji prowadzonej na terenach polskich w∏àczonych
do Rzeszy Niemieckiej.
Podtrzymywali silne wi´zi rodzinne zawierajàc zwiàzki ma∏˝eƒskie tylko z Polakami z pobliskich miejscowoÊci: Dàbrówki, Babimostu, Nàdni i Nowego Kramska. Piel´gnowali j´zyk polski
(szko∏y by∏y w prywatnych domach), kultywowali stare zwyczaje, ubierali si´ w tradycyjne stroje, Êpiewali dawne pieÊni, uczyli dzieci gry na instrumentach muzycznych (dzi´ki temu tylko
tam przetrwa∏ unikalny kozio∏ zbàszyƒski). Te tradycje, choç
w zmienionej sytuacji, kultywowane sà do dziÊ, a wieÊ nale˝y do
najlepiej rozwini´tych na ziemiach zachodnich.
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˝ycie rodzinne

pami´ç przesz∏oÊci

Âlubne zdj´cie Michaliny i Franciszka

rodzina
rozszerzona

pomoc
sàsiedzka

Orszak weselny Lachów Sàdeckich

Okazjà do spotkaƒ w szerokim kr´gu rodzinnym i towarzyskim sà —
tak jak dawniej — przede wszystkim Êluby, chrzciny, pogrzeby,
pierwsze komunie ale tak˝e wyjazd do wojska, imieniny, jubileusze. Do dziÊ wià˝à si´ z tymi uroczystoÊciami specjalne obyczaje
i obrz´dy, choç nie wsz´dzie zachowa∏y si´ one w tradycyjnej formie.
Na zdj´ciu przedstawiony jest
konny orszak weselny Lachów
Sàdeckich — za Antoniego Lorczyka z Podegrodzia wychodzi za
mà˝ Kunegunda Witkowska z Gostwicy. Znana jest nawet data Êlubu — 12 wrzeÊnia 1918 roku.
Strój Lachów Podegrodzkich, zwanych te˝ Sàdeckimi, nale˝y do
najbardziej ozdobnych i kosztownych. Szczególnie bogate i pokryte wielobarwnà dekoracjà hafciarskà sà m´skie kaftany i spodnie,
w Krakowskiem z granatowego
sukna. Wg legendy przywilej noszenia kaftanów otrzymali ch∏opi
z Podegrodzia od króla Jana Kazimierza za bohaterskà i zwyci´skà
potyczk´ ze Szwedami, w których
kaftany si´ wtedy poubierali.
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Rozszerzona rodzina,
sàsiedztwo

Wspólnota lokalna
Dawniej, gdy nie by∏o telewizji, ch´tnie sp´dzano wspólnie
czas przy darciu pierza, kiszeniu kapusty, prz´dzeniu lnu
i we∏ny, s∏uchajàc opowiadaƒ o przesz∏oÊci. Teraz mieszkaƒcy wsi spotykajà si´ z innych powodów.
Dzia∏ajà wspólnoty parafialne. Podejmuje si´ wspólne dzia∏ania na rzecz rozwiàzania problemów dotyczàcych ca∏ej miejscowoÊci (budowa drogi, gazociàgu, boiska sportowego, szko∏y, za∏o˝enie spó∏dzielni itp.). Inicjujà te dzia∏ania miejscowi
liderzy (nauczyciel, wójt, ksiàdz). Wa˝na jest rola Ko∏a Gospodyƒ Wiejskich czy Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej, niejednokrotnie dzia∏ajàcej od dziesi´cioleci.
W szkole przekazuje si´ wiedz´ o przesz∏oÊci miejscowoÊci.
Zapisuje stare pieÊni, legendy, opowieÊci, zbiera widoki miejscowoÊci i fotografie. W wielu gminach wychodzà gazety poruszajàce tematy dotyczàce lokalnej ojczyzny. Niektóre wsie
doczeka∏y si´ w∏asnych monografii.
W wielu regionach kraju urzàdza si´ konkursy na naj∏adniejszy dom, ogród, zagrod´, które wzmacniajà patriotyzm lokalny
i pobudzajà do dzia∏ania. Równie˝ przygotowywanie do˝ynek,
czy uroczystoÊci religijnych integruje spo∏ecznoÊç lokalnà.
WieÊ Lisków ko∏o Kalisza od poczàtku XX wieku s∏yn´∏a z gospodarnoÊci miejscowych ch∏opów, którzy pod przewodnictwem
ks. Wac∏awa Bliziƒskiego wspólnie utworzyli Spó∏dzielni´ Rolniczo- Handlowà „ROLNIK”, za∏o˝yli warsztaty tkackie, Kas´ Po˝yczkowo-Oszcz´dnoÊciowà majàcà chroniç ch∏opów przed lichwà i Spó∏dzielni´ Mleczarskà, zbudowali Dom Ludowy, póêniej szpital dzieci´cy i szko∏´ rolniczà. Dzia∏a∏ teatr amatorski,
orkiestra i stra˝ po˝arna. Wychodzi∏o pismo „Liskowianie”.
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wspólne
przedsi´wzi´cia

lokalne
czasopisma

Widokówka wydana w 1937 r. ukazujàca pracowników spó∏dzielni
liskowskich

targi

jarmarki

odpusty

Ocena wieku konia przez obejrzenie jego uz´bienia na jarmarku w Sokó∏ce

Targi — znane od Êredniowiecza miejsca (osady) i sposób sprzeda˝y i wymiany towarów (g∏ównie p∏odów ziemi, wyrobów r´kodzie∏a i tradycyjnego rzemios∏a) oraz us∏ug (kowalskich, medycznych i in.). Odbywa∏y si´ w wyznaczone dni miesiàca, tygodnia. By∏y i sà miejscem handlu, spotkaƒ, rozmów i okazjà do
wymiany doÊwiadczeƒ. Spajajà wspólnot´ lokalnà.
Jarmarki — wielkie targi doroczne, w zawarowanych prawem
terminach; cz´sto wyspecjalizowane np. w sprzeda˝y koni:
w Sokó∏ce, w Skaryszewie i Bodzentynie; wyrobów ludowego
garncarstwa np. w Le˝ajsku.
Odpusty — uroczystoÊci koÊcielne, parafialne ku czci ró˝nych
Êwi´tych. Towarzyszy∏ im handel przykoÊcielny; na wsi mia∏y
charakter Êwi´ta ludowego.
Targi i jarmarki odbywajà si´ w wielu regionach, w tradycyjnych
miejscach i terminach. Niekiedy ∏àczà si´ z datami odpustów parafialnych np. jarmark Êwi´tomarciƒski w Myszyƒcu, Êwi´tojaƒski w ¸owiczu, Êwi´tomichalski w Studziennej w Opoczyƒskiem, na Matk´ Boskà Zielnà w Le˝ajsku. ˚ywa jest tak˝e tradycja handlu przykoÊcielnego w odpusty. Zanika sprzeda˝ tradycyjnych produktów; zast´pujà je coraz cz´Êciej wyroby wspó∏czesne, fabryczne: meble, dywany, elektronika itd.
Targi i jarmarki oraz odpusty by∏y równie˝ miejscem rozrywki,
rekreacji, pocz´stunków w karczmie, wyst´pów w´drownych
kuglarzy, kataryniarzy i innych, o˝ywionego ˝ycia towarzyskiego, spotkaƒ, wymiany nowin, informacji.
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Targi, jarmarki, odpusty

Obyczaje Êwiàteczne
Bo˝e Narodzenie
Wieczerza — jest wa˝nym elementem najbardziej uroczyÊcie
obchodzonego Êwi´ta rodzinnego. Wieczerza postna zwana wilià, wigilià, postnikiem, obiadem bo˝ym (np. na Ziemi Sàdeckiej) — sk∏adajàca si´ z potraw postnych najcz´Êciej z 12 daƒ.
Tradycyjnymi potrawami sà: groch z kapustà, pierogi z kapustà
i grzybami, zupa grzybowa, barszcz z uszkami, kluski z makiem,
karp.
Op∏atek — wieczerz´ poprzedza, wy∏àcznie polski zwyczaj dzielenia op∏atka, który wraz z resztkami potraw, zanoszono byd∏u.
Ozdoby — tradycyjnie polskie Êwiàteczne przystroje: ozdoby
z op∏atka (Êwiaty, pod∏aêniki), snopy zbo˝a stawiane w kàtach
izby, siano rozÊcie∏ane pod obrusem i sypane na stó∏ ziarno zastàpi∏y obecnie choinki (pierwsze pojawi∏y si´ w Polsce w po∏owie XIX w.)
Prezenty — najm∏odszà tradycjà sà prezenty gwiazdkowe, które
w zale˝noÊci od regionu przynoszà: Êw. Miko∏aj (Polska centralna), Gwiazda (Kaszuby), Anio∏ek (Galicja), Stary Józef (Wielkopolska), Dzieciàtko Jezus (Górny Âlàsk).
UroczystoÊci wigilijne zamyka, odprawiana o pó∏nocy, Msza Êw.
— jutrznia (Pasterka).
Obchody kol´dnicze to trwajàca od Bo˝ego Narodzenia do Êwi´ta Trzech Króli, a czasem nawet do Matki Boskiej Gromnicznej,
Êwiàteczna kwesta i wyst´py (Êpiewanie pieÊni, odgrywanie ró˝nych weso∏ych scenek, jase∏ek), dzieci i m∏odzie˝y po∏àczone ze
sk∏adaniem ˝yczeƒ. Tradycja si´gajàca Êredniowiecza, majàca
zasi´g europejski. W ca∏ej Polsce chodzono po kol´dzie z maskami zwierz´cymi: turoniem, kozà, konikiem, niedêwiedziem,
z gwiazdà, szopkà kukie∏kowà. Chodzi∏y tak˝e tzw. Herody —
grupy w´drownych aktorów-amatorów.
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ozdoby

Grupa kol´dników ze wsi Modlnica pod Krakowem

wypieki

Nowy Rok. Karnawa∏ i zapusty
Przebieg tego dnia (1 stycznia) ma decydowaç o ca∏ym nadchodzàcym roku. Powinien up∏ywaç w zgodzie, sytoÊci i dobrym nastroju.
Nowy Rok — z tym dniem wiàza∏y si´:
— praktyki na urodzaj (w wi´kszoÊci b´dàce powtórzeniem
praktyk wegetacyjnych wigilijnych,
— pochody i zabawy noworoczne, kwesty dzieci zwanych „nowoleci´tami” (Polska p∏d.), obchody „drabów noworocznych”
(Ziemia Sàdecka i Rzeszowska), ciekawe, barwne obchody
dziadów noworocznych odbywajàce si´ w kilku wsiach ˝ywieckich (m.in. Milówka, Zwardoƒ).
Karnawa∏ — w przesz∏oÊci by∏ czasem zabaw, maskarad, zawodów, muzyki, taƒca, pocz´stunków, biesiad, powszechnej weso∏oÊci, tak˝e wielu ludowych praktyk obrz´dowych (podkozio∏ek, „wkupne do bab” — w∏àczenie m∏odo˝eƒcowych do grona
m´˝atek).
Zapusty — czyli po˝egnanie karnawa∏u. W ca∏ej Polsce cukiernie
i piekarnie przygotowujà tradycyjne wypieki: pàczki i chrusty
(zw∏aszcza w T∏usty Czwartek).
Tradycyjne wypieki noworoczne:
— „bochniaczki”, „szczodraki” — ma∏e chlebki i bu∏ki na Podhalu i Pogórzu; cz´stowano nimi dzieci i odwiedzajàcych dom
goÊci i kol´dników,
— „nowe latka” i „byÊki”: zwierzàtka z ciasta na Kurpiach, Warmii, Mazurach pieczone na pomyÊlnoÊç hodowli.
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Dziady ˝ywieckie noworoczne

Wielki Tydzieƒ i Wielkanoc
Wielki Tydzieƒ — jest to czas obrz´dów religijnych i przygotowaƒ
do Wielkanocy — najwa˝niejszego
Êwi´ta koÊcielnego a tak˝e rodzinnego. Cykl Êwiàteczny rozpoczyna
Niedziela Palmowa, a koƒczy Êmigus dyngus w Poniedzia∏ek Wielkanocny. Najwa˝niejsza jest uroczysta poranna Msza Êw. (Rezurekcja) z procesjà oraz spo˝ywane
po nabo˝eƒstwie „Êwi´cone”, czyli rodzinne Êniadanie poprzedzone rytua∏em dzielenia si´ poÊwi´conym jajkiem.
W obchodach Êwiàtecznych Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy zachowa∏o si´ dotychczas wiele tradycyjnych przedmiotów i zwyczajów: palmy, pisanki, misteria pasyjne, stra˝e grobowe, Êwi´cenie
pokarmów, objazdy i Êwi´cenie
pól i inne.
˚ywa jest tradycja zdobienia jaj
wielkanocnych. Jaja g∏adko malowane tzw. kraszanki wyst´pujà
w ca∏ej Polsce; pokryte wzorami
„pisanki” w szerokim pasie ziem
wschodnich, w Polsce centralnej,
na Âlàsku. Baranki z ró˝nych surowców od XVII w., sà symbolem
wielkanocnych obchodów Êwiàtecznych.
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symbole
Êwiàteczne
W Wielki Piàtek wieczorem w koÊcio∏ach w ca∏ej Polsce wystawiane sà stra˝e grobowe. Najciekawsze, zwane „turkami wielkanocnymi” wystawiane sà na Ziemi Rzeszowskiej (Rzeczyca, Sarzyna, Gniewczyna)

obrz´dy

Procesyjny objazd pól (procesja stu koni) — relikt wiosennych obrz´dów wegetacyjnych ˝ywy w Pietrowicach na
Âlàsku Raciborskim

Âmigus dyngus — oblewanie wodà, odwieczny obrz´d wegetacyjny majàcy zapewniç uprawom
dostatek deszczu. By∏ tak˝e nie
pozbawionà zalotów zabawà.
W przesz∏oÊci „po dyngusie” chodzili ró˝ni przebieraƒcy: Siuda
Baba na Ziemi Krakowskiej, Êmigurciarze — s∏omiaki, w p∏d. Ma∏opolsce, tak˝e ch∏opcy z kogutem (w ¸owickiem, Rawskiem,
Sieradzkiem, na Âlàsku i w okolicach Kalisza).
Obrz´dy niszczenia zimy — mia∏y przyÊpieszyç nadejÊcie wiosny
i wegetacj´ roÊlin. Obecnie jest to
ju˝ tylko zabawa polegajàca na
topieniu kuk∏y symbolizujàcej
czas zimowy, choroby, z∏o,
Êmierç; nazywanej smerztkà (na
Podhalu), Êmiercichà (w Wielkopolsce), marzannà, marzaniokiem (na Âlàsku).
Pola Êwi´cono kropid∏em z palm
wielkanocnych, których czàstki
zatykano w zagony aby odwraca∏y z∏y urok i pobudza∏y wzrost
roÊlin.
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Wiosenne obrz´dy
wegetacyjne

Folklor
Folklor w przesz∏oÊci by∏ nierozdzielnie zwiàzany z ˝yciem wsi.
Przez wieki przekaz ustny stanowi∏ wy∏àczne êród∏o informacji
o czasach minionych, tradycji,
obyczajach i obrz´dach. Podobne
treÊci zawiera∏y równie˝ pieÊni,
muzyka i taniec. Miesza∏y si´
w nich treÊci pogaƒskie, ludowe
i chrzeÊcijaƒskie. Materialnym
przejawem odr´bnoÊci jest strój
i instrumenty ludowe (dudy, kozio∏ zbàszyƒski, burczybas, mazanki, diabelskie skrzypce itp.).
Stroje ludowe — jako najbardziej
odÊwi´tny, tradycyjny ubiór
wk∏adajà mieszkaƒcy wsi na najwi´ksze uroczystoÊci koÊcielne,
zw∏aszcza procesje. Najbardziej
widowiskowe sà procesje na Bo˝e
Cia∏o w Myszyƒcu i ¸owiczu. Pojawiajà si´ tak˝e nowe zwyczaje
zwiàzane z obchodami Êwiàt religijnych jak np. uk∏adanie dywanów kwietnych, po których kroczy procesja w Bo˝e Cia∏o w Spicymierzu (pogranicze wielkopolsko-sieradzkie).
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stroje ludowe

Mieszkanki Myszyƒca (woj. mazowieckie) w strojach kurpiowskich na procesji w Bo˝e Cia∏o

instrumenty
ludowe

Chór Kurpianek z Nowogrodu (woj. podlaskie)

Instrument muzyczny — kozio∏ wielkopolski (bia∏y)
wykonany przez Franciszka Modrzyka ze wsi Nàdnia
(gm. Zbàszyƒ) w województwie wielkopolskim
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muzyka,
taniec

Doceniono znaczenie folkloru ju˝
w XIX wieku, kiedy to Oskar Kolberg i inni badacze zacz´li dokumentowaç t´ form´ sztuki ludowej. Wiele z opisanych przez nich
zachowaƒ zanik∏o bezpowrotnie,
bo folklor, jak rzadko która dziedzina sztuki ludowej, podlega
ewolucji. Na jego zmian´ wp∏yw
ma i mia∏a moda czy zainteresowanie np. mieszkaƒców miast.
Pod wp∏ywem zewn´trznym w repertuarze zespo∏ów folklorystycznych, oprócz tradycyjnych pieÊni
i taƒców, pojawiajà si´ nowe elementy, a obok starych instrumentów muzycznych wspó∏czesne.
W zespo∏ach regionalnych spotykajà si´ i m∏odzi i starzy, pojawi∏a
si´ tak˝e muzyka folk w twórczy
sposób czerpiàca z tradycji.
W licznych festiwalach, organizowanych równie˝ w Polsce, uczestniczà zespo∏y folklorystyczne
z ca∏ego Êwiata. Spotykajà si´ tam
wspólnoty kulturowe, które zosta∏y rozdzielone granicami politycznymi (Bia∏orusini, Bukowianie,
Ukraiƒcy, Romowie).
Cz´sto folklor jest jedynym wyznacznikiem odr´bnoÊci regionalnej. Dobre zespo∏y mogà stanowiç atrakcj´ i reklam´ swojej
miejscowoÊci.

MIEJSCE, HISTORIA, REGION
Po 1945 r. w naszym kraju odbywa∏a si´ swoista
w´drówka ludów. Wiele rodzin z Kresów Wschodnich
i Polski Centralnej zosta∏o przesiedlonych na Ziemie
Zachodnie i Pó∏nocne. I choç stosowano tzw. przesiedlenia
równole˝nikowe, które nakazywa∏y, aby w nowym miejscu
znajdowa∏o si´ najmniej 10 rodzin z dawnej wsi,
to przemieszczenia te doprowadza∏y cz´sto do zerwania
wi´zi kulturowych i zniszczenia poczucia to˝samoÊci.
W∏adze niech´tne by∏y kultywowaniu tradycyjnych
zwyczajów, gdy˝ uznano, ˝e utrudni to szybkà integracj´
mieszkaƒców pochodzàcych z ró˝nych stron Polski.
W szko∏ach nauczyciele t´pili gwar´, wstydzono
si´ jej. Sami repatrianci te˝ niech´tnie przyznawali
si´ do swojej odmiennoÊci.
Na szcz´Êcie dziÊ regionalna ró˝norodnoÊç zosta∏a
doceniona i prze˝ywa prawdziwy renesans. Spo∏ecznoÊci
lokalne odzyskujà z dumà swojà to˝samoÊç. Wychodzà
publikacje zwracajàce uwag´ na te zagadnienia. Zbiera
si´ legendy, przepisy kulinarne, odtwarza stare
umiej´tnoÊci, zwyczaje i obrz´dy, przypomina lokalnà
histori´, tradycyjne nazwy miejsc, zaczyna si´ u˝ywaç
gwary, chroni stare domy. DziÊ nikt nie ma wàtpliwoÊci,
˝e tradycja mo˝e byç jednym z istotnych elementów
aktywnoÊci lokalnej, a twórczo przekszta∏cana
(np. muzyka folk lub agroturystyka) spotyka
si´ z szerokà akceptacjà odbiorców z innych regionów
kraju.
dziedzictwo kultury
niematerialnej (duchowej)
by∏ych i obecnych
mieszkaƒców
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dziedzictwo kultury
gospodarowania
przestrzenià

dziedzictwo kultury
materialnej
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Miejsce, nazwy, j´zyk
Nazwy miejsc sà niezwykle
cennym sk∏adnikiem naszego
dziedzictwa. Cz´sto nie zdajemy sobie sprawy jak wiele informacji nam przekazujà.

Historyczne — niekiedy z zamierzch∏à przesz∏oÊcià sà zwiàzane nazwy b´dàce wyrazem pami´ci historycznej: Dziewicza
Góra nale˝a∏a od 1253 roku do
klasztoru cysterek; Szwedzkie
Szaƒce — tak oznaczano na mapach w XIX w. prehistoryczne
grodziska.
Wynikajàce z funkcji — M∏yn Papiernia — dzia∏a∏ w XVIII w. m∏yn
produkujàcy papier; Wisielcza Góra — kiedyÊ znajdowa∏a si´ tam
szubienica, Mikstat — miejsce,
gdzie zbierali si´ rzemieÊlnicy
chcàcy otrzymaç prace.
Topograficzne — okreÊlajàce
w∏aÊciwoÊci miejsca: Góra — na
wyniesieniu, Zalesie — po∏o˝one
za lasem, Piaski — nieurodzajna
ziemia, Osiek — miejsce zaroÊni´te wymagajàce karczowania.
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nazwy miejsc

j´zyk

To wyniesienie nosi nazw´ Paƒska Góra. Jest ona Êwiadectwem istnienia tu w Êredniowieczu siedziby w∏aÊciciela
pobliskiego miasta St´szewa. Wiadomo z zapisków êród∏owych, ˝e od murowanego zamku wiod∏a przez zwodzony
most droga do koÊcio∏a i miasta po∏o˝onego za rzekà Samicà (nazwa „sama” — oznacza∏a g∏ówny nurt wody)

Wa˝nym elementem zbiorowej
pami´ci jest j´zyk. Jego regionalne i lokalne odmiany czyli
gwara sà jednym z najtrwalszych wyró˝ników to˝samoÊci.

W Poznaƒskiem mówi si´ na
ziemniaki pyry, na Podhalu —
grule, na Kaszubach — bulwy,
kartofle, felki, tufle; na Mazowszu
— kartofle.
Podobnie jest z wieloma innymi
nazwami. W inny sposób równie˝ akcentuje si´ s∏owa, inna jest
melodia i sk∏adnia zdaƒ, cechy,
które s∏ychaç nawet, gdy u˝ywa
si´ j´zyka literackiego. Mo˝na poznaç Âlàzaka, Kresowiaka, Mazura, Poznaniaka, Górala, Kaszuba
itp., ale i w ramach tych grup istniejà lokalne odmiany. To Êwiadczy o bogactwie naszej kultury.
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Stowarzyszenie Kaszubskie wyda∏o niedawno ten pi´knie ilustrowany elementarz, z którego dzieci mogà si´ dowiedzieç w sposób interesujàcy o historii i kulturze Kaszub, np. o tradycyjnym hafcie z∏otym i kolorowym z charakterystycznym motywem tulipana (tëlpa), pàczka (pãczk), niezabudki (niezabôtka) czy pawiego oczka (pawié òczkò). Z∏otem niegdyÊ haftowano hùwe — z∏oty czepiec (z∏otnicë), który panna otrzymywa∏a jako posag w dniu swojego Êlubu

Ka˝de miejsce opowiada swojà histori´...
DZIADEK i WNUK
— Dziadku! Po co tu przyszliÊmy?
— Chcia∏em ci pokazaç jak tu u nas ∏adnie.
— ¸adnie? Las jak las, rzeka jak rzeka, domy, koÊció∏, pole. Po prostu wieÊ. Co tu ∏adnego?
— Wiesz, ja te˝ tak kiedyÊ myÊla∏em. ZazdroÊci∏em naszemu sàsiadowi, ˝e wyjecha∏ do
Ameryki.
— Ale on tu wróci∏. To pan Walczak? On ju˝ umar∏. Mówi∏, ˝e tylko tu jest u siebie.
— No w∏aÊnie. Tyle widzia∏ ciekawych rzeczy na Êwiecie, a tu by∏o mu najlepiej.
— To co, nasze najlepsze?
— Dla nas najlepsze. Zobacz roÊlina, jeÊli dobrze wyroÊnie, nie lubi, aby jà przesadzaç.
Nie zawsze przyjmie si´ gdzie indziej. Musi si´ dostosowaç do innych. Ale jak nam si´
coÊ u nas nie podoba, to mo˝emy to zawsze zmieniç.

GOSPODYNI I MI¸OÂNIK ZABYTKÓW
— Dlaczego fotografuje pan mojà cha∏up´?
— Przepraszam bardzo, mam nadziej´, ˝e nie ma pani nic przeciwko temu.
— Pan to chyba z miasta. Ma∏o tam ∏adniejszych domów? Tam niech pan fotografuje.
— Widzi pani, mnie to podobajà si´ takie domy. Drewniane, z gankiem, z ogródkiem
kwiatowym. Takie jak si´ dawniej budowa∏o.
— Mój starszy syn mówi, ˝e trzeba ten dom zburzyç i wybudowaç nowy, elegancki.
— Niech pani na to nie pozwoli. To pi´kny dom, zabytkowy.
— Zabytek, nie zabytek. I tak si´ rozpadnie. Chocia˝ rzeczywiÊcie, mój m∏odszy syn mówi, ˝eby go nie burzyç. Tam podobno nowe domy stawiajà jak stare, tyle ˝e z ∏azienkà
i w ogóle wygodniejsze.
— No w∏aÊnie dlaczego, go nie wyremontowaç?
— Pan sobie tylko chodzi i patrzy, a kto za to zap∏aci?
— A jak wieÊ b´dzie brzydka i nijaka, to ja te˝ nie przyjad´, letnicy pojadà gdzie indziej,
a syn w koƒcu te˝ wyjedzie, na zawsze.
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PRZYBYSZE
— S∏ysza∏am, ˝e zna pan tà wieÊ lepiej ni˝ tutejsi.
— Wie pani, t´ wieÊ badali etnografowie ju˝ kilkadziesiàt lat temu. Mo˝na przeczytaç
o niej w ksià˝kach. Nawet typ spichlerza nosi od niej nazw´.
— I co z tego wszystkiego zosta∏o?
— Niewiele jak na to, co by∏o. Ale w porównaniu z innym wsiami ca∏kiem sporo.
— A wie pan, ˝e tu jest przysió∏ek wykupiony przez ludzi z miasta. Domy tam przerobiono na letniaki.
— No, nie zupe∏nie, w trzech cha∏upach mieszkajà przez ca∏y rok. Jeden malarz — jego
obraz wisi w o∏tarzu, w koÊciele. Jego ˝ona pianistka przyje˝d˝a tu cz´sto. Jest te˝ pisarz, autor krymina∏ów. Rozmawia∏em z nim kiedyÊ. Mówi∏, ˝e nie lubi jeêdziç do miasta. Nowe ksià˝ki posy∏a do wydawnictwa internetem. A jeden pan to mieszka w cha∏upie takiej jak dawniej, bez wygód.
— Tam naprawd´ jest pi´knie. Wspania∏e widoki, pyszna woda ze êród∏a. Herbata Êwietna. I nikt si´ nigdzie nie spieszy.
— Sama chcia∏abym mieç taki dom, ale wszystkie wykupione.
— Mamo! Tam jest jeden dom ca∏kiem nowy, ale podobny do tych starych. Mówili, ˝e
w sàsiedniej wsi mieszkajà cieÊle, którzy umiejà takie domy stawiaç. By∏oby fajnie
w takim domu mieszkaç.
— No w∏aÊnie, bo tutejsi budujà ca∏kiem inaczej — po miejsku. Jakby to zrobiç, ˝eby by∏o i ∏adnie, i wygodnie, po wiejsku i po miejsku, i po naszemu.
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Regiony — ma∏e i wi´ksze ojczyzny
Co to jest region?
Podró˝ujàc po Europie dostrzegamy, ˝e po drodze krajobraz wyró˝nia si´ nie tylko ukszta∏towaniem terenu i roÊlinnoÊcià, lecz tak˝e
tym, co ludzie budujà i co uprawiajà. I to, co wytworzyli w ciàgu wielu stuleci, przedstawia si´ w ró˝nych krajach ca∏kiem odmiennie.
Gdy choç na chwil´ zatrzymamy si´, zetkniemy si´ tak˝e z innymi ni˝ „nasze” obyczajami. Przyroda i dzie∏a cz∏owieka tworzà krajobraz
kulturowy, który inaczej wyglàda w Holandii, w Niemczech czy w Grecji. Równie˝ w Polsce, mimo ˝e w znacznej po∏aci jest nizinna
i p∏aska, widzimy znaczne ró˝nice mi´dzy Âlàskiem, Wielkopolskà czy Mazowszem. Choç obecnie niemal wsz´dzie szpecà krajobraz blokowiska i ze sztancy wyprodukowane bloczki domków (jak fragmenty niezbyt atrakcyjnego ko˝ucha na mleku), to jednak jeszcze przeÊwieca dawna, miejscowa, tradycyjna i pi´kna zabudowa, a pojawiajà si´ ju˝ nowe domy i widaç nawiàzywanie do dobrych tradycji
dworków, dachów spadzistych czy formy nowoczesnej, ale nie tak ujednoliconej w wyrazie. Sà wi´c w naszym kraju obszary ró˝niàce
si´ znacznie cechami krajobrazu, architekturà, tradycyjnymi materia∏ami budowlanymi i kulturà ludnoÊci miejscowej.
Takie wyodr´bniajàce si´ obszary nazywane sà REGIONAMI HISTORYCZNO-KULTUROWYMI. Sà historyczne — bo ich odr´bne cechy
powsta∏y w ró˝nych czasach, a wi´c zdecydowa∏a o nich historia, kulturowe — bo ró˝nice kszta∏towa∏a kultura i tradycja mieszkaƒców
poczynajàc od mowy „tutejszej” (wychowany na Pomorzu ju˝ na dworcu w Krakowie s∏yszy odmienne akcentowanie i podobnie Krakowiak w Bydgoszczy) przez odmienny strój, obyczaj i folklor a˝ do architektury koÊcio∏ów, ma∏ych miasteczek i wsi.
Region to nazwa ogólna jakiegoÊ wyodr´bniajàcego si´ obszaru i u˝ywany jest zarówno do niewielkich terenów np. Ziemi Sàdeckiej, krain historycznych np. Âlàska Opolskiego (wyodr´bnionego z dawnego „wielkiego” Âlàska) jak i wi´kszych obszarów, obejmujàcych fragmenty znajdujàce si´ w ró˝nych paƒstwach (euroregiony) np. Region Nysy (czesko-niemiecko-polski). Nas szczególnie interesujà polskie
regiony historyczne, których poczàtki si´gajà odr´bnoÊci plemion s∏owiaƒskich z∏àczonych póêniej przez w∏adców piastowskich w jedno paƒstwo. W ró˝nych miejscach Europy szczeble drabiny tworzàcej region wyglàdajà podobnie: siedlisko — osada/wieÊ — zespó∏ osad
(sieç osadnicza) — ziemia — region.
Szczeble te sà charakterystyczne w ka˝dym zakàtku Europy, mimo, ˝e budulec wyodr´bniajàcy region jest tak ró˝norodny. Podobnie jest
w Polsce. Ta odr´bnoÊç budzi ciekawoÊç i szacunek innych. Cechy wyró˝niajàce pozwalajà odpowiedzieç sobie na pytanie jacy jesteÊmy,
okreÊliç NASZÑ TO˚SAMOÂå.
Skàd wzi´∏y si´ w Polsce regiony historyczno-kulturowe?
Przedstawiona ni˝ej prezentacja narodzin, rozwoju i przekszta∏ceƒ regionów (uj´tych we wspó∏czesnych granicach Polski) ró˝ni si´
w sposób zasadniczy od tradycyjnego uj´cia atlasów historycznych, które przedstawia∏y terytorium paƒstwa w nast´pujàcych po sobie
okresach historycznych. Regiony by∏y w nich uwzgl´dniane o tyle, o ile mieÊci∏y si´ w granicach paƒstwa polskiego. Tutaj przedstawiamy histori´ poszczególnych regionów; niekiedy ca∏kiem odmiennà od historii politycznej paƒstwa. Punktem wyjÊcia sà obszary plemienne, które 1000 lat temu uformowa∏y kszta∏t przestrzeni Królestwa Polskiego. Od tego czasu zmienia∏y si´ granice, obszary ju˝ wyró˝niajàce si´ ulega∏y kolejnym podzia∏om wewn´trznym. Ale równie˝ ∏àczy∏y si´ z sàsiednimi ziemiami, wchodzi∏y w obr´b innych paƒstw,
zachowujàc jednak pewnà odr´bnoÊç i swoistoÊç kulturowà nawet przez setki lat.
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Jak kszta∏towa∏y si´ regiony Polski
Budowanie podstaw
Mapa nr 1
regiony Polski oko∏o 960 r.
Pojawia si´ coraz wi´cej argumentów
wskazujàcych na istnienie ju˝ w IX wieku pra-regionów — „protoregionów”.
Wy∏onienie si´ z „mroków dziejów” Âlàska i Kraju WiÊlan (czyli póêniejszej Ma∏opolski) ju˝ w tym okresie wià˝e si´ zapewne z powstaniem Paƒstwa Wielkomorawskiego, a nast´pnie paƒstwa czeskiego i poprzedza narodziny pod koniec IX wieku Pomorza i w pierwszej po∏owie X wieku organizacji póêniejszego
„paƒstwa gnieênieƒskiego” (czyli obecnej Wielkopolski wraz z Kujawami).

Mapa nr 3
stan po roku 1000 r.
Ukszta∏towanie terytorium Polski przez
przy∏àczenie Âlàska i kolejnych cz´Êci
póêniejszej Ma∏opolski u schy∏ku
X wieku pozwoli∏o Boles∏awowi Chrobremu zbudowaç zr´by paƒstwa przy
pomocy koÊcio∏a i organizacji polskiej
prowincji koÊcielnej z arcybiskupstwem
w Gnieênie. Centralne po∏o˝enie archidiecezji, otoczonej terytoriami podleg∏ych diecezji (w Poznaniu, Ko∏obrzegu,
Krakowie i Wroc∏awiu), wskazuje na
plan budowy takiej organizacji paƒstwa, w której stolice biskupie by∏y zarazem stolicami regionów plemiennych,
a ich wczeÊniejsze zjednoczenie umo˝liwi∏o powstanie Królestwa Polskiego.
Równie˝ Milsko i ¸u˝yce oraz Grody
Czerwieƒskie (ponownie) znalaz∏y si´
w obr´bie paƒstwa polskiego.
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Mapa nr 2
stan oko∏o 985 r.
„Paƒstwo gnieênieƒskie” oraz Pomorze
sta∏y si´ fundamentem paƒstwa polskiego; Âlàsk i Kraj WiÊlan by∏y do 990 roku
pod w∏adzà ksi´cia Czech. Dawna „ziemia L´dzian” zosta∏a cz´Êciowo zaj´ta
przez RuÊ Kijowskà (Grody Czerwieƒskie), by staç si´ póêniejszà Rusià Czerwonà i Wo∏yniem.

Mapa nr 4
stan z ok. 1090 r.
Diecezje otaczajàce arcybiskupstwo
w Gnieênie zosta∏y uzupe∏nione o biskupstwo p∏ockie dla Mazowsza. RównoczeÊnie jednak utrwala si´ podzia∏
paƒstwa na dwie prowincje: Wielkopolsk´ z Mazowszem i Ma∏opolsk´ ze Âlàskiem. W tym czasie Ziemia Che∏miƒska zosta∏a przy∏àczona do Mazowsza.
Dawne ziemie L´dzian zosta∏y trwale
opanowane przez RuÊ Halicko-W∏odzimierskà.
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Podzia∏ i wzrost

Mapa nr 5
stan w 1138 r.
Testament Boles∏awa Krzywoustego
z 1138 r. by∏ pierwszà reformà organizacji terytorialnej Polski — po kl´skach,
jakie w XI w. dotkn´∏y „imperium”
Chrobrego. Plan Krzywoustego, w∏àczajàc równie˝ reorganizacj´ terytoriów
diecezji, by∏ próbà wprowadzenia takich zmian, które uniemo˝liwi∏yby
w przysz∏oÊci ponowny rozpad terytorium na Wielkopolsk´ i Ma∏opolsk´. Mimo rozdrobnienia dzielnicowego trwa∏e
okaza∏y si´ instytucje paƒstwa. Sukcesem zakoƒczy∏y si´ próby przywrócenia
paƒstwa polskiego podj´te przez Przemys∏awa i W∏adys∏awa ¸okietka.

Mapa nr 7
stan po roku 1370 r.
Post´puje dalszy rozwój Paƒstwa Zakonu Krzy˝ackiego kosztem terytorium
Polski i Litwy. Równolegle Litwa opanowa∏a ca∏kowicie RuÊ Czarnà i Wo∏yƒ,
a Polska rozpocz´∏a proces stopniowego
przy∏àczania ziem dawnych Grodów
Czerwieƒskich (Ziemie Przemyska i Sanocka, Ksi´stwo Be∏skie i Ziemia
Che∏mska) oraz pozosta∏ych obszarów
Rusi Halickiej. Do Wielkopolski wróci∏a
Ziemia Wa∏ecka odebrana Nowej Marchii, ale równoczeÊnie wi´kszoÊç
ksi´stw Êlàskich znalaz∏a si´ w granicach Królestwa Czech.
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Mapa nr 6
stan z oko∏o 1250 r.
Po wczeÊniejszym o lat 100 oderwaniu
si´ Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej, rozpoczyna si´ proces ostatecznego odchodzenia Ksi´stwa S∏upsko-S∏awieƒskiego od Polski; paƒstwo Zakonu
Krzy˝ackiego rozpoczyna natomiast
próby powi´kszania swego terytorium
z lennej Ziemi Che∏miƒskiej (która nale˝a∏a uprzednio do terytorium Mazowsza), a Nowa Marchia opanowuje tereny pomi´dzy Wielkopolskà a Pomorzem Zachodnim. Równolegle Litwa
wkracza na RuÊ Czarnà (czyli póêniejsze Podlasie). Utrwala si´ podzia∏ Ma∏opolski na Ziemi´ Krakowskà i Ziemi´
Sandomierskà.

Mapa nr 8
stan oko∏o 1500 r.
Przy∏àczenie Prus Królewskich, lenna
(L´bork i Bytów oraz Prusy Zakonne)
i nabytki terytorialne (Ksi´stwo OÊwi´cimsko-Zatorskie i Ksi´stwo Siewierskie) oraz ostateczne oderwanie Âlàska
od Polski utrwali∏y na prawie 300 lat
kszta∏t przestrzeni Królestwa Polskiego.
W drugiej po∏owie XV wieku ukszta∏towa∏ si´ w Polsce wyjàtkowy w Europie
samorzàdowy ustrój terytorialny paƒstwa: sejmik powiatowy (ziemski), sejmik wojewódzki, sejmik generalny prowincji. Królestwo Polskie mia∏o 3 sejmiki generalne prowincji: Wielkopolski,
Ma∏opolski i Prus Królewskich.

1250

1500
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Rzeczpospolita I i II

Mapa nr 9
stan oko∏o 1620 r.
Po pokoju z Moskwà w Dywilinie
w 1619 r. Rzeczpospolita osiàgn´∏a swój
maksymalny zasi´g terytorialny, obejmujàc obszary o powierzchni ok. 1 miliona km2(!). WczeÊniej, w rezultacie
Unii Lubelskiej zawartej przez Królestwo Polskie z Wielkim Ksi´stwem Litewskim w 1569 r., do Korony przy∏àczono Podlasie, Wo∏yƒ oraz Kijowszczyzn´ i Brac∏awszczyzn´.

Mapa nr 11
stan oko∏o 1880 r.
Skutki rozbiorów Polski – rozbicie
i zmiany regionów historycznych. Po
Êredniowieczu, kolejnym okresem, który zmieni∏ krajobraz kulturowy w Europie Ârodkowej by∏ wiek XIX.
Z dwóch co najmniej powodów:
• zachodnia granica Imperium Rosyjskiego przesun´∏a si´ trwale na zachód
dzielàc Polsk´ i tworzàc g∏ównà kraw´dê cywilizacyjno-kulturowà w Europie Ârodkowej,
• rewolucja przemys∏owa i rozwój kolei
doprowadzi∏y do zmian i przekszta∏cenia w du˝ym stopniu sieci miast i wsi
(jedne traci∏y na znaczeniu, inne powstawa∏y) struktury osadniczej i sieci
dróg utrwalonych w XIV-XVI wieku.
Granice trzech zaborów sta∏y si´ w XIX
w. trwa∏ymi kraw´dziami cywilizacyjnymi, czytelnymi do dziÊ w krajobrazie
kulturowym.

1620

1880

Mapa nr 10
rok 1768
Reforma paƒstwa, ustroju i struktury terytorialnej Pierwszej Rzeczypospolitej,
której celem by∏o uczynienie z niej nowoczesnego paƒstwa. Utworzono wtedy
m.in. województwo gnieênieƒskie.
Pierwszy rozbiór Polski (1772) przekreÊli∏ realizacj´ zaplanowanej reformy.

Mapa nr 12
stan po 1923 r.
Kolejny etap utrwalania niekorzystnych przemian regionów historycznych. W 1919 r. powszechne by∏o przekonanie, ˝e wystarczy przemianowaç
rozbiorowe „gubernie” na województwa i spadek Imperium Rosyjskiego zamieni si´ w dziedzictwo II Rzeczypospolitej. Jednak ustawa o samorzàdzie
wojewódzkim z 1922 roku, wprowadzajàca warunki pozwalajàce wykorzystaç
odr´bnoÊci regionalne, nigdy nie doczeka∏a si´ realizacji. Podzia∏ terytorialny na województwa nie przekreÊli∏,
a raczej utrwali∏ granice zaborów.
Uk∏ad przestrzenny g∏ównych jednostek terytorialnych (a wi´c województw, powiatów i gmin) by∏ bardziej
kontynuacjà „imperialnych” guberni,
powiatów i gromad ni˝ nawiàzaniem
do tradycji zachodnioeuropejskich.

1768

1923
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Polska Rzeczpospolita Ludowa

Mapa nr 13
stan w 1948 r.
Po 1945 r. nowa w∏adza komunistyczna
poczàtkowo utrzyma∏a podzia∏ terytorialny II Rzeczypospolitej i dostosowa∏a
granice województw do nowych granic
paƒstwa (14 województw). By∏a to —
zasadniczo — kontynuacja podzia∏ów
terytorialnych z okresu zaborów i II
Rzeczypospolitej. W 1950 r. Boles∏aw
Bierut zlikwidowa∏ ostatecznie samorzàd terytorialny i wprowadzi∏ „system
jednolitej w∏adzy paƒstwowej”: gromadzkie, powiatowe i wojewódzkie rady narodowe.

1948

Mapa nr 14
stan po 1958 r.
Po 1950 r. dokonano dalszych zmian
w strukturze województw (utworzono
nowe województwa: koszaliƒskie, zielonogórskie i opolskie — razem by∏o
ich ju˝ 17), powiatów i gromad. Utworzono stopniowo 5 miast wydzielonych
na prawach województw (Warszawa,
¸ódê, Kraków, Wroc∏aw i Poznaƒ).

1975
Mapa nr 15
stan po 1975 r.
Reforma wprowadzana za Edwarda
Gierka rozpocz´∏a si´ w 1973 r. od scalenia gromad w wi´ksze gminy.
W 1975r. zlikwidowano powiaty oraz
równoczeÊnie 17 województw i 5 miast
na prawach województw tworzàc 49
ma∏ych województw.
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1958

pomorskie
Mapa nr 16
stan po 1 stycznia 1999 r.
Reforma przywróci∏a podzia∏ na gminy,
powiaty i województwa. Te ostatnie
mia∏y wielkoÊcià, liczbà i granicami nawiàzywaç do regionów historycznych,
przywracaç im to˝samoÊç, umacniaç
ich samorzàdnoÊç. Proponowano podzia∏ na 12-14 województw, jednak˝e
ostatecznie utworzono ich 16.

warmiƒsko-mazurskie
zachodniopomorskie
podlaskie
kujawsko-pomorskie

mazowieckie

wielkopolskie
lubuskie

∏ódzkie
dolnoÊlàskie

lubelskie

Êwi´tokrzyskie
opolskie
Êlàskie
podkarpackie
ma∏opolskie
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1999

Rzeczpospolita Polska

Czym ró˝nià si´ regiony?
Na oblicze i obraz ka˝dego regionu sk∏ada si´ wiele szczegó∏ów i cech. Zwracamy uwag´ na jego mieszkaƒców i krajobraz kulturowy.
U mieszkaƒców dostrzegamy odmiennoÊç mowy (j´zyk, dialekt), stroju i obyczaju. O odmiennoÊci krajobrazu decydujà jego ró˝ne sk∏adniki materialne i sposób ich wykorzystania oraz barwy. W poszczególnych regionach ró˝ne sà kszta∏ty dachów, inny materia∏, z którego
wykonano Êciany budowli itp., a cz´sto inny kolor nieba i ziemi. W∏aÊciwoÊci te sà rezultatem wielu stuleci gospodarowania cz∏owieka,
a koloryt krajobrazu jest po∏àczeniem kolorów natury i kultury materialnej.

Czym jest „regionalna to˝samoÊç kulturowa?”
Rozwa˝my to na przyk∏adzie istniejàcego od Êredniowiecza siedliska ludzkiego, tej najmniejszej z ojczyzn, którà mo˝e byç zagroda góralska albo gospodarstwo rybaka. Tradycyjny sposób rozplanowania budynków w obejÊciu, odr´bny dla hodowcy owiec i rybaka,
ukszta∏towa∏o wiele czynników wynikajàcych chocia˝by ze sposobu gospodarskiej produkcji. To te specyficzne czynniki powodowa∏y,
˝e, mimo i˝ budynki mieszkalne i gospodarcze przebudowywano lub budowano na nowo raz na 2-3 pokolenia, uk∏ad zabudowy dzia∏ki czyli jej organizacja przestrzenna pozostawa∏y nie zmienione przez wieki. Tak wi´c wspólna dla pokoleƒ tradycja sposobu zabudowy
— jako najtrwalsza — jest noÊnikiem to˝samoÊci kulturowej miejsca. Poniewa˝ tradycja ta dotyczy grupy bardzo podobnie rozplanowanych gospodarstw, charakterystycznych dla jakiegoÊ obszaru, mówimy, ˝e posiada on w∏asnà, regionalnà to˝samoÊç kulturowà.

Co sk∏ada si´ na bogactwo ró˝norodnoÊci?

dziedzictwo kultury
niematerialnej,
duchowej (by∏ych
i obecnych
mieszkaƒców)
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dziedzictwo kultury
gospodarowania
przestrzenià (siedlisko
— osada — wspólnota
— terytorium)

dziedzictwo
kultury
materialnej

Odr´bnoÊç regionalna, swoiste w∏aÊciwoÊci „ma∏ej ojczyzny” stajà si´ poszukiwanym dobrem na rynku europejskim. Trudno dziÊ wyobraziç sobie prawdziwà atrakcj´ turystycznà pomijajàcà specyfik´ regionu, miejscowoÊci czy miejsca. Ca∏a nowa ga∏àê turystyki — turystyka kulturowa — czerpie z zasobów tradycji miejsca. Dlatego warto postrzegaç te zasoby jako spadek po pradziadach. Warto dostrzec,
˝e ten spadek, choç nie liczony w pieniàdzach, jest bogactwem, gdy˝ mo˝e staç si´ poczàtkiem rozwoju regionu.

To, czy podoba nam si´ nasze otoczenie, na które co dzieƒ patrzymy, czy podoba nam si´ to, co zbudowali nasi rodzice, co sami zmieniamy i budujemy, wp∏ywa na to czy czujemy si´ „u siebie”.
OczywiÊcie jest mnóstwo ró˝nych rzeczy, które tworzà to˝samoÊç kulturowà miejsca. Takà to˝samoÊç czuje góral, który mówi: „Jestem
góralem i gdy wyje˝d˝am t´skni´ do hal”, takà ma mieszkaniec Kurpiów powracajàcy do Puszczy Zielonej. Wa˝nym sk∏adnikiem to˝samoÊci kulturowej miejsca jest poczucie granic terytorium regionu. Mówimy wi´c: „Jestem z Podhala, jestem z ˚ywiecczyzny... Wiem,
gdzie mieszkamy my, a gdzie sà ju˝ inni”. Granice terytorium MIEJSCA sà jednym z wa˝nych elementów „spadku po pradziadach”.
Ciàgle ˝ywe poczucie to˝samoÊci terytorialnej nadaje sens poczuciu posiadania „ma∏ej ojczyzny”.
„Ma∏a ojczyzna” — zawiera mo˝liwoÊci, stwarza szanse. Mogà one (lecz nie muszà) staç si´ dobrà podstawà dla jej rozwoju i polepszenia warunków ˝ycia jej mieszkaƒców. Mogà przynieÊç miejsca pracy, mogà tworzyç nowe „nie psujàc” tego, co odziedziczyliÊmy. Trzeba tylko dostrzec coÊ, co choç dla nas jest „codzienne”, innych zachwyca.
Odkrywanie wartoÊci w∏asnego otoczenia naukowcy nazwali „nowà archeologià”. Tak wi´c albo mieszkaƒcy sami, albo przy pomocy specjalistów, tworzyç b´dà projekty w myÊl has∏a: „ka˝de miejsce opowiada swojà histori´”.
Prezentowane dalej przyk∏ady pokazujà w jaki sposób „odkrywanie wsi czy miasteczka” staje si´ szansà dla rozwoju „ma∏ej ojczyzny”
przez wykorzystanie tego, co le˝a∏o „od∏ogiem”, choç by∏o w zasi´gu r´ki.
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Ukryte mo˝liwoÊci

Jak wykorzystaç histori´ miejsca
TURYSTA I GOSPODARZ
— Chcecie tu przyjechaç na lato? Tu ma∏o kto przyje˝d˝a. Tylko tacy, co to „do rodziny”.
Jak mówià, wieÊ zabita deskami...
— Ale sà tu wspania∏e lasy, czysta rzeka, no i jeszcze ten przepi´kny stary koÊció∏ek i wokó∏ lipy.
— No, niby tak. Sà nawet tacy, co ka˝dego roku przyje˝d˝ajà z przyczepà i namiotami
i tam w ∏´gu rozbijajà obóz.
— No widzi pan. CoÊ im si´ jednak tu podoba.
— Ale nam si´ nie podoba, bo to ∏´g gminny, a oni nikogo nie pytajà o zgod´, a potem
Êmieci zostawiajà i jadà.
— To dlaczego im pozwalacie. JeÊli b´dzie woda, pràd, sanitariaty, kosze na Êmieci, to mo˝ecie braç op∏aty. Zaraz oka˝e si´, ˝e potrzebna b´dzie jad∏odajnia, wi´cej sklepów, ludzie zacznà letników w domach przyjmowaç – nie tylko rodzin´. Taka wieÊ to mo˝e
w ogóle ˝yç z turystyki.
— No tak, ale ludzie musieliby si´ pogodziç co do tego ∏´gu. Bo to widzi pan, zawsze ktoÊ
jest „na nie”.
— Pogodziç si´ trzeba, bo to wstyd tak marnowaç szans´. I trzeba tak tu gospodarowaç,
˝eby nie traciç tego co ∏adne — co si´ turystom podoba. Widzia∏em, ˝e wycinacie takà
starà alej´ przy bocznej drodze. Dlaczego? Taka by∏a urodziwa.
— Mnie te˝ si´ ta aleja podoba∏a. L˝ej by∏o iÊç pod gór´, bo by∏ cieƒ. Ale Walczakowi, co
ma tamto pole, potrzebne by∏o drewno – to wycià∏.
— No w∏aÊnie, jak to wszystko powycinacie, to nikt nie przyjedzie.
PRZEDSI¢BIORCA — ARCHITEKT
— To sà moje rodzinne strony. Wróci∏em tu po wielu latach pobytu na zachodzie. No có˝,
kiepsko si´ dzieje —- z rolnictwa trudno wy˝yç, pracy w mieÊcie nie ma. Móg∏bym tu
zainwestowaç, i chcia∏bym. Wójt mi mówi∏, ˝e pan tu robi∏ plan zagospodarowania,
i ˝e mo˝e mi pan coÊ poradziç. Co by si´ op∏aci∏o...
— Mo˝na by przerabiaç owoce, coÊ dla rolników, mo˝e zainwestowaç w turystyk´. Ale
wie pan, przychodzi mi do g∏owy coÊ zupe∏nie szczególnego. Wie pan, ˝e stàd pochodzi s∏awny pisarz, co tu mieszka∏.
— Wiem, tu by∏ jego dwór.
100

101

MIEJSCE, HISTORIA, REGION

— By∏ i nawet jest, ale za chwil´ go nie b´dzie. Od kilku lat stoi niezamieszka∏y, dach
przecieka, z∏odzieje rozkradajà. Konserwator wpisa∏ dwór do rejestru, ale pieni´dzy na
to nie da∏. I nie da, jeÊli nie znajdzie si´ ch´tny do jego utrzymania.
— Ale co tam mog∏oby byç?
— Pami´ta pan, ˝e nasz poeta by∏ piewcà kultury szlacheckiej. Polowania, uroki ˝ycia
wiejskiego, jazda konna, powozami, tradycyjne potrawy. Teraz to si´ ludziom podoba.
A wa˝na jest reklama. To nazwisko przyciàga.
— Tak oczywiÊcie, na zachodzie te˝ jest moda na takà specjalnà turystyk´. Powrót do
dawnych czasów. Ale czy to si´ op∏aci?
— Wie pan, trzy kilometry dalej jest niez∏y m∏yn, a w sàsiedniej wsi kolejny dwór. Jakby
pan to powiàza∏ w jeden biznes...
— No, trzeba by si´ zastanowiç. Najpierw jednak trzeba ten dwór obejrzeç...
— No to chodêmy!
WÓJT I NAUCZYCIEL HISTORII
— Panie wójcie, ja wracam do sprawy z zabytkami.
— No wiem, wiem. Te˝ mi to le˝y na sercu, ale pan wie, jaki mamy ma∏y bud˝et.
— Ale zabytki nie b´dà czekaç w nieskoƒczonoÊç. Jak ten przechylony pomnik z pierwszej wojny Êwiatowej si´ przewróci, to nie b´dzie co zbieraç. Teraz wystarczy wzmocniç fundament. Jak ja mam dzieci uczyç szacunku do historii, kiedy one widzà, ˝e nikogo to nie obchodzi, a napis na pomniku prawie jest ju˝ nieczytelny.
— Obchodzi, obchodzi, choç teren pod pomnikiem nie nale˝y do gminy.
— A do kogo?
— Widzi pan, przed wojnà by∏o na wsi ko∏o zwiàzku legionistów. To oni postawili ten pomnik. Póki ˝yli to o niego dbali, choç w PRL-u zwiàzek zosta∏ oczywiÊcie rozwiàzany.
W∏adze patrzy∏y na to krzywo, szcz´Êciem tam jest napis dla nieznanego ˝o∏nierza, a nie
dla legionistów. Ale coÊ mi w∏aÊnie przysz∏o do g∏owy. LegioniÊci pomarli, ale mówiono na takim szkoleniu, ˝e gdzie indziej to nie paƒstwo, ale organizacje dbajà o zabytki.
— Przecie˝ nie za∏o˝ymy zwiàzku legionistów...
— Nie, ale to w∏aÊnie pan, nauczyciel historii, mo˝e za∏o˝yç w gminie, a mo˝e lepiej
w powiecie towarzystwo mi∏oÊników naszej ziemi. B´dziecie dbaç o przyrod´, o zabytki i szukaç sponsorów. Gmina to na pewno poprze.
— ¸atwo powiedzieç, kto dzisiaj chce coÊ robiç za darmo? Chyba ˝eby ten profesor z Krakowa, co jest stàd i ciàgle przyje˝d˝a...
— Niech pan si´ poskrobie po g∏owie, na pewno jest takich wi´cej.

Przyk∏ady wykorzystania dziedzictwa dla rozwoju wsi
O˝ywiç wykopaliska
MEGALITY W BORKOWIE
Za∏o˝one w roku 1999 przez m∏odych mieszkaƒców wsi Borkowo (gmina Malechowo, województwo zachodniopomorskie) stowarzyszenie „Ma∏a Ojczyzna” wdro˝y∏o projekt bazujàcy na unikatowym dziedzictwie kulturowym miejscowoÊci, którego punktem centralnym sta∏y si´ grobowce megalityczne. Sà one
jedynymi takimi obiektami archeologicznymi
na wschód od Odry. Podczas festynu „wskrzeszono” prastarego ducha osady neolitycznej,
odtworzono ceremoni´ pochówku wodza osady. Polan´ w Borkowskim Lesie odwiedzi∏o
oko∏o 3 tys. goÊci.
Najbardziej zyskali mieszkaƒcy Borkowa —
nikomu nie znana wieÊ znalaz∏a si´ w centrum zainteresowania turystów i wczasowiczów. W roku 2000 m∏odzie˝ szkolna z ca∏ej
gminy Malechowo wystàpi∏a w roli aktorów
— mieszkaƒców neolitycznej osady. Projekt
stowarzyszenia jest laureatem konkursu Fundacji Kultury „Ma∏e Ojczyzny” — edycja roku
2000.
GOCI W LEÂNIE
Urzàd Gminy Brusy (województwo pomorskie) przystàpi∏ w roku 2000 do opracowania projektu rewitalizacji wsi LeÊno wykorzystujàc dziedzictwo archeologiczne zwiàzane z kulturà Gotów (rezerwat archeologiczny) i szlakiem Gotów ze Skandynawii nad Morze
Czarne.
Wraz ze scenariuszami inscenizacji plenerowych powsta∏ projekt zagospodarowania cmentarzyska kurhanowego w LeÊnie, na które sk∏adajà si´ kurhany i wieƒce kamienne pochodzàce z ok. po∏owy II wieku n.e. a wzniesione przez przyby∏ych ze Skandynawii Gotów.
102

ZAMEK „ZEMSTY” FREDRY
Korczyna (gm. Korczyna, woj. podkarpackie) w Êredniowieczu by∏a wa˝nym oÊrodkiem handlowym i tkackim na szlaku wiodàcym na
W´gry. Wrót Korczyny strzeg∏ zamek „Kamieniec”, jedna z najstarszych warowni podkarpackich. W∏aÊcicielkà zamku by∏a Zofia Jab∏onowska, póêniejsza ˝ona Aleksandra Fredry, których Êlub odby∏ si´ w 1828 roku w tutejszym koÊciele parafialnym. W XVII wieku zamek górny nale˝a∏ do Skotnickich, dolny do Firlejów. Spory graniczne mi´dzy nimi pos∏u˝y∏y Fredrze jako t∏o akcji „Zemsty”. Dzisiaj
ten zamek jest miejscem kolejnego sporu granicznego pomi´dzy gminami Korczyna i Wojaszówka. W Gminnym OÊrodku Kultury w Korczynie powsta∏ projekt programu dzia∏aƒ wykorzystujàcy historyczno-literackà tradycj´ zamku. Dzier˝awca zamku tworzy prywatne
muzeum miejsca na Zamku Dolnym
DWÓR NA WYSOKIEJ
Dwór renesansowy we wsi Wysoka (gmina Jordanów, województwo ma∏opolskie) — zdj´cie obok — sta∏ si´ inspiracjà dla rewitalizacji renesansowej kultury muzycznej.
Powsta∏o centrum muzyki staropolskiej, które ma w tej
chwili rang´ europejskiego oÊrodka muzyki renesansowej.
Projekt „Kancjona∏ dworski” opracowany zosta∏ przez Ann´ Madeyskà-Pilchowà i Antoniego Pilcha. Autorzy projektu przej´li w roku 1989 zrujnowany dwór renesansowy, odbudowali go i powo∏ali w∏asnà Fundacj´ „Lutnia
Staropolska”. W ciàgu dekady lat 90. stworzyli unikatowy
na skal´ europejskà specjalistyczny oÊrodek kultury. Projekt koncentruje si´ na upowszechnianiu kultury i muzyki Renesansu; dzia∏a zespó∏ muzyczny Bractwo Lutni
i Akademia Lutni szerzàce obyczaj wielog∏osowego Êpiewu wÊród m∏odzie˝y.
Jest to równie˝ udana próba odrodzenia nowo˝ytnej kultury dworów polskich. Tak o tym mówià gospodarze Dworu na Wysokiej: „Wypraktykowana przez nas forma bycia
prywatnym oÊrodkiem kultury jest (...) rozwini´ciem idei
spo∏ecznikowskich dawnego dworu polskiego. Po∏àczenie
dwóch funkcji — prywatnej i publicznej — pod jednym
dachem jest dla obydwu o˝ywcze i inspirujàce”.
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Przestrzeƒ historyczna - przestrzeƒ literacka i muzyczna

Rzeka i morze
MISTRZOSTWA ÂWIATA W PO¸AWIANIU BURSZTYNU
— wieÊ Jantar (gmina Stegna, województwo pomorskie)

Na Bursztynowym Wybrze˝u, we wsi Jantar organizowane
sà od 1999 roku Mistrzostwa Âwiata w Po∏awianiu Bursztynu. Nawiàzujà one do ciàgle ˝ywej na Mierzei WiÊlanej,
a liczàcej prawie 5000 lat tradycji, po∏awiania bursztynu
na brzegach Zatoki Gdaƒskiej.
W II Mistrzostwach brali udzia∏ zawodnicy ze wszystkich
kontynentów. Rang´ europejskiego markowego produktu
turystycznego uzyska∏y posztormowe po∏owy bursztynu
prowadzone tradycyjnymi technikami pod opiekà przewodnika.
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Po∏awiacze bursztynu w XVII wieku

KASZUBSKA
PIELGRZYMKA RYBACKA
NA ¸ODZIACH
(Puck, województwo
pomorskie)
29 czerwca w Êwi´to Êw. Êw.
Piotra i Paw∏a odbywajà si´
uroczystoÊci religijne rybaków zorganizowane po raz
pierwszy w 1981 r. z inicjatywy spo∏ecznoÊci rybackiej z Pó∏wyspu Helskiego.
Udekorowane kutry i ∏odzie
z rodzinami rybaków i letnikami p∏ynà z portu
w Kuênicy do Pucka. Przed
portem w Pucku, na wodach zatoki, odbywa si´ nabo˝eƒstwo
celebrowane
przez biskupa, po czym ∏odzie wp∏ywajà do portu
gdzie uczestnicy formujà
procesj´ do fary. UroczystoÊç bardzo widowiskowa.
Miejscowa ludnoÊç ubrana
jest w regionalne stroje kaszubskie.
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FLIS WIÂLANY I BRACTWO FLISAKÓW W ULANOWIE
(gmina Ulanów, województwo podkarpackie)
W wiekach od XVI do XVIII Ulanów zwany by∏ „Ma∏ym Gdaƒskiem” i uchodzi∏ za stolic´ flisactwa w Polsce. Od 1993 roku mieszkaƒcy Ulanowa reaktywujà „Flis WiÊlany” i przybywajà do Gdaƒska kontynuujàc tradycj´ ˝eglugi towarowej na WiÊle. Kultywujà oni tradycje organizacji flisackiej. Dzi´ki tej inicjatywie Ulanów sta∏ si´ znany i s∏awny w ca∏ej Polsce; o˝ywi∏ równie˝ szereg miejscowoÊci na
wiÊlanym szlaku.

Szko∏y „ginàcych zawodów”
W kilku miejscowoÊciach w Ma∏opolsce organizowane sà zaj´cia, których celem jest ratowanie umiej´tnoÊci zanikajàcych zawodów rzemios∏a wiejskiego o wspania∏ych tradycjach.
SZKO¸A GINÑCYCH ZAWODÓW
W Bukowinie Tatrzaƒskiej w 1999 r. rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç Szko∏a Ginàcych Zawodów, Folkloru i Sztuki Ludowej. Zaj´cia dla dzieci i m∏odzie˝y odbywajà si´ po po∏udniu dla miejscowych, a dla przyjezdnych
na turnusach kilkutygodniowych. Zaj´cia prowadzone sà z nast´pujàcych dziedzin twórczoÊci ludowej:
— kroju, szycia i haftu
— malarstwa na szkle
— ceramiki
— snycerki i zabawkarstwa
— budowy starych instrumentów ludowych
— rzeêby w drewnie i kamieniu
— kowalstwa
Organizatorem Szko∏y jest Spó∏dzielnia Kulturalno-OÊwiatowa im. Franciszka åwi˝ewicza.
MI¢DZYNARODOWY FESTIWAL KORONKI KLOCKOWEJ
W Bobowej organizowane sà od 1995 r. warsztaty nauki wyrabiania koronek. Co roku odbywajà si´ tak˝e konkursy koronek klockowych dla
uczestników (doros∏ych i dzieci) z kilku sàsiednich gmin. Bobowa nale˝y do ok. 17 ma∏ych wsi i miasteczek w Europie, w których wyrabia si´
koronki klockowe. Od dwóch lat na Mi´dzynarodowy Festiwal Koronki
Klockowej zapraszani sà te˝ uczestnicy z innych krajów.
SZKO¸A GINÑCYCH ZAWODÓW W WIE˚YCY
W Wie˝ycy odbywajà si´ plenery, na których twórcy ludowi z terenu Kaszub i Kociewia uczà tradycyjnych rzemios∏ i sztuki:
— haftu, wyplatania przedmiotów z wikliny i rzeêby w drewnie.
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Stoiska uczestników konkursu w Bobowej

Plener w Wie˝ycy — wyplatanie przedmiotów z wikliny oraz rzeêby
w drewnie

MISTRZOSTWA ÂWIATA NA KOCIEWIU
W Szlachcie, gmina Osieczna, w sercu Borów Tucholskich mieszkaƒcy zorganizowali mistrzostwa gry w kapele. Có˝ to takiego? Jest to tradycyjna gra pasterzy na Kociewiu, uprawiana najd∏u˝ej we wsiach Osówek i Szlachta, bo jeszcze po II wojnie
Êwiatowej.
Zasady sà proste. Na polanie-boisku ustawia si´ sto˝ek z 5 kamieni. Gracz rzuca kamieniem próbujàc rozbiç sto˝ek. Kapelmistrz pilnuje sto˝ka, po celnym rzucie musi
go ustawiç z powrotem i mo˝e wówczas kapeluszem lub czapkà trafiç w biegnàcego
po „swój” kamieƒ gracza. Wygrywa ten, kto jest najkrócej kapelmistrzem.
Nazw´ gry niektórzy wywodzà od kapelusza kapelmistrza, przypuszczalnie jednak
pochodzi ona od kszta∏tu sto˝ka, z kamieni przypominajàcego kapliczk´ (z ∏aciny capella). W organizacji mistrzostw pomog∏y starostwo i gmina, a zawody sta∏y si´ okazjà do zorganizowania innych imprez sportowych (strzelania z ∏uku) i towarzyszàcego festynu. Na Êwiecie znanych jest ok. 2500 gier ludowych, ale byç mo˝e kociewskie kapele stanà si´ s∏awne i przysporzà wsi korzyÊci ca∏kiem wspó∏czesnych.

Celny rzut czapkà pozwala wygraç gr´ w kapele.
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Tradycyjne gry

Tradycyjne r´kodzie∏a
SZLAKIEM TRADYCYJNEGO R¢KODZIE¸A
Tak zatytu∏owany jest projekt trasy etnograficznej po wsiach Puszczy Knyszyƒskiej, gdzie do dziÊ czynne sà pracownie: garncarskie
(Czarna WieÊ KoÊcielna), wyrobu ∏y˝ek (¸apczyn i Zamczysk gm. Czarna Bia∏ostocka), tkactwa dwuosnowowego (Janów), rzeêbiarska
(Sokó∏ka) oraz warsztat kowalstwa Mieczys∏awa Hulewicza w Czarnej Wsi KoÊcielnej. Hulewicz pracuje w swej kuêni ju˝ ponad 20 lat.
Jest twórcà ludowym, który w drodze ˝mudnych poszukiwaƒ potrafi∏ pogodziç tradycj´ ze wspó∏czesnoÊcià. Znalaz∏ nowych, miejskich
odbiorców, a jego prace trafi∏y do muzeów w kraju i za granicà.

Mieczys∏aw Hulewicz przy pracy w swej kuêni
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Krzy˝ wykuty wed∏ug tradycyjnego wzoru

KRAINA OTWARTYCH OKIENNIC
Pó∏nocnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków realizuje
projekt Kraina Otwartych Okiennic, którego zadaniem jest zachowanie krajobrazu kulturowego doliny rzeki Narew oraz
osad w sàsiedztwie Puszczy Bia∏owieskiej. Projekt ten finansowany ze Êrodków Duƒskiej Agencji Ochrony Ârodowiska
wspiera dzia∏ania na rzecz ochrony przyrody i zachowania tradycyjnej drewnianej architektury.
Program obejmuje trzy wsie: Puch∏y, Soce i TrzeÊciank´, po∏o˝one ok. 32 km od Hajnówki mi´dzy Narwià i Zab∏udowem.
Wsie odznaczajà si´ wyjàtkowym rozplanowaniem (TrzeÊcianka ma uk∏ad z XVI w.) oraz wieloma budynkami o wyjàtkowych wartoÊciach architektonicznych.
Zachowa∏y si´ w nich zabudowania pi´knie zdobione snycerskà dekoracjà w formie nad- i podokienników, okiennic, wiatrownic, naro˝nic a tak˝e zdobnego oszalowania elewacji
i szczytów. We wsiach sà tak˝e cerkwie drewniane. W ramach
projektu w 2001 r. odnowiono 13 budynków mieszkalnych we
wsiach Soce i Puch∏y. Odmalowano ozdobne okiennice.
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Drewniane budownictwo

Przywracanie pami´ci miejsca
Polska jest w Europie krajem szczególnym, w którym po II wojnie Êwiatowej, ponad 60 lat temu, nastàpi∏y gwa∏towne, rewolucyjne zmiany okreÊlane jako przerwanie ciàg∏oÊci kszta∏towania Êrodowiska kulturowego. Ca∏e paƒstwo zosta∏o przesuni´te o kilkaset kilometrów
ze wschodu na zachód, tradycja zwiàzku z ma∏à ojczyznà zosta∏a zerwana, setki tysi´cy osób musia∏o porzuciç w∏asne osiedla i wsie
i przenieÊç si´ na teren, gdzie od wieków inaczej budowano, inaczej uprawiano ziemie i inne by∏y przepisy. Wszyscy musieli poddaç
si´ systemowi, w którym tradycja dotychczasowa zosta∏a oficjalnie odrzucona i uznana za z∏à, a sposób ˝ycia - w∏asnoÊç, wolny handel,
prawa cz∏owieka przesta∏y byç normami uznanymi za istotne.
Jak przywróciç pami´ç? Jak zaakceptowaç spadek po innych?
Najpierw trzeba dzia∏aç tak, aby wspó∏mieszkaƒcy dostrzegli, ˝e dawne wartoÊci istniejà i ˝e mogà byç wa˝ne. Nast´pnym krokiem jest
wskazywanie, ˝e to co nowe, wygodniejsze, lepsze technicznie i nowoczeÊniejsze nie jest sprzeczne ze „starym”, lecz mo˝e uzupe∏niç
i wykorzystaç tradycj´.
Nale˝y dzia∏aç w taki sposób, aby mieszkaƒcy zaakceptowali sens i znaczenie przywracania pami´ci zbiorowej. Zgoda na wspó∏uczestniczenie w „laboratorium leczenia pami´ci” otwiera szereg mo˝liwoÊci takich dzia∏aƒ, które mogà doprowadziç do tego, ˝e mieszkaƒcy
stanà si´ Êwiadomymi dziedzicami i obywatelami ich „ma∏ej ojczyzny”.
Trudniejsza jest sprawa z mieszkaƒcami nowo zasiedlonych ziem.
Min´∏o ju˝ wprawdzie pó∏ wieku w „nowej ojczyênie”, ale mieszkaƒcy dalej traktujà wiele dawnych Êladów jako obce. Byç mo˝e najpierw warto dostrzec ich materialne wartoÊci i stàd p∏ynàce korzyÊci, a z czasem u pokoleƒ wyros∏ych na ziemiach „odzyskanych”
dojdzie do pe∏nej aprobaty „ma∏ej ojczyzn”, „bo tu wyros∏em, wÊród
tych drzew i obok tych domów”. Byç mo˝e pomocni byliby w tym
ludzie z zewnàtrz, specjaliÊci lepiej znajàcy histori´ tych ziem.
WieÊ mazurska Hejdyk (pow. Pisz) nale˝y do najpi´kniejszych w tym regionie.
Mieszkaƒcy sà „nowi”, przybyli po wojnie. Zachowa∏y si´ oryginalne drewniane
domy i nienaruszony plan zabudowy. T∏umnie przyje˝d˝ajà goÊcie, aby zobaczyç jak mieszkali ich dziadowie w Prusiech, podziwiajà prostot´ i wdzi´k detali drewnianych.
Niestety wieÊ nie ma z tego wielu korzyÊci. Màdra pomoc, zorganizowanie zajazdu-restauracji i odpowiednia reklama, a przede wszystkim zachowanie wartoÊci
architektury stanowiàcej w skali Mazur zespó∏ unikatowy, przynios∏oby po˝ytek
goÊciom, mieszkaƒcom i ca∏emu krajowi.
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