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Z wielką przyjemnością publikuję niniejszy
tekst w Katalogu dziedzictwa kulturowego Małopolski. Pragnę pogratulować zespołowi projektu „Dziedzictwo kulturowe małych ojczyzn”,
a zwłaszcza profesorowi Józefowi Hernikowi,
który od wielu lat wykonuje niezwykle ważną
pracę na rzecz aktywnego rozwoju terenów
wiejskich.
Projekt ten dotyczy ważnego tematu,
który jest bliski naszemu sercu i nad którego
promocją pracujemy od wielu lat na poziomie
międzyrządowym w ramach Rady Europy.
Wspomnę o trzech dokumentach źródłowych.
Pierwszym z nich jest Zalecenie (Recommendation 2002) 1 Komitetu Ministrów Rady
Europy dla Państw Członkowskich w sprawie
Wytycznych do Zrównoważonego Rozwoju
Przestrzennego Kontynentu Europejskiego. W Zaleceniu określono szereg działań mających na
celu doprowadzenie do rozwoju obszarów wiejskich jako przestrzeni do życia, działalności gospodarczej, wypoczynku oraz jako terenów przyrodniczych.
Drugim jest European Rural Heritage Observation Guide (Europejski Przewodnik Obserwacji
Dziedzictwa Wiejskiego), przyjęty w 2003 roku przez Konferencję Ministrów Rady Europy odpowiedzialnych za planowanie regionalne i przestrzenne (13 CEMAT (2003) 4).
Przewodnik podkreśla, że Europa ma bogate dziedzictwo w zakresie terenów wiejskich
ukształtowane w ciągu wieków przez działalność człowieka i składające się z dziedzictwa naturalnego: terenu, ukształtowania powierzchni, klimatu, a także wyjątkowej różnorodności kultur.
Uwydatniając zasoby terenów wiejskich, w tym dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju,
przewodnik przyczynia się do przywrócenia równowagi pomiędzy miastem a wsią: promuje autonomiczny rozwój obszarów wiejskich jako przestrzeni do życia, działalności gospodarczej i wypoczynku oraz jako przestrzeni przyrodniczej.
W przewodniku przedstawiono główne elementy składowe obszarów wiejskich:
• krajobraz: organizacja przestrzenna, krajobrazy rolnicze, ciągi komunikacyjne, lokalne
obiekty,
• zabudowa: zabytki, gospodarstwa i mieszkania, budynki gospodarcze, obiekty przemysłowe, budynki użyteczności publicznej,
• przestrzeń prywatna: życie prywatne i towarzyskie,
• rolnictwo i rybołówstwo: zbiory, praktyki w zakresie uprawy, hodowla, rybołówstwo
przybrzeżne,
• żywność: potrawy regionalne, lokalne wyroby, tradycyjne receptury,
• rzemiosło i przemysł: tradycyjne rzemiosło i umiejętności, lokalne wyroby przemysłowe,
• życie wspólnotowe: festiwale, targi, pokazy, kultura wspólnotowa, języki i nazwy miejsc.
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Trzecim dokumentem jest Zalecenie (CM/Rec2019) 7 Komitetu Ministrów Rady Europy
dla państw członkowskich dotyczące wdrożenia Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (ETS
nr 176). Krajobraz jest uważany przez niniejszą Konwencję za „istotny składnik otoczenia ludzi,
wyraz różnorodności ich wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz fundament ich
tożsamości” (art. 5.a).
Zalecenie dotyczy włączenia wymiaru krajobrazowego do polityk związanych z obszarami
wiejskimi w zakresie rolnictwa i leśnictwa, transformacji energetycznej i demograficznej,
Rządy państw-stron Konwencji są proszone o zobowiązanie władz krajowych, regionalnych
lub lokalnych do podjęcia następujących działań, zgodnie z ich kompetencjami w tych dziedzinach:
• przyjęcie, na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym strategicznych wytycznych
stanowiących ramy odniesienia dla strategii publicznych, które mają na celu wdrożenie
Europejskiej Konwencji Krajobrazowej na obszarach wiejskich,
• promowanie zintegrowanego i partycypacyjnego podejścia mającego na celu skuteczne
wdrażanie takich polityk,
• wprowadzenie odpowiednich narzędzi finansowych promujących wysokiej jakości osiągnięcia określonych obszarów i ich mieszkańców,
• włączenie wymiaru krajobrazowego do lokalnych dokumentów urbanistycznych małych miast, wsi i ich okolic,
• wspieranie ekologicznych i zróżnicowanych form rolnictwa i leśnictwa, szanujących
zasoby naturalne (woda, powietrze, gleba, różnorodność biologiczna), a także dziedzictwo kulturowe danych obszarów, zachęcanie do rozwijania drobnych rodzinnych
gospodarstw,
• przeznaczenie odpowiednich środków na strategie wsparcia rolnictwa i leśnictwa w zakresie ochrony, zarządzania i planowania krajobrazu,
• określenie lokalnego potencjału zmniejszenia zużycia energii i dywersyfikacji produkcji
alternatywnych źródeł energii,
• zachęcanie do współpracy transgranicznej w celu promowania wiejskiego krajobrazu,
• określenie terytoriów pilotażowych reprezentatywnych dla zrównoważonego i harmonijnego rozwoju lokalnego, w celu promowania najbardziej wartościowych krajobrazów.
Obecnie trwają prace nad promowaniem wymiaru krajobrazowego w polityce rolnej.
Jako łącznik między przeszłością a teraźniejszością dziedzictwo ma rację bytu tylko wtedy,
gdy odnosi się do przyszłości i może zostać przekazane następnym pokoleniom. Mobilizacja
wszystkich zainteresowanych stron do ochrony tego dziedzictwa nabiera wówczas pełnego znaczenia, a jego zachowanie nadaje sens zmianom w naszych społeczeństwach. Ten ważny międzynarodowy projekt dotyczący dziedzictwa kulturowego małych ojczyzn w pełni przyczynia się
do tego procesu.
Maguelonne Déjeant-Pons
Przewodnicząca Wydziału ds. Krajobrazu, Środowiska, Poważnych Zagrożeń
Sekretarz Wykonawczy Europejskiej Konwencji Krajobrazowej
Rada Europy, Strasburg, Francja

Szanowni Czytelnicy,
Z wielką przyjemnością oddaję w Państwa ręce
„Katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski”,
będący efektem współpracy międzynarodowej
grupy naukowców reprezentujących: Uniwer
sytet Rolniczy w Krakowie, University of Flo
rence (Włochy), Slovak University of Agriculture in Nitra (Słowacja), University of Veterinary
Medicine and Pharmacy in Košice (Słowacja)
oraz University of Veterinary Sciences Brno
(Czechy). To właśnie dzięki zaangażowaniu tak
wielu pasjonatów powstała nie tylko ta wyjątkowa publikacja, ale także wiele materiałów
i analiz, które będą cennym wkładem w postępującą internacjonalizację badań naukowych
w tym zakresie.
Zawarty w tytule termin „dziedzictwo kulturowe” kieruje nasze myśli ku wspólnocie,
z której wyrośliśmy jako Słowianie, a która zaklęta w kamieniu, w obrazie i sztuce zdaje się
mówić do nas we wspólnej mowie – w języku
piękna natury, który bliski jest każdemu człowiekowi. Rozwój wartości humanistycznych, zaszczepionych przez wartości religijne i rozwijanych w postępie naukowym, zawdzięczamy uniwersytetom, wśród których znajdują się m.in.
te w Pradze, Nitrze, Brnie oraz Uniwersytet Jagielloński – owa Szczęśliwa Fundacja Królów
Polski – będące kontynuatorami sięgającej XI wieku wszechnicy Bolońskiej – źródła wiedzy dla
zachodniej cywilizacji.
Jestem pod wielkim wrażeniem wielowymiarowości i obszerności materiału zawartego
w 20 ciekawych artykułach, obejmujących zagadnienia historyczne – sięgające dawnej Ordynacji Zamojskiej, jak również wybiegające ku przyszłości i zawarte w omawianych dokumentach strategicznych dotyczących rozwoju Małopolski. Ponadto Autorzy prowadzą Czytelnika
przez urokliwe obszary dawnej Małopolski Wschodniej, Polskiego Spisza, Beskidu Sądeckiego,
Pienin i Orawy, aby pokazując uwarunkowania geograficzne i historyczne, przybliżyć bogactwo i ciągłość tradycji, tak bliskiej, a zarazem tak pięknie odmiennej. Podążając tym tropem,
łatwiej będzie nam pojąć, z jak wielkim skarbem obcujemy na co dzień, przechodząc obok
niego w pośpiechu.
Drugi, równie istotny element tej publikacji, stanowi prezentacja 49 dobrych praktyk, będących opisem wzbogaconym obfitym materiałem fotograficznym, dokumentującym prawdziwe
perły kultury. To właśnie najbliżej nas – niemal na wyciągnięcie ręki – zachowały się kapliczki,
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pomniki przyrody ożywionej, a ponadto tradycje przechowywane w historiach opowiadanych
młodemu pokoleniu. Tego skarbu nie sposób przecenić, trzeba go zachować dla przyszłych pokoleń, gdyż tylko wzbogacony o dzisiejsze doświadczenia, będzie służył tym, którzy przyjdą po nas.
Za ważny element monografii należy także uznać wypowiedzi studentów, którzy mają
świeże spojrzenie na dorobek poprzednich pokoleń, chłoną go otwartymi umysłami. Z tych właśnie elementów tworzy się ciekawość świata i odwaga do poszukiwania odpowiedzi na zadane
pytania. Zaszczepiona w nich wrażliwość i troska o kulturę – zarówno w jej wymiarze materialnym, jak i duchowym – będą procentowały w przyszłości, wzbogacając tradycję i kształtując
wrażliwość, zarówno na piękno przyrody, jak i – przede wszystkim – na drugiego człowieka.
Projekt „Dziedzictwo kulturowe małych ojczyzn” jest odpowiedzią na potrzebę ponownego
zdefiniowania terminu „ojczyzna”, postrzeganego nie tylko w aspekcie terytorialnym czy biologicznym, lecz nade wszystko w przestrzeni indywidualnej i zbiorowej tożsamości. Globalizacja,
wśród wielu cech pozytywnych, pociąga za sobą również zagrożenie zacierania śladów przeszłości i nakierowywania ludzi wyłącznie na to, co „tu i teraz”. Tymczasem postęp i poszanowanie tradycji to niejako dwa płuca jednego organizmu. Dlatego nie wolno zapominać, że to
dzięki doświadczeniu wypracowanemu przez poprzednie pokolenia możemy uniknąć popełniania wielu błędów i nie tracić czasu na poszukiwanie opracowanych już rozwiązań. Społeczność
Akademicka Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zdobywając wiedzę,
obcuje na co dzień z zabytkami kultury materialnej i niematerialnej, przyrodą ożywioną i nieożywioną. Każdy z tych obszarów kryje w sobie cząstkę życia naszej Planety – naszej kosmicznej
ojczyzny, i dlatego nie można żadnego z tych pierwiastków pomijać czy niszczyć.
Łącząc badania z edukacją, wykorzystujemy najnowsze osiągnięcia techniki, pamiętając
jednocześnie, że za każdym z nich stoi konkretny człowiek i moment dziejowy, w którym żył.
To dalekowzroczności takich ludzi jak nasz patron, ks. Hugo Kołłątaj, zawdzięczamy postulat
kształcenia rolniczego na poziomie akademickim, który dokonał się w postaci Studium Rolniczego przy Wydziale Filozoficznym przed 131 laty. Pozostając wiernymi tym zasadom, chcemy dalej
rozwijać nauki przyrodnicze, widząc w nich jedyną drogę do przetrwania ludzkiego gatunku.
Dostrzegając jednocześnie komplementarność ludzkiej istoty, łączymy wiedzę techniczną z rozwojem kompetencji humanistycznych i społecznych, prowadząc zajęcia z zakresu kultury, sztuki,
historii i kultury regionu.
Proszę pozwolić na jeszcze jedną refleksję, zamykającą wszystkie wspomniane wyżej obszary. Żyjemy w Małopolsce, regionie, w którym historia splata się z przyszłością, w którym
czas odmierzają zarówno hejnalista z Mariackiej Wieży, jak i zegary atomowe cyfrowych urządzeń sztucznej inteligencji. W regionie, który kiedyś będąc stolicą jagiellońskiego państwa wielu narodów i kultur, w harmonii rozwijał się, sięgając daleko na Wschód, antycypując niejako
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ideę Zjednoczonej Europy. I chociaż po upadku państwa region ten stał się synonimem biedy,
zamkniętym w pogardliwych określeniach „Golicji i Głodomerii”, to jednak po raz kolejny stał
się kolebką państwa, wsłuchaną w miarowe kroki żołnierzy, którzy wychodzili z Oleandrów ku
nowej Polsce. Tego ducha nie złamał żaden okupant, choć wielu próbowało, bo Małopolanie,
wyrastając z tak pięknej tradycji i kultury, umieją wyciągać naukę z przeszłości i ze spokojem
patrzeć w przyszłość.
Kraków, dnia 14 czerwca 2021 roku
Dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK
Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze
Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze (rok
założenia 1952) jest ośrodkiem edukacji rolniczej, badań i rozwoju. Priorytetowy obszar jego
działalności to produkcja bezpiecznej żywności
w harmonii ze środowiskiem i jego ochroną,
przy zachowaniu różnorodności biologicznej,
z naciskiem na zrównoważony rozwój. Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze (SUA) składa
się z sześciu wydziałów: Wydział Agrobiologii
i Zasobów Żywności, Wydział Biotechnologii
i Nauk o Żywności, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Wydział Studiów Europejskich i Rozwoju Regionalnego, Wydział Ogrodnictwa i Inżynierii Krajobrazu oraz Wydział Inżynierii.
SUA oferuje wiele możliwości edukacyjnych
w zakresie rolnictwa i dziedzin pokrewnych,
takich jak agrobiologia, zasoby żywności, rol
nictwo zrównoważone, biotechnologia, techno
logia żywności, inżynieria maszyn rolniczych,
komputeryzacja i automatyzacja, eksploatacja
obiektów energetycznych, ogrodnictwo i projektowanie krajobrazu, ekonomia i zarządzanie, międzynarodowy handel towarami rolnymi, rozwój turystyki wiejskiej, zarządzanie
projektami na rzecz rozwoju obszarów wiejskich itp. Oferta edukacyjna SUA obejmuje także inne
formy kształcenia ustawicznego (tzw. uczenie się przez całe życie).
Struktura badań naukowych prowadzonych przez jednostki uniwersytetu obejmuje funkcje
sektora rolno-spożywczego pod względem zrównoważenia produkcji i jakości żywności (technologia i biotechnologie), ale także pod względem ekośrodowiskowym (agroekologia) i statusu społecznego społeczeństwa (ekonomia, rewitalizacja i rozwój wsi, kultura wiejska, agrodesign). Zakres
działalności badawczej wskazuje na zdolność adaptacji uczelni do nowych kierunków. Obecnie
w SUA działają trzy aktywne Centra Doskonałości. Rocznie SUA realizuje około 250 projektów
badawczych, edukacyjnych i innych. Może się również pochwalić długą tradycją współpracy z biznesem i przemysłem, a także aktywną rolą w odbudowie infrastruktury gospodarczej na Słowacji.
Jednym z priorytetów uczelni jest aktywny rozwój współpracy i integracji międzynarodowej. Obok przekazywania wiedzy teoretycznej ważnym obszarem kształcenia zawodowego absolwentów SUA jest przygotowanie praktyczne. Ta część edukacji jest realizowana głównie za
pośrednictwem farmy szkoleniowej należącej do SUA, uważanej za jedno z najlepszych gospo-
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darstw w całej Słowacji. Oprócz farmy uniwersyteckiej w SUA działają inne działy i jednostki,
takie jak Słowacka Biblioteka Rolnicza, dysponująca 520 tysiącami dokumentów i wypożyczająca ponad 200 tysięcy pozycji rocznie, Archiwum, Centrum Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych, Centrum Wydawnicze, Instytut Ekspertów Rolniczych, Uniwersytet Bałtycki, Ogród
Botaniczny, Uniwersyteckie Wiwarium, Ośrodek Jeździecki, Centrum Kongresowe oraz 6 domów
studenckich i stołówek służących studentom i społeczności akademickiej.
Misją SUA jest:
• Budowanie instytucji cieszącej się powszechnym uznaniem – na poziomie regionalnym,
krajowym i międzynarodowym – i będącej światowym liderem w dziedzinie badań i nauczania.
• Prowadzenie badań naukowych – na wszystkich wydziałach akademickich – aby wnieść
znaczący wkład w poszerzenie wiedzy i świadomości społeczeństwa.
• Wyposażenie absolwentów – poprzez programy dydaktyczne i badawcze – w niezbędną
wiedzę i umiejętności, aby przyczyniali się do rozwoju gospodarki i społeczeństwa.
• Pozyskiwanie studentów i pracowników o wyjątkowym potencjale oraz zapewnianie
im najlepszego możliwego wsparcia i infrastruktury, aby oferować najwyższą jakość nauczania i stworzyć sprzyjające warunki do uczenia się i prowadzenia badań naukowych.
• Służenie społecznościom lokalnym i regionalnym poprzez zapewnianie doskonałych
i innowacyjnych możliwości nauczania, badań, szkoleń, dostępu do kultury, a także rozwijanie przedsiębiorczości i zwiększanie szans zatrudnienia.
• Wykorzystanie możliwości współpracy i partnerstwa z innymi jednostkami szkolnictwa
wyższego, instytucjami edukacyjnymi i partnerami biznesowymi.
• Wzmacnianie i różnicowanie działań w zakresie współpracy z przemysłem i biznesem,
w dziedzinie innowacji i przedsiębiorczości, wspierających wzrost i rewitalizację gospodarki.
• Kontynuowanie tradycji zapewniania wysokiej jakości edukacji uniwersyteckiej tym,
którzy pragną z niej skorzystać.
Doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
Rektor Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze

Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Farmacji
w Koszycach
Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Farmacji w Koszycach (UVMP) to jedyna uczelnia
weterynaryjna na Słowacji i jeden z dwóch
uniwersytetów w tym kraju oferujących studia
z zakresu farmacji, instytucja wyjątkowa, stanowiąca nieodłączną część europejskiej przestrzeni edukacyjnej i badawczej. UVMP powołano
na mocy ustawy Słowackiej Rady Narodowej
16 grudnia 1949 roku jako Wyższą Szkołę
Weterynaryjną w Koszycach, choć działalność
dydaktyczną rozpoczęła nieco wcześniej – od
pierwszego wykładu w dniu 5 października
1949 roku. W 1992 roku Wyższa Szkoła Weterynaryjna w Koszycach została przemianowana na Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej
w Koszycach. Wraz z wprowadzeniem farmacji
jako nowego kierunku studiów uczelnia wystąpiła o kolejną zmianę nazwy i od 2010 roku
nosi swoją obecną nazwę: Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Farmacji w Koszycach.
Uniwersytet jest częścią Parku Naukowego
i należy do kilku słowackich Centrów Doskonałości, a także szczyci się czołowym zespołem
badawczym. Uczelnia odniosła duży sukces na arenie międzynarodowej, uzyskując wysokie oceny. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Weterynaryjnej UVMP ma status instytucji akredytowanej. Członkostwo w wielu innych organizacjach międzynarodowych przyczyniło się
do ugruntowania dobrego imienia uczelni za granicą. Szczególną dumą napawa władze uczelni
przyjęcie jej jako członka stowarzyszonego Association of American Veterinary Medical Colleges,
co umocniło międzynarodową pozycję uczelni w Ameryce Północnej i ułatwiło współpracę z amerykańskimi wydziałami weterynaryjnymi.
UVMP w Koszycach kształci około 2000 studentów, w tym ponad 300 studentów zagranicznych, którzy od 1991 roku przyjeżdżają z całego świata, aby studiować weterynarię w języku
angielskim. Od 2010 roku uczelnia oferuje jedyny w swoim rodzaju program anglojęzycznych
studiów licencjackich we współpracy z norweskim Uniwersytetem NORD w Bodø – na kierunku
Animal Science. Co roku przyjeżdżają dziesiątki norweskich studentów. Większość z nich, po
ukończeniu studiów licencjackich kontynuuje studia magisterskie z ogólnej medycyny wetery-
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naryjnej. Dzięki oferowanym przez uczelnię programom edukacyjnym studenci mają możliwość
połączenia swoich zainteresowań z przyszłym zawodem.
Programy studiów UVMP wyróżnia specyficzne podejście: są zorientowane na nowoczesną
koncepcję „Jeden świat – jedno zdrowie – jedna medycyna”, która podkreśla wzajemny związek
między zdrowiem zwierząt, zdrowiem ludzi i jakością środowiska. Ogólna Medycyna Weterynaryjna i Higiena Żywności to tradycyjne kierunki studiów o najdłuższej historii. W roku akademickim 2006/2007 dodatkowo wprowadzono kierunek Farmacja. Plany studiów opracowywane są
zgodnie z Dyrektywą UE, a dyplomy Uniwersytetu są akceptowane we wszystkich krajach Unii
Europejskiej, dzięki czemu absolwenci znajdują możliwości zatrudnienia w różnych dziedzinach
kierunkowych zarówno w kraju, jak za granicą. Inne akredytowane programy studiów licencjackich to: Kynologia, Relacje Człowiek–Zwierzę i ich zastosowanie w dogoterapii i hipoterapii,
a także program studiów Bezpieczeństwo Żywności i Pasz, prowadzący do studiów drugiego
stopnia w kierunku Rynek i Jakość Żywności. Na trzecim poziomie – studiów podyplomowych –
uczelnia zapewnia kształcenie w czternastu akredytowanych programach studiów, które wykraczają poza granice nauk weterynaryjnych i farmaceutycznych, zazębiając się z obszarem nauk
przyrodniczych – m.in. na nowoczesnych i przyszłościowych kierunkach Neuronauka i Mikrobiologia.

Studenci mają niepowtarzalną okazję bezpośredniego kontaktu z diagnostyką i terapią zwierząt w pięciu klinikach zlokalizowanych bezpośrednio w kampusie uniwersyteckim; są to: Klinika
Małych Zwierząt, Klinika Koni, Klinika Ptaków, Klinika Zwierząt Egzotycznych i Wolnożyjących,
Klinika Przeżuwaczy oraz Klinika Trzody Chlewnej. Dzięki tym jednostkom Uniwersytet jest jedną z najważniejszych uczelni weterynaryjnych. Jedyny w swoim rodzaju Uniwersytecki Szpital
Weterynaryjny, który powstał w 2017 roku, może konkurować z najlepszymi światowymi klinikami pod względem powierzchni i wyposażenia technicznego. UVMP ma do dyspozycji bogatą
infrastrukturę, m.in. uczelnianą farmę w Zemplinskiej Teplicy, Uniwersytecki Ośrodek Hodowli
i Chorób Dzikich Zwierząt, Ryb i Pszczół w Rozhanovcach oraz ośrodek jeździecki w Koszycach.
Studenci mają możliwość zweryfikowania w praktyce zdobytej wiedzy teoretycznej i zapoznania się z podstawami praktycznych umiejętności pracy ze zwierzętami. To kolejny powód, dla
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którego absolwenci od wielu lat mają ugruntowaną pozycję na krajowym i międzynarodowym
rynku pracy, a UVMP jest atrakcyjnym kierunkiem mobilności studentów ze światowych uczelni
weterynaryjnych. Centrum Umiejętności Klinicznych, które powstało w 2018 roku jako jedno
z najnowocześniejszych w Europie, podąża za najnowszymi trendami w kształceniu lekarzy weterynarii. Misją ośrodka jest poszerzanie możliwości zdobywania przez studentów praktycznych
umiejętności klinicznych i wiedzy z wykorzystaniem przykładów i modeli, zanim podejmą oni
pracę z żywymi zwierzętami w procesie bezpośredniej edukacji. Z myślą o adeptach farmacji
stworzono Ogród Roślin Leczniczych, gdzie studenci mają możliwość poznania przedmiotów
profilowych, a wszyscy – również goście odwiedzający uczelnię – chętnie odpoczywają.
Prof. Jana Mojžišová, DVM., PhD., Dr. h. c.
Rektor Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Farmacji w Koszycach

Uniwersytet Nauk Weterynaryjnych w Brnie
Uniwersytet Nauk Weterynaryjnych w Brnie (VETUNI) został założony w 1918 roku jako pierwszy uniwersytet w niepodległej Czechosłowacji. Założycielem i pierwszym rektorem był profesor Eduard Babák. W 1975 roku uruchomiono dwa kierunki studiów: Medycyna Weterynaryjna i Medycyna Weterynaryjna – Higiena Żywności. Zgodnie z tymi kierunkami, w 1990 roku
powstały dwa wydziały: Wydział Medycyny Weterynaryjnej oraz Wydział Higieny i Ekologii
Weterynaryjnej. Obecnym rektorem Uniwersytetu Weterynaryjnego w Brnie jest profesor Alois
Nečas, MBA.
VETUNI Brno jest jedyną uczelnią w Republice Czeskiej specjalizującą się w dziedzinie weterynarii oraz higieny i ekologii weterynaryjnej. Siedziba Uniwersytetu znajduje się na terenie
miasta Brno w dzielnicy Královo Pole, a główne obiekty edukacyjne i badawcze mieszczą się
w zamkniętym kampusie. VETUNI oferuje sześcioletnie studia magisterskie, a także trzyletnie
studia licencjackie, które można uzupełnić dwuletnim programem magisterskim. Ponadto kandydaci mają dostęp do studiów doktoranckich.
Wydział Higieny i Ekologii Weterynaryjnej prowadzi obecnie kierunki studiów: Higiena
weterynaryjna oraz Ekologia, z naciskiem na higienę weterynaryjną i technologię żywności,
ochronę i dobrostan zwierząt, a także bezpieczeństwo i jakość żywności. Uniwersyteckie studia
z zakresu weterynarii poddawane są międzynarodowej kontroli jakości kształcenia. Pierwsza
międzynarodowa ewaluacja odbyła się w 1995 roku. Wydział przeszedł międzynarodową ocenę poziomu kształcenia przez Europejskie Stowarzyszenie Ośrodków Edukacji Weterynaryjnej
– EAEVE, którego przedstawiciele docenili proces dydaktyczny na wydziale i stwierdzili, że tutejsze studia weterynaryjne w zakresie higieny weterynaryjnej stanowią jedną z najlepszych ofert
kształcenia w tej dziedzinie w całej Europie.
Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa stanowi integralną część uniwersyteckiej kultury. Badania realizowane są przez poszczególne wydziały uczelni. Uniwersytet jest obecnie zaangażowany w duży projekt badawczy we współpracy z CEITEC. Odnosi także liczne sukcesy
w pozyskiwaniu funduszy unijnych w ramach programów Horyzont 2020, REA i Erasmus+,
a także krajowych projektów, dofinansowanych przez Czeską Fundację Nauki, Narodową Agencję Badań Rolniczych, Czeski Program Badań Medycznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
czy Agencję Technologiczną Republiki Czeskiej. Rocznie VETUNI Brno wydaje około 300 publikacji naukowych.
Wyposażenie i obiekty należące do VETUNI Brno umożliwiają prowadzenie zarówno podstawowych, jak i specjalistycznych działań edukacyjnych, rozwojowych i pokrewnych, a także procedur klinicznych i higienicznych, uboju i przetwarzania żywności oraz działalności operacyjnej,
wiwisekcji, specjalistycznych prac laboratoryjnych, hodowli i żywienia zwierząt gospodarskich
i dziko żyjących oraz uprawy roślin. Wysokospecjalistyczne działania prowadzone są w laboratoriach, które umożliwiają badania na chorobotwórczych mikroorganizmach, patogenach, organizmach modyfikowanych genetycznie, radioizotopach, niebezpiecznych chemikaliach. Uniwersytet posiada także obiekty do wykonywania doświadczeń na zwierzętach.
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Projekt NAWA (PPI/APM/2018/1/00010/U001) realizowały katedry Wydziału Higieny
i Ekologii Weterynaryjnej: Katedra Nauk o Żywności Pochodzenia Roślinnego i Katedra Nauk
o Żywności i Gastronomii Pochodzenia Zwierzęcego. Do głównych obszarów badawczych jednostek zaangażowanych w projekt należą badania struktury i składu żywności, badania mikrobiologiczne, a także wykrywanie fałszowania żywności. Laboratoria wyposażone są w sprzęt
pozwalający na zastosowanie licznych i różnorodnych metod analizy żywności. Ponadto specjalizują się w analizie właściwości fizycznych, analizie tekstury, analizie spektrofotometrycznej
i chromatograficznej oraz w mikroskopowej ocenie struktur żywności. Zakłady mają również
doświadczalne linie produkcyjne do produkcji mięsa, mleka, pieczywa i opakowań jadalnych.
Brno, 1 czerwca 2021 roku
Prof. dr Bohuslava Tremlová

Zespół badawczy NAWA, pierwsza z lewej dziekan Wydziału Higieny Weterynaryjnej i Ekologii
prof. dr Bohuslava Tremlová

Ochrona dziedzictwa obszarów wiejskich Małopolski
jako regionu o wyjątkowych wartościach i cechach
Małopolska jest regionem równych szans i wszechstronnego rozwoju Małopolan, nowoczesnej gos
podarki, odpowiedzialnie podchodzącym do zasobów środowiska naturalnego, silnym aktywnością
swoich mieszkańców, czerpiącym z dziedzictwa
przeszłości, zachowującym swoją tożsamość i aktywnie działającym na rzecz integracji europejskiej
– wizję sformułowaną w ten sposób, w przyjętej
17 grudnia 2020 roku Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, planuje się osiągnąć poprzez realizację działań wpisujących się
w jej założenia.
Chcemy, aby zrównoważony rozwój Małopolski prowadził do podnoszenia jakości życia mieszkańców wszystkich obszarów regionu, a realizacja celów Strategii przyczyniała
się do wzmacniania więzi społecznych i budowania poczucia dumy Małopolan z tego, co
uda nam się osiągnąć wspólnym wysiłkiem.
Podtrzymanie wizerunku Małopolski jako
regionu silnego kulturowo i twórczo wykorzystującego swój potencjał oraz kształtującego swą
tożsamość i doceniającego swoje korzenie to jedno z wyzwań Strategii Rozwoju Województwa.
Przyglądając się w tym kontekście kwestii ochrony dziedzictwa obszarów wiejskich, z całą
pewnością można stwierdzić, że Małopolska to region o wyjątkowych cechach, charakteryzujący
się unikatowym w skali Europy bogactwem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Obszar
województwa jest zróżnicowany pod względem przyrodniczym, jak i krajobrazowym, a małopolskie tereny wiejskie – postrzegane do niedawna jako obszary o niskim potencjale rozwoju
rolnictwa – stanowią obecnie nieliczną w skali europejskich regionów ostoję tradycyjnych form
gospodarowania będących podstawą prowadzenia rolnictwa zrównoważonego. Z pewnością jest
to potencjał, którego nie można zmarnować. W dobie wielkopowierzchniowych gospodarstw towarowych, produkujących żywność na masową skalę, Małopolska może bowiem stanowić niszę,
gdzie w poszanowaniu walorów naturalnych regionu wytwarza się żywność wysokiej jakości.
Jednym z zadań Samorządu Województwa Małopolskiego jest także zachowanie dla przyszłych pokoleń kultury oraz dziedzictwa przyrodniczego i agrarnego małopolskich obszarów
wiejskich. Tradycyjne sposoby gospodarowania wynikają z wypracowanych przez lata metod
postępowania – w zgodzie z otaczającą przyrodą oraz w naturalnym rytmie zmian pór roku.
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Odzwierciedleniem tych działań są, między innymi, liczne tradycyjne święta, takie jak np. redyk
wiosenny – wyjście owiec na hale, wykopki, dożynki czy inne lokalne święta kultywowane do
dziś przez miejscową ludność.
Tereny wiejskie stanowią również potencjał pod względem atrakcyjności turystycznej regionu. Pielęgnowanie rodzimych tradycji, w tym w szczególności folkloru, jest zatem jednym z elementów promocji regionu oraz przejawem dbałości o jego atrakcyjność. Każdego roku w Małopolsce odbywają się – cieszące się dużą popularnością – imprezy, takie jak: Międzynarodowy
Festiwal Folkloru Ziem Górskich, Sabałowe Bajania, Święto Zabawki Ludowej czy Konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła.
Warto również zaznaczyć, że Małopolska jako jeden z regionów karpackich zobligowana jest do zachowania i kultywowania tradycji obszarów górskich i podgórskich oraz zachowania i pielęgnowania różnorodności biologicznej, stanowiącej naturalne bogactwo regionu.
Dążeniem Samorządu Województwa Małopolskiego jest odkrywanie lokalnych potencjałów
oraz inspirowanie mieszkańców do aktywności służącej zrównoważonemu rozwojowi rolnictwa.
Optymalne wykorzystanie zasobów Małopolski pociąga za sobą konieczność oparcia kierunków
rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich o przyjazne dla środowiska dziedziny gospodarki oraz
ekstensywne sposoby gospodarowania, uwzględniające naturalne walory regionu.
Szanowni Państwo, Samorząd Województwa Małopolskiego w ramach swoich kompetencji w obszarze wsparcia obszarów wiejskich podejmuje liczne działania m.in. opracowywanie
rozwiązań systemowych w ramach rozwoju rolnictwa, promocję produktów rolnych i rozwój
obszarów wiejskich we współpracy z gminami, partnerami społecznymi, organizacjami, instytucjami rolniczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, instytucjami naukowymi i szkołami rolniczymi. Ponadto prowadzimy działania w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Realizujemy także szerokie działania mające na celu wspieranie rozwoju obszarów wiejskich
i rolnictwa w naszym województwie, w tym także dotyczące produktów tradycyjnych i regionalnych. Wspieramy także rozwój i edukację wspólnot oraz społeczności lokalnych działających na
obszarach wiejskich.
W tym miejscu chciałbym serdecznie pogratulować władzom oraz pracownikom naukowym
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zaangażowanym – jako lider – w międzynarodowy projekt
„Cultural heritage of small homelands”, realizowany w latach 2018–2021. Jestem przekonany,
że wspólna praca i zaangażowanie licznych jednostek naukowo-badawczych ze Słowacji, Czech
i Włoch przyniosły oczekiwane efekty badawcze, przyczyniając się do nawiązania długofalowej
współpracy i wymiany doświadczeń.
Witold Kozłowski
Marszałek Województwa Małopolskiego
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Streszczenie
Spotkania i staże naukowe, a także obserwacje przeprowadzone przez członków zespołu projektowego doprowadziły do powstania koncepcji projektu naukowego, który otrzymał tytuł
Dziedzictwo kulturowe małych ojczyzn (Cultural heritage of small homelands). Projekt był współtworzony przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
oraz Wydział Technologii Żywności) oraz partnerów z wybranych krajów Unii Europejskiej,
a jego kierownikiem był prof. Józef Hernik, kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu. Realizacja projektu była możliwa dzięki finansowaniu z Narodowej
Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach programu „Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe”. Jednym z efektów projektu jest Katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski,
który stanowi odpowiedź na oczekiwania instytucji kultury, naukowców, podmiotów (samo)
rządowych, ale także, lub przede wszystkim, młodego pokolenia, dla którego to dziedzictwo
jest zachowywane.
Katalog składa się z trzech zasadniczych części. Część pierwszą w całości poświęcono
badaniom naukowym nad docenianiem i wykorzystywaniem potencjału dziedzictwa kulturowego. W części tej zamieszczono dwadzieścia recenzowanych rozdziałów, które przedstawiają
zróżnicowanie i bogactwo elementów dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem Małopolski. W drugiej części katalogu zaprezentowano dobre praktyki doceniania i wykorzystywania potencjału dziedzictwa kulturowego w wybranych gminach województwa małopolskiego. Ta część katalogu jest owocem współpracy nawiązanej z 49 gminami województwa,
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które wyraziły zainteresowanie kooperacją. W trzeciej części swoje spojrzenie na dziedzictwo
kulturowe zaprezentowali członkowie młodego pokolenia. W ten oto sposób w katalogu zaprezentowano szerokie spektrum obiektów dziedzictwa kulturowego oraz różne podejścia do jego
zachowania.
Słowa kluczowe: dziedzictwo regionalne, potencjał kulturowy, wymiana międzynarodowa,
zanikające dziedzictwo, zapomniane dziedzictwo

1. Wstęp
Dziedzictwo kulturowe Małopolski jest dziedzictwem powszechnie uznawanym, rozpoznawanym i stanowi mocny wyraz świadomości regionalnej. Są to dobrze zachowane, ale także zanikające już tradycje, obrzędy, stroje, kuchnia regionalna, tradycyjne formy gospodarowania (rolnictwo ekstensywne, pasterstwo, zielarstwo, rzemiosło, rękodzieło), a także tradycyjna architektura
i budownictwo. Celem Katalogu dziedzictwa kulturowego Małopolski jest zebranie oraz wyeksponowanie dobrych praktyk doceniania i wykorzystywania potencjału tego dziedzictwa. Dla celów katalogu dziedzictwo kulturowe zostało przedstawione w ujęciu materialnym (np. budynki
i elementy małej architektury związane z budownictwem sakralnym, budownictwo drewniane,
chałupy), niematerialnym (np. zwyczaje i/lub tradycje, sposoby wytwarzania rękodzieła, przekazy ustne) oraz przyrodniczym (np. niepowtarzalne gatunki roślin i zwierząt).
Współcześnie nierzadko można zaobserwować wzrost natężenia negatywnych procesów
związanych z zatracaniem rzeczywistej wartości dóbr kultury i elementów dziedzictwa kulturowego. Dotyczy to zarówno miast, jak i wsi, gdzie walory wiejskiego i górskiego krajobrazu
czy folkloru oraz tradycyjne i lokalne produkty są dobrem limitowanym. Z drugiej strony zaobserwować można spontaniczny nurt powrotu do korzeni, w którym współczesne społeczeństwo
poszukuje tradycji i powraca do kultywowania zapomnianych zwyczajów i zawodów, ale także
tradycyjnych gatunków uprawowych, hodowlanych oraz praktyk gospodarczych. Na znaczeniu
zyskują zachowanie i promocja tych wartości – krajobrazów kulturowych, enklaw krajobrazowych, zwyczajów, niepowtarzalnych ras zwierząt i odmian roślin oraz żywności produkowanej
w sposób tradycyjny – dla przyszłych pokoleń oraz dla pokoleń współczesnych jako odskocznia
od „pędzącej cywilizacji” (Hernik i Król, 2021).
Dziedzictwo kulturowe małych ojczyzn (Cultural heritage of small homelands) to zespół materialnych i niematerialnych regionalnych dóbr kultury stanowiących dziedzictwo kulturowe.
Dziedzictwo to jest wynikiem synergii czynników geograficznych, gospodarczych i społecznych
uwarunkowanych historią regionów, krajów i społeczeństw (Hernik i Król, 2021). Dziedzictwo to
obejmuje m.in. tradycyjne rasy zwierząt i odmiany roślin, dziedzictwo niematerialne i krajobraz
kulturowy (Wilkosz-Mamcarczyk i in., 2020). Jest niespotykanie bogate i wartościowe, a zarazem ulotne, tzn. może zostać zapomniane lub porzucone w procesach globalizacji i cyfryzacji.
Dostrzegając potrzebę identyfikowania, zachowania oraz promowania elementów dziedzictwa
kulturowego, interdyscyplinarny i międzynarodowy zespół badawczy pod kierownictwem prof.
Józefa Hernika z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zrealizował w latach 2018–2021 projekt
pt. Cultural heritage of small homelands (no. PPI/APM/2018/1/00010/U/001; https://foodheritage.urk.edu.pl), finansowany w ramach programu „Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe”
przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Projekt koncentrował się na dziedzictwie kulturowym „małych ojczyzn”, które przetrwało w tradycjach i zwyczajach, oryginalnych
gatunkach zwierząt i roślin oraz krajobrazie. Głównym celem projektu było przedstawienie na
przykładzie Małopolski dziedzictwa kulturowego zachowanego w małych społecznościach lokalnych oraz odnalezienie i opisanie podobnych ekosystemów w Europie i na świecie. Ponadto
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celem projektu było nawiązanie trwałej współpracy międzynarodowej w zakresie badań nad
zachowaniem dziedzictwa kulturowego. Projekt udowodnił tezę, że promowanie oryginalnych
elementów dziedzictwa kulturowego może przyczynić się do dynamicznego rozwoju nowych
produktów regionalnych (Hernik i Król, 2021).
Małopolskę wybrano ze względu na m.in. ukształtowanie terenu, znaczną lesistość, rozdrobnione i małoobszarowe rolnictwo, a także liczne, naturalne skupiska roślinności oraz niepowtarzalne rasy zwierząt. W Małopolsce występuje wiele surowców spożywczych – roślin i grzybów jadalnych. Wśród roślin jadalnych pozyskiwanych ze środowiska naturalnego w Małopolsce
wymienić należy czarną jagodę leśną, ale także czarny bez, jarzębinę, czeremchę oraz kalinę.
W Małopolsce powszechnie zbierane są także grzyby. Ponadto istotne wydaje się zachowanie
i rozpowszechnienie tradycyjnie wytwarzanej żywności z odmian etnobotanicznych, takich jak
np. jęczmień, owies czarny, owies głuchy, ziemniaki oraz karpiele. Odmiany tych roślin dobrze
plonują na glebach o obniżonej żyzności, w klimacie górskim i podgórskim. W Małopolsce liczne
są także elementy materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

2. Partnerzy projektu
W zespole projektowym znalazły się Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu oraz Wydział
Technologii Żywności) – lider projektu, University of Florence (Italy), Slovak University of Agriculture in Nitra, University of Veterinary Sciences Brno (Czech Republic) oraz University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice. Jednostki te tworzą międzynarodową i interdyscyplinarną sieć uniwersytetów, które prowadzą badania nad szeroko rozumianym dziedzictwem
kulturowym. Dobór partnerów projektu został szczegółowo omówiony podczas spotkań organizacyjnych. Brano pod uwagę zakres tematyczny prowadzonych badań, doświadczenie w realizacji projektów oraz efekty dotychczasowej współpracy.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (URK) jest nowoczesną, publiczną uczelnią akademicką o zasięgu europejskim, o szczególnym oddziaływaniu na region Polski
południowej, specyficzny pod względem demograficznym i środowiskowym oraz struktury agrarnej i leśnej. Misją URK jest sprostanie wyzwaniom współczesności, a szczególnie postępującej globalizacji gospodarki oraz przestrzeni edukacyjnej i badawczej. Odpowiadając na te wyzwania, uczelnia kształci na wszystkich poziomach studiów uniwersyteckich w języku polskim,
a na wybranych kierunkach i specjalnościach także w języku angielskim. Podstawą wysokiego
poziomu kształcenia i rozwoju kadr naukowych na Uniwersytecie Rolniczym jest prowadzenie
innowacyjnych badań w wielu dziedzinach, wpisujących się w interdyscyplinarne kierunki badań naukowych nakreślone w dokumentach strategicznych na poziomie regionalnym, krajowym
i globalnym. Uczelnia aktywnie wspiera tworzenie zespołów i konsorcjów badawczych z udziałem krajowych i międzynarodowych jednostek naukowo-badawczych oraz gospodarczych.
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu (KGPiAK) prowadzi działalność
naukową i dydaktyczną w ramach kierunków Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna,
Inżynieria Środowiska oraz Architektura Krajobrazu na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Pracownicy naukowo-dydaktyczni KGPiAK prowadzą
działalność naukową w następujących obszarach: prawnych i technicznych problemów planowania przestrzennego, przetwarzania danych przestrzennych w analizach zagospodarowania
terenu, systemów informacji przestrzennej i terenowej, zarządzania informacją w zakresie
uwarunkowań środowiskowych, baz danych na potrzeby gospodarki przestrzennej, zarządzania organizacjami (w tym urzędami), ekonomicznych i społecznych uwarunkowań gospodarki
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przestrzennej, rozwoju i konkurencyjności regionalnej, waloryzacji i ochrony gruntów rolnych
w kontekście planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami,
architektury krajobrazu oraz ochrony krajobrazów kulturowych i dziedzictwa kulturowego, modelowania zmian użytkowania gruntów, badania zmian użytkowania gruntów i pokrycia terenu w Polsce, energii odnawialnej, przemian przestrzennych i społeczno-gospodarczych terenów
podmiejskich, analiz rozwoju społeczno-gospodarczego, ocen jakości witryn i aplikacji internetowych oraz dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich i miejskich.
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu prowadzi ożywioną współpracę
zarówno z jednostkami administracji publicznej, w tym z urzędami gmin, jak i z podmiotami działającymi komercyjnie w zakresie sporządzania ocen fizjograficznych, społeczno-ekonomicznych i kulturowych uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gmin, waloryzacji
przestrzeni na potrzeby planowania i zagospodarowania przestrzennego, sporządzania rejestru zabytków wraz z inwentaryzacją obiektów kulturowych i sakralnych, inwentaryzacji stanu
budynków i budowli, zjazdów i obiektów drogowych, armatury wodno-kanalizacyjnej, rowów
i przepustów, a także oceny wizualnej budynków pod kątem walorów estetycznych, inwentaryzacji źródeł niskiej emisji i towarzyszących elementów termoregulacji z zastosowaniem systemów informacji przestrzennej, szkoleń pracowników urzędów gmin z zakresu obsługi systemów GIS, sporządzania koncepcji i projektów zagospodarowania przestrzennego waloryzacji
krajobrazowej (w tym widokowej) oraz działalności projektowej związanej z projektowaniem
obiektów krajobrazowych i przestrzeni publicznych, szkoleń kompetencji miękkich, coachingu
menedżerskiego, a także audytów witryn i aplikacji internetowych.
W 2020 roku, decyzją Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w strukturze Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu powołano laboratoria: Informacji Przestrzennej (https://kgpiak.urk.edu.pl) oraz Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego (https://culturalheritage.urk.edu.pl).
Duże doświadczenie w działaniach, które mogą zapobiec utracie dziedzictwa kulturowego,
ma partner włoski. Toskania to region, który słynie z zachowania i promowania tradycji związanych z hodowlą zwierząt, uprawą roślin i produkcją żywności, a także ochroną kulturowo-architektonicznej spuścizny i lokalnych tradycji (Agnoletti i in., 2015). Wiodącą jednostką naukową
pozostaje w tym zakresie Uniwersytet we Florencji, w szczególności Laboratorium Krajobrazu
i Dziedzictwa Kulturowego (Laboratory for Landscape and Cultural Heritage, CULTLAB). Rozwiązania toskańskie dostarczają inspiracji wielu krajom Europy Centralnej i Wschodniej.
Słowacja jest pod wieloma względami podobna do Małopolski, co wynika choćby z uwarunkowań środowiskowych oraz rozdrobnienia gospodarstw. Na jej obszarze z powodzeniem prowadzone są tradycyjna hodowla zwierząt oraz uprawa roślin. Ponadto mieszkańcy po obu stronach
granicy polsko-słowackiej zachowali podobne zwyczaje i stroje regionalne. Na tle obszarów zurbanizowanych wyróżnia się na Słowacji miasto Nitra, które jest jednym z największych ośrodków
akademickich w kraju. Profil naukowy oraz umiejętność prowadzenia kształcenia akademickiego
w warunkach postępu cywilizacyjnego i wymagań współczesnej gospodarki, a zarazem przygotowanie i zachęcenie absolwentów do powrotu w rodzinne strony, a także ciągłe monitorowanie jakości produktów spożywczych oraz wdrażanie nowych technik i technologii przesądziło
o wyborze Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze (SUA) jako partnera projektu. SUA
przoduje m.in. w opracowaniu metod rozpoznawania autentyczności i oceny jakości produktów
wytwarzanych tradycyjnymi metodami wg dawnych receptur i z lokalnych surowców roślinnych
i zwierzęcych.
Czeski obszar Moraw wraz z drugim co do wielkości miastem Czech – Brnem, to duży ośrodek uniwersytecki. Samo miasto jest jednym z najstarszych ośrodków przemysłowych Europy
Środkowej z bogatym dziedzictwem cywilizacji przemysłowej. Długoletnia tradycja kształcenia
akademickiego oraz nowoczesne zaplecze naukowo-technologiczne przesądziły, że University
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of Veterinary Sciences Brno (VFU) zaproszono do współpracy przy realizacji projektu. VFU
przoduje w opracowywaniu metod rozpoznawania autentyczności i oceny jakości produktów
tradycyjnych. Do współpracy zaproszono także University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice.
Wschodnie obszary Słowacji – region Košice (Koszyce) to kolebka ludu Wołochów, który
stworzył kulturę pastersko-zbieracką współczesnych Karpat. Wołosi hodowali tradycyjne rasy
i odmiany zwierząt przystosowanych do życia w surowych terenach górskich i podgórskich. Koszyce to drugie co do wielkości miasto Słowacji. W mieście tym ma siedzibę University of Veterinary Medicine and Pharmacy. Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Farmacji w Koszycach
jest uniwersytetem jednowydziałowym, który oferuje wyższe wykształcenie w ramach akredytowanych programów studiów na wszystkich poziomach szkolnictwa wyższego. Jest to jedyna
tego typu instytucja oferująca weterynaryjne kształcenie licencjackie i podyplomowe w Republice Słowackiej.

3. Katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski
Na ostateczny kształt katalogu wpłynęła pandemia, która ograniczyła lub wręcz uniemożliwiła międzynarodową wymianę akademicką, w tym seminaria naukowe i wyjazdy badawcze.
Pierwotnie zaplanowane staże i wizyty studyjne zostały w pewnym momencie ograniczone
do kontaktów zdalnych realizowanych za pomocą systemów teleinformatycznych i różnego
rodzaju sieci komunikacyjnych. Pomimo tego z powodzeniem zrealizowano wszystkie cele
przyjęte w projekcie. Ponadto utrudnienia w podróżowaniu zaowocowały podjęciem nowych
inicjatyw w postaci katalogu multimedialnego oraz szeregu publikacji poświęconych dziedzictwu kulturowemu we wszystkich możliwych odcieniach, począwszy od przydrożnych kapliczek
(Prus i in., 2020), poprzez zwyczaje i rękodzieło (Hernik i in., 2021), po tradycyjne odmiany
roślin i zwierząt (Migdał i in., 2020), skończywszy na cyfrowym dziedzictwie kulturowym
(Król, 2020; Król i Hernik, 2020).
Katalog podzielono na trzy główne części. Część pierwszą w całości poświęcono badaniom
naukowym nad docenianiem i wykorzystywaniem potencjału dziedzictwa kulturowego, gdzie
swoje miejsce znalazły prace analityczne, które umożliwiają spojrzenie na dziedzictwo kulturowe z perspektywy naukowej i/lub popularnonaukowej. W części tej zamieszczono dwadzieścia recenzowanych rozdziałów, w których przedstawiono zróżnicowanie i bogactwo materialnych, niematerialnych i przyrodniczych elementów dziedzictwa kulturowego ze szczególnym
uwzględnieniem Małopolski. Część pierwszą otwiera praca pt. Dziedzictwo i tożsamość regionu,
która w sposób wyważony buduje klasyczną narrację w obrębie dziedzictwa kulturowego dla
kolejnych rozdziałów. Część tę wieńczy rozdział pt. Nowoczesne metody zachowania dziedzictwa kulturowego w ramach kompleksowego urządzania obszarów wiejskich, w którym przedstawiono dziedzictwo kulturowe obszarów wiejskich z perspektywy zachowania wybranych
elementów materialnego dziedzictwa kulturowego wsi zagrożonych m.in. przez takie negatywne zjawiska jak: zanik budownictwa tradycyjnego, zacieranie się pierwotnych układów
ruralistycznych, czy też nieodwracalne zmiany krajobrazu. W drugiej części katalogu zaprezentowano dobre praktyki doceniania i wykorzystywania potencjału dziedzictwa kulturowego w wybranych gminach województwa małopolskiego oraz zamieszczono opisy elementów
dziedzictwa kulturowego przygotowane przez wybrane jednostki samorządu terytorialnego.
Ta część katalogu jest owocem współpracy nawiązanej z 49 gminami województwa, które wyraziły zainteresowanie kooperacją. Każda z gmin chcąca współtworzyć katalog, a zarazem zachować i promować swoje dziedzictwo kulturowe, wypełniła formularz ankiety i przygotowała
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opis oraz dokumentację fotograficzną elementów dziedzictwa kulturowego. Z opisów tych
wypływa różnorodność i bogactwo dziedzictwa kulturowego małopolskich gmin. Natomiast
w części trzeciej swoje spojrzenie na dziedzictwo kulturowe zaprezentowali przedstawiciele
młodego pokolenia. W tej części znalazły swoje miejsce prace konkursowe zrealizowane w ramach wydarzenia pt. Nieznane Dziedzictwo Kulturowe Małopolski, ale także koncepcje projektowe szlaków kulturowych wykonane przez studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna na
Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

3.1. Część I – Badania naukowe nad docenianiem i wykorzystywaniem
potencjału dziedzictwa kulturowego
O kształcie katalogu świadczą jego treści, które są bardzo zróżnicowane i jednocześnie komplementarne. W pierwszym rozdziale zatytułowanym Dziedzictwo i tożsamość regionu, autorstwa
Bohdana Czerkesa i Józefa Hernika, autorzy przeanalizowali pojęcie tożsamości. Zaprezentowali, które elementy składają się na jej ogólne pojmowanie oraz na pojmowanie tożsamości osobistej, grupowej i narodowej. Rozdział ten stanowi pewnego rodzaj wstęp i przybliża czytelnikowi
wybrane elementy dziedzictwa i tożsamości regionu. Autorzy przybliżyli ewolucję pojęcia tożsamości oraz jego funkcje i elementy składowe. Ponadto przeanalizowali proces konstruowania
tożsamości w różnych kulturach narodowych oraz zbiorowościach społecznych. W rozdziale tym
wiele uwagi poświęcono określeniu roli dziedzictwa kulturowego i sztuki w kształtowaniu tożsamości różnych narodów i regionów. Ponadto ukazano w jaki sposób za pomocą historii, mitów,
krajobrazów, dziedzictwa, sztuki, architektury i urbanistyki reżimy polityczne kształtowały regiony, zespoły urbanistyczne, ruralne i agrarne, przestrzenie publiczne miast i osiedli oraz za ich
pomocą wywierały wpływ na mentalność mieszkańców i ich kulturę polityczną.
W kolejnym rozdziale pt. Dziedzictwo kulturowe w strategiach rozwoju województwa małopolskiego, autorzy, tj. Karol Król, Józef Hernik oraz Barbara Prus, przeprowadzili analizę częstości
oraz kontekstu występowania słów kluczowych „dziedzictwo kulturowe” w strategiach rozwoju
Małopolski. Autorzy postawili hipotezę badawczą, że w następujących po sobie strategiach rozwoju województwa małopolskiego poświęca się coraz więcej uwagi dziedzictwu kulturowemu.
Badania przeprowadzono, opierając się na studiach strategii rozwoju oraz literaturze przedmiotu. Analizie poddano wybrane słowa kluczowe związane z dziedzictwem kulturowym, jego
zachowaniem i udostępnianiem. Wykazano, że w strategii rozwoju „Małopolska 2030” dziedzictwo kulturowe zajmuje więcej miejsca i poświęca się mu więcej uwagi oraz że jednym ze strategicznych celów rozwoju województwa małopolskiego jest obecnie cyfryzacja, także w obszarze
kultury.
Tematykę tożsamości i dziedzictwa regionalnego poruszyły także Renata Różycka-Czas oraz
Aneta Różycka w rozdziale pt. Kapliczki i przydrożne krzyże jako element budujący tożsamość
kulturową gminy Tuchów. Autorki zwróciły uwagę na to, że kapliczki, figury i przydrożne krzyże
często występują we współczesnym krajobrazie polskich wsi i miast oraz wykazały, że obiekty
sakralne małej architektury spełniają różne role i pojawiają się w określonym kontekście, np.
upamiętniają miejsca ważnych wydarzeń, zaznaczają granice wsi i przysiółków, występują na
rozstajach dróg lub w miejscach występowania źródeł pitnej wody. Nierzadko można je spotkać
również wśród zabudowy, gdzie pełnią funkcję „opiekuna domu” i szczególnie mocno świadczą
o przynależności wyznaniowej danego obszaru. Autorki postawiły sobie za cel przedstawienie
funkcji przydrożnych obiektów małej architektury sakralnej tj. kapliczek, figur i krzyży w krajobrazie kulturowym gminy Tuchów. Efektem prac terenowych jest wstępna inwentaryzacja oraz
typologia przydrożnych obiektów małej architektury sakralnej. Stan większości inwentaryzowanych obiektów określono jako dobry, co świadczy o ciągłej pamięci i trosce o wybrane obiekty.
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Autorki wykazały, że kapliczki, figury i krzyże przydrożne nadal stanowią ważny dla społeczności lokalnych element dziedzictwa kulturowego. Z kolei w rozdziale Katarzyny Hodor, Zofii
Frączek i Magdaleny Marasik pt. Znaki sacrum na terenie Małopolski, znaczenie, przeszłość i przyszłość, autorki przedstawiły znaki sacrum, ich genezę, symbolikę opartą na tradycji i wierze, które występują w małopolskich wsiach. Autorki dzięki szczegółowym badaniom zachodniej strefy
podmiejskiej Krakowa (teren Rowu Krzeszowickiego) wykazały, że intensywne przemiany ruralistyczne zachodzące na terenach wiejskich i związane z presją osadniczą trwale zmieniają krajobraz, przyczyniając się do zacierania śladów po kapliczkach, krzyżach przydrożnych, morowych
cmentarzach, często nieobjętych szczególną ochroną konserwatorską.
W swoim rozdziale pt. Identyfikacja dziedzictwa kulturowego wsi Sąspów położonej w Otulinie Parku Ojcowskiego w celu ochrony i przeciwdziałania utracie tożsamości kulturowej, Barbara
Olczak oraz Katarzyna Śliz zwróciły uwagę na to, że współczesna wieś to obszar wielofunkcyjny
o stale zmieniającej się strukturze społecznej, gospodarczej oraz przestrzenno-funkcjonalnej.
W tej szczególnej przestrzeni uwidaczniają się różne problemy z zakresu planowania przestrzennego oraz nasila się dynamika oddziaływania ośrodków miejskich na obszary o wysokich
walorach przyrodniczych. Autorki zauważyły, że w ostatnich latach w gminie Jerzmanowice
-Przeginia odnotowano relatywnie duży wzrost liczby ludności wynikający z rosnącej presji
inwestycyjnej w otoczeniu Ojcowskiego Parku Narodowego. W zaistniałej sytuacji uznały za
konieczne identyfikowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze wsi Sąspów w celu podjęcia
działań zapobiegających niszczeniu jego elementów. W podsumowaniu autorki zasugerowały,
że różnego rodzaju zakazy i rygorystyczne wymogi powinny być zastąpione przez ogólne wytyczne dla rozwoju miejscowości oraz katalog modelowych rozwiązań dla nowopowstającej zabudowy, oparte na rozwiązaniach tradycyjnych. Działania te mogą przyczynić się do zachowania krajobrazu wsi rolniczej. Krajobraz znalazł się także w centrum zainteresowania Magdaleny
Wilkosz-Mamcarczyk oraz Joanny Rajcy, które poświęciły mu rozdział pt. Przemijające wiejskie
obrazy krajobrazu Małopolski.
Województwo Małopolskie cechuje się wielością i dużym zróżnicowaniem form przyrodniczo-kulturowych. Wiele z nich jest efektem zwyczajów gospodarowania zasobami naturalnymi
regionu oraz kultywowania tradycji. Duży wpływ na kształtowanie krajobrazu Małopolski mają
elementy związane z zasobami przyrodniczymi, rolnictwem, architekturą, obiektami i strefą sacrum. W swoim rozdziale Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk oraz Joanna Rajca przeanalizowały
zmiany w krajobrazie małopolskich wsi. Na podstawie obserwacji terenowych wyszczególniły
elementy kształtujące krajobraz i mające decydujący wpływ na jego zmiany, a także dokonały
podziału na krajobrazy wiejskie, miejskie oraz podmiejskie, biorąc pod uwagę charakter zagospodarowania. Analizy zmian zachodzących w obszarach wiejskich pozwoliły nakreślić ogół
działań, które mogą zwiększyć szanse na zachowanie unikatowego wiejskiego krajobrazu i tradycji regionalnych. Tematykę tę kontynuuje w swoim rozdziale Anita Kukulska-Kozieł, która
podjęła się wskazania unikatowych struktur przestrzennych Polskiego Spisza – historycznej
krainy Małopolski. W swojej pracy szczególną uwagę skupiła na miejscowości Frydman – jednej z najstarszych wsi Spisza oraz identyfikacji głównych przyczyn transformacji zachodzących
w układzie przestrzennym tejże wsi. Analiza stopnia zachowania układu ruralistycznego i form
organizacji zagród w tej miejscowości pozwoliła autorce na wskazanie charakterystycznych cech
zagospodarowania, które nie zostały utracone pomimo zmian społecznych, gospodarczych, przestrzennych i architektonicznych.
Edyta Molik oraz Marcelina Kubiak przedstawiły pasterstwo wielkoobszarowe Beskidu
Sądeckiego jako jedną z form zachowania tożsamości regionalnej. Autorki swoje rozważania
oparły na założeniu, że w regionie Beskidu Sądeckiego wypas owiec miał charakter niepowtarzalny, co jest związane z gospodarowaniem filialnym i specyficzną architekturą zabudowań.
W Beskidzie Sądeckim grupą mocno związaną z pasterstwem byli tzw. Czarni Górale, którzy
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charakteryzowali się odmiennym strojem ludowym od pozostałych polskich górali oraz niezwykłym przywiązaniem do gór. Ich nazwa wywodzi się od koloru wełny, pozyskiwanej od polskich owiec górskich odmiany barwnej, z której to wykonywane były stroje, ubiory i elementy
ozdobne. Barwna owca górska jest rodzimą odmianą starej, prymitywnej grupy rasowej cakiel
występującej od wieków na terenie Karpat Południowych i części Bałkanów. W konsekwencji
na łąkach Beskidu Sądeckiego wypasane były przeważnie czarne owce, a wypas ich był prowadzony nawet na terenach leśnych, w szczególności w okolicach Szczawnicy (powiat nowotarski,
ryc. 1). W konkluzji autorki zwróciły uwagę na to, że przywracanie gospodarki pasterskiej ma
znaczenie nie tylko kulturowe, ale jest formą ochrony bioróżnorodności hal nadpopradzkich
i aktywizacji ekonomicznej tych terenów.

Fot. K. Król

Ryc. 1. Rezerwat przyrody Wąwóz Homole; wypęd owiec na hale (Pieniny, okolice Szczawnicy)

Kolejny rozdział autorstwa Ewy Łuszczek-Trojnar, Ewy Drąg-Kozak oraz Pawła Szczerbika
jest poświęcony dziedzictwu kulturowemu Rybackiej Stacji Doświadczalnej w Mydlnikach. Rybacka Stacja Doświadczalna znajduje się obecnie pod opieką Katedry Żywienia, Biotechnologii
Zwierząt i Rybactwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i jest położona niedaleko centrum
dawnej podkrakowskiej wsi Mydlniki. Początki historii tego miejsca sięgają roku 1936, kiedy to
zainicjowano budowę stacji, a po jej zakończeniu rozpoczęto pionierskie badania z zakresu rybactwa stawowego. Gospodarstwo działa nieprzerwanie do dzisiaj, doskonaląc hodowlę karpia
w pełnym cyklu produkcyjnym. Autorzy rozdziału zwrócili uwagę na to, że zarówno stawy Stacji Rybackiej, które do dziś noszą nazwy nadane im niemal przed wiekiem, jak i zabudowania,
kolekcja przedwojennych eksponatów ichtiologicznych oraz karp mydlnicki są dziedzictwem
Małopolski, wartym upamiętnienia i ochrony. Z kolei Małgorzata Pink w rozdziale pt. Małopolskie tradycje winiarskie wykazała, że to właśnie z Małopolski pochodzą pierwsze wzmianki
o sadach winnych, i to z Krakowa i jego okolic wywodzą się artefakty potwierdzające uprawę
winorośli właściwej (vitis vinifera) już w X i XI wieku. Jednak zmiany klimatyczne oraz zawirowania historyczne doprowadziły do stopniowego zaniku tradycji winiarstwa nie tylko w Małopolsce, ale i w całym kraju. XXI wiek przyniósł dynamiczne odrodzenie się kultury winiarskiej,
a Małopolska może poszczycić się nie tylko największą wśród innych regionów liczbą winnic
w Polsce, ale także Małopolskim Szlakiem Winnym. Małopolskie wino, będące do niedawna
tylko ciekawostką regionalną, stało się interesującą alternatywą dla miłośników tego trunku,
a turystom poszukującym kontaktu z naturą i niebanalnych atrakcji daje możliwość autentycznego doświadczenia regionu.
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W opracowaniu pt. Dziedzictwo kulturowe Orawy, Krzysztof Miraj oraz Karol Plesiński postawili sobie za cel ukazanie dziedzictwa kulturowego polskiej części Orawy. Umożliwiła to pogłębiona
analiza różnych sfer materialnego i kulturowego dorobku lokalnej społeczności, która ukazała odmienność etnograficzną tego malowniczego zakątka Małopolski. Autorzy zaprezentowali szeroko
rozumiane dziedzictwo kulturowe Orawy oraz podjęli próbę ukazania jego wpływu na współczesne życie, przestrzeń kulturową i krajobrazową opisywanego regionu Podtatrza. Autorzy swoje
badania skoncentrowali na przyrodzie i gospodarce człowieka oraz ich wpływie na dziedzictwo
kulturowe Orawy. Takie spojrzenie sprawiło, że ich opracowanie ukazuje nie tylko elementy kultury, ale także ich genezę i odrębność względem innych regionów.
Magdalena Kulig w swoim rozdziale przedstawiła malowniczy i delikatny świat krakowskiej
koronki klockowej, przybliżając jej historię i ukazując rolę, jaką pełni współcześnie. Koronka
klockowa została sprowadzona do Krakowa w XVI w., kiedy to wyroby koronkowe były stosowane do dekorowania bielizny liturgicznej oraz strojów arystokracji. Koronki zdobiły także
domostwa mieszczańskie, aż ostatecznie za sprawą hrabiny Zamoyskiej oraz Heleny Modrzejewskiej rozpowszechniły się na tzw. prowincji. Czas pokazał, że pojawienie się maszyn do wyrobu koronek zwiększyło ich dostępność i powszechność, jednocześnie jednak sprawiło, że dzieła
wyszywane ręcznie straciły na wartości. Pomimo tego sztuka tworzenia koronki klockowej była
przekazywana z pokolenia na pokolenie. Ponadto w 2016 roku krakowską koronkę klockową
wpisano na listę Niematerialnego Dziedzictwa Kultury. Inicjatywy podejmowane obecnie przez
krakowskie koronczarki sprawiają, że sztuka koronkarska jest wciąż żywa.
W rozdziale pt. Działalność zakonu bożogrobców i Zakonu Rycerskiego Kawalerów Grobu Bożego w Miechowie, Joanna Szarek przybliżyła barwny fragment historii Miechowa, które wlicza
się w poczet Kapituły Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce. Dynamiczny rozwój miasta zawdzięcza się zakonowi bożogrobców, którego historia sięga 1163 roku. Zakonnicy, zwani bożogrobcami, wybudowali świątynię nazywaną bazyliką mniejszą Grobu Bożego. Kościół przyciąga
pielgrzymów przede wszystkim ze względu na unikatową, wierną kopię Grobu Jezusa Chrystusa
z Jerozolimy. Pomimo że zakon bożogrobców został rozwiązany w 1819 roku, w skarbcu kościelnym zachowało się wiele cennych eksponatów z okresu jego świetności. W 1868 roku powołano
świeckie zgromadzenie nazwane Zakonem Rycerskim Kawalerów Grobu Bożego. Kawalerowie
i damy Grobu Bożego w oryginalnych strojach uczestniczą we wszystkich ważnych uroczystościach kościelnych, szczególnie w okresie Świąt Wielkanocnych.
W kolejnym rozdziale Krzysztof Miraj i Karol Plesiński przedstawili spływ flisacki przełomem
Dunajca w Pieninach jako element dziedzictwa kulturowego. Flisacy pienińscy podczas spływu
wykorzystują różne elementy materialnego i duchowego dorobku lokalnej społeczności, często nawiązując do nich w swoich opowieściach. Głównym celem autorów było wykazanie kulturotwórczej roli spływów flisackich na Ziemi Pienińskiej oraz ukazanie związanego z nimi dziedzictwa
kulturowego regionu. Opracowanie jest wielowątkowe, przez co przedstawia wyjątkowość regionu
oraz tę cząstkę dziedzictwa kulturowego Małopolski, która jest związana z flisactwem pienińskim.
Adrianna Kuś i Barbara Czesak w swoim rozdziale pt. Postrzeganie zmian krajobrazu kulturowego terenów podmiejskich zwróciły uwagę na postępującą urbanizację i zaniechanie rolniczego
użytkowania gruntów, co zmienia tradycyjny krajobraz wsi. W wyniku tych procesów krajobraz
ten staje się bardziej zurbanizowany i pozbawiony tradycyjnej mozaiki pól. W swojej pracy autorki przedstawiły zmiany w użytkowaniu gruntów w podkrakowskiej gminie Zabierzów oraz
postrzeganie zmian krajobrazowych w opinii mieszkańców gminy. Autorki na podstawie badań
ankietowych pokazały, w jaki sposób mieszkańcy gminy postrzegają procesy zaniechania rolniczego użytkowania gruntów i urbanizacji. Na ich podstawie przeprowadziły dyskusję na temat
możliwości zachowania tradycyjnego krajobrazu kulturowego.
Wojciech Przegon w rozdziale pt. Układy ruralistyczne historycznej Małopolski Wschodniej
na przykładzie dawnej Ordynacji Zamojskiej przedstawił związki Zamojszczyzny z Małopolską
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na wielu płaszczyznach gospodarczych i kulturowych. W swoim rozdziale autor zaprezentował rys historyczny Ordynacji Zamojskiej, kataster zamojski – jego cele i zadania, a także plan
zbiorowy dóbr Ordynacji Zamojskiej z 1906 roku i działalność geodezyjną mierniczego zamojskiego Józefa Kolanowskiego, który jeszcze po drugiej wojnie światowej pracował na mapach
katastru, projektując nowe układy gruntowe w przestrzeni rolniczej Zamojszczyzny. Tematyki
geodezyjnej dotyczy także praca Stanisława Baciora pt. Historyczne mapy galicyjskiego katastru
gruntowego – geodezyjne dziedzictwo kulturowe Małopolski. Autor za cel swojej pracy przyjął
przedstawienie kontekstu historycznego map katastru galicyjskiego, zakres tematyczny map
oraz sposób opracowania tego geodezyjnego, materialnego dziedzictwa kultury. Aby zrealizować cel pracy autor zaprezentował m.in. wybrane przykłady map katastralnych dla gmin katastralnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Krakowa oraz należących w XIX w.
do krakowskiego okręgu podatkowego. Autor zwrócił uwagę, że powstałe w ramach pomiarów
katastralnych pierworysy map katastru podatku gruntowego, zgodnie z zapisami Konwencji
Haskiej, stanowią narodowe dziedzictwo kultury. Przy pomocy barwnych oznaczeń zapisano
na nich wiele informacji o dużym znaczeniu historycznym, w szczególności na temat stosunków własnościowych, sposobu użytkowania gruntów oraz zagospodarowania i zainwestowania terenu. Do dnia dzisiejszego mapy katastru podatku gruntowego, zwane także mapami
katastru franciszkańskiego, a w Polsce mapami katastru galicyjskiego, są podstawą do badań
naukowych, analizy użytkowania gruntów, a w szczególnych przypadkach służą jako materiał
dowodowy w postępowaniach sądowych.
Bogdan Jankowicz opisał wpływ wielowiekowych zmian sieci hydrograficznej Krakowa na
układ przestrzenny miasta. Autor wykazał, że przeszłość określonego obszaru może stanowić
o potencjale jego dziedzictwa kulturowego i ma zasadnicze znaczenie przy projektowaniu jego
zagospodarowania, nie tylko ze względu na mechanikę gruntu czy też jego charakterystykę
wyznaczoną konkretnymi czynnikami środowiskowymi, ale także na układ przestrzenny i klimat, które zostały ukształtowane w przeszłości. Dziedzictwo naturalne jest także motywem
przewodnim rozdziału pt. Inwentaryzacja i ocena stanu zachowania drzew – pomników przyrody
w Tarnowie, autorstwa Magdaleny Kulig oraz Agnieszki Jarmuły. W tej pracy autorki skoncentrowały się na ochronie okazałych drzew będących pomnikami przyrody. W Małopolsce
znajduje się 2250 pomników przyrody, nie tylko pojedynczych drzew, ale także zgrupowań jednogatunkowych i/lub mieszanych rozlokowanych wzdłuż alei oraz drzewostanów parkowych.
W samym tylko powiecie tarnowskim jest ich 147, a w Tarnowie 47. Wiele z tych pomników
przyrody nie rośnie na terenach zabytkowych założeń ogrodowych czy parków. Zostały one
wpisane do rejestru przyrody na podstawie wymiarów dendrometrycznych. Autorki zwróciły
uwagę na to, że część pomników przyrody nie jest objęta właściwą ochroną np. otacza je zabetonowany teren lub gruzowisko. Tymczasem podjęcie wysiłków w celu lepszej ochrony pozwoli
na przedłużenie ich żywotności.
Pierwszą część katalogu wieńczy praca autorstwa Jacka M. Pijanowskiego poświęcona nowoczesnym metodom zachowania dziedzictwa kulturowego w ramach kompleksowego urządzania obszarów wiejskich. Autor wykazał, że ważnym narzędziem przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, takim jak m.in. zacieranie się pierwotnych układów ruralistycznych, są projekty
kompleksowego urządzania obszarów wiejskich (KUOW), które – pierwotnie w formie prac pilotażowych, a obecnie w ramach planów (programów) urządzeniowo-rolnych – są realizowane
w coraz większej liczbie województw. W swoim rozdziale autor zaprezentował m.in. zakres prac,
które służą w ramach KUOW zachowaniu dziedzictwa kulturowego wsi.

34

Wprowadzenie. Potrzeba opracowania katalogu dziedzictwa kulturowego Małopolski

3.2. Część II – Dobre praktyki doceniania i wykorzystywania potencjału
dziedzictwa kulturowego w wybranych gminach województwa
małopolskiego
Ostatnie dekady pokazały, w jak zastraszającym tempie ulegają zatraceniu elementy dziedzictwa kulturowego miast i obszarów wiejskich. Wychodząc naprzeciw potrzebom ochrony i zachowania zanikających form dziedzictwa tych obszarów, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie podjął się realizacji międzynarodowego projektu pt. Cultural heritage of small
homelands (Dziedzictwo kulturowe małych ojczyzn), który jest finansowany przez Narodową
Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Zarząd Województwa Małopolskiego z dużym zadowoleniem przyjął do wiadomości informację o realizacji projektu, dlatego też w związku
z opracowywaniem m.in. założeń do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego oraz projektów infrastrukturalnych, które będą dofinansowane ze środków Unii Europejskiej poproszono gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie województwa małopolskiego o wypełnienie ankiety
internetowej, która zawierała pytania dotyczące dziedzictwa kulturowego. Ankieta cieszyła się
dużym zainteresowaniem i spotkała się z dużym odzewem ze strony burmistrzów i wójtów
gmin. Formularz w sposób satysfakcjonujący wypełniło 49 gmin, które w Katalogu dziedzictwa kulturowego zaprezentowały dobre praktyki doceniania i wykorzystywania potencjału tego
dziedzictwa.

3.3. Część III – Potencjał dziedzictwa kulturowego Małopolski
w rozumieniu młodego pokolenia
W trzeciej części katalogu przedstawiono prace laureatek konkursu nt. Nieznane Dziedzictwo
Kulturowe Małopolski. Nagrodzone zostały prace autorstwa Gabrieli Kacik pt. Skarb pienińskiego
zakątka, Elżbiety Dwornik pt. Pałac w Bulowicach koło Kęt, Anny Malagi pt. Zawiew żywej ciszy
oraz Natalii Saniawy, która przedstawiła pracę pt. Dolina Karpia pod lupą.
Autorka pracy zatytułowanej Skarb pienińskiego zakątka przybliżyła dziedzictwo kulturowe
flisaków pienińskich i tym samym uzupełniła fakty przytoczone w rozdziale Krzysztofa Miraja
i Karola Plesińskiego, którzy omówili spływ flisacki przełomem Dunajca w Pieninach. W opracowaniu pt. Skarb pienińskiego zakątka szczególną wartość mają autentyczne wypowiedzi flisaków.
Ponadto pracę wzbogacają fotografie z prywatnego archiwum autorki. Co ważne autorka przedstawiła argumenty przemawiające za zachowaniem i kultywowaniem tej tradycji.
W pracy pt. Pałac w Bulowicach koło Kęt opisano burzliwe dzieje kompleksu nieruchomości
zlokalizowanych w miejscowości Bulowice nieopodal Kęt (powiat oświęcimski). Autorka umiejętnie połączyła wątki historyczne z epizodami z nieodległej przeszłości. Z relacji autorki można
odnieść wrażenie, że pałac w Bulowicach jest miejscem, gdzie spotykają się elementy materialnego dziedzictwa kulturowego z rzeczywistością społeczno-gospodarczą, a nawet popkulturą.
Miejsce to jest obiektem dziedzictwa regionalnego, które jest mocno wpisane w świadomość
lokalnych społeczności.
Praca pt. Zawiew żywej ciszy przedstawia nieco inne, nostalgiczne spojrzenie na dziedzictwo
kulturowe. Autorka w swojej pracy zabiera czytelnika w zaniedbane, porzucone, wręcz industrialne przestrzenie obszarów miejskich Krakowa. W opracowaniu pojawiają się naturalistyczne
opisy elementów infrastruktury. W nieco nostalgiczny i pesymistyczny nastrój wdziera się od
czasu do czasu promyk słońca w postaci komentarzy autorki, która głęboko wierzy, że opisane
przez nią miejsce warte jest zaprezentowania.
W pracy pt. Dolina Karpia pod lupą nawiązano do podziału województwa małopolskiego ze
względu na zasięg oddziaływania Lokalnych Grup Działania (LGD), czyli stowarzyszeń, które
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aktywizują lokalne społeczności poprzez umożliwianie im pozyskiwania funduszy europejskich
oraz nawiązują do tradycji i kultury regionów, promując dziedzictwo kulturowe małych ojczyzn.
Rozdział ten wieńczy galeria prac studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, wykonanych w ramach przedmiotu Rozwój Kultury Regionu
i prezentujących koncepcje projektowe szlaków kulturowych.

4. Podsumowanie
Katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski stanowi ilustrowane kompendium wiedzy o wybranych elementach dziedzictwa kulturowego Małopolski. W sposób dobitny ukazuje piękno
otaczającego nas świata wynikające z różnorodności etnicznej, kulturowej i przyrodniczej. Na
dziedzictwo kulturowe Małopolski składają się nie tylko obiekty wykonane przez człowieka, ale
także miejsca oraz sami ludzie tworzący niepowtarzalne i oddane swoim gminom społeczności lokalne. Ponadto katalog pokazał duże zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego,
które dokładają wielu starań, aby zachować oraz promować zasoby dziedzictwa kulturowego,
co nierzadko wymaga dużych nakładów finansowych, ale przede wszystkim wiedzy, szacunku
i wrażliwości na pamięć historyczną.

Literatura
Agnoletti, M., Conti, L., Frezza, L., Santoro, A. (2015). Territorial Analysis of the Agricultural Terraced Landscapes of Tuscany (Italy): Preliminary Results. Sustainability, 7(4), 4564–4581. https://doi.org/10.3390/
su7044564
Hernik, J., Król, K. (2021). Cultural Heritage of Small Homelands – Experience from an International Project.
Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA),
30–31 May 2021, Cordoba, Spain, 1750–1760. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14551104
Hernik, J., Król, K., Prus, B., Walczycka, M. Kao, R. (Eds.) (2021). Indicators of change in cultural heritage.
Krakow: Publishing House of the University of Agriculture in Krakow. http://dx.doi.org/10.15576/97883-66602-15-1
Król, K. (2020). Digital cultural heritage of rural tourism facilities in Poland. Journal of Cultural Heritage
Management and Sustainable Development. https://doi.org/10.1108/JCHMSD-10-2019-0130
Król, K., Hernik, J. (2020). Digital Heritage. Reflection of Our Activities. Kraków: Publishing House of the
University of Agriculture in Krakow. http://dx.doi.org/10.15576/978-83-64758-98-0
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Streszczenie
Rozdział poświęcono określeniu pojęcia tożsamości, którego elementy składają się na ogólne pojmowanie tożsamości oraz na rozumienie tożsamości osobistej, grupowej i narodowej,
w tym w różnych dziedzinach wiedzy. Zarysowane zostały w nim historyczna ewolucja pojęcia
oraz jego rozumienie przez różnych autorów i szkoły naukowe. Rozpatrzono funkcje i elementy składowe tożsamości, analizie poddano proces konstruowania tożsamości w różnych kulturach narodowych oraz zbiorowościach społecznych. Szczególną uwagę poświęcono określeniu
roli dziedzictwa kulturowego i sztuki w kształtowaniu tożsamości różnych narodów i regionów.
Pokazano, w jaki sposób za pomocą historii, mitów, krajobrazów, dziedzictwa, sztuki, architektury i urbanistyki reżimy polityczne kształtowały regiony, zespoły urbanistyczne i ruralne, przestrzenie publiczne miast i osiedli oraz za ich pomocą wywierały wpływ na mentalność mieszkańców i ich kulturę polityczną. Opracowane podstawy teoretyczne tożsamości zilustrowano
na przykładzie projektu międzynarodowego „Ochrona historycznych krajobrazów kulturowych
w celu wzmocnienia tożsamości regionalnej i lokalnej gospodarki”, realizowanego z programu
Unii Europejskiej INTERREG IIIB CADSES.
Słowa kluczowe: tożsamość, architektura, urbanistyka, kształtowanie tożsamości

1. Pojęcia „tożsamości” i „tożsamości narodowej”
Pod względem historycznym pojęcie tożsamości należy do dziedziny psychologii, socjologii i filozofii. W socjologii tożsamością nazywa się świadomość siebie jako jednostki, która różni się od
innych ludzi. W związku z tym identyfikacja, czyli ustalenie tożsamości, należy do procesów utożsamiania się jednostki z określonym obiektem, człowiekiem, zespołem/grupą, które zachodzą na
podstawie przyswajania właściwych standardów, wartości, właściwości, postaw społecznych i ról.
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W psychologii pojęcie „identyfikacja” po raz pierwszy zostało użyte pod koniec XIX wieku
przez twórcę analizy psychologicznej Zygmunda Freuda w celu scharakteryzowania podświadomej więzi emocjonalnej między dzieckiem a rodzicami. Później Z. Freud zaczął używać tego
pojęcia również do analizy zjawisk grupowych, gdy opisywał mechanizmy kształtowania się
przyjaźni wobec członków własnej grupy i wrogości wobec „innych/obcych”. Pojęcia „obcy” lub
„inny” jako antyteza pojęcia „swój” były kluczowe przy kształtowaniu się tożsamości (Гнатенко,
1999). Zwolennik Z. Freuda Erik Erikson przemyślał pojęcie „identyfikacji” i wprowadził nowe
pojęcie – „tożsamość” (Erikson, 1973). Taka konstrukcja wskazywała na fundamentalne znaczenie dla jednostki potrzeby uznania i przynależności. Stwarzała ona możliwość samookreślenia
się, zapewnienia własnej indywidualności oraz nadania swoim potrzebom społecznie akceptowalnych form osobistej realizacji. Według E. Eriksona o istnieniu poczucia tożsamości świadczą
trzy podstawowe elementy:
•
•
•

poczucie wewnętrznej tożsamości oraz integracji w czasie,
poczucie wewnętrznej tożsamości oraz integracji w przestrzeni,
tożsamość jest doświadczana wśród innych znaczących jednostek, wzajemne relacje
oraz role pomagają podtrzymać i rozwinąć poczucie integralności jednostki, co wyraża
się w tożsamości.

Dla E. Eriksona, który podjął fundamentalną próbę opracowania tematu psychologicznej
teorii tożsamości, jej „podstawowy problem polega na zdolności „Ja” do utrzymywania stabilności i ciągłości w obliczu zmieniającego się przez cały czas losu”. E. Erikson określa tożsamość jako
fundamentalne uczucie: „Poczucie Ja-tożsamości jest zbiorowym przekonaniem, że integralności
i kontinuum, które osoba zyskuje w oczach innych, odpowiada jej zdolności do zachowania tej
wewnętrznej integralności i kontinuum (czyli „Ja” w sensie psychologicznym)”.
Kwame Anthony Appiah, profesor uniwersytetów Harvard i Princeton, w monografii,
która ukazała się drukiem w 2018 roku i poświęcona została problemowi tożsamości, pisze:
„o tożsamości zaczęto poważnie mówić dopiero po drugiej wojnie światowej, w tym również
w psychologii społecznej, pod wpływem dzieł profesora Erika Eriksona” (Appiah i in., 2019).
Według K.A. Appiaha świadome badanie tożsamości rozpoczęło się dopiero w drugiej połowie
XX wieku.
Teoretyczne opracowania wywołały wielkie zainteresowanie oraz próby empirycznego badania tego fenomenu. Największą popularność zyskały publikacje J. Metzlera, który w ramach
opracowanej przez niego typologii empirycznie badał tzw. statusy tożsamości. Według niego
istnieją cztery „statusy tożsamości”, czyli cztery sposoby rozwiązywania problemu tożsamości.
Takie podejście pozwoliło skierować teoretyczne rozważania E. Eriksona na nurt empiryczny:
osiągnięcie tożsamości (identity achievement), uwarunkowania (foreclosure), dyfuzja tożsamości
(identity diffusion) oraz moratorium (moratorium) (Гнатенко, 1999).
Nowy impuls dla rozwoju pojęcia „tożsamości” nadały prace H. Grotevana, w których zwraca on uwagę na to, że poczucie tożsamości powinno obejmować zarówno dziedziny, w których
osoba może dokonać własnego wyboru, jak i dziedziny, w których wybór ten jest niemożliwy
(np. jeśli chodzi o płeć, rasę, przynależność etniczną). Ze względu na to można rozróżniać tożsamość „wrodzoną” i „nabytą” (Гнатенко, 1999).
Dzisiejsze dyskusje na temat pojęcia tożsamości przebiegają w trzech podstawowych paradygmatach (Schmaus, 2000):
• paradygmat społeczno-psychologiczny – skupia się na badaniu zmian tożsamości osoby
w trakcie jej czasowego rozwoju i w odniesieniu do jej relacji ze społeczeństwem,
• paradygmat postmodernistyczny – może być postrzegany jako krytyka poprzedniej koncepcji paradygmatu społeczno-psychologicznego, a z innej strony jako destrukcja myślenia tożsamościowego całej filozofii zachodniej,
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•

kulturoznawczy paradygmat „postmodernizmu” lat 90. XX wieku – może być odbierany
jako konstruktywna synteza wyżej opisanych paradygmatów tożsamości z nowym sformułowaniem pojęć tożsamości zbiorowej i indywidualnej w zależności od współczesnych warunków.

Wśród tożsamości wyodrębnionych w nauce tożsamość narodowa pozostaje jedną z najważniejszych i najbardziej kompletnych, ponieważ to, co rozumiemy przez tożsamość narodową
obejmuje: tożsamość kulturową, etniczną i polityczną, i jest jednocześnie elementem charakterystycznym zarówno dla wspólnoty politycznej, jak i kulturowej. Inne typy tożsamości zbiorowej,
a mianowicie tożsamość klasowa, generyczna, rasowa, religijna, mogą nakładać się na tożsamość narodową lub łączyć się z nią.
Sposoby konceptualizacji tzw. zbiorowej tożsamości narodowej wywołują ogromne zainteresowanie naukowców. Na przykład A. Kioskowska proponuje wyraźnie odróżnić pojęcie tożsamości w odniesieniu do całościowych wspólnot narodowych od pojęcia indywidualnej tożsamości
narodowej, będącej tylko jednym z aspektów (czasem bardzo ważnym) integralnej tożsamości
jednostki (Kioskowska, 1996). L. Greenfeld (1992) określa tożsamość narodową w następujący
sposób: „W nowoczesnym rozumieniu tożsamość narodowa jest tożsamością polegającą na przynależności do «ludu», którego cechą najważniejszą jest to, że definiowany jest jako «naród»”.
Odwołując się do D. Miller, L. Greenfeld wyróżnia pięć aspektów identyczności i tożsamości
narodowej. Są to:
1) przekonania ludzkie: naród istnieje dopóty, dopóki jego członkowie uznają się za rodaków i razem dążą do kontynuowania wspólnego istnienia,
2) wspólna przeszłość historyczna, wspólne zobowiązania oraz wizja wspólnej przyszłości,
3) wspólne działania, czyli tożsamość w działaniach,
4) stałe miejsce zamieszkania w jednym kraju,
5) wspólne cechy, które łączą w sobie pojęcie „charakteru narodowego” i które kształtują
kulturę narodu.
Zbiorowa tożsamość narodowa zakłada istnienie określonej wspólnoty narodowej, która według profesora Londyńskiej Szkoły Ekonomii A. Smitha (Сміт, 1994) „posiada własną nazwę,
własne terytorium historyczne, wspólne mity i pamięć historyczną, wspólną kulturę masową
i kulturę publiczną, wspólną gospodarkę oraz prawa i obowiązki dla wszystkich danej wspólnoty”. Wymienione obiektywne przesłanki oraz cechy wspólnoty narodowej są jednocześnie głównymi cechami zbiorowej tożsamości narodowej. Jest ona z natury wielowymiarowa, nigdy nie da
się sprowadzić jej do jednego elementu. Ponadto, posiada ona pewną osobliwość, polegającą na
specyficznym łączeniu cech obiektywnych i subiektywnych, co pozwala odróżniać jedną wspólnotę narodową od innej. Istotne znaczenie mają również: pamięć zbiorowa, poczucie wspólnego
losu i wspólnych doświadczeń, czyli wszystko to, co przyczynia się do kształtowania wspólnego
„My”. Mentalność narodu, jego charakter narodowy stanowią podstawę tożsamości narodowej,
wyróżniającą go spośród innych narodów oraz są podłożem kształtowania jego idei narodowej.
Sama idea narodowa jest pojęciowym wyrazem mentalności narodu, uogólnieniem jego bytu
narodowego. Poprzez nią dokonuje się rozumienie otaczającego świata i określenie przez naród
swego w nim miejsca.
We współczesnych badaniach wprowadza się pojęcie tożsamości kulturowej, przedstawiane
nieco szerzej aniżeli pojęcie tożsamości narodowej. Na przykład wybitny amerykański uczony
S. Huntington zaznacza: „Po zimnej wojnie wielką rolę w świecie odgrywają sztandary oraz
inne symbole tożsamości kulturowej, takie jak krzyże, półksiężyce i nawet nakrycia głowy; dla
większości ludzi tożsamość kulturowa ma ogromne znaczenie. Ludzie odkrywają dziś nową,
ale w rzeczywistości starą tożsamość i maszerują pod nowymi, ale często starymi sztandarami,
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rywalizują z nowymi, ale często dawnymi wrogami” (Huntington, 2002). Autor ten twierdzi, że
właśnie zróżnicowanie narodów według kryteriów kulturowych jest dzisiaj najważniejsze: […]
„po «zimnej wojnie» najważniejsze różnice między narodami nie mają już charakteru ideologicznego, politycznego czy ekonomicznego. Leżą one w płaszczyźnie kulturowej. Dzisiaj narody
próbują odpowiedzieć na proste pytanie, jakie może stanąć przed ludźmi: «Kim jesteśmy?». Odpowiada się na nie w sposób tradycyjny, tak jak zawsze odpowiadało się na podobne pytania:
poprzez odwołanie się do rzeczy, które są dla ludzi najważniejsze. Ludzie określają siebie poprzez pochodzenie, religię, język, historię, wartości, zwyczaje i obyczaje, instytucje. Utożsamiają
się oni z grupami kulturowymi: rodzinami, wspólnotami etnicznymi, wspólnotami religijnymi,
narodami i, na najwyższym poziomie, z cywilizacjami. Ludzie wykorzystują politykę nie tylko do
tego, żeby bronić własnych interesów, lecz także do tego, żeby określać swoją tożsamość. Wiemy,
kim jesteśmy, gdy wiemy, kim nie jesteśmy i przeciwko komu jesteśmy” (Huntington, 2002).
Według A. Smitha (Сміт, 1994) istnieją dwa modele narodu: model „obywatelski” i model
„etniczny”. Zgodnie z modelem „obywatelskim” społeczność narodowa jest równocześnie społecznością polityczną, ponieważ obejmuje system wspólnych instytucji politycznych, prawnych
i innych, które mają na celu jej jednoczenie oraz gwarantowanie praw obywatelskich, politycznych, społeczno-gospodarczych i kulturalnych, wolności i obowiązków członków wspólnoty.
Poza tym, model ten jest ściśle powiązany z przestrzennym lub terytorialnym obrazem narodu.
Oznacza to, że wspólnota narodowa powinna mieć określoną przestrzeń społeczną, zwarte i wyraźnie ograniczone terytorium, do którego członkowie wspólnoty będą czuli swoją przynależność. Ważną rolę w obronie interesów narodu, jego suwerenności i terytorium odgrywa państwo,
w związku z czym tworzenie narodów-państw (państw narodowych) zawsze było marzeniem
i celem politycznym wielu narodów świata (Huntington, 2002).
Naród jako wspólnota również wymaga istnienia określonego systemu wartości i tradycji –
ogólnych, jeśli nie dla wszystkich członków wspólnoty, to chociażby dla jej większości. Naród jest
wspólnotą nie tylko polityczną, lecz także kulturową, której członkowie są zrzeszeni lub zjednoczeni w oparciu o wspólną pamięć historyczną, określone mity, symbole i tradycje.
Dyskusje naukowe na temat narodów i tożsamości w okresie rewolucji cyfrowej na początku XXI
wieku nie straciły na swojej aktualności, a nawet się nasiliły. Potwierdzeniem tego jest ogromna popularność ostatniej monografii profesora Stanford University F. Fukuyamy Tożsamość. Potrzeba godności
i polityka oburzenia (Fukuyama, 2019) (profesor jest autorem bestsellera Koniec historii i ostatni człowiek / The End of History and the Last Man).
W swojej monografii Francis Fukuyama odwołuje się do dzieła greckiego filozofa Platona
Państwo (Politeja) z IV w. p.n.e., w którym szczególną uwagę zwraca się na pojęcie duszy ludzkiej i thymos, czyli „uznanie”, które wraz z „potrzebą” i „rozsądkiem” jest trzecim elementem
składowym duszy oraz odpowiednikiem, według F. Fukuyamy, dzisiejszego pojęcia tożsamości
(Fukuyama, 2019). Na przykład poniżeniem tego uczucia tłumaczy on „rewolucje godności”,
które odbyły się na Ukrainie w latach 2004 i 2014.

2. Funkcje oraz elementy składowe tożsamości
Tożsamość, tożsamość narodowa i naród to skomplikowane konstrukcje zawierające wiele powiązanych ze sobą elementów składowych: osobistych, etnicznych, kulturowych, terytorialnych, ekonomicznych oraz polityczno-prawnych. Określają one relacje solidarności między
członkami wspólnot, których łączą wspólna pamięć, mity i tradycje. Z jednej strony naród
musi mieć wspólne cechy obywatelskie i terytorialne, a z drugiej – cechy etniczne i genealogiczne, przy czym w każdym przypadku w różnych proporcjach. Właśnie poprzez wielowymia-
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rowość tożsamość narodowa we współczesnym życiu i w polityce staje się wielką siłą, dzięki
której może ona skutecznie się łączyć z innymi potężnymi ideologiami i ruchami bez utraty
własnego charakteru. Swoją wieloaspektową siłę tożsamość narodowa realizuje poprzez funkcje, które pełni na rzecz różnych grup i jednostek. Dla wygody funkcje te można podzielić na
„zewnętrzne” i „wewnętrzne”.
Do funkcji „zewnętrznych” należą funkcje o charakterze terytorialnym, gospodarczym i politycznym. Narody określają pewną przestrzeń społeczną, w której ich członkowie będą mieszkali i pracowali, rozgraniczają terytorium historyczne, gdzie znajdują się wspólnoty w czasie
i w przestrzeni. One zapewniają „miejsca święte” oraz obiekty kultu religijnego i historycznego,
które ujawniają niepowtarzalność „geografii duchowej” narodu. Z punktu widzenia gospodarki
(Sen, 2007) narody gwarantują przejęcie kontroli nad zasobami terytorialnymi, w tym również
ludzkimi, określając członkostwo i zasoby wewnętrzne. Najbardziej oczywistą polityczną funkcją
tożsamości narodowej jest legitymizacja wdrożonych przez instytucje prawne jednolitych praw
i obowiązków, określających osobiste wartości i charakter narodu oraz odzwierciedlających jego
pradawne zwyczaje i obrzędy. Dążenie do tożsamości narodowej jest dzisiaj podstawowym sposobem osiągnięcia porozumienia społecznego i solidarności.
Tożsamość narodowa pełni jeszcze węższe, „wewnętrzne” funkcje na rzecz jednostek we
wspólnotach. Funkcje te polegają na jednoczeniu członków wspólnoty jako osób „jednej narodowości” i „obywateli”. Osiąga się to poprzez masową znormalizowaną edukację, która ma
na celu wychowanie w duchu patriotyzmu oraz rozwój charakterystycznej jednorodnej kultury.
Powołaniem narodu jest również rozwój więzi społecznych między jednostkami i klasami, które tworzą w taki sposób zestawy wspólnych wartości, symboli i tradycji. Za pomocą dawnych
symboli – sztandarów, monet, hymnów, mundurów, pomników, rytuałów i ceremonii – członkom
wspólnoty przypomina się o ich wspólnym dziedzictwie kulturowym i pokrewieństwie. Poczucie
wspólnej tożsamości i przynależności do narodów wzmacnia i inspiruje. Naród zamienia się
w grupę „zainspirowanych wiarą”, zdolnych do pokonywania trudności i przeszkód. Uznanie
tożsamości narodowej staje się potężnym narzędziem samostanowienia jednostki, jej samookreślenia na świecie poprzez odczuwanie osobowości zbiorowej i własnej tożsamości. Właśnie dzięki wspólnej unikatowej kulturze naród oraz jego członkowie mogą się dowiedzieć, „kim są” we
współczesnym świecie.
Identyfikowanie się z narodem jest czymś więcej niż identyfikowanie się z biznesem lub
zespołem. Polega ono na osobistym odrodzeniu i uzyskaniu godności w ramach odrodzenia
narodowego, które pozwoli stać się częścią „nadrodziny” politycznej, pozwoli przywrócić każdą wchodzącą w jej skład rodzinę. Przezwyciężenie zapomnienia przez potomków, przywrócenie godności zbiorowej za pomocą wspomnień o „złotym wieku”, idealizowanie braterstwa
dzięki symbolom, rytuałom i ceremoniom, które tworzą związek między żywymi a umarłymi
wspólnoty – na tym właśnie polegają podstawowe funkcje tożsamości narodowej we współczesnym świecie.
Jak wspomniano wyżej, tożsamość narodowa jest z natury wielowymiarowa, jej kształtowanie stanowi skomplikowany i kompleksowy proces. Ważne miejsce w konstruowaniu tożsamości
narodowej zajmują takie pojęcia, jak etnohistoria, pamięć zbiorowa, a także mity narodowe
i mitologia polityczna.
Badacze podkreślają szczególną rolę historii etnicznej w kształtowaniu tożsamości narodowej, zauważając, że pojęcie tożsamości narodowej jest ściśle powiązane z pojęciem tradycji
historycznej. E. Smith (Сміт, 1994) zaznacza, że w oparciu o historię i kulturę z okresu „złotego
wieku” narodu można stworzyć jego podstawy moralne. W takim przypadku cel badania historii
będzie miał charakter kulturalno-oświatowy. Z kolei wykorzystanie etnohistorii ma, ze swojej natury, charakter społeczno-polityczny: ma ona za zadanie oczyszczać i inspirować ludzi. Badanie
„własnej” przeszłości nie jest interesujące samo w sobie; ważne jest, aby „opanować” mitologię
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i przeszłość terytorialną „własnego narodu”. Podstawowy problem polega na ludowo-kulturowej
mobilizacji biernej grupy etnicznej oraz na upolitycznieniu jej dziedzictwa kulturowego poprzez
kultywowanie jej przestrzeni poetyckiej i przypominanie o „złotym wieku”. Z reguły często się
odnajduje lub wyolbrzymia przykłady heroizmu minionych stuleci, chwały cywilizacji przodków
(często „nie swoich własnych”) oraz zwycięstwa wybitnych bohaterów narodowych. Ci ostatni
czasem są bohaterami raczej ze świata legend niż z historii, a nawet jeśli byli postaciami historycznymi, to nic nie wiedzieli o narodzie, który dzisiaj tak gorliwie chroni ich od zapomnienia.
Bohaterowie dawnych legend stają się przykładami cnót narodowych, prototypami odrodzonego
„nowego człowieka”.
Im pełniejsza i bogatsza jest etnohistoria, tym bardziej przekonujące stają się roszczenia narodu i tym mocniej porusza ona serca jego członków. Poczucie starożytności etnohistorii wspólnoty (bez względu na to, ile prawdy jest w tej etnohistorii) stanowi kryterium godności narodowej oraz trybunę, z której członkowie narodu powinni bronić procesów odrodzenia narodowego.
Dzisiaj bogata etnohistoria może być cennym źródłem potęgi kulturowej oraz centrum polityzacji kulturowej. Wspólnoty o takiej przeszłości mają przewagę w rywalizacji z innymi wspólnotami, których historia jest uboga lub wątpliwa. W tym drugim przypadku wspólnoty stają przed
podwójnym wyzwaniem: intelektualiści powinni odkryć ogromną warstwę historii wspólnoty po
to, aby przekonać jej członków, że mają oni wspaniałą przeszłość oraz nadać jej wystarczającą
wiarygodność. Z reguły intelektualiści bardziej przejmują się pierwszym z wyzwań: prawdziwość wspomnień wydobytych z przeszłości jest mniej ważna pod względem kulturowym i politycznym niż ich bogactwo, różnorodność i dramatyzm albo ich przykłady szlachetności, wierności i poświęcenia, które powodują chęć zrównania się z nimi i przywiązują obecne pokolenie do
„chwalebnych zmarłych”.
Wspólna pamięć historyczna może przybierać formę mitu, ponieważ dla wielu narodów epoki przednowoczesnej granica między mitem a historią zacierała się. Wokół potwierdzonych wydarzeń historycznych powstają legendy dotyczące przeszłości, które cieszą się zaufaniem i służą
teraźniejszemu lub przyszłemu celowi. Właśnie takie połączenia sprawiają, że wydarzenia historyczne mogą być wykorzystywane do celu politycznego i przekształcać je w źródło jedności
politycznej. Zdaniem wielu naukowców, zbiorowa pamięć (historyczna) jest obiektem wielkiego
zainteresowania współczesnych polityków. Ludzie obdarzeni władzą wybierają pojedyncze elementy historii i wartości, aby zmobilizować społeczeństwo do osiągnięcia wyznaczonych celów
(Сміт, 1994).
Nadal nie ma wyczerpującej i wewnętrznie spójnej definicji mitu. Jednak wyróżnia się jego
istotne cechy, między innymi system myślenia, posiadający własne kategorie czasu i przestrzeni,
struktury i funkcji, system, w którym abstrakcyjne pojęcia zastępowane są konkretnymi symbolicznymi obrazami. Jest to alegoryczna koncepcja uświadomienia świata, którą cechują integralność postrzegania. Rozumienie rzeczywistości jako całości jest ważną cechą świadomości
mitologicznej, która zapewnia stabilność wewnętrznego świata człowieka. Każda następna kultura widzi w poprzedniej element mitotwórczy, polegający na idealizacji określonych momentów
z przeszłości. Mit jest sposobem przenikania do rzeczywistości historycznej, ale przez jej hipostazę subiektywną. Wyobrażenia mitologiczne poparte autorytetem religii czy ideologii mogą
w znacznej mierze określić zbiorowe postrzeganie rzeczywistości oraz wpłynąć na zachowanie
członków określonego społeczeństwa. Dzisiaj przez „mitologię” rozumie się całokształt mitów,
istniejących w świadomości publicznej, do których odwołują się uczestnicy dyskusji na temat
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, natomiast „mit” jest kompleksem historycznych wcieleń, który wybiera z przeszłości pojedyncze elementy i stwarza wewnętrznie jednolitą, spójną
narrację, za pomocą której można interpretować dzisiejsze realia.
L. Ionin na podstawie twierdzenia, że „mit jest podstawową formą budowy rzeczywistości”,
określa funkcje mitu w społeczeństwie (Сміт, 1994):
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funkcja energetyczna – mit łączy, przenosi energię społeczną i kieruje ją do konstruowanych obiektów,
funkcja tworzenia zespołu – zespoły, wspólnoty powstają dlatego, że mity zapewniają
wyjątkową dla każdego przypadku koordynację postrzegania i zachowania wielu różnych jednostek,
kształtowanie tożsamości – mity zapewniają specyficzną dla każdego zespołu/wspólnoty
koordynację postrzegania i zachowania, kształtują tożsamość zbiorową,
odtworzenie tożsamości zbiorowej – zachowanie mitu jest ważnym warunkiem zachowania tożsamości zbiorowej, jego zniknięcie prowadzi do zniknięcia odpowiednich zespołów/wspólnot,
kształtowanie i strukturyzacja przestrzeni – każdy mit tworzy własną przestrzeń, w której
można wyróżnić centrum, peryferia oraz różne stopnie odległości od przestrzeni.

W miarę rozwoju i pogłębiania etnosu oraz narodu rozwija się mitologia narodowa, stając
się bardziej skomplikowana. Pojawiają się jej różne odmiany, między innymi mitologia religijna,
artystyczno-literacka, obyczajowa, obrazowa, a także mitologia polityczna. Ta ostatnia jest stosunkowo niezależną odmianą mitologii, która zawiera w sobie doświadczenie społeczne narodu
w zakresie organizacji władzy politycznej, jej stosowania, budowy państwa, a następnie współdziałania różnych elementów sfery politycznej ze sobą i ze społeczeństwem obywatelskim. Za
pomocą mitologii politycznej naród tworzy wyobrażenia dotyczące jego specyfiki politycznej
i państwowej, jego miejsca w międzynarodowej przestrzeni politycznej i w historii świata, jego
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.
W strukturze mitologii politycznej różne elementy w różny sposób wywierają wpływ na
proces tworzenia tożsamości narodowej. Kluczowym mitologemem, najczęściej wykorzystywanym w procesie, jest mitologem „Matka-Ojczyzna”. Wizualne elementy tego wizerunku są uogólnionymi symbolicznymi portretami narodu. Odzwierciedleniem danego mitologemu w mitologii
politycznej jest obraz państwa, polegający na jedności jego wymiarów przestrzenno-czasowych,
kulturowo-etnicznych i gospodarczo-administracyjnych. Mitologem „Matka-Ojczyzna” jest tym
integralnym obrazem, wokół którego kształtuje się cały kompleks mitologemów związanych
z wyobrażeniem „my”, które często kontrastuje z wyobrażeniem „oni” (obraz wroga). Innym
popularnym mitologemem jest mitologem „historycznej ziemi”, „ojczystego kraju” i „kolebki narodu”. Według E. Smitha (1994), „nie można wyobrazić sobie narodu, który nie miałby wspólnych mitów i wspomnień o swoim domu terytorialnym”. Przywiązanie do pewnych terenów
czy miejscowości w ich granicach ma charakter zarówno mityczny, jak i subiektywny. Większe
znaczenie dla identyfikacji mają często przywiązania i skojarzenia, niż zamieszkiwanie na określonym terytorium czy jego posiadanie. Jest to miejsce, do którego należymy. Często bywa ono
traktowane jako Ziemia Święta, jako ziemia naszych przodków, naszych prawodawców, naszych
królów i mędrców, poetów i kapłanów – wszystko to przemienia nasz kraj w naszą ojczyznę.
Miejsca święte przyciągają do siebie członków wspólnoty lub inspirują ich nawet wtedy, gdy
są oni na wygnaniu. Nawet po długim rozstaniu się z krajem ojczystym wspólnota może przetrwać dzięki silnej nostalgii i więzi duchowej. Klasycznymi przykładami są diaspory żydowska
i ormiańska. Istnienie mitologemu wspólnych przodków i wspólnego pochodzenia jest według
E. Smitha nieodzownym elementem wspólnoty etnicznej. Decydujące znaczenie odgrywa właśnie mit o wspólnych przodkach, a nie jakikolwiek fakt, który by na to wskazywał.
Właśnie takie mity, tworzące mitologię polityczną, są potężnymi źródłami kształtowania,
rozwoju i funkcjonowania tożsamości narodowej. Według E. Smitha, „stworzenie spójnej mitologii i symbolizmu kulturowej wspólnoty historycznej staje się najgłówniejszym warunkiem przetrwania narodu i jego jedności” (Сміт, 1994). U wielu narodów najważniejsze mity są podobne,
co świadczy o ich fundamentalności i archetypowości.
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3. Kształtowanie tożsamości
Wybitny socjolog współczesności Manuel Castells zauważa: „z perspektywy socjologicznej można twierdzić, że wszystkie tożsamości są skonstruowane. Istota problemu polega na tym, w jaki
sposób, dlaczego, przez kogo i w jakim celu. Materiał budowlany do konstruowania tożsamości
został wzięty z historii, geografii, biologii, instytucji produkcyjnych i prokreacyjnych, z pamięci
zbiorowej i z osobistych fantazji, objawień religijnych i aparatów państwowych. Jednak konkretne osoby, grupy społeczne i społeczeństwa opracowują dane materiały i porządkują ich znaczenie w nowy sposób, zgodnie z uwarunkowaniami społecznymi i projektami kulturowymi, które
są zakorzenione w ich strukturach społecznych i w granicach czasoprzestrzeni. Ogólnie mówiąc,
symboliczne znaczenie określonej tożsamości oraz jej znaczenie dla tych, którzy się z nią identyfikują albo się znajdują poza nią, zależy od tego, kto konstruuje tożsamość zbiorową i w jakim
celu” (Castells, 2003).
Jak wspominano wyżej, po raz pierwszy problem konstruowania tożsamości jednostki został
poruszony przez E. Eriksona. Teoria ta odzwierciedlała poglądy epoki modernizmu na liniowość
i przewidywalność rozwoju społecznego jako wyników ogólnego postępu. Jednak dalsze procesy rozwoju społecznego związane z takimi pojęciami, jak indywidualizm, pluralizm, globalizm
podały w wątpliwość pojęcie klasycznego modernizmu. Wraz z postmodernizmem teoria tożsamości radykalnie zerwała z poglądem dotyczącym możliwości zachowania stabilnej i zagwarantowanej tożsamości przez całe życie. Tożsamość zaczyna być interpretowana nie jako coś,
co zostało ostatecznie ukształtowane, lecz jako „ciągła, codzienna praca w zakresie realizacji
projektu lub nawet kilku równoległych, czasem sprzecznych ze sobą projektów własnego życia”
(Erikson, 1973).
E. Hobsbawm określa dwa główne sposoby budowania tożsamości narodowej. Pierwszy
z nich opiera się na tzw. prawie krwi (ius sanguinis). Zgodnie z tym sposobem identyfikacji uważa się, że członkowie jednego narodu mają wspólne pochodzenie i wspólną kulturę. Takie narody
tworzą narody etnokulturowe. Koncepcja ta była popularna wśród narodów, które zamieszkiwały teren Europy Środkowo-Wschodniej. Inna koncepcja opiera się na tzw. prawie ziemi (ius
solii). Popularna jest wśród tych grup, którym brakuje wspólnego pochodzenia i wspólnej kultury. Kluczowym momentem w tym przypadku okazuje się wzrost solidarności wśród ludności
określonego terytorium, niezależnie od etnicznych, kulturowych, językowych oraz innych różnic
lokalnych mieszkańców. Takie narody tworzą narody polityczne (Грицак, 2000).
Wynikiem procesów globalizacji we współczesnej polityce stało się wyobcowanie ludności
od wielu instytucji politycznych, co z kolei doprowadziło do zwiększenia „zaufania” do tożsamości narodowej. W rzeczywistości w XX wieku znacznie wzrósł poziom intelektualny przeciętnego człowieka, a „troska” o tożsamość narodową przeszła z poziomu elity intelektualnej z jej
tradycyjnymi dążeniami do „mesjanizmu” i „romantyzmu” na poziom narodu, jednak już z nową
definicją tożsamości narodowej.
Wybitny socjolog współczesności E. Giddens podsumował podstawowe cechy dzisiejszego
procesu konstruowania tożsamości z punktu widzenia socjologii. Według jego koncepcji, kształtowanie staje się projektem refleksyjnym: „My nie jesteśmy tym, czym jesteśmy, tylko tym, co
z siebie tworzymy”. Odtwarzanie siebie jest procesem ciągłym i wszechogarniającym: „Co się
ze mną teraz dzieje? O czym ja myślę? Co robię? Co czuję?”. Tożsamość powstaje w procesie
narracji: „Ja opowiadam sobie”. Samorealizacja oznacza tworzenie własnych stref czasowych,
które świadomie kontrastują ze światem zewnętrznym. Samorealizacja przebiega w atmosferze
ciągłego napięcia między szansami a ryzykiem. Przebieg krzywej rozwoju tożsamości jest nieodwracalnym twierdzeniem: „Muszą właściwie i prawdziwie opowiedzieć sobie swoje życie”
(Giddens, 2004).
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M. Castells twierdzi, że konstrukcja społeczna tożsamości zawsze zależy od relacji władzy.
Opierając się na tym stwierdzeniu, rozróżnia on trzy formy pochodzenia i rozbudowy tożsamości
(Castells, 2003):
•

•

•

tożsamość legitymizująca – wytwarzana jest przez dominujące instytucje społeczeństwa
w celu potwierdzenia i zracjonalizowania własnej dominacji wobec innych aktorów społecznych,
tożsamość oporu – wytwarzana jest przez osoby, których sytuacja w wyniku działań władzy została pozbawiona wartości i które znajdują się często w stygmatyzowanej pozycji;
właśnie takie osoby budują swój opór na podstawie zasad innych niż zostały narzucone
przez instytucje dominujące,
tożsamość projektu – wytwarzana jest przez aktorów społecznych, którzy budują
nową tożsamość przy użyciu dostępnych materiałów kulturowych, tym samym dążą
oni do redefinicji swojej pozycji w społeczeństwie i do transformacji całej struktury
społecznej.

Tak więc tożsamość narodowa konstruowana jest przede wszystkim przez elitę narodu – polityczną, kulturową i ekonomiczną. Tożsamość może się zmieniać w zależności od zmiany elity
narodowej, jej priorytetów i dążeń. Może to prowadzić do radykalnych transformacji w rozwoju tożsamości narodowej. Takie metamorfozy społeczno-polityczne, jak na przykład rewolucja,
zmiana ustroju politycznego, wojna, prowadzą do tworzenia nowego paradygmatu społeczno-politycznego społeczeństwa, a tym samym do rozwoju nowej tożsamości narodowej, która czasem może zaprzeczać poprzedniej.
Konstruowanie tożsamości opiera się na rewizji historii, jej przywróceniu, na częściowym
lub całkowitym fałszowaniu przeszłości historycznej, ponieważ „nowa” historia lub jej nowa
interpretacja mają na celu legitymizację nowej władzy oraz zapewnienie ideologii nowej elicie.
Rewizja historii w sposób naturalny doprowadza do rewizji mitologii. Mity, które są sprzeczne
z nowym systemem politycznym, z elitą rządzącą są wykluczane lub interpretowane w inny
sposób – w świetle, korzystnym dla określonego układu/reżimu politycznego. Natomiast wymyślane są nowe mity (pseudomity) albo reanimowane dawne, wygodne nowej istniejącej władzy.
W taki sposób przepisuje się historię i „tworzy się” nową warstwę pamięci zbiorowej, nową
mitologię, szereg symboli i wartości, przypominających członkom wspólnoty o ich „nowym”
wspólnym dziedzictwie kulturowym i pokrewieństwie kulturowym, które odpowiadają nowemu
paradygmatowi społeczno-politycznemu społeczeństwa czy jego elity rządzącej.

4. Odzwierciedlenie procesu kształtowania tożsamości
w urbanistyce, architekturze i sztuce
Ważną rolę w procesie kształtowania tożsamości odgrywa elita artystyczno-twórcza narodu, która w dziełach sztuki odzwierciedla tradycyjne wartości oraz mitologemy narodu (Ионин, 2000).
E. Smith także podkreśla kluczową rolę sztuki w kształtowaniu narodu, a tym samym w procesie
konstruowania tożsamości narodowej. Dzięki tym gatunkom artyści mogą w sposób pośredni
lub bezpośredni „rekonstruować” obrazy, dźwięki i postacie narodu z uwzględnieniem całej jego
specyfiki i z „archeologiczną wiarygodnością” (Сміт, 1994).
Za pomocą środków artystycznych zrekonstruowany został „złoty wiek”, jego wizerunki,
postacie, bohaterowie oraz mędrcy. Świadczyło to o ciągłości narodu, jego szlachetnym dziedzictwie, sławnej przeszłości oraz nadziei na niemniej heroiczną przyszłość. To intelektualiści
– artyści i naukowcy, zwłaszcza etnografowie, historycy, filolodzy i antropolodzy, zaproponowali
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i rozwinęli koncepcję oraz język narodu i nacjonalizmu, a poprzez swoje refleksje i badania w odpowiednich postaciach, obrazach, mitach i symbolach uosobili nadzieje szerokich mas ludności.
Język i symbole odrodzenia narodowego pomagały artystom szukać motywów, gatunków
i form, które różniłyby się od klasycznych. Zostało to wyrażone w utworach poetyckich i muzycznych, w operach historycznych, w tańcach ludowych, w powieściach, obrazach, w formie
zamiłowania do lokalnych krajobrazów, ballad, poematów dramatycznych itd. W muzyce znalazło odzwierciedlenie w tworzeniu „narodowych” utworów muzycznych. Wśród ich autorów
byli kompozytorzy F. Liszt, F. Chopin, J. Brahms, M. Musorgski, E. Grieg, J. Sibelius, G. Verdi,
M. Łysenko i inni. Wśród artystów malarzy tematy narodowe w swojej twórczości poruszali
J.-L. David, J. Ingres, E. Delacroix, M. Wasniecow, M. Surikow, J. Matejko, T. Szewczenko,
S. Wasylkowski i inni.
Wraz z odrodzeniem stylów historycznych w architekturze rozpoczął się proces poszukiwania własnych stylów „narodowych”, których funkcję przez pewien czas pełniły gotyk Tudorów
w Anglii, francuski neorenesans we Francji, niemiecki renesans w Niemczech, a później odwołanie się do tradycji budownictwa ludowego, na przykład rozwój „rosyjskiego stylu”, „architektury
dworskiej” czy „polskiej lub ukraińskiej secesji” na przełomie XIX i XX wieku.
Postacie, obrazy, mity i symbole są ważnymi środkami w sztuce, gdyż za ich pomocą w społeczeństwie konstruuje się nowe lub odnawia stare ideały i pojęcia. Szczególną wagę przy tym
przywiązuje się do dekoracji artystycznych (muzycznych, architektonicznych, choreograficznych) imprez masowych i zbiorowych, które wywierają największy emocjonalno-psychologiczny
wpływ na ludzi. Zalicza się do nich defilady, ceremonie, obchody różnych rocznic, wzniesienia,
odsłonięcia i poświęcenia pomników ku czci poległych oraz różnych wydarzeń historycznych
itd. W taki sposób sztuka sprzyja utrwaleniu tożsamości i jedności wspólnoty, przypominając
obywatelom o ich więzi kulturowej i pokrewieństwie politycznym. Poprzez ceremonie, obyczaje
i symbole każdy członek wspólnoty bierze udział w jej życiu, dzieli jej cnoty i tym samym przyjmuje odpowiedzialność za jej los. Ten aspekt ceremonialno-symboliczny jest bardzo ważny dla
sukcesu i stabilności tożsamości narodowej. Jest to obszar, w którym tożsamość indywidualna
pozostaje najściślej związana z tożsamością zbiorową. Rytuały symboliczne odnawiają więzi etniczne i etniczną identyfikację, uroczyście upamiętniają przodków i poległych w każdym pokoleniu wspólnoty. Naśladując je, można więc uzyskać taką samą pewność w osiągnięciu celu
i taką samą, a może nawet większą, chęć poświęcenia, która zainspiruje nowe pokolenia do
bohaterstwa.
Dzięki swoim immanentnym możliwościom wywierania emocjonalno-psychologicznego
wpływu sztuka staje się jednym z najpotężniejszych środków, za pomocą których w społeczeństwie kształtuje się albo umacnia tożsamość narodową.
Ponieważ problem tożsamości narodowej, jej kształtowania i rozwoju tak ściśle łączy się ze
sztuką, oczywisty jest jego nierozerwalny związek z architekturą. W pewnym stopniu wynika
to ze specyfiki architektury jako rodzaju twórczości artystycznej. Według profesora W. Chajta:
„W przeciwieństwie do niektórych innych rodzajów twórczości artystycznej, architektura jako
działanie, określająca kierunek i charakter kształtowania środowiska, jest nierozerwalnie związana z konkretnym i społecznym zamówieniem. Dlatego w ciągu całej pisanej historii budownictwa architektura służy władzy, a architekci (w różnych formach) sięgają po władzę” (Хайт,
1999). W rzeczywistości oznacza to, że architektura służy rządzącej elicie narodowej i politycznej i za pomocą środków architektonicznych pomaga jej umacniać tożsamość narodową. Z tego
twierdzenia wynika, że ważnym zadaniem architektury jest „przetłumaczenie” na jej specyficzny
język mitów słownych, zaproponowanych przez elitę rządzącą, oraz wizualizacja ich w kompozycjach architektonicznych, materiałach, technologiach, motywach, elementach, dekoracjach artystycznych i rzeźbiarskich, a także umacnianie tożsamości narodowej w strukturze przestrzennej i materialnej tej lub innej wspólnoty.
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Po ustanowieniu nowej władzy politycznej natychmiast w architekturze rozpoczyna się proces poszukiwania sposobów i środków przedstawiania zmian zachodzących w społeczeństwie,
czyli proces poszukiwania nowych wyraźnych metafor oraz zrozumiałych dla wszystkich treści.
Ważne jest, aby zidentyfikować mechanizmy tej transformacji.
Proces zmiany tożsamości narodowej może być ewolucyjny, jeśli towarzyszy mu stopniowy
proces rozwoju społeczeństw i powstawanie jego nowych symboli, mitów i wartości. Istnieje
jednak inny sposób tworzenia nowej tożsamości, kiedy może ona natychmiast ulec zmianie lub
zostać „narzucona” na podstawie rozporządzenia nowej władzy politycznej w wyniku rewolucji (np. rewolucja październikowa w Rosji) lub aneksji pewnego państwa przez inne (np. kraje
obozu socjalistycznego po drugiej wojnie światowej). Jednak ta druga, „narzucona” tożsamość
rozpadnie się zaraz po zmianach lub nawet po osłabieniu pozycji władzy politycznej, ponieważ
odzwierciedla ona wartości tylko pewnej warstwy politycznej społeczeństwa i nie jest zakorzeniona w tradycjach historycznych narodu.
Specyfika urbanistyki i architektury jako sztuki decyduje o osobliwościach wizualizacji werbalnych mitów i mitów przestrzennych, a także przekazywaniu ich z pokolenia na pokolenie. Reżimy polityczne wznoszą swoje budowle „na wieki”. Budynki te trwają nawet po upadku reżimów
politycznych, podczas których zostały wzniesione. Dlatego często przestrzeń publiczna miast jest
nawarstwieniem różnych tożsamości, gdzie w barwnym palimpseście „prześwitują” dawne tożsamości i wraz z nowymi tworzą niesamowity, niekiedy sprzeczny konglomerat przestrzeni, budynków, pomników, symboli i funkcji. Dlatego też rozumienie tych mechanizmów tworzenia konglomeratów tożsamościowych jest istotne w architektoniczno-przestrzennej strukturze regionu.

5. Tożsamość w architektoniczno-przestrzennej strukturze
regionu
Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prowadzone
są również badania i prace wdrożeniowe z zakresu tożsamości regionalnej. W latach 2006–2009
prowadzono międzynarodowy projekt „Ochrona historycznych krajobrazów kulturowych w celu
wzmocnienia tożsamości regionalnej i lokalnej gospodarki” (www.cadses.ar.krakow.pl). Projekt
był realizowany z programu Unii Europejskiej INTERREG IIIB CADSES z priorytetu nr 3 „Zarządzanie krajobrazem oraz dziedzictwem naturalnym i kulturowym”, działanie nr 3.3 „Ochrona
i rozwój krajobrazu”.
Większość krajów Europy Środkowej ma właściwe dla siebie historyczne krajobrazy kulturowe. Jednak obecnie różnorodność tych krajobrazów jest zagrożona wskutek zaniedbań w zakresie ochrony środowiska, ochrony konserwatorskiej, a także wskutek procesów społeczno-ekonomicznych.
Projekt miał na celu ochronę i rozwój krajobrazów jako podstawy do zachowania tożsamości
regionów w obszarze CADSES (ryc. 1) oraz jako ważnego elementu zrównoważonego rozwoju
regionalnego. Konsorcjum projektu zostało powołane przez 11 partnerów:
Partner Wiodący (LP):
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (LP1)
Partnerzy Projektu (PP):
Gmina i Miasto Miechów (PP2)
Gmina Wiśniowa (PP3)
Fachhochschule Erfurt, Niemcy (PP4)
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Heritage Association of Thuringia, Niemcy (PP5)
Regional Planning Association East-Thuringia, Niemcy (PP6)
Environment Management Austria (PP7)
Grazing Association Ramsar Site Valley Lafnitz, Austria (PP8)
University “Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca, Rumunia (PP9)
Ethnographic Museum of Transylvania, Rumunia (PP10)
National University Lviv Polytechnic, Ukraina (PP11).
W ramach konsorcjum projektu wykonano kilka projektów wdrożeniowych, z jednej strony
przyczyniając się do ochrony krajobrazu kulturowego, a z drugiej strony do wzmocnienia tożsamości regionów. Poniżej podano wybrane przykłady. W Niemczech we współpracy ze stowarzyszeniem Grund Genug zorganizowano serię tematycznych jarmarków prezentujących regionalne
produkty z krajobrazu kulturowego, które odbyły się w maju i grudniu 2006 roku pod hasłem
„Wszystko o chlebie” i „Krajobrazy kulturowe dla zmysłów”. Mały regionalny targ wiejski w Rein
städter skutecznie informował o związku pomiędzy oferowanymi produktami a zachowaniem
i waloryzacją historycznego krajobrazu kulturowego. Natomiast inny partner projektu, Regionalne Stowarzyszenie Planowania Turyngii Wschodniej, opracował regionalną koncepcję rozwoju
Doliny Środkowej Saary we współpracy z miastem Jena i powiatem Saale-Holzland. W Rumunii

Ryc. 1. Obszar programu Unii Europejskiej CADSES
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odbudowano Muzeum Etnograficzne Transylwanii do promowania tradycyjnej kultury, stworzenia sprzyjających warunków dla twórców ludowych, a także gości zainteresowanych tradycją
tego regionu. W Polsce wykonano projekty pilotażowe w dwóch gminach woj. małopolskiego:
Miechów i Wiśniowa. W pierwszej gminie wybudowano Centrum Energii Odnawialnej, a w drugiej odrestaurowano zalew. Inwestycje te miały przyczynić się do zachowania tradycyjnego rolniczego krajobrazu tych gmin. Ponadto projekty pilotażowe były podstawą do przeprowadzenia
kilkuletniego badania przez zespół japońsko-kanadyjsko-polski nad zarządzaniem dziedzictwem
kulturowym wybranych obszarów wiejskich woj. małopolskiego (Nadav Feuer i in., 2020).
Opierając się na międzysektorowym podejściu obejmującym ochronę przyrody, ochronę
dziedzictwa, jak również rozwój obszarów wiejskich oraz na międzynarodowych strukturach
badawczych, projekt upowszechnił najlepsze przykłady wdrażania w praktyce Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (2000).
Wszystko to miało na celu integrację krajobrazów z rozwojem regionalnym poprzez pilotażowe projekty w zakresie rolnictwa, turystyki, rynku regionalnego i odnawialnych źródeł energii.
Ponadto projekt przyczynił się do upowszechnienia zintegrowanych strategii ochrony i rozwoju
krajobrazów kulturowych na poziomie regionalnym, krajowym i poziomie CADSES przy bliskiej
współpracy z Sekcją Planowania Przestrzennego i Krajobrazu Rady Europy.
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Streszczenie
Strategia rozwoju województwa jest jednym z najważniejszych dokumentów samorządu województwa, który określa obszary, cele i kierunki rozwoju regionalnego. Celem pracy jest analiza
częstości i kontekstu występowania dziedzictwa kulturowego w strategiach rozwoju Małopolski. Postawiono hipotezę badawczą, zgodnie z którą w następujących po sobie strategiach rozwoju województwa małopolskiego poświęca się coraz więcej uwagi dziedzictwu kulturowemu.
Badania przeprowadzono na podstawie studiów strategii rozwoju oraz literatury przedmiotu.
Analizie poddano wybrane słowa kluczowe związane z dziedzictwem kulturowym, jego zachowaniem i udostępnianiem. Wykazano, że w strategii rozwoju „Małopolska 2030” dziedzictwo kulturowe zajmuje więcej miejsca i poświęca się mu więcej uwagi. Ponadto wykazano, że
jednym ze strategicznych celów rozwoju województwa małopolskiego jest obecnie cyfryzacja,
także w obszarze kultury.
Słowa kluczowe: dziedzictwo regionalne, dziedzictwo europejskie, cyfrowa Małopolska, przestrzeń kulturowa, potencjał kulturowy, cyfryzacja

1. Wstęp
Strategia rozwoju jest jednym z najważniejszych dokumentów samorządu województwa, który
określa obszary, cele i kierunki polityki rozwoju prowadzonej na terenie regionu. Uchwalenie
strategii rozwoju województwa leży w kompetencjach sejmiku województwa. Po podjęciu sto-
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sownej uchwały strategia jest przedkładana do wiadomości ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i odgrywa istotną rolę w prowadzeniu polityki rozwoju regionalnego (Strategia, 2013).
Obowiązek opracowania strategii województwa wynika z zapisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Ustawa, 1998). Zgodnie z ustawą, podstawową
rolę w kreowaniu polityki rozwoju regionalnego województwa odgrywają władze samorządu,
tj. sejmik oraz zarząd województwa. Udział władz państwowych ma w tej sferze charakter pomocniczy i polega na udzielaniu wsparcia finansowego projektom wynikającym z programów
wojewódzkich, które zostały objęte kontraktem wojewódzkim (Raport, 2004; Ustawa, 2004).
Zarząd i sejmik województwa formułują strategię rozwoju, przestrzegając zasad koncentracji,
partnerstwa oraz zintegrowanego podejścia do rozwoju regionu (Klasik, 2000). Strategia rozwoju województwa odgrywa kluczową rolę w systemie zarządzania polityką rozwoju. Określana
jest jako generalny plan postępowania władz samorządu regionalnego w procesie zarządzania
województwem, ale również jako narzędzie komunikowania się i partnerskiej współpracy ze
społecznością regionalną (Strategia, 2020).
Strategia rozwoju województwa zawiera to, co społeczności regionalne mogą i chcą osiągnąć w perspektywie najbliższych dziesięciu lat. Dokument ten precyzuje kierunki i tempo zmian
w regionie oraz służy niwelowaniu barier utrudniających rozwój. Strategia ma wspierać społeczności regionalne w skutecznym odkrywaniu potencjałów i pełnym wykorzystywaniu szans na
rozwój (Strategia, 2020).
Przedsięwzięcia zapisane w strategii rozwoju województwa finansowane są przez samorząd
województwa, który może wystąpić o dofinansowanie ich realizacji zarówno z programów wojewódzkich, jak i z regionalnego programu operacyjnego, a także ze środków budżetu państwa
i środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze
źródeł zagranicznych, w trybie określonym w odrębnych przepisach (Górniak i Mazur, 2012).
Zgodnie z tym wspólne przedsięwzięcia rządu i województw powinny stać się przedmiotem kontraktów regionalnych, zawieranych na zasadach równoprawnego partnerstwa rządu i samorządu wojewódzkiego (Gorzelak i Kozak, 2012). Kontrakt wojewódzki to umowa o dofinansowanie
programu operacyjnego środkami z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych lub ze
źródeł zagranicznych, zawierana przez właściwe ministerstwo z zarządem województwa, w zakresie i na warunkach określonych przez Radę Ministrów. Kontrakt wojewódzki jest zawierany
w celu realizacji programów (przedsięwzięć) wymagających dofinansowania ze środków budżetu państwa (Górniak i Mazur, 2012).
W ustawie (1998) o samorządzie województwa wymieniono cele, jakie powinna uwzględniać strategia rozwoju województwa, tj.: pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, pielęgnowanie i rozwijanie
tożsamości lokalnej, pobudzanie aktywności gospodarczej, podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego, a także kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego. Ponadto strategia województwa
powinna określać cele strategiczne w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym,
kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych, oczekiwane rezultaty
planowanych działań, wskaźniki, w jakim stopniu zrealizowano przyjęte cele, model struktury
funkcjonalno-przestrzennej województwa oraz ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej województwa (Ustawa, 1998). To w gestii samorządów
województw znajduje się kształtowanie szeroko rozumianej świadomości obywatelskiej i kulturowej, a także rozwój gospodarczy, zgodnie z zasadami zrównoważonego gospodarowania
środowiskiem i przestrzenią.
Postępująca globalizacja stawia przed regionami nowe wyzwania i wymaga kompleksowego
podejścia do ich rozwoju. Regiony coraz częściej konkurują w skali międzynarodowej, co wiąże
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się z modernizacją i reorganizacją dotychczasowych struktur. Globalizacja polskich regionów
„wymaga wzrostu zaangażowania władz regionalnych we współpracę międzynarodową. Równocześnie każe inwestować środki publiczne w sektor badań i rozwoju oraz w regionalne systemy
innowacji” (Klasik, 2000, s. 8). Restrukturyzacja polskich regionów potęguje procesy transformacji kulturowej. W konsekwencji powoduje, że szczególnego znaczenia nabiera dbałość o dziedzictwo kulturowe.
Dziedzictwo kulturowe stanowi element strategii rozwoju każdego województwa. Celem
niniejszej pracy jest analiza częstości oraz kontekstu występowania dziedzictwa kulturowego
w strategiach rozwoju województwa małopolskiego. Postawiono hipotezę badawczą, zgodnie
z którą w następujących po sobie strategiach rozwoju województwa małopolskiego więcej uwagi
poświęca się dziedzictwu kulturowemu. Badania przeprowadzono na podstawie studiów czterech strategii opracowanych po reformie ustrojowej i zmianie struktury podziału terytorialnego
Polski, która nastąpiła 1 stycznia 1999 roku. Analizie poddano wybrane słowa kluczowe związane z dziedzictwem kulturowym, jego zachowaniem oraz udostępnianiem.
Rozdział w monografii podzielono na cztery główne sekcje. Sekcja pierwsza stanowi wstęp
do tematyki rozdziału. W sekcji drugiej opisano istotę strategii rozwoju województw ze szczególnym uwzględnieniem strategii rozwoju Małopolski. W sekcji trzeciej zawarto rozważania nad
dziedzictwem kulturowym i miejscem, jakie zajmuje w strategiach rozwoju województwa małopolskiego. Wyniki przeprowadzonych analiz przedstawiono w sekcji czwartej. Całość zwieńczono podsumowaniem.

2. Strategia rozwoju województwa
Słowo „strategia” pochodzi od greckich słów związanych ze sztuką wojenną, tj. stratos, co oznacza armię oraz agein – przywództwo. W sytuacji zagrożenia lub ataku tzw. strategos przejmował
dowodzenie i kierował działaniami militarnymi. Słowo „strategos” odnosiło się zatem do głównodowodzącego wojsk w czasie działań wojennych. Strategia zaś oznaczała komendy wydawane
przez niego na polu walki (Sobera, 2015).
Strategia odnosi się do działań podejmowanych z zamiarem osiągnięcia konkretnego celu.
Strategia militarna powinna określać cele w sposób hierarchiczny i chronologiczny oraz wyznaczać środki, które są niezbędne do osiągnięcia tych celów. Strategia powinna być opracowana
po rozpoznaniu uwarunkowań wpływających na realizację celów oraz możliwości pozyskania
i wykorzystania środków niezbędnych do ich osiągnięcia (Gorzelak i Kozak, 2012).
Od czasów starożytnej Grecji sposób rozumienia strategii uległ zmianie. Oprócz teorii i praktyki prowadzenia operacji wojskowych zwrócono uwagę na szerszy kontekst działań wojennych
oraz na zaangażowanie sił i środków całego państwa, które mogą przyczynić się do zwycięstwa
kampanii (Sobera, 2015). Strategia zakłada czynności podejmowane w długim czasie, które powinny być wskaźnikiem do działań taktycznych i operacyjnych. Strategia ma opisywać bieżącą
sytuację zewnętrzną i wewnętrzną oraz przewidywać zmiany, jakie mogą w tym środowisku
zachodzić w określonym horyzoncie czasowym (Sobera, 2015).
Współczesne pojęcie strategii jest stosowane na wielu płaszczyznach. Strategie zaczęły być
opracowywane przez podmioty gospodarcze oraz podmioty administracji publicznej każdego
szczebla. Strategie te mają różne horyzonty czasowe, od długofalowych strategii krajowych
o horyzoncie 20–30 lat, poprzez strategie rozwoju województw (z horyzontem 10–15 lat), do
strategii lokalnych, które przyjmowane są przeważnie na 10 lat (Gorzelak i Kozak, 2012). Metodyka opracowywania strategii bywa różna, a poszczególni autorzy w odmienny sposób przyjmują zakres i cele strategii (Gorzelak i in., 2006).
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W polskich warunkach strategie rozwoju są narzędziami w rękach samorządów województw, które umożliwiają prowadzenie polityki rozwoju regionalnego. Strategia regionalna
powinna być kształtowana zgodnie z kompetencjami samorządów województw i z uwzględnieniem potrzeby nawiązania partnerskich relacji z władzami jednostek publicznych każdego
szczebla, a także z sektorem prywatnym i partnerami społecznymi oraz wymogami Unii Europejskiej (Klasik, 2000). Na poziomie wojewódzkim problemy planowania strategicznego są skoncentrowane w samorządach województw, które przygotowują własne dokumenty strategiczne.
W tym miejscu warto zwrócić uwagę na rozpoczętą w Małopolsce inicjatywę utworzenia sieci
obserwatoriów rozwoju regionalnego, jako narzędzia stałego monitoringu zmian zachodzących
w regionie i jego otoczeniu (Gorzelak i Kozak, 2012). Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego (MORR) jest częścią systemu zarządzania regionem. Prace MORR koncentrują się na
wspieraniu procesów prowadzenia i definiowania kierunków wdrażanych polityk publicznych
przez decydentów województwa małopolskiego, tj. przez zarząd i sejmik województwa. MORR
działa w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Departamencie
Polityki Regionalnej i pełni funkcję Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.
Strategia rozumiana jako dokument strategiczny to kompleksowe opracowanie określające uwarunkowania społeczno-gospodarcze lub przestrzenne i kierunki rozwoju kraju lub jego
części albo danego sektora gospodarki, a także cele strategiczne i działania służące osiągnięciu
założonych celów. Opracowanie to powstaje przy pomocy różnych instrumentów prawnych, finansowych i organizacyjnych. Strategia powinna zawierać konkretne i wyselekcjonowane cele
i priorytety. Tworzy przez to ramy dla systemu monitorowania postępów. Strategia może mieć
mniej lub bardziej szczegółowy charakter. O poziomie jej szczegółowości mogą przesądzać elementy mierzalne, np. harmonogramy rzeczowo-finansowe, wskaźniki efektywności lub wskaźniki stopnia realizacji (Górniak i Mazur, 2012).
Strategia rozwoju jest dokumentem o kompleksowym charakterze, który powinien być spójny ze Średniookresową Strategią Rozwoju Kraju (ŚSRK). Dokument ten określa podstawowe
uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju w danych obszarach, które odnoszą się do rozwoju
przestrzennego, rozwoju regionów, sektorów lub dziedzin. Strategie te są opracowywane przez
administrację rządową na okres nie dłuższy niż obowiązująca ŚSRK, chyba że specyfika obszaru
objętego strategią wymaga opracowania na dłuższy czas. W ramach strategii rozwoju odnoszących się do regionów wyróżnia się Krajowe Strategie Rozwoju Regionalnego (KSRR), strategie
ponadregionalne oraz strategie rozwoju województw (Górniak i Mazur, 2012).
Strategia ponadregionalna to strategia rozwoju, która odnosi się do regionów i która przyjmowana jest w drodze uchwały przez Radę Ministrów na okres niewykraczający poza okres
obowiązywania ŚSRK. Natomiast strategia rozwoju województwa jest dokumentem, który określa podstawowe uwarunkowania rozwoju województwa, jego cele strategiczne oraz kierunki
podejmowanych działań z uwzględnieniem celów ŚSRK, KSRR i strategii ponadregionalnych.
Ponadto strategia rozwoju województwa powinna być spójna z planem zagospodarowania przestrzennego województwa.
Strategia ma wyznaczać właściwy kierunek i racjonalne tempo rozwoju społeczno-gospodarczego (Gorzelak i Kozak, 2012). Powinna zawierać m.in. opis obecnej i przyszłej sytuacji regionu
poszerzony o analizę działań podjętych w poprzednim okresie oraz opis głównych celów i opcji
strategicznych regionu, wynikających z analizy strategicznej, a także opis kierunków i priorytetów rozwoju specyficznych dla regionu (Klasik, 2000).
Zarządzanie strategiczne regionem powinno opierać się na studiach prospektywnych, analizach strategicznych oraz kontroli strategicznej. Wymaga ujmowania regionu i jego specyficznego
otoczenia (krajowego i międzynarodowego, konkurencyjnego i kooperacyjnego) jako systemu
interakcji. Strategia regionalna stanowi tu kluczowe narzędzie (Klasik, 2000). Strategia rozwoju
województwa jest realizowana przez regionalny program operacyjny i programy wojewódzkie
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(Górniak i Mazur, 2012). Gorzelak i Kozak (2012, s. 141) stwierdzili, że strategia rozwoju to
świadectwo wyboru. Słusznych celów jest znacznie więcej niż możliwości ich realizacji i osiąganie jednych jest możliwe tylko przy rezygnacji z innych.
Strategię rozwoju opracowuje się w postaci sformalizowanego dokumentu, który opisuje
przyszłe działania i który odnosi się do najważniejszych impulsów płynących z otoczenia. Dlatego też w strategii dominujące miejsce powinny zajmować te przedsięwzięcia, które władze
krajowe, regionalne lub lokalne mogą same zrealizować. Strategia powinna zatem objąć swoim
zakresem te procesy zachodzące w regionie, na które władze publiczne mają bezpośredni, lub co
najmniej pośredni, wpływ i które nie wchodzą w zakres rutynowych działań tych władz (Gorzelak i Kozak, 2012).

2.1. Strategie rozwoju województwa małopolskiego
Lata 1999–2000 to okres wytężonych prac nad strategiami regionów. Prace te zaowocowały
szeregiem strategii opracowanych dla poszczególnych województw Polski, przy czym poziom
merytoryczny tych dokumentów był bardzo zróżnicowany. Różna była także ich przydatność
(Gorzelak i Jałowiecki, 2001). Następne lata przyniosły wiele kolejnych dokumentów przyjmowanych zgodnie z odpowiednim horyzontem czasowym (ryc. 1).

Źródło: opracowanie własne

Ryc. 1. Wykaz strategii rozwoju województwa małopolskiego

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2000–2006 została przyjęta 28 sierpnia 2000 roku przez Sejmik Województwa Małopolskiego na mocy uchwały Nr XXIII/250/2000
(Uchwała, 2000). Stała się ona podstawą planowania i programowania polityki rozwoju regionu
do 2006 roku (Strategia, 2006). Druga z kolei, Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego
na lata 2007–2013, została przyjęta z końcem 2006 roku (Strategia, 2013). W dokumencie tym
podjęto próbę połączenia kierunków oraz instrumentów tradycyjnej prospójnościowej polityki
społeczno-gospodarczej z nowoczesną, innowacyjną polityką właściwą dla realiów gospodarki
poprzemysłowej.
Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011–2020 została przygotowana
przez Zarząd Województwa Małopolskiego przy współpracy z radnymi Województwa Małopolskiego oraz ekspertami uczestniczącymi w pracach Zespołu ds. Aktualizacji Strategii Rozwoju
Województwa Małopolskiego do 2020 roku (Strategia, 2020). W dokumencie uwzględniono
wnioski i rekomendacje sformułowane w ramach debaty publicznej, która objęła konsultacje
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poświęcone potencjałom, barierom i najważniejszym sprawom dla regionu w perspektywie 2020
roku, liczne spotkania z udziałem przedstawicieli różnych środowisk i instytucji, a także cykl
konferencji regionalnych (Strategia, 2020).
Prace nad aktualizacją Strategii 2020 przebiegały według dziewięciu zasad (zob. Uchwała,
2019):
1) rozwoju społecznie wrażliwego – oznacza to, że głównymi beneficjentami rozwoju województwa będą wszyscy jego mieszkańcy, a priorytetem podejmowanych działań jest
zagwarantowanie jak najlepszej jakości życia małopolskich rodzin oraz wyrównywanie
dysproporcji społecznych,
2) rozwoju terytorialnie zrównoważonego, który zakłada harmonijny rozwój całej Małopolski przy wykorzystaniu potencjałów terytorialnych i likwidacji barier rozwojowych
poszczególnych obszarów,
3) zintegrowanego podejścia, które oznacza mobilizację partnerów regionalnych samorządu województwa do podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju Małopolski,
4) partnerstwa, tj. z uwzględnieniem debaty publicznej, przy aktywnej współpracy władz
samorządu województwa z podmiotami reprezentującymi różne środowiska oraz instytucje zaangażowane w działania wspierające rozwój regionu,
5) spójności z celami europejskiej i krajowej polityki rozwoju, w tym polityki regionalnej,
6) autonomii programowej, co oznacza, że strategia rozwoju województwa stanowić ma
przede wszystkim wyraz dążeń regionalnej wspólnoty samorządowej do realizacji celów
rozwojowych wynikających ze specyfiki Małopolski,
7) definiowania długofalowych celów, co zapewnić ma stabilny i trwały rozwój społeczno-gospodarczy,
8) programowania i prowadzenia polityki rozwoju opartej na dowodach, co oznacza, że
projektowanie działań w sferze publicznej będzie poprzedzone oceną wpływu tych działań na rozwój regionalny w wymiarze społecznym, gospodarczym, przestrzennym i środowiskowym,
9) opercjonalizacji, co ma umożliwić płynne przejście od planowania polityki rozwoju do
fazy jej realizacji.
17 grudnia 2020 roku Sejmik Województwa Małopolskiego uchwalił Strategię Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” (Strategia, 2030), która stanowi aktualizację Strategii Rozwoju
Województwa Małopolskiego na lata 2011–2020. Dokument składa się z części diagnostyczno-prognostycznej, w której przedstawiono diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej Małopolski
oraz główne trendy, które będą wpływały na rozwój regionu w perspektywie 2030 roku, oraz
strategicznej, w której zdefiniowano wizję rozwoju Małopolski oraz główne kierunki działań
wraz z projektami strategicznymi i wskaźnikami reprezentującymi zakładane miary sukcesu
(Uchwała, 2020). We wszystkich tych strategiach swoje miejsce znalazły analizy potencjału społeczno-gospodarczego, ale także kulturowego i przyrodniczego. Wiele miejsca poświęcono kulturze regionu oraz zasobom dziedzictwa kulturowego.

3. Dziedzictwo kulturowe
W ostatnich latach zaobserwować można zmianę podejścia do dziedzictwa kulturowego w Polsce.
Przestało być ono postrzegane w kategoriach „kosztownych w utrzymaniu pamiątek z przeszłości, nieprzystających do obecnych wyzwań rozwoju”. Dziedzictwo kulturowe stało się wizytówką
miejsc i regionów oraz podstawą lub częścią różnych produktów i usług. W wielu przypadkach
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dziedzictwo kulturowe wydaje się dominującym walorem, który przesądza o atrakcyjności danego regionu. Nierzadko wymieniane są także korzyści pozaekonomiczne generowane przez
dziedzictwo kulturowe, takie jak: wpływ na zachowanie tożsamości i spójności społecznej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, rozwój kapitału społecznego oraz stymulowanie kreatywności (Murzyn-Kupisz, 2010).
Zarówno na obszarach wiejskich, jak i w miastach spotkać można bogactwo materialnych
i niematerialnych dóbr kultury, chociaż nierzadko brakuje spadkobierców tego dziedzictwa
(Król i in., 2019; Król i Hernik, 2020a). Materialne dziedzictwo kulturowe odnosi się do fizycznych artefaktów – zachowanych i przekazywanych międzypokoleniowo przez różne społeczności. Obejmuje dzieła artystyczne, budynki i pomniki oraz inne fizyczne wytwory ludzkiej
kreatywności, które mają znaczenie kulturowe (UNESCO, 2003). Stopniowo zbiór obiektów
uznawanych za dziedzictwo kulturowe poszerzał się o zespoły urbanistyczne i ruralistyczne,
krajobrazy kulturowe, obiekty mniejszości etnicznych, religijnych oraz dzieła z mniej odległych czasowo epok, nie tylko artystyczne, lecz także z dziedziny sztuki użytkowej oraz obiekty przemysłu i techniki. Obecnie za dziedzictwo uznaje się także wartości niematerialne, takie
jak: tradycje, zwyczaje i rytuały, rzemiosło, działalność rolniczą czy artystyczną, historyczne
funkcje miejsc oraz ich symbolikę (Murzyn-Kupisz, 2010, Prus i in., 2020, Wilkosz-Mamcarczyk i in., 2020). Niematerialne dziedzictwo kulturowe obejmuje praktyki, wyrażenia, wiedzę
i umiejętności, a także związane z nimi instrumenty, przedmioty i przestrzenie kulturowe,
które są uznawane za część kultury. Przykładami niematerialnego dziedzictwa są tradycje mówione, sztuki sceniczne, wiedza i tradycyjne umiejętności (UNESCO, 2003). Niematerialne
dziedzictwo kulturowe to ustne tradycje i wyrażenia, takie jak epopeje, opowieści i opowiadania, sztuki sceniczne, w tym muzyka, piosenka, taniec, lalkarstwo i teatr, praktyki społeczne,
rytuały i wydarzenia świąteczne, wiedza i praktyki dotyczące natury i wszechświata (Kurin,
2004). Ponadto w zbiorze materialnych i niematerialnych dóbr kultury pojawiła się nowa kategoria obiektów dziedzictwa kulturowego, która powiększa się dynamicznie i przyjmuje coraz
to nowe formy. Przykuwa przez to coraz większą uwagę badaczy z całego świata. Tę stosunkowo nową kategorię obiektów dziedzictwa kulturowego tworzy dziedzictwo cyfrowe, które
występuje zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich (Król, 2020; Król i Hernik, 2020b;
Prus i in., 2020). Wiąże się to z szeroko rozumianą cyfryzacją i wzrostem dostępności urządzeń multimedialnych z dostępem do Internetu. Spojrzenie na dziedzictwo kulturowe przez
pryzmat społeczeństwa informacyjnego znalazło także swoje odzwierciedlenie w strategiach
rozwoju województwa małopolskiego.

3.1. Dziedzictwo kulturowe Małopolski w Strategii 2006
W Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2000–2006 znalazło się miejsce na
diagnozę w zakresie regionalnego obiegu kultury w myśl zasady, że głównym wyznacznikiem
poczucia przynależności do wspólnego terytorium pozostają kultura i dziedzictwo kulturowe.
Zwrócono uwagę na to, że województwo małopolskie to obszar historycznej wielokulturowości, który charakteryzuje się wyraźnie wykształconą tożsamością regionalną. Ponadto podkreślono, że ważnym zadaniem w programowaniu regionalnego obiegu kultury jest podjęcie działań
sprzyjających integracji województwa, rozwojowi identyfikacji regionalnej, ale równocześnie
pełne respektowanie zróżnicowania kulturowego, ujawnienie i kultywowanie specyfiki lokalnej
kultury. Zwrócono także uwagę na to, że specyfikę regionalnego obiegu kultury w Małopolsce
określają przede wszystkim duży ilościowo i cenny jakościowo zasób dziedzictwa kultury duchowej i materialnej, symboliczne znaczenie Krakowa – kulturalnej stolicy Polski, funkcjonowanie
w regionie narodowych instytucji kultury o dużym znaczeniu i utożsamianych z symbolami kul-
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tury narodowej, mnogość i potencjał środowisk kulturotwórczych oraz obecność dziedzictwa
kulturowego mniejszości narodowych (Strategia, 2006).
W Strategii 2006 podkreślono potrzebę efektywnego zarządzania ofertą kulturalną regionu,
co ma zaowocować ukształtowaniem wizerunku Małopolski jako regionu dbającego o własną
tożsamość i stwarzającego warunki dla rozwoju sztuki i twórczości. Przyjęto także za cel utworzenie regionalnego systemu promocji kultury w formie jednolitego, efektywnego systemu regionalnej informacji i promocji kulturalnej w oparciu o lokalne centra wyposażone w nowoczesną
sieć informatyczną. Za cel postawiono też rozwój edukacji regionalnej poprzez uzupełnienie
programów szkolnych wiedzą o regionie oraz pogłębienie znajomości problematyki regionalnej wśród mieszkańców Małopolski. Ponadto w strategii znalazł się zapis dotyczący wspierania
przedsięwzięć kulturalnych o randze ponadlokalnej w celu utrzymania pozycji Krakowa jako kulturalnej stolicy Polski oraz podniesienia jakości oferty kulturalnej innych miast regionu. W Strategii 2006 postawiono także na włączenie dorobku mniejszości narodowych i grup etnicznych
w regionalny obieg kultury, tak aby pogłębić świadomość społeczną o wielokulturowości, jako
nieodłącznej części dziedzictwa regionu.

3.2. Dziedzictwo kulturowe Małopolski w Strategii 2013
W Strategii 2013, w rozdziale poświęconym diagnozie sytuacji społeczno-gospodarczej Małopolski, zwrócono uwagę na to, że główne elementy małopolskiego dziedzictwa kulturowego to
nie tylko dziedzictwo aglomeracji krakowskiej i jej okolic (materialne, historyczne i symboliczne) oraz zróżnicowany krajobraz, ale także mniej znane miejsca i obiekty, jak np. zabytkowa
architektura drewniana, cenne, naturalne obszary przyrodnicze, w tym rozległe tereny leśne,
rzemiosło lokalne, folklor i tradycyjna obyczajowość, a także dziedzictwo grup narodowościowych i etnicznych (Strategia, 2013). W strategii rozwoju województwa już wtedy podkreślano,
że pod wzglądem bogactwa dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Małopolska znajduje się
na jednym z głównych miejsc w kraju, jednak z pełną świadomością, że stan zabytków w województwie jest zróżnicowany.
W Strategii 2013 znaleźć można elementy wyróżniające województwo małopolskie spośród innych regionów, w tym bogactwo obiektów zabytkowej architektury, atrakcyjny i charakterystyczny krajobraz górski, a także dobrze zachowane dziedzictwo wsi. W Strategii wyróżniony został Kraków, jako stolica regionu, ale także jako miasto o unikatowym dziedzictwie
kulturowym. W Strategii 2013 zapisano, że Małopolska ma być regionem szans i miejscem
dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego, jednak z zachowaniem własnej tożsamości
i dziedzictwa kulturowego. Ponadto zwrócono uwagę na charakterystyczne przymioty regionu,
w tym duchowe i materialne dziedzictwo żyjącego tutaj Karola Wojtyły, późniejszego papieża
Polaka – Jana Pawła II. W Strategii 2013 przyjęto założenie, że wysoka jakość środowiska kulturowego Małopolski powinna stanowić przewagę konkurencyjną regionu, zarówno w sferze
przemysłów czasu wolnego, jak i w sferze codziennych warunków życia mieszkańców. Spośród
planowanych działań wymienione zostały m.in. rozwój muzeów skansenowych oraz tworzenie
parków kulturowych, rozwój instytucji opieki nad zabytkami, podejmowanie działań edukacyjnych oraz znaczące zwiększenie nakładów finansowych na konserwację zabytków i rewitalizację. W Strategii 2013 skonkludowano, że podjęcie wyzwań w tym zakresie pozwoli na wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego do ochrony tożsamości
regionalnej oraz promocji województwa i jego rozwoju gospodarczego, ochronę, utrzymanie
i przywracanie zasobów dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego, wykorzystanie
i udostępnianie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz zachowanie, ochronę i rewaloryzację
historycznych układów przestrzennych, krajobrazu kulturowego, obiektów i zespołów o naj-
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wyższej randze i szczególnym znaczeniu dla kultury narodowej i regionalnej, a także zachowanie i ochronę niematerialnych wartości kulturowych, stanowiących o tożsamości regionu.
W Strategii 2013 przyjęto, że celem działań na rzecz ochrony i kształtowania małopolskiego krajobrazu kulturowego jest zachowanie najcenniejszych walorów krajobrazu kulturowego
w regionie oraz rewitalizacja obszarów problemowych i waloryzacja historycznych układów
przestrzennych. Mają temu służyć m.in. rewaloryzacja i rewitalizacja układów urbanistycznych,
odnowa zasobów wiejskich, integracja wartości historycznych i tradycji lokalnych oraz formułowanie zasad ochrony i kształtowania strefy kulturowej. Efektem tych działań mają być wzrost
liczby powołanych stref ochrony krajobrazu (parków kulturowych), wzrost liczby opracowanych
programów rewitalizacji oraz wzrost liczby obiektów wpisanych do rejestru zabytków. W Strategii 2013 założono także wzrost liczby osób odwiedzających instytucje o charakterze muzealnym
oraz zwiększenie nakładów na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych z budżetów
samorządów. Wsparciem w tym okresie jest także dofinansowanie rozwoju dziedzictwa kultury
na poziomie lokalnym poprzez pozyskanie funduszy europejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich PROW 2014–2020 przy aktywnym uczestnictwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Na podstawie tej przesłanki powstały na terenie Małopolski
trzydzieści dwie lokalne grupy działania, nazywane strefami beneficjenta, które umożliwiają
lokalnym społecznościom pozyskiwanie środków na działania promujące regiony, ich specyfikę,
tradycję, kulturę, potrawy, rzemiosło, potencjał przyrodniczy itp.

3.3. Dziedzictwo kulturowe Małopolski w Strategii 2020
W Strategii 2020 podkreślono bogate i unikatowe walory kulturowe i krajobrazowe Małopolski.
Zwrócono uwagę na to, że pod względem liczby obiektów zabytkowych bezkonkurencyjna jest
stolica województwa. Znaczna liczba zabytków znajduje się również w powiatach: nowotarskim,
nowosądeckim oraz gorlickim i krakowskim. W rejestrach Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków najmniej zabytków odnotowano w powiatach miechowskim, dąbrowskim
i chrzanowskim. Zwrócono także uwagę na dziedzictwo przyrodnicze oraz formy jego ochrony. W województwie małopolskim zlokalizowanych jest najwięcej w kraju parków narodowych,
w tym dwa uznane za Rezerwat Biosfery UNESCO. Ponadto funkcjonuje kilkanaście parków
krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu, kilkadziesiąt rezerwatów przyrody, wiele
pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, a także kilkanaście obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) i specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO).
Walory przyrodnicze regionu sprawiają, że na terenie Małopolski funkcjonuje wiele szlaków
turystycznych, przy czym najpopularniejsze są szlaki kulturowe, np. Małopolski Szlak Architektury Drewnianej, Szlak Orlich Gniazd oraz Małopolska Trasa UNESCO. Na terenie województwa
istnieją także szlaki prezentujące dziedzictwo regionu, szlaki pielgrzymkowe, szlaki na terenach
wiejskich, np. Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami oraz Małopolska Wieś dla Dzieci, a także szlaki podkreślające dziedzictwo kulinarne regionu.
W związku z bogactwem kulturowym oraz przyrodniczym w Strategii 2020 sformułowano
wyzwania dotyczące zmiany sposobu myślenia o kulturze i dziedzictwie regionalnym. Nowe
postrzeganie tych potencjałów powinno prowadzić do przypisania im roli istotnych czynników
rozwoju społeczno-ekonomicznego, kreujących znaczącą część przychodów w sferze usług i produkcji oraz generujących dodatkowe zatrudnienie (Strategia, 2020). Ponadto w Strategii 2020
uwzględniono zmianę postrzegania wydatków na dziedzictwo kulturowe. Nakłady przeznaczane na rozwój kultury należy traktować nie jako środki „wydawane”, lecz „inwestowane” w przedsięwzięcia wartościowe z ekonomicznego punktu widzenia. W Strategii zwrócono także uwagę
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na wyzwania wynikające z nieefektywnego systemu ochrony prawnej oraz słabo rozwiniętych
mechanizmów zabezpieczenia i kształtowania regionalnego krajobrazu kulturowego i przyrodniczego. Zachowanie dziedzictwa regionalnego dla przyszłych pokoleń wymieniono jako jeden
z zasadniczych elementów tej grupy wyzwań.
Wizja „Małopolska 2020” zakładała zachowanie własnej odrębności i dziedzictwa, przy
jednoczesnym jak najlepszym przystosowaniu się do postępujących zmian w otoczeniu. Celem
strategicznym była wysoka atrakcyjność Małopolski w obszarze przemysłu czasu wolnego dzięki wykorzystaniu potencjału dziedzictwa regionalnego i kulturowego. Aby zrealizować ten cel,
w Strategii 2020 zwrócono uwagę na to, że niezbędne jest wdrożenie mechanizmów włączających dziedzictwo kulturowe w obieg gospodarczy przy zachowaniu priorytetowej roli dziedzictwa regionalnego. Ponadto niezbędne są działania zmierzające do nadania zabytkom nowych
funkcji poprzez wdrożenie nowoczesnego modelu „użytkowania zabytków”. Model ten łączy
ochronę zabytków i zwiększenie ich dostępności przy jednoczesnym poszukiwaniu nowych form
opieki nad zabytkami i tworzeniu sprzyjających warunków do rozwoju sektora przemysłu czasu wolnego. Ponadto w Strategii 2020 wymieniono piętnaście działań, które zostały przyjęte
jako kluczowe w zakresie opieki nad regionalnym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym
oraz ochrony i kształtowania krajobrazu, np.: poprawa stanu i sposobu użytkowania zabytków
oraz przeciwdziałanie procesowi ich degradacji; powstrzymanie degradacji wartościowych krajobrazów kulturowych oraz dewastacji obiektów zabytkowych i ich otoczenia; utrzymanie wielokulturowego bogactwa oraz tożsamości lokalnej i regionalnej szczególnie poprzez wspieranie
folkloru, tradycji i sztuki ludowej czy też zintegrowana ochrona krajobrazu kulturowego i środowiska przyrodniczego, szczególnie w zakresie wysokiego poziomu estetycznego otoczenia i ładu
przestrzennego (Strategia, 2020).
W Strategii 2020 zwrócono uwagę na to, że ważnym elementem gospodarczych przekształceń zachodzących w regionie jest stopniowe przechodzenie od społeczeństwa informacyjnego do społeczeństwa cyfrowego. Działania podejmowane w obszarze cyfryzacji koncentrują się w Strategii 2020 m.in. na rozwoju infrastruktury dla społeczeństwa informacyjnego,
tak aby zmniejszyć zjawisko wykluczenia cyfrowego. Aspekt cyfryzacji wkraczającej w zachowanie i udostępnianie zasobów dziedzictwa kulturowego został znacznie bardziej podkreślony
w Strategii 2030.

3.4. Dziedzictwo kulturowe Małopolski w Strategii 2030
Bogate zasoby kulturowe i historyczne, w tym dziedzictwo materialne i niematerialne o znaczeniu europejskim, zostały w Strategii 2030 wymienione jako mocne strony województwa małopolskiego. W Strategii zwrócono szczególną uwagę na potencjał, jakim dysponuje Małopolska
pod względem zasobów dziedzictwa kulturowego, który stanowi o wyjątkowości i atrakcyjności
regionu. W analizie sytuacyjnej wyszczególnione zostały m.in. obiekty objęte szczególnymi formami ochrony, w tym sześć zespołów zabytkowych wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO, jedenaście obiektów uznanych za pomniki historii oraz sześć obiektów związanych
z małopolskimi tradycjami wpisanymi na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
W Strategii 2030 podkreślono bogactwo zabytków Małopolski. Wojewódzka ewidencja zabytków zawiera około 48 tys. obiektów, natomiast do wojewódzkiego rejestru zabytków nieruchomych wpisanych jest ponad 5 tys. zabytków (Strategia, 2030, s. 33). Ponadto podkreślono, że
Małopolska wyróżnia się jako region, w którym znajduje się najwięcej budynków o konstrukcji
drewnianej wpisanych do rejestru zabytków. Nie bez znaczenia jest fakt, że Małopolska pod
względem liczby placówek muzealnych, poziomu ich merytorycznej działalności oraz znaczenia
zbiorów znajduje się w ścisłej krajowej czołówce. Placówki znajdujące się w regionie stanowią
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14,1% wszystkich muzeów w Polsce. Co ważne, w Małopolsce odnotowano także bogate i wciąż
kultywowane tradycje związane z dziedzictwem niematerialnym. W krajowym spisie dziedzictwa niematerialnego ujęto żywe tradycje małopolskie: krakowskie szopkarstwo, pochód Lajkonika, umiejętność wytwarzania instrumentu i praktykę gry na kozie (dudach podhalańskich),
krakowską koronkę klockową, zabawkarstwo żywiecko-suskie oraz wyścigi kumoterek (podhalańskich sanek). Ważną rolę w zakresie dokumentowania oraz zachowania i udostępniania tych
zasobów odgrywają instytucje państwowe i takie działania, jak digitalizacja, ale także inicjatywy
oddolne, na co zwrócono uwagę w Strategii. Do wyzwań w tym zakresie zaliczono zachowanie
dziedzictwa dla przyszłych pokoleń, szczególnie przeprowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obiektów zagrożonych, zachowanie aktywności twórców i animatorów oraz utrzymanie popytu na usługi w sektorze kultury, ale także wzmocnienie wizerunku Małopolski jako
regionu silnego kulturowo i twórczo wykorzystującego potencjał innowacji oraz kształtującego
swą tożsamość i doceniającego swoje korzenie, a także wzmocnienie edukacji kulturowej poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej, budowanie tożsamości lokalnej i ponadregionalnej, podnoszenie poziomu wiedzy o kulturze, sztuce i twórcach, kształcenie oraz rozwijanie kompetencji
kulturowych i kreatywnych.
W Strategii 2030, dokonując oceny działań podjętych w ramach poszczególnych obszarów
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011–2020 (dalej SRWM 2011–2020), odnotowano, że w obszarze zatytułowanym „Dziedzictwo kulturowe i przemysły czasu wolnego”
dominującą rolę w generowaniu ruchu turystycznego odgrywały duże ośrodki miejskie, w tym
Kraków, Zakopane, Wieliczka, Oświęcim i Kalwaria Zebrzydowska. Realizowane w SRWM
2011–2020 działania przyczyniły się przede wszystkim do wykorzystania potencjału turystyki
religijnej i biznesowej. Rekomendacje dotyczyły wzmocnienia współpracy pomiędzy poszczególnymi obszarami regionu w zakresie budowania ponadlokalnych produktów turystycznych,
kontynuowanie działań promocyjnych oraz integrację produktów turystycznych w pakiety turystyczne w celu wydłużenia pobytu turystów. W Strategii 2030 zwrócono także uwagę na tradycyjne odmiany roślin, które stanowią bazę dla wytwórców żywności ekologicznej i tradycyjnej.
Aby utrzymać zasoby endogenne regionu powstał Małopolski Bank Genów Roślin Uprawnych
(MBGRU), który posiada obecnie ponad 50 obiektów – roślin stanowiących historyczne dziedzictwo kultury rolnej regionu.
W Strategii 2030 zwrócono uwagę na bogate dziedzictwo kultury rolnej regionu oraz podkreślono wyjątkową wartość kulturową rodzimych odmian roślin ogrodniczych zebranych na
terenie Małopolski, w tym warzywniczych, sadowniczych, ozdobnych, przyprawowych i leczniczych. Wskazano potrzebę opracowania bazy zasobów genowych Małopolski. W Strategii
2030 dopatrzono się potencjału, który znajduje się w odtwarzaniu i popularyzacji uprawy regionalnych odmian w tradycyjnych i ekologicznych gospodarstwach. W połączeniu z elementami ochrony przyrody i krajobrazu może to być podstawą zrównoważonego rozwoju obszarów
wiejskich. Ponadto w Strategii 2030 zwrócono uwagę na bogactwo dziedzictwa kulinarnego
Małopolski. W celu rozwoju przetwórstwa, a tym samym rynku żywności naturalnej, a także podniesienia atrakcyjności kulinarnej regionu i wzmocnienia jego tożsamości w 2014 roku
utworzona została Sieć Dziedzictwo Kulinarne Małopolska, będąca częścią Europejskiej Sieci
Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Na uwagę zasługuje także wyróżnienie w Strategii
224 specjałów z terenu województwa małopolskiego, które zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych oraz 15 produktów pochodzących z województwa małopolskiego, które zostały wpisane do unijnego Rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń
Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności. W kontekście dziedzictwa kulinarnego w Strategii wyróżniono obszary górskie, które w Małopolsce występują na południu
regionu. Obszary te wyróżniają się wysokim potencjałem związanym przede wszystkim z występowaniem bioróżnorodności gatunkowej i wyjątkowych walorów krajobrazu, co przeja-
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wia się w szczególności w całej gamie produktów tradycyjnych i regionalnych wytwarzanych
z miejscowych surowców.
W Strategii 2030 zwrócono uwagę na niezwykłe bogactwo unikatowych zabytków kultury
materialnej i niematerialnej Małopolski, co wymaga systematycznych działań dążących do poprawy stanu ich zachowania oraz pozwala na tworzenie nowych funkcji zabytków. Dziedzictwo
kulturowe to nie tylko korzyści, ale także odpowiedzialność i obowiązki. W Strategii 2030 podkreślono, że kluczowe znaczenie mają skuteczna ochrona i rewaloryzacja zabytkowych przestrzeni urbanistycznych i ruralistycznych, a nie tylko pojedynczych obiektów, oraz wzmacnianie,
ochrona i budowa nowych, unikatowych szlaków kulturowych opartych m.in. na obiektach światowego dziedzictwa UNESCO i innych wyjątkowych walorach kulturowych. Ponadto w Strategii
wskazano na to, że w nadchodzących latach szczególnego znaczenia nabiorą działania mające
na celu poprawę funkcjonalności i podwyższenie jakości pracy instytucji kultury stwarzające
nowe możliwości rozwijania i dostępności oferty kulturalnej, w tym w przestrzeni cyfrowej.
W Strategii uwypuklona została rola cyfryzacji, która daje możliwości upowszechniania kultury
w Internecie, a także tworzenia nowych i rozwój dotychczasowych bibliotek cyfrowych jako
ośrodków edukacji kulturowej, doskonalenia kadr kultury oraz usług elektronicznych. W Strategii 2030 zwrócono także szczególną uwagę na żywe niematerialne przejawy kultury odziedziczone po przodkach i przekazywane kolejnym pokoleniom. Podkreślono potrzebę ich zachowania i budowy tożsamości Małopolan opartej na tradycji i duchowości miejsca, z jednoczesnym
wykorzystaniem potencjału innowacji.
W Strategii 2030 do głównych kierunków działań strategicznych w zakresie zachowania
i udostępniania dziedzictwa kulturowego Małopolski zaliczono: ochronę, promocję i rozwój
dziedzictwa kulturowego, m.in. poprzez ochronę i promocję zabytków nieruchomych i ruchomych oraz opiekę nad nimi; działania na rzecz nadawania obiektom zabytkowym nowych
funkcji; dokumentowanie, zachowywanie i upowszechnianie dziedzictwa niematerialnego
i materialnego, a także wspieranie twórców ludowych, rzemiosła oraz produktów tradycyjnych i form aktywności regionalnych. W Strategii 2030 postawiono także na wzmocnienie
edukacji kulturalnej, m.in. poprzez rozwijanie programów edukacyjnych ukierunkowanych
na różne grupy odbiorców oraz wspomaganie lokalnych inicjatyw i form twórczego uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych. Ponadto w Strategii 2030 wymieniono wiele działań
w obszarach zmiany jakości usług i dostosowania oferty kultury do zmieniających się potrzeb
odbiorców, zachowanie i budowę tożsamości mieszkańców opartej na potencjale innowacyjnym i tradycji oraz wzmocnienie obecności kultury w Internecie. W tym zakresie wyróżnić
można takie działania, jak: tworzenie wspólnej oferty kulturalnej oraz wymianę doświadczeń
i wiedzy w celu budowania nowych wartości, w ramach współpracy pomiędzy podmiotami
kultury, zwiększanie różnorodności oferty kulturalnej i wprowadzanie propozycji interdyscyplinarnych, w tym związanych z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych
i ekologicznych w celu zwiększenia dostępności i atrakcyjności oferty, kreowanie i organizowanie wydarzeń kulturalnych służących pielęgnowaniu polskości oraz rozwojowi i kształtowaniu
świadomości narodowej i regionalnej mieszkańców czy też wzmocnienie, tworzenie i upowszechnianie zjawisk kulturalnych w sieci poprzez rozwój infrastruktury cyfrowej podmiotów
kultury. Ponadto w Strategii 2030 położono nacisk na komunikację marketingową, która powinna nawiązywać do bogactwa regionu poprzez promocję szeroko rozumianego dziedzictwa
Małopolski.
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4. Wyniki badań
Analiza strategii rozwoju województwa małopolskiego pokazała, że dokument ten sukcesywnie
zyskuje na objętości (tabela 1). Pierwsze opracowanie tego typu (Strategia, 2006) obejmowało
133 strony, podczas gdy obowiązująca strategia liczy 238 stron (Strategia, 2030). Analiza słów
kluczowych ujawniła, że w ciągu kilkunastu lat wzrosła liczba zwrotów związanych ze słowem
„region”, przy czym najwięcej razy użyto go w Strategii 2020 (tabela 1). Poniekąd wynika to ze
wzrostu objętości samego dokumentu, ale może być także efektem większej koncentracji treści
na sprawach regionalnych. Opisanie tego wymaga częstszego użycia słowa „region” w różnym
kontekście i zestawieniu.
Tabela 1. Częstość występowania określonych słów kluczowych w strategiach rozwoju województwa małopolskiego
Słowo kluczowe

Strategia 2006

Strategia 2013

Strategia 2020

Strategia 2030

Liczba stron

133

165

193

238

Region*

539

485

949

750

Dziedzictwo**

34

68

86

69

Kultura***

172

132

162

210

Dziedzictwo kulturowe

23

29

24

23

Dziedzictwo materialne

1

3

0

4

Dziedzictwo niematerialne

0

1

0

6

Dziedzictwo przyrodnicze,
środowiskowe

2

2

10

4

Dziedzictwo cyfrowe

0

0

0

0

Dziedzictwo regionalne,
dziedzictwo regionu

1

1

30

1

Cyfrowe (…)

0

5

8

74

* region, regionu, regionie, regionalnego, regionalnych itp.
** dziedzictwa, dziedzictwem, dziedzictwie itp.
*** kulturowe, kulturowego, kulturowej itp.
Źródło: opracowanie własne

Badania potwierdziły hipotezę badawczą. Słowo „dziedzictwo” i jego różne warianty występowało w Strategii 2020 oraz Strategii 2030 dwa razy częściej niż w Strategii 2006. Jednocześnie wzrosła liczba zwrotów, w których wykorzystano słowo „kultura”: ze 162 w Strategii 2020
do 210 w Strategii 2030. Ponadto zaobserwować można zmianę w stosowanej terminologii.
W Strategii 2006 pisano o „dziedzictwie historycznym”, podczas gdy w Strategii 2020 zwrot
ten został zastąpiony określeniem „dziedzictwo regionalne” („dziedzictwo regionu”). Zwrot ten
i jego pochodne odnotowano w Strategii 2020 aż 30 razy. Ponadto w Strategii 2030 pojawiło się
sformułowanie „dziedzictwo europejskie”, co wskazuje na funkcjonowanie dziedzictwa narodowego i regionalnego (polskiego i małopolskiego) jako części dziedzictwa europejskiego. Nieco
rzadziej w strategiach występowały takie określenia, jak: „dziedzictwo materialne”, „dziedzictwo niematerialne” czy „dziedzictwo naturalne” (tabela 2).
Dziedzictwo kulturowe zawsze było przedstawiane w strategiach rozwoju województwa małopolskiego, jednak analiza treści tych dokumentów pozwoliła zaobserwować pewne tendencje
i subtelne zmiany, które uwidaczniają się w używanej terminologii. Na rycinie 2 przedstawiono
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Tabela 2. Charakterystyczne zwroty związane z dziedzictwem kulturowym, występujące w strategiach rozwoju
województwa małopolskiego
Strategia rozwoju

Wybrane zwroty związane z dziedzictwem kulturowym

Strategia 2006

Dziedzictwo historyczne, charakter kulturotwórczy, prądy kulturowe, tradycja kulturowa,
rezerwaty kulturowe, ośrodki kulturowe, przemysł kulturowy, uwarunkowania kulturowe,
wydarzenia kulturowe, produkty kulturalne, programy kulturalne, oferta kulturalna, obieg
kultury, symbole kultury, lokalna kultura, technologie informatyczne, społeczeństwo informacyjne, działalność informacyjna, system informacji, ośrodki informacyjne.

Strategia 2013

Sfera kulturowa, krajobraz kulturowy, zasoby kulturowe, kulturowe atuty, siła kulturotwórcza, przestrzeń kulturowa, potencjał kulturowy, edukacja kulturowa, wielokulturowość,
parki kulturowe, ekspresja kulturowa, infrastruktura kulturowa, odrębność kulturowa,
platformy cyfrowe – telefonia komórkowa, 3G, VoIP, telewizja cyfrowa, Internet.

Strategia 2020

Dziedzictwo regionalne, dziedzictwo kulinarne, społeczeństwo cyfrowe, dostępność cyfrowa, wykluczenie cyfrowe, platforma cyfrowa.

Strategia 2030

Dziedzictwo europejskie, dziedzictwo kultury rolnej, dziedzictwo agrarne, dziedzictwo
Małopolski, dziedzictwo narodowe, dziedzictwo kulinarne, rozwój cyfrowych kompetencji,
usługi cyfrowe, cyfrowe rozwiązania, umiejętności cyfrowe, kompetencje cyfrowe, era cyfrowa, świat cyfrowy, transformacja cyfrowa, Cyfrowa Małopolska, Cyfrowy Asystent, przestrzeń
cyfrowa, infrastruktura cyfrowa, środowisko cyfrowe, narzędzia cyfrowe, cyfrowe zasoby,
innowacje cyfrowe, cyfryzacja, sterowane cyfrowo maszyny z Internetem, systemy cyfrowe,
technologie cyfrowe.

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

Ryc. 2. Częstość występowania wybranych słów kluczowych w strategiach
rozwoju województwa małopolskiego
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tzw. chmurę słów kluczowych wygenerowaną przy pomocy narzędzia WordItOut (developed by
Enideo). Jest to zwarta, ograniczona swym zasięgiem prezentacja słów z określonego zbioru,
przy czym większą czcionką prezentowane są słowa, które występowały w danym zbiorze najczęściej. Wraz ze wzrostem częstości występowania danego słowa jest ono bardziej wyeksponowane w chmurze wyrazów.
Z analizy fraz kluczowych nawiązujących do dziedzictwa kulturowego, które wyekstrahowano z tekstów strategii, wyłania się kierunek, w jakim podąża gromadzenie, zachowanie i udostępnianie zasobów dziedzictwa kulturowego, a mianowicie: cyfrowa kultura, cyfrowe dziedzictwo kulturowe, cyfryzacja kultury. Na kierunek ten można spojrzeć przez pryzmat obszarów
miejskich i wiejskich jako miejsc, w których powstają obiekty cyfrowego dziedzictwa kulturowego, ale także przez pryzmat wkraczania nowych technologii w obszar kultury, ze szczególnym
uwzględnieniem cyfryzacji (ryc. 2).
Warto także zwrócić uwagę, że w Strategii 2006 słowo „cyfrowe” i jego różne warianty nie
wystąpiło ani razu. W tamtym okresie posługiwano się zwrotami: technologie informatyczne
oraz społeczeństwo informacyjne (ryc. 3).

Źródło: opracowanie własne

Ryc. 3. Kierunek zmian w zakresie cyfryzacji, dostrzegalny w strategiach rozwoju województwa małopolskiego

W Strategiach 2013 oraz 2020 słowo „cyfrowe” i jego warianty pojawiło się odpowiednio:
5 i 8 razy. Natomiast w Strategii 2030 słowo „cyfrowy” i jego różne zestawienia pojawiły się
74 razy. To znaczny wzrost. W strategiach rozwoju społeczeństwo informacyjne „przekształciło się” w społeczeństwo cyfrowe, co odbyło się na drodze ewolucji i zostało zapoczątkowane
w Strategii 2013.

5. Podsumowanie
We wszystkich strategiach województwo małopolskie przedstawiane jest jako region wielu szans
rozwojowych. Jakość i poziom życia Małopolan stanowią nadrzędne przesłanie strategii rozwoju
regionu. W dokumentach tych podkreśla się chęć dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego,
jednak z zachowaniem własnej odrębności i dziedzictwa regionalnego. Jednocześnie zwraca się
uwagę na potrzebę lepszego zabezpieczenia oraz wykorzystania tego dziedzictwa.
W strategiach rozwoju województwa małopolskiego podkreślano wyjątkowość kulturową
i przyrodniczą regionu, zwracając szczególną uwagę nie tylko na zabytki, ale także na odmienną
od reszty Polski kulturę regionu, w tym rzemiosło, zwyczaje, tradycje, folklor, kuchnię, krajobraz, a także niepowtarzalne rasy zwierząt i odmiany roślin. Ponadto strategie województwa
zakładają podnoszenie walorów miejsc zabytkowych oraz samych zabytków i wykorzystanie ich
do rozwoju gospodarki regionu m.in. poprzez rynkowe zorientowanie regionalnego dziedzic-

67

Karol Król, Józef Hernik, Barbara Prus

twa kulturowego, zwiększanie świadomości dziedzictwa kulturowego, funkcjonalne zarządzanie
dziedzictwem oraz podniesienie poziomu opieki nad obiektami dziedzictwa kulturowego.
We wszystkich strategiach podkreślono, że Małopolanie powinni być świadomymi współtwórcami i uczestnikami rozwoju, pełnoprawnymi obywatelami nowoczesnego świata, którego
częścią jest nowoczesna Małopolska. Ponadto w strategiach wskazywano, że to Małopolanie są
siłą napędową Małopolski. Przyszłość Małopolski zależy i zależeć będzie od ich inicjatywy, aktywności, kwalifikacji i zaradności, a rolą samorządu regionalnego jest przygotować im pole do
działania i realizowania swoich marzeń, ambicji i zamierzeń.
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Streszczenie
Kapliczki, figury i przydrożne krzyże zdobią współczesny krajobraz polskich wsi i miast.
Obiekty sakralne małej architektury upamiętniają zazwyczaj miejsca ważnych wydarzeń, zaznaczają granice wsi i przysiółków, rozstaje dróg, miejsca występowania źródeł pitnej wody.
Nierzadko można je spotkać również wśród zabudowy, gdzie pełnią funkcję „opiekuna domu”
i szczególnie mocno świadczą o przynależności wyznaniowej danego obszaru. Celem pracy
było przedstawienie funkcji przydrożnych obiektów małej architektury sakralnej, tj. kapliczek,
figur i krzyży w dawnym i we współczesnym krajobrazie kulturowym. Prowadzone rozważania obejmują aspekty sakralny, krajobrazowy i społeczny. W pracy dokonano wstępnej inwentaryzacji i typologii przydrożnych obiektów małej architektury sakralnej zlokalizowanych na
obszarze gminy Tuchów. Dla wybranych obiektów, na podstawie pięciostopniowej skali oceny
stanu technicznego obiektu budowlanego, dokonano ich kwalifikacji do odpowiedniej grupy.
Wyniki przeprowadzonych badań przekonują, że kapliczki, figury i krzyże przydrożne nadal
są ważnymi dla społeczności lokalnych elementami tworzącymi materialny charakter dziedzictwa kulturowego. Stan większości inwentaryzowanych obiektów określono jako dobry,
widoczne w większości miejsc starania (np. kompozycje kwiatowe, zapalone znicze, zagospodarowane otoczenie obiektu) świadczą o ciągłej pamięci i trosce społeczności lokalnych
o opisywane obiekty.
Słowa kluczowe: krajobraz kulturowy, sacrum, mała architektura sakralna
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1. Wprowadzenie
Polski krajobraz kulturowy budowany jest zarówno przez elementy natury materialnej, jak
i niematerialnej. Niejako podwójny, materialny i niematerialny, charakter mają kapliczki, figury
i krzyże przydrożne. Charakter materialny związany jest z fizycznym obiektem małej architektury sakralnej, jego typem, formą, a także umiejscowieniem w przestrzeni. Niematerialny charakter wiąże się z walorami estetycznymi, jak również przekazem duchowym, który niosą ze sobą
ww. obiekty. Miejscami bardzo zadbane, a miejscami zapomniane i wymagające odnowy krzyże,
figury i kapliczki przydrożne są od wieków elementem polskiego krajobrazu (Jelonek, 2008; Łukasiewicz, 2011) i stanowią jeden z najbardziej charakterystycznych elementów pejzażu (Fitych,
2009). Pejzaż, czyli kształtowana przez działalność pokoleń dziejowa scena, na której rozgrywają się losy każdego z nas, jest częścią pojęcia „ojczyzna” (Wójcik, 2016). W pejzażu żyje nie tylko
teraźniejszość, ale także przeszłość, a kapliczki, figury i krzyże zdają się również te dwa wymiary
doskonale łączyć. Są wyrazem i świadkiem czasów ubiegłych, jednocześnie towarzysząc nam
w codziennym, teraźniejszym bytowaniu.
Ważną rolę kapliczek w życiu polskiej wsi podkreślał już w drugiej połowie XIX w. znakomity
etnograf i folklorysta Oskar Kolberg (1971), który dopatrywał się w krzyżach i kapliczkach przydrożnych kontynuacji kultu znanego z pogańskich nabożeństw, podczas których nasi przodkowie
oddawali pokłon leśnym bożkom i duchom. Również Nowodworski (1878) pisał w tamtym czasie: „w żadnym kraju po dziś dzień nie masz tyle dużych krzyżów przy drogach, po polach i po
cmentarzach wiejskich jak u nas”. Kapliczki i krzyże są, szczególnie na wsi, „czymś tak naturalnym, że nawet nie docieka się przyczyny ich powstania. Są, gdyż były – tak jak drzewa, ziemia
i obłoki na niebie” (Seweryn, 1958). Podobnie zauważa Lipok-Bierwiaczonek (1998), pisząc, iż
kapliczki i figury zrosły się tak bardzo z polskim krajobrazem, że wydają się jego stałym, nieodzownym fragmentem. Również obecnie nadają one swoistości panoramie polskich miast i wsi,
zdobią i uszlachetniają (Wołk, 2015; Wójcik, 2016), wpisując się w krajobraz, nadają mu nową
jakość (Hernik i in., 2013).
Poza etnografami i historykami temat kapliczek i figur przydrożnych podejmowali często
architekci, a większość pierwszych książkowych opracowań dotyczących tego tematu koncentrowała się właśnie na formie architektonicznej obiektów małej architektury sakralnej (Janicka
-Krzywda, 1998).
Wiara, kult, modlitwa to elementy, które do dzisiaj mocno oddziałują na krajobraz kulturowy
Małopolski, w tym wybranej do badania gminy Tuchów. Niestety, podobnie jak na innych obszarach kraju (por. Chrzanów – Adamczyk, 2001), również na terenie gminy Tuchów obserwuje się
znikanie przydrożnych kapliczek, figur i krzyży z krajobrazu kulturowego gminy i całej diecezji
(Rzepa, 1983). Coraz rzadziej widać obiekty nowo wznoszone. Wydawać by się mogło, że żywa
przez stulecia tradycja stawiania kapliczek w akcie dziękczynienia, przebłagania czy oddania odchodzi w niepamięć. Degradacja obiektów małej architektury sakralnej związana jest najczęściej
z naturalnym procesem niszczenia, naturalnego zużycia związanego z upływem czasu. Niemniej
jednak zwraca się też uwagę na karygodny proceder okradania kapliczek z figur i obrazów (Trześniowski, 2014), niszczenia ich konstrukcji w celu pozyskania surowca, zastępowania cennych
nieraz, unikatowych dzieł sztuki ludowej kolorowymi, tandetnymi wydrukami czy grafikami
(Rzepa, 1983). W związku z tym obecność obiektów małej architektury sakralnej, które jeszcze
pozostały i które nadal wzbogacają krajobraz, zasługuje na szczególną uwagę i ochronę. Nie da
się jednak obejmować ochroną obiektów, które nie zostały wcześniej skrupulatnie zinwentaryzowane i skatalogowane. Celem rozdziału jest wstępna inwentaryzacja i typologia wraz z oceną
stanu technicznego występujących w krajobrazie gminy przydrożnych kapliczek i krzyży. Praca
stanowi próbę ukazania piękna małej architektury sakralnej, która nieraz umyka naszej uwa-
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dze, jak również zachowania pamięci o ginących elementach krajobrazu kulturowego gminy.
Może być traktowana jako forma swoistej konserwacji historii, jej zabezpieczania dla przyszłych
pokoleń, pokazania stanu zachowania małej architektury sakralnej w konkretnym punkcie dziejowym. Ponadto w pracy poszukuje się odpowiedzi na pytanie: Czy zważywszy na rolę Sanktuarium NMP w Tuchowie w budowaniu tożsamości kulturowej mieszkańców, to właśnie motywy maryjne i obiekty poświęcone Matce Bożej stanowią większość wśród inwentaryzowanych
obiektów małej architektury sakralnej?
Współczesną troskę o zabytkowe kapliczki i krzyże przydrożne całej Małopolski potwierdza
prowadzony przez Zarząd Województwa Małopolskiego już od ponad dekady konkurs „Kapliczki
Małopolski” (małopolska.pl, 2021). Konkurs cyklicznie ogłaszany jest dla jednostek samorządu terytorialnego, które prowadzą prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach położonych na obszarze Małopolski. Gmina Tuchów również
wzięła udział w konkursie, otrzymując dofinansowanie do prowadzonych prac renowacyjnych
(m.in. w 2015 roku, w ramach odnowy kapliczki słupowej przy ul. Wróblewskiego w Tuchowie).
Na szczególną uwagę zasługuje ponadto związana z konkursem, dostępna w geoportalu Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, kompozycja mapowa „Kapliczki Małopolski”
(Województwo Małopolskie, 2021). Portal, choć stanowi doskonałe źródło wiedzy o lokalizacji
tych jakże cennych obiektów krajobrazu kulturowego, obejmuje jedynie te obiekty, które zostały
zgłoszone w ramach ww. konkursu. Nadal zatem istnieje potrzeba inwentaryzacji oraz typologii
kapliczek i krzyży obecnych w poszczególnych gminach województwa. Kapliczki, figury i krzyże
przydrożne, jako „ginące piękno polskiej kultury” (Łukasiewicz, 2011) stanowią interesujący
materiał badawczy pod względem formy architektonicznej, symboliki religijnej, rozmieszczenia
i stanu zachowania.

2. Geneza i funkcje obiektów małej architektury sakralnej
Istnieje kilka hipotez odnoszących się do genezy przydrożnych kapliczek, figur i krzyży. Niektórzy badacze szukają początków wznoszenia tego typu budowli w starożytnym Rzymie i Grecji,
gdzie powstawały tzw. lararia, jako miejsca kultu bogów (Wójcik, 2016). Z kolei tradycja chrześcijańska wiąże pochodzenie nazwy kapliczek z osobą św. Marcina z Tours, którego płaszcz (tzw.
cappa) zakładany był jako tarcza ochronna przez królów francuskich podczas wypraw wojennych. Budynek, w którym przechowywana była cappa S. Martini, zwano kaplicą. Według wzoru
owych kaplic budowano małe, skromne świątynie, które potem przekształcano w kościoły (Seweryn, 1958).
Obecność kapliczek, krzyży i figur we współczesnym krajobrazie Małopolski intuicyjnie wiążemy z wiarą katolicką. Warto jednak zauważyć, iż ich umiejscowienie niejednokrotnie świadczy o powiązaniu z dawnymi wierzeniami pogańskimi, żywymi w społecznościach wiejskich
gusłami i tradycjami ludowymi. Stawiano je w miejscach, w których rzekomo straszyło, gdzie
pojawiały się duchy i złe moce, w celu sakralizacji i zabezpieczenia przestrzeni (Adamowski,
2011; Trześniowski, 2014; Antolak i Szyszkowski, 2016) lub jako symbol zwycięstwa dobra
nad złem, wiary nad pogaństwem (Holly, 2014). Jak zauważa Czerwiński (2011), w kulturze
słowiańskiej, jeszcze przed przyjęciem chrześcijaństwa, znak krzyża symbolizował życie i ogień,
centrum sił przyrody. Przecięcie ramion krzyża symbolizowało natomiast związek nieba i ziemi,
Słońca i Księżyca, wyznaczało porządek, określało środek. Krzyż miał przynosić szczęście, dobrobyt, zapewnić łaskawość bogów.
Największy rozkwit przydrożnego, małego budownictwa sakralnego przypadł na wiek XVII
i okres kontrreformacji (Adamczyk i in., 2005). Zgodnie z postanowieniami soboru trydenc-
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kiego (1545–1563) poprzez małą architekturę sakralną wzmacniano kult męczeństwa, śmierci
i zmartwychwstania Chrystusa na krzyżu, jak również podkreślano rolę krzyża morowego, chroniącego przed powszechnymi w tamtym czasie epidemiami chorób. W czasach rozbiorów Polski
stawianie krzyży i kapliczek było surowo zabronione. Zaborcy uważali ww. działalność za przejawy umacniania ducha, manifestację patriotyzmu i tożsamości narodowej. Nawet w stosunkowo
swobodnej Galicji (do której należała opisywana gmina) zakaz ten zniesiono dopiero w 2. poł.
XIX w. (Fitych, 2009). Jak zauważa Rancew-Sikora (2013), w Polsce stawianie kapliczek i krzyży
było przez wieki formą oporu kolejno przed protestantyzmem, władzą zaborców, germanizacją
i rusyfikacją, okupacją hitlerowską i totalitaryzmem PRL-u.
Kapliczki, figury i krzyże odgrywają ważną rolę w krajobrazie kulturowym Polski (Antolak i Szyszkowski, 2016). Rozpatrując pełnione przez nie funkcje, warto dokonać podziału na
kwestie praktyczne oraz duchowe, niematerialne. Z punktu widzenia rozwiązań praktycznych,
obiekty małej architektury często stanowiły punkty orientacyjne w przestrzeni, były lokalizowane przy punktach węzłowych, na przecięciu osi kompozycyjnych (Antolak i Szyszkowski, 2016).
Stawiano je na rozstajach dróg, przy wjazdach do wsi (Czerwiński, 2011), ale również pośród
pól, jako znak rozgraniczający własność. W czasach odległych wyznaczały dystans, wskazując
połowę czy ćwierć odległości pomiędzy osiedlami czy miastami (Grabias, 2002). Organizowanie i porządkowanie przestrzeni poprzez obiekty małej architektury sakralnej znajduje swoje
odzwierciedlenie również w nazwach terenowych (tzw. mikrotoponimach) stosowanych przez
miejscową ludność dla zaspokojenia ich potrzeb w zakresie orientacji przestrzennej. Umiejscowienie obiektów małej architektury sakralnej na mapie mikrowspólnoty jest powszechnie znane
(Jelonek, 2008). Obecnie ten praktyczny charakter kapliczek i krzyży zdaje się schodzić na dalszy plan. Istniejące obiekty nadal są ważnymi punktami orientacyjnymi, jednak raczej nie stanowi to motywacji do ich wznoszenia. Bywa też, że giną w szybko zmieniającym się krajobrazie,
szczególnie miejskim i podmiejskim.
Nie można jednak ograniczyć powodów powstawania badanych obiektów wyłącznie do celów praktycznych. Wznoszenie kapliczek i krzyży, wieloletnia troska o te obiekty były i nadal są
rezultatem silnego przeżywania potrzeb duchowych. Szczególnie na terenach wiejskich wiara
w Boga miała charakter zwyczajowy i była przekazywana z pokolenia na pokolenie, jako dziedzictwo przodków. Jak zauważa Fitych (2009, s. 25, 44) wspomniane „obiekty sakralne były
cenną przestrzenią wewnętrznego rozwoju i osobowej integracji”, stanowiły swego rodzaju „duchowy azyl”. Kapliczki są symbolami, które odgrywają istotną rolę w usprawnianiu międzygrupowej komunikacji, są częścią dziedzictwa kulturowego grupy (Pawelec, 2004). Często przecież
kapliczki i krzyże stawiane były nie jako efekt działań indywidualnych, ale jako zbiorowy akt
wdzięczności, podziękowania czy prośby kierowanej do Stwórcy (Rzepa, 1983). Integrowały,
wzmacniały więzi, były i są nadal przedmiotem wspólnej troski. Troska o obiekty małej architektury sakralnej to nie tylko zachowanie ich formy architektonicznej i przeciwdziałanie niszczeniu.
To przede wszystkim codzienny trud przyozdabiania figury świeżymi kwiatami, zapalania świec
i zniczy, utrzymania otoczenia w czystości. Jak wspomina Rzepa (1983), ośrodki kultu dekorowano zielenią, kwiatami, „wieńcami z choiny, jedliny czy świerczyny”, a krzyże i figury „girlandami uplecionymi z liści dębowych lub barwinku”. Obecnie krzyże i figury ozdabiane są najczęściej
sztucznymi kwiatami, wstążkami i zniczami (Antolak i Szyszkowski, 2016). Figurom i krzyżom
często towarzyszą niskie ogrodzenia, rabaty, nasadzenia drzew i krzewów. Płoty i ogrodzenia
budowano, by oddzielić świat świecki, nieczysty (sfera profanum) od kawałka świata uporządkowanego, przesyconego świętością (sfera sacrum). Te przejawy troski, jak zauważa Zielińska
(1991), są miernikiem tego, czy kapliczki „żyją”, a żyją życiem ludzi, swoich opiekunów.
Obiekty małej architektury sakralnej jednoczą społeczności lokalne na wspólnej modlitwie
i wspólnej manifestacji wiary (Antolak i Szyszkowski, 2016). Sztuka, a szczególnie sztuka ludowa, to płaszczyzna, na której przebiega komunikowanie się ludzi różnych wyznań, nacji i epok
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(Fitych, 2009). Mieszkańcy traktują kapliczki i krzyże przydrożne jako obiekty wspólne, nawet
jeżeli formalnie znajdują się one na terenie prywatnym (na części działki graniczącej z drogą).
Kapliczki, figury i krzyże pełniły funkcję opiekuna domu czy nawet całej miejscowości.
Szczególnie krzyże stawiane w granicach miejscowości lub na rozstajach dróg miały uchronić
teren przed nadchodzącą epidemią (cholery, tyfusu, „hiszpanki”) (Antolak i Szyszkowski, 2016).
Co ciekawe, figury, krzyże i kapliczki służyły też jako forma prezentacji pozycji w hierarchii
społecznej. Bogactwo i ranga gospodarzy ziemskich mierzone były liczbą postawionych krzyży,
a także ich wielkością (Antolak i Szyszkowski, 2016). Współcześnie nowe krzyże przeważnie
upamiętniają przeprowadzane rekolekcje misyjne (Antolak i Szyszkowski, 2016) lub ofiary wypadków drogowych (Piechnik, 2011). Lokalizowanie ich w obszarze pasa drogowego niejednokrotnie jest jednak samowolą budowlaną, która ze względu na stwarzanie niebezpieczeństwa
dla ruchu drogowego może być niekorzystnie oceniana. Ciekawe badania ankietowe na temat
społecznego odbioru krzyży przydrożnych upamiętniających tragiczne wydarzenia prowadzono
m.in. w Trójmieście. Badania wykazały, że krzyże odbierane są raczej pozytywnie, społeczność
akceptuje to, że w niektórych przypadkach samowola budowlana powinna zostać usunięta, jednak zwraca uwagę na ważną rolę krzyży, którą jest przypominanie o tragicznym wydarzeniu,
budzące refleksje, przywołujące do racjonalnych zachowań mocniej niż znaki drogowe (Przybylska, 2011, 2013). Spontaniczne tworzenie miejsc pamięci o tragicznie zmarłych nie jest cechą
typowo polską, Petersson (2010), jak również Dickinson i Hoffman (2010), zwracają uwagę, że
w ostatnich trzech dekadach zjawisko to stało się powszechne nie tylko w Europie, ale również
w Australii, Nowej Zelandii, Japonii i obu Amerykach. Z kolei o kapliczkach i figurach przypominamy sobie zwłaszcza w maju, gdy mieszkańcy jednoczą się na wiosennej modlitwie ku czci
Maryi. Zwyczaj śpiewania nabożeństw majowych przy kapliczce znany jest w Polsce od lat 30.
XIX wieku, jednak obecnie powoli zanika (Wójcik, 2016), podobnie jak czerwcowe nabożeństwa
przy kapliczkach Serca Jezusowego oraz październikowy różaniec.
O ważnej roli wymienionych obiektów małej architektury sakralnej w budowaniu tożsamości kulturowej świadczą również barwne, a czasem nawet wzniosłe określenia, które w odniesieniu do kapliczek obszernie występują w literaturze naukowej i popularnej. Nazywane „bożymi latarniami” (Trześniowski, 2014), „bożymi młynami” (Fitych, 2009), „perłami krajobrazu”,
„aktami strzelistymi polskiego krajobrazu” (Zin, 1995), „drogowskazami wiary” (Łukasiewicz,
2011) wpisują się w życie codzienne mieszkańców.

3. Typy i formy obiektów małej architektury przydrożnej
Wolnostojące obiekty małej chrześcijańskiej architektury sakralnej odznaczają się różnorodnością form (Fitych, 2009), a także różnorodnością bogactwa zdobienia ( Łukasiewicz, 2011; Holly, 2014), co z jednej strony jest niezwykle cenne dla kształtowania dziedzictwa kulturowego,
z drugiej jednak utrudnia przeprowadzenie ich uniwersalnej klasyfikacji (Kłodnicki, 2011). Jedną z najbardziej użytecznych dla procesu inwentaryzacji i klasyfikacji definicję kapliczki podaje
Słownik terminologiczny sztuk pięknych (Kubalska-Sulkiewicz, 2003), zgodnie z którą: „kapliczka
przydrożna to niewielka budowla kultowa, wznoszona w celach wotywnych, dziękczynnych,
obrzędowych itp., w formie wolno stojącego domku, wieżyczki z wnękami, figury na słupie,
ozdobnej skrzynki na drzewie”. Jak zauważa Łukasiewicz (2011), formy kapliczek zazwyczaj są
efektem twórczej fantazji artystów ludowych, których nie obowiązują żadne rygory materiału,
stylu czy wykończenia. Figury, kapliczki i krzyże są dzięki temu pomnikami kultury, poprzez
swoją formę architektoniczną, sposób wykonania, wyryte treści, informują o ludziach, czasach
i wydarzeniach (Pawelec, 2004). To nie twórcy, a m.in. etnografowie, historycy czy architekci
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próbują je później klasyfikować na konkretne rodzaje. Jednak, co zauważa Kłodnicki (2011), obfitość form i różnorodność architektoniczna kapliczek, figur i krzyży bywa tak duża, że dla celów
ich inwentaryzacji i klasyfikacji warto nieraz zrezygnować z prób definiowania pojęcia kapliczki,
by w konsekwencji zebrać pełny materiał źródłowy. W ramach typologii i klasyfikacji kapliczek
najczęściej występującym podziałem podstawowym jest podział na kapliczki drewniane i murowane, które w zależności od przybranej formy architektonicznej i sposobu wykonania dzielone
są na kolejne podtypy czy rodzaje (ryc. 1).

Opracowanie własne na podstawie: Łukasiewicz (2011)

Ryc. 1. Podział kapliczek przydrożnych według materiału i formy architektonicznej

Najwięcej kapliczek poświęconych jest Matce Boskiej, popularna w Polsce jest też figura
Chrystusa Frasobliwego, z głową ciężko opadającą na prawą dłoń; mniej popularne są figury
świętych (m.in. św. Floriana, św. Jana Chrzciciela, św. Jana Napomucena) (Łukasiewicz, 2011).
Podobna różnorodność cechuje krzyże przydrożne, zasadniczo można jednak wyróżnić pięć
podstawowych typów krzyży, pochodzących od formy krzyża rzymskiego:
•
•
•
•
•

krzyż niezdobiony, powstały z przecięcia się belki dłuższej z krótszą,
krzyż z gałkami rzeźbionymi u końców belek, nakryty blaszanym, podkowiasto wygiętym daszkiem, z ażurową krezą u brzegu,
krzyż z kapliczką umieszczoną na skrzyżowaniu belek,
krzyż, do którego pionowej belki przybite są narzędzia męki, a do poziomej drewniana
zapaska z rzeźbionymi figurkami,
krzyż o dwóch równoległych przecznicach, posiadających znaczenie magiczne jako walny odżegnywacz zarazy (Seweryn, 1958, s. 11).

W Polsce od chwili przyjęcia chrześcijaństwa powszechnie zaczęto stawiać krzyże drewniane, a następnie żelazne i kamienne. Najpowszechniej występującą formą krzyża w naszym kraju
są krzyże proste, niezdobione, chociaż często zadaszone półkolistym kawałkiem blachy (Antolak
i Szyszkowski, 2016). Z kolei dla Małopolski charakterystyczną formą krzyży przydrożnych są
krzyże z kapliczką umieszczoną na skrzyżowaniu belek, w której ustawiano figury Matki Boskiej,
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św. Jana czy Marii Magdaleny. Stosunkowo często, w porównaniu z resztą kraju, występują również krzyże kamienne (Antolak i Szyszkowski, 2016).
Przedstawione wyżej klasyfikacje nie wyczerpują listy typów kapliczek i krzyży, szczególnie
zważywszy na fakt, że omawiane formy są często mieszane w ramach jednego obiektu. Ciekawe
podejście do klasyfikacji i typologii małej architektury sakralnej przedstawia Adamowski (2011)
opierający swoją typologię na kryterium motywacji stawiania kapliczek i krzyży przydrożnych,
a nie na obserwowanych formach architektonicznych. Autor uznaje motywację za aspekt podstawowy i najważniejszy, stanowiący bowiem pierwszą przyczynę powstania kapliczki i wpływający
na późniejsze jej funkcjonowanie w społeczności lokalnej.

4. Metoda i obszar badań
W pracy dokonano pełnej geolokalizacji kapliczek, figur i krzyży występujących w gminie Tuchów, dla wybranych, wyróżniających się formą lub walorami estetycznymi, obiektów wykonano
szczegółowe karty inwentaryzacyjne. Przedstawione w pracy materiały stanowią efekt pierwszego etapu prac inwentaryzacyjnych. Szczególną uwagę zwrócono z jednej strony na obiekty
zaniedbane, których renowacja jest sprawą pilną, z drugiej natomiast na obiekty wznoszone
współcześnie – jako rzadkie już dziś akty działalności tego typu.
Ocena stanu technicznego obiektu została przygotowana na podstawie zmodyfikowanej
przez Autorki propozycji uniwersalnej karty oceny stanu technicznego obiektów tradycyjnych
i zabytkowych (Szmygini in., 2018). W pracy zastosowano propozycję wstępnej oceny stanu
technicznego konstrukcji i elementów wykończenia (tabela 1). Ocenę prowadzono na podstawie
przeprowadzonej wizji terenowej. Tabela oceny oddaje aktualny stan techniczny oraz wizualny
inwentaryzowanych obiektów.
Tabela 1. Tabela wstępnej oceny stanu technicznego konstrukcji i elementów wykończenia obiektów małej
architektury sakralnej
Liczba
punktów

Ocena stanu
technicznego

Kryteria oceny

1

bardzo zły

W elementach obiektu występują tak duże zniszczenia lub(i) ubytki, że nie pozwalają
one na dalsze bezpieczne użytkowanie obiektu. Konieczne jest rozebranie obiektu lub
wykonanie bardzo dużego remontu kapitalnego.

2

niedostateczny

Silna degradacja elementów konstrukcji i wykończenia, uszkodzenia mogące mieć niekorzystny wpływ na obiekt lub mogące zagrażać bezpieczeństwu użytkowania. Należy
je pilnie naprawić, rozbiórka obiektu nie jest konieczna.

3

dostateczny

Elementy uległy znacznemu zużyciu w wyniku eksploatacji i upływu czasu. Występują
uszkodzenia, które nie mają większego wpływu na konstrukcję budynku (np. drobne
braki w figurach nieprzekraczające ok. 5% bryły, spękania niezagrażające konstrukcji)
oraz na bezpieczeństwo użytkowania, wyraźnie obniżają jednak walory estetyczne
obiektu.

4

dobry

Niewielkie uszkodzenia elementu (nieobejmujące ubytków czy odłamów, spękań, ograniczające się np. do zmatowienia farby, zarysowań, odpryśnięć, łuszczenia się farby),
mające jedynie wpływ na estetykę.

5

bardzo dobry

Brak jakichkolwiek zastrzeżeń do wyglądu i funkcjonowania danego elementu konstrukcji lub wykończenia. Obiekt jest dobrze utrzymany, konserwowany i nie wykazuje
widocznego zużycia i uszkodzeń.

Opracowanie własne na podstawie: Szmygin i in. (2018)
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Obszarem badawczym dla niniejszej pracy stała się gmina Tuchów (ryc. 1). Wizerunek i dziedzictwo kulturowe tej małopolskiej gminy są ściśle związane z obecnym już od XVI w. kultem
Najświętszej Marii Panny, zwanej Matką Boską Tuchowską, Panią Ziemi Tarnowskiej (Bzowski
i Antoszewska, 2017) i jej cudownym obrazem (obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem), czczonym
w miejscowym kościele Nawiedzenia NMP (obecnie Sanktuarium NMP i klasztor Redemptorystów). Jak zauważa Krupiński (2011), gmina należy do atrakcyjniejszych pod względem turystycznym części powiatu tarnowskiego, a jej krajobraz określić można jako uformowany harmonijnie historyczny krajobraz kulturowy.

Źródło: opracowanie własne

Ryc. 2. Położenie gminy Tuchów na tle województwa małopolskiego

Wybrana jako obszar badawczy gmina Tuchów posiada pełną inwentaryzację przydrożnych
krzyży, figur i kapliczek wykonaną dla całej diecezji tarnowskiej w latach 1975–1978. Inwentaryzacja prowadzona na badanym terenie odbywała się według ujednoliconego kwestionariusza, w którym określono lokalizację obiektu, jego opis, fundację i autorstwo, tradycje związane
z danych obiektem oraz dane o stanie technicznym. Kwestionariusze uzupełniano dokumentacją fotograficzną, która nie jest powszechnie dostępna. Wyniki prowadzonej w tamtym czasie
inwentaryzacji można znaleźć w książce ks. Jana Rzepy Kapliczki, figury i krzyże przydrożne
na terenie diecezji tarnowskiej (Rzepa, 1983). Współcześnie wartość materialna i niematerialna
przydrożnych kapliczek i krzyży zlokalizowanych na terenie opisywanej gminy została odnoto-
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wana na łamach Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016–2023, gdzie w ramach jednego
z celów strategicznych przyjęto wzmacnianie poczucia lokalnej tożsamości poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego obszaru, w tym kompleksowy program renowacji i ożywienia
przydrożnych kapliczek (Uchwała, 2016).

5. Wyniki
W następstwie prac inwentaryzacyjno-badawczych prowadzonych w marcu i kwietniu 2021
roku zarejestrowano 206 obiektów małej przydrożnej architektury sakralnej. Szczegółowe położenie zinwentaryzowanych obiektów na tle granic obrębów gminy Tuchów oraz sieci dróg przedstawia rycina 3. Najwięcej krzyży i kapliczek przydrożnych spotkać można w mieście Tuchów
oraz w jego najbliższej okolicy, a także we wsi Jodłówka Tuchowska (tabela 2). Zdecydowana
większość obiektów małej architektury sakralnej zlokalizowana jest w pobliżu obecnie występujących ciągów komunikacyjnych, z rzadka zdarzają się kapliczki i krzyże wśród pól uprawnych
czy w zagajnikach.
Tabela 2. Liczba zinwentaryzowanych obiektów małej architektury sakralnej w gminie Tuchów z podziałem na sołectwa
Lp.

Miejscowość

Liczba obiektów

1

Buchcice

4

2

Burzyn

21

3

Dąbrówka Tuchowska

5

4

Jodłówka Tuchowska

33

5

Karwodrza

8

6

Lubaszowa

18

7

Łowczów

3

8

Meszna Opacka

6

9

Piotrkowice

6

10

Siedliska

18

11

Trzemesna

9

12

Tuchów

69

13

Zabłędza

6

Suma

206

Źródło: opracowanie własne

Wśród zinwentaryzowanych obiektów można znaleźć niemal wszystkie typy kapliczek
i krzyży. Tylko na nielicznych kapliczkach, figurach i krzyżach umieszczono datę wzniesienia
obiektu oraz krótką modlitwę, jeszcze rzadziej nazwiska fundatorów i twórców obiektu. Przeważają krzyże, najczęściej drewniane, rzadziej kamienne i metalowe. W grupie inwentaryzowanych
kapliczek najczęściej występują kapliczki poświęcone Najświętszej Marii Pannie, co potwierdza
tezę o wpływie kultu maryjnego w badanej gminie na typ wznoszonych obiektów małej architektury sakralnej. Bardzo rzadko spotkać można kapliczki poświęcone świętym patronom. Nieliczne
wyjątki to m.in. figura św. Floriana na tuchowskim Rynku oraz kapliczka murowana domkowa
poświęcona św. Janowi Nepomucenowi, również w Tuchowie.
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Źródło: opracowanie własne

Ryc. 3. Lokalizacja zinwentaryzowanych obiektów małej przydrożnej architektury sakralnej w gminie Tuchów
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Wyniki badań potwierdzają również tezę o mnogim występowaniu w krajobrazie Małopolski
kapliczek umieszczonych na skrzyżowaniu belek krzyża (szczególnie krzyży drewnianych). Na
terenie gminy Tuchów obiekty tego typu występują m.in. w Burzynie (ryc. 4) i Jodłówce Tuchowskiej (ryc. 5).

Fot. A. Różycka

Ryc. 4. Krzyż drewniany z kapliczką na skrzyżowaniu belek, Burzyn

Fot. A. Różycka

Ryc. 5. Krzyż drewniany z kapliczką na skrzyżowaniu belek, Jodłówka Tuchowska
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Wśród krzyży stosunkowo często występują krzyże drewniane z gałkami rzeźbionymi u końców belek, nakryte blaszanym, podkowiasto wygiętym daszkiem. Daszek często jest zakończony
ażurową krezą, czyli ozdobnym brzegiem, w formie wyciętych ząbków lub przypominających
haft wycinanych dziurek i wzorów na brzegu blachy (ryc. 6).

Fot. A. Różycka

Ryc. 6. Krzyże drewniane z ozdobnym, półkolistym zadaszeniem. Po lewej krzyż w miejscowości Burzyn, po prawej
krzyż w miejscowości Siedliska

Niestety powszechnie występują elementy produkowane masowo, komercyjne, niemające
nic wspólnego ze sztuką ludową, jak np. odlana w gipsie figurka Jezusa Ukrzyżowanego (ryc. 6).
Bardzo rzadko spotkać można natomiast drewniane figurki Jezusa przytwierdzone do drewnianego krzyża – zwykle w krajobrazie występują figurki metalowe lub gipsowe polichromowane.
Do wartych uwagi i wciąż zachowanych drewnianych, rzeźbionych obiektów należą krzyże m.in.
w Lubaszowej (ryc. 7) i Siedliskach (ryc. 8).
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Fot. A. Różycka

Ryc. 7. Krzyż przydrożny drewniany z rzeźbionymi końcami belek, figura drewniana, twórca nieznany, Lubaszowa

Fot. A. Różycka

Ryc. 8. Krzyż drewniany z rzeźbionymi końcami belek
i kapliczką w miejscu skrzyżowania belek, figura drewniana rzeźbiona, Siedliska

Ze względu na dużą trwałość materiału dosyć powszechnie w gminie zachowały się krzyże
kamienne z początku XIX wieku. Obiekty te zwykle przybierają formę słupa lub postumentu zakończonego niewielkim krzyżem prostym. Najczęściej są one pozostawione bez malowania, naturalne, bywają też bielone wapnem. Ciekawy sposób malowania zauważono we wsi Jodłówka
Tuchowska, gdzie autor renowacji postanowił nadać postumentom nieco koloru (ryc. 9).
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Fot. A. Różycka

Ryc. 9. Krzyże kamienne w miejscowości Jodłówka Tuchowska

Wśród sklasyfikowanych egzemplarzy kapliczek drewnianych nie spotkano typowych kapliczek kłodowych czy wnękowych, wydrążonych w drzewie. Warto natomiast wyróżnić rzadko już
występujące w krajobrazie kapliczki drewniane słupowe występujące w Jodłówce Tuchowskiej
(ryc. 10).

Fot. A. Różycka

Ryc. 10. Kapliczka słupowa drewniana, słup zwieńczony drewnianą skrzynką/wnęką, wewnątrz odlew krzyża
z figurą Jezusa, słup zwieńczony krzyżem metalowym, Jodłówka Tuchowska
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Wśród kamiennych kapliczek słupowych najważniejszym obiektem tego typu jest zlokalizowana na zadworskim wzgórzu (wschodnia część Jodłówki Tuchowskiej, przy drodze do Rzepiennika Biskupiego) kapliczka z przełomu XVI i XVII wieku, zwana latarnią lądową (ryc. 12). Obiekt
imponuje swoimi rozmiarami. To kamienny obelisk, ośmiokątny u podstawy, a dalej w kształcie walca, sięgający blisko 6 m wysokości. Zwieńczenie słupa stanowi wnęka ograniczona parą

Fot. A. Różycka

Ryc. 11. Kapliczka słupowa drewniana, słup zakończony drewnianą skrzynką, wewnątrz krzyż drewniany i rzeźbiona figura Jezusa Ukrzyżowanego, bielona, Jodłówka Tuchowska

Fot. A. Różycka

Ryc. 12. Latarnia lądowa w Jodłówce Tuchowskiej
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kolumienek. Wewnątrz znajduje się kamienna figura Jezusa Frasobliwego autorstwa lokalnego kamieniarza (figura w latach 90 XX wieku zastąpiła zniszczony posąg tego samego typu).
Zgodnie z tradycją ustną, latarnia stanowiła drogowskaz dla kupców, którzy podróżowali szklakiem handlowym z Biecza do Krakowa (trasa Polska–Węgry), początkowo bowiem we wnęce
nie było figury, a jedynie miejsce na zapaloną lampę, która każdej nocy oświetlała wzgórze).
Około 1840 roku kapliczka słupowa zmieniła swoją funkcje i została wbudowana w bryłę drewnianej kaplicy, stanowiąc jej wieżę. Latarnię zamieniono w tamtym czasie na wnękę z figurą,
a od 1870 roku, po wzniesieniu kościoła parafialnego, powróciła do pełnienia swojej pierwotnej
funkcji – kapliczki przydrożnej. Opisywana kapliczka jest jednym z najstarszych w tej części Małopolski zabytków tego rodzaju (Krupiński, 2011).
Nieczęsto spotkać można również drewniane kapliczki domkowe. Jeden z ciekawszych egzemplarzy, doskonale zachowany, zadbany i z wyraźnymi przejawami troski opiekunów (m.in.
haftowane szaty dla figury, korale) znajduje się w Karwodrzy (ryc. 13).

Fot. A. Różycka

Ryc. 13. Kapliczka drewniana domkowa w Karwodrzy

Ziemia tuchowska obfituje szczególnie w maryjne kapliczki szafkowe na postumencie (latarnie), należące do kapliczek murowanych. Kapliczki tego typu to zwykle średniej wysokości
słupy lub kolumny z umieszczoną na szczycie zadaszoną figurą lub przeszkloną konstrukcją
skrzynkową poświęconą Najświętszej Marii Pannie (ryc. 14). Jak zauważa Holly (2014), słup
jest „prastarym symbolem wspólnym wielu kulturom, łączy świat ziemski ze światem niebiańskim”. Autorka wspomina, że w słupach można się doszukiwać pewnej analogii do pogańskich
zwyczajów, powszechnych wśród plemion ruskich. W przeszłości wznoszono bowiem słupy, na
których stawiano naczynia z popiołami zmarłych.
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Fot. A. Różycka

Ryc. 14. Kapliczka maryjna na postumencie, od lewej:
Jodłówka Tuchowska, Siedliska, Tuchów, ul. Rolnicza

Z punktu widzenia materialnego charakteru dziedzictwa kulturowego wyróżnić należy kamienne i murowane kapliczki domkowe, stawiane zwykle w miejscach uznawanych za cudowne, fundowane przez właścicieli ziemskich lub wznoszone wspólnym wysiłkiem z inicjatywy lokalnych
duchownych. Kapliczki tego typu stanowią etap pośredni pomiędzy architekturą kościelną a budownictwem ludowym (Pruszyński, 2001). Cenne obiekty tego typu odnotowano m.in. w Dąbrówce
Tuchowskiej, gdzie zlokalizowana jest kapliczka z pierwszej poł. XIX wieku (przy drodze głównej
z Tuchowa do Ciężkowic). Ciekawym, lecz wymagającym działań renowacyjnych jest obiekt zlokalizowany w Karwodrzy, a także obiekty w Jodłówce Tuchowskiej i Trzemesnej (ryc. 15).
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Fot. A. Różycka

Ryc. 15. Kapliczki domkowe murowane w gminie Tuchów – rząd górny od lewej: Dąbrówka Tuchowska, Karwodrza, rząd dolny od lewej: kapliczka pw. Matki Boskiej Śnieżnej z 1912 roku w Jodłówce Tuchowskiej (Kozłówki)
i kapliczka w Trzemesnej

Ciekawym, z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego badanej gminy, wynikiem badań
było zauważenie prawidłowości dotyczących floralnego otoczenia kapliczek i krzyży przydrożnych. Nasadzenia roślinne stanowią pomoc w wyznaczeniu granic sfery sacrum, jednocześnie
naturalnie pomagają w tworzeniu klimatu, tożsamości miejsca jako obszaru do odpoczynku, zatrzymania się, odnalezienia schronienia. W przeważającej większości badane obiekty znajdowały
się w sąsiedztwie konkretnie zaplanowanego nasadzenia. W bezpośrednim, urządzonym otoczeniu badanych obiektów dominują nasadzenia bogate w krzewy ozdobne, często zimozielone.
Nierzadko na terytorium gminy można również spotkać krzyże i figury w towarzystwie celowo
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nasadzonych drzew. Krzyże i kapliczki zwykle występują w otoczeniu jednego drzewa zlokalizowanego za obiektem lub po jego prawej bądź lewej stronie. Drugi wariant, mniej powszechny,
to towarzystwo dwóch drzew lub krzewów zlokalizowanych we wspólnej z obiektem sakralnym
linii. Powszechne jest również nasadzenie składające się z czterech drzew lub z czterech krzewów,
gdzie obiekt sakralny stanowi geometryczny środek tak wyznaczonej „konstrukcji”. Nasadzenie
tego typu staje się elementem osłony, zieloną budowlą ochronną, roślinnym baldachimem, zadaszeniem. W opisanym przypadku drzewa należą zwykle do tego samego gatunku. Niemal nie występują nasadzenia składające się z trzech drzew lub trzech krzewów czy też celowe nasadzenia
większego zbiorowiska drzew lub krzewów. Wśród gatunków drzew liściastych nie zauważono
wyraźnie dominujących, nieco częściej niż inne występują lipy i dęby, a wśród drzew iglastych jodły. Z kolei wśród krzewów przeważają tuje i jałowce. Niestety zaniknął już niemal zupełnie zwyczaj sadzenia wokół kapliczek bzów, jaśminu czy kaliny. Dosyć rzadkie, prawdopodobnie z powodu wymagań pielęgnacyjnych, są również rabaty kwiatowe (dawniej częstymi nasadzeniami
były rabaty bogate w irysy, malwy, aksamitki, obecnie najczęściej spotkać można róże). Bywa, że
w sąsiedztwie obiektów małej architektury sakralnej znajdują się ławeczki lub klęczniki.

6. Podsumowanie i wnioski
Kapliczki, figury i krzyże przydrożne bywają trwalsze od ludzi, którzy je wznieśli. Bezsprzecznie
zauważalny jest trend opuszczenia, zapomnienia o danym obiekcie wraz z odejściem pokolenia
jego fundatorów. Widoczny jest też zmniejszony nakład pracy, jeśli chodzi o opiekę nad obiektami małej architektury sakralnej. Częste dawniej plecione wieńce z liści dębu, barwinka lub igliwia, pieczołowicie układane kompozycje kwiatowe, mozaiki kamienne, haftowane obrusy, serwety czy szaty dla figur są dzisiaj rzadkością. Zastąpiły je masowo produkowane sztuczne kwiaty
oraz znicze i lampiony zasilane na baterie. Niemniej jednak troska jest widoczna, szczególnie
na wiosnę, gdy kapliczki i krzyże przygotowywane są do nabożeństw majowych. Współczesne,
masowo produkowane grafiki, figurki, rzeźby odlane z gipsu rażą swoim niedopasowaniem do
naturalnego otoczenia, umniejszają urokliwym kapliczkom. Problem zauważają Antolak i Szyszkowski (2016), którzy badając motyw krzyża we współczesnym krajobrazie kulturowym, podkreślają, że nowe obiekty nie prezentują wysokiego kunsztu artystycznego. Analizując obiekty
małej architektury sakralnej gminy Tuchów, docenić należy to, że w większości kapliczek umieszczone są figury, a nie obrazki czy wydruki. Rekomenduje się więc, aby w miejsce zaginionych
czy przeniesionych figur lub obrazów umieszczać w kapliczkach dzieła nowe, lecz wykonane
przez ludowych artystów.
Kapliczki i krzyże przydrożne gminy Tuchów bez wątpienia charakteryzuje różnorodność
form. Stanowią one świadectwo umiejętności, kunsztu artystycznego i rzemieślniczego mieszkańców, ale również świadectwo kulturowe i duchowe, znak wiary i pobożności. W większości
miejsca lokalizacji kapliczek są przemyślane i zagospodarowane w taki sposób, aby sprzyjać
chwili zadumy, zatrzymaniu się przez przypadkowego przechodnia.
Praca miała na celu wstępną inwentaryzację obiektów małej architektury sakralnej w gminie
Tuchów. Zaproponowana karta inwentaryzacyjna może stanowić źródło inspiracji dla dalszych
prac inwentaryzacyjnych, podczas których karty tego typu należałoby stworzyć dla wszystkich
zinwentaryzowanych obiektów i zamknąć w postaci katalogu dedykowanego wyłącznie badanej
gminie. Takie wyeksponowanie materialnej i pozamaterialnej wartości kapliczek i krzyży z pewnością pozytywnie wpłynęłoby na ofertę turystyczną obszaru, stanowiłoby również materiał
edukacyjny. Niech kapliczki i krzyże nadal będą znakiem czasów, pokazują charakter mieszkańców, upodobania i niech nadal budują dziedzictwo kulturowe obszaru.
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Załączniki: karty inwentaryzacyjne dla wybranych obiektów
1. Numer obiektu: 1

11. Fotografia

2. Obręb: Tuchów, ul. Wróblewskiego
3. Lokalizacja: 49.89082, 21.02876
4. Typ obiektu: kapliczka kamienna słupowa,
na szczycie figura Matki Boskiej, figura z zadaszeniem metalowym, z wieżyczką zwieńczoną
krzyżem prostym, postument z frontową płaskorzeźbą św. Ignacego
5. Patron: Matka Boska, św. Ignacy
6. Inskrypcja: „Najświętsza Panno Marjo módl
się za nami”
7. Data powstania: 1938
8. Stan techniczny: 5
9. Otoczenie: Pas przydrożny, otoczenie zadbane, kapliczka w towarzystwie nasadzeń
10. Data inwentaryzacji: 4.03.2021

1. Numer obiektu: 2
2. Obręb: Siedliska
3. Lokalizacja: 49.857282, 20.9978396
4. Typ obiektu: kapliczka murowana, z gipsową,
polichromowaną figurą Matki Boskiej, zadaszenie metalowe zwieńczone krzyżem (krzyż prosty,
a na nim krzyż trójlistny). Element współczesny:
okno PCV
5. Patron: Matka Boska
6. Inskrypcja: brak
7. Data powstania: brak
8. Stan techniczny: 4
9. Otoczenie: Posesja prywatna, otoczenie domu,
brak nasadzeń towarzyszących w postaci drzew
lub krzewów, możliwe nasadzenia kwiatów
(sezonowo)
10. Data inwentaryzacji: 13.03.2021
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1. Numer obiektu: 3

11. Fotografia

2. Obręb: Łowczów
3. Lokalizacja: 49.9153626, 20.998480
4. Typ obiektu: kapliczka słupowa, kamienna, z figurą Matki Boskiej, zadaszona, zadaszenie metalowe w kształcie podkowy, z ozdobnym brzegiem
zwieńczone krzyżem z motywem trójlistnym
5. Patron: Matka Boska
6. Inskrypcja: (słabo czytelna) „Niech będzie
błogosławione święte niepokalane poczęcie
Najświętszej Maryji”
7. Data powstania: 1934
8. Stan techniczny: 3
9. Otoczenie: Pas przydrożny, otoczenie zadbane,
kapliczka w towarzystwie nasadzeń (4 krzewy)
10. Data inwentaryzacji: 13.03.2021

1. Numer obiektu: 4

11. Fotografia

2. Obręb: Piotrkowice, okolice cmentarza
3. Lokalizacja: 49.552482, 21.004494
4. Typ obiektu: kapliczka murowana postumentowa, zwieńczona figurą kamienną, zadaszenie
metalowe, dwuspadowe, z ozdobnymi okuciami,
zwieńczone krzyżem
5. Patron: Jezus Miłosierny
6. Inskrypcja: „Słodkie serce Jezusa zmiłuj się nad
nami, którzy się do Ciebie uciekamy”
7. Data powstania: 1929
8. Stan techniczny: 4
9. Otoczenie: Pas przydrożny, otoczenie zadbane,
kapliczka ogrodzona, w towarzystwie nasadzeń
(tuje i jałowce)
10. Data inwentaryzacji: 24.04.2021
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1. Numer obiektu: 5

11. Fotografia

2. Obręb: Zabłędza
3. Lokalizacja: 49.918213, 21.030290
4. Typ obiektu: kapliczka murowana, materiał: cegła, na
planie prostokąta, dach dwuspadowy kryty dachówką
5. Patron: Matka Boska
6. Inskrypcja: brak
7. Data powstania: 1. poł. XIX w.
8. Stan techniczny: 5 (renowacja 2018)
9. Otoczenie: Pas przydrożny, otoczenie zadbane, brak
nasadzeń towarzyszących
10. Data inwentaryzacji: 24.04.2021

11. Numer obiektu: 6
12. Obręb: Tuchów

13. Lokalizacja: 49.901035, 21.057400

14. Typ obiektu: neogotycka kapliczka murowana,
materiał: cegła, forma: ozdobne pseudopinakle,
zwieńczona wieżyczką z krzyżem żeliwnym
z ozdobnymi zakończeniami ramion
(inspirowany krzyżem św. Łazarza,
z motywem trójliścia)

15. Patron: św. Jan Nepomucen, św. Florian

16. Inskrypcja: brak

17. Data powstania: 1909

18. Stan techniczny: 4

19. Otoczenie: Pas przydrożny, otoczenie zadbane,
kapliczka ogrodzona, w towarzystwie nasadzeń

20. Data inwentaryzacji: 13.03.2021
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1. Numer obiektu: 7

11. Fotografia

2. Obręb: Dąbrówka Tuchowska
3. Lokalizacja: 49.868327, 21.036392
4. Typ obiektu: krzyż drewniany z rzeźbioną
w drewnie figurą Jezusa, zadaszony
5. Patron: Jezus
6. Inskrypcja: brak
7. Data powstania: brak
8. Stan techniczny: 3
9. Otoczenie: Teren prywatny, otoczenie domu,
otoczenie zadbane, kapliczka ogrodzona, w towarzystwie nasadzeń (tuje w linii krzyża)

10. Data inwentaryzacji: 13.03.2021

1. Numer obiektu: 8

11. Fotografia

2. Obręb: Jodłówka Tuchowska
3. Lokalizacja: 49.83915, 21.04226
4. Typ obiektu: krzyż kamienny z metalowym odlewem Jezusa Ukrzyżowanego, pod krzyżem figury
NMP i Marii Magdaleny, krzyż na postumencie, od
frontu płaskorzeźba św. Wawrzeńca, wapnowany
(obecnie zielony, w historii również żółty)
5. Patron: Jezus, NMP, Maria Magdalena,
św. Wawrzeniec
6. Inskrypcja: „Fundatorowie Wawrzeniec
i Julianna Styrkowce 1905”
7. Data powstania: 1905
8. Stan techniczny: 4
9. Otoczenie: Pas przydrożny, nasadzenia w postaci krzewów bukszpanu, ogrodzenie w formie
niskiego, metalowego płotka
10. Data inwentaryzacji: 23.04.2021
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1. Numer obiektu: 9

11. Fotografia

2. Obręb: Burzyn

3. Lokalizacja: 49.521014, 21.042455

4. Typ obiektu: kapliczka maryjna na drzewie,
z wieżyczką zwieńczoną krzyżem prostym

5. Patron: Matka Boska

6. Inskrypcja: brak

7. Data powstania: brak

8. Stan techniczny: 2

9. Otoczenie: Posesja prywatna, otoczenie
domu

10. Data inwentaryzacji: 23.04.2021

Fot. A. Różycka
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Streszczenie
Znaki sacrum, wpisane w wieloletnią tradycję regionu, są wieloznaczeniowymi krajobrazowymi punktami, ważnymi dla historii. W niniejszym rozdziale przedstawiono zjawisko znaków sacrum, ich genezę, symbolikę opartą na tradycji i wierze, która występuje w małopolskich wsiach. Poprzez szczegółowe badania w terenie wyodrębniono podstawowe problemy
zachodzące w krajobrazie związane z tą grupą obiektów. Zarchiwizowane zostały obiekty i ich
otoczenie w celu zachowania pamięci o miejscach ważnych dla lokalnych społeczeństw. Intensywne przemiany ruralistyczne zachodzące na tych terenach, związane z presją osadniczą, trwale zmieniające krajobraz, przyczyniają się do zacierania śladów po czytelnych do
niedawna kapliczkach, krzyżach przydrożnych, świadkach, morowych cmentarzach, często
nieobjętych szczególną ochroną konserwatorską. Obszar szczegółowej kwerendy dotyczył zachodniej strefy podmiejskiej Krakowa (teren Rowu Krzeszowickiego). Przedstawiono analizę
typologiczną, widokową, planistyczną, gatunkową roślin znajdujących się w otoczeniu, a także
stylową znaków sacrum. Pozwoliło to na archiwizację ważnego dziedzictwa i określenie zagrożeń, na jakie jest ono narażone.
Słowa kluczowe: znak sacrum, krajobraz kulturowy, Małopolska
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1. Wstęp
System znaków od początku cywilizacji stanowił ważny element poszczególnych krajobrazów.
W zależności od grup społecznych i kulturowych przyjmował on różne formy, zyskując rangę
symbolu, stając się podstawą komunikacji społecznej (Alexander et al., 1977; Bell, 1999; Blench
et al., 2012). Pierwotnie był odbierany za pomocą zmysłów, związany z elementami przyrody.
Z czasem archaiczne formy kultury przekształcane i dostosowywane były do religii i znaczeń
przy zachowaniu ich uniwersalności (Eliade, 1993; Łapiński, 2018; Hodor i Łakomy, 2016).

1.1. Zjawisko znaków sacrum, historia
W krajobrazie małopolskich wiosek, miasteczek i miast znaki sacrum są obecne w różnej formie: od zabytkowych czy współczesnych kościołów przez rozmaite kapliczki po przydrożne
świątki, krzyże, wreszcie cmentarze. Te ostatnie mają różną genezę: jedne upamiętniają historyczne wydarzenia, jak choćby cmentarze z okresu I wojny światowej – budowle i miejsca
szczególne na mapie Europy i świata, inne są pamiątką po dawnych epidemiach, np. cmentarze choleryczne z XVII i XIX wieku, aż po niewielkie nekropolie w pobliżu kościołów czy też
te większe, rozlokowane w krajobrazie i towarzyszące miejscowej zabudowie. Ten sakralny
krajobraz kulturowy jest swoistym zapisem historii. Na jego kształt i właściwości wpływały
różnorodne czynniki: pierwotne, naturalne, jak i wtórne, będące pozostałością działalności
człowieka. W Małopolsce nieodłącznym elementem krajobrazu było budownictwo drewniane,
które w formie nielicznych kościołów przetrwało do dziś. Kościoły te zawsze były powiązane
z miejscowościami – w miarę rozrastającej się lokalnej społeczności powstawały nowe świątynie, najczęściej murowane i większych rozmiarów. Kapliczki stawiane przy drogach lub zabudowaniach miały różne pochodzenia i pełniły wiele funkcji. Dawniej stanowiły swego rodzaju
drogowskazy, stawały się miejscami odpoczynku dla wędrowców, pielgrzymów, przemieszczających się wojsk lub były miejscem spotkań o charakterze religijnym lokalnych społeczności.
Ta ostatnia forma przetrwała w wielu miejscach do dziś. Przy kapliczkach mieszkańcy wioski
czy przysiółka gromadzą się na nabożeństwa majowe i czerwcowe, z okazji większych świąt
(Kraczoń, 2012).
Materiały stosowane przy wykonywaniu znaków sacrum ograniczały się do tych łatwo dostępnych: drewna, kamienia, a od XX wieku żelaza (do odlewów żeliwnych). Przyczyny powstawania wiązały się z różnymi intencjami – były to prywatne miejsca kultu i dewocji, miejsca
wotywne (dziękczynne lub błagalne), upamiętniające zdarzenia lub osoby.
Zarówno kościoły, cmentarze, jak i pojedyncze miejsca sacrum nieodłącznie wiązały się
w krajobrazie z obecnością naturalnych komponentów – zadrzewień, szpalerów, kęp drzew,
krzewów czy wyodrębnionych w panoramach pojedynczych okazów drzew lub utworów geologicznych, takich jak wychodnie wapienne czy głazy narzutowe. Do tego z czasem dołączała
roślinność zielna, celowo wysadzana wokół takich obiektów. Często wykorzystywano gatunki,
które zapewniały kwitnienie przez cały sezon: najpierw wczesną wiosną zakwitały krzewy lilaka,
latem kwitły lipy, a wczesną jesienią ogrodowe byliny.
W epoce średniowiecza na ziemiach Małopolski pojawiły się pierwsze krzyże kamienne.
Na polach wznoszono krzyże drewniane, cmentarzom towarzyszyły latarnie umarłych mające
funkcję naprowadzania wędrowców do klasztorów, ostrzegania przed zbliżaniem się do szpitali
trędowatych (Rączka, 2002). Fundatorami tych niewielkich artefaktów byli rycerze i duchowni.
Z czasem zachodzące zmiany społeczne doprowadziły do popularyzacji inicjatyw powstawania znaków sacrum. Zdecydowany wzrost liczby fundacji przejętych przez społeczność wiejską
nastąpił na przełomie XIX i XX wieku (Kornecki, 1993). Wiązało się to z uczczeniem narodzin
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Chrystusa. Na badanym terenie zachowany najstarszy przykład pochodzi z XVII wieku, jest to
kaplica dworska z Karniowic pełniąca funkcję sepulkralną.
Kapliczki domkowe stały się popularne we wsiach od XVIII wieku. Podobne datowania mają
kolumny zakończone krzyżami lub latarniami wykonane przez wykształconych lokalnych rzemieślników. Są to: kolumna w Siedlcu z 1669 roku i Pisarach z 1706 roku, z marmuru dębnickiego. Z XVIII wieku pochodzą również figury świętych: Jana Nepomucena, Floriana, Piotra i Pawła
(w Bolechowicach z 1775 roku, w Modylniczce św. Floriana).
Od 1854 roku szczególną czcią otaczano figury Matki Boskiej. Stawiane na wysokich kamiennych kolumnach były ważnym elementem krajobrazu lokalnych mikrospołeczności. Profesor Rączka zauważył, że zmiany otoczenia kapliczek są swoistym zapisem czasu, pełniąc funkcje
informacyjną i orientacyjną w terenie (Rączka, 2002). Miejsca występowania znaków sacrum
w krajobrazach wsi to zazwyczaj wejścia do wsi, rozdroża, wzgórza, drogi polne, miejsca graniczne, miejsca dramatycznych wydarzeń. Są elementem tożsamości danej miejscowości wpisanym w tradycję miejsca.
Tendencja powolnego zanikania cech stylowych była zauważalna od wieków, pojawiała się
z czasem na rzecz rękodzieła ludowego (Kornecki, 1993). Można zauważyć pewne analogie do
współczesnych remontów, podczas których następuje wymiana materiału na „trwalszy”, uproszczenia detalu lub dodawanie „upiększeń” prowadzących do niekorzystnych zmian estetycznych,
na które zwrócono szczególną uwagę w prowadzonych badaniach.

1.2. Stan badań
Badania znaków sacrum w krajobrazie Polski podejmowane były wielokrotnie, interesowały tematycznie architektów, historyków sztuki, architektów krajobrazu, etnografów, geografów oraz
wielu innych reprezentantów różnych dziedzin nauki. Kapliczki i krzyże w krajobrazie otwartym
są nieodłącznym elementem występującym od wieków w wielu europejskich krajach.
Ogólne zagadnienia związane z sacrum w krajobrazach Polski opisał Tadeusz Seweryn (Seweryn, 1958). Przedstawił obiekty występujące na terenie wpływów różnych grup kulturowych.
Dokonał archiwizacji stanu powojennych krajobrazów, zachowanych wartościowych znaków.
Badania dotyczące terenów województwa małopolskiego przestawione zostały wielokrotnie
w różnych opracowaniach. Ważnymi zbiorczymi pozycjami są artykuły zamieszczone w Pracach
Komisji Krajobrazu Kulturowego oraz publikacje Myczkowskiego i Myga-Piątek (Myczkowski,
1998; Myga-Piątek, 2015).
Szczegółowe analizy inwentaryzacyjne przeprowadzono na terenie gminy Miechów; obejmowały one 177 obiektów (Hernik et al., 2013). Opracowano karty obiektów, określono ich
lokalizacje, oceniono stan zachowania. Kapliczki, figury i krzyże z terenu Jury Krakowsko-Częstochowskiej opisane zostały przez Korneckiego (1993). Badania skoncentrowane były
na najcenniejszych obiektach pod względem historii i historii sztuki. Ten zbiór artefaktów
tradycji ludowej połączył ze sobą wartości duchową i materialną. Wiele lokalnych opracowań
ukazuje i archiwizuje krzyże i kapliczki poszczególnych regionów z ich specyficznymi elementami, dokumentuje ich stan i znaczenie (np. Kapliczki, krzyże, figury przydrożne Ziemi
Kalwaryjskiej).

1.3. Stan obecny
Na terenie Małopolski od 2009 roku prowadzone są działania związane z pomocą finansową
dla jednostek samorządu terytorialnego, obejmujące prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach. Dotacja obejmuje 60% kosztów, pozostałe
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40% pochodzi z gminnych budżetów. Program ten, mający charakter konkursu grantowego, pod
nazwą „Kapliczki Małopolski”, prowadzony był w latach 2009–2010 i 2014–2021 (https://www.
malopolska.pl/dla-mieszkanca/kultura-i-dziedzictwo/konkursy-grantowe/konkurs-kapliczka).
Dzięki inicjatywie Samorządu Województwa Małopolskiego wspierającego gminy i powiaty do
roku 2020 odnowiono w sumie 454 obiekty. Tego typu programy pozwalają wzmocnić lokalną
tożsamość. Zabiegi polegające na utrzymaniu znaków sacrum i zadbaniu o nie podnoszą wartość
lokalnych krajobrazów.
Ważnymi dokumentami określającymi wytyczne dotyczące pielęgnacji tego typu obiektów
są gminne programy opieki nad zabytkami. Na opisywanym terenie tylko gmina Krzeszowice
posiada taki dokument (Program Opieki nad Zabytkami Gminy Krzeszowice 2018–2021). Jako
istotne działania wskazuje się tam: ochronę i dokumentację kapliczek przydrożnych wraz z towarzyszącym drzewostanem, podkreślając, iż są one dokumentem historii i tradycji regionu.
Natomiast na terenie gminy Zabierzów obowiązuje System Informacji Przestrzennej z wpisem
poszczególnych obiektów, w tym znaków sacrum, i informacją o ich statusie, np. wpisaniu do
gminnej ewidencji zabytków (https://sip.gison.pl/zabierzow_turystyka). System ten jest bardzo
przydatny, zawiera wiele ważnych informacji z opisem kart zabytków należących do gminnej
ewidencji. Niestety tylko gmina Zabierzów posiada tak przeprowadzoną inwentaryzację, niepozbawioną jednak braków potwierdzonych w przeprowadzonych badaniach terenowych.
Omówienie zjawiska, czym jest znak sacrum w krajobrazie, nie jest przedmiotem niniejszego
tekstu. Temat ten był wielokrotnie podejmowany przez badaczy (Eliade, 1970; Kowalski 2007;
Wierciński 2010). Przedstawione zostaną badania związane z regionem Małopolski, o znaczeniu
lokalnym, ponadlokalnym, symbolicznym.

2. Materiały i metody
Ze względu na duży zasięg występowania znaków sacrum w krajobrazach Polski dokonano ograniczeń pozwalających na wykonanie analiz z wybranego terenu leżącego w granicach województwa małopolskiego. Koncentracja próby badawczej objęła obszar zapadliska tektonicznego
zwanego Rowem Krzeszowickim, od północy graniczącego z wierzchowinami Jury, a od południa z Garbem Tenczyńskim. Teren badawczy zamykają granice miasta Kraków i od zachodu
Krzeszowice. Przynależą do gmin: Zabierzów, Krzeszowice, Wielka Wieś. Analizy objęły teren
24 miejscowości i ich otoczenie, o łącznej powierzchni 97,7 km2 ze zinwentaryzowanymi 105
obiektami sacrum (ryc. 1, ryc. 2).

Źródło: opracowanie własne

Ryc. 1. Lokalizacja Rowu Krzeszowickiego w skali Polski, województwa małopolskiego i powiatu krakowskiego
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Źródło: opracowanie własne

Ryc. 2. Szczegółowe lokalizacje obiektów sacrum

Ocena in situ pozwoliła na wyodrębnienie poszczególnych funkcji, stanu zachowania, otoczenia, pozwalając na analizę znaków sacrum w ujęciu wielowymiarowych badań.
Dla prawidłowego, jak najpełniejszego obrazu licznej grupy znaków sacrum wykonano
kwerendę terenową i archiwalną (odwołano się do zapisów z lat 2005–2008, 2021) (Hodor,
2011). Wykorzystano również system informacji przestrzennej SIP gminy Zabierzów w celu
badań porównawczych. Jest to jedyna gmina z terenu badań, na obszarze której znajdują się
szczegółowe, choć niepełne dane dotyczące krzyży i kapliczek (https://sip.gison.pl/zabierzow_
turystyka).
Dla poszczególnych obiektów przygotowano karty znaków sacrum. Poniżej przestawione
zostały ich przykłady z grup: cmentarzy, kaplic, kapliczek przydrożnych, kapliczek na domu, kapliczek na drzewie, kapliczek w ogrodzie prywatnym, świątka lub figury, krzyża na postumencie,
krzyża przydrożnego (ryc. 3). Każda karta składa się z informacji obejmujących: opis obiektu
(typ, datowanie, informacja o historii), lokalizację wraz ze współrzędnymi, kontekst krajobrazowy, najbliższe otoczenie wraz z roślinnością tam występującą, materiał, z którego wykonano
obiekt, oraz wartościowanie pod względem estetycznym i historycznym w skali trójstopniowej.
Ostatnim elementem proponowanym do zastosowania przy inwentaryzacji tego typu artefaktów
są uwagi dotyczące np. remontów.
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I. Dawny cmentarz choleryczny
Lokalizacja: cmentarz znajduje się pomiędzy
miejscowościami Filipowice i Miękinia, w pobliżu
Skały Widynowej, 50.155458, 19.584184
Typ: cmentarz choleryczny, dawny cmentarz
epidemiczny
Datowanie: powstał około 1850 r., ale mógł
być wykorzystywany już wcześniej (ze względu
na dużą odległość do cmentarza parafialnego
w Nowej Górze), niekoniecznie jako cmentarz
epidemiczny
Opis: dawny cmentarz epidemiczny, datowany
na XIX w., obecnie jedyną pozostałością na tym
terenie jest autentyczny nagrobek śp. Salomei
Smółki (1783–1853)
Kontekst krajobrazowy: cmentarz znajduje się na
terenie lasu mieszanego, jest znacznie oddalony
od najbliższej głównej drogi, w okresie wegetacyjnym zupełnie niewidoczny z perspektywy
przechodniów
Występujące gatunki: przewaga Pinus sylvestris
i Fagus sylvatica, występuje tu również Betula sp.
oraz Corylus avellana
Materiał: kamienny nagrobek, pozostałości metalowych elementów dekoracyjnych (zniszczone
poprzez korozję)
Wartościowanie:
wartość estetyczna: –
wartość historyczna: +++
Uwagi: teren cmentarza jest bardzo zaniedbany i zaśmiecony, jednak nie został on zupełnie
zapomniany – znajdują się tutaj niewielkie, nowe
tablice informacyjne, a na nagrobku liczne znicze
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II. Kaplica św. Wojciecha
Lokalizacja: Modlnica, 50.124324, 19.867727
Typ: kaplica ze świątkiem
Datowanie: istniała już w 1871 r.
Opis: według tablicy: przydrożna kaplica
powstała na pamiątkę pobytu św. Wojciecha,
który w 996 lub 997 r. udawał się na Pomorze
i zatrzymał się w miejscowości Zagórze. Z tym
wydarzeniem związana jest także nazwa miejscowości Modlnica, która pochodzi od odprawianych wtedy modlitw. Pierwotna kapliczka została
zniszczona na polecenie ks. Michała Poniatowskiego. W miejscu kapliczki znaleziono popielnicę i rzymski pieniądz z czasów cesarza Trajana.
Obecnie w murowanej kaplicy znajduje się figura
św. Wojciecha
Kontekst krajobrazowy: pierwotnie kapliczka
usytuowana była pod lipą, która już dzisiaj nie
istnieje. Obecnie kapliczka znajduje się wśród
grupy akacji na wybetonowanym placyku.
Występujące gatunki: Robinia pseudoacacia
Materiał: kaplica murowana, otynkowana, część
frontowa pokryta żółtą farbą, dach pokryty
blachą
Wartościowanie:
wartość estetyczna: +/–
wartość historyczna: +++
Uwagi: –
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III. Kapliczka przydrożna
Lokalizacja: Miękinia, 50,165810, 19,590313
Typ: kapliczka przydrożna
Datowanie: –
Opis: wewnątrz znajdują się figury przedstawiające Maryję oraz św. Teresę z Lisieux
Kontekst krajobrazowy: Znajduje się pośród
pól uprawnych, przy mało uczęszczanym szlaku
pieszym, na obrzeżach wsi
Występujące gatunki: Tilia cordata, Rosa canina
Materiał: kapliczka murowana, otynkowana,
pokrycie azbestowe na konstrukcji drewnianej
Wartościowanie:
wartość estetyczna: +
wartość historyczna: +
Uwagi: droga, przy której znajduje się kapliczka, do 1930 r. była najważniejszym ciągiem
komunikacyjnym w tej miejscowości, obecnie
znajduje się na obrzeżach wsi, droga spacerowa,
skrzyżowanie
IV. Kapliczka na domu
Lokalizacja: Żbik (Krzeszowice), 50.142974
19.665025
Typ: kapliczka na domu
Datowanie: –
Opis: drewniana, stylizowana kapliczka z figurą
Matki Boskiej z dzieciątkiem znajduje się na
domu będącym przykładem tradycyjnego budownictwa tego regionu
Kontekst krajobrazowy: kapliczka znajduje się
na wiekowym, tradycyjnym domu, który pozostał
jedynym przykładem tego typu budownictwa
w najbliższej okolicy (otoczony jest współczesnymi budynkami jednorodzinnymi)
Występujące gatunki: –
Materiał: drewno
Wartościowanie:
wartość estetyczna: +++
wartość historyczna: +++
Uwagi: –
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V. Kapliczka na drzewie
Lokalizacja: Rudawa, 50.123883, 19.712944
Typ: kapliczka na drzewie
Datowanie: –
Opis: drewniana kapliczka z wizerunkiem Matki
Boskiej Częstochowskiej
Kontekst krajobrazowy: kapliczka zlokalizowana jest na terenie prywatnym, na okazałej pod
względem obwodu pnia lipie; w pobliżu drzewa
znajdują się gatunki niezwiązane kulturowo
z tym terenem oraz należące do roślin „uniwersalnych”, takie jak np. Thuja occidentalis
Występujące gatunki: Tilia cordata, Pinus
sylvestris, Pinus mugo, Thuja occidentalis, Rhus
typhina
Materiał: drewno, szklane drzwiczki w drewnianej framudze
Wartościowanie:
wartość estetyczna: +/–
wartość historyczna: +
Uwagi: drzewo, na którym znajduje się kapliczka, charakteryzuje się zdecydowanie zdeformowanym pokrojem (być może ze względu na
przeprowadzone drastyczne cięcia korekcyjne)
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VI. Kapliczka w ogrodzie prywatnym
Lokalizacja: Radwanowice, 50.147462,
19.709053
Typ: kapliczka w ogrodzie prywatnym
Datowanie: 1937
Opis: kapliczka znajduje się na prywatnej
posesji, przed domem; w drewnianej ramie
można zauważyć wizerunek Matki Boskiej
Częstochowskiej
Kontekst krajobrazowy: kapliczka znajduje się
na terenie prywatnym w otoczeniu zieleni
Występujące gatunki: Buxus sempervirens,
Syringa vulgaris
Materiał: kapliczka jest murowana, pokryta
charakterystycznym niebieskim tynkiem;
„nisza” z obrazem otoczona jest drewnianą
ramą z przeszkleniem, na szczycie znajduje
się drewniany krzyż
Wartościowanie:
wartość estetyczna: ++
wartość historyczna: ++
Uwagi: –
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VII. Świątek (Jezus Frasobliwy)
Lokalizacja: Nowa Góra, ścisłe centrum
miejscowości, w pobliżu kościoła, 50.174315,
19.593361
Typ: świątek
Datowanie: prawdopodobnie sama figura
pochodzi z XVII w., tablica informacyjna:
„Figura postawiona za kr. Jana Kazimierza,
poprawiona 10 VIII 1807, całkowicie odnowiona 17 IX 1959”
Opis: świątek przedstawia figurę Jezusa
(Jezus Frasobliwy) umiejscowioną na prostej
kolumnie
Kontekst krajobrazowy: obiekt znajduje
się na niewielkim, wybrukowanym skwerze
w centrum miejscowości pomiędzy czterema
wiekowymi lipami
Występujące gatunki: Tilia cordata
Materiał: kamienna rzeźba umiejscowiona jest
na kamiennej kolumnie, na podstawie znajduje
się metalowa tablica informacyjna
Wartościowanie:
wartość estetyczna: +
wartość historyczna: +++
Uwagi: –
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VIII. Krzyż na postumencie
(z odkrytą podczas renowacji kapsułą czasu
i historią obiektu)
Lokalizacja: Ujazd, 50.137370 19.816030,
Pierwotnie: przed 1905 r. krzyż stał 74 kroki
dalej od obecnego miejsca, wśród 3 niskich
topól, jednak ze względu na budowę nowej drogi
drzewa należało wyciąć, a krzyż zdecydowano
się przenieść w inne miejsce. Krzyż postawiono
na gruncie dworskim, którego właścicielem był
Zygmunt Jałbrzykowski
Obecnie: znajduje się na skrzyżowaniu dróg, pod
drzewem.
Typ: krzyż (na postumencie)
Datowanie: 3 maja 1905 r. (przeniesienie),
2017/2018 – renowacja
Opis: Jest to wizerunek Jezusa na krzyżu. Pierwszy fundament pod krzyż wykonany został przez
Andrzeja Pyzioła z Modlnicy
Kontekst krajobrazowy: Znaczna zmiana sytuacji
krajobrazowej w stosunku do ubiegłych lat. Krzewy widoczne na zdjęciu z 2013 r. zostały wycięte.
Obecnie za krzyżem widoczny jest szereg krzewów zimozielonych (Thuja occidentalis). Jest to
gatunek niezwiązany historycznie ani kulturowo
z miejscem obiektu. Stanowi natomiast przykład
mody i tendencji występujących obecnie na
terenie polskich wsi
Występujące gatunki: Robinia pseudoacacia,
Thuja occidentalis
Materiał: postument wykonany z piaskowca,
krzyż metalowy
Wartościowanie:
wartość estetyczna: –
wartość historyczna: +++
Uwagi: –
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IX. Krzyż przydrożny
Lokalizacja: Brzezinka, kapliczka znajduje się
przy drodze pomiędzy Brzezinką, Kobylanami
a Więckowicami, 50.137280, 19.751239
Typ: krzyż przydrożny (jako upamiętnienie
wydarzenia)
Datowanie: –
Opis: drewniany krzyż jest bardzo malowniczym przykładem tego typu obiektów sacrum;
znajduje się pod samotnym drzewem, na
rozdrożu, w znacznej odległości od pobliskich miejscowości; obecnie wymieniony na
metalowy
Kontekst krajobrazowy: krzyż znajduje się na
skrzyżowaniu, w otwartym krajobrazie, w miejscu o dużej ekspozycji widokowej na pobliskie
pola uprawne, a w dalszej perspektywie na
sąsiadujące miejscowości i Las Zabierzowski
Występujące gatunki: Larix decidua
Materiał: drewniany krzyż z metalową figurą
osadzony na kamiennej (wykonanej z wapieni)
podstawie, która imituje naturalnie ukształtowaną niewielką górę z kamieni
Wartościowanie:
wartość estetyczna: ++
wartość historyczna: +++
Uwagi: na podstawie Google Maps można
zauważyć, że w 2012 r. krzyż znajdował się
pomiędzy modrzewiem a lipą, wśród licznych
krzewów. Współcześnie teren wokół krzyża
oczyszczono z zakrzewień, dodatkowo wycięto
lipę. Krzyż po remoncie wymieniono na metalowy. Pierwotnie krzyż zamocowany był na
niewidocznym fundamencie, obecnie na wykonanym z kamienia nieregularnym cokoliku
osadzonym na betonie.
Tekst na tablicy pamiątkowej: „Pamiątce
usamowolnienia włościan wsiów Kobylany,
Brzezinka, Rudawa R. 1821, Niezapominaycie
nigdy, że bojaźń Boga jest pierwszym warunkiem waszey swobody”

Źródło: opracowanie własne. Fot. M. Marasik

Ryc. 3. Przykładowe karty obiektu sakralnego: I. Dawny cmentarz choleryczny, Filipowice 01-02, II. Kaplica św.
Wojciecha, Modlnica 01-02, III. Kapliczka przydrożna, Miękinia 01, IV. Kapliczka na domu, Żbik 01-02, V. Kapliczka na drzewie, Rudawa 01-02, VI. Kapliczka w ogrodzie prywatnym, Radwanowice 01-02, VII. Świątek (Jezus
Frasobliwy), Nowa Góra 01-02, VIII. Krzyż na postumencie, Ujazd 01-03, IX. Krzyż przydrożny, Brzezinka 01-02
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3. Wyniki
Na badanym terenie występowały liczne ślady osadnictwa pochodzące z epoki neolitu, brązu
i żelaza (Rydzewski, 1970). Jego dalszy rozwój wiązał się z bliskim położeniem w stosunku do
Krakowa i przebiegającymi w okolicy ważnymi traktami handlowymi (Hodor, 2011). Pierwsze
udokumentowane wzmianki o istniejącym osadnictwie pochodzą jednak dopiero z XIII wieku.
Teren ten zamieszkiwała ludność wyznająca wiarę rzymsko-katolicką. Historycznie należał on
do Królestwa Polskiego, Rzeczypospolitej Szlacheckiej (XVI w.), Rzeczypospolitej Krakowskiej,
wcielonej w 1846 roku do Austrii. Ścisłe zespolenie z metropolią krakowską miało też wpływ na
rozwój osad w części należących do Kapituły Krakowskiej.
Prowadzone badania, jak zostało opisane powyżej, zostały wyodrębnione na ograniczonym terenie, zlokalizowanym na zachód od metropolii krakowskiej. Szczegółowe prace terenowe pozwoliły na wyodrębnienie grup typologicznych, znaków sacrum w krajobrazie Małopolski. Wyróżniono: cmentarze choleryczne, rzeźby, kaplice, kapliczki słupowe, kapliczki na
drzewie, na domu, na skale, kolumny z figurą lub krzyżem, krzyże, krzyże na postumencie,
świątki. Wśród 105 obiektów najliczniejszą grupę stanowią kapliczki (36%) i krzyże (21%)
oraz krzyże na postumentach (17%). Znaczna część zinwentaryzowanych obiektów osadzona została na kamiennym postumencie lub na betonowym fundamencie. Krzyże wykonano
w przeważającej części z drewna, stali i kamienia. Do kaplic murowanych zaliczają się przede
wszystkim większe kaplice, kapliczki z wnękami oraz figurami świętych. Obiekty te są najczęściej pokryte dachówką lub blachą, a ich ściany zostały otynkowane i pomalowane na jasne
kolory.
Dla wszystkich 27 miejscowości wykonano analizy terenowe i porównawcze (na podstawie
archiwaliów i SIP). Tabela 1 przedstawia tabelę inwentaryzacyjną dla przykładowej miejscowości Radwanowice.

3.1. Stan zachowania
Po przeanalizowaniu znaków sacrum występujących na terenie Rowu Krzeszowickiego można zauważyć, że zdecydowana większość (81,9%) znajduje się w stanie dobrym (48,6%) lub
bardzo dobrym (33,3%). Obrazuje to, jak duże znaczenie odgrywają one w lokalnej tradycji.
Wiele obiektów w ostatnich latach przeszło renowację, część została odnowiona lub odrestaurowana.
Przy kilku zinwentaryzowanych kapliczkach odnotowano pierwotną datę powstania kapliczki (często z nazwiskiem autora lub fundatora), datę jej zniszczenia oraz odbudowania.
Podczas prac remontowych kilka z nich zmieniło pierwotne miejsce lub ich forma uległa modyfikacji. Przykładem takiej sytuacji jest zmiana ulokowania krzyża (nr 7) w Radwanowicach. Po
renowacji fundamentu krzyż został ustawiony w innym kierunku niż pierwotnie (na podstawie
wykonanych zdjęć oraz Google Maps – zdjęcia 2013). W wielu przypadkach zmienił się także
kontekst krajobrazowy poprzez poprowadzenie nowych dróg, chodników i ścieżek umożliwiających dojście do kapliczki (np. Niegoszowice, kapliczka nr 2) (ryc. 4).
Odnotowano również, że nawet znaki sacrum o złym lub średnim stanie zachowania otoczone są opieką lokalnych społeczności, czego wyrazem jest zadbane otoczenie wokół tych obiektów (obserwuje się liczne nasadzenia jednorocznych roślin ozdobnych, np. rośliny z gatunku
Tagetes (aksamitki)) oraz wszelkiego rodzaju formy okazywania pamięci o tym miejscu (np.
znicze czy sztuczne kwiaty).
Ozdoby widoczne w kapliczkach, zwłaszcza w murowanych kaplicach z ołtarzem lub figurą
wewnątrz, mają charakter ludowy. Na przykładzie kapliczki nr 4 w miejscowości Nowa Góra
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Tabela 1. Przykładowa tabela inwentaryzacyjna z miejscowości Radwanowice
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Ryc. 4. (z lewej) Krzyż w Radwanowicach. Fot. 1: Google Maps, 2013, Fot. 2: M. Marasik, 2021
Źródło: https://www.google.com/maps/@50.1502008,19.7115748,3a,75y,28.02h,85.18t/data=!3m6!1e1!3m4!1s1el4pknZVRJrD34IsG0WNQ!2e0!7i13312!8i6656 (data dostępu: 10.05.2021)

(z prawej) Krzyż w Niegoszowicach: Fot. 1: Google Maps, 2013, Fot. 2: M. Marasik, 2021
Źródło: https://www.google.com/maps/@50.1237169,19.7341647,3a,76.8y,98.76h,78.03t/data=!3m7!1e1!3m5!1spMBRt0HAZzR2Sy4CvIHzMg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DpMBRt0HAZzR2Sy4CvIHzMg%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile. ps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D149.
65387%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656 (data dostępu: 10.05.2021)
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można obserwować wkład lokalnych społeczności w opiekę i utrzymywanie porządku w kaplicy
(ryc. 5). Przykryty obrusem ołtarz z figurą pośrodku otoczony jest kwiatami w wazonach, zarówno tymi naturalnymi, jak i sztucznymi. W dolnej części ołtarza widoczne są dwa trójkątne
proporczyki. W wielu innych przypadkach zaobserwować można wieniec kwiatowy, zdobiący
krzyż z wizerunkiem Jezusa.

Fot. M. Marasik, 2021

Ryc. 5. Kaplica z ołtarzem, Nowa Góra

3.2. Roślinność w otoczeniu i kompozycja w krajobrazie
W tradycyjnym krajobrazie kulturowym obiektom sacrum najczęściej towarzyszyła zieleń. Były
one często lokowane w bezpośrednim sąsiedztwie drzew ze względu na chrześcijańską symbolikę
– wskazywały na więź nieba (strefy sacrum) z ziemią (strefą profanum) (Rydzewska i Wilkaniec,
2013). Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono, że najczęściej występującym
gatunkiem w sąsiedztwie obiektów sacrum jest lipa (26,67% – 28 przypadków). Lipa (Tilia sp.)
była gatunkiem szczególnie ważnym w kulturze Słowian – uznawana za święte drzewo o właściwościach uzdrawiających; uważano też, że chroni przed wyładowaniami atmosferycznymi
(Blench, 2012). Często była sadzona w pobliżu miejsc o charakterze sepulkralnym w celu ochrony grobów zmarłych przed złymi siłami (Kowalski, 2007). Po przyjęciu wiary chrześcijańskiej na
terenach obecnej Polski lipa stała się symbolem Matki Boskiej, dlatego często sadzono ją w pobliżu obiektów sacrum (Tomczyk i in., 2016). Jednak badania przeprowadzone na terenie Rowu
Krzeszowickiego nie wykazały, by ten gatunek był ściśle połączony z występowaniem świątków
z wizerunkiem Marii.
Przeprowadzone badania oraz porównanie wyników z wcześniejszym stanem zachowania
obiektów (2013–2021) wykazały w ok. 30% znaczną zmianę sytuacji krajobrazowej. Obserwuje
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się zanikanie pierwotnych gatunków drzew i krzewów oraz roślin zielnych (Tilia cordata, Syringa vulgaris), sadzonych przy obiektach sakralnych, na rzecz powszechnych w obecnych czasach
roślin zimozielonych, niezwiązanych historycznie ani kulturowo z badanym obszarem (Thuja
occidentalis i odmiany, jałowce). Zjawisko to najczęściej przejawia się w wycinaniu drzew zlokalizowanych pierwotnie w pobliżu kapliczek przydrożnych. Usunięte zostały drzewa i krzewy
mające często znaczenie symboliczne i kulturowe dla dawnych lokalnych społeczności – pełniące
funkcję znacznika historii miejsca. Kapliczki są często zachowywane jak elementy historyczne
i kulturowe, jednak ich otoczenie nie jest odtwarzane w pierwotny sposób. W kilku przypadkach
obserwuje się także wygrodzenie kapliczki z części prywatnej działki. Takie bliskie sąsiedztwo
ogrodzenia sprawia, że pierwotny kontekst miejsca traci na znaczeniu lub całkowicie zanika (np.
kapliczki z kapsułą – karta VIII, ryc. 3)
Wśród zinwentaryzowanych kapliczek zaobserwowano także nowe, powstałe w latach 2004
i 2009, co pokazuje, że tradycja tworzenia takich miejsc kultu jako sposobu podziękowania, modlitwy lub prośby o wstawiennictwo nadal jest obecna w kulturze małopolskich wsi.

4. Podsumowanie
Badania wykazały, jak znaki sacrum wpływają na sposób odbioru tradycji i historii miejsca. Ich
znaczenie podkreślają gminne i powiatowe programy ochrony. Niestety brakuje kompleksowego
systemu inwentaryzacji poszczególnych obiektów mimo zapisów deklarujących dostrzeganie ich
wartości dla lokalnej kultury i tradycji. Szczegółowe badania dotyczyły trzech gmin, z czego tylko jedna miała aktywny system SIP, informujący o elementach sacrum wraz z kartami zabytków,
niestety niekompletny (np. w Radwanowicach nie ma informacji o 7 istniejących kapliczkach
i krzyżach). Pokazuje to niedoskonałości wprowadzanych systemowych programów i duże różnice występujące w zależności od gminy, powiatu.
Analizy krajobrazowe wykazały niebezpieczeństwa, jakim podlegają lokalne znaki sacrum.
Są to:
•
•

zmiany sytuacji krajobrazowej – zanik pierwotnych symboli, roślin, drzew, krzewów na
rzecz „modnych”, przekształconych sztucznie przez człowieka terenów zielonych;
po pracach renowacyjnych ich otoczenie nie jest odtwarzane w pierwotny sposób, materiały wymienione zostają na trwalsze, co może niekorzystnie wpływać na odbiór lokalnej sztuki, pierwotny kontekst miejsca traci na znaczeniu lub całkowicie zanika.

Karty zakładane dla znaków sacrum o wysokich wartościach, wpisanych do ewidencji gminnej lub rejestru zabytków, nie posiadają wskazówek dotyczących otoczenia, ujęcia krajobrazowego. Sugeruje się uzupełnianie dokumentacji o takie informacje, co pozwoli na lepszą archiwizację stanu oraz zrozumienie kontekstu miejsca. Połączenie rzetelnej inwentaryzacji z kontrolą nad
remontami pozwoli na zachowanie tych cennych znaków sacrum dla kolejnych pokoleń.
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Streszczenie
Dynamiczne przemiany w funkcjonowaniu terenów wiejskich w Polsce zachodzące w ostatnich
dziesięcioleciach sprawiły, że obraz tradycyjnej polskiej wsi bezpowrotnie zanika. Współczesna
wieś stanowi wielofunkcyjny obszar o stale zmieniającej się strukturze gospodarczej, społecznej i przestrzenno-funkcjonalnej. W tej szczególnie wrażliwej przestrzeni wyraźnie odbijają
się wszelkie problemy z zakresu planowania przestrzennego. Dynamika wskazanych procesów
nasila się w strefach oddziaływania dużych miast oraz obszarów o wysokich walorach przyrodniczych.
Prowadzone badania dotyczą wsi Sąspów położonej w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego, 25 km od Krakowa. Poprzez nawarstwienia kulturowe, kształtowane stopniowo na
przestrzeni wieków, oraz bogactwo przyrodnicze środowiska naturalnego, wartości tradycyjnego krajobrazu wiejskiego stanowią niezwykle cenne dziedzictwo. W ostatnich latach w gminie
Jerzmanowice-Przeginia odnotowano duży wzrost liczby ludności wynikający z rosnącej presji
inwestycyjnej w otoczeniu Ojcowskiego Parku Narodowego. W zaistniałej sytuacji konieczna
jest identyfikacja dziedzictwa kulturowego na obszarze wsi w celu podjęcia działań na rzecz
jego ochrony. Dodatkowym utrudnieniem jest obserwowany niski poziom partycypacji społecz-
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nej w procesie planowania, co może prowadzić do niechęci społeczeństwa wobec narzucanych
mu ograniczeń wynikających z prób porządkowania przestrzeni.
Zamiast zakazów i niezrozumiałych dla mieszkańców rygorów sugeruje się opracowanie
ogólnych wytycznych rozwoju miejscowości oraz katalogu modelowych rozwiązań dla nowo
powstającej zabudowy, opartych na tradycyjnych rozwiązaniach. Wskazane działania mogą
stanowić szansę na zachowanie wartości krajobrazu wsi rolniczej.
Słowa kluczowe: wieś podmiejska, semiurbanizacja, wzorce kształtowania przestrzeni

1. Wstęp
Ze względu na nawarstwienia kulturowe, powstające stopniowo w ciągu wieków, oraz bogactwo
przyrodnicze naturalnego środowiska, wartości krajobrazu wiejskiego stanowią niezwykle cenne
dziedzictwo. Z tego powodu wymagają dogłębnego rozpoznania i zrozumienia w celu właściwego kształtowania rozwoju, który zadecyduje o przyszłym wyglądzie i stanie zasobów obszarów
wiejskich.
Miejscowość Sąspów w gminie Jerzmanowice-Przeginia jest znamiennym przykładem wsi
o historycznym i bogatym kulturowo rodowodzie. Wieś położona jest w otoczeniu obszarów
niezwykle cennych przyrodniczo i krajobrazowo tj. Ojcowskiego Parku Narodowego oraz Parku
Krajobrazowego „Dolinki Krakowskie”. Atrakcyjna lokalizacja przyczyniła się do niesłabnącego
zainteresowania mieszkańców okolicznych miast, przede wszystkim Krakowa i Olkusza, którzy
widzą w osiedleniu się w tych rejonach szansę na życie z dala od zgiełku miasta, wśród piękna
naturalnego krajobrazu.
Konsekwencją opisanych zjawisk jest obserwowany w ostatnich latach dynamiczny wzrost
powierzchni terenów, które w gminie Jerzmanowice-Przeginia zostały objęte wnioskami o zmianę sposobu użytkowania z terenów rolnych na budowlane.
Odpowiednio wczesne uwzględnienie tego problemu w planowaniu lokalnej polityki przestrzennej może stanowić jedyną szansę na zachowanie wartości krajobrazu wsi rolniczej, który
w przeciwnym wypadku zostanie zdegradowany przez chaotyczną, losowo lokalizowaną zabudowę mieszkaniową, często o charakterze miejskim (Wilkosz-Mamcarczyk i in., 2020; Zimnicka
i Czernik, 2007).

1.1. Współczesny kształt osadnictwa wiejskiego terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej na tle przemian historycznych
Pierwsze udokumentowane świadectwa o jednostkach osiedleńczych na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej sięgają XII i XIII wieku. Niezwykle zróżnicowane ukształtowanie tego terenu sprawiło, że formy rozplanowania powstających osad przyjmowały rozmaite kształty, a rozplanowanie rozłogów różne układy. W późniejszym średniowieczu, w XIV–XV wieku, głównie
rozbudowywano istniejące przysiółki, w dolinach potoków budowano osady młynarskie, a na
skalistych wyniesieniach wznoszono zespoły klasztorne i fortyfikacje. Historyczna kanwa krajobrazu kulturowego tego rejonu widoczna była dość czytelnie jeszcze do połowy XX wieku
(Bogdanowski, 1997).
Wiek XIX zapoczątkował drastyczne, obserwowane do dziś, zmiany w krajobrazie wiejskim,
głównie na terenach dawnego zaboru rosyjskiego, obejmującego północną część rejonu Jury.
Karna parcelacja dworów nastąpiła w 1865 roku jako konsekwencja powstania styczniowego.
Stare rozplanowania wielu osad zamieniono w długie, proste rzędówki różnego rodzaju, wy-
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tyczone geometrycznymi ciągami, często ignorującymi istniejące ukształtowanie terenu. Nowo
powstały łanowy rozłóg pól przyczynił się do drastycznego wylesienia dolin i powstania wielu
poręb śródleśnych, do dziś dobrze widocznych w krajobrazie Jury oraz stanowiących przyczynek
do dalszego rozpraszania zabudowy już w wieku XX (Bogdanowski, 1997).
Kolejny okres przekształceń osadnictwa wiejskiego nadszedł wraz z reformą rolną po II wojnie światowej, która spowodowała znaczne rozproszenie. Rozdzielanie gruntów nie było przeprowadzane na podstawie planów zagospodarowania przestrzennego, nie istniała więc możliwość racjonalnego rozplanowania układów zabudowy oraz lokalizacji niezbędnych funkcji, co
pogłębiło tylko chaos przestrzenny na terenach wiejskich (Kowicki, 2010).
Okres przemian ustrojowych po 1990 roku odznaczał się niezwykle dynamicznymi przekształceniami w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej wiejskich jednostek osadniczych. Mieszkańcy wsi otrzymali możliwość porzucenia coraz mniej dochodowej pracy na roli i przemieszczenia zawodowego do sektora prywatnego. Jednoczesny prężny rozwój infrastruktury drogowej
i motoryzacji (Krzyk, 2010) wpłynął na przemianę struktury społecznej i ekonomicznej ówczesnej wsi o tradycjach rolniczych. Zmiany te uwidoczniły się we wzroście udziału budownictwa
mieszkaniowego jednorodzinnego osób niezwiązanych z produkcją rolniczą, na terenach zamieszkałych przeważnie przez ludność napływową z dużego miasta. W tym samym czasie nastąpił intensywny i spontaniczny rozwój funkcji usługowych oraz rozbudowa dróg i infrastruktury
technicznej. Procesy te odbiły się na strukturze krajobrazowej obszarów wiejskich i stanowią
o wizerunku współczesnej wsi (Krzyk, 2010).

1.2. Negatywne zjawiska przestrzenne w odniesieniu do osadnictwa
wiejskiego i ich uwarunkowania
1.2.1. Strefa wpływu aglomeracji
Bliskość aglomeracji miejskiej jest głównym katalizatorem urbanizacji i przemian w strukturze wsi. W układzie obszaru oddziaływania aglomeracji można wyróżnić: strefę miejską, strefę
podmiejską oraz obrzeża miejsko-wiejskie (Kamiński, 2008). Charakter przestrzenny obrzeży
miejsko-wiejskich warunkuje bezpośredni dojazd do centrum miasta oraz odległość minimum
25 km (Kamiński, 2008) (ryc. 1). Maksymalny graniczny zasięg strefy waha się od 50 do 100 km
(Kamiński, 2008) i jest uzależniony od poziomu i tempa rozwoju urbanizacji danego rejonu.
Rejony miejski i podmiejski charakteryzują się intensywną zabudową i użytkowaniem terenów
rozwijającymi się w procesie urbanizacji, natomiast sfera obrzeży miejsko-wiejskich, najczęściej
w fazie semiurbanizacji, odznacza się ekstensywną zabudową oraz użytkowaniem terenu (Kamiński, 2008).
Na obszarach tych stale zachodzą zmiany społeczno-demograficzne, przemiany tradycyjnego sposobu użytkowania ziemi, powstają nowe funkcje. Wyraźnie zaznacza się napływ ludności
miejskiej zapoczątkowany w latach 90. XX w. Przekształcenia te, nazywane semiurbanizacją,
czyli procesem upodabniania się wsi do miasta, w warunkach polskich charakteryzują się bezprogramowym powstawaniem chaotycznych i nieracjonalnych układów przestrzennych w otoczeniu otwartego krajobrazu wsi o tradycjach rolniczych. Obszary wiejskie w fazie przekształceń
odznaczają się dysproporcją pomiędzy rozwojem zabudowy mieszkaniowej i usługowej a jakością i zaawansowaniem infrastruktury technicznej, brakiem stosownych usług lokalnych oraz dewastacją krajobrazu rolniczego (Zając i in. 2016) i niedopasowaniem architektury do kontekstu
estetyczno-kulturowego miejsca. Wieś leżąca w strefie oddziaływania dużego miasta lub aglomeracji ma tendencję do bezładnego przekształcania kształtowanej przez wieki struktury i tkanki
kulturowej oraz specyficznych więzów społecznych. Doraźne ruchy inwestycyjne samorządów
oraz osób prywatnych przejawiające się parcelacją działek rolnych w celu sprzedaży jako działki
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budowlane zaburzają tradycyjny układ miejscowości i ignorują dziedzictwo kulturowe regionu
(Staszewska, 2012). Niekontrolowany proces suburbanizacji prowadzi do realnych zagrożeń,
strat i kosztów w zagospodarowaniu przestrzennym oraz bezpowrotnej degradacji krajobrazu
naturalnego i kulturowego.

1.2.2. Problem rozproszenia zabudowy w cennym przyrodniczo krajobrazie
Rozproszenie zabudowy jest obecnie jednym z największych problemów zagospodarowania
przestrzennego obszarów wiejskich (Krzyk, 2010). Niesie za sobą nieodwracalne zmiany struktury przestrzenno-funkcjonalnej wsi, mogące w przyszłości uniemożliwić jej racjonalny rozwój
i modernizację zagospodarowanych obszarów wiejskich. Może również doprowadzić do sytuacji,
w której ochrona walorów przyrodniczo-krajobrazowych przestanie mieć jakąkolwiek skuteczność (Staszewska, 2012).
Do przyczyn uniwersalnych w skali kraju można zaliczyć szereg problemów z dziedziny
ustawodawstwa i planowania przestrzennego, od okresu II wojny światowej do czasów obecnych. Niestabilny system przestrzenno-administracyjny skutecznie uniemożliwiał programowy
i racjonalny rozwój przestrzenny obszarów wiejskich. Do dzisiaj odczuwalny jest brak spójnej
ogólnokrajowej koncepcji rozwoju obszarów wiejskich. W ostatnich dekadach zmieniające się
wraz z ustrojem politycznym koncepcje rozwoju wsi przeszły drogę od wizji totalnej urbanizacji
z centralnie sterowanym rolnictwem wielkoobszarowym do koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju
wsi, za wdrażanie której odpowiedzialni mieli być sami mieszkańcy wraz z lokalnymi samorządami. Rozproszenie zabudowy na terenach Małopolski jest specyficznym dziedzictwem historycznym regionu. Działki na omawianym obszarze są charakterystycznie wąskie, bardzo długie,
lokalizowane łańcuchowo wzdłuż dróg, często na terenach o zróżnicowanej rzeźbie. Ich struktura jest wynikiem wielowiekowych procesów rozdrabniania chłopskiej wartości gruntowej oraz
tradycji podziałów działek rodzinnych, do dziś respektowanej przez mieszkańców jako metody
rozwoju wsi. Negatywny wpływ na strukturę przestrzenną wsi miało również scalenie jednym
obszarem administracyjnym kilku historycznych, często odrębnych, przysiółków.
Na terenach tak wyrazistych społecznie i socjologicznie, jakimi są obszary wiejskie, problem
„świętego prawa własności” może stanowić barierę w próbach działań porządkujących zagospodarowanie przestrzeni. Społeczność wiejska kultywuje przekonanie, że na własnej działce
możliwości są nieograniczone i traktuje zapisy dokumentów planistycznych, takich jak studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub plany miejscowe, jako nieuzasadnione restrykcje ograniczające wolność właściciela ziemi. Wyraźnie zaznacza się również
brak chęci uznania priorytetu ochrony przyrody i krajobrazu oraz głębokie przekonanie mieszkańców o wyższości ich prywatnych celów nad działaniami zmierzającymi do zachowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych. Mieszkańcy prezentują nieprzejednaną postawę wyrażającą
brak woli zrozumienia wartości cennych zasobów środowiska, a nawet ich deprecjonowanie oraz
niechęć dostosowania się do wymogów prawnych zagospodarowania chronionej przestrzeni.
Konsekwencją tego są trudności i ograniczenia w uchwalaniu i egzekwowaniu przepisów planowania przestrzennego i ochrony przyrodniczo-krajobrazowej. W gminie Jerzmanowice–Przeginia, leżącej częściowo na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, od lat toczy się prawna walka
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i dyrekcji OPN z władzami samorządowymi, które
w imieniu mieszkańców nieustannie odwołują się od decyzji powyższych instytucji dotyczących
ograniczenia ekspansji terenów budowlanych na terenach cennych przyrodniczo. Działania te
sprawiają, że niemożliwe jest uchwalenie np. aktualnego SUiKZP lub jednolitego tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Czynnikiem generującym rozproszenie zabudowy na obrzeżach miejsko-wiejskich jest ludność napływowa preferująca peryferyjną lokalizację działek. W poszukiwaniu upragnionego za-
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cisza i spokoju mieszkańcy miast często osiedlają się w znacznym oddaleniu od głównego skupiska zabudowy wiejskiej, zajmując pod budowę zupełnie nowe tereny w krajobrazie otwartym,
które niebawem tracą swoją sielskość z powodu zainteresowania nimi kolejnych inwestorów.
Konsekwencje rozproszenia zabudowy na terenie jednostki wiejskiej są groźne dla obecnego
oraz przyszłego funkcjonowania wsi jako struktury osadniczej. Przede wszystkim:
•
•
•
•
•
•

•
•

potęguje się chaos funkcjonalno-przestrzenny i kompozycyjny;
powstają konflikty na tle społecznym, wynikające z odmiennych interesów grupy rdzennych mieszkańców wsi trudniących się rolnictwem oraz grupy napływowej ludności
miejskiej czerpiącej z mieszkania na wsi głównie korzyści estetyczno-rekreacyjne;
w MPZP nieracjonalnie dużo obszarów krajobrazu otwartego i rolniczego przeznacza
się na cele budowlane, co można zaobserwować w gminach podmiejskich na terenie
całego kraju;
powstające struktury osadnicze są niefunkcjonalne i kosztowne w użytkowaniu;
utrudniona jest skuteczna ochrona walorów przyrodniczo-krajobrazowych, nawet
w bezpośrednim sąsiedztwie wybitnie cennych obszarów prawnie chronionych, takich
jak Ojcowski Park Narodowy;
występują zaburzenia funkcjonowania cennych ekosystemów – przerwanie ciągłości korytarzy ekologicznych, fragmentaryzacja środowiska, a w przypadku OPN potęgowanie
groźnego „efektu wysypy”, który znacząco może przyczynić się do zubożenia zasobu
fauny i flory;
następuje degradacja walorów krajobrazowych oraz zatracenie specyficznego, tradycyjnego dla regionu charakteru wsi rolniczej;
możliwe staje się szybkie wyczerpanie atrakcyjnych walorów wsi, które przez zbyt intensywną i niedostosowaną do tradycji regionalnej konsumpcję przestrzeni, bezpowrotnie zatracają swój urokliwy charakter, otrzymując w zamian wizerunek chaotycznego
zbiorowiska obiektów kubaturowych.

1.2.3. Decentralizacja i przemieszanie stref funkcjonalnych współczesnej wsi
W obecnej strukturze małopolskich gmin wiejskich dość często występuje zjawisko rozproszenia
usług, zarówno podstawowych (tj. sklep, szkoła), jak i ponadpodstawowych, które w przypadku
skumulowania na racjonalnie zlokalizowanej działce miałyby potencjał utworzenia gminnego
centrum. Tymczasem obserwowana wieloośrodkowość usług w obrębie gminy nie sprzyja jakości przestrzeni życiowej wsi, ani nie wzmacnia więzi lokalnych społeczności. Brak atrakcyjnego i funkcjonalnego gminnego centrum usługowego, będącego w stanie zaspokoić zarówno
potrzeby ludności rdzennej, jak i napływowej, prowokuje do dalszego korzystania z zaplecza
usługowego i kulturalnego pobliskiej aglomeracji i skutecznie uniemożliwia integrację społeczną
(Kowicki, 2010).

1.2.4. Przemiany architektury wsi małopolskiej
Architektura drewniana polskich obszarów wiejskich ma za sobą tysiącletnią tradycję. Aż do
połowy XX wieku we wsiach wykorzystywano drewno jako główny materiał budowlany. Najstarsze zachowane formy, z drugiej połowy XIX i początku XX wieku, chłopskiej chałupy drewnianej dominującej na omawianym terenie Małopolski miały najczęściej konstrukcję zrębową,
a dach kryty strzechą lub drewnianym gontem (Uruszczak, 2013). Bryła budynku posiadała
horyzontalne proporcje, dzięki czemu dobrze wkomponowywała się w otaczający ją otwarty
krajobraz – monumentalna forma dachu górowała nad ocienionymi niskimi ścianami. Elewacje
często wzbogacano o kolorowe horyzontalne pasy uszczelnień między belkami lub malowano
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je jednolicie na jasne kolory. Deskowanie elewacji często malowano na jasne kolory, które
mimo swojej „brawurowości” (np. jaskrawy błękit) nie tworzyły dysonansu w naturalnym krajobrazie (Kowicki, 2010). Obok domu sadzono wysokie drzewa, które górując nad budynkiem,
osłaniały go od wiatru, słońca i odgrywały rolę ogniochronną. W okresie po I wojnie światowej
do niemal lat 50. XX wieku poziom ubóstwa na polskiej wsi sprawił, że kontynuowano w większości budownictwo drewniane, rozbudowując i w miarę możliwości modernizując istniejące
dawne budynki. Bryła budynku często wzbogacana była o dużą facjatę z gankiem nakrytym
dwuspadowym daszkiem.
W połowie XX wieku procesy urbanizacji i semiurbanizacji wiejskich jednostek osadniczych
rozpoczęły się bardzo intensywnie i dynamicznie, ze względu na ówczesną sytuację administracyjno-polityczną, sprzyjającą programowej urbanizacji wsi w celu przekształcenia jej w strefę
podmiejską. W wyniku systemowych preferencji wśród mieszkańców wsi pojawiły się aspiracje
zarówno do miejskiego stylu życia, jak i zewnętrznego kształtowania zabudowy oraz struktury
działki. Do dziś wśród wielu mieszkańców wsi pokutuje zaszczepiony im w owym czasie stereotyp, mówiący, że „stare jest złe”, a to co „miastowe” jest estetyczne i modne. Procesy te wzmogły:
typizacja form architektonicznych, odcięcie się od lokalnych tradycji i powszechna unifikacja.
Skutki ówczesnych działań widoczne są dzisiaj w postaci nieproporcjonalnych brył budynków
mieszkalnych, mocno kontrastujących z malowniczym krajobrazem rolniczym.
Początek negatywnych przemian wiejskiej architektury zaznaczył się wprowadzeniem budynków piętrowych, o rzucie zbliżonym jeszcze do wydłużonego prostokąta, ale o całkiem zaburzonych proporcjach dachu, krytego eternitem i pozbawionego charakterystycznego okapu.
W obejściu zaczęły zanikać drewniane sztachetowe płoty i starodrzew osłaniający zagrodę. Zamiast tego pojawiła się metalowa siatka i rachityczne sadzonki ozdobnych drzewek. Kolejną fazą
przemian był budynek o kwadratowym rzucie i niemal sześciennej bryle – tzw. kostka polska,
posiadająca przeważnie dwie kondygnacje, przykryte stropodachem. W tym czasie rozpoczęła
się „wymiana substancji”, stanowiąca największą falę zagłady tożsamości lokalnych krajobrazów
wiejskich. Większość tradycyjnych drewnianych chałup i drewnianych domów okresu międzywojennego zostało wymienionych na nowe. Badania urbanistyczno-architektoniczne przeprowadzone wówczas w celu utworzenia Katalogu form budownictwa regionalnego dla obszaru Zespołu
Jurajskich Parków Krajobrazowych (Łuczyńska-Bruzda i in., 1986) wykazały, że najdawniejsze
formy budownictwa w latach 80. stanowiły już tylko 10% istniejącej substancji, natomiast ponad
60% nowych realizacji wykonanych było nielegalnie lub na podstawie niezgodnych z ówczesnym prawem pozwoleń.
Obecnie osoby osiedlające się na terenach wiejskich przeważnie wybierają projekty domów
z katalogów, często nawiązujące do stylistyki dworkowej, z wielospadowym dachem, użytkowym poddaszem oraz gankiem z kolumnami. Zdarzają się również przykłady nawiązywania
do typowo amerykańskich w odbiorze niskich parterowych domów o dużej powierzchni rzutu
i złożonej bryle, które nie wpisują się dobrze w krajobraz polskiej wsi.
Różnorodność dopuszczalnych i chętnie stosowanych form architektonicznych, materiałów
i kolorystyki budynków sprawia, że narasta chaos przestrzenny, wpływający negatywnie na odbiór wiejskiego krajobrazu.

1.3. Przemiany struktury społecznej polskiej wsi
Od lat 90. XX wieku obserwuje się w Polsce znaczny wzrost mobilności społeczeństwa oraz zmiany struktury społecznej na obszarach wiejskich. Kierunek migracji miasto–wieś od 2000 roku
zdecydowanie dominuje. Ludność związana z gospodarką rolną lub leśną w żadnym z krajów
Unii Europejskiej nie stanowi już grupy dominującej. W Polsce jej udział w ogóle społeczeństwa
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stanowi 20%. Przyczynia się do tego między innymi proces rezygnowania z produkcji rolnej na
rzecz innych źródeł dochodu. Widoczne jest także zjawisko proletaryzacji, czyli wzrostu udziału w społeczności wsi pracowników robotniczych o stosunkowo wysokim stopniu wykwalifikowania, którzy obecnie stanowią dominującą grupę ludności wiejskiej – 45%, oraz jednoczesny
spadek liczby pracowników robotniczych niewykwalifikowanych. Najnowszym i najbardziej dynamicznym zjawiskiem jest wzrost udziału tzw. klasy średniej w strukturze społecznej wsi, który
prowadzi do gentryfikacji społecznej (Halamska, 2016).
Znamienne jest to, że struktura społeczna wsi zmieniała się w latach 1991–2013 szybciej
niż struktura całego polskiego społeczeństwa, a więc o wiele szybciej niż struktura społeczno
-zawodowa miast. Struktura społeczno-zawodowa wsi wyraźnie zatraca swoją dawną specyfikę
i zbliża się do ogólnej struktury społeczeństwa, co jest cechą krajów rozwiniętych.
Tak gwałtowne przemiany struktury społecznej prowadzą do wystąpienia wielorakich konfliktów poszczególnych grup społecznych. Wynikają one z odmiennych interesów i oczekiwań
w stosunku do miejsca zamieszkania. Styczność napływowej ludności miejskiej, o wyidealizowanym często wizerunku życia na wsi, z realną wsią kontynuującą gospodarkę rolną lub hodowlaną
prowadzi do braku porozumienia i integracji społecznej.

1.4. Zadania planowania przestrzennego w odniesieniu do wsi
współczesnej
Obecny stan struktury przestrzenno-funkcjonalnej polskiej wsi jest dowodem na to, że zapisy aktów planistycznych mają w rzeczywistości niewielki wpływ na kształtowanie planowanej
przestrzeni. To raczej żywiołowe procesy urbanizacji zachodzące chaotycznie w owej przestrzeni mają wpływ na późniejszy kierunek miejscowych planów zagospodarowania. Dzieje się tak
na skutek akceptowania stanu zastanego i utrwalania go w dokumentach planistycznych. Rola
planisty w tym wypadku ogranicza się do dołączania swojej koncepcji do zaistniałych przemian.
Takie podejście do planowania przestrzennego wsi, czyli kontynuacja istniejących negatywnych
trendów, uniemożliwia kreatywne opracowanie perspektywicznego planu, opartego na idei zrównoważonego rozwoju (Mełges, 1995). W obliczu współczesnych przemian przestrzenno-funkcjonalnych polskiej wsi niezbędne wydaje się znalezienie innowacyjnych rozwiązań z zakresu planowania strategii rozwoju jednostek osadniczych. Przede wszystkim konieczne jest poświęcenie
większej uwagi społecznym przyczynom większości negatywnych zjawisk przestrzennych (Kamiński, 1995). Zdecydowanie potrzebne jest wypracowanie innowacyjnej metody planowania
wsi, o mniej zbiurokratyzowanym charakterze i bardziej angażującej społeczności lokalne oraz
samorządy we wspólne planowanie gminy, zamiast stosowania restrykcyjnych, a w praktyce
martwych zapisów, które stają się przedmiotem frustracji i niechęci społecznych.
Z uwagi na coraz bardziej widoczne trendy rozwoju wsi wydaje się, że najistotniejszymi
zadaniami planowania współczesnej wsi będą:
•
•
•
•

zachowanie zdrowego sektora rolniczego – nastawionego przede wszystkim na naturalne,
ekologiczne uprawy, dostosowanego do teraźniejszych wymogów społecznych dotyczących zdrowia, środowiska oraz jakości produktów;
stworzenie wysokiej jakości przestrzeni życia – obejmującej zdrowe i bezpieczne środowisko, atrakcyjne dla rozwoju gospodarki i rekreacji;
zachowanie tradycyjnego krajobrazu wsi i ochrona bogactwa wartości kulturowych – poprzez rewitalizację zabytkowych dóbr kultury i aktywizację społeczności lokalnych do
kultywowania tradycji;
ochrona cennych walorów przyrodniczo-krajobrazowych – z jednoczesnym uwrażliwieniem
społeczności wiejskiej na nadrzędną wartość zasobów środowiska (Kamiński, 2008).
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1.5. Cel pracy
Celem prowadzonych badań było sformułowanie wytycznych ogólnych i szczegółowych, które
pozwoliłyby na harmonijny rozwój miejscowości z poszanowaniem jej dziedzictwa naturalnego
i kulturowego w kontekście postępującej suburbanizacji. Etap formułowania wytycznych został
poprzedzony pogłębionymi studiami przedprojektowymi.

2. Materiały i metody
Studia przedprojektowe rozpoczęto badaniami literaturowymi z zakresu problematyki obszarów wiejskich zlokalizowanych w strefach podmiejskich. Następnie przeprowadzono analizy
wsi Sąspów oparte na materiałach kartograficznych oraz dokumentach planistycznych. Przeprowadzono badania terenowe. Opisane badania pozwoliły na identyfikację negatywnych zjawisk
przestrzennych zachodzących w Sąspowie. Otrzymane wnioski były podstawą do opracowania
wytycznych dla rozwoju przestrzenno-funkcjonalnego miejscowości oraz wytycznych kształtowania działek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (ryc. 1).

Źródło: opracowanie własne

Ryc. 1. Metodologia badań
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3. Wyniki
Aby jak najlepiej oddać specyfikę problemów i zagrożeń wsi Sąspów wynikających z procesów
rozwojowych współczesnych miast i terenów podmiejskich na obszary wiejskie, zdecydowano
się ująć omawiane zagadnienia w skali makro, mezo i mikro.

3.1. Obszar badań
3.1.1. Uwarunkowania administracyjne
Miejscowość Sąspów zlokalizowana jest w południowej Polsce, w północno-zachodniej części
województwa małopolskiego i powiatu krakowskiego. Administracyjnie należy do gminy Jerzmanowice-Przeginia, będącej gminą wiejską, w której skład wchodzi osiem sołectw: Czubrowice,
Gotkowice, Jerzmanowice, Łazy, Przeginia, Racławice, Sąspów oraz Szklary. Wieś położona jest
ok. 27 km na północny zachód od Krakowa (ryc. 2).

Źródło: opracowanie własne

Ryc. 2. Lokalizacja sołectwa Sąspów na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia, w sąsiedztwie Ojcowskiego Parku
Narodowego i w strefie oddziaływania Krakowa

3.1.2. Uwarunkowania przyrodniczo-krajobrazowe
Położenie miejscowości w bezpośrednim sąsiedztwie Ojcowskiego Parku Narodowego sprawia,
że otoczenie miejscowości Sąspów odznacza się wybitnymi walorami przyrodniczymi.
Ojcowski Park Narodowy, utworzony w 1956 roku, jest najmniejszym parkiem narodowym
w Polsce – jego powierzchnia wynosi obecnie 2146 ha, z czego 249 ha (16%) stanowi obszar
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ochrony ścisłej. Ten niewielki powierzchniowo obszar, objęty ochroną prawną, jest unikatową
w skali światowej wyspą różnorodności przyrodniczej położoną pośród pól uprawnych i jednostek osadniczych, otoczoną i poprzecinaną siecią infrastruktury drogowej i technicznej. Pod
względem administracyjnym teren parku znajduje się w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, na terenie czterech gmin: Skała (1222,56 ha – 56,98% powierzchni), Jerzmanowice-Przeginia (300,10 ha – 13,99%), Wielka Wieś (114,67 ha – 5,34%) oraz Sułoszowa
(508,29 ha – 23,69%). Otulina parku rozciąga się na terenie wyżej wymienionych gmin oraz
gminy Zielonki i posiada 6777 ha powierzchni.
Na cenną przyrodę Ojcowskiego Parku Narodowego składa się aż 12 chronionych siedlisk
przyrodniczych, priorytetowych ze względu na zadania ochronne europejskiej sieci Natura 2000.
O wybitnej bioróżnorodności parku decyduje występowanie ponad 950 gatunków roślin naczyniowych, ponad 300 gatunków mszaków, niemal 200 gatunków porostów, ponad 1200 gatunków grzybów, 167 gatunków kręgowców i ponad 7000 stwierdzonych bezkręgowców. Wśród
nich znajduje się wiele szczególnie cennych reliktów z różnych okresów oraz gatunki rzadkie
i zagrożone wyginięciem w skali kraju. Park od samego początku istnienia boryka się z wieloma
problemami spowodowanymi między innymi niekorzystną sytuacją przestrzenną, w której duże
zagrożenie stanowi postępująca ekspansja osadnicza oraz urbanizacja sąsiadujących obszarów
wiejskich.
Z racji położenia na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej teren i otoczenie wsi Sąspów odznacza się unikatowymi walorami krajobrazowymi, uwarunkowanymi działaniami
rzeźbotwórczych procesów krasowych. Pofałdowany teren Jury zbudowany z wapieni górnojurajskich porozcinany jest głęboko wciętymi malowniczymi dolinami potoków, o stromych
skalistych zboczach z widocznymi pozostałościami krasowych form skalnych, takich jak bramy i ostańce o niezwykłych kształtach. W skałach i wywierzyskach występują liczne groty
i jaskinie, a dna dolin urozmaicają lejki krasowe i zapadliska (Jarosz, 1954). Teren wsi Sąspów od wschodu ogranicza Dolina Prądnika, która z racji nagromadzenia bogactwa form
przyrodniczych (tj. grupy skał, bramy skalne, ostańce skalne w formie maczug i iglic) oraz
kulturowych (m.in. budowle warowne usytuowane na skalistych krzesańcach – ruiny zamku
w Ojcowie, zamek w Pieskowej Skale oraz kaplica św. Salomei w Grodzisku) stanowi unikat wpisany do projektowanej Czerwonej Księgi Krajobrazu Polski (Baranowska-Janota i in.,
2004). Do doliny, której dnem płynie naturalnie meandrująca rzeka Prądnik, uchodzą boczne,
krótsze dolinki i wąwozy. Jedną z nich jest Dolina Sąspowska utworzona przez działanie potoku Sąspówka biorącego swój początek z kilku wapiennych źródlisk zlokalizowanych w samym centrum Sąspowa.

3.1.3. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze
W latach 2000–2013 liczba ludności w gminie Jerzmanowice-Przeginia wykazywała tendencje
wzrostowe, przy jednocześnie malejącym przyroście naturalnym i w 2013 roku kształtowała się
na poziomie 10 679 mieszkańców (w tym w Sąspowie – 1371). Wskazuje to na istotne znaczenie salda migracji wewnętrznej, które z roku na rok kształtuje się na coraz wyższym poziomie.
Obserwowana tendencja wzrostowa wskazuje, że gmina Jerzmanowice-Przeginia cieszy się zainteresowaniem napływowej ludności z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego i postrzegana
jest jako atrakcyjne miejsce do życia.
Gmina Jerzmanowice-Przeginia składa się z wiejskich jednostek osadniczych o historycznym, silnie rolniczym rodowodzie. Świadczy o tym między innymi struktura sposobu użytkowania gruntów – aż 79% powierzchni gminy zajmują grunty orne. Tymczasem statystyki ukazują,
że współcześnie rolnictwo stanowi marginalny odsetek struktury gospodarczej gminy. Dominującą działalnością gospodarczą – ponad 60% – są obecnie szeroko pojmowane usługi i handel.
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Powyższą dysproporcję tłumaczyć można dominującym udziałem w strukturze społecznej ludności dwuzawodowej i zmianą funkcji gospodarstwa rolnego, w którym ziemia uprawiana jest na
użytek własny rodziny lub stanowi dodatkowe źródło utrzymania.

3.1.4. Presja osadnicza w sąsiedztwie Ojcowskiego Parku Narodowego
W czasie obecnych dynamicznych przemian struktury przestrzennej obszarów wiejskich związanych z procesami suburbanizacji i semiurbanizacji położenie Ojcowskiego Parku Narodowego
w strefie podmiejskiej Krakowa sprawia, iż jest on narażony na szereg negatywnych czynników.
Niewielki obszar Parku otoczony jest ze wszystkich stron intensywnie zagospodarowanymi
przez człowieka terenami. Cały obszar OPN i jego otuliny leży pomiędzy dwiema głównymi
drogami tranzytowymi o niezwykle nasilonym ruchu samochodowym (Serafin i Zawilińska,
2017). Od wschodu ogranicza go droga krajowa nr 94 z Krakowa do Olkusza, a od zachodu
droga wojewódzka nr 797 z Krakowa do Wolbromia. Generowany takim usytuowaniem efekt
przyrodniczej wyspy wśród zurbanizowanego środowiska prowadzi nieuchronnie do zubożenia
puli genowej poszczególnych populacji gatunków chronionych, co w konsekwencji prowadzić
będzie do stopniowego ich zamierania. Dodatkowo, teren Parku nie ma żadnego leśnego połączenia z pobliskimi obszarami zalesionymi, co świadczy o niezwykle ograniczonych możliwościach migracji, która z uwagi na liczne bariery w obrębie otuliny (m.in. zwarta zabudowa,
ogrodzenia działek, drogi) kanalizuje się w kilku wąskich korytarzach, przeważnie niebezpiecznych, o ograniczonej drożności (Klasa i Sołtys-Lelek, 2013).
Teren OPN i jego strefy ochronnej poprzecinany jest siecią infrastruktury drogowej o łącznej
długości niemal 200 km, z czego 36,6 km w samym OPN. Jest to w dużej mierze spowodowane
dość późnym objęciem ochroną prawną terenu, który był intensywnie użytkowany gospodarczo
już przed XIX wiekiem. Droga tranzytowa relacji Kraków–Olkusz na długich odcinkach pokrywa
się z granicą otuliny, a nawet z granicą samego Parku. Stanowi ona główną blokadę korytarza
ekologicznego łączącego Dolinę Prądnika z kompleksami leśnymi Dolinek Podkrakowskich, tj.
Będkowskiej, Szklarki, Bolechowickiej, Kobylańskiej... Samym dnem Doliny biegnie natomiast
droga wojewódzka nr 773, będąca główną przyczyną zwiększonej śmiertelności wielu gatunków
zwierząt (Klasa i Sołtys-Lelek, 2013).
Od przełomu lat 80. i 90. XX wieku zintensyfikowana zabudowa otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego stanowi największe zagrożenie dla chronionej przyrody. Dynamiczny wzrost
liczby ludności oraz rosnące zainteresowanie terenami budowlanymi w krajobrazowo atrakcyjnym otoczeniu spowodowały niesłabnącą do dziś presję inwestycyjną. Szczególnie wyraźny wzrost zagęszczenia zabudowy mieszkaniowej odnotowano w części południowej otuliny:
strefa podmiejska Krakowa – gmina Wielka Wieś i Zielonki, oraz północnej: miejscowości:
Skała, Wielmoża, Sułoszowa, Sąspów i Wola Kalinowska. Rozwój osadnictwa w tych rejonach
charakteryzuje się uszczelnianiem istniejących oraz powstawaniem nowych zwartych ciągów
zabudowy wzdłuż dróg, co w połączeniu z miejskimi wzorcami form stosowanych ogrodzeń
powoduje skuteczną barierę dla migracji zwierząt (Klasa, Sołtys-Lelek, 2013). Swoistym paradoksem jest to, że w otulinie, której rolą powinna być ochrona Parku Narodowego przed zagrożeniami antropogenicznymi, gęstość zabudowy jest wyższa niż w gminach leżących poza jej
granicami (Serafin i Zawilińska, 2017). W granicach samego Parku również występuje trwałe
osadnictwo w postaci centralnie zlokalizowanej osady Ojców, która zajmuje ponad 45% jego
powierzchni. Zabudowa mieszkaniowa generuje rozmaite zagrożenia wewnętrzne, z których
najistotniejsze stanowią: rozwój infrastruktury turystycznej na cele pobytowe, budowa parkingów i obiektów gastronomicznych, introdukcja obcych gatunków inwazyjnych oraz negatywny wpływ zwierząt domowych na populacje dziko żyjących zwierząt (Klasa i Sołtys-Lelek,
s. 22–23).
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Już od początku istnienia Ojcowskiego Parku Narodowego (1956) zdawano sobie sprawę
z negatywnych zjawisk przestrzennych w jego otoczeniu i podejmowano próby skutecznego
im przeciwdziałania. W 1963 roku wyznaczona została dwuczęściowa strefa ochronna Przedpole OPN, wprowadzająca ograniczenia dla działalności człowieka na tym terenie. Pierwsza strefa obejmowała tereny bezpośrednio przyległe, o zbliżonych walorach przyrodniczych
i krajobrazowych, takie jak źródliska Prądnika i Sąspówki. Druga natomiast objęła zasięgiem
tereny ograniczone projektowanymi wówczas obwodnicami, gdzie zrealizowana została jedynie obwodnica Skały relacji Kraków–Wolbrom. W latach 70. podjęto próbę rozszerzenia
pierwszej strefy ochrony na całe Przedpole Parku i zaostrzenia ograniczeń w aspekcie budownictwa mieszkaniowego oraz drugiej strefy ochrony do powierzchni 83 000 ha. Koncepcja
spotkała się z ostrym sprzeciwem mieszkańców i nie doczekała się realizacji (Serafin i Zawilińska, 2017). Ostatecznie status prawny otuliny w obecnych granicach uchwalono w 1999
roku. W 1999 roku zatwierdzono też 20-letni Plan Ochrony Parku, który jednak niebawem
uchylono w wyniku zmian prawnych w roku 2002. Po wejściu w życie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku, która umożliwiła wnioskowanie o zabudowanie terenu, dla którego nie określono obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, odnotowano wzrost chaotycznie powstającej w rozproszeniu zabudowy. Dopiero
w 2016 roku, po długich procesach uzgadniania projektów i nieustannych konfliktach między
poszczególnymi grupami interesów, większość gmin sąsiadujących z Parkiem miała obowiązujące plany zagospodarowania. Dopiero wtedy dyrekcja OPN mogła przystąpić na nowo
do prac planistycznych na rzecz ochrony Parku. W tym samym roku wyłożono do wglądu
publicznego projekt planu – wywołał on jednak falę sprzeciwu mieszkańców, co skutecznie
zahamowało dalsze działania. Ułomność systemu planowania i brak odpowiednich narzędzi
do skutecznej współpracy ze społeczeństwem sprawiły, że interesy jednostek przeważają nad
ogólnonarodowym interesem zachowania wartości jednego z najcenniejszych parków narodowych w Polsce (Serafin i Zawilińska, 2017).

3.1.5. Problem postawy społecznej wobec ochrony walorów przyrodniczych
i krajobrazowych
Wzmożone zainteresowanie społeczeństwa atrakcyjnością krajobrazowo-przyrodniczą miejsca
zamieszkania idzie obecnie w parze z dostatkiem finansowym i stabilizacją zawodową. Świadczy to o dążeniu do zaspokojenia potrzeby harmonii i piękna, plasującej się na najwyższym
szczeblu piramidy potrzeb według Maslowa (Miler-Zawodniak, 2012). W takim kontekście dość
zastanawiający wydaje się brak zrozumienia dla planistycznych działań ochrony owych walorów
przejawiany przez większość mieszkańców. Według danych z badań CBOS (2003) dla aż 85%
ankietowanych fundamentalne znaczenie w aspekcie jakości życia ma estetyka otoczenia oraz
wygląd budynków, ulic i innych elementów miejscowości. Jednocześnie 68% badanych uważa,
że każdy powinien mieć prawo do budowania wedle swojego gustu i bez zwracania uwagi na
dopasowanie do istniejącej zabudowy. Tylko 1/3 respondentów stwierdza, że konieczne są przepisy określające w pewnym stopniu wygląd budynków w danym miejscu, jeśli istnieją ku temu
stosowne powody, np. wartości kulturowe, krajobrazowe itp.
Powyższe wyniki badań dobitnie ukazują brak świadomości społecznej co do źródła kształtowania ładu i estetyki otoczenia oraz przekładanie własnych upodobań nad nadrzędny cel
wspólnego dobra (Niedźwiecka-Filipiak, 2007). Tak interpretowane prawo własności jednostki
skutkuje społecznym przyzwoleniem na dysonans między wątpliwą estetycznie zabudową a jej
malowniczym otoczeniem.
Równie dramatycznie prezentuje się poziom akceptacji dla ochrony prawnej cennych zasobów przyrodniczych. Wyraźnie negatywny stosunek przejawiają głównie rdzenne społeczności
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wiejskie od wieków zamieszkujące tereny chronione. Przykładowo, mieszkańcy wsi Ojców postrzegają Park Narodowy przede wszystkim przez pryzmat rygorów i zakazów wynikających
z obowiązku ochrony prawnej. Według badań z 1999 roku, przeprowadzonych niemal 40 lat
po utworzeniu OPN, prawie 47% mieszkańców nadal wyrażało niechęć i oburzenie wobec istniejącej formy ochrony (Terlecka i Górecki, 1998). Dla niemal 1/4 z nich Park, zamiast z cenną
wyspą bioróżnorodności, kojarzył się z zaniedbaniem i marnotrawstwem surowca drzewnego
(pozostawianie martwego drewna i zakazy gospodarczego korzystania z lasu). Taka postawa,
prezentowana także przez mieszkańców obszarów wiejskich otaczających Park, prowadzi do nieustannych konfliktów między interesami mieszkańców wspieranych przez samorządy a instytucjami ochrony środowiska starającymi się realizować nadrzędny cel zachowania cennych w skali
narodowej zasobów przyrody. Badanie ankietowe wykazało, że dla większości z nich (53%)
troska o ochronę przyrody musi być opłacalna, aby możliwe było podjęcie prób współdziałania
na rzecz Parku (Klasa i Sołtys-Lelek, 2013, s. 24).

3.2. Mezoskala uwarunkowań zagospodarowania
przestrzenno-funkcjonalnego miejscowości Sąspów
3.2.1. Rys historyczny rozwoju osadnictwa w Sąspowie
Sąspów, podobnie jak większość pobliskich wsi regionu, odznacza się średniowiecznym rodowodem, aczkolwiek ślady aktywności człowieka na tym obszarze sięgają środkowego paleolitu
– wyrazem bogactwa archeologicznego są liczne stanowiska dokumentacyjne na terenie wsi.
Pierwsza udokumentowana historycznie wzmianka o Sąspowie pochodzi z 1325 roku, z wykazu opłat tzw. świętopietrza diecezji krakowskiej. Obecny już w tamtym czasie status parafii
sąspowskiej świadczy o dużo wcześniejszych początkach zorganizowanej formy osadnictwa.
Od 1500 roku aż do połowy XX wieku wieś była własnością szlachecką i należała do klucza
dóbr pieskoskalskich. Przez wiele wieków podstawą egzystencji ludności Sąspowa było rolnictwo, a zwłaszcza produkcja zbożowa. W XVI–XVIII wieku we wsi znajdowały się trzy młyny,
karczma płożona przy szlaku z Krakowa do Olkusza oraz browar plebański, którego budynek
przetrwał aż do połowy XIX wieku oraz 4 folwarki szlacheckie, gdzie największy – folwark
Wymysłów – dał początek dzisiejszej kolonii. Chociaż poziom życia na polskiej wsi nie był
w owym czasie najlepszy, to od XVII wieku jakość warunków życia chłopów uległa znacznemu
pogorszeniu (Tomczyk, 2015).
W niespokojnych politycznie czasach końca XVIII wieku Sąspów znajdował się na pograniczu zaboru austriackiego, rosyjskiego oraz terytorium Księstwa Polskiego i w ciągu następnego wieku doświadczył szeregu przetasowań administracyjnych. Mniej więcej w tym czasie,
na skalistym wzniesieniu, z którego początek bierze rzeka Sąspówka, w miejsce poprzedniego drewnianego kościółka zbudowany został murowany kościół barokowy pw. św. Katarzyny.
Ostatecznie w 1831 roku znalazł się pod rządami okupanta rosyjskiego. Aż do odzyskania
niepodległości w roku 1918 ludność boleśnie odczuwała zaniedbania gospodarcze oraz przymusową wieloletnią służbę w wojsku carskim (Tomczyk, 2015).
W 1919 roku, w wyniku nowego podziału administracyjnego niepodległej Polski, Sąspów
oraz sąsiednie wsie weszły w skład powiatu olkuskiego przynależącego do województwa kieleckiego. Początek XIX wieku przyniósł rejonom Doliny Prądnika ożywienie gospodarcze oraz
dotychczas niedostępną możliwość emigracji za pracą. Mimo utrzymującej się nadal dominacji
rolnictwa ludność wykazywała pierwsze tendencje do poszukiwania zatrudnienia w okolicznych
ośrodkach miejskich – głównie w Olkuszu i Zagłębiu Dąbrowskim. W 2. połowie XIX wieku, na
skutek założenia w Ojcowie uzdrowiska, na omawianym terenie rozwinął się ludowy pamiątkar-
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ski przemysł rzemieślniczy (Tomczyk, 2015). Od mniej więcej tego okresu zaznacza się trwająca
do dzisiaj tendencja wzrostowa liczby ludności w Sąspowie.
Po II wojnie światowej rolnictwo straciło w Sąspowie znaczenie jako główne źródło dochodów mieszkańców – dominujące stało się zatrudnienie w państwowych zakładach robotniczych.
Większa część ludności pracowała w fabrykach i kopalniach olkuskich oraz w podkrakowskiej
Hucie im. Lenina. Jako że praca w zakładach państwowych przynosiła o wiele większy dochód
niż praca na roli, doszło do wyraźnej poprawy materialnych warunków ludności, a struktura wsi
szybko uległa silnym przekształceniom. W latach 60.–80. nastąpiła bowiem największa „wymiana substancji” i większość starych zabudowań drewnianych zastąpiły nowoczesne, murowane
budynki, zrywające całkowicie z tradycją. Restrukturyzacja przemysłu w demokratycznych latach 90. zmusiła nagle bezrobotnych robotników do zakładania własnej działalności gospodarczej – powstało wówczas wiele drobnych zakładów usługowych (Tomczyk, 2015), a miejskie
wzorce budowania domów oraz urządzania działek były już mocno ugruntowane i powszechnie
stosowane.

3.2.2. Analiza uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych
Miejscowość Sąspów, z racji położenia na jurajskiej wierzchowinie Doliny Prądnika, charakteryzuje się zróżnicowaną rzeźbą terenu, typową dla krajobrazów krasowych. Elementem determinującym ukształtowanie terenu wsi jest potok Sąspówka, biorący początek na tzw. wywierzyskach
krasowych, usytuowanych tuż pod skalistym wyniesieniem w centrum wsi. Płynąc w kierunku
południowo-wschodnim, potok rzeźbi płaskodenną dolinę o stromych, niemal prostopadłych
skalistych zboczach. Od strony zachodniej uchodzi do niej wiele mniejszych wąwozów, w zboczach których występują liczne skały wapienne z jamami i jaskiniami. Potok w końcowym odcinku tworzy bystrza i uchodzi do rzeki Prądnik. Widoczna jest asymetria ukształtowania doliny
– południowe zbocza są strome i wysokie do 80 m, a północne łagodnie przechodzą w lekko
sfalowane grzbiety wierzchowiny jurajskiej. Dominującą formą ukształtowania jest teren mocno
sfalowany, rozciągający się między poszczególnymi Dolinkami Krakowskimi. Na terenach zabudowanych we wsi Sąspów zdecydowanie dominuje mieszkalnictwo jednorodzinne i zagrodowe.
Obiekty użyteczności publicznej zlokalizowane są w historycznym centrum wsi, natomiast tereny o funkcji mieszkalno-usługowej rozmieszczone są wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych – drogi krajowej 94 oraz głównej drogi gminnej w centrum wsi. Widoczne są: rozproszenie
zabudowy mieszkalnej, presja osadnicza w granicach OPN, szczególnie na bezleśnym obszarze
Poręby i Dąbrówki oraz lokalizowanie zabudowy wzdłuż dróg, w znacznym oddaleniu od historycznego centrum.
Południowo-zachodnią granicę wsi Sąspów stanowi droga krajowa ruchu przyspieszonego
DK94, z której dostęp do centrum miejscowości zapewniony jest jedynie przez drogę powiatową, a następnie drogę gminną, kończącą się na granicy OPN, gdzie przechodzi ona w drogę
gruntową biegnącą dnem Doliny Sąspówki. Drogi gminne w centrum wsi, a także w przysiółku
Poręba, są w większości drogami ślepymi, kończącymi się na ostatnim gospodarstwie w ciągu
zabudowy. We wsi występuje zjawisko tworzenia bardzo długich i zawiłych dróg dojazdowych
do poszczególnych domostw, co wynika z przypadkowego sytuowania domów względem ulicy,
nieprzemyślanego podziału działek oraz skomplikowanej rzeźby terenu i konfliktów na tle sąsiedzkim. Chodniki występują jednostronnie jedynie wzdłuż drogi powiatowej oraz częściowo
wzdłuż drogi gminnej przebiegającej przez centrum.
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Źródło: opracowanie własne

Ryc. 3. Historyczne uwarunkowania rozproszenia zabudowy

3.2.3. Analiza uwarunkowań przyrodniczo-krajobrazowych
Na terenie wsi Sąspów dominują tereny o przeznaczeniu rolniczym – pola uprawne, łąki oraz pastwiska trwałe. Tereny leśne znajdują się głównie na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego w południowo-wschodniej części wsi oraz zalesienia wąwozu Słupianka. Sady owocowe występują przy
niewielkiej liczbie gospodarstw – zdecydowaną większość stanowią różnego rodzaju ogródki przydomowe i zieleń towarzysząca obejściu. Na terenie wsi pojawiają się również tereny całkowicie
nieaktywne biologicznie, takie jak: stary cmentarz, obszary składowania materiałów budowlanych
i komis samochodowy. W Dolinie Sąspówki oraz wąwozie Słupianka i wąwozie Jamka występują
krasowe formacje skał i ostańców wapiennych, którym towarzyszą liczne jaskinie i groty.
Cały obszar administracyjny wsi Sąspów stanowi prawnie chronioną otulinę Ojcowskiego
Parku Narodowego (Rozporządzenia Rady Ministrów, 1997). Obszar Parku Narodowego znajdujący się w południowo-wschodniej części wsi zajmuje ok. 30% jej powierzchni. Teren Parku
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stanowi jednocześnie część sieci Natura 2000, jako specjalny obszar ochrony siedlisk „Dolina
Prądnika” (symbol PLH120004). Od zachodu granica miejscowości Sąspów pokrywa się zarówno z granicą Parku Krajobrazowego „Dolinki Krakowskie”, jak i jego otuliny.
Wieś Sąspów, uznawana za najbardziej malowniczą wieś gminy Jerzmanowice-Przeginia,
charakteryzuje się dużą różnorodnością krajobrazową, wynikającą z urozmaiconej rzeźby terenu, oraz zachowaniem dużych połaci tradycyjnie użytkowanych pól uprawnych i łąk. Na obszarze wsi występuje pięć podstawowych rodzajów krajobrazu: krajobraz doliny rzeki Sąspówki,
leśny z ostańcami, osadniczy, rolniczo-osadniczy oraz rolniczy.

3.2.4. Analiza uwarunkowań architektoniczno-urbanistycznych
Struktura układów zabudowy we wsi Sąspów nie jest jednorodna przestrzennie. Tworzy rozległą
wielodrożnicę składającą się z kilku kolonii i rozrzuconych przysiółków. Historyczne centrum wsi
tworzy kolonię w formie przydolinnej widlicy o luźnym układzie zabudowań. Pozostałe kolonie
mają formę ulicówek – jedno- lub dwurzędowych, przeważnie o charakterze zwartym. We wsi
znajdują się dwa przysiółki zgrupowane w dolinach o zwartym układzie oraz trzy przysiółki
rozproszone o nieczytelnym, luźnym układzie na wierzchowinach. W strukturze przestrzennej
wsi wyraźnie odznacza się zabudowa punktowa, usytuowana losowo wśród pól lub zadrzewień.
Na terenie wsi występują różne typy rozłogu pól oraz kierunki upraw. Jest to spowodowane
ukształtowaniem terenu oraz uwarunkowaniami historycznymi, np. układ folwarczny w miejscu
dawnego folwarku Wymysłów lub układ kolonijny narzucony przez rosyjskiego zaborcę.
Sposób kształtowania struktury działek jest zróżnicowany na obszarze całej wsi i wynika
między innymi z ukształtowania terenu, tradycji, względów ekonomicznych czy postępującej
semiurbanizacji (ryc. 3). Mimo to zachowane tradycyjne układy pozwalają na określenie zasady,
jaka obowiązywała przy sytuowaniu na działce budynków i obszarów użytkowych, takich jak sad
czy przedogródek.

3.3. Mikroskala uwarunkowań zagospodarowania
przestrzenno-funkcjonalnego miejscowości Sąspów
3.3.1. Współczesne tendencje zagospodarowywania działki wiejskiej
Budowane na początku XIX wieku chałupy drewniane były niewielkich rozmiarów, o powierzchni około 40–70 m2, niskie (h = 1,7–2 m), kurne lub dymne i składały się przeważnie jedynie
z sieni, jednej izby i komory, która pełniła również funkcję gospodarczo-inwentarską. Podłogę
zastępowało gliniane klepisko, a okna nie posiadały przeszkleń i możliwości otwarcia. Według
danych historycznych średnia osób zamieszkujących wówczas w takiej chałupie wynosiła 7,6
(Roś, 2007). Układ działki gospodarczej kształtowany był w tamtym czasie na zasadzie „okołu”
– zagroda składała się z domu, chlewu i szop zestawionych w zamknięty czworobok. Stodoła,
ze względów ogniochronnych, wyodrębniona była ze zwartej zabudowy i stała w tylnej części
zagrody, kilkadziesiąt metrów od zabudowań. Taka struktura działki przetrwała aż do lat 60. XIX
wieku. Od początku wieku XX miejsce zwartego okołu zajęły zagrody wielobudynkowe o luźnym
układzie (Bogdanowski, 1997).
Na obszarze Sąspowa bardzo wyraźnie widoczna jest powszechność kultywowania miejskich
wzorców w kwestii zagospodarowania działki i ogrodu. Przeważająca większość mieszkańców
bezrefleksyjnie odrzuciła tradycyjne układy zagrodowe, sady, kwiatowe przedogródki czy zieleń
wysoką w pobliżu domostwa (ryc. 4). Współczesna, typowa działka w Sąspowie przywodzi na
myśl założenie ogrodowe towarzyszące zabudowie jednorodzinnej w dużym mieście. We wsi
o tradycjach rolniczych oczekuje się tradycyjnego ogrodu wiejskiego (tabela 1).
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Źródło: opracowanie własne

Ryc. 4. Analiza struktury przestrzennej wsi

Budynki mieszkalne występujące w Sąspowie stanowią przekrój przez wszystkie możliwe
style, jakie mogły pojawić się w tych rejonach w ostatnich 100 latach. Najmniejszy odsetek stanowią zachowane pojedyncze drewniane chałupy o konstrukcji zrębowej, często w bardzo złym
stanie technicznym, opuszczone lub nieudolnie modernizowane.
Pod względem liczebności w nieco lepszej sytuacji są drewniane domy z okresu międzywojennego, jednak ich stan techniczny w większości przypadków również nie jest najlepszy, ponadto widoczne są tendencje do ignorowania starych budynków w przypadku budowy nowego
domu na działce, zarówno pod względem przestrzennym, jak i stylistycznym. Zachowała się
również spora liczba dawnych stodół, do dzisiaj w większości użytkowanych gospodarczo.
Zdecydowaną większość budynków mieszkalnych Sąspowa stanowią sławne „kostki” budowane w latach 60.– 80., zarówno w formie oryginalnej – z płaskim kopertowym dachem czterospadowym, jak i obiekty modernizowane, próbujące naśladować stylistykę regionalną. Prawie
wszystkie domy tego typu posiadają monumentalną trzykondygnacyjną bryłę oraz elewację w jaskrawych, nienaturalnych kolorach (żółty, różowy, pomarańczowy itp.).
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Tabela 1. Zestawienie współczesnych trendów zagospodarowania działek przy zabudowie mieszkaniowej
w Sąspowie wraz z konsekwencjami
Cechy charakterystyczne współczesnego
zagospodarowania działek w Sąspowie

Konsekwencje

•	
nierespektowanie tradycyjnej orientacji domu

•	
brak kompozycji – działka nie posiada wyraźnej,

w danej kolonii, co zaburza czytelność układu
i daje wrażenie bałaganu przestrzennego;
•	
znaczne odsunięcie budynku mieszkalnego od
ulicy wgłąb działki, co powoduje rozluźnienie
struktury układu wnętrza ulicy i „rozmycie” jego
czytelności;
•	
sytuowanie garaży na froncie działki, przed linią
elewacji frontowej domu, co powoduje zaburzenia
w linii zabudowy obowiązującej w danej kolonii;
•	
nieproporcjonalnie rozległe podjazdy wyłożone
kostką betonową;
•	
duże połacie nisko koszonego trawnika;
•	
brak wysokich drzew rodzimych gatunków w pobliżu domu;
•	
ogród złożony z wysypanych żwirem rabatek obsadzonych głównie iglastymi ozdobnymi gatunkami drzew i krzewów, przy zupełnej rezygnacji
z uprawy roślin kwitnących;
•	
rezygnacja z upraw sadowniczych oraz użytkowania pola uprawnego;
•	
wątpliwa estetyka i brak wyczucia stylowego
w kształtowaniu form i kolorystyki ogrodzeń –
odrzucenie harmonijnych drewnianych wiejskich
form na rzecz wyróżniających się z krajobrazu,
masywnych, murowanych lub betonowych słupów
z przęsłami z giętego żelaza;
•	
upodobanie do krzykliwej kolorystyki elewacji
i dachu budynków mieszkalnych.

uporządkowanej struktury przestrzenno-funkcjonalnej, co przekłada się na niedogodności w codziennym użytkowaniu oraz negatywny odbiór wizualny;
•	
brak cienia – brak zieleni wysokiej oraz rozległa
powierzchnia wybrukowana powodują, że działka
staje się nieprzyjaznym do przebywania miejscem
podczas letnich upałów;
•	
brak prywatności – brak osłaniającej podwórze
zieleni wysokiej w postaci zwartych grup krzewów
oraz orientacja domu dłuższym bokiem w stronę
sąsiada nie sprzyjają komfortowi użytkowania
działki;
•	
niska retencja wody – spowodowana brakiem zwartych grup roślin magazynujących wodę deszczową;
duże powierzchnie nawierzchni nieprzepuszczalnych powodują konieczność częstego podlewania
oraz gwarantują straty w przypadku suszy;
•	
pustynia biologiczna – „ogród” składający się
z obcych gatunków ozdobnych, żywotników oraz
żwiru nie sprzyja obecności zapylaczy, ptaków czy
pożytecznych bezkręgowców;
•	
oderwanie od krajobrazu rolniczego – tak zagospodarowana działka jest wyraźnie dysharmonijnym
elementem w malowniczym otwartym krajobrazie
wsi rolniczej oraz stanowi o braku poszanowaniu
potencjału wiejskiego obszaru, co prowadzi do
degradacji krajobrazu wiejskiego.

Źródło: opracowanie własne

Pośród domów Sąspowa można spotkać także przeróżne, oryginalne, eklektyczne wręcz formy budynków, które trudno przypisać do określonego stylu czy momentu w historii. Najnowsze powstające domy są przeważnie projektami katalogowymi, nawiązującymi luźno do stylu
dworkowego lub stanowią całkowicie uniwersalne formy nieposiadające żadnych wyznaczników
stylowych (ryc. 5). Zdarzają się również projekty aspirujące do, niestety rzadko udanego, naśladownictwa stylu regionu.
Estetyki przestrzeni nie poprawia fakt stosowania równie zróżnicowanych ogrodzeń, często
w zupełnym oderwaniu stylistycznym czy kolorystycznym od domu. W otwartym krajobrazie
rolniczym pojawiają się wysokie, lite ogrodzenia w postaci kamiennych murów, jaskrawe słupki
obłożone cegłą klinkierową czy fantazyjnie gięte żelazne przęsła (ryc. 5). Dodatkowo, nagminne
jest upodobanie do ostro i szpiczasto zakończonych prętów, co na terenie otuliny Parku Narodowego jest bardzo negatywnym zjawiskiem z uwagi na śmiertelne niebezpieczeństwo, jakie
stanowi dla migrujących zwierząt.
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Źródło: opracowanie własne

Ryc. 5. Analiza struktury i układu działek tradycyjnych i nowoczesnych
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Źródło: opracowanie własne. Fot. K. Śliz
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3.3.2. Próba identyfikacji potrzeb mieszkańców wsi
W badaniach ankietowych przeprowadzonych w 2015 roku przez Urząd Gminy Jerzmanowice–
Przeginia (Gminny Program Rewitalizacji) mieszkańcy wskazali wiele problemowych obszarów
życia na terenie gminy oraz postulowali swoje największe potrzeby. Najczęściej wskazywanymi
problemami były:
•
•
•
•
•
•

niska estetyka otoczenia (co jest znamienne, biorąc pod uwagę wybitne walory krajobrazowe całej gminy);
niewystarczająco rozwinięta oferta i infrastruktura sportowa oraz rekreacyjna (brak
oferty dla młodzieży, brak placów zabaw dla dzieci, brak ścieżek rowerowych i ogólnodostępnych miejsc rekreacji, np. terenów piknikowych);
słabo zagospodarowana przestrzeń publiczna (brak wysokiej jakości elementów małej
architektury);
zanieczyszczenie środowiska naturalnego;
brak atrakcyjnej oferty kulturalnej (przede wszystkim dla dzieci i seniorów);
brak miejsc spotkań i organizacji imprez towarzyskich (utrudniona integracja społeczna
mieszkańców poszczególnych sołectw).

Wraz z przemianami struktury społecznej ludności zamieszkującej obszary wiejskie zmieniły
się jej oczekiwania wobec standardów życia. Mieszkańcy domagają się przestrzeni atrakcyjnej
funkcjonalnie, społecznie i kulturowo, aby w pełni móc wykorzystywać potencjał zamieszkania
w otoczeniu, jeszcze w pewnym stopniu naturalnego środowiska przy jednoczesnej bliskości
aglomeracji miejskiej.

4. Dyskusja
Przedstawione zjawiska stanowią konsekwencje współczesnych procesów zachodzących w jednostkach osadniczych, których nie da się uniknąć (tabela 2). Należy jednak dążyć do minimalizowana negatywnych zjawisk oraz ich skutków, działając na rzecz ochrony wiejskich krajobrazów
kulturowych oraz dziedzictwa kulturowego w celu ich zachowania dla kolejnych pokoleń. Ważne
jest dążenie do ukierunkowania rozwoju tworzącego spójną przestrzeń, w której z zasobami
przyrodniczymi i dziedzictwem kulturowym harmonijnie przeplata się współczesne zagospodarowanie terenu, odpowiadające zmieniającym się potrzebom użytkowników.
Na podstawie szczegółowej diagnozy opracowanej dla miejscowości Sąspów przygotowano
kierunki rozwoju struktury przestrzenno-funkcjonalnej wsi Sąspów, w których położono nacisk
na zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego wsi.
Tabela 2. Zestawienie negatywnych zjawisk przestrzennych zachodzących na terenie Sąspowa
Przykład zjawiska

Charakterystyka zjawiska

Propozycje zmian

Nowa zabudowa sytuowana wzdłuż dróg polnych
Nowa zabudowa sytuowana wzdłuż istniejących
dróg wśród pól uprawnych
w narastającym oddaleniu od
centrum wsi. Nowe budynki
o różnokolorowych dachach
rzadko harmonizują z krajobrazem rolniczym.

Zalecane jest ujednolicenie
kolorystyki budynków oraz
przysłonięcie zielenią wysoką,
odpowiednią dla krajobrazu
uprawnego – niewskazane
są gatunki obce i typowo
ozdobne.
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Tabela 2. cd.
Przykład zjawiska

Charakterystyka zjawiska

Propozycje zmian

Obiekty usługowe obniżające estetykę krajobrazu wsi
Wątpliwej estetyki obiekty
usługowe lokalizowane są
w sąsiedztwie atrakcji krajobrazowych. Mocno kontrastują z krajobrazową atrakcyjnością wapiennego ostańca.

Zalecana jest zmiana formy
i kolorystyki obiektu usługowego lub zmiana jego
lokalizacji oraz wyeksponowanie skały wapiennej przez
częściową wycinkę drzew.

Zdegradowany widok wjazdu do wsi
Estetyczny odbiór malowniczego widoku przeszłości – drewnianego krzyża
ustrojonego kwiatami na tle
pól – zniszczony jest przez
„dzikie” parkingi, komis samochodowy i otaczające go
maszty oświetleniowe oraz
liczne reklamy.

Zalecane jest przysłonięcie
zielenią wysoką nowo powstałych obiektów usługowych oraz odpowiednie
zagospodarowanie infrastruktury drogowej, jak również
dążenia do minimalizowania
liczby reklam z jednoczesną
dbałością o ich estetykę.

Ogrodzony cmentarz wśród pól uprawnych
Betonowe, prefabrykowane
ogrodzenie stanowi dysharmonijny element w krajobrazie pól uprawnych, ponadto
cmentarz zlokalizowany jest
w bezpośrednim sąsiedztwie
boiska sportowego.

Zaleca się zmianę formy
ogrodzenia na bardziej ażurową oraz nasadzenia roślin
maskujących.

Rozproszenie zabudowy
Negatywny odbiór rozproszenia zabudowy zagrodowej
w przysiółkach wśród pól
potęgują nieatrakcyjne formy
budynków.

Zalecane są: przysłonięcie
budynków zielenią wysoką,
zmiana kolorystyki oraz planistyczne działania ograniczające proces rozpraszania nowej
zabudowy.

Najnowsza zabudowa punktowa wśród pól
Nowe budynki powstające
w przypadkowych lokalizacjach otoczone są połaciami
pól uprawnych. Degradują
one bezpowrotnie walory krajobrazowe okolic Ojcowskiego Parku Narodowego oraz
stwarzają zagrożenie dalszej
ekspansji budowlanej w jego
najbliższym otoczeniu.
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W zaistniałej sytuacji zalecane
jest przysłonięcie budynków
zielenią wysoką, a w dalszej
perspektywie ochrona terenów rolnych przed zabudową.
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Tabela 2. cd.
Przykład zjawiska

Charakterystyka zjawiska

Propozycje zmian

Ignorowanie zabytkowych budynków
Nowa zabudowa powstaje w oderwaniu stylowym
i przestrzennym od istniejących budynków tradycyjnych.

Rewitalizacja zachowanych
budynków drewnianych i aktywizacja właścicieli w działaniach promujących dziedzictwo kulturowe regionu.

Samowola budowlana
Działka rolna przygotowana
pod zabudowę mieszkaniową – kilkuletnie ogrodzenie
z ogrodem wśród pól.

Konieczność opracowania
odpowiednich narzędzi kontroli nad ekspansją terenów
zabudowanych na terenach
rolnych.

Zróżnicowanie stylowe i kolorystyczne budynków i ogrodzeń
Formy budynków i ogrodzeń często dysharmonizują
z krajobrazem i w żaden
sposób nie nawiązują do
budownictwa regionalnego,
dobór jaskrawej kolorystyki
wywołuje dysonans estetyczny i potęguje chaos przestrzenny.

Promowanie wśród mieszkańców zalet budownictwa
regionalnego – odpowiednie
katalogi i broszury przygotowane we współpracy z architektami ukazujące możliwość
zaadaptowania form tradycyjnych do współczesnych
potrzeb.

Miejskie tendencje zagospodarowania działki
Zanik tradycyjnych przedogródków kwiatowych
i zastąpienie ich rozległą
powierzchnią brukowaną
oraz rabatkami z iglastymi
roślinami ozdobnymi – elementami obcymi w krajobrazie wsi rolniczej.

Promowanie wśród mieszkańców piękna wiejskich ogrodów – odpowiednie katalogi
i broszury przygotowane we
współpracy z architektami
krajobrazu i ogrodnikami.

Źródło: opracowanie własne. Fot. K. Śliz
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4.1. Wytyczne planistyczne
Wytyczne planistyczne dotyczące wyznaczenia nowych lub kontynuujących sąsiednie funkcje
obszarów zagospodarowania zakładają konieczność przeprowadzenia procesu scalania gruntów
oraz procedur wywłaszczeniowo-odszkodowawczych. Opisana sytuacja ma miejsce zarówno
w przypadku umożliwienia planowanego rozwoju budownictwa mieszkaniowego, jak i skutecznej ochrony wartości przyrodniczo-krajobrazowych.
W odniesieniu do terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i zagrodowe postuluje się zerwanie z trendem kontynuowania zwartych ciągów zabudowy wzdłuż historycznych przebiegów dróg polnych. Zapobiegnie to tworzeniu się w otwartym krajobrazie wiejskim kwartałów zabudowy ograniczających szczelnie enklawy terenów
uprawnych. Proponuje się ukierunkowanie rozwoju zabudowy na północ i zachód oraz dogęszczanie zabudowy w rejonie centrum poza historycznym układem widlicy. Działania te
będą wiązały się z wytyczeniem nowej infrastruktury. Niedopuszczalne jest dalsze uszczelnianie zabudowy wzdłuż drogi krajowej nr 94, potęgujące największą barierę dla migracji
zwierząt tego rejonu. Proponowany program rozwoju zezwala na lokalizowanie na wskazanym terenie gospodarstw usługowo-rolniczych trudniących się ekologiczną i zrównoważoną
agroturystyką (ryc. 6).
W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców postuluje się poprawę jakości przestrzeni publicznej w centrum wsi poprzez powiązanie przestrzenno-funkcjonalne istniejących obiektów użyteczności publicznej, rewitalizację zabytkowych zabudowań plebańskich na rzecz usług kulturalno-społecznych oraz lokalizację terenu piknikowego na polanie niedaleko kościoła. Z uwagi
na szczególne wartości krajobrazu rolniczego nie proponuje się lokalizacji nowych kompleksów
sportowych na terenie wsi, z jednoczesnym zasygnalizowaniem potrzeby zintegrowania funkcjonalnego całej gminy oraz przejęcia niektórych funkcji przez sołectwa o mniej znaczącej roli
krajobrazowej.

4.2. Wytyczne przyrodnicze i ochrony krajobrazu
Najistotniejszym zagadnieniem z zakresu ochrony wartości przyrodniczych omawianego obszaru jest zachowanie, poprawa lub odtworzenie ciągłości przyrodniczej między Ojcowskim Parkiem Narodowym a pobliskimi kompleksami leśnymi. Z tego względu postuluje się rezygnację
z zabudowy wyznaczonych terenów miejscowości – oznaczonych czerwonym konturem (ryc. 6),
co w połączeniu z ochroną naturalnych procesów sukcesyjnych na określonych obszarach znacznie przyczyni się do poprawy drożności korytarzy ekologicznych, a tym samym stanu środowiska
przyrodniczego OPN. W kwestii ochrony krajobrazu postuluje się objęcie ochroną prawną kulturowego krajobrazu rolniczego, będącego świadectwem historii i tożsamości kulturowej wsi oraz
jej mieszkańców.

4.3. Wytyczne funkcjonalne
Nadrzędną kwestią w rozwoju funkcjonalno-przestrzennym wsi jest opracowanie racjonalnego
sposobu na zachowanie krajobrazu rolniczego oraz kontynuowanie opłacalnej i zrównoważonej
produkcji rolnej. Dobrym rozwiązaniem zdaje się transformacja z wyłącznie rolniczej działalności
na zrównoważoną agroturystykę z elementami krajoznawstwa, która mogłaby wykorzystywać
zachowane i zrewitalizowane zabytkowe budynki drewniane (ryc. 6). Kompleksowa rewitalizacja dawnych budynków, zagród i okołów pomagałaby odbudować tożsamość kulturową mieszkańców wsi oraz odgrywać rolę edukacyjną na temat tradycji regionu, np. pokazowe stanowiska
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rzemieślnicze, jarmarki wyrobów ludowych, skansen wsi jurajskiej, rozmaite ścieżki kulturowe
itp. Odnowione budynki stanowiłaby także inspirację dla współczesnych obiektów wzorowanych
na tradycji budowlanej regionu.

4.4. Wytyczne architektoniczne
4.4.1. Modelowy układ przestrzenno-funkcjonalny działki zgodnej z tradycją regionu
Wytyczne co do sposobu sytuowania budynków na działce określone są zapisem miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Budynek mieszkalny należy orientować względem ulicy, tak jak tradycyjnie usytuowane były budynki w obrębie danej ulicy lub przysiółka, tj. układ
kalenicowy, szczytowy lub budynki ustawione wokół podwórza. Budynek mieszkalny najlepiej
sytuować w niedalekiej odległości od drogi, uwzględniając linię zabudowy sąsiednich budynków, co zapobiega zaburzeniom odbioru wnętrza ulicy oraz pozwala efektywnie wykorzystać
powierzchnię wąskiej działki. Budynki gospodarcze nie powinny być sytuowane przed linią wyznaczoną elewacją frontową budynku mieszkalnego. Budynki takie jak garaże czy stodoły należy
lokalizować obok lub za domem (ryc. 7).
Na podstawie przeprowadzonych analiz struktury przestrzennej wsi oraz tradycyjnych układów zagospodarowania działek określa się wytyczne do rozmieszczenia poszczególnych funkcji
użytkowych na działce:
przedogródek – pełniący funkcję ozdobną, będący wyrazem poszanowania dla regionalnej estetyki i tradycji;
II. podwórze – pełniące funkcję użytkową, będące miejscem usytuowania budynku gospodarczego oraz wykonywania rozmaitych prac gospodarskich (w przypadku budownictwa wyłącznie mieszkaniowego użytkowe podwórze może być zastąpione ogrodem właściwym pełniącym funkcję ozdobną i rekreacyjną);
III. ogródek warzywny – pełniący funkcję użytkową, w którym na potrzeby własne uprawia
się warzywa i krzewy owocowe;
IV. sad owocowy – pełniący funkcję użytkową i ozdobną;
V. pole uprawne lub łąka – pełniące funkcję użytkową lub, w przypadku nieprowadzenia
działalności rolniczej, ekologiczną (łąka użytkowana ekstensywnie, ukierunkowana na
zwiększenie bioróżnorodności śródpolnej i przyjazna dzikim zapylaczom).

I.

4.4.2. Tradycyjny ogród wiejski i układ zieleni
W duchu poszanowania tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi małopolskiej zaleca się utrzymywanie frontowego przedogródka, złożonego z mieszanych rabat kwiatowych lub ziołowych wyznaczonych na niewielkiej przestrzeni przed domem. Układ przedogródka powinien być symetryczny, rabaty rozdzielone ścieżkami o narysie geometrycznym, a kompozycja roślinna, złożona
z kolorowo kwitnących bylin, roślin dwuletnich i jednorocznych, powinna być swobodna i spontaniczna (Uruszczak, 2013).
Podstawę układu zieleni na działce wiejskiej powinny stanowić wysokie drzewa rodzimych
gatunków, które osłaniając częściowo budynki i podwórze, zapewniać będą cień i ochronę od
wiatru. Zaleca się też sadzenie krzewów w dużych, zwartych grupach, na przykład w formie wału
przeciwwietrznego od strony domu najbardziej narażonej na działanie czynników atmosferycznych. Zastosowanie grupowo komponowanej zieleni wysokiej pomaga w zachowaniu harmonii
między zabudowaniami mieszkalnymi i gospodarczymi a otwartym krajobrazem rolniczym.
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Ryc. 8. Modelowy projekt zagospodarowania działki wiejskiej o funkcji mieszkaniowej

Źródło: opracowanie własne
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4.4.3. Forma i stylistyka budynków mieszkalnych i gospodarczych
Wymiary i proporcje budynku powinny być zgodne z wytycznymi zawartymi w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego, określającymi minimalne i maksymalne wymiary poszczególnych części budynków:
•
•
•
•

wysokość budynku ≤ 4,1 m,
wysokość podmurówki ≤ 1m,
wysokość ścian parteru ≤ 3,1 m,
wysokość ściany poddasza ≤ 0,7 m.

Proporcje bryły budynku powinny być zgodne z wypracowaną przez lata praktyką budownictwa regionalnego (ryc. 8). Należy zwracać szczególną uwagę na elementy budynku stanowiące o regionalnym charakterze, takie jak:
•
•
•
•
•
•

ściana poddasza oddzielona formalnie od parteru (gzyms lub zmiana kierunku deskowania z poziomego na pionowy);
zmiana kierunku deskowania na wysokości parapetów okien;
dach dwuspadowy o identycznych połaciach i nachyleniu zawierającym się w przedziale 35–42°;
okap dachu o szerokości 0,7–1 m;
facjaty i ganki o dachach o mniejszym kącie nachylenia od dachu głównego o 10°;
stolarka okienna wzorowana na formach tradycyjnych.

Kolorystyka poszczególnych elementów budynku powinna być jak najbardziej stonowana:
biała, jasnobeżowa, ciemnobrązowa lub szara (ryc. 8). Zdecydowanie niewskazane jest stosowanie wyróżniających się, jaskrawych kolorów tynku, takich jak żółty, pomarańczowy czy różowy
oraz krzykliwych barw pokryć dachowych (ryc. 9). Materiały zalecane do wykorzystania w budynkach mieszkalnych i gospodarczych określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, podkreślając ich rolę w kształtowaniu regionalnego charakteru budynku:
•
•
•

podmurówka – okładana kamieniem wapiennym o układzie kamienia wzorowanym na
budynkach tradycyjnych (lub tynkowana);
ściany – tynkowane i malowane na kolor biały, deskowania bejcowane na kolor ciemnobrązowy o matowej powierzchni;
dach – kryty gontem drewnianym, blachodachówką w kolorze ciemnobrązowym, dachówką ceramiczną płaską lub trapezową w odcieniach brązu lub blachą płaską ocynkowaną w arkuszach w kolorze popielatym.

4.4.4. Forma i stylistyka ogrodzeń
W ramach ochrony wartości kulturowych i widokowych wsi powinno się ograniczyć stosowanie
typowo miejskich form ogrodzeń na rzecz ogrodzeń tradycyjnych, które nie wyróżniają się z krajobrazu i nie powodują w nim dysonansu estetycznego (ryc. 10). Ogrodzenia działek wiejskich
powinny mieć następujące cechy:
•
•
•
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naturalną, stonowaną kolorystykę – nawiązującą do kolorystyki elementów elewacji
domu (np. okien, deskowań, dachu);
naturalność materiałów – zalecane jest stosowanie deski i sztachet drewnianych, palików wiklinowych i wapienia naturalnego (ze względów ekonomicznych ewentualnie
dopuszcza się możliwość użycia prostych prętów metalowych lub stalowej siatki);
ażurowość – ogrodzenie powinno być ażurowe przy zachowaniu odpowiednich odstępów między sztachetami lub prętami (nie mniej niż 15 cm), nie są wskazane wysokie,
lite, kamienne mury lub jednolite drewniane ogrodzenia;
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•
•

•
•

odpowiedni układ zieleni towarzyszącej – w przypadku ogrodzeń metalowych wskazane
jest sadzenie nieformowanych krzewów przed ogrodzeniem, nie zaleca się stosowania
szpalerów z ozdobnych roślin iglastych;
tępe zakończenia prętów lub sztachet – w przypadku ogrodzeń niższych niż 1,8 m zabronione jest stosowanie ostrych szpiców, iglic lub ostrych krawędzi sztachet, ponieważ
stanowią one śmiertelne zagrożenie dla migrujących dużych roślinożerców, takich jak
jeleń, sarna itp. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, 2002).
odpowiednia wysokość – w krajobrazie otwartym oraz na terenach prawnej ochrony
przyrody zaleca się stosowanie ogrodzeń niskich (do 1 m), na terenach o zwartej zabudowie ulicznej wysokość ogrodzenia nie powinna przekraczać 2 m;
przejścia dla zwierząt w podmurówce – w przypadku ogrodzenia z litą podmurówką zaleca się wykonanie otworów o średnicy nie mniejszej niż 15 cm tuż przy poziomie gruntu,
w celu umożliwienia migracji drobnym ssakom, gadom i płazom.

Źródło: opracowanie własne

Ryc. 9. Wytyczne do kształtowania zabudowy oparte na tradycjach lokalnych w zestawieniu z negatywnymi tendencjami kształtowania budynków mieszkalnych w Sąspowie
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Źródło: opracowanie własne. Fot. K. Śliz

Ryc. 10. Wpływ stylu i kolorystyki form architektonicznych na odbiór estetyczny przestrzeni i spójność z krajobrazem kulturowym
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Źródło: opracowanie własne

Ryc. 11. Proponowane formy ogrodzeń zgodnych z tradycją regionu oraz bezpiecznych dla zwierząt

5. Podsumowanie
W obliczu nasilających się przemian struktury przestrzenno-funkcjonalnej obszarów wiejskich, od
wieków stanowiących ostoję wartości kulturowych oraz przyrodniczo-krajobrazowych, konieczne
jest podjęcie innowacyjnych i wieloaspektowych działań z zakresu planowania wsi. Wizerunek
współczesnej wsi polskiej jest dowodem na niską lub wręcz marginalną efektywność systemu planowania przestrzennego, który charakteryzuje się wysokim poziomem biurokracji, doraźnym podejmowaniem decyzji oraz brakiem odpowiednich narzędzi egzekwujących zapisy prawne.
Bardzo istotnym problemem w przypadku cennych krajobrazowo i przyrodniczo obszarów
wiejskich jest niski poziom partycypacji społecznej w procesie planowania, co prowadzi do nie-
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chęci społeczeństwa wobec narzucanych mu ograniczeń wynikających z prób porządkowania
przestrzeni. Zamiast zakazów i niezrozumiałych dla mieszkańców rygorów należy podjąć działania na rzecz współpracy, edukacji oraz aktywizacji lokalnych społeczności w zrównoważony,
wielofunkcyjny rozwój wsi.
W przypadku problemu powiększającego się estetycznego nieładu oraz utraty regionalnej
tożsamości kulturowej zabudowy dobrym rozwiązaniem mogą być wytyczne sporządzane przez
gminę przy współpracy ze specjalistami: architektami, planistami, architektami krajobrazu, historykami, ogrodnikami itp. Przygotowane w ten sposób modelowe rozwiązania w formie katalogów i broszur edukacyjnych wraz z pomocą we wnioskowaniu o dofinansowania na cele rewitalizacji zabytkowych budynków mogą przyczynić się do zahamowania negatywnych zjawisk
przestrzennych na obszarach wiejskich i umożliwić skuteczną ochronę zagrożonych wartości
przyrodniczych i kulturowych.
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Streszczenie
Województwo małopolskie cechuje się bogactwem form przyrodniczo-kulturowych. Wiele
z nich wynika ze zwyczajów gospodarowania zasobami naturalnymi regionu oraz kultywowania tradycji. Duży wpływ na kształtowanie krajobrazu Małopolski mają elementy związane
z zasobami przyrodniczymi, kulturą rolnictwa, architekturą, obiektami i strefą sacrum. W artykule przeanalizowano zmiany w krajobrazie małopolskich wsi. Na podstawie obserwacji wyszczególniono elementy kształtujące jej krajobraz i mające decydujący wpływ na jego zmiany. Dokonano podziału na krajobrazy wiejskie, miejskie oraz podmiejskie, biorąc pod uwagę
charakter zagospodarowania, a następnie szczegółowo omówiono krajobraz wiejski, charakterystyczny dla regionu Małopolski. Analiza zmian współczesnej wsi pozwoliła nakreślić ogół
działań, które należy podjąć w celu zachowania unikatowego, wiejskiego krajobrazu wsi z zachowaniem tradycji regionalnych.
Słowa kluczowe: krajobraz kulturowy, krajobrazy wiejskie, przekształcenia krajobrazu

1. Wstęp
Krajobraz jest pojęciem niezwykle złożonym, jednocześnie bardzo różnie rozumianym (Palang,
2006). Jego definicja, podobnie jak sam krajobraz, ciągle ewoluuje i podlega dyskusjom naukowym. Według Europejskiej Konwencji Krajobrazowej stanowi on obszar o charakterze wynikającym z działania czynników ludzkich i przyrodniczych (Konwencja, 2000). Tworzone są także
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definicje dotyczące jego zróżnicowania i typologii (Ostaszewska, 2005; Włodarczyk, 2009; Myga-Piątek, 2014). W zależności od uwarunkowań kulturowych, geograficznych, jak również pokrycia terenu definiuje się wiele typów krajobrazów, np. krajobraz górski, nizinny, przemysłowy
i inne (Degórski, 2009; Chmielewski i in., 2016).
Przestrzeń wiejska, traktowana często jako „krajobraz otwarty”, jest szczególnie cenną wartością. Cechuje się zwykle historycznym typem rozplanowania, układu, lokalizacją poszczególnych elementów architektonicznych typu: kościół, plac, cmentarz, a także lokalnymi formami
zagospodarowania i upraw (Lipińska, 2003). Ten często idealizowany krajobraz ulega ciągłym
zmianom, wynikającym z uwarunkowań ekonomicznych, gospodarczych czy społecznych. Wraz
z upływem czasu osadnictwo i działalność rolnicza dostarczają zasobów w postaci bioróżnorodności, nowych gatunków roślin, technik uprawy, zabudowy, ukształtowania terenu, nadając
tym samym unikatowe wartości i charakter każdemu regionowi Europy (Agnoletti, 2014). Ze
względu na znaczenie kultury rolnictwa w historii krajobraz wiejski jest jednym z najbardziej
reprezentatywnych nośników tożsamości kulturowej. Wiele z nich charakteryzuje się zachowaniem wartości tradycyjnych związanych z praktykami upraw, stanowiąc część strategii związanej z rozwojem obszarów wiejskich i ochroną środowiska. Znaczenie krajobrazów wiejskich
dostrzegane jest na poziomie międzynarodowym, o czym świadczy na przykład program Globally Important Ingenious Agricultural Heritage Systems (Globalne Ważne Systemy Dziedzictwa
Rolniczego). GIAHS ustanowiony został przez Organizację Narodów Zjednoczonych, zaś sam
krajobraz wiejski jest na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO (WHL) wśród krajobrazów
kulturowych (Agnoletti et al., 2019).
W Polsce duże zmiany w krajobrazie wsi zaobserwowano w ostatniej dekadzie XX i na początku XXI wieku. Związane były one z przemianami i funkcjonowaniem różnorodnych procesów po II wojnie światowej, także z transformacją polityczną i ekonomiczną w 1989 roku.
Znaczące przemiany w krajobrazie wywołały także procesy globalizacji, jak również te związane
z gospodarowaniem przestrzennym, takie jak niekontrolowany rozrost miast – suburbanizacja
oraz semiurbanizacja terenów wiejskich (Wilkosz-Mamcarczyk i in., 2020).

2. Materiały i metody
2.1. Metody badawcze
W badaniach posłużono się metodą holistyczną – całościową, obejmując nią ewolucję krajobrazów wiejskich obszaru Małopolski z perspektywy ostatnich kilku dziesięcioleci i odnosząc
ją do warunków współczesnych. Na podstawie opracowań naukowych przeanalizowano także
aktualne trendy i zmiany społeczno-gospodarcze, które mają lub miały znaczny wpływ na jego
przemiany. Rozdział ma charakter przekrojowy: badania terenowe przeprowadzono na obszarze
wybranych miejscowości województwa małopolskiego. Celem badań było przedstawienie różnorodności i bogactwa krajobrazów, które są ważne dla tożsamości kulturowej i gospodarki lokalnych społeczności, a wiele z nich stanowi już przemijające krajobrazy wiejskie. W wybranych
studiach przypadku oraz na podstawie badań in situ sporządzono dokumentację fotograficzną,
która oddaje specyfikę i różnorodność przemijających widoków. Krajobraz wiejski został podzielony na elementy składowe, które przyczyniają się do kształtowania jego charakteru i cech indywidualnych, takich jak: układ przestrzenny wsi, zabudowa, przestrzeń publiczna, budownictwo
sakralne, zieleń i zwierzęta.
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2.2. Obszar badań
Obszar badań obejmuje wybrane tereny wsi w obrębie granic administracyjnych województwa małopolskiego. Region ten cechuje charakterystyczny krajobraz związany z ukształtowaniem powierzchni. Dzięki położeniu na obszarach górsko-wyżynnych krajobraz Małopolski jest
bardzo zróżnicowany w stosunku do pozostałych województw. Położenie geograficzne województwa małopolskiego niewątpliwie znacząco wpływa na zmieniający się krajobraz regionu:
od Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w północnej części województwa, przez Nieckę Nidziańską, aż po Pieniny i Tatry Zachodnie. Ukształtowanie terenu ulega coraz częstszym przewyższeniom w kierunku południowym, co stanowi cenny walor przyrodniczy województwa.
Badaniami objęto wsie na obszarze całego województwa, skupiając się głównie na miejscach
zlokalizowanych wokół miast, gdzie zaobserwować można tendencję dynamicznych zmian
użytkowania i zagospodarowania obszarów wiejskich. Wieś Węgrzce, Dziekanowice czy Bibice
zlokalizowane na północ od Krakowa stanowią często „sypialnię” mieszkańców miasta. Coraz
rzadziej spotyka się tam zabudowę tradycyjną oraz pola rolne, gdyż pojawiają się nowoczesne
budynki i deweloperskie osiedla. Nieustannie rosnące zainteresowanie działkami na tych obszarach powoduje wzrost cen gruntu, co skłania rolników do odrolnienia gruntów i sprzedaży
ziemi, a w konsekwencji prowadzi do rozbudowy infrastruktury. Następuje umiastowienie wsi,
skutkujące zmianą walorów krajobrazowych. Przeanalizowano także wsie zlokalizowane wokół
mniejszych miast, Wadowic i Skawiny: Borek Szlachecki, Zelczynę, Wolę Radziszowską, Lanckoronę oraz Brzeźnicę. Charakteryzują się one nieco mniejszymi przekształceniami krajobrazu
niż te zlokalizowane bliżej dużych miast. Wśród przykładów znalazły się także wsie o charakterze turystycznym, położone w miejscowościach górskich, w których również widać przemiany,
ale ze względu na wzmożony udział turystów kultywuje się tradycje związane z lokalnością
(Białka Tatrzańska, Wierchomla) (ryc. 1).
(a)

(b)

Opracowanie: J. Rajca

Ryc. 1. Obszar Małopolski objęty badaniami: (a) lokalizacja województwa małopolskiego na mapie Polski i Europy,
(b) lokalizacja badanych wsi
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3. Wyniki
Krajobraz wiejski kształtowany jest przez liczne czynniki, m.in. ukształtowanie powierzchni, lokalizacje, elementy przyrodnicze, kulturowe i ekonomiczne oraz te związane z funkcjonowaniem
rolnictwa, rozmieszczeniem i strukturą upraw. W rozdziale skupiono się na analizie czynników,
które według autorów mają największe znaczenie w kreowaniu krajobrazu wsi. Scharakteryzowano i udokumentowano czynniki związane z działalnością człowieka (planowanie, budownictwo, zieleń). Czynniki związane z ukształtowaniem powierzchni są niewątpliwie ważnym
elementem i stanowią tło dla wcześniej wymienionych, jednak są one niezmienne i niepodatne
na działalność człowieka.

3.1. Układy przestrzenne wsi
Układ przestrzenny małopolskich wsi sięga okresu średniowiecza. Do dzisiejszego dnia można odczytać w krajobrazie charakterystyczny kształt „ulicówek”. Dawniej zabudowa skupiona
była przy ulicy, placu wiejskim i kościele. Dalej zlokalizowane były sady i grunty orne tworzące w panoramie przedpole widokowe. Sylweta wsi stanowiła charakterystyczny obraz, którego
dominantą była wieża kościelna i wysokie zadrzewienia, pełniące funkcje dopełnienia widoku
w panoramie (ryc. 2).

Fot. M. Wilkosz-Mamcarczyk

Ryc. 2. Panorama wsi Brzeźnica z widoczną dominantą kościoła oraz licznie powstającą nową
zabudową, powoli przejmującą przedpole widokowe w panoramie

Dostrzegalny był także dystans pomiędzy poszczególnymi wsiami, obecnie niezauważalny
w związku z rozlewaniem się zabudowy i zagospodarowaniem pod nią części uprawnej. Krajobraz Małopolski od wieków kojarzony był także z mozaiką działek, co związane było jeszcze
z kodeksem Napoleona, dzielącym gospodarstwa na równe części pomiędzy każdego potomka
właściciela (Sroka, 2018). To skutkowało wykształceniem się w krajobrazie barwnej mozaiki
pól uprawnych, szczególnie widocznej wiosną i latem, kiedy to w krajobrazach małopolskich
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wsi pojawiają się różnokolorowe „dywany” tworzone przez poszczególne rodzaje uprawianych
zbóż i innych roślin uprawnych. Niestety, w ostatnim czasie z racji odchodzenia od rolnictwa ta
mozaika zanika. Zamiast pól pojawiają się użytki nierolnicze i leśne (ryc. 3).
Przekształcanie ziemi rolnej w tereny budowlane ma także konsekwencje związane z powstawaniem nowej, deweloperskiej zabudowy w krajobrazie wsi (ryc. 4).
To z kolei doprowadziło do wprowadzenia nowych, nienaturalnych podziałów terenów
rolniczych na niewielkie działki budowlane najczęściej o powierzchni ok. 8–13 arów, a nawet
mniejszych.

Fot. M. Wilkosz-Mamcarczyk

Ryc. 3. Mozaika pól z widoczną sukcesją leśną na
nieuprawianych terenach

Fot. J. Rajca (a, b, c, d), M. Wilkosz-Mamcarczyk (e)

Ryc. 4. (a), (b) Widok z gospodarstwa rolnego na pola, wśród pól widać nowoczesną zabudowę szeregową, Węgrzce (c), (d) wyłaniające się zza pól nowoczesne zabudowania we wsi Węgrzce, (e) Brzeźnica – osiedle domków
deweloperskich w krajobrazie ruralistycznym
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4. Budownictwo wiejskie
Tradycyjnym materiałem budowlanym wykorzystywanym w budynkach mieszkalnych w Małopolsce było drewno. Chata posiadała zwykle konstrukcję zrębową lub słupową (Uruszczak,
2013). Przez wieki ten rodzaj materiału budowlanego był powszechnie stosowany na tym terenie ze względu na łatwy dostęp do niego oraz możliwość łatwej obróbki. Niestety, materiał ten
ulegał także szybkiemu zniszczeniu poprzez niską odporność na warunki atmosferyczne czy
szkody wywołane ogniem.
Obecnie zmiana spojrzenia na architekturę powoduje zaniedbywanie tradycyjnych domów
drewnianych oraz pogorszenie ich stanu technicznego (Bach i Uruszczak, 2005). W Małopolsce
regionalizm w architekturze wiejskiej, kojarzony zwykle z architekturą drewnianą, jest obecnie
zjawiskiem mało powszechnym. Charakterystyczne niegdyś budownictwo (z różnymi odmianami specyficznymi dla obszaru np. Podhala, Krakowa itp.) zanika (ryc. 5).
Współcześnie tylko w niektórych regionach budynki drewniane stanowią istotny komponent
krajobrazu wiejskiego Małopolski (Gorączko i Gorączko, 2015) (ryc. 6).
Różnice obserwuje się także w wysokości budynków mieszkalnych i ich formie. Niegdyś
były one niskie, zwykle jednokondygnacyjne z dwu- lub czterospadowym dachem, wkomponowane w otaczający krajobraz i pokrycie terenu. Obecnie są to wysokie, wielokondygnacyj-

Fot. J. Rajca

Ryc. 5. Tradycyjne małopolskie chaty drewniane: (a) chata we wsi Dziekanowice, (b) drewniana chata dwurodzinna,
połowa przemalowana na zielono, ścianę boczną stanowi panel z blachy, Węgrzce, (c) drewniana chata w Bibicach

Fot. M. Wilkosz-Mamcarczyk

Ryc. 6. Wiejska zabudowa tradycyjna (a), drewniane chaty w Lanckoronie (b)
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ne bryły z płaskim dachem (lata 70.–90.) lub mocno rozbudowane konstrukcje o charakterze
willowym, stanowiące obce elementy w krajobrazie. Dyskusyjny pozostaje także kolor elewacji. Poprzez zastosowanie naturalnych materiałów drewniane budynki były zintegrowane
z krajobrazem. Obecne niejednokrotnie mocno wyróżniają się poprzez użycie jaskrawych kolorów (ryc. 7).
Z krajobrazu Małopolski, w związku z rezygnacją z hodowli zwierząt gospodarskich, z zabudowań znikają stodoły, budynki gospodarcze, które zastępowane są najczęściej budynkami
garaży, jedno-, dwustanowiskowymi (ryc. 8).

Fot. J. Rajca

Ryc. 7. Powolne zanikanie starych form budownictwa, bryły architektonicznej, na rzecz bardziej współczesnych
rozwiązań; specyficzna forma zabudowy ze względu na kształt, kolor i formę: (a) wieś Węgrzce, (b) wieś Dziekanowice, (c) wieś Węgrzce, (d) wieś Węgrzce, (e) zestawienie współczesnej formy zabudowy z tradycyjną drewnianą, Brzeźnica, (f) nowoczesna zabudowa willowa we wsi Węgrzce

Fot. J. Rajca

Ryc. 8. Po lewej stara, jeszcze funkcjonująca stodoła w zestawieniu z odnowioną, pełniącą funkcję garażu
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Postępująca suburbanizacja, semiurbanizacja, a także brak świadomości lokalnego społeczeństwa, zmiana formy zatrudnienia i sytuacja ekonomiczna powodują, że obecnie wznoszone
konstrukcje budynków mieszkalnych rzadko zachowują lokalny, tradycyjny charakter. Coraz
częściej zauważyć można model, w którym mieszkańcy wsi znajdują zatrudnienie w mieście,
rezygnując z prowadzenia gospodarstwa rolnego. Powoduje to powolne zanikanie tradycyjnej
architektury drewnianej w Małopolsce.

5. Przestrzenie publiczne
Do niedawna na wsi nie pojawiało się pojęcie przestrzeni publicznej, obecnie kojarzone bardziej
z przestrzenią miejską. Choć od dawien dawna funkcję tę pełniła droga, przy której lokowano
zabudowę. Było to miejsce rozmów, spotkań towarzyskich mieszkańców czy wymiany informacji. Drugim równie ważnym miejscem integracji społeczności wiejskich był plac przykościelny.
Oprócz tego istniały także miejsca powszechnie dostępne z dużą przestrzenią, gdzie zwykle organizowano imprezy związane ze świętami kościelnymi lub tradycją lokalną. Obecnie, w związku z napływem mieszkańców ze środowiska miejskiego, pojawiła się potrzeba nowego komfortu, jak również wielofunkcyjności takiego miejsca. Niepokój budzą współcześnie prowadzone
inwestycje służące odnowie centrów wsi, a często sprowadzające się do budowy parkingów czy
asfaltowania ścieżek spacerowych. Inwestycje te nie pozwolą na utrzymanie wiejskiego charakteru miejscowości, co może mieć negatywny wpływ na środowiskowy wymiar jakości życia jej
mieszkańców (Sawicka, 2014). W wielu badanych miejscowościach w centrum lokowany jest
plac zabaw, którego architektura odbiega od lokalnych wzorców i tradycji. Często wykonany jest
z plastikowych elementów o uniwersalnym charakterze.

6. Wiejskie obiekty sacrum
Znaczący wpływ na wiejski krajobraz Małopolski
mają obiekty sacrum. Wiele z nich znalazło się
na liście UNESCO, co niepodważalnie świadczy
o wartości i znaczeniu wytworów architektonicznych na tym terenie (ryc. 9).
W przeważającej części są to budynki wzniesione w stylu gotyckim, których głównym materiałem budowlanym jest drewno. Usytuowane są
najczęściej w centralnej części wsi, co wskazuje
na wagę kościoła w życiu jej mieszkańców. Obiekty te mają bardzo dobre połączenie z główną
drogą przebiegającą przez miejscowość lub leżą
bezpośrednio przy niej, ułatwiając tym samym
dostęp do świątyni wszystkim parafianom. Kościoły stanowiły także symbol wsi, jej dominantę.

Fot. M. Wilkosz-Mamcarczyk

Ryc. 9. Drewniany kościół w Krzęcinie
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(a)

(b)

(c)

(d)

Fot. M. Wilkosz-Mamcarczyk (a), J. Rajca (b, c, d)

Ryc. 10. (a) kapliczka przydrożna, w tle lipy, dalej pola uprawne, Czernichów, (b) kapliczka przydrożna na wzniesieniu, obita klinkierem ze schodami w kamieniu i metalową poręczą, rondo we wsi Batowice, (c) ceglana kapliczka przy OSP we wsi Bosutów, ogrodzona i przyozdobiona sztucznymi kwiatami, (d) przydrożna kapliczka na
rondzie, w otoczeniu wiśni i bylin, Dziekanowice
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Z wyznaczanymi przez dzwon kościelny godzinami związany był także dzień pracy na roli. Ciekawym elementem wiejskiego krajobrazu są kapliczki przydrożne, w większości w postaci przydrożnych krzyży lub rzeźb świętych, patronów miejscowości bądź fundatorów (ryc. 10).
Niestety duża część obiektów sacrum ulega zniszczeniu i zapomnieniu. Niewątpliwie ma
na to wpływ zmiana poglądów społeczeństwa: religia traci na znaczeniu, wsie się wyludniają,
a kościoły i cerkwie tracą swoją funkcję (Szałagin, 2003). Wiele z nich ma także bardziej współczesne zamienniki (ryc. 11).

Fot. M. Wilkosz-Mamcarczyk

Ryc. 11. Zestawienie starego kościoła z nowym w Białce Tatrzańskiej

7. Roślinność wiejska
Roślinność na wsi miała niezwykle ważne znaczenie, począwszy od ozdobnego poprzez użytkowe do symbolicznego. Ogrody wiejskie – ozdobne, często zlokalizowane przed wejściem do
domów, pełne były kolorowych kwiatów, takich jak: malwy (Alcea rosea), rudbekie (Rudbeckia
L.), floksy (Phlox), goździki (Dianthus), dalej za domem i częścią gospodarczą zlokalizowany był
sad. W każdym domostwie znajdowało się także duże stare drzewo: dąb (Quercus L.) lub lipa (Tilia), które według ludowych wierzeń miały chronić przed nieszczęściami. Współczesny charakter ogrodów przydomowych niczym nie przypomina tych dawnych wiejskich. Obecnie ważnym
elementem jest przystrzyżony trawnik, a wokół niego żywopłot z żywotników. Taki typ ogrodu
jest łatwy w utrzymaniu, ale nie zapewnia bioróżnorodności. Duże znaczenie miały także ogrody
przykościelne, w których sadzono, lipy, modrzewie, dęby. Tworzyły one również tło dla kapliczek
i krzyży przydrożnych. Związane to było z symboliką, jaką pełniły w kulturze ludowej (Frey,
2013). Kiedyś także rozległe ogrody plebańskie miały charakter głównie użytkowy z ogrodami
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ziołowymi, sadami i stawem wykorzystywanym do hodowli ryb. Dzisiaj mają funkcje mieszane:
użytkową i reprezentacyjną (Wilkosz-Mamcarczyk i Olczak, 2019).
W związku z tym, że Małopolska jest dużym producentem owoców, szczególnie pięknie
w krajobrazie prezentują się kwitnące drzewa. Charakterystyczna dla obszarów Małopolski jest
także zieleń śródpolna. Zieleń śródpolna krajobrazów wiejskich, pod każdą postacią (punktowa,
pojedyncze drzewa, grupa krzewów itp.), stanowi malowniczy akcent wśród pól, jednocześnie
jest ważnym elementem dla fauny i zapewnia jej różnorodność (Pustkowiak i in., 2021). Powoli
wkraczające na te tereny rolnictwo monokulturowe powoduje ujednolicenie krajobrazu i jego
monotonność (ryc. 12).
Zauważa się także powoli zanikające zwyczaje związane np. z wierzbą głowiastą, która poprzez zabiegi związane z wycinaniem nowych gałęzi, by pozyskać materiał np. do wyrobu płotów,
była ogławiana. Dzięki temu w naturalny sposób przedłużano jej życie, a co za tym idzie zapewniano przetrwanie wielu gatunkom zwierząt. Obecne zaniechanie tych zwyczajów prowadzi do tego,
że wierzby zaczynają się przełamywać i powoli wycofują się z krajobrazu Małopolski (ryc. 13).

Fot. M. Wilkosz-Mamcarczyk

Ryc. 12. Pola uprawne z widoczną roślinnością śródpolną,
Mucharz

Fot. M. Wilkosz-Mamcarczyk

Ryc. 13. Dawna droga, przy
której rosły wierzby głowiaste stanowiące powszechny
niegdyś element krajobrazu,
Brzeźnica
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8. Zwierzęta gospodarskie
Jeszcze 10–20 lat temu powszechnym widokiem na wsi były zwierzęta gospodarskie. Przed domem zwykle wolno chodziło ptactwo, w sadzie lub na łące pasły się krowy, konie, a na halach
wypasane były owce. Do dzisiejszego dnia taki obraz idyllicznej wsi wykształcił się w naszych
wyobrażeniach o niej. Obecnie niewiele jest miejsc w Małopolsce, gdzie „na żywo” można zobaczyć wypas koni czy owiec. Zwierzęta były wykorzystywane do prac polowych, dziś jest to już
bardzo rzadka praktyka (ryc. 14). W większości hodowle prowadzone są na wielką skalę, w dużych gospodarstwach. Małe gospodarstwa nie utrzymują pojedynczych sztuk zwierząt, uznając
ich hodowlę za mało opłacalną lub w związku z prowadzoną pracą pozarolniczą właściciele nie
mają na to czasu.

Fot. M. Wilkosz-Mamcarczyk (a), J. Rajca (b, c), B. Olczak (d)

Ryc. 14. Zwierzęta gospodarskie i prace rolne: (a) odchodzące w niepamięć prace z wykorzystaniem zwierząt,
Brzeźnica, (b) praca w polu, Węgrzce, (c) zagroda we wsi Węgrzce, (d) wypas owiec, Ojcowski Park Narodowy

9. Dyskusja
Dla mieszkańców współczesnych miast wieś nadal stanowi symbol bezpiecznego schronienia –
przed korporacyjnymi wyzwaniami, pośpiechem, wszechogarniającą miejską zabudową. Będąc
na wsi, realizują pragnienia spokoju, kontemplacji widoków, bezpośredniego kontaktu z przyrodą oraz zdrowej, fizycznej aktywności czy korzystania z produktów pracy rolnika (Górka, 2017).
Podobnie jednak jak w miastach, na wsi widoczne jest podążanie za tzw. nową, lepszą jakością
życia. Ma to swoje przełożenie w różnych dziedzinach życia wiejskiego. Mechanizacja rolnictwa,
postęp i rosnące zapotrzebowanie na żywność spowodowały jego intensyfikację, zwłaszcza na
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obszarach wysoko produktywnych. Coraz częściej właściciele małych gospodarstw zaprzestają
pracy na roli, a grunty mniej żyzne lub niezdatne do intensywnego rolnictwa są odłogowane. Takie podejście znacząco wpływa na zmiany w krajobrazach kulturowych wsi (Król, 2020). Ludzie
są dziś mniej związani ze swoją ziemią niż kiedyś. Dawniej ziemia była głównym lub jedynym
źródłem dochodów dla większości mieszkańców wsi, co wpływało na to, że byli oni związani
ze swoim majątkiem. Kultywowano tradycje uprawy ziemi przez pokolenia, starszyzna uczyła
potomków od najmłodszych lat metod hodowli i kultury rolnej, dlatego też ludzie przywiązywali się do ziemi i otaczającego ich krajobrazu. W dzisiejszych czasach, ze względu na zmiany
gospodarcze i technologiczne, migracja ludności wiejskiej jest normalnym procesem. Emigracja,
przyswajanie nowych wzorców skutkuje często nieodwracalnymi zmianami charakteru pojedynczych miejscowości (Michałek, 2013).
Wiele krajów Zachodniej Europy podjęło działania mające na celu odnowę wsi poprzez
projekty polegające na wdrożeniu wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego przy zachowaniu
tradycji i regionalizmu wsi, np. program Leader w Niemczech i Austrii. Program ten opiera się
na uspołecznianiu projektów, jak również zaangażowaniu władz w planowanie przestrzenne wsi
przy wykorzystaniu fachowego doradztwa (Wilczyński, 2009). Program LEADER stał się istotnym elementem polityki rozwoju wsi (Chevalier i Maurel, 2010). W Polsce od czasu wstąpienia
do Unii Europejskiej większość środków finansowych przeznaczanych było na polepszenie stanu technicznego gospodarstw wiejskich (Wilczyński, 2009). Dużego znaczenia w zachowaniu
tradycyjnego krajobrazu wsi nabiera także rozwój turystyki wiejskiej powodujący zmiany przestrzenne w rejonie Małopolski. Już od dłuższego czasu zauważalny jest stopniowy wzrost zainteresowania taką formą turystyki, głównie ze strony mieszkańców obszarów miejskich. Wskazany
rodzaj wypoczynku polega w dużej mierze na doznaniach całkowicie odmiennych od codzienności życia w mieście i jest powiązany z otaczającym krajobrazem, lokalnym folklorem, gościnnością i serdecznością gospodarza ośrodka agroturystycznego.
Agroturystyka w ostatnich latach stała się najprężniej rozwijającą się formą turystyki (Bajgier-Kowalska i in., 2016). Stwierdzić można zatem, że wygląd krajobrazu wiejskiego i rozwój agroturystyki są współzależne od siebie. Powstawanie ośrodków turystyki agrarnej nie
jest możliwe bez elementów środowiska naturalnego w okolicy (Mikulska, 2008), a atrakcje
naturalne często stanowią główny czynnik w wyborze punktu turystycznego i wpływają na powstawanie ośrodków turystycznych. Warunek ten zapobiega zbytniej rozbudowie wsi i wpływa
na pielęgnację lokalnej przyrody. Można również przyjąć, że wraz ze zwiększającą się liczbą
lokalnych gospodarstw agroturystycznych wzrasta tendencja do zachowania lokalnego folkloru
i stylu architektonicznego typowego dla regionu. Pielęgnowane są również takie zabudowania,
jak stajnie, stodoły, obory i inne punkty chowu zwierząt. Część terenów przeznaczona jest na
sady i pola rolne, które mają za zadanie przybliżyć turyście specyfikę życia na wsi. Wziąwszy
pod uwagę konieczność współistnienia naturalnego ekosystemu oraz typowej zabudowy wiejskiej, konieczne jest zachowanie równowagi pomiędzy tymi dwoma kluczowymi czynnikami, co
często chroni przed nadmierną wycinką lasów, wyrzucaniem odpadów czy zanieczyszczeniem
rzek i jezior. Z drugiej jednak strony nie wszystkie formy działalności agroturystycznej służą jedynie promowaniu kultury regionu, tak aby zachować żywą tradycję. Nadmierne urynkowienie
może doprowadzić w niektórych miejscach do zaniku autentyczności. Można to zaobserwować
na przykładzie folderów reklamowych najbardziej turystycznych rejonów (Ziernicka-Wojtaszek
i Zawora, 2010). Zauważyć można, że gospodarstwa czerpią zyski z niewiedzy i często naiwności turystów. Ponadto rozwój jakiejkolwiek formy turystyki i zwiększenie natężenia gości ma
niekorzystny wpływ na środowisko naturalne (Mikulska, 2008). Wydeptywanie ścieżek, niszczenie lokalnej roślinności, wyrzucanie śmieci w miejscach niedozwolonych przez osoby prywatne to tylko niektóre ze skutków ubocznych wzmożonej turystyki. Jednocześnie tam, gdzie
dopuszcza się budowę różnego rodzaju infrastruktury turystycznej (np. stoki narciarskie, tory
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saneczkowe itd.), następują nieodwracalne zmiany w środowisku, a wycinka lasów wpływa na
lokalny ekosystem.  
Warto zauważyć, że największą popularnością cieszą się gospodarstwa agroturystyczne leżące na granicy lub w bardzo bliskiej odległości od skupisk miejskich, takich jak Kraków, Zakopane,
Tarnów, Nowy Sącz. Takie położenie zwiększa popularność oferty ze względu na możliwość skorzystania z wypoczynku wiejskiego, dając jednocześnie komfort psychiczny i możliwość łatwego
dostępu do miasta w razie potrzeby lub konieczności.

10. Podsumowanie
Krajobraz wiejski stanowi bogate dziedzictwo oraz skarbnicę wartości kulturowych. Problematyka zachowania tradycyjnego krajobrazu wiejskiego jest niezwykle trudna i wymaga uwzględnienia wielu elementów, w tym także różnych interesów i potrzeb mieszkańców. Pojawiają się
jednak pytania: Do jakiego stopnia można sobie pozwolić na zmiany? Czy powinniśmy kreować
nowe wzorce wsi i nową scenerię jej krajobrazu, puszczając w niepamięć obraz idyllicznych
małopolskich chat z piękną zielenią wokół i zaplanowaną zabudową? Zdaniem autorek, nie
jest możliwe powstrzymanie innowacji technologicznych i przemian w krajobrazie wiejskim,
ale można wszystkie zmiany wprowadzać w sposób wyważony, zachowując przy tym tradycje i regionalizm. Niezbędne wydaje się decydowanie o zmianach z uwzględnieniem: partycypacji społecznej, zaangażowania lokalnych społeczności, planowania opartego na dyskusjach
i rozmowach, ekologii środowiska wiejskiego związanej z krajobrazem, edukacji w zakresie
pozytywnych aspektów zachowania lokalności i kwestii ekonomicznych. Środowisko naturalne
i krajobraz wiejski stają się wówczas niezbędnymi składnikami biznesu przynoszącego dochód
regionowi, a jednocześnie pozwalają na zachowanie dziedzictwa tradycji wsi.
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Streszczenie
Sposób zagospodarowania przestrzeni wiejskich jednostek osadniczych, szczególnie w sytuacji zachowania historycznych układów przestrzennych i tradycyjnych form budownictwa,
jest jedynym z nośników dziedzictwa kulturowego regionu. Głównym celem niniejszego badania było wskazanie unikatowych struktur przestrzennych Polskiego Spisza – historycznej krainy Małopolski. W pracy szczególną uwagę skupiono na miejscowości Frydman – jednej z najstarszych wsi Spisza. Analizie poddano stopień zachowania układu ruralistycznego i form
organizacji zagród tej miejscowości. W wyniku badań wskazano charakterystyczne cechy dla
zagospodarowania Frydmana, które nie zostały utracone pomimo zmian przestrzennych, architektonicznych, gospodarczych i społecznych. Cennym źródłem wiedzy o historii jednostek
wiejskich i rozwoju ich zagospodarowania przestrzennego są m.in. archiwalne podkłady kartograficzne, które wykorzystano do identyfikacji zachowanych elementów dawnego założenia wsi, jak również wskazania zmian, jakie zaszły w strukturze przestrzennej Frydmana od
XVIII wieku. W tym celu archiwalne mapy topograficzne pochodzące z XVIII, XIX i XX wieku
porównano z aktualnymi opracowaniami kartograficznymi, takimi jak m.in. ortofotomapa.
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Praca miała również na celu identyfikację głównych przyczyn transformacji zachodzących
w układzie przestrzennym analizowanej wsi.
Słowa kluczowe: historyczny układ przestrzenny, tradycyjna zabudowa zagród, archiwalna
kartografia

1. Wstęp
Ukształtowanie przestrzeni kulturowej regulowane jest przez czynniki pierwotne – pochodzenia naturalnego, oraz wtórne – będące wynikiem działalności człowieka. Czynniki te, działając na zasadzie sprzężeń zwrotnych, prowadzą do formowania się różnorodnych przestrzeni
kulturowych. Przestrzenie te ze względu na podobieństwo oddziałujących na nie czynników
mają wspólne cechy tworzące bogactwo kulturowe. Dziedzictwo to identyfikujące społeczeństwa
regionalne i narody buduje dorobek ludzkości (Kornecki, 1982). Panorama kulturowa stanowi
jeden z integralnych elementów lokalnego dziedzictwa kulturowego.
Pejzaż kulturowy w coraz większym stopniu jest rezultatem działalności antropogenicznej.
Człowiek kreuje zagospodarowanie przestrzeni, ale także kształtuje wzory zachowań i zwyczaje oparte na tradycyjnych wartościach kulturowych. Elementy te, budujące dziedzictwo kulturowe, oddziałują na społeczeństwo – na jego mentalność, postawy, warunkując jednocześnie dalszy rozwój. Świadomość bogactwa i różnorodności dziedzictwa kulturowego obszarów
wiejskich stanowi podstawę umacniania poczucia tożsamości mieszkańców, a także gwarancję
zachowania tej tożsamości. Jest także elementem powodującym dumę z rejonu zamieszkania
czy pochodzenia. Regionalne dziedzictwo kulturowe stanowi ponadto istotny wkład w europejską kulturę i gospodarkę ukazujący endemiczną różnorodność we wspólnocie europejskiej
(Konopka i in., 2001).
Krajobrazy kulturowe, czyli przestrzeń zawierająca elementy przyrodnicze i wytwory cywilizacji, historycznie ukształtowana w wyniku działania czynników naturalnych i działalności
człowieka (Ustawa, 2003) jest istotnym elementem dziedzictwa kulturowego regionu. Krajobraz zarówno polskich wsi, jak i miast na skutek globalizacji ulega nieustannym przemianom.
Intensywnie przekształcane, a nawet drastycznie zanikające tradycyjne formy zagospodarowania przestrzeni powodują, iż konieczne jest badanie i monitorowanie zmian unikatowych cech
układów ruralistycznych. Zidentyfikowanie i podkreślenie ich rangi pozwoli na zachowanie autentyczności form przestrzennych (Mitkowska, 2007), a dla społeczności może stanowić istotny
detal określający tożsamość ich miejsca zamieszkania.
W opracowaniu skupiono się na pejzażu kulturowym wsi, w szczególności na budujących
go układach ruralistycznych. Jak wskazuje Kornecki (1982), wieś jako podstawowa jednostka
osadnicza jest organizmem, w którym w większym stopniu niż na obszarach zurbanizowanych
krystalizują się cechy identyczności kulturowej. To właśnie obszary wiejskie często utożsamiane
są z tradycją, kulturą ludową i zachowaniem ponadczasowych wartości materialnych i niematerialnych (Prus i in., 2020).
W pracy przedstawiono analizę historycznych form zagospodarowania przestrzeni w miejscowości Frydman – jednej z najstarszych wsi Polskiego Spisza. Identyfikacji poddano charakterystyczne dla wsi cechy, które nie zostały utracone pomimo zmian gospodarczych, przestrzennych, architektonicznych i społecznych. Cechy te są wskaźnikami świadczącymi o wyjątkowości
miejsca – budującymi dziedzictwo kulturowe spiskiego regionu. Szczególny nacisk położono na
elementy związane z zachowaniem układu przestrzennego, form organizacji zagród i zespołów
budowlanych w miejscowości Frydman.
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Celem badań było zidentyfikowanie i scharakteryzowanie elementów typowych dla dziedzictwa kulturowego Frydmana, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystycznych elementów układu ruralistycznego. Analizie poddano wybrane komponenty fizjonomii wsi, takie jak
m.in. układ zabudowy i organizacja zagród. Szczegółowo opisano unikatowe elementy budujące
układ ruralistyczny Frydmana. W pracy dokonano także ogólnej charakterystyki typów genetycznych jednostek osadniczych występujących w regionie Polskiego Spisza.
W oparciu o historyczne i aktualne materiały kartograficzne wykonano analizę przeobrażeń przestrzennych, jakie zaszły w zagospodarowaniu i układzie miejscowości Frydman. Ponadto w pracy wskazano potencjalne mechanizmy, jakie wpływały na przekształcenia układu
wsi. Zwrócono również uwagę na możliwość kształtowania nowej zabudowy, co jest procesem
naturalnym i nieuniknionym, przy jednoczesnym poszanowaniu i zachowaniu historycznych elementów układu ruralistycznego.

2. Dziedzictwo kulturowe zapisane w układach
ruralistycznych
Jak wskazują Duriasz-Bułhak i in. (2011) dziedzictwo kulturowe regionu obok jego składników niematerialnych (sposób gospodarowania i wytwarzania – praktyki rolnicze, rzemiosło
i rękodzieło, sztuka ludowa, tradycyjne przetwory i potrawy, spuścizna duchowa – obyczaje
i obrzędy, legendy, język – gwara, stroje, muzyka) budują elementy materialne, do których
zaliczane są:
•
•
•

architektura,
krajobraz – osiedla, wsie, układ przestrzenny wsi,
przedmioty i narzędzia.

Układy przestrzenne wsi stanowią zatem istotny element dziedzictwa, będący nośnikiem
dawnych umiejętności, unikatowości oraz poczucia tożsamości, mówiącym o wspólnej historii.
Historyczny układ ruralistyczny definiowany jest w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Ustawa, 2003) jako przestrzenne założenie wiejskie zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone
w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg.
Ten sam akt prawny (Ustawa, 2003) podaje ponadto, że przez pojęcie „historyczny zespół budowlany” należy rozumieć powiązaną przestrzennie grupę budynków wyodrębnioną ze względu
na formę architektoniczną, styl, zastosowane materiały, funkcję, czas powstania lub związek
z wydarzeniami historycznymi.
Historyczne układy ruralistyczne są jak księga, w której zapisuje się dzieje wsi kształtowane przez człowieka wspólnie z przyrodą. Zachowanie pierwotnego układu zabudowy oraz
tradycyjnych elementów architektury pozwala odczytywać historię wsi (Duriasz-Bułhak i in.,
2011). Planowaniem przestrzennym wiejskich form osadniczych i terenów rolnych (Pijanowski i in., 2016) oraz badaniem ich historii powstania i rozwoju zajmuje się ruralistyka (Tworkowski, 1946).
Architektura wsi jest materialnym składnikiem dziedzictwa kulturowego. Na architekturę
układów urbanistycznych, jak wskazują Konopka i in. (2021), składają się: zespoły obiektów
mieszkalnych, gospodarczych, przemysłowych i użyteczności publicznej. Podstawową zasadą
przyświecającą wiejskiemu budownictwu była przede wszystkim użyteczność i praktyczność
rozwiązań technicznych. Ta wiedza wynikała natomiast z pokoleniowych doświadczeń i miejscowych tradycji. Zgodnie z zasadą użyteczności, rodzaj istniejących obiektów dostosowany
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był do wielkości gospodarstwa i charakteru jego produkcji, a układ budynków odpowiadał
ich funkcji.
Regionalne zróżnicowanie architektury wiejskiej wynikało z miejscowych warunków: geograficznych (ukształtowanie terenu, klimat, dostępny surowiec), historycznych (przepisy prawne), społecznych i kulturowych (np. osiedlenie się we wsi cieśli, stolarza) (Konopka i in., 2001).

2.1. Typy genetyczne jednostek osadniczych
Zróżnicowane układy przestrzenne jednostek osadniczych są świadectwem odmienności kształtowania się osadnictwa. Najsilniejsze procesy osadnicze na terenie Polski zachodziły w średniowieczu. Krajobrazy kulturowe północnej, zachodniej, południowej, a także częściowo środkowej Polski są głównie efektem pochodzących z tego okresu działań osadniczych – tzw. wielkiej
kolonizacji na prawie niemieckim (Duriasz-Bułhak i in., 2011). W średniowieczu powstawały
dwa główne typy wsi: niwowe i łanów leśnych (Konopka i in., 2001). Na terenach nizinnych
przeważał niwowy układ gruntów, a dominujące typy wsi to okolnice, owalnice i ulicówki. Pochodzące sprzed XIII wieku okolnice i owalnice uznawane są za najstarsze typy genetyczne wsi,
których kształt wynikał z funkcji obronnej. Także wsie rozbudowane wzdłuż jednej drogi, czyli
ulicówki, zaliczane są do najstarszych typów wsi (Tkocz, 1988; Szulc, 2002; Wład, 2004). Na
terenach podgórskich i górskich najczęściej spotykanym układem był układ łanowy i wsie – wielodrożnice i łańcuchówki łanów leśnych (Duriasz-Bułhak i in., 2011). Wielodrożnice, czyli duże
wsie o zwartej zabudowie ciągnącej się wzdłuż kilkunastu dróg, są bardzo starym typem wsi
w Europie. Ten typ jednostki osadniczej powstawał w wyniku długotrwałego rozwoju i łączenia
się przysiółków (małych skupisk kilku zagród) z centralną częścią wsi. Natomiast wsie leśno-łanowe, zwane łańcuchówkami, są efektem planowanej akcji osadniczej połączonej z karczowaniem lasów. Osadnicy otrzymywali wówczas ziemie uprawne w postaci długich, równoległych
pasów – łanów, usytuowanych prostopadle do osi wsi – drogi, potoku. Zagrody sytuowane były
przy drodze, na początku łanu. Łańcuchówka w efekcie była wsią składającą się z dwóch długich
szeregów domów, luźno zlokalizowanych wzdłuż drogi lub potoku (Prus i in., 2015).
Na skutek akcji kolonizacyjnych prowadzonych w XVII i XVIII w. powstawały tzw. wsie olenderskie i osadnictwo fryderycjańskie cechujące się niezwykle regularnym rozplanowaniem. Przykładem takiej wsi jest Nowosolna w województwie łódzkim. Na skutek procesów uwłaszczenia
wsi w XIX w. jednostki osadnicze tego typu ulegały jednak rozbiciu na kilka kolonii (Konopka
i in., 2001).
Przemiany, jakim w przeszłości podlegały polskie wsie, wprowadziły duże zróżnicowanie
i regionalizację jednostek osadniczych. Charakterystyczne dla Pomorza, Śląska i Wielkopolski są
duże gospodarstwa i rozległe pola po dawnych majątkach, do niedawna uprawiane jeszcze przez
Państwowe Gospodarstwa Rolne. Natomiast w Polsce centralnej i południowej dominują drobne
i średnie gospodarstwa, tworzące charakterystyczną szachownicę pól (Konopka i in., 2001). Krajobraz kulturowy Polski północno-wschodniej, a częściowo Mazowsza i Podlasia, został ukształtowany głównie na skutek przemian, jakie miały miejsce w XVI wieku. Efektem rozwoju wielkiej
własności ziemskiej są zespoły dworsko-folwarczne. Komasacje i parcelacje gruntów zmieniały
następnie ich rozplanowanie.
W XIX w. krajobraz osadniczy ulegał zmianom na skutek działań związanych z uwłaszczeniem i wprowadzeniem płodozmianu. Zmiany te są najbardziej widoczne na terenach dawnego
zaboru rosyjskiego. Po II wojnie światowej nastąpiło natomiast rozproszenie zwartych wcześniej
układów zabudowy i chaotyczne zabudowywanie terenów rolniczych, na skutek czego w wielu regionach granica między terenami zabudowanymi a otwartymi uległa rozmyciu (Duriasz-Bułhak i in., 2011).
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3. Materiały i metody
3.1. Obszar badań
Badania prowadzono na terenie południowych krańców Małopolski (województwo małopolskie), obejmującym region kulturowy Spisza. Spisz jest regionem historycznym położonym
w Centralnych i Wewnętrznych Karpatach. W polskiej części Spisza, czyli części Zamagurza Spiskiego, znajduje się 14 wsi należących do gmin: Nowy Targ (Dursztyn, Krempach, Nowa Biała),
Łapsze Niżne (Falszyn, Frydman, Kacwin, Łapszanka, Łapsze Niżne, Łapsze Wyżne, Niedzica,
Trybsz) i Bukowina Tatrzańska (Czarna Góra, Jurgów, Rzepiska) (www1). Od północnego-zachodu Spisz sąsiaduje z Podhalem. Zachodnią i północną granicę regionu stanowi rzeka Białka,
wschodnią obecnie Jezioro Czorsztyńskie (Rak, 2019).
Spisz jest historyczną krainą, która do 1920 roku należała do Królestwa Węgierskiego. Etnografowie datują kształtowanie się granic Spisza na XIII wiek. Przez stulecia zmieniały się
panujące stosunki polityczne, własnościowe, społeczne i gospodarcze (ryc. 1), a granice regionu
i struktura przestrzenna nie uległy stosunkowo znacznym zmianom (Skawiński, 2007).
W dziedzictwie kulturowym tego regionu widoczne są wpływy państw, w których granicach
znajdował się w różnych okresach Spisz – elementy kultury polskiej, węgierskiej, niemieckiej,
słowackiej i wołoskiej. Szczególnym znakiem różnorodności kulturowej jest dialekt spiski. Ślady
germanizmów zauważalne są w nazwach miejscowości, których geneza wywodzi się z osadnictwa niemieckiego – miejscowości Dursztyn, Falsztyn, Frydman są tego przykładem (Uchwała,
2019). Dynamiczna historia regionu spiskiego widoczna jest również w jego zabudowie i zabytkach. Region ten obfituje w charakterystyczne dla Spisza układy ruralistyczne.
Głównym obiektem opracowania jest wieś Frydman (ryc. 2) położona w gminie Łapsze Niżne (powiat nowotarski), oddalona 17 km od Nowego Targu i 35 km od Zakopanego. Frydman
jest jedną z najstarszych wsi Spisza. Lokacja wsi datowana jest na 1308 r. Miejscowość tę charakteryzuje specyficzny układ zabudowy i organizacji zagród.
Układ ruralistyczny Frydmana wskazywany jest jako jeden z czołowych zabytkowych zespołów ruralistycznych Małopolski. Ze względu na zachowany krajobraz kulturowy wpisany został
do wojewódzkiego rejestru zabytków. W „Wojewódzkim programie opieki nad zabytkami na
lata 2019–2021” (Uchwała, 2019) ze względu na swoje cenne zagospodarowanie (obok tak
charakterystycznych zespołów urbanistycznych i ruralistycznych Małopolski jak Kalwaria Zebrzydowska, Chochołów, Ojców, Nowy Wiśnicz, Lanckorona itd.) wskazany został jako obszar
do utworzenia parku kulturowego. W tym samym dokumencie znalazła się również propozycja
wpisania układu ruralistycznego Frydmana wraz z zabudową na listę światowego dziedzictwa
UNESCO (Uchwała, 2019).
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Ryc. 1. Stosunki własnościowe na Zamagurzu i Przedmagurzu w drugiej połowie XIV w.

Fot. A. Kukulska-Kozieł, tablica informacyjna w miejscowości Frydman
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Ryc. 2. Lokalizacja Polskiego Spisza i miejscowości Frydman na tle podziału administracyjnego

3.2. Metody badań
W pracy zastosowano trzy metody badawcze. Pierwszy etap badań opierał się na metodzie obserwacji, zaliczanej do najstarszych metod rejestrujących informacje i fakty (Apanowicz, 2002).
W ramach tego etapu dokonano wstępnego rozpoznania krajobrazów kulturowych Małopolski,
w celu wyboru regionu o interesujących i osobliwych cechach. Spośród bogatego zbioru cennych
krajobrazów kulturowych wyselekcjonowano obszar Polskiego Spisza ze względu na dużą liczbę
tradycyjnych i unikatowych układów ruralistycznych, które zidentyfikowano w literaturze dotyczącej jego historii i tradycji (Saysse-Tobiczyk, 1947; Budz i Kowalczyk, 2008). Przeprowadzona
w kolejnym kroku interpretacja danych posłużyła do zawężenia problemu badawczego i wyboru
właściwego obiektu na potrzeby studium przypadku, które było kolejną zastosowaną metodą
badawczą, sprowadzającą się do szczegółowej analizy konkretnego jednostkowego zdarzenia
– obiektu (Poskrobko, 2012). Na etapie analizy układu ruralistycznego Frydmana i jego przekształcenia przeprowadzono liczne badania gabinetowe, obejmujące kwerendę literatury oraz
historycznych i aktualnych podkładów kartograficznych. Jednocześnie zastosowano metodę in
situ (badania terenowe), polegającą na wizji lokalnej, wykonaniu dokumentacji fotograficznej
i porównaniu materiału badawczego ze stanem obecnym pod kątem trwałości elementów historycznego układu ruralistycznego Frydmana.
W celu ogólnej charakterystyki spiskiego osadnictwa wykorzystano regionalizację osadnictwa wiejskiego w Polsce opracowaną przez Chilczuka (1970). Przestrzenna lokalizacja obiektu
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badań na analogowym podkładzie niniejszego opracowania została wykonana przy zastosowaniu technik i narzędzi systemów informacji geograficznej (ang. geographical information
system, GIS), przede wszystkim poprzez nadanie georeferencji zeskanowanemu podkładowi
mapowemu.

3.3. Materiały kartograficzne
W pracy zastosowano tradycyjne materiały kartograficzne, takie jak:
•
•
•
•

archiwalne mapy topograficzne,
ortofotomapy,
Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) – klasa obiektów: droga (kod:
SKDR) oraz budynek (kod: BUDB),
model działek ewidencyjnych LPIS (System Identyfikacji Działek Rolnych LPIS).

W przypadku archiwalnych map topograficznych pochodzących z XVIII i XIX w. wykorzystano
dostęp do cyfrowych zasobów gromadzonych na portalu mapire.eu (www2), który jest wspólnym projektem Austriackiego Archiwum Państwowego (Österreichisches Staatsarchiv) i firmy Arcanum. Wieś Frydman zlokalizowano na następujących mapach archiwalnych wykorzystanych
w badaniach:
•
•
•

Königreich Ungarn (1782–1785) – First Military Survey,
Hungary (1819–1869) – Second Military Survey of the Habsburg Empire,
Habsburg Empire (1869–1887) – Third Military Survey.

Opracowania te sięgają drugiej połowy XVIII w., kiedy to w dobrze rozwiniętych krajach Europy wchodzących w skład Imperium Habsburgów rozpoczęto szczegółowe badania topograficzne. Mapy obejmują terytorium Królestwa Węgierskiego, do którego wówczas należał Frydman.
Ze względu na przede wszystkim militarne pobudki dokonywania tych pomiarów i fakt, że prace
wykonywali żołnierze, opracowania te nazywane są „wojskowymi pomiarami” (Jankó, 2006).
Mapa Königreich Ungarn (1782–1785) – First Military Survey oraz Hungary (1819–1869) – Second Military Survey of the Habsburg Empire zostały sporządzone w skali 1:28 800, natomiast
mapa Habsburg Empire (1869–1887) – Third Military Survey w skali 1: 25 000 (Skaloš, 2011).
Dla map topograficznych pochodzących z XX w. również zastosowano dostęp cyfrowy do archiwalnych materiałów topograficznych zapewniany przez platformę groportal.gov.pl (www3)
– poziom zakładki dane archiwalne. W przypadku tych danych kartograficznych wykorzystano:
•
•

mapę topograficzną z 1965 roku w skali 1: 50 000,
mapę topograficzną z 1992 roku w skali 1: 50 000.

Analizy układu przestrzennego w XXI wieku dokonano przy zastosowaniu BDOT10k (2017)
oraz ortofotomapy (2019).

4. Osadnictwo Polskiego Spisza
4.1. Regionalizacja osadnictwa wiejskiego Spisza
Kartograficzna interpretacja lokalizacji Polskiego Spisza na mapie „Podział regionalnych typów
kształtu osadnictwa wiejskiego w Polsce”, będącej przestrzennym ujęciem dokonanej przez Chilczuka (1970) regionalizacji, wykazała, iż cały analizowany teren położony jest w Megaregionie
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Południowo-Wschodnim, Makroregionie Karpackim, Mezoregionie Beskidzkim, Mikroregionie
Zachodnim (ryc. 3). Region ten, obejmujący m.in. cały Spisz i Podhale, charakteryzuje rzadka
sieć osadnictwa z dobrze ukształtowaną siecią ośrodków więzi społeczno-gospodarczej II rzędu.
Na obszarze tym przeważają wsie o kształcie wydłużonym, rozmieszczone wzdłuż dolin śródgórskich, przeważnie feudalnego pochodzenia, powstałe z dawnych wsi leśno-łanowych.

Źródło: opracowanie własne

Ryc. 3. Lokalizacja Polskiego Spisza na tle mapy „Podział regionalnych typów kształtu osadnictwa
wiejskiego w Polsce” (Chilczuk, 1970)

Mikroregion Zachodni obejmuje obszar Beskidów Zachodnich z Kotliną Nowotarską i Podhalem. W regionie tym dominują wsie skupione osiowo o charakterze przysiółkowym (przysiółki liczące około 10 zagród, często z charakterystycznym nazewnictwem pochodzącym od imion, np.
Nawojowa, Wojtkowa itp.). Duże wsie zwarte typu osiowego przeważają natomiast na Podhalu
i w Kotlinie Nowotarskiej. Znaczny udział ma tu także osadnictwo rozproszone nieregularnie
(Chilczuk, 1970).

4.2. Charakterystyczne układy przestrzenne
Wsie na Polskim Spiszu powstawały w ciągu pięciu wieków (XIII–XVII w.). W okresie tym zmieniały się modele osadnictwa oraz prawo lokacyjne obowiązujące na Spiszu. Osady tworzone
były najwcześniej na terenach o dobrych glebach, korzystnym klimacie i dostępie do wody, czyli
przede wszystkim w dolinach rzecznych. Zasięg przestrzenny osad ograniczał się do pogranicza
gór. Intensywny rozwój osadnictwa na Zamagurzu Spiskim, wzdłuż jednego z brzegów Dunajca,
przypada na przełom XIII i XIV wieku. Dużą rolę w rozwoju osadnictwa Spisza odegrał także
wytyczony w średniowieczu trakt łączący Polskę z Węgrami, wzdłuż którego rozwinął się trzon
osadniczy (Forczek-Brataniec, 2010). Rozwój osadnictwa tego regionu odbywał się jednak wolniej niż na obszarach równinnych. Ponieważ rozciągała się tu puszcza, lokowanie osad wymagało uprzednio wyrębu lasu (Górzyński, 1962).
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Najstarsze wsie kolonizowane były przez osadników niemieckich, tzw. Sasów Spiskich, i lokowane na prawie niemieckim. Sasowie Spiscy zasiedlili m.in. Frydman. Najmłodsze jednostki
osadnicze na Spiszu zakładane były na prawie wołoskim, obowiązującym na terenach nadających się do pasterstwa i gospodarki leśnej. Zastosowanie określonego prawa osadniczego wpływało na dalszy kierunek rozwoju wsi. W efekcie na Polskim Spiszu wyróżnia się następujące
tradycyjne układy przestrzenne (Grabski, 2021):
•

•

•

•

•

Ulicówka placowa (wsie: Frydman, Krempachy i Nowa Biała), charakteryzująca się
zwartą zabudową rozmieszczoną po obu stronach ulicy z osią układu składającą się
z dwóch ulic z potokiem pośrodku. W centralnej części miejscowości znajduje się charakterystyczny dla tego układu wrzecionowaty plac z kościołem.
Ulicówka pasmowo-zwarta (wsie: Niedzica, Kacwin, Łapsze Niżne, Łapsze Wyżne, Trybsz,
Jurgów, Rzepiska i południowa część Czarnej Góry), o zwartej zabudowie z elementami
rozproszenia i różnorodnej rzeźbie siedlisk. Ulice ułożone są w sposób prostopadły do
głównej drogi prowadzącej przez wieś, a zabudowa wylotu ulicy stanowi układ okalających ją domów.
Łańcuchówka (wsie: Łapszanka i północna część Czarnej Góry, zwana Zagórą), czyli
układ zabudowy charakterystyczny dla Karpat Polskich, powstały na wybranych polanach (rolach, zwanych też zarębkami).
Przysiółek samodzielny (wsie: Dursztyn i Falsztyn), tworzony przez małe wsie o zabudowie rozmieszczonej w zwarty sposób wzdłuż kilku ulic, której przebieg dostosowany
jest do topografii terenu. Układ zagród podobny jest do układów typowych dla ulicówek
placowych. Charakterystyczną cechą dla układu zabudowy w Dursztynie jest ponadto
usytuowanie budynków wzdłuż trzech głównych ulic, które zbiegają się w centralnej
części wsi – obok kościoła.
Wieś polanowa z przysiółkami (Rzepiska), której rozproszona zabudowa tworzy pewnego rodzaju skupiska zabudowań zlokalizowane wzdłuż trzech potoków.

W osadnictwie Polskiego Spisza, w odróżnieniu od osadnictwa Podhala, dominuje tendencja
do pasmowo-koncentrycznego skupienia zabudowy przy zachowaniu ostrej granicy między zabudową mieszkalną a strefą rolniczo-gospodarczą. Utrwalaniu skupionej zabudowy wsi sprzyjało położenie w pobliżu lub na trasie szlaków handlowych (np. Via Regia, łączącego centrum historycznego Spisza z Nowym Targiem). Pod względem ustroju gruntowego na Spiszu występują zarówno
wsie typu niwowego (ze skupionymi działami siedliskowymi wokół ulicy), jak i łanowego.

5. Dziedzictwo kulturowe układu ruralistycznego
Frydmana
5.1. Przemiany układu przestrzennego
Układ przestrzenny Frydmana należy do najlepiej zachowanych układów Polskiego Spisza.
Stanowi on unikatowe dziedzictwo kulturowe regionu i miejscowości. Pozostałością dawnego
założenia wsi jest charakterystyczny układ ulicowo-placowy z zachowanym placem o wrzecionowatym kształcie (ryc. 4) (określany jako węgierski typ zabudowy), który w przeszłości pełnił funkcję miejsca targowego. Pomimo naturalnego rozwoju zabudowy przetrwał historycznie
ukształtowany rozłóg pól, układ dróg i tradycyjna struktura zagród charakteryzująca się domami mieszkalnymi zlokalizowanymi pośrodku działki i budynkami gospodarczymi położonymi
na jej obrzeżach.
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Ryc. 4. Zachowany placowo-ulicowy układ dawnego założenia wsi z wrzecionowatym placem i charakterystycznym układem zagród

Analizy zmian w układzie przestrzennym Frydmana w oparciu o historyczne opracowania
kartograficzne wykazały, że układ ten nie uległ drastycznym modyfikacjom. W XVIII i XIX w.
układ przestrzenny Frydmana wskazywał na typową wieś placową ze zwartą zabudową przybierającą kształt prostokąta (ryc. 5a–c).
Materiały topograficzne z lat 1965–1992 (ryc. 5d–e) wskazują na rozwój zabudowy. Skala tego rozwoju w okresie ujętym na wykorzystanych podkładach kartograficznych jest jednak
trudna do oceny ze względu na sygnaturowy charakter opracowań. Przekształcenia układu tej
jednostki osadniczej polegają głównie na poszerzaniu granic zabudowy. Wyraźnie widoczne jest
rozprzestrzenianie się zabudowy w kierunku północno-zachodnim i południowym.
Najnowsze materiały kartograficzne (ryc. 5f–g) wskazują, że nowo lokalizowana zabudowa
(głównie w północnej części wsi) przybiera kształt typowy dla zabudowy szeregowej (ulice boczne położone prostopadle do głównej drogi) i ma charakter bardziej rozproszony aniżeli w centralnej części miejscowości. W ostatnich latach (2017–2019) układ przestrzenny Frydmana nie
wykazuje jednak wyraźnych zmian w zabudowie i jej dynamice.
Należy zaznaczyć, że w analizowanych latach miejscowość ta nie odznaczała się wysoką dynamiką rozwoju zabudowy. Jak wskazują dane umieszczone na tablicy informacyjnej w centrum
miejscowości, w 1767 roku na terenie Frydmana znajdowało się 76 budynków mieszkalnych,
w roku 2017 było ich 394 (dane BDOT10k). Zatem w ciągu 250 lat liczba budynków mieszkalnych wzrosła zaledwie pięciokrotnie. Największe zmiany w układzie przestrzennym Frydmana
przyniósł rok 1971. Po wybudowaniu Zbiornika Czorsztyńskiego nastąpił bowiem dynamiczny
rozwój zabudowy mieszalnej. Związana z tym lokacja nowych dróg przyczyniła się ponadto do
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Źródło: opracowanie własne przy zastosowaniu mapire.eu (a–d); geoportal.gov.pl (d–e); BDOT10k (f); danych GUGiK (g)

Ryc. 5. Układ przestrzenny Frydmana przedstawiony na: a) mapie archiwalnej Königreich Ungarn (1782–1785)
– First Military Survey; b) mapie archiwalnej Hungary (1819–1869) – Second Military Survey of the Habsburg
Empire; c) mapie archiwalnej Habsburg Empire (1869–1887) – Third Military Survey; d) archiwalnej mapie
topograficznej (1965); e) archiwalnej mapie topograficznej (1992); f) kompozycji obiektów BDOT10k (2017);
g) ortofotomapie (2019)
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pewnej fragmentacji sieci osadniczej Frydmana. Niemniej jednak pierwotny historyczny prostokątny układ zabudowy wciąż pozostał zachowany.

5.2. Zachowane elementy tradycyjnej zabudowy i organizacji zagród
Charakterystycznym elementem układu przestrzennego Frydmana są bardzo wąskie i długie
działki ewidencyjne (80–100 m długości) ułożone prostopadle do ulicy. Jak wskazuje Grabski
(2021), struktura ułożenia zagród we Frydmanie jest reliktem średniowiecznej kolonizacji. Budynki inwentarskie, a następnie ciąg stodół oddzielonych zielenią i drzewostanem, przy zwartej zabudowie pełniły istotną rolę przeciwpożarową. Geneza budynków murowanych, których
w przypadku zwartego układu zabudowy jest znacznie więcej aniżeli we wsiach Spisza o luźniejszej zabudowie, związana jest właśnie z dawnymi nakazami przeciwpożarowymi, wdrażanymi
przez administrację węgierską.
Na terenie Frydmana w dalszym ciągu można spotkać wskazywane przez Brylak-Załuską
(2021) jako tradycyjne dla rejonu Spisza zagrody drewniane. Są to zagrody dwubudynkowe
lub wielobudynkowe (w większości), składające się z budynku mieszkalnego oraz zabudowań
gospodarczych, ułożonych względem siebie liniowo (jeden za drugim) bądź pod kątem prostym,
w zależności od układu działki. Szczególnym przypadkiem ułożenia zabudowań są tzw. okoły,
czyli domostwa zabudowane w zamknięty czworobok (ryc. 6b).
Ze względu na bardzo wąskie działki dominującym typem organizacji zagród we Frydmanie
są zagrody zespolone lub częściowo zespolone w układzie liniowym (ryc. 6a). Zagrody zespolone

a)

b)

Źródło: opracowanie własne

Ryc. 6. Tradycyjne ułożenie zabudowań w zagrodach w miejscowości Frydman: zagrody zespolone w układzie
liniowym (a); tzw. okoły – zagrody w formie czworoboku (b)
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charakteryzują się tym, że wszystkie budynki są ze sobą połączone. W przypadku zagród częściowo zespolonych połączone są ze sobą głównie budynki inwentarskie i gospodarcze. Liniowe układy zabudowy zagród, w których usytuowanie budynków i kierunki transportu podporządkowane
są jednej głównej osi, stosowane są właśnie najczęściej przy wąskich działkach (Podawca, 2006).
We Frydmanie zagrody zorganizowane są w szczególny sposób, ponieważ budynki znajdujące
się w zagrodach w pierwszej linii zabudowy (zwykle stodoły) położone są najczęściej szczytem do
drogi, podobnie jak znajdujące się w ostatniej linii zabudowy budynki mieszkalne. Pozostałe zabudowania, zwykle zespolone z resztą obiektów, ułożone są do nich prostopadle. Całość zabudowań
koncentruje się przy jednej granicy. W efekcie zabudowa zagrody przybiera kształt litery „C”.
Zachowane dziedzictwo układu ruralistycznego Frydmana widoczne jest m.in. w tzw. ulicy
stodolnej, z ciągiem stodół charakterystycznych dla budownictwa tego regionu, otaczających
zespół zabudowy mieszkalnej (ryc. 7). Koncentracja zabudowy drewnianej wzdłuż odrębnych
ulic jest kolejnym charakterystycznym elementem układu ruralistycznego wsi. Wśród innych tradycyjnych cech odnotowanych w aktualnym sposobie zabudowy terenu należy również wskazać
szczytowy typ zabudowy zagrodowej.
W historycznej części Frydmana, tj. na wrzecionowatym placu w centrum wsi, zachował
się zabytkowy kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa (ryc. 8a) pochodzący z przełomu
XIII i XIV wieku, który jest najstarszym kościołem na Podtatrzu i jednocześnie najbardziej rozpoznawalnym zabytkiem Frydmana. Kościół, a dokładnie jego wieża, stanowi charakterystyczny
element krajobrazu widoczny z niemal każdego krańca Zbiornika Czorsztyńskiego.
W centrum wsi (na północno-zachodnim krańcu historycznego placu) zachował się także
wybudowany przez Horvathów w XVI wieku obronny kasztel (ryc. 8b) – kolejna reprezentacyjna
budowla Frydmana, oraz pochodzące z XIX wieku dwukondygnacyjne piwnice na wino, stanowiące sieć podziemnych korytarzy.

Fot. A. Kukulska-Kozieł

Ryc. 7. Historyczna „ulica stodolna” (Frydman, ul. Zastodolna)
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a)

b)

Fot. A. Kukulska-Kozieł

Ryc. 8. Zachowane elementy historycznego układu ruralistycznego Frydmana: a) kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa; b) obronny kasztel

6. Dyskusja
Istotę badań nad krajobrazem kulturowym i jego architektonicznymi oraz przestrzennymi elementami podkreślają m.in. Mitowska (2007), Uruszczak (2013), Wilkosz-Mamcarczyk i in.
(2021). Na terenie Małopolski w wielu regionach zachowane są unikatowe architektoniczne
elementy dziedzictwa kulturowego regionu, np. Kacwin, Lanckorona, Chochołów. Na podobną
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do ukazanej w niniejszym badaniu trwałość układu ruralistycznego miejscowości Frydman i pozostałych spiskich wsi wskazują m.in. wyniki badań Mikołajczyka i Świątek (2015).
Najistotniejsze zagrożenia dla historycznych układów ruralistycznych, jak wskazuje Welc
(2021), stanowią m.in.: wyludnianie wsi, urbanizacja, nowe trasy komunikacyjne, przekształcanie rolniczego charakteru wsi, wprowadzanie zabudowy wielorodzinnej, likwidacja nieużytkowanych historycznych elementów zagospodarowania. W przypadku wsi Frydman w naturalny
sposób rozwój i modernizacja zabudowy również wprowadzają pewne zmiany do tradycyjnego
układu ruralistycznego. W trakcie wywiadu terenowego odnotowane zostały przypadki lokalizowania nowych obiektów, głównie mieszkalnych, w bezpośrednim sąsiedztwie dawnych drewnianych zabudowań gospodarczych (ryc. 9).

Fot. A. Kukulska-Kozieł

Ryc. 9. Nowa zabudowa mieszkaniowa na „ulicy stodolnej”

Zauważalny jest także silny trend przekształcania funkcji budynków gospodarskich przede
wszystkim na garaże. Działania te, będące swojego rodzaju przejawem odejścia od typowo rolniczego charakteru wsi, stanowią kontrast dla historycznego układu zabudowy. Na jeszcze inne
zagrożenie dla historycznych układów ruralistycznych Polskiego Spisza zwraca uwagę Grabski
(2021). Zwłaszcza w przypadku wsi nastawionych na rozwój turystyki, na skutek lokalizowania
domów wczasowych i pensjonatów, następuje dogęszczanie luźnej zabudowy wsi łanowych lub
rozpraszanie zabudowy wsi niwowych. Sytuacja ta prowadzi do zacierania pierwotnych różnic
pomiędzy tymi ustrojami gruntowymi i znacznej modyfikacji kształtowanych przez wieki tradycyjnych układów.
Znaczące zmiany fizjonomii wsi i sieci osadniczej Polskiego Spisza, a przede wszystkim
miejscowości położonych na sąsiadujących terenach, przyniósł szczególnie rok 1971, w którym
rozpoczęto budowę w sąsiedztwie terenów o wysokich walorach przyrodniczych i kulturowych
zbiornika zaporowego na rzece Dunajec (Cząstka, 2008; Humnicki, 2010). Układ zabudowy
Frydmana, w odróżnieniu np. od takich miejscowości jak Maniowy (gmina Czorsztyn), nie uległ
jednak w wyniku budowy zbiornika zasadniczej zmianie. Rozwój turystyki i rekreacji w związku
z tą inwestycją przyczynił się, co prawda, do wzrostu gęstości zabudowy (głównie w kierunku
północno-zachodnim), niemniej jednak zbiornik ten stanowił również pewnego rodzaju barierę
dla tego rozwoju, szczególnie w kierunku północno-wschodnim.
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W efekcie działań związanych z budową Zbiornika Czorsztyńskiego Frydman znalazł się poniżej poziomu wody zbiornika. Lokalizacji Frydmana bezpośrednio przy zbiorniku stanowiła zagrożenie dla mieszkańców i dziedzictwa kulturowego wsi. Przez 40 lat planowania i budowy zapory czorsztyńskiej wstrzymywane było wydawanie pozwoleń na budowę ze względu na ryzyko
zalania miejscowości. W efekcie od północnego wschodu wieś przed zagrożeniem powodziowym
chroni wał o wysokości 16 m, ciągnący się na długości 2,5 km (Mikołajczyk i Świątek, 2015),
znajdujący się w bliskim sąsiedztwie zabudowań, również tych historycznych (ryc. 10a–b).
Rangę i potrzebę ochrony architektonicznego dziedzictwa kulturowego Frydmana podkreśla
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łapsze Niżne”
(Uchwała, 2013). Jak wskazują Welc-Jędrzejewska i in. (2011), to właśnie samorządy lokalne,
poprzez przyjmowane opracowania planistyczne zawierające zestaw zasad i działań chroniących
elementy kulturowe, powinny przede wszystkim zapewniać zrównoważony rozwój i ład przestrzeni kulturowej. Istotne zagrożenie dla ochrony krajobrazu kulturowego wsi stanowi zatem
brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak również niewystarczające zapisy w tych aktach prawa miejscowego. Brak planów miejscowych wprowadza chaos do zago-

a)

b)

Fot. A. Kukulska-Kozieł

Ryc. 10. Lokalizacja wału ochronnego
w pobliżu zabudowań (a); bliskość
historycznej architektury drewnianej
(zdjęcie wykonane z wału) (b)
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spodarowania terenu (Kowalewski i Nowak, 2018; Śleszyński i in., 2018), co w efekcie może
powodować nieodwracalne zmiany dla dziedzictwa kulturowego zachowanego w tradycyjnych
układach ruralistycznych (Welc-Jędrzejewska i in., 2011).

7. Podsumowanie
Ochrona krajobrazu kulturowego historycznych układów ruralistycznych wymaga, by ich najcenniejsze cechy pozostały czytelne, a nowe elementy były z nimi spójne. Obecnie historyczne
układy przestrzenne i zabytkowa zabudowa często ulegają destrukcji i silnym przekształceniom.
Jak wskazują Wilkosz-Mamcarczyk i in. (2021), architektura tradycyjna zaczęła być wręcz niejednokrotnie postrzegana jako synonim zaściankowości, co skutkowało brakiem jej poszanowania. Dziedzictwo kulturowe zachowane w historycznym zagospodarowaniu układów przestrzennych i architekturze jest nie tylko śladem przeszłości, ale przede wszystkim elementem
krystalizującym poczucie tożsamości. Co więcej, jak wskazuje Welc (2021), bogactwo dziedzictwa kulturowego może w znaczny sposób wspomagać rozwój społeczno-gospodarczy i przyczyniać się pośrednio do poprawy jakości życia lokalnych społeczności.
Dzięki zachowanym archiwalnym opracowaniom kartograficznym istnieje możliwość dostrzeżenia i podkreślenia unikatowości danych układów ruralistycznych. Historyczne opracowania kartograficzne pomagają przetrwać materialnej tożsamości kulturowej. W przypadku Frydmana archiwalne podkłady mapowe stały się podstawą do próby odtworzenia przebiegu zmian
zachodzących w zagospodarowaniu tej miejscowości.
Wykonane analizy, które umożliwiły identyfikację charakterystycznych elementów układu
ruralistycznego Frydmana, pozwalają również sformułować pewnego rodzaju rekomendacje
w zakresie planowania nowej zabudowy, przy zachowaniu trwałości krajobrazu kulturowego.
W tym zakresie należy podkreślić, iż nowa zabudowa nie powinna istotnie naruszać architektury historycznej, szczególnie cennej „ulic stodolnej”. W tym celu należy unikać m.in. budowania
nowych domów w jednej linii zabudowy ze starymi drewnianymi stodołami, wznoszenia budynków wyższych niż otaczające zabudowania. Ponadto nowa zabudowa powinna zachowywać tradycyjny układ budynków w zagrodzie i kalenicowe oraz szczytowe ułożenie budynków
o danej funkcji.
Niezaprzeczalna wyjątkowość przedstawionych elementów historycznego układu ruralistycznego Frydmana daje mu szczególną pozycję w strukturze krajobrazowej Spisza. Wyjątkowa
wartość kulturowa tego miejsca znajduje odzwierciedlenie w rekomendacjach „Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami na lata 2019–2021” (Uchwała, 2019). Historyczne układy
ruralistyczne mogą być chronione m.in. poprzez wpis do rejestru zabytków, uznanie za pomnik
historii, powołanie parku kulturowego lub ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Welc-Jędrzejewska i in., 2011).
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Streszczenie
Beskid Sądecki jest pasmem górskim w Karpatach Zachodnich należącym do Beskidów Zachodnich. Do roku 1918 funkcjonowała nazwa tego pasma górskiego jako Beskid Nadpopradzki. W tym regionie wypas owiec ma charakter unikatowy, co jest związane z gospodarowaniem
filialnym i specyficzną architekturą zabudowań. W Beskidzie Sądeckim grupą mocno związaną
z pasterstwem są Czarni Górale. Charakteryzują się odmiennym strojem ludowym od pozostałych polskich górali oraz niezwykłym przywiązaniem do gór. Piwniczańscy górale ciemną
wełnę pozyskiwaną od polskich owiec górskich odmiany barwnej oddawali do lokalnych foluszy, a z otrzymanego sukna wykonywali stroje, ubiory i elementy ozdobne. Pozyskiwana wełna
od tzw. czarnych owiec była chętnie zakupywana przez klasztor Klarysek w Starym Sączu do
wyrobu czarnych habitów. Dlatego też na łąkach Beskidu Sądeckiego wypasane były przeważanie czarne owce, a wypas ich był prowadzony nawet na terenach leśnych, zwłaszcza w rejonie
Szczawnicy. Obecnie, z inicjatywy hodowców i dzięki programowi ochrony zasobów genetycznych zwierząt, barwne owce górskie powracają na hale Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
Barwna owca górska jest rodzimą odmianą starej, prymitywnej grupy rasowej cakiel, występującej od wieków na terenie Karpat Południowych i części Bałkanów. Przywracanie gospodarki
pasterskiej ma znaczenie nie tylko kulturowe, ale jest formą ochrony bioróżnorodności hal
nadpopradzkich i aktywizacji ekonomicznej tych terenów.
Słowa kluczowe: pasterstwo, czarne owce, Czarni Górale
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1. Wstęp
Karpaty na przestrzeni wieków były szlakiem wędrówek pasterskich i fal osadnictwa (Reinfuss,
1998). Na terenie Beskidu Nadpopradzkiego (pasma Radziejowej i Jaworzyny Krynickiej) występują formy gospodarki pasterskiej niespotykane w innych rejonach Karpat (Kowalska-Lewicka, 1980). Można wyróżnić tutaj trzy układy zabudowy, co ma wpływ na charakter gospodarki
pasterskiej. Wsie układu niwowego powstały na skutek podziału areału danej wsi na kilka niw
uwzględniających fizjografię terenu. Jedną niwę przeznaczono na osiedlenie się mieszkańców,
drugą na wspólne pastwiska, a pozostałe dzielono na równej wielkości pasy (tyle, ilu było osadników) (Kowalska-Lewicka, 1980; Reinfuss, 1998). Wsie łanów leśnych powstawały poprzez wydzielanie pasm w poprzek doliny, które rozdzielano między osadników drogą losowania. Tego
typu zabudowa stanowi luźny łańcuch domostw wzdłuż wsi, po obydwu stronach drogi biegnącej wzdłuż potoku (Reinfuss, 1998; Kowalska-Lewicka, 1980). Osady rozproszone, inaczej jednodworcze, są najmłodszym typem wsi. Charakteryzują się dużą ilością osiedli i samotnie stojących
zagród, rozrzuconych w górach na wielkich przestrzeniach. Każdy z gospodarzy wypasał zwierzęta na własnych gruntach. W tym regionie można zatem wyróżnić dwa systemy wypasu owiec:
szałaśnictwo górskie – w sezonie letnim owce były przekazywane pod opiekę bacy na wspólny
wypas, a mleko przetwarzano bezpośrednio w bacówkach. Taki sposób wypasu prowadzono na
terenie Beskidu Sądeckiego obejmującego Łomnicę w paśmie Jaworzyny Krynickiej oraz przysiółki Piwnicznej, Rytro, Suchą Strugę, Homrzyska czy Roztokę Ryterską w paśmie Radziejowej
(Reinfuss, 1998). Drugim systemem wypasu było szałaśnictwo rolne polegające na koszarowaniu
owiec na pobliskich ugorach i łąkach w celu ich nawożenia; mleko było zwożone i przerabiane
w gospodarstwach gazdowskich (Łomnica) (Reinfuss, 1998; Pasierbek, 2012). Formy gospodarowania w rejonie Beskidu Nadpopradzkiego są odmienne od zasad gospodarki pasterskiej
w pozostałych rejonach Karpat.

2. Tradycje pasterskie Czarnych Górali
Na terenach Łomnicy i Piwnicznej jeszcze w XX wieku żywa była tradycja zimowania zwierząt na polanach (głównie owiec, czasem również krów). Ograniczenie wypasu w lasach,
zniesione wraz z likwidacją serwitutów, zmusiło górali pasma Radziejowej do poszukiwania
nowych terenów pasterskich. W Beskidzie Nadpopradzkim dużą rolę odgrywało pasterstwo
z zachowaniem tradycji, strojów, zwyczajów i specyficznej architektury (Kowalska-Lewicka,
1980; Kłapyta, 2012). Na południowych stokach pasma Radziejowej architektura gospodarstw
była zwarta, a dom często znajdował się pod tym samym dachem co zabudowania gospodarcze. Na północnych stokach gospodarstwa składały się z kilku budynków pełniących różne
funkcje, np.: stodoła, sąsiek, spichlerz, chlew, stajnia (Kowalska-Lewicka, 1980). W rejonie
tym bacówki miały kamienną podmurówkę, a pozostała ich część była wykonana z drewna.
Dachy czterospadowe lub przyczółkowe kryto gontem lub dranicami, ponieważ drewno było
łatwiej dostępne niż żytnia słoma na strzechę. Na przełomie XIX i XX w. rozpowszechniła się
konstrukcja dwuspadowa dachów z szerokimi okapami. Za podłogę służyła ubita ziemia (klepisko) lub deski. Do końca lat 30. XX w. budynki miały jedną izbę z sienią lub izbę mieszkalną,
sień i część gospodarczą oraz piece dymne (Brylak-Załuska, 2001; Droździk i Brylak-Załuska,
2016). Na obszarze Beskidu Sądeckiego nie było typowych bacówek charakterystycznych dla
Podhala. Pasterze ze wsi jednodworczych nocowali w „domu”, nie występowały tam też koliby,
gdyż koszary były ustawione w obrębie gospodarstwa. Dlatego np. w przysiółkach Piwnicznej
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nie było tradycji budowania kolib, lecz przyszła ona z wpływami szczawnickimi i podhalańskimi (Kowalska-Lewicka, 1980; Talar i Łomnicka-Dulak, 2010). W Beskidzie Nadpopradzkim
termin wypędzania zwierząt na wypas (rozpoczęcie redyku) był zależny od warunków pogodowych – zazwyczaj rozpoczynano wypas 15 maja (około św. Zofii). W Łomnicy owce wypędzano na hale w niedzielę (nigdy nie rozpoczynano wypasu w piątek). Zakończenie wypasu,
podobnie jak w innych rejonach Karpat, odbywało się we wrześniu, w dzień św. Michała. Owce
przyprowadzano do bacy na wspólny wypas lub baca z juhasami, wędrując przez miejscowość,
zbierali owce od umówionych gospodarzy. Redyk prowadził baca, któremu pomagali juhasi,
z tyłu jechał wóz z wyposażeniem bacówki (np. elementy koszarów, naczynia do udoju i przetwarzana mleka, żywność). Obrzędy związane z rozpoczęciem wypasu były niezwykle zróżnicowane i służyły do ochrony zwierząt przed „złymi mocami”. Niezwykle ważnym elementem
był ogień. Jako pierwszy rozpalano go na szałasie i przenoszono w miejsce koszarowania, by
chronił zwierzęta przed wilkami i wszelakim „złem”. W czasie ustawiania koszaru przy wejściu dla owiec baca zakopywał łańcuch, który miały zapobiegać rozbieganiu się owiec. Owce
w koszarze okadzano i skrapiano wodą święconą, chodząc trzy razy wokół koszaru w kierunku
od wschodu do zachodu słońca. Po poświęceniu zaczynano pierwsze dojenie, podczas którego
do korytka dawano owcom: sól święconą 5 lutego, w dniu św. Agaty, lub „dorę” (w Łomnicy),
czyli fragmenty chleba rozdawanego podczas mszy św. u grekokatolików (Kowalska-Lewicka,
1980; Oczko 2018). Jeżeli baca nie miał „dory”, podawano chleb pieczony na blasze z wody
i mąki, który również święcono piątego lutego. Przy pierwszym grodzeniu koszaru sypano do
studni lub źródła przeznaczonego na wodopój odrobinę soli (z dnia św. Agaty). Wierzono, że
ten obrzęd ochroni studnie przed suszą, a pozyskiwana woda nie zaszkodzi owcom. W bacówce obowiązywała hierarchia ważności i funkcji poszczególnych osób zajmujących się wypasem.
Baca zarządzał bacówką (zazwyczaj był właścicielem zwierząt i bacówki), Gaździna (żona
gazdy-bacy) zajmowała się dojem i przetwarzaniem mleka, w razie potrzeby zastępując gazdę
w bacówce, Podbaca pełnił funkcję zastępcy bacy, Owczarz (Juhas) zajmował się przegradzaniem, dojeniem, pilnowaniem owiec na hali, przeganianiem (po ukończeniu 18 lat mógł doić).
Honielnicy, czyli pomocnicy, byli to chłopcy do 15 lat lub dzieci gazdy przyuczające się do roli
juhasa (Kubiak i Molik, 2019).
W Beskidzie Sądeckim grupą mocno związaną z pasterstwem są Czarni Górale. Charakteryzują się strojem ludowym odmiennym od pozostałych polskich górali oraz niezwykłym przywiązaniem do gór (Talar i Łomnicka-Dulak, 2010, 2018). W trudnych czasach, aby utrzymać
się ze swojej pracy, musieli sprzedawać produkty wytworzone we własnym gospodarstwie,
m.in. mięso, mleko, skóry, wełnę. Z racji tego, że biała wełna była niezmiernie pożądana
i miała wyższą cenę w skupie, Czarni Górale białą wełnę sprzedawali do skupu, natomiast
ciemną, pozyskiwaną od polskich owiec górskich odmiany barwnej, oddawali do lokalnych
foluszy, a z otrzymanego sukna robili stroje dla siebie. Innym uzasadnieniem obecności „czarnych owiec” na tym terenie jest istnienie klasztoru klarysek w Starym Sączu, które zakupywały
czarną wełnę do wyrobu habitów. Czarna odzież („łodziata”) wyrabiana z czarnej wełny była
bardziej praktyczna (ryc. 1).
Na przełomie XIX i XX w. na łąkach Beskidu Sądeckiego przeważały czarne owce. W ramach
programu ochrony zasobów genetycznych zwierząt w 2014 r. na hale Popradzkiego Parku Krajobrazowego powróciły „czarne owce” utrzymywane przez Czarnych Górali od pokoleń.
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Źródło: Muzeum Regionalne
w Piwnicznej-Zdroju

Ryc. 1. Wypas owiec, pocztówka sprzed 1936 r.

Fot. M. Kubiak

Ryc. 2. Polska owca górska odmiany barwnej

3. Stroje ludowe
Na terenie Beskidu Nadpopradzkiego łączą się kultury czterech grup etnograficznych (Lachów
Sądeckich, Górali Nadpopradzkich, Górali Sądeckich oraz Spiszaków), w tym grupy etniczne:
Polacy, Rusini (Rusnacy), Łemkowie, Słowacy. Grupy te świadczą o tradycji danego regionu, zwyczajach, religii, kulturze materialnej i niematerialnej (Brylak-Załuska, 2001; Kryciński, 2006).
Środkową część Beskidu, mniej więcej od Rytra do Łomnicy, zamieszkują Górale Nadpopradzcy
nazywani Czarnymi Góralami, chrakteryzujący się wyjątkowym strojem ludowym.
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Strój kobiecy dzielił się na wyjściowy (odświętny) i roboczy. Uroczysty składał się z białej
lnianej bluzki z długimi rękawami zapinanej na guziczki. Mankiety i kołnierz tworzyły kryzę lub
stójkę (obydwa elementy mogły być zdobione haftem richelieu). Na to zakładano gorset z czarnego lub bordowego aksamitu, haftowany drobnymi szklanymi koralikami i nitkami, ściegiem
łańcuszkowym lub sznureczkiem. Wzór haftu przedstawiał kwiaty wyrastające z jednej łodygi.
Patki zdobiono motywem kwiatowym. Gorset był sznurowany czerwoną wstążką z góry na dół.
Charakterystyczna spódnica, zwana błękiciarą lub siwiokiem (w innych regionach farbianicą),
wykonana była z tzw. modrotlacza, czyli szafirowej tkaniny w drobną białą lub niebieską łączkę,
farbowaną w tradycyjny sposób. Zdarzało się, że mężatki zakładały jednolite spódnice z dwoma
paskami aksamitnej wstęgi u dołu. Pod spódnicę wkładano dwie halki: jedną wąską do kolan
i drugą szeroką, sięgającą poniżej kolan. Na wierzch zakładano zapaskę, czyli biały pas materiału ozdobiony koroneczkami, noszony w celu ochrony spódnicy przed zabrudzeniem. W tradycji
Czarnych Górali znaczenie miało również uczesanie kobiet. Panienki czesały się w dwa warkocze
ozdobione czerwonymi wstążkami. Mężatki na głowie nosiły chusty wiązane do tyłu. Do stroju
stosowane były korale, zazwyczaj trzyrzędowe. Długość i liczba rzędów korali świadczyły o zamożności kobiety. Często do korali doczepiano mosiężny krzyżyk. U kobiet łemkowskich charakterystyczną ozdobą były krywulki (kołnierze szyte z koralików) i gardany (rodzaj naszyjnika
w formie przypominającej krawat, tkany z koralików). Strój roboczy charakteryzował się tym, że
zamiast gorsetu czy katanki ubierano skromną bluzkę, która miała wstawki z koronki lub była
ozdobiona ząbkowaną pasmanterią (Cholewa, 1946).
Męski strój również dzielił się na odświętny i roboczy. Uroczysty ubiór to lniana koszula
związana czerwoną wstążeczką. Kiedyś przód koszuli i kołnierz były zdobione białym haftem.
Kolejnym elementem garderoby były chołośnie, czyli spodnie wykonane z sukna. Strój Górali
Nadpopradzkich charakteryzował się czarnymi chołośniami głównie w rejonie Piwnicznej, czasem w Rytrze i Łomnicy. Na chołośniach Czarnych Górali nie było wykwintnych zdobień takich
jak parzenice (górale podhalańscy czy pienińscy) ani sercówki (występujące u Lachów sądeckich). Spodnie podtrzymywane były przez wąski skórzany pasek, zdobiony ćwiekami. Górną
część stroju stanowiła sukienna kamizelka w ciemnych tonacjach (czarnego, granatowego, zielonego) z czerwonymi haftami oraz zdobiona metalowymi guziczkami. Typowym zdobieniem
był tzw. kogutek (element przypominający choinkę), wykorzystywany również w zdobnictwie
tradycyjnej guni oraz gurmany. Gunię wykonywano z białego lub czarnego sukna. Była rozkloszowana klinami u dołu i sięgała do połowy ud. Przy szyi miała małą stójkę. Obydwa okrycia
były zdobione czerwonym sznurkiem i aplikacją w kształcie smrecka (Seweryn, 1930). W latach
międzywojennych zaczęto stosować gunię „na modłę austryjacką”. Przypominała ona austriackie mundury wykonane z czarnego sukna. Wykładany kołnierz oraz patki kieszeni były wykończone kolorowym suknem (niebieski, zielony, czerwony). Gunia i jej kieszenie zapinane były
na kościane guziki. Gurmana to płaszcz sięgający do kolan, czasem niżej, wykonany z czarnego
sukna (Udziela, 1905). Łemkowskie gurmany, określne też jako cuchy, miały szerokie rękawy,
dzięki czemu mogły służyć jako schowek na zakupy. Natomiast tylny fragment kołnierza służył
jako kaptur (sukno było tak gęste i zbite, że nie przemakało przez wiele godzin). Odzież robocza
składała się z lnianej koszuli oraz lnianych, często rozkloszowanych, spodni wykończonych cyrką (tasiemką ze strzępkami). W zimie zakładano kożuchy, wełniane kamizelki lub dziergane na
drutach swetry z wełny. Furmani w zimie nosili tzw. furmańskie rękawice tkane na desce. Były
to bardzo sztywne i szerokie rękawice z tzw. misiem (krótkimi, gęstymi frędzlami), które miały
za zadanie ogrzać zziębnięte ręce mężczyzn pracujących przy zimowej zrywce drzewa oraz powożących końmi. Co ciekawe, wyrób tych rękawic był zajęciem typowo męskim. Współcześnie,
by uchronić tę technikę od zapomnienia, takie rękawice wytwarzają również kobiety. Tradycja
wyrobu tych rękawic przetrwała w rejonie Piwnicznej do czasów obecnych http://www.etnozagroda.pl/Brylak-Załuska M. (ryc. 3).
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Fot. M. Polańska-Kubiak

Ryc. 3. Rękawice furmańskie

Górale Nadpopradzcy do stroju zakładali czarne sukienne kapelusze, obwiedzione czerwonym sznurkiem zakończonym dwoma kutasikami. Starsi gospodarze korzystali też z czarnych
filcowanych kapeluszy. W zimie noszono baranice, czarne czapki z owczej wełny lub granatowe,
wykonane z sukna z otokiem z wełny. Elementem łączącym strój ludowy męski i damski było
obuwie. Noszono kierpce z nawłokami (długi rzemyk do wiązania), a do nich zakładano wełniane skarpety zrobione na drutach z białej owczej wełny, wcześniej onuce (skarpety zrobione
z płótna). Mężczyźni kierpce wiązali na chołośnie. Strój zmieniał się na przestrzeni wieków. Opisany strój jest obecnie używany przez zespoły regionalne, aby kontynuować i utrwalać tradycje
Czarnych Górali.

4. Podsumowanie
Ukształtowanie geograficzne Beskidu Sądeckiego sprzyjało rozwojowi pasterstwa. Faliste i łagodne formy szczytów i występowanie naturalnych hal nad górną granicą lasu umożliwiały
prowadzenie wypasu owiec, później wołów i koni. Wielkoobszarowy wypas owiec wpłynął na
formowanie się łąk i pastwisk nadpopradzkich. Na terenie Beskidu Sądeckiego można wyróżnić
wiele typów rolnictwa, gospodarki sezonowej i wypasu zbiorowego. Grupą mocno związaną
z pasterstwem są na tym terenie Czarni Górale, którzy przywracają tradycje hodowli czarnych
owiec w rejonie Popradu. Obecnie młodzi gazdowie przywracają pasterstwo na tych pięknych
terenach, co sprzyja ochronie bioróżnorodności polan śródleśnych i prowadzeniu rolnictwa metodami rozwoju zrównoważonego.
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Streszczenie
Rybacka Stacja Doświadczalna obecnej Katedry Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie jest położona na terenie dawnej podkrakowskiej wsi Mydlniki, zaledwie 8 km od Rynku Głównego. Budynek Katedry, zabudowania gospodarskie oraz
54 stawy rybne zajmują obszar ok. 40 ha. Początki historii Stacji sięgają roku 1936, kiedy
wybitny ichtiolog Teodor Spiczakow, profesor Piotrowskiej Akademii Rolniczej w Moskwie, po
objęciu kierownictwa Zakładu Ichtiobiologii i Rybactwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, zainicjował budowę stacji doświadczalnej. Prowadził w niej pionierskie badania z zakresu rybactwa stawowego, których wyniki do dziś służą praktyce rybackiej. Obecnie Stacja znajduje się
przy ulicy nazwanej jego imieniem, a gospodarstwo działa nieprzerwanie od czasu budowy.
Naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego prowadzą badania z zakresu ichtiobiologii, a Stacja doskonali hodowlę karpia w pełnym cyklu produkcyjnym. Renoma karpia mydlnickiego, hodowanego w stawach zlokalizowanych na wapiennym podłożu, w czystej wodzie z rzeki Rudawy,
przyciąga amatorów smaku tej ryby z całej okolicy, a głównie z Krakowa, tym bardziej, że to
najbliższe miastu gospodarstwo, gdzie można nabyć rybę wprost ze stawów. Zarówno stawy
Stacji Rybackiej, które do dziś noszą nazwy nadane im niemal przed wiekiem, budynek, kolekcja przedwojennych eksponatów ichtiologicznych, jak i karp mydlnicki będący efektem hodowlanej sztuki są dziedzictwem naszego regionu, wartym pamięci i ochrony.
Słowa kluczowe: Rybacka Stacja Doświadczalna w Mydlnikach, Teodor Spiczakow, ichtiobiologia, karp mydlnicki
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1. Historia powstania Stacji Rybackiej w Mydlnikach
Powstanie Rybackiej Stacji Doświadczalnej (RSD) w Mydlnikach poprzedziły długoletnie, sięgające początków XX wieku, starania o dopuszczenie rybactwa jako dyscypliny naukowej na
wyższe uczelnie. Nastąpiło to dopiero po I wojnie światowej. W Krakowie utworzono Zakład
Ichtiobiologii i Rybactwa na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierowanie
zakładem powierzono Teodorowi Spiczakowowi, znanemu i doświadczonemu ichtiologowi,
profesorowi Moskiewskiej Akademii Rolniczej, zbiegłemu ze Związku Radzieckiego w 1924
roku. Prof. Spiczakow w maleńkim dwupokojowym lokalu w Collegium Godlewskiego (ryc.
1), zorganizował zakład, wzorując się na Berlińskim Instytucie Badawczym, najlepiej wówczas
prosperującej jednostce tego typu w Europie, w której sam wcześniej praktykował. W 1931
roku Zakład Ichtiobiologii i Rybactwa przeniesiono do wygodniejszego lokum w prywatnej kamienicy przy Placu Inwalidów 8 w Krakowie. Profesor zorganizował tam pracownie: hydrochemiczną, ichtiobiologiczną, hydrobiologiczną i dodatkowo, finansowaną przez Ministerstwo
Rolnictwa, Pracownię Chorób Ryb i Międzywojewódzką Pracownię Ochrony Wód. Kierował
wspaniale wówczas prosperującą Katedrą, w której zatrudniał specjalistów z różnych dziedzin:
chemików, botaników, zoologów oraz ichtiologów. Podjął szeroko zakrojone plany badawcze
dla swojej jednostki, która miała zajmować się wszelkimi aspektami ichtiobiologii i rybactwa,
zarówno w hodowli stawowej, jak i w wodach otwartych. Niemal od początku kariery w Polsce
prof. Spiczakow starał się o utworzenie placówki doświadczalnej, „która – jak mówił – mogłaby
być dla Zakładu Ichtiobiologii i Rybactwa tym, czym dla medycyny są kliniki”. Profesor jeszcze

Fot. E. Drąg-Kozak

Ryc. 1. Strona z „Kuriera Codziennego”, numer
z grudnia 1930 roku (zachowana w oryginale
wśród dokumentów w Stacji Rybackiej) przedstawiająca artykuł o pracy badawczej zespołu
prof. Teodora Spiczakowa oraz słynną fotografię wykonaną w pierwszej siedzibie Zakładu
Ichtiobiologii i Rybactwa w Collegium Godlewskiego. Na zdjęciu w artykule znajdują się od
lewej: lekarz weterynarii Bory, inż. Prawocheński, dr Kostomarow, prof. Spiczakow, dr Gostkowski, inż. Żarnecki i inż. Leo
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przed I wojną światową odwiedził wszystkie podobne placówki w Europie, dlatego planując
budowę Stacji w Mydlnikach, dysponował rozległą wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie.
Wybór lokalizacji był zatwierdzony we wcześniejszych planach Krajowego Towarzystwa Rybackiego, z ramienia którego doc. Henryk Wielowieyski (wykładowca na Wydziale Rolniczym
UJ), zwiedziwszy wcześniej (w latach 1912/13) przodującą w Europie stację w Wielenbach,
wskazał na tereny majątku uniwersyteckiego w Mydlnikach jako nadające się na budowę stawów doświadczalnych. Ze względu na trudny okres przedwojenny projekt nie został zrealizowany. Niemniej, zwrócenie uwagi na Mydlniki nie pozostało bez znaczenia. W okresie I wojny
światowej Krajowe Towarzystwo Rybackie zwróciło się do Dyrekcji Studium Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego z inicjatywą stworzenia w majątku doświadczalnym w Mydlnikach
stacji hodowli karpia i budowy pstrągarni. Został wtedy opracowany szczegółowy projekt oraz
uzyskano potrzebne na ten cel fundusze z Centrali Odbudowy. Inwestycja nie doszła jednak do
skutku. Dopiero w efekcie działań wszczętych przez prof. Spiczakowa 14 marca 1932 roku Rada
Wydziału Rolniczego UJ wyraziła zgodę, a Senat Uczelni zatwierdził uchwałę o budowie Stacji.
W 1936 roku prof. Spiczakow rozpoczął realizację budowy najnowocześniejszej na ówczesne
czasy w Europie Rybackiej Stacji Doświadczalnej. Na części gruntów gospodarstwa doświadczalnego Wydziału Rolniczego UJ w Mydlnikach, obejmującej obszar 9 ha łąk zwanych „Za
Bocianem” i „Za Stawami”, znajdującej się nieopodal uniwersyteckiego młyna, oraz 5 ha pola
zwanego „Pod Gołą Górą” założono Rybacką Stację Doświadczalną. Młyn (ryc. 2), wraz z całym
majątkiem doświadczalnym UJ, do początku XX wieku należał do dworu hrabiów Darowskich,
których pałacyk znajdował się nieopodal jednej z bram RSD, w miejscu, gdzie dziś stoi kościół
parafialny pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Tereny Stacji przylegały do lewego brzegu rzeki Rudawy, której przebieg w tym miejscu do dzisiejszego dnia się nie zmienił.
Powyżej gospodarstwa wody rzeki Rudawy były ujmowane jazem „Podkamyczy”, tworząc młynówkę prowadzącą do uniwersyteckiego młyna wodę w ilości 1000–1500 l na sekundę. Prof.
Spiczakow ocenił, że przepustowość cieku pozwoli nie tylko na niezakłócone działanie młyna,
lecz z powodzeniem będzie zasilać stawy doświadczalne, których budowę zaplanowano na tym
terenie. Doskonała lokalizacja placówki pozwalała na łatwy transport ze względu na usytuowanie przy głównej szosie prowadzącej do Balic (obecnie ulica Balicka), w niewielkiej odległości,
niespełna 8 km, od centrum Krakowa oraz 10 minut spacerem od stacji kolejowej. Starostwo
Powiatowe wydało zezwolenie na budowę 2 grudnia 1936 roku.

Fot. autor nieznany, archiwum RSD, fot. E. Łuszczek-Trojnar

Ryc. 2. Młyn uniwersytecki pochodzący z 1850 roku, na fotografii po lewej z 1938 roku wskazany strzałką, na
zdjęciu po prawej widoczny aktualny stan budynku
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Środki na budowę stacji w ogólnej kwocie 72 000 zł pochodziły z Funduszu Ochrony Rybołówstwa oraz Funduszu Pracy Ministerstwa Rolnictwa. Finansowanie to w dużej mierze zawdzięczano
przychylności Stanisława Sakowicza, ówczesnego Inspektora Rybactwa przy Ministerstwie Rolnictwa. Niektóre źródła wskazują, że wpłynęły też dotacje od Ministerstwa Opieki Społecznej oraz
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Banku Gospodarstwa Krajowego, Związku Hodowców Ryb, UJ oraz właścicieli większych gospodarstw rybackich: hrabiego Tarnowskiego z Dzikowa
czy arcyksięcia Habsburga z Żywca. Drobniejsze datki złożyło także wiele osób prywatnych.
Inwestycja obejmowała usypanie stawów, budowę wylęgarni z pracownią na piętrze, lodowni u podnóża skałki wapiennej (ryc. 3), pomieszczenia na magazyn i mieszkania dozorcy.
Planując działalność produkcyjną w stawach Stacji Rybackiej, prof. Spiczakow zamierzał samodzielnie wyprodukować materiał obsadowy, by wykluczyć sprowadzenie do gospodarstwa
zainfekowanego narybku. Dlatego w pierwszym etapie budowy, oprócz stawów pstrągowych
i ośmiu tarlisk, znalazły się też stawy narybkowe dla karpi, które powstały już w pierwszym
roku od uzyskania zezwolenia. W roku 1937 powstał też kompleks zimochowów, czyli stawów
do zimowania narybku, jak również 30 stawków doświadczalnych. Gospodarstwo pstrągowe na
obszarze 0,75 ha składało się z 9 małych wąskich stawów narybkowo-palczakowych i 6 stawów
odrostowych. Nie obyło się bez problemów z nadzorem budowlanym. Władze wojewódzkie i Ministerstwo negatywnie oceniły projekt budynku, zarzucając mu przerost formy. Szczęśliwie planów nie zmieniono i do dziś oryginalny budynek cieszy oczy nieszablonową elewacją (ryc. 4).
Do gospodarstwa prowadziły dwa dojazdy, główny od drogi Kraków-Balice i drugi od strony
młyna. Droga łącząca te bramy istnieje do dzisiaj, obecnie jako ulica prof. Teodora Spiczakowa.
W kolejnym roku budowy powstały stawy zwane „Kliniką chorób ryb”, gdzie Profesor planował
prowadzić doświadczenia nad badaniem chorób ryb w warunkach naturalnych. Za jego czasów
gospodarstwo liczyło 103 stawy doświadczalne zajmujące obszar 14 ha.

Fot. E. Łuszczek-Trojnar

Ryc. 3. Fotografia prezentująca widok gospodarstwa od strony zachodniej, z widocznym ostańcem
wapiennym (czerwona strzałka), zwanym skałką, u podnóża której istniała lodownia. Obecnie skałka
jest zarośnięta krzewami. W prawym rogu zdjęcie prezentuje widok skałki z bliska
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a)

b)

c)

d)

Fot. Autor nieznany – archiwum RSD

Ryc. 4. Główny budynek Rybackiej Stacji Doświadczalnej w latach: a) 1939 (tylna elewacja), b) 1967 (elewacja
frontowa – wschodnia), c) 1990 (elewacja tylna, widoczne laboratorium dobudowane w 1975 roku), d) 2000
(elewacja frontowa – zachodnia)

Od wiosny 1937 roku rozpoczęto działalność hodowlaną. Materiał rybny do hodowli
karpia w Mydlnikach sprowadzono z Osieka i Przeworska. Na bazie tego materiału w Stacji
prowadzono hodowlę czystych linii tych ryb. Z otrzymanych w darze tarlaków pstrąga potokowego, karpia, lina oraz innych gatunków ryb karpiowatych otrzymano ikrę i uzyskano po
raz pierwszy własne obsady. Ikrę pstrąga, ze względu na brak jeszcze gotowej wylęgarni, inkubowano w aparatach wylęgarniczych bezpośrednio w stawkach. Od razu po zalaniu stawów
rozpoczęto badania naukowe nad użyźnianiem dna, obsadą narybku, wzrostem, zdrowotnością oraz przeżywalnością narybku karpia, sztucznym żywieniem, przesadkowaniem i selekcją
w kierunku przyszłych tarlaków.
W bibliotece znajdującej się do dzisiejszego dnia na strychu budynku Stacji można znaleźć
kompletne księgi hodowlane i dzienniki prac z odnotowanymi wynikami codziennych pomiarów
i zabiegów gospodarczych, jakie wykonano od 1937 roku w stawach RSD. Notatki prowadzone
piórem, przepięknym pismem, doskonale zachowały się do dnia dzisiejszego (ryc. 5a), wobec czego
możemy dowiedzieć się, jak zmieniała się temperatura wody na różnych głębokościach stawów,
grubość pokrywy lodowej na zimochowach, ile kilogramów mielonej wołowiny przeznaczano w żywieniu ryb na każdy staw z pstrągami. Z ówczesnych nazw stawów: Tadeusz, Bohun, Pod Bocianem,
Poniedziałek, Wtorek… Niedziela, Perełka, Księżyc, Kamionki, wiele nazw funkcjonuje do dziś.
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a)

b)

c)

Fot. E. Łuszczek-Trojnar

Ryc. 5. Zapis z Dziennika Prac Stacji Rybackiej: a) z dnia 20 sierpnia 1937 roku, standardowy zapis wyników
codziennego badania parametrów wody (temperatury, pH, tlenu, alkaliczności) stawów o różnych porach doby,
b) z dnia 13 czerwca 1945 roku, informujący o incydencie próby kradzieży ryb ze stawu „Krakus” przez żołnierzy
radzieckich: „Woda w Młynówce mętna. 13 VI 1945 około 19.00 milicjant z karabinem gotowym do strzału nad
Krakusem. Upomniany odszedł, nie strzeliwszy. O godz. 19.30 zajechali Sowieci z siecią nad „Krakusa” i zaczęli
ją rozwijać. Po okazaniu im zakazu łowienia odjechali dalej. Wieczorem już po ciemku (godz. 21.45) przyjechali
znów Sowieci autami z zamiarem łowienia. Odjechali, gdyśmy z Marchewką zaczęli się zbliżać”, c) z dnia 1 października 1945 o treści: „W nocy z 30 IX na 1 X było dwóch Sowietów z wędkami na stawach doświadczalnych koło
młyna i na Klinice. Marchewka płoszył ich gwizdaniem. Rano o 8.30 pędzący bydło Sowieci przechodzili drogą.
Jeden z nich strzelił 2 razy do „Krakusa”, mimo upomnień asystenta. Skutkiem strzału zginął 1 karp i wypłynął
wkrótce na powierzchnię. Wydobyła go Karola B.”
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Prof. Spiczakow zaprosił do współpracy wielu różnych specjalistów, by problemy rybactwa
badać wielotorowo. Dlatego w jego pracowni od początku pracował Karol Starmach – młody
algolog, który jako pierwszy w Polsce habilitował się z dziedziny algologii. Pełnił też funkcję zastępcy kierownika Zakładu. Stanisław Żarnecki był ichtiologiem, specjalizującym się w biologii
ryb łososiowatych. Obaj wymienieni współpracownicy zostali później kolejnymi kierownikami
Zakładu Ichtiobiologii i Rybactwa oraz RSD. Oprócz nich z pracowni prof. Spiczakowa wywodziło się wielu innych znakomitych naukowców, jak ichtiopatolodzy: dr Stanisław Franciszek
Śnieszko (1902–1984), jeden z pierwszych wakcynologów ryb na świecie, prof. Bronisław Kocyłowski (1907–1989), założyciel późniejszego Zakładu Chorób Ryb w Puławach, prof. Franciszek
Pliszka (1909–1956) czy Tadeusz Bory-Miączyński (1903–1977), późniejszy kierownik Zakładu
Chorób Ryb Instytutu Weterynarii w Krakowie. Z okresu ich działalności naukowej w Stacji Rybackiej pochodzą unikatowe eksponaty formalinowe i spirytusowe sporządzone w latach 30.
XX wieku, które do dziś można podziwiać w Mydlnikach (ryc. 6). W Zakładzie Ichtiobiologii
i Rybactwa pracowało jednocześnie ok. 30 osób, 20–21 pracowników naukowych i 8–9 pracowników technicznych.
W 1938 roku prof. Spiczakow uległ częściowemu paraliżowi, wobec czego rozpoczął leczenie w Nicei i we Włoszech, gdzie zastał go wybuch II wojny światowej (ryc. 7). Podczas jego
urlopu zdrowotnego Rektor UJ prof. Tadeusz Lehr-Spławiński powierzył pieczę nad trwającą
inwestycją RSD Komitetowi Budowy, natomiast kierowanie Zakładem i funkcjonującą już Stacją
dr Karolowi Starmachowi. Do realizacji budowy RSD przyczyniło się wiele osób, które także podjęły tu działalność badawczą. Do wybuchu II wojny światowej wybudowano 3/4 planowanych
stawów i wykończono budynek mieszkalny. Główny budynek Stacji, który był w stanie surowym,
przykryto dachem (ryc. 4a).

a)

b)

Fot. E. Drąg-Kozak

Ryc. 6. a) zabytkowe eksponaty formalinowe i spirytusowe zakonserwowanych ryb, prezentujące choroby atakujące ichtiofaunę, b) preparat z 1936 roku sygnowany przez T. Spiczakowa, prezentujący karasia (Carassius carassius)
bez płetwy grzbietowej
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Fot. Autor nieznany – archiwum RSD

Ryc. 7. Profesor Teodor Spiczakow, jeszcze przed wyjazdem na leczenie, na tle budynku mieszkalnego Stacji Rybackiej w Mydlnikach, rok 1938

Okres II wojny światowej
Wkrótce po wkroczeniu do Krakowa Niemcy przejęli Stację i podporządkowali ją Instytutowi
Rybactwa pod Berlinem, którego kierownikiem był prof. Wilhelm Schäperclaus. Organizacyjnie
Stacja podlegała Instytutowi Rybackiemu w Puławach. Oficjalnym kierownikiem Zakładu Rybackiego (Institut für Fischerei) został prof. Schäperclaus, który jednak nie ingerował zanadto
w sprawy Zakładu. Wyznaczył kierunki badawcze, które miały być realizowane w kolejnych latach, i planował odwiedzać Stację sporadycznie.
Podczas słynnej Sonderaktion Krakau aresztowano wielu krakowskich profesorów, w tym
Karola Starmacha, który wraz z innymi profesorami był więziony w Krakowie, następnie we
Wrocławiu oraz obozach koncentracyjnych Sachsenhausen-Oranienburg, a później w Dachau.
W 1940 roku prof. Spiczakow wrócił z urlopu zdrowotnego do Krakowa, gdzie z nominacji
władz niemieckich kierował Zakładem Rybackim utworzonym w RSD w Mydlnikach. Zamieszkał także w Stacji, gdyż jego wcześniejsze mieszkanie w Krakowie zostało zajęte przez gestapo.
Wykorzystując swoje rozległe zagraniczne kontakty naukowe, brał udział w organizowaniu
pomocy dla uwięzionych przez okupanta profesorów krakowskich. Między innymi Karol Starmach powrócił do kraju i podjął obowiązki zawodowe w Mydlnikach. Praca badawcza i dydaktyczna w okresie wojennym miała miejsce tylko w Stacji Rybackiej, gdyż kamienica przy
Palcu Inwalidów 8, gdzie znajdował się Zakład, została przejęta na siedzibę biura Inspektoratu
Rybackiego w gubernatorstwie i urzędował tam przybyły z Niemiec dr Hans Thiel, sam naukowiec, czujący potrzebę badań rybackich nawet w czasie wojny. Pomimo trwającej okupacji
w zespole badaczy pracujących w Mydlnikach nadal panowała atmosfera naukowa, a pod kierownictwem prof. Spiczakowa prowadzono szereg interesujących prac badawczych m.in. na
Wiśle i zbiorniku Rożnowskim, którego budowę ukończono w 1941 roku. Trzeba przyznać, że
dzięki ochronnemu parasolowi, który prof. Schäperclaus otworzył nad Stacją, możliwe było
ukrywanie przez czas okupacji wielu osób związanych z rybactwem i ochrona ich, dzięki odpowiednim dokumentom, przed obozami i wywózką na roboty do Niemiec. Kontynuowano też
prace przy rozbudowie Stacji Rybackiej, która nieprzerwanie prowadziła chów i hodowlę ryb.
Badano wtedy m.in. wpływ ścieków z Zakładów Chemicznych w Dworach koło Oświęcimia
na jakość wód Wisły, choroby ryb w gospodarstwach stawowych województwa krakowskiego
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i kieleckiego oraz prowadzono wszechstronne badania w dziedzinie produkcji pstrągów i karpia. Obok badań oficjalnych prowadzono też badania własne, szkolenie dyplomantów i tajne
nauczanie studentów.
W maju 1941 roku Stablsleiter Vogel (kierownik podwydziału organizacji rynku żywności
Generalnego Gubernatorstwa) otworzył niemiecki sklep rybny w kamienicy przy ul. Karmelickiej
16 w Krakowie. Sklep ów, jako najlepszy sklep rybny w Generalnym Gubernatorstwie, zaopatrywano w ryby hodowane w Mydlnikach aż do końca trwania wojny. Korzystano też z tutejszej
lodowni i innych instalacji niezbędnych do utrzymania, przechowania i transportu świeżych
dostaw ryb, sprowadzanych do sprzedaży.
W 1944 roku prof. Spiczakow, jako niegdysiejszy uciekinier ze Związku Radzieckiego, w obawie przed prześladowaniem przez nadchodzącą Armię Czerwoną wyjechał z rodziną z Polski do
Wiednia. Jego obawy były uzasadnione – był poszukiwany, od kiedy do Krakowa dotarło NKWD.
Nigdy już nie wrócił do Mydlnik. Zmarł 12 lutego 1946 w obozie dla uchodźców w Schweinfurcie nad Menem (Bawaria). Od 1991 roku ulica, przy której znajduje się budynek Rybackiej Stacji
Doświadczalnej w Mydlikach, nosi imię prof. Teodora Spiczakowa.
W latach 1943–1945 dokończono budowę stawów i oddano do użytku budynek główny.
Do tego czasu powierzchnia Stacji obejmowała obszar 17,4 ha (ryc. 8). Przed końcem wojny,
w obawie przed ofensywą Armii Czerwonej, przeniesiono najcenniejsze wyposażenie Zakładu
z kamienicy przy Placu Inwalidów do Mydlnik. Końcowa faza wojny mogła być tragiczna też dla

Fot. Autor nieznany – archiwum RSD

Ryc. 8. Rok 1945. Na górnym zdjęciu,
wykonanym z kamieniołomu w Mydlnikach, widać Rybacką Stację Doświadczalną, na bliższym planie – drogę
wjazdową i budynek mieszkalny, na
dalszym planie – główny budynek Stacji Rybackiej. Na dolnym zdjęciu, wykonanym z okien budynku RSD, widać
kamieniołom po drugiej stronie ulicy
Balickiej, na tle stawów
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Stacji. W styczniu 1945 roku w trakcie ofensywy wojsk radzieckich górna część budynku została
trafiona kilkoma pociskami artyleryjskimi, jednak krótki okres trwania walk zapobiegł dalszym
stratom. Większe jednak szkody poniosła Stacja wskutek rozkradzenia cennych ryb hodowlanych
oraz zniszczenia unikatowych preparatów naukowych przez żołnierzy radzieckich (ryc. 5b i c).
Pracująca w Stacji nawet podczas wojny ichtiolog dr Stanisława Skrochowska przyczyniła się do
ocalenia pozostałych zbiorów (według przekazów ustnych).

Lata 1945–1953
W kwietniu 1945 roku gospodarstwo RSD przejął Doświadczalny Instytut Zootechniczny
UJ. W 1947 roku przemianowano go na Instytut Genetyki Zwierzęcej i Biologii Hodowlanej,
a od 1950 roku na Instytut Produkcji Zwierzęcej.
Wśród asystentów naukowych pracujących w Mydlnikach w okresie wojny wymienić należy
mgr. Włodzimierza Czubaka, który od 1945 roku pełnił też funkcje administracyjne w RSD. Zaangażował się on w organizację i dokończenie prac związanych z urządzeniem i wyposażeniem
pracowni badawczych Stacji. Usunięto wówczas szkody wojenne i wykończono główny budynek
Stacji, pozostający dotąd w stanie surowym, urządzono pracownie laboratoryjne, halę akwariową, salę dydaktyczną, bibliotekę oraz małe muzeum eksponatów. Wykończono budowę stawów
ziemnych. Uważano, że Rybacka Stacja Doświadczalna w tym okresie nie miała równej sobie
w całej Polsce i za granicą.
Zakład Ichtiobiologii i Rybactwa w latach 1947–1950 funkcjonował jako Oddział Hodowli Ryb
przy Zakładzie Hodowli Ogólnej UJ, pozostającym pod kierownictwem prof. Teodora Marchlewskiego (1899–1962). Z końcem 1949 roku utworzono samodzielną Pracownię Rybacką Instytutu
Produkcji Zwierzęcej UJ, której kierownictwo powierzono dr. Stanisławowi Żarneckiemu.

Lata 1953–1970
W 1953 roku Pracownia wraz z RSD została przejęta przez nowo utworzoną Wyższą Szkołę Rolniczą (WSR). Od tej pory funkcjonowała jako Katedra Rybactwa na Wydziale Zootechnicznym
WSR, natomiast Stacja Rybacka stała się jednym z uczelnianych Rolniczych Zakładów Doświadczalnych (RZD). Mimo tych zmian Stacja nadal służyła jako zaplecze badawcze dla zespołu
naukowców Katedry zajmujących się tematyką ichtiobiologiczną. W 1954 roku powiększono
zasięg RSD, przyłączając do gospodarstwa stawy rybne znajdujące się na Podkamyczu, a rok
później stawy należące do gospodarstwa w Rząsce, oddalone od Mydlnik o kilka kilometrów.
Ogólna powierzchnia Stacji zwiększyła się wtedy do 31,8 ha, z czego 22,8 ha stanowiło lustro
wody. Administracją stawów zajmował się wciąż dr Czubak, który niezależnie od prac zarządczych w gospodarstwie prowadził swoje badania naukowe nad żywieniem karpi. Wyniki jego
badań stały się podstawą ustalania składu przyszłych mieszanek paszowych dla ryb karpiowatych. Po jego śmierci w 1966 roku administrację Stacji powierzono mgr. Januszowi Guziurowi,
który pełnił tę funkcję do 1967 roku. Następnie mgr Henryk Gołąb przejął obowiązki zarządcze,
które sprawował do roku 1974. W tym czasie naukowe kierownictwo nad Rybacką Stacją powierzono dr. Andrzejowi Łysakowi, który przyczynił się do dalszego rozwoju jej bazy naukowej.
Przez cały ten czas Stacja służyła jako placówka doświadczalna dla Katedry Rybactwa kierowanej przez prof. Stanisława Żarneckiego, aż do 1970 roku.
W tym czasie zespół naukowców Katedry koncentrował się na badaniach nad chowem,
hodowlą oraz wędrówką ryb łososiowatych (doc. S. Skrochowska, prof. S. Żarnecki), wpływem zanieczyszczenia rzek na stan rybostanu, chowem i hodowlą karpia (dr inż. W. Czubak,
dr W. Karbowski), funkcją tarczycy u ryb (prof. A. Łysak), wpływem toksykantów na ryby w testach laboratoryjnych (prof. A. Łysak), stanem jakościowym i ilościowym rybostanu rzek (prof.
K. Bieniarz, prof. P. Epler) oraz pokarmem naturalnym ryb (prof. P. Epler). W dziedzinie ho-
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dowli karpia Stacja Rybacka w Mydlnikach nawiązała ścisłą współpracę z Instytutem Zootechniki w Zatorze. W jej wyniku prowadzono wieloletnie równoległe doświadczenia w Stacji oraz
w Zatorze nad selekcją narybku karpia we wczesnym okresie chowu. Katedra wniosła także
swój wkład w powstanie w Zatorze nowej metody chowu karpia, zwanej metodą zatorską, która pozwoliła całkowicie opanować najgroźniejszą wtedy chorobę, tzw. posocznicę. Metoda ta
znalazła uznanie także poza granicami Polski.

Lata 1970–1990
Po roku 1970 Katedra Rybactwa, w ramach reorganizacji struktur Uczelni, weszła w skład Instytutu Zoologii Stosowanej, kierowanego przez prof. dr. hab. Władysławę Niemczyk. Funkcjonowała odtąd jako Zespół, aż do 1982 roku, kiedy w kolejnej reorganizacji przywrócono pierwotną nazwę – Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa. W latach 1971–1989 kierownikiem Zespołu,
a później Katedry był prof. Krzysztof Bieniarz. Badania naukowe prowadzono w siedzibie przy
al. Adama Mickiewicza 24, ale także w Rybackiej Stacji Doświadczalnej (funkcjonującej w ramach RZD) w Mydlnikach. W 1971 roku Stacja posiadała pracownie: chemiczną, rentgenologiczną, izotopową, wylęgarnię z podgrzewaną wodą, halę basenową i akwariową, nad którymi
naukowe zwierzchnictwo sprawował dr Andrzej Łysak. Stawy Stacji, w liczbie 135, były położone w trzech kompleksach o powierzchni 24 ha lustra wody. Działalność gospodarczą Stacji
stanowiła produkcja ryb konsumpcyjnych i hodowlanych na poziomie 10–12 ton. Przyrosty
ogólne z niektórych stawów sięgały 1000 kg/ha, podczas gdy przyrosty naturalne 600 kg/ha.
Oprócz karpia i pstrąga hodowano sandacza i leszcza. Te gatunki, jak i narybek łososiowatych
(pstrąga potokowego, troci wędrownej), służyły do zarybiania wód otwartych województwa
krakowskiego.
Zmienił się także profil badawczy, ponieważ głównym kierunkiem badań stał się wtedy
rozród ryb, ze szczególnym naciskiem na rozród karpia i węgorza europejskiego w warunkach
sztucznych. Prof. Bieniarz prowadził badania nad sztucznym tarłem oraz metodami przyspieszenia dojrzałości płciowej ryb karpiowatych. Członkowie jego zespołu obserwowali zachowania
węgorza w chowie akwariowym (badania te prowadził dr Andrzej Cedrowski, przez całe swoje
życie zawodowe związany z Rybacką Stacją Doświadczalną), analizowali wyniki nawożenia stawów mydlnickich, badali też wpływ zasolenia na przyrosty ryb łososiowatych, przydatność aparatury rentgenowskiej do analizowania ości śródmięsnych w karpiu in vivo czy wpływ ścieków
na ryby. W późniejszym czasie prowadzono także badania nad presją wędkarską na rybostan
zbiorników zaporowych, nad określeniem strat w ichtiofaunie na skutek przechodzenia ryb łososiowatych przez turbiny elektrowni wodnych oraz nad szeroko pojętą racjonalną gospodarką
rybacką na zbiornikach wodnych.
W 1975 roku, dzięki usilnym staraniom prof. Krzysztofa Bieniarza, ukończono budowę laboratorium i hali akwariowej oraz basenowej, zlokalizowanych w nowej przybudówce budynku głównego Stacji Rybackiej (ryc. 4c). W 1977 roku Andrzej Łysak, kierujący Stacją Rybacką,
wyjechał na stypendium do Nigerii i nie powrócił już do pracy w Mydlnikach. Nadzór naukowy
nad Stacją Rybacką przejął kierownik Zespołu prof. Krzysztof Bieniarz, który poczynił starania
o przeniesienie jego siedziby do budynku RSD. Od tej pory wszystkie badania, jak również zajęcia dydaktyczne mogły odbywać się na terenie Stacji w Mydlnikach.
W 1975 roku zatrudniono w Stacji mgr. inż. Jerzego Szymachę na stanowisku starszego
specjalisty. Magister, później doktor Szymacha przez wiele kolejnych lat, aż do roku 2018, pełnił obowiązki administracyjne RSD. Podczas jego działalności powiększono powierzchnię lustra
wody w gospodarstwie poprzez budowę nowego stawu Hendzlówka, o powierzchni 4,6 ha, który od 1980 roku połączył oddalone dotąd od siebie stawy starych Mydlnik i przyłączonych do
Stacji stawów na Podkamyczu. Wykonano też gruntowną przebudowę stawów w gospodarstwie,
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łącząc ze sobą liczne stawy doświadczalne w większe stawy produkcyjne. Jeszcze w latach 80.
przebudowano kompleks stawów Podkamycze oraz Mydlniki I, II i III, znajdujące się po prawej
stronie od głównej bramy wjazdowej. Gdy Jerzy Szymacha zaczynał pracować w Mydlnikach,
wiele prac gospodarczych wykonywano ręcznie, ryby i materiał transportowano z użyciem zaprzęgów konnych, uprawiano zboże niezbędne do dokarmiania ryb. To on doprowadził do mechanizacji gospodarstwa. Nie było już konieczności utrzymywania koni i zatrudniania furmana.
Po utracie części gruntów ornych, która nastąpiła w ramach reorganizacji jednostek Uczelni,
przestano uprawiać zboże, przez co obsługa Stacji Doświadczalnej zmniejszyła się tylko do kilku
pracowników stawowych.

Od roku 1989 do czasów obecnych
W roku 1989 kierownictwo nad Katedrą objął prof. Piotr Epler. W 1991 roku Rybacką Stację Doświadczalną wyłączono ze struktur RZD Akademii Rolniczej i oficjalnie przyłączono do Katedry
Ichtiobiologii i Rybactwa jako gospodarstwo naukowo-dydaktyczne. Wtedy także Uchwałą Rady
Miasta Krakowa zmieniono nazwę ulicy i nadano jej imię prof. Teodora Spiczakowa, o co usilne
starania przez całą swoją kadencję czynił prof. Bieniarz.
W latach 90. kontynuowano przebudowę gospodarstwa, nadal łącząc liczne stawy doświadczalne w większe stawy produkcyjne. Remont był konieczny ze względu na wyeksploatowane
drewniane mnichy, regulujące dopływ i odpływ wody do każdego ze stawów. Łączenie stawów
pozwoliło na zlikwidowanie części tych instalacji. Takiemu zabiegowi poddano np. 22 stawki nazwane imionami bohaterów Trylogii Henryka Sienkiewicza („Oleńka”, „Kmicic”, „Bohun”, „Pan
Wołodyjowski” i in.), które połączono w dwa większe, sąsiadujące ze sobą, identycznej wielkości
stawy nazwane „Trylogią”. O kompleks stawów w Rząsce, przyłączonych do gospodarstwa po
II wojnie światowej, upomniał się klasztor sióstr Albertynek, które ostatecznie przejęły te grunty.
Stacja straciła wtedy 6 stawów narybkowych.
W Katedrze kontynuowano badania nad kontrolą rozrodu ryb karpiowatych, stanem ichtiofauny w rzekach Polski południowej, podjęto tematykę badania wpływu metali ciężkich na ryby.
W latach 2009–2019 kierownictwo Katedry i Stacji przejął prof. Włodzimierz Popek, który zainicjował remont hali basenowej. Częściowo ogrodzono też teren RSD.
Obecnie gospodarstwo Stacji stanowią 54 stawy o powierzchni lustra wody 27 ha, na obszarze 39,8 ha gruntu, w tym 8 większych stawów 1–6 ha, 21 stawów małych 2–90 arów, 8 tarlisk
z ogrzewalnikiem, zimochowy dla kroczka i zimochowy dla narybku, 8 stawów pstrągowych
oraz 7 magazynów o średniej powierzchni po 1.5 ara (ryc. 9). Stacja specjalizuje się w produkcji
karpia towarowego (ok. 20 ton). Prowadziła też badania nad przydatnością jesiotrów rosyjskich
i amura białego jako ryb dodatkowych w chowie z karpiem.
RSD przez wiele lat służyła też zespołowi Katedry Zoologii Zwierząt, z którą łączyły Katedrę
Ichtiobiologii i Rybactwa wspólne lata w jednym Instytucie Zoologii Stosowanej, pod kierownictwem prof. Władysławy Niemczyk. Prof. Maria Rościszewska prowadziła badania z wykorzystaniem dżdżownicy kalifornijskiej, której złoża hodowli znajdowały się obok głównego budynku
Stacji Rybackiej w Mydlnikach. Prof. Zbigniew Bonczar, wybitny specjalista z zakresu awifauny,
zainicjował w Mydlnikach budowę wolier dla ptaków dzikich, gdzie opiekował się każdym zranionym ptakiem, przyniesionym i oddanym pod jego opiekę. W ramach ćwiczeń z zoologii studenci Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt poznawali tajniki życia tych ptaków, obserwując je
w Stacji Rybackiej.
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Ryc. 9. Aktualny plan układu stawów Stacji Rybackiej w Mydlnikach. Kolorem niebieskim zaznaczono
stawy RSD, pomarańczową kreską ciągłą – przebieg ulicy T. Spiczakowa, czerwoną linią przerywaną
– obszar RSD z planów z 1937 roku, wybudowany do końca II wojny światowej. Zieloną linią przerywaną zaznaczono obszar stawów Podkamycze, przyłączonych do gospodarstwa po II wojnie. Żółtą
linią przerywaną oznaczono staw Hendzlówka wybudowany w 1980 roku

2. Znaczenie Stacji Rybackiej dla różnorodności
biologicznej i retencji – dziedzictwo naturalne
Obecnie nadal organizuje się ćwiczenia terenowe z zakresu zoologii w RSD w Mydlnikach, której obszar może służyć za przykład niezwykłej różnorodności biologicznej. Zanikanie siedlisk
podmokłych (wetlandów), skutkujące zmniejszeniem bioróżnorodności zarówno w wymiarze
krajobrazowym, jak i w postaci coraz niższego bogactwa gatunkowego, sprawia, że stawy rybne
(w szczególności służące tradycyjnej hodowli karpia) mogą być miejscem sprzyjającym zachowaniu tych gatunków, które utraciły znaczną część naturalnych siedlisk. Podobnie jak inne kompleksy stawowe teren gospodarstwa w Mydlnikach stwarza dogodne warunki do występowania
ptaków związanych z obszarami wodno-błotnymi, wśród których obserwowane są m.in.: kaczka
krzyżówka, czernica, głowienka, łyska, perkoz dwuczuby, perkozek, wodnik, kokoszka, bocian
biały, czapla biała i siwa, kormoran czy łabędź niemy (ryc. 10). Urozmaicona mozaika siedlisk
umożliwia występowanie także innych ptaków, takich jak bażant, pustułka, jaskółka, pliszka,
podróżniczek czy kilka gatunków dzięciołów (przynajmniej trzy gatunki: średni, duży i zielony)
wykorzystujących drzewostany nad brzegami młynówki. Teren stacji sprzyja także płazom i gadom, spośród których szczególnie licznie występuje zaskroniec zwyczajny (ryc. 10). Charakterystyczna dla tradycyjnej metody produkcji ograniczona intensywność zabiegów pielęgnacyjnych
na stawach (jak zachowanie pasów roślinności wodnej) stwarza nie tylko warunki dla lęgów
ptaków, ale wspiera także chronione gatunki roślin, jak kotewka orzech wodny, kosaciec żółty
(ryc. 11) czy rukiew wodna. Na terenie stacji występują nawet objęte ochroną częściową gatunki
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Fot. J. Kowal, M. Okrutniak, E. Drąg-Kozak

Ryc. 10. Fotografie wykonane w Mydlnikach prezentujące wybrane gatunki dzikich zwierząt występujących
na terenie RSD: a) kokoszka, b) wodnik, c) żaba wodna,
d) zaskrońce, e) czernica, f) gniazdo łabędzi, g) gronostaj, h) podróżniczek
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a)

b)

c)

d)

Fot. M. Okrutniak, P. Szczerbik

Ryc. 11. Niektóre rośliny i grzyby spotykane w RSD Mydlniki: a) kosaciec żółty, b) smardz stożkowaty, c) knieć
błotna, d) smardz jadalny
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grzybów: smardz jadalny i smardz stożkowaty (ryc. 11). Grzyby te można spotkać w kwietniu
i w maju. Spośród ssaków w granicach gospodarstwa spotyka się te ściśle związane z obszarami
wodno-błotnymi: bobry, wydry, rzadziej piżmaki, jak i dziki, sarny, lisy, zające, jenoty i łasicowate – zarówno kuny, łasice, gronostaje, norkę amerykańską, jak i borsuki (wapienny ostaniec,
znajdujący się tuż obok budynku Stacji, ten sam, u stóp którego 80 lat wcześniej funkcjonowała
lodownia, ryc. 3, jest miejscem, gdzie widywano borsuki wraz z młodymi). Sieć kanałów doprowadzających i odprowadzających wodę ze stawów jest penetrowana przez ryby wpływające
tutaj z Rudawy. Kanały są nawet miejscem tarła niektórych gatunków, np. kiełbia krótkowąsego i śliza. W okresie późnojesienno-zimowym na kilku fragmentach tych cieków (w miejscach
o żwirowym dnie) obserwowano wielokrotnie tarło pstrągów potokowych. Stan ichtiofauny tych
cieków był tematem badań wykonywanych w ramach prac dyplomowych, których wyniki publikowano w czasopismach branżowych.
Stawy RSD odgrywają także niebagatelną rolę jako obiekt małej retencji, poprawiając bilans
wodny w dolinie Rudawy. W okresie średniowiecza dolina zalewowa tej rzeki była silnie zabagniona i utrudniała dostęp do miasta od strony zachodniej. Stawy pełnią zatem funkcję substytutu osuszonych wcześniej bagien i starorzeczy Rudawy. Wody Rudawy spiętrzone „trąbą” (jazem)
w Mydlnikach prowadzone były kiedyś (najprawdopodobniej począwszy od pierwszej połowy
XIV wieku) sztucznym kanałem (Młynówką Królewską) do Krakowa, gdzie zasilały fosy miejskie, a także rurmus (rurociąg) miejski, który dostarczał bieżącą wodę na krakowski Rynek i do
komnat królewskich na Wawelu. Młynówka Królewska napędzała też koła młyńskie zarówno
młynów, jak i foluszy, kuźni i licznych stawów rybnych wzdłuż jej biegu. Rurociąg miejski został
całkowicie zniszczony w czasie oblężenia miasta przez Szwedów w roku 1655 i od tego momentu, aż do początku XX wieku, mieszkańcy Krakowa korzystali z wód studziennych. Pamiątką po
Młynówce Królewskiej jest park historyczno-krajobrazowy Młynówka Królewska w Mydlnikach
(poniżej Stacji Rybackiej). W miejscu dawnego jazu (zwanego też „trąbą”) stoi obecnie nowoczesna budowla piętrząca wodę dla wodociągów krakowskich (Rudawa jest najważniejszym, po
Rabie, źródłem wody pitnej dla mieszkańców Krakowa).

3. Znaczenie Stacji Rybackiej w kształceniu studentów
z zakresu rybactwa – niematerialne dziedzictwo
kulturowe
W latach 30. XX wieku prof. Spiczakow utworzył specjalność rybacką dla studentów Wydziału
Rolniczego UJ. Funkcjonowała ona także po przejęciu kształcenia przez Wyższą Szkołę Rolniczą. Zwykle grupa kilkunastu studentów IV roku zootechniki wybierała specjalność rybacką,
do końca studiów analizując zagadnienia ichtiologiczne w Mydlnikach pod okiem tutejszych
naukowców, przygotowując także swoje prace dyplomowe. W latach 90. XX w. obserwowano
niezwykły wzrost zainteresowania tematyką ichtiobiologii i rybactwa wśród studentów, którzy
w coraz większej liczbie zgłaszali się na specjalizację rybacką. Staraniem prof. Piotra Eplera
i pracowników naukowych Katedry Ichtiobiologii i Rybactwa zorganizowano nowy kierunek: rybactwo. Wyremontowano salę dydaktyczną, przeniesiono halę basenową do pomieszczeń przyziemia, a w jej miejscu utworzono dużą salę wykładową, mogącą pomieścić 60 studentów. Sale
dydaktyczne w budynku RSD w Mydlnikach były zajęte od godzin porannych do wieczornych,
a studenci chłonęli wiedzę z zakresu ichtiobiologii, rybactwa i ochrony wód w coraz starszych
murach, korzystając z muzealnych preparatów (ryc. 6), ale także nowocześnie wyposażonych
sal dydaktycznych, laboratorium, hali akwariowej i basenowej. W ramach prac dyplomowych
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i aktywności Koła Naukowego Rybaków brali udział w badaniach laboratoryjnych, jak również
garnęli się do badań terenowych, towarzysząc zespołowi naukowców zajmującemu się monitoringiem ichtiofauny wód otwartych.
Absolwenci kierunku rybactwo pracują obecnie w różnych zakątkach Polski i świata. Piastują stanowiska na różnych szczeblach samorządów, urzędów, będąc odpowiedzialnymi za
użytkowanie wód dla rybactwa i rolnictwa. Są ichtiologami w kilku okręgach PZW. Prowadzą
własne gospodarstwa stawowe, hodując różne gatunki ryb. W innych jednostkach badawczych
kontynuują karierę naukową. Wszyscy z sentymentem wspominają atmosferę pracy w Mydlnikach. Chętnie odwiedzają stare mury, co rodzi nadzieję, że pamięć o Stacji, jej historii i cennych
pamiątkach przetrwa.

4. Wnioski
Rybacka Stacja Doświadczalna w Mydlnikach to niezwykłe miejsce łączące w sobie przeszłość,
teraźniejszość i przyszłość. Wśród obiektów materialnego dziedzictwa kulturowego RSD można wymienić oba budynki z 1938 roku, główny budynek Stacji Rybackiej oraz budynek mieszkalny, dotąd zamieszkały przez dwie rodziny. Ulica prof. Teodora Spiczakowa przebiega od
wjazdu z ulicy Balickiej, biegnie groblą wzdłuż gospodarstwa pstrągowego i stawów, mija budynek Stacji i wiedzie do tylnej bramy znajdującej się w pobliżu zabytkowego młyna (ryc. 2),
nieopodal kościoła w Mydlnikach. Stawy rybne, ze względu na prowadzone remonty i przebudowy, zmieniły układ w porównaniu z archiwalnymi mapami prezentującymi ich położenie
w 1937 roku (ryc. 12), jednak wiele z nich istnieje do dziś pod niezmienionymi nazwami, jak
stawy „Kliniki”, „Bocian”, „Poniedziałek”, „Wtorek”… „Niedziela” czy „Księżyc” – zbudowane
za czasów prof. Spiczakowa. Nieopodal budynku, za garażami i silosami na zboże, znajduje
się skałka (wapienny ostaniec), u stóp której znajdowała się przedwojenna lodownia (ryc. 3).
Cały teren Stacji Doświadczalnej, z zabudowaniami i stawami, przytulonymi do lewego brzegu Rudawy, stanowi niezwykły krajobraz kulturowy, wpisany w wieś Mydlniki od 1937 roku.

Fot. E. Łuszczek-Trojnar

Ryc. 12. Projekt gospodarstwa RSD w Mydlnikach wykonany przez inż. Franciszka Hendzla w lipcu 1937 roku
w skali 1:1000, prezentujący plan 125 stawów na obszarze 14 ha, obejmującym część dzisiejszego gospodarstwa
między stawem Bocian i Mydlniki I (na ryc. 9 zaznaczony czerwoną, przerywaną linią)
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Niejednokrotnie jest przyczyną wyboru działki i budowy domów przez przybywających w to
miejsce nowych mieszkańców. W sali dydaktycznej budynku Stacji można obejrzeć eksponaty preparatów formalinowych i alkoholowych, zakonserwowanych jeszcze w latach 20. i 30.
XX wieku (ryc. 6), obok preparatów nowoczesnych, wykorzystywanych na bieżąco podczas
ćwiczeń dydaktycznych. Przedmioty te można uznać za ruchome materialne dziedzictwo,
troskliwie przechowywane na regałach w szklanych szafach, dostępne dla studentów, którzy
zdobywając nowoczesną wiedzę rybacką, z wykorzystaniem współczesnych i archiwalnych
eksponatów, korzystają z wartości materialnych i niematerialnych dziedzictwa kulturowego
Stacji. W pokoju na II piętrze znajduje się gablotka, w której można obejrzeć sprzęt optyczny
wykorzystywany przez zespół prof. Spiczakowa, znajdujący się na unikatowej fotografii z 1930
roku z „Kuriera Codziennego” (ryc. 1 i 13). W bibliotece znajduje się zbiór książek i albumów
o tematyce ichtiologicznej, których pierwsze numery pamiętają przedwojenną siedzibę Zakładu, przy Placu Inwalidów 8, a kolejne pieczątki Biblioteki Wydziału Rolniczego UJ, Wyższej
Szkoły Rolniczej, Katedry Ichtiobiologii i Rybactwa Akademii Rolniczej, a później Uniwersytetu
Rolniczego wskazują, jak zmieniali się ich właściciele, choć one nigdy nie zmieniły swego położenia. Wśród nich Stacja posiada historyczne egzemplarze, np. II wydanie podręcznika Ryby
wód słodkich Rosji L.S. Berga z 1923 roku, Fischeregen, und Geschichfe der Fische z 1773 roku
czy Die Süßwasserfische der Österreichischen Monarchie (Ryby słodkowodne monarchii austriackiej) z 1858 roku, autorstwa Jakoba Heckela i Rudolfa Knera (ryc. 14). Dzięki albumom, fotografiom, mapom i dokumentom zachowanym w Stacji można odtworzyć jej historię, w którą
wplatają się życiorysy wspaniałych naukowców. To oni swoją nauką, uporem i pracą przyczynili się do ogromnego rozwoju wiedzy, dzięki prowadzonym tu badaniom. W Stacji znajduje
się też wiele historycznych narzędzi rybackich, wykorzystywanych w rybactwie. Wszystkie te
przedmioty można uznać za dziedzictwo materialne.

Fot. E. Łuszczek-Trojnar

Ryc. 13. Gablotka z oryginalnym sprzętem optycznym wykorzystywanym przez zespół prof.
Spiczakowa w latach 20.–40. XX wieku (widocznym też na biurku na ryc. 1)
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a)

b)

Fot. E. Drąg-Kozak

Ryc. 14. Fotografie prezentujące oryginalne egzemplarze wybranych zbiorów biblioteki RSD w Mydlnikach:
Fischeregen, und Geschichfe der Fische z 1773 roku, podręcznik Die Süßwasserfische der Österreichischen Monarchie (Ryby słodkowodne monarchii austriackiej) z 1858
roku, autorstwa Jakoba Heckela i Rudolfa Knera oraz
podręcznik Ryby wód słodkich Rosji, autorstwa L.S. Berga z 1923 roku, z widocznymi pieczęciami bibliotecznymi Zakładu Ichtiobiologii i Rybactwa UJ

c)
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Dziedzictwo naturalne jest również istotnym elementem dziedzictwa kulturowego. Istnienie
ziemnych stawów rybnych zasilanych młynówką z rzeki Rudawy niewątpliwie sprzyja utrzymaniu różnorodności biologicznej, co jest niezwykle cenne ze względu na bliską odległość od
dużego miasta. Niespełna 8 km od krakowskiego Rynku znajdują się tereny wykorzystywane
na miejsca żerowania, lęgu, wodopoju i życia przez setki organizmów żywych, w tym rzadkich
i podlegających ochronie prawnej, które nie miałyby swego siedliska, gdyby w 1937 roku prof.
Spiczakow nie rozpoczął budowy gospodarstwa rybnego w tym miejscu.
Niematerialne dziedzictwo Rybackiej Stacji Doświadczalnej obejmuje wiedzę rybacką,
przekazywaną przez kolejne pokolenia rybaków pracujących w gospodarstwie. Wypracowane
dzięki badaniom naukowców i praktyków rybackich proporcje wykorzystywanych nawozów
do użyźniania stawów karpiowych, przekazywane od pokoleń informacje dotyczące tajników
rozrodu, zimowania ryb, odłowu narybku, dokarmiania ryb w różnych grupach wiekowych,
odstraszania szkodników rybackich, selekcji osobników przeznaczonych do rozrodu w dalszej
hodowli przyczyniły się do uzyskania cenionego produktu gospodarstwa, jakim jest karp mydlnicki. Nie jego pochodzenie genetyczne, lecz środowisko mydlnickich stawów, zasilanych
twardą, wapienną wodą z Rudawy, i sposób chowu praktykowany w gospodarstwie przyczyniają się do ostatecznych zalet produktu, odczuwalnych w strukturze jego mięsa i cenionym
przez konsumentów smaku.
Stawy ziemne, by prawidłowo funkcjonować, wymagają nieustannej pielęgnacji i utrzymania.
Pierwotnie wybudowane stawy były wyposażone w drewniane mnichy (urządzenia regulujące poziom wody w stawach), które z czasem uległy zużyciu, co stało się przyczyną dużej przebudowy
gospodarstwa w latach 80. XX wieku. Na skutek wielu kolejnych lat działalności okolicznych bobrów oraz awarii, które mają miejsce w każdym gospodarstwie, stawy „Klinika” oraz stawy pstrągowe nie są obecnie użytkowane. Po kolejnej reorganizacji struktur Wydziału Hodowli i Biologii
Zwierząt, Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa została połączona z dwiema innymi, tworząc Katedrę
Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa. Nowy kierownik, prof. Zygmunt Kowalski, poczynił
starania o uzyskanie zgody na finansowanie kompleksowego remontu gospodarstwa RSD, który
pozwoli kolejny raz przywrócić Stację do pełnej funkcjonalności. Tylko kontynuowanie działalności
naukowej i hodowlanej pozwoli dziedziczyć wartości Stacji tworzone przez inicjatorów jej powstania, kolejnych kierowników, naukowców, dydaktyków, pracowników i studentów.
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Streszczenie
Wbrew obiegowej opinii, łączącej region Zielonej Góry z początkami polskiego winiarstwa,
to właśnie z Małopolski pochodzą pierwsze wzmianki o sadach winnych, a w Krakowie i jego
okolicach znalezione zostały artefakty potwierdzające uprawę vitis vinifera już w X–XI wieku.
Zawirowania klimatyczne, a może w większym nawet stopniu historyczne doprowadziły do
zaniku tradycji winiarstwa nie tylko w Małopolsce, ale i całym kraju. XXI wiek przyniósł jednak
niezwykły rozkwit kultury winiarskiej, a Małopolska może poszczycić się nie tylko największą
wśród innych regionów liczbą winnic w Polsce, ale też atrakcją w postaci Małopolskiego Szlaku
Winnego. Małopolskie wino, do niedawna będące tylko ciekawostką regionalną, zaczyna zajmować w restauracjach i barach winnych ważną pozycję. Coraz większe zróżnicowanie stylów
i podejścia do produkcji sprawia, że gałąź małopolskiego winiarstwa tworzy interesującą alternatywę dla miłośników wina, a dla turystów poszukujących kontaktu z naturą i niebanalnych
atrakcji możliwość autentycznego doświadczenia regionu.
Słowa kluczowe: winiarstwo, Małopolska, Małopolski Szlak Winny

1. Wprowadzenie
Trudno jednoznacznie wskazać geograficzne miejsce pochodzenia winorośli. Najstarsze odkrycia
wskazują, że vitis vinifera, czyli winorośl właściwa, pochodzi z okolic południowego Kaukazu,
pogranicza dzisiejszych Turcji, Armenii i Iranu (Toussaint-Samat, 1992, s. 247). Ta teoria jest
zbieżna z legendą o Noem, który po opadnięciu wód potopu miał zasadzić winną latorośl właśnie u stop Araratu (Rdz, 9:20), na którym zatrzymać się miała jego arka. Jeżeli zaś chodzi
o obecność winorośli właściwej w Europie, najstarsze znaleziska pochodzą z epoki miocenu. Jest
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to odbicie liścia winorośli w tufie, odkryte nieopodal dzisiejszego Montpellier (Toussaint-Samat,
1992, s. 248). Wino natomiast towarzyszy ludziom prawdopodobnie od około 10–12 tysięcy
lat, a pierwszy kontakt z tym napojem był prawdopodobnie przypadkowy: ktoś, na północ od
wielkich równin Tygrysu i Eufratu, wypił pozostawiony i sfermentowany sok owoców. Uprawa
winorośli do celów winiarskich rozpoczęła się prawdopodobnie około 6000–4000 lat p.n.e., pomiędzy Morzem Czarnym i Kaspijskim (Unwin, 2005). Wino, obok chleba i mięsa, jest zapewne
produktem kulinarnym o największym ładunku symbolicznym. W pierwszym spisanym dziele
literackim – Eposie o Gilgameszu, konsumpcja wina i chleba świadczyła o byciu człowiekiem
(Epic of Gilgamesh, 1960, 65–66). Czerwone wino kojarzyło się z krwią, która symbolizuje życie.
Wino i winorośl pojawiały się więc w starożytnych kultach Egiptu, Mezopotamii, na obszarze Bliskiego Wschodu. W starożytnej Grecji wino miało własnego boga – Dionizosa. Jego symboliczna
rola nie zmieniła się wraz z rozwojem kultów religijnych. Chrześcijaństwo zachowało znaczenie
wina – pierwszym cudem Jezusa była przemiana wody w wino na weselu w Kanie Galilejskiej,
ostatnim zaś aktem dokonanym wśród uczniów – przemiana wina w krew podczas ostatniej wieczerzy. Właśnie dzięki temu wino zawędrowało również do Polski.

2. Materiał i metody
Niniejszy rozdział opiera się na źródłach wtórnych – analizie literatury dotyczącej historii winiarstwa w Polsce, ze szczególnym naciskiem położonym na region Małopolski, oraz obserwacjach
prowadzonych przez autorkę. Współczesne przejawy kultury winiarstwa w Małopolsce przeanalizowano na podstawie dynamiki przyrostu liczby winnic według danych Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa, zestawień prowadzonych przez portal winogrodnicy.pl oraz enoportal.pl.
Informacje o Małopolskim Szlaku Winnym zaczerpnięto ze strony malopolskiszlakwinny.pl. Zestawienia zmiennych meteorologicznych regionu dokonano na podstawie danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Informacje o wybranych winnicach pochodzą od właścicieli i ze
stron internetowych poszczególnych winnic.

3. Wyniki
Jeszcze w miocenie winorośl rosła na terenie Małopolski dziko, co potwierdzają znalezione
w kopalni soli w Wieliczce nasiona (Sokołowski i Myśliwiec, 1996). Pod koniec X w., wraz
z nastaniem chrześcijaństwa w Polsce, uprawa wina, przede wszystkim dla celów sakralnych,
stała się faktem. Obrządek, w którym wino odgrywało centralną rolę, oraz sprzyjające warunki
klimatyczne w okresie średniowiecznego optimum klimatycznego (wieki IX–XIV) pozwalały
na uprawę roślin właściwych dla klimatu śródziemnomorskiego, takich jak figi czy winogrona (Woch, 2013). Istnienie archeobotanicznych dowodów na obecność vitis vinifera w Małopolsce już od okresu plemiennego i w okresie całego średniowiecza potwierdzają Aldona
Muller-Bieniek (2017) oraz Alicja Zemanek i Krystyna Wasilikowa (1996). W X w. winorośl
porastała prawdopodobnie wawelskie wzgórze, uprawą zajmowali się również mnisi z krakowskich i podkrakowskich klasztorów: benedyktyni z Tyńca, cystersi w Prandocinie, benedyktyni
w Staniątkach, norbertanki na Zwierzyńcu i w Nowym Brzesku, kameduli na Bielanach (por.
Jankowski, 1923). W 1154 r. Muhammed Al-Idrisi, arabski podróżnik, geograf i kronikarz Rogera II, króla Sycylii, podróżując przez ówczesną Polskę napisał: „Ziemia Bulumija jest krajem
uczonych i studiujących wiedzę. Do miast jej należy miasto Kraku. Jest ono miastem pięknym
i wielkim, o wielu domach i mieszkańcach, targach, winnicach i ogrodach (BIB AE, 2007). Jak
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piszą Pudelska, Dudkiewicz i Krawiec (2014), winnice należały również do władców, szlachty
i mieszczan, a poza walorami użytkowymi dodawały prestiżu i wartości zamieszkiwanym nieruchomościom. W przytaczanym przez autorów dokumencie autorstwa Szymona Starowolskiego
Reformacyja obyczajów polskich, wydanym w 1650 w Krakowie, przywołane zostały czasy panowania Zygmunta Augusta (1520–1572), gdy wino wytwarzano tylko w jednym domu w Krakowie, zaś w czasach współczesnych autorowi można je znaleźć prawie w każdym domu, w klasztorach, na plebaniach i we dworach. Dziedzictwo to obecne jest zresztą do dziś w nazewnictwie
miejscowości i formacji w Małopolsce: Winiary, Winna Góra – w Łazach Biegonckich, której historia sięga czasów Bolesława Wstydliwego i jego żony Kunegundy, która sprowadziła winorośl
z ojczystych Węgier i wprowadziła do uprawy w okolicach Starego i Nowego Sącza. Winna Góra
znajduje się także na Garbie Tęczyńskim, a jej nazwa pochodzi od upraw, jakie na jej południowych stokach zasadził w XVI w. Seweryn Boner. W Charzewicach na wzgórzu do dziś zwanym
Winnicą właściciele dworu rzeczywiście uprawiali winorośl. W Gromniku jest wzgórze o identycznej nazwie i podobnej historii, przy czym winnica na tym wzgórzu, według legendy, została
uratowana dzięki interwencji św. Marcina, który osobiście przewiózł drewno przeznaczone do
budowy kościoła pod jego wezwaniem na inne wzgórze, dając tym samym znak, że winnica
powinna dalej rosnąć na swoim miejscu (Chryk, 2014). Interwencja tego świętego jest dość
jasna, gdyż w krajach tradycyjnie winiarskich Europy Środkowej, np. w Austrii, dzień św. Marcina (11 listopada) to także święto młodego wina. Winiarstwo w Małopolsce było więc obecne
i stosunkowo powszechne. Do upadku winiarstwa przyczyniły się liczne procesy o charakterze
naturalnym, gospodarczym i politycznym – ochłodzenie klimatu, popularność i wysoka jakość
win węgierskich, które napływały do Polski, „potop szwedzki”, który wiązał się z niszczeniem
upraw, nie tylko winorośli i kolejne polityczne perturbacje zahamowały na kilkaset lat kulturę
winiarstwa w Polsce i regionie Małopolski.
Uwarunkowania społeczne, gospodarcze, polityczne i klimatyczne umożliwiły odrodzenie
się tradycji winiarskiej pod koniec XX wieku. Biorąc pod uwagę warunki naturalne, Polska znajduje się w najchłodniejszej strefie A (wraz z częścią Niemiec i Czech, Luksemburgiem, Belgią,
Holandią, Szwecją, Danią, Irlandią, Wielką Brytanią) (Council Regulation (EC) No 479/2008).
Małopolska z kolei leży między 49’03′ i 51’29′ szerokości geograficznej północnej, przy czym
przyjmuje się, że na półkuli północnej warunki odpowiednie dla uprawy winorośli znajdują się
pomiędzy 32. i 51. równoleżnikiem, co oznacza, że południowa połowa Polski i cała Małopolska
znajdują się na obszarze sprzyjającym takiej uprawie. Jednocześnie, wraz ze zmianami klimatycznymi, obserwuje się przesuwanie tej granicy w kierunku północnym – w Szwecji i Norwegii
winorośl sadzona jest aż do 59. równoleżnika (Robinson, 2015, s. 412). Według Jackson i Schuster (1987) oraz Casteel (1992) o przynależności do regionów winiarskich o chłodnym klimacie
na półkuli północnej przesądza średnia temperatura od kwietnia do października, wynosząca
poniżej 16°C.
Tabela 1. Średnie miesięczne temperatury powietrza (kwiecień–październik)
Średnia temperatura
od kwietnia do października:

2010

2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kraków

13,5

14,5

14,9

14,5

14,7

14,9

14,7

14,6

16,6

15,6

14,8

Tarnów

14,3

15,2

15,7

15,1

15,1

15,5

15,1

15,1

17,1

15,9

15,3

Nowy Sącz

13,8

14,6

15,1

14,7

14,6

15,0

14,7

14,9

16,3

15,5

14,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, https://danepubliczne.imgw.pl/#danearchiwalne (data dostępu: 10.02.2021)
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Niewątpliwie, na przykładzie Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa, Małopolska klasyfikuje
się właśnie do wspomnianej grupy regionów, pomimo wyjątkowo wysokich temperatur w latach
2018–2019. Wyraźnie wyższe temperatury średnie w Tarnowie potwierdzają, że stanowi on tzw.
biegun ciepła kraju. Okres wegetacji (średnia dobowa temperatura powyżej +5°C) w Małopolsce najdłuższy jest na Podkarpaciu: 220 dni, zaś na Wyżynie Małopolskiej: 200 dni. Wymaga to
doboru specyficznych gatunków winorośli, które zapewnią stosunkowo wczesny zbiór. Spośród
odmian winorośli właściwej (vitis vinifera), które są wybierane przez 1321 małopolskich winiarzy,
wymienić można: Pinot Noir (23 winiarzy), Riesling (15), Chardonnay (14), Dornfelder (10), Pinot Gris (10). Pojedyncze winnice eksperymentują z odmianami Gewurtztraminer (8), Zweigelt
(7), Roesler (4), Auxerois (4), Suvignon Blanc, Gruner Veltliner, Cabernet Sauvignon, Merlot,
Pinot Blanc. Jednak zdecydowanie większą popularnością cieszą się hybrydy – dla białych win:
Solaris, Seyval Blanc, Johanniter, Hibernal, Bianca, dla czerwonych: Maréchal Foch, Léon Millot,
Cabernet Cortis. Powszechnie wykorzystywane są również Rondo i Regent, które mimo udziału
genów odpowiednio winorośli amurskiej (vitis amurensis) oraz lisiej (vitis labrusca), skalnej (vitis rupestris) i wonnej (vitis riparia), zarejestrowane zostały jako vinifera. Każdy z powyższych
szczepów można znaleźć w kilkudziesięciu winnicach. Hybrydy są bardziej odporne na pasożyty,
wymagają więc znacznie niższej chemizacji upraw, są też bardziej tolerancyjne wobec niskich
temperatur i dojrzewają wcześniej niż vitis vinifera.
Małopolska na mapie polskich winiarzy winogrodnicy.pl szczyci się największą liczbą producentów: 132 spośród 522 (na rok 2021) zgłoszonych na portalu podmiotów. Choć wobec dużego
zagęszczenia winnic w krajach uznawanych za tradycyjnie winiarskie nie jest to wielkość imponująca, jeśli jednak uwzględni się tempo rozwoju polskiego winiarstwa (ryc. 1), niewątpliwie
wielkości te są powodem do zadowolenia.
Różnice w danych wynikają z faktu, że winogrodnicy.pl uwzględniają także winnice hobbystyczne, zakładane w celu uatrakcyjnienia agroturystyki, natomiast KOWR przytacza wyłącznie
producentów zarejestrowanych w ewidencji.

4. Winnice Małopolski
Według portalu winogrodnicy.pl, w porównaniu z innym województwami w Małopolsce działa
największa liczba winnic, aż 132 (winogrodnicy.pl, 15.04.2021), które koncentrują się w dwóch
regionach: Jurajskim i Pogórzańskim (ryc. 2).
Region Jurajski charakteryzuje się atrakcyjną turystycznie lokalizacją i wytyczony jest od
południa przez linię parków krajobrazowych: Rudniański i Tyniecki. Od zachodu zamyka go Park
Krajobrazowy Dolinki Krakowskie, a od południa Dłubniański Park Krajobrazowy, w centrum
regionu leży Kraków. Region Podgórzański leży na południe od Bochni, Brzeska i Tarnowa. Najwięcej winnic zasadzono w okolicach Ciężkowic i Tuchowa. Jest to obszar bogaty przyrodniczo,
w którym wykorzystuje się naturalny mikroklimat Kotliny Sądeckiej, dolin Dunajca, Ropy i Raby.
Winnice Małopolski świetnie wpisują się w turystyczną ofertę województwa. Aby ułatwić
dostępność małopolskiego wina, wspierać odradzającą się tradycję i promować kulturę winiarską, powstał szlak dziedzictwa kulturowego regionu, czyli Małopolski Szlak Winny. Jest to
kontynuacja rozpoczętego w 2006 roku przedsięwzięcia Małopolska Ścieżka Winna realizowanego w ramach projektu „Winnice Małopolski II” przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego
i Polski Instytut Winorośli i Wina. W 2013 roku ścieżka stała się szlakiem zrzeszającym początkowo 15 winiarzy. Dziś jest ich już 45 (ryc. 3).
Wszystkie dane na podstawie portalu winogrodnicy.pl (data dostępu: 11.02.2021), chyba że podano
inne źródło.
1
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Dane wg KOWR; 2014; 76

Dane wg KOWR; 2015; 103

Dane wg winogrodnicy.pl

Dane wg KOWR

Dane wg KOWR; 2016; 150

Dane wg KOWR; 2017; 201

Dane wg KOWR; 2018; 230

Dane wg KOWR; 2019; 294

Dane wg KOWR; 2020; 330

Ryc. 1. Liczba winnic w Polsce

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych www.winogrodnicy.pl oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), Wino, https://www.kowr.gov.pl/interwencja/wino
(data dostępu: 11.02.2021).

Dane wg winogrodnicy.pl; do 2000; 19

Dane wg winogrodnicy.pl; 2000; 27

Dane wg winogrodnicy.pl; 2004; 85
Dane wg winogrodnicy.pl; 2003; 61
Dane wg winogrodnicy.pl; 2002; 43
Dane wg winogrodnicy.pl; 2001; 34

Dane wg winogrodnicy.pl; 2005; 111

Dane wg KOWR; 2013; 49
Dane wg KOWR; 2012; 35
Dane wg KOWR; 2011; 26
Dane wg KOWR; 2010; 20
Dane wg KOWR; 2009; 21

Dane wg winogrodnicy.pl; 2007; 179

Dane wg winogrodnicy.pl; 2008; 217

Dane wg winogrodnicy.pl; 2006; 143

Dane wg winogrodnicy.pl; 2013; 366

Dane wg winogrodnicy.pl; 2010; 285
Dane wg winogrodnicy.pl; 2009; 251

Dane wg winogrodnicy.pl; 2016; 443

Dane wg winogrodnicy.pl; 2014; 397

Dane wg winogrodnicy.pl; 2011; 311

Dane wg winogrodnicy.pl; 2020; 491
Dane wg winogrodnicy.pl; 2019; 485
Dane wg winogrodnicy.pl; 2018; 479
Dane wg winogrodnicy.pl; 2017; 462

Dane wg winogrodnicy.pl; 2015; 420

Dane wg winogrodnicy.pl; 2012; 343

Liczba winnic w Polsce
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Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji: enoportal.pl (data dostępu:15.04.2021)

Ryc. 2. Regiony winiarskie w Małopolsce

Fot. M. Pink

Ryc. 3. Przedwiośnie w winnicy Chodorowa, Ziemia Sądecka. Winnica jest położona na
wysokości 300–370 m n.p.m., na zboczu o nachyleniu 17%. Turyści odwiedzający Chodorową mogą podziwiać uroki Pogórza Rożnowskiego oraz zwiedzać obiekty Szlaku Architektury Drewnianej. Roczna produkcja wynosi około 10 000 butelek win białych (Solaris,
Hibernal, Seyval Blanc, Johanniter), czerwonych (Rondo i Regent), różowych i musujących. Dodatkowo z jabłek 70-letniego sadu produkowane są wina jabłkowe i cydry

We wszystkich winnicach Małopolskiego Szlaku Winnego istnieje możliwość skorzystania
z typowych dla turystyki winiarskiej rozrywek: degustacji, zwiedzania winnicy i winiarni, spotkania z winiarzem. Jedną z ważniejszych atrakcji oferowanych w regionie są Dni Otwartych
Winnic, organizowane latem. Kilka edycji miał już także Tuchovinifest – Międzynarodowy Festiwal Wina w Tuchowie, połączony z konkursem win. Małopolski Szlak Winny jest szerokim przed-
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sięwzięciem, stąd też część winiarzy w ramach swojej działalności tworzy trasy jednodniowych
wycieczek: mikroszlaki turystyczne, zrzeszające najwyżej kilku producentów, prezentujących
swoje wina w otoczeniu jakiejś dodatkowej atrakcji turystycznej lub kulturalnej. Przykładem
może być Vitis Musica, przedsięwzięcie angażujące winnice Uroczysko i Janowice oraz Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Latem w winnicy Janowice odbywa się festiwal muzyczny, w Lusławicach cieszyć się można ogrodem zaprojektowanym przez
Krzysztofa Pendereckiego oraz słuchać muzyki na żywo w szczególnej scenerii nowoczesnej architektury i naturalnego uroku doliny Dunajca. Ofertę jednodniowej wycieczki mają też winnice
Krokoszówka Górska oraz Słońce i Wiatr wraz z Zamkiem w Korzkwi. Trasa ta leży w malowniczej okolicy Doliny Prądnika i Ojcowskiego Parku Narodowego. Zamek w Korzkwi datowany
jest na rok 1352, do końca XX w. zachowały się jednak tylko ruiny. Ostatnie kilkanaście lat to

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych malopolskiszlakwinny.pl (data dostępu: 15.04.2021)

Ryc. 4. Liczba winnic, które dołączyły do szlaku w danym roku
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Fot. S. Pink

Ryc. 5. Widok winnicy Srebrna Góra

Fot. S. Pink

Ryc. 6. Widok winnicy Srebrna Góra. Winnica położona jest na południowych i południowo-zachodnich stokach o nachyleniu 15–20%. Otwarta na Wisłę z jednej strony, od drugiej otoczona jest otuliną Lasu Wolskiego. Takie położenie oraz dobrej jakości gleby: wapienne, gliniaste i lessowe ułatwiają w Srebrnej Górze uprawę zarówno szczepów hybrydowych, jak
i odmian znanych z tradycyjnych odmian winorośli właściwej: Riesling, Chardonnay, Pinot
Gris, Gewürztraminer, Pinot Noir, Zweigelt
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okres, w którym właściciele przywracają budowli świetność, nadając jej nowe funkcje użytkowe
i otwierając się na turystykę. Wokół Ojcowskiego Parku Narodowego koncentruje się również
trasa „Na ryby i wino w sercu Ojcowa”, zrzeszająca winnice Kresy, Ammonit i Zagardle, oraz
„Pstrąga Ojcowskiego” – poświęcona tradycyjnej hodowli pstrągów, rozpoczętej w latach 30.
ubiegłego wieku, kontynuowanej od 2014 roku. Nad stawami hodowlanymi utworzona została
strefa restauracyjna, gdzie w urokliwej scenerii można skosztować pstrąga, popijając kieliszkiem
wina z pobliskich winnic.
Specyfika atrakcji turystycznych Małopolski polega na łączeniu turystyki winiarskiej i kulturowej. Odwiedzając winnice regionu, nie można przegapić Srebrnej Góry, jednej z największych
(26 ha) winnic w Polsce. Położona jest ona na stokach Srebrnej Góry, na szczycie której znajduje
się ufundowany w 1604 erem kamedulski. Z winnicy rozciąga się imponujący widok na dolinę
Wisły, z wyższych partii winnicy widać położone na drugim brzegu rzeki tynieckie opactwo benedyktynów, fundowane jeszcze w XI wieku.
Jedną z największych atrakcji dla turystów odwiedzających Kraków jest wizyta w wielickiej kopalni soli. Można połączyć tę wyprawę z wizytą w winnicy Wieliczka, której właściciele
uprawiają winorośl i produkują wino metodą biodynamiczną. Wymusza ona większą dbałość
o utrzymanie bioróżnorodności i wykorzystuje m.in. wzajemne oddziaływanie gatunków. Dzięki
temu w gospodarstwie, którego główna działalność skupia się na winie, dostępne są również
inne produkty: cydry, oleje i miody.

Fot. M. Pink

Ryc. 7. Jesień w winnicy Wieliczka. Obszar winnicy to 15 ha. Położona jest zaledwie 3 km od
słynnej kopalni soli w Wieliczce. Wytwarza się tu wyłącznie wina z tradycyjnych szczepów vitis
vinifera, np. Chardonnay, Riesling, Pinot Noir, Merlot. Na obszarze dzisiejszej winnicy bytowały
mamuty i nosorożce włochate, na co dowodem są znaleziska bioarcheologiczne. Nieopodal
znajduje się stanowisko archeologiczne kultury lendzielskiej, której przedstawiciele spacerowali zapewne po terenie dzisiejszej winnicy już 10 000 lat temu
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5. Wnioski
Małopolskie winiarstwo odrodziło się w XXI w., wnosząc wiele w kulturę kulinarną i krajobraz
Małopolski. Co roku na mapie winiarskiej pojawiają się nowi producenci, a ci, którzy rozpoczynali swoją działalność jako hobby, decydują się wejść na rynek; w krakowskich restauracjach
i winiarniach lokalne wina stają się ofertą powszechnie dostępną. Winnice Małopolski zaczynają
wykształcać własną specyfikę i styl oraz szczepy, rozwija się również kultura picia wina, co widoczne jest na stale rozwijającej się mapie barów oferujących wino, specjalistycznych sklepów
winiarskich i importerów wina w regionie. Wino z pewnością stało się wartością dodaną regionu
w kontekście turystycznym, naturalnym i kulturowym. Ernest Hemingway napisał: […] „Wino
jest jedną z najbardziej cywilizowanych rzeczy na świecie i jedną z tych naturalnych rzeczy
świata, które doprowadzone zostały do największej doskonałości, i daje bodaj większą skalę
przyjemności i zadowolenia niż jakakolwiek inna czysto sensoryczna rzecz, którą można nabyć”
(Hemingway, 1971 ). Byłoby doprawdy szkoda, gdyby zabrakło go w dziedzictwie kulturowym
regionu, który ma tak wiele do zaoferowania pod względem cywilizacyjnym i naturalnym.
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Streszczenie
W niniejszym opracowaniu autorzy postawili sobie za cel ukazanie dziedzictwa kulturowego
polskiej części Orawy. Analizują różne sfery materialnego i kulturowego dorobku lokalnej społeczności wytworzonego na przestrzeni wieków, koncentrując się na przedstawieniu odmienności etnograficznej badanego zakątka Małopolski. Opisują szeroko rozumiane dziedzictwo
kulturowe Orawy oraz podejmują próbę ukazania jego wpływu na współczesne życie oraz
przestrzeń kulturową i krajobrazową opisywanego regionu Podtatrza. Przedstawiają wiele różnych aspektów z materialnego i niematerialnego dziedzictwa przodków, mieszkańców Orawy.
Zagadnienia te uporządkowano, tak by ukazać wpływ różnych czynników na kształtowanie się
odmienności kulturowej badanego regionu Małopolski i tym samym przybliżyć bogactwo kulturowe polskiej części Orawy, która składa się tylko z 14 podbabiogórskich wsi. Autorzy z racji swych zainteresowań naukowych koncentrowali się na przyrodzie i gospodarce człowieka
oraz ich wpływie na dziedzictwo kulturowe Orawy. Takie ujęcie tematu powoduje, że niniejsze
opracowanie jest oryginalne i pozwala na poznanie nie tylko elementów kultury, ale też ich
genezy i odrębności w porównaniu z innymi regionami.
Słowa kluczowe: tradycja, Karpaty, Górna Orawa
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1. Wprowadzenie
Orawa jest karpackim regionem historycznym i etnograficznym. Znajduje się na pograniczu polsko-słowackim pomiędzy Tatrami a Babią Górą (Beskidem Żywieckim). Polską część Orawy stanowią tereny położone powyżej 600 m n.p.m. w zlewni rzeki Czarnej Orawy. Są to południowe
obrzeża Małopolski (ryc. 1). Omawiany region składa się z 14 wsi: Bukowiny Osiedle, Chyżnego,
Harkabuza, Jabłonki, Kiczorów, Lipnicy Małej, Lipnicy Wielkiej, Orawki, Piekielnika, Podsarnia,
Podszkla, Podwilka, Zubrzycy Dolnej i Zubrzycy Górnej, które zamieszkuje łącznie około 30 tys.
osób. Historycznie ziemie te związane były przez wieki z Królestwem Węgierskim, a do Rzeczypospolitej powróciły w 1920 roku. Położenie Górnej Orawy na pograniczu państw miało wpływ
na dyfuzję kultur i wyodrębnienie się regionu etnograficznego. Na kulturę Orawy wpłynęło też to,
że jej mieszkańcy żyli i gospodarowali w trudnych warunkach górskich oraz migracje ludności.

Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 1. Położenie Orawy
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Górnoorawskie wsie, do których napływała polska ludność z północy w czasach wędrówki
Wołochów, na przełomie XVI i XVII wieku lokowali na prawie wołoskim węgierscy Thurzonowie. Już wówczas następowało mieszanie się kultur i tworzyła się odrębność etnograficzna Orawy. Tamtejsza samoistna zbiorowość górali jest wyróżniana przez badaczy wśród grup
etnograficznych Karpat jako Orawianie (Kopczyńska-Jaworska, 1969; Maj, 1995; Janicka-Krzywda, 2011a).
W warunkach górskich rozwijało się rolnictwo, z którym ściśle związane było życie gospodarcze górnoorawskich wsi. Produkcję rolną hamowało wiele czynników naturalnych, a stały przyrost ludności prowadził do „głodu ziemi”. Użytkowano więc każdy kawałek gruntu,
a działki rolne przy spadkobraniu były dzielone na mniejsze części. Tak na przestrzeni lat
utworzyła się szachownica gruntów z rozdrobnionym i rozkawałkowanym rolnictwem nastawionym na samozaopatrzenie. W dawnych czasach było ono najważniejszym działem lokalnej
gospodarki, bo rolnik musiał wyżywić swoją rodzinę. Wiele produktów pochodziło również
z lasów. Zbierano w nich owoce runa leśnego i opał oraz pozyskiwano drewno dla celów gospodarczych. Wykorzystywano też rzeki i potoki, nad którymi lokowano obiekty przemysłu
chłopskiego – młyny, folusze czy tartaki. Ponadto woda miała duże znaczenie w chowie i hodowli zwierząt oraz w produkcji płótna, które nazwane nawet zostało „złotem Orawy” (Kowalczyk, 2015). W tej rzeczywistości gospodarczej rozwijała się orawska kultura materialna,
duchowa i społeczna.
Ważną rolę w życiu mieszkańców polskiej części Orawy odgrywała religia katolicka. W materialnym dorobku odzwierciedlała się ona w dbałości o świątynie i przydrożne kapliczki, które
można spotkać w różnych zakątkach analizowanego regionu etnograficznego. W lokalnej społeczności rozwinęły się również różnorakie przesądy i wierzenia. Część z nich jest praktykowana
nawet obecnie, chociaż dziś coraz częściej przechodzą one już w zapomnienie. Wiąże się to
z przemianami gospodarczymi, społecznymi i kulturowymi zachodzącymi w ostatnich dziesięcioleciach na orawskich wsiach.

2. Materiały i metody
Celem badań autorów niniejszego opracowania było poznanie odmienności kulturowej polskiej
części Orawy oraz różnych czynników wpływających na wykształcenie dziedzictwa kulturowego
badanego regionu przygranicznego. Kultura górali orawskich kształtowała się na przestrzeni
dziejów, a środowisko przyrodnicze wpływało na lokalną gospodarkę w górach, która przez długi czas była samowystarczalna. W tej rzeczywistości kształtowała się odrębność etnograficzna
Orawy i jej szeroko rozumiana kultura. Autorzy, podejmując się badań nad dziedzictwem kulturowym polskiej części Orawy, chcieli też poznać i opisać jego współczesne kultywowanie w regionie. Opracowanie może mieć charakter aplikacyjny i przyczyniać się do pielęgnowania szeroko rozumianego dorobku kulturowego górali orawskich. Wykorzystaną w opracowaniu literaturę
przedmiotu można podzielić na pozycje opisujące kulturę analizowanego regionu oraz jego
dawne i współczesne życie gospodarcze. Wśród publikacji obejmujących zagadnienia kulturalne
znalazły się m.in. Fitak (2002), Grabski (2011ab), Janicka-Krzywda (2009, 2011abc), Kantor
(1995), Kowalczyk i Kowalczyk (1997), Kowalczyk (1997), Lewandowska (2011), Maj (1995),
Miraj (2009), Trajdos i Pieńkowska (1999), Trajdos (2016, 2020). Wybrane elementy gospodarki opisali z kolei m.in. Fitak (2002), Jostowa (1972), Kantor (1998), Kowalczyk (2015), Miraj
(2006, 2010, 2011, 2015ab, 2016, 2017ab, 2018), Miraj, Listwan-Franczak i Franczak (2019),
Miraj, Plesiński, Radecki-Pawlik (2019), Omylak (2011). Bogata literatura umożliwiła autorom
opracowania szerokie spojrzenie na kulturę Orawy oraz głębsze poznanie czynników wpływa-
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jących na wykształcenie dziedzictwa kulturowego badanego regionu. Uzupełniła również informacje uzyskane z badań terenowych. Dzięki temu autorzy mogli ukazać dziedzictwo kulturowe
polskiej części Orawy w szerokim kontekście historycznym, etnograficznym, społecznym, gospodarczym i przyrodniczym.
Opracowanie oparto na długoletnich badaniach terenowych, literaturowych oraz osobistych spostrzeżeniach autorów. Polska część Orawy jest miejscem licznych badań naukowych
przeprowadzonych przez autorów niniejszej pracy (Miraj, 2006, 2009, 2011, 2015a, 2019a;
Miraj, Listwan-Franczak, Franczak, 2019; Miraj, Plesiński, Radecki-Pawlik, 2019). Wieloletnie
zainteresowania naukowe i turystyczne tym podbabiogórskim regionem pozwoliło autorom na
zgromadzenie wielu informacji i źródeł wiedzy z różnych dziedzin, w tym także z zakresu dziedzictwa kulturowego mieszkańców Orawy.
Rozpoznanie i wyodrębnienie cech orawskiej kultury oparto na studiowaniu literatury przedmiotu, własnych obserwacjach oraz pomiarach i szkicach terenowych. Pozwoliły one na uchwycenie różnych obiektów kultury materialnej w badanej przestrzeni wiejskiej. Dokumentowano
je też fotograficznie, a ich lokalizację znaczono na mapach. Wizyty w terenie były również okazjami do licznych rozmów i wywiadów. Były to zarówno zaplanowane wcześniej działania, jak
i spontaniczne pogawędki z przedstawicielami lokalnej społeczności i innymi badaczami Orawy.
Niejednokrotnie rozmowy – nawet luźne – przyniosły autorom nowe informacje, które były później sprawdzane i weryfikowane. Drogą do poznania rzeczywistości było również studiowanie
literatury przedmiotu. Autorzy podczas prac kameralnych zapoznawali się z różnotematycznymi opracowaniami odnoszącymi się do Orawy. Były to publikacje naukowe, popularnonaukowe
i publicystyczne opisujące różne zagadnienia, w tym także dawne i współczesne życie kulturowe
Orawy. Prace te pozwoliły autorom lepiej poznać Orawę oraz tradycje, obrzędy i zwyczaje jej
mieszkańców.
W poznawaniu dziedzictwa kulturowego Orawy ważną rolę dla autorów odgrywała współpraca naukowa z Orawskim Parkiem Etnograficznym w Zubrzycy Górnej. Skansen gromadzi
i udostępnia turystycznie obiekty materialne i dba o podtrzymywanie lokalnej kultury niematerialnej związanej z analizowanym regionem Podtatrza. Przejawia się to w organizowaniu wielu
wydarzeń kulturowych i naukowych, które związane są ze współczesną i dawną Górną Orawą.
Cykliczne lub sporadyczne festyny (np. Święto Borówki), spotkania folklorystyczne (tzw. posiady), konferencje, koncerty lub inne wydarzenia pozwoliły autorom na poznawanie dorobku kulturowego przodków – mieszkańców Orawy. Ważną rolę odgrywają również rozmowy z dyrekcją
i pracownikami Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej, którzy zawsze życzliwie,
rzetelnie, otwarcie i ochoczo dzielą się różnymi wiadomościami o życiu na dawnej wsi pod Babią
Górą i bogactwie kulturowym mieszkańców Orawy.

3. Wyniki
3.1. Fizjografia wsi orawskich
Wsie w polskiej części Orawy założone zostały w latach 1558–1614 (Matuszczyk, 1997; Miraj,
2010). Ulokowano je w zalesionych dolinach potoków, które następnie karczowano, a uzyskane
polany wykorzystywano rolniczo. Wraz z rozwojem liczby ludności rozwijała się sieć osadnicza,
a miejscowości przybrały formy łańcuchówek dolinnych. Taki układ pozostał do dzisiaj. Osią
wsi jest główna ulica biegnąca dnem doliny, od której odchodzą po stokach boczne drogi polne. Przy ich wyznaczaniu sugerowano się przebiegiem łanów leśnych – ról, które pasami około
400-metrowej szerokości przecinały w poprzek górską dolinę (ryc. 2) (Semkowicz, 1932; Miraj,
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2010, 2017b, 2018). Te wraz ze wzrostem zaludnienia były dzielone na mniejsze części – półłany, ćwierćłany, ósemki, a następnie na wąskie i długie pasy, które rozgraniczano w poprzek na
mniejsze parcele (Miraj, 2010, 2017b). Tak dokonało się duże rozdrobnienie działek, które na
stromych skłonach Działów Orawskich niejednokrotnie oddzielano miedzami (Miraj, 2017b).
Wielopokoleniowe podziały majątków ziemskich doprowadziły do wykształcenia się szachownicy gruntów. Jest ona widoczna w krajobrazie wsi orawskich. Małe działki ograniczały i nadal
ograniczają produkcję rolną oraz mechanizację rolnictwa. Na kilkuarowych kawałkach ziemi
wiele prac wykonywano ręcznie, a przebywając na polu, niejednokrotnie rozmawiano z sąsiadami pracującymi na pobliskiej działce. Tak zacieśniały się lokalne więzi społeczne i wzmacniało się kultywowanie rodzimych tradycji i zwyczajów rolniczych. Wspólne przebywanie w polu
sprzyjało też zabawom, dokazywaniu i opowiadaniom. Niejednokrotnie nawiązywano do historii związanych ze zjawami czy straszydłami np. płanetnikami, strzygami lub topielcami. Opowieści o różnych stworach i związane z nimi bajania odpowiadano na Orawie przy wielu okazjach.
Dzielono się nimi podczas prac polnych, przy wydobyciu torfu w Borach Orawskich, przy udzielaniu pomocy w zajęciach rolniczych oraz przy wspólnym biesiadowaniu.

Fot. K. Miraj

Ryc. 2. Długopasmowe układy pól w Chyżnem

3.2. Drewno i jego obróbka
W dawnych czasach gospodarka Orawy była niemal samowystarczalna. Mieszkańcy tych górskich ziem sami bowiem musieli wyprodukować nie tylko żywność dla swojej rodziny, ale również wszystkie potrzebne im narzędzia i sprzęty potrzebne w gospodarstwie domowym i do
produkcji rolnej. Głównym surowcem do ich wytwarzania było drewno, które pozyskiwano
w miejscowych lasach. Było ono głównym materiałem budowlanym. Miejscowa ludność gospodarująca w trudnych czasach autarkii (samowystarczalności gospodarczej wielokierunkowych
gospodarstw rolnych) rozwijała swoje umiejętności w zakresie pozyskiwania i obróbki drewna.
Tak w społeczności wiejskiej pojawili się tacy specjaliści jak drwale, cieśle, stolarze, gonciarze,
kołodzieje, koszykarze, a nawet lutnicy, smolarze i węglarze. Obecnie większość tych zawodów
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na Orawie utraciła już swą rolę, ale o ich historii i znaczeniu w życiu lokalnej społeczności przypominają bogate zbiory muzealne i przewodnicy w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej (Miraj, 2015b). Jednak we wsiach orawskich obróbka drewna nadal stanowi ważną
gałąź gospodarki. Działają tu bowiem liczne tartaki i stolarnie produkujące różnorodne wyroby
z drewna (Miraj, 2010).

3.3. Wspólnoty urbarialne
Na Orawie – podobnie jak na Spiszu w Polsce – istnieją leśne wspólnoty gruntowe, nazywane
urbarami. Powstały one w połowie XIX wieku w czasie Wiosny Ludów i są pozostałością po
dawnym prawodawstwie węgierskim obowiązującym tu do lat 20. XX wieku (Miraj, 2010). Ich
działanie jednak zostało oparte na dekrecie cesarzowej Austrii Marii Teresy z 1767 roku (Wałach, 1996; Miraj, 2010; Omylak, 2011). Członkami wspólnoty urbarialnej są miejscowi rolnicy,
którzy mają w niej swoje udziały. Organem kierowniczym jest Zarząd Urbaru wybierany na zebraniach wiejskich co 3 lata. Wspólnota gospodaruje na wyznaczonych gruntach leśnych, które
otrzymała w połowie XIX wieku w czasach uwłaszczenia (Miraj, 2010; Omylak, 2011). Ziemia
ta była bowiem równowartością zapłaty za prace mieszkańców wsi orawskich wykonywane dla
Zamku Orawskiego (Wałach, 1996). Własność urbarialna stanowi łącznie 10,9% terytorium
Orawy (Miraj, 2010). Działki te nie mogą być sprzedawane ani dzielone na mniejsze części,
a prawo do korzystania z nich – zgodnie z zasadami przyjętymi we wspólnocie – mają wszyscy
udziałowcy. Urbary wspomagają też – także finansowo – lokalne przedsięwzięcia, np. remonty
kościołów, wsparcie ochotniczych straży pożarnych, rozbudowę szkół, dofinansowują drużyny
sportowe, orkiestry dęte, itd. (Miraj, 2010, 2016).

3.4. Budownictwo
Dawne budownictwo na Orawie opierało się na lokalnym drewnie. Drugim liczącym się materiałem budowlanym były piaskowce magurskie eksploatowane w lokalnych kamieniołomach.
Skalne surowce wykorzystywano do budowy piwnic i obór oraz jako podmurówki pod inne
obiekty budowlane (Miraj, 2010, 2015b). Z drewna powstawało większość budynków, w tym
także domy mieszkalne. Wznoszono je z grubych lekko ociosanych bali jodeł lub świerków, które
układano na zrąb. Szpary powstałe między kłodami uszczelniano mchem, co nazywano mszeniem. Dach pokrywano najczęściej gontami, rzadziej słomą. Orawskie domy były zwykle niewielkie, a ich wnętrze stanowiła czarna izba, biała izba, sień i komórka. Do budynku wchodziło
się przez frontową ścianę do sieni. Z niej wchodzono do czarnej izby (ryc. 3a, 3c), która była
jednocześnie centrum gospodarczym domu, gdzie odbywała się większość prac domowych. Tu
też stał piec, który służył do gotowania potraw i pieczenia ciast oraz ogrzewał dom. Dym z paleniska roznosił się jednak po tym pomieszczeniu, nadając ścianom ciemny kolor, dlatego nazwano
go czarną izbą. Z niej przechodziło się do białej izby (ryc. 3b, 3d), która była reprezentacyjną
częścią mieszkania. Tam też stały cenniejsze meble i sprzęty oraz tam sypiano.
Bogatsi rolnicy budowali tzw. domy z wyżką (ryc. 4a, 4b), które stały się wyróżnikiem architektonicznym Orawy. Wyżka to rodzaj piętra na poddaszu, które od frontowej ściany domu tworzył balkon, nazywany przedwyźdzcem (Grabski, 2011b). Kondygnacja ta stanowiła magazyn
na płody rolne. Ponadto na zadaszonym przedwyźdzcu można było dosuszać zbiory, jeśli te były
zbyt wilgotne, np. len, bób. Pomimo że domy z wyżką zniknęły już z krajobrazu orawskich wsi,
to nadal pozostają atrybutem budownictwa drewnianego badanego zakątka Małopolski. Dawny styl architektoniczny przeniesiono jednak na współczesne budowle (ryc. 4e, 4f). Widać to
przede wszystkim w pojawiających się często masywnych czterospadowych dachach, które mają
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Ryc. 3. Wnętrza tradycyjnych orawskich domostw: A, B – czarna i biała izba w biednej chacie; C, D – czarna i biała
izba w bogatej chacie Paś-Filipka

za zadanie nie tylko praktyczną ochronę przed silnymi opadami i wiatrami, ale też zachowują
kulturowe dziedzictwo regionu.
Drewniane budownictwo mieszkalne prawie zniknęło z orawskich wsi. Zachowały się jednak obiekty przeniesione do Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej (ryc. 4a–d).
Skansen skupia bowiem dawne obiekty budownictwa ludowego. Są wśród nich nie tylko domy
mieszkalne i pomieszczenia inwentarskie, ale też dawne zakłady produkcyjne i warsztaty rzemieślnicze oraz kościółek i osiemnastowieczny dwór Moniaków. W skansenie z jednej strony
zgromadzono i udostępniono turystom dawne obiekty drewniane z terenu Orawy wraz z ich
wyposażeniem, z drugiej strony natomiast prowadzone są zajęcia edukacyjne, bada się i promuje
kulturę regionu. Muzeum jest również jedną z antropogenicznych atrakcji turystycznych Orawy
i znajduje się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Podobną rolę pełni również siedemnastowieczny kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Orawce (ryc. 5a).
Drewniany kościół w Orawce jest przykładem architektury sakralnej. Wzniesiono go na wysokim wypłaszczeniu stokowym na lewym brzegu Czarnej Orawy. O lokalizacji pierwszej świątyni rzymskokatolickiej w Orawce zdecydowało położenie wsi – w centrum regionu. Trzeba pamiętać, że czasy budowy siedemnastowiecznego kościoła przypadają na okres kontrreformacji,
a na Orawie próbowano wcześniej wprowadzać luteranizm. Świątynię w Orawce wzniesiono
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Ryc. 4. Tradycyjne orawskie budownictwo: A – bogata chałupa z wyżką Paś-Filipka; B – bogata chałupa z wyżką
Kotta; C – biedna chałupa; D – biedna chałupa Miraja; E, F – współczesna architektura wzorowana na domu
z wyżką
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w latach 1650–1659 (Grabski, 2011a). Drewniany kościół jest jednonawowy, a zewnętrze ściany budowli zostały obite gontami, pokryto też nimi dach. Wieża ma skośne ściany i piramidalny
kształt, na którym umieszczono masywną izbicę (Trajdos, Pieńkowska, 1999). Nakryto ją iglicowym dachem z czterema wieżyczkami na rogach. Cała budowla – wg Trajdosa i Pieńkowskiej
(1999) – wygląda monumentalnie. Wnętrze kościoła zdobi bogata polichromia ścienna, która
przedstawia sceny z życia św. Jana Chrzciciela, dekalog i wyobrażenia świętych. Wśród nich są
też święci związani z Węgrami (Miraj, 2019b), co świadczy o węgierskich wpływach kulturowych na Orawie. Polichromia miała w minionych czasach duże znaczenie religijne, stanowiła
Biblię Pauperum dla wiernych. Kościół w Orawce stanowi materialne i duchowe dziedzictwo
kulturowe Górnej Orawy i jest jedną z atrakcji turystycznych. Można go zwiedzać z przewodnikiem, poznając świątynię w szerokim kontekście kulturowym, historii etnografii i geografii
regionu.
W kilku orawskich wsiach – m.in. w Jabłonce (ryc. 5b) i Zubrzycy Górnej – wzniesiono
świątynie w stylu józefińskim. Jednonawowe kościoły barokowe są spuścizną wpływów habsburskich, a nazwa ich stylu nawiązuje do cesarza Austrii Józefa II.
Krajobraz Orawy wzbogacają również małe obiekty sakralne, wśród których częste są
drewniane dzwonnice loretańskie i figury kamienne. Urozmaicają one architekturę przestrzeni
wsi. Dzwonnice pełnią także ważną funkcję informacyjną. Dzwony bijące w południe przypominają mieszkańcom o modlitwie na Anioł Pański, zaś rano i wieczorem powiadamiają o śmierci człowieka z sąsiedztwa. Dawniej wierzono też, że dzwony w czasie burz rozpędzają chmury
i chronią dobytek przez ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi (Miraj, 2019b). Na uwagę
w krajobrazie Orawy zasługują także figury kamienne (ryc. 6a–d). Zostały one postawione
w różnych częściach regionu, najczęściej przy drogach i na cmentarzach. Miały duże znaczenie
religijne, a ich budowa była świadectwem wiary fundatorów. Kamienne figury wykonywano
w Białym Potoku (Trajdos, 2016, 2020) na Dolnej Orawie, która dziś leży w granicach Słowacji. Najczęstszymi wizerunkami utrwalonymi na piaskowcowych figurach są krucyfiksy, św. Jan
Nepomucen oraz Matka Boża.

Fot. K. Miraj

Ryc. 5. Kościoły w Orawie: A – pw. Św. Jana Chrzciciela w Orawce z lat 1651–1656; B – Przemienienia Pańskiego
w Jabłonce w stylu józefińskim z 1787 roku
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Ryc. 6. Kapliczki na Orawie: A – Kamienna figura Trójcy Świętej w Zubrzycy Dolnej z 1760 roku; B – Figura ukazująca Przemienienie Pańskie w Jabłonce z 1762 roku; C – Figura św. Floriana w Chyżnem z 1800 roku; D – NMP
Niepokalanego Poczęcie w Jabłonce z 1809 roku
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3.5. Wierzenia ludowe
Produkcja rolna w dawnej autarkicznej gospodarce była – jak już wcześniej wspomniano – wielokierunkowa i nastawiona na samozaopatrzenie. W takich realiach ważna stała się kultura
rolna, którą przekazywano tu dawniej z pokolenia na pokolenie. Z rolnictwem związane było
też wiele przesądów, wierzeń i zwyczajów. Nie powinno to dziwić, bo w minionych wiekach
była to najważniejsza gałąź lokalnej gospodarki. Przykładowo baca po wyprowadzeniu owiec
na pastwisko okadzał je suszonymi ziołami i kropił wodą świeconą, by zapewnić zwierzętom
zdrowie i ochronę przed drapieżnikami. Podobne czynności podejmowano przy wiosennym
wypędzaniu bydła z obór. Wtedy także podawano krowom do zjedzenia suchy kawałek chleba,
który zachowany był specjalnie na to wydarzenie z wieczerzy wigilijnej. Cząstkę tego pieczywa wkładano też pod skibę podczas pierwszej wiosennej orki (Janicka-Krzywda, 2011b). Aby
zwierzę gospodarskie prawidłowo rosło i by nie dostało tzw. uróku, czyli pogorszenia zdrowia
i samopoczucia przez magiczne oddziaływanie złych osób, przywiązywano mu na szyi lub głowie czerwoną wstążeczkę. Praktykuje się to na Orawie nawet obecnie. Do dziś nawet niektórzy
rolnicy nie dają nikomu żadnych płodów rolnych po zachodzie słońca. Wierzono bowiem, że
rozdawnictwo po zmroku powoduje nieurodzaj. Przesąd ten – dotyczący mleka – udokumentowała również Jostowa (1972). Klęskę niskich plonów przynosiło ponadto podawanie komuś
nasion lub sadzonek roślin bezpośrednio z ręki do ręki. By tego uniknąć kładziono rozsady na
ziemi, skąd zabierała je obca osoba.
Wiele przesądów, obrzędów i zwyczajów ludowych na Orawie wiązało się jednak z życiem
rodzinnym i świętami. Jednym z nich jest stawianie moja, który praktykuje się jeszcze w obecnym czasie, choć też coraz rzadziej. Polega to na ścięciu wysokiej i dość grubej żerdzi w lesie
i przyniesieniu jej w rejon zabudowań wsi, gdzie zostaje okorowana. Następnie przywiązuje
się do jej wierzchołka zielone drzewko ozdobione kolorowymi wstążkami. Tak udekorowaną
żerdź kawalerowie stawiają pannom w sąsiedztwie domu. Na słupie jest też przybijana tabliczka
z informacją, dla kogo został postawiony. Zwyczaj ten praktykuje się w nocy na przełomie ostatniego dnia kwietnia i pierwszego dnia maja. Żerdź stoi aż do Zielonych Świątek, kiedy to panny
urządzają biesiadę kawalerom stawiającym moja, a wydarzenie to nazywa się wygrywaniem
moja (Janicka-Krzywda, 2011b). Wtedy też żerdź jest ścinana. Gdyby wcześniej zrobił to ktoś
z rodzinny panny, to jest to oznaka, że kawaler jest niemile widziany.
Swoistym miejscem wymiany i dyfuzji kultury na Orawie stało się targowisko w Jabłonce,
nazywane kiermasem lub jarmakiem. Spotykali się na nim mieszkańcy okolicznych wsi. Było
to nie tylko miejsce handlu, ale wręcz arena wymiany poglądów, mody i napływu różnorakich
nowości. Świadczy o tym fakt, że niemal do końca lat 80. XX wieku wiele osób kierowało się
na plac targowy, a wizyta na nim była poniekąd rozrywką i zaspokojeniem ciekawości. Pobyt
na targowisku był okazją do spotkania znajomych i rozmów oraz zapoznania się z nowinkami
gospodarczymi, społecznymi i kulturowymi. Wszystko toczyło się obok transakcji handlowych.
Mężczyźni zwykle bardziej interesowali się zwierzętami inwentarskimi i sprzętami rolniczymi
oraz wyposażeniem technicznym. Kobiety zaś skupiały się na artykułach potrzebnych w domu
i odzieży. Dziś targowisko w Jabłonce nadal funkcjonuje, choć w ostatnich dekadach przeobrażeniu uległa sfera spotkań towarzyskich, która stopniowo zanikała. Na targ przybywa się głównie
w konkretnych celach zakupowych, a od końca XX wieku znaczący udział wśród klientów mają
Słowacy. Targowisko jest już dziś tylko miejscem handlu bazarowego. Prawie nikt nie idzie tam,
by poznać nowości czy spotkać się ze znajomymi.
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3.6. Tradycyjny strój górali orawskich
Na Orawie wykształcił się również odrębny strój regionalny (ryc. 7). Znawcy etnografii dostrzegą w nim oddziaływania sąsiednich obszarów. Łączy on bowiem różne elementy zapożyczone od innych grup. Dobrym przykładem tego jest obuwie – czarne kozaki, które nawiązują do
wpływów węgierskich. Tradycyjny ubiór orawski jest dość prosty. Męski strój składa się z jasnej
płóciennej koszuli, na którą zakładany jest prucnik, czyli kamizelka z czarnego sukna, portek
(spodni) z jasnego sukna, brązowej guni, czyli wierzchniego okrycia oraz czarnego filcowego
kapelusza. Orawskie spodnie na wysokości górnych ud są przyozdobione parzenicami, którymi w tym regionie są czarne tasiemki naszywane na materiał (Janicka-Krzywda, 2011c). Strój
kobiecy tworzą z kolei biała lniana koszula, długa spódnica, spodnik, czyli halka z płótna oraz
gorset zwany prucnikiem lub bluzki zapinane na guziki z przodu z długim rękawem nazywane
letace. Prucnik nosiły młode kobiety, zaś letace zakładały starsze osoby. Nakryciem głowy były
chustki (Janicka-Krzywda, 2011c). W okresie zimowym wierzchnim ubiorem męskim i kobiecym
były kożuchy wyrabiane z owczych skór.

Fot. K. Miraj

Ryc. 7. Męski i kobiecy strój górali orawskich

3.7. Tradycyjne potrawy
Tradycyjna kuchnia orawska bazuje na produktach pochodzących z miejscowych gospodarstw
rolnych. W górach jednak produkcja roślinna jest ograniczona ze względu na chłodny klimat
z dużymi opadami i niskimi klasami gleb. Asortyment kultur uprawnych jest więc skromniejszy
niż na niżej położonych terenach Małopolski. Dawniej – w czasach wielokierunkowej gospodarki autarkicznej – najważniejszymi roślinami alimentacyjnymi na Orawie były zboża (jęczmień,
pszenica i owies), ziemniaki i kapusta. Górskie warunki umożliwiały jednak produkcję zwierzęcą, zwłaszcza chów bydła, owiec, drobiu i trzody chlewnej. Mięso tych zwierząt trafiało na
orawski stół, choć dawniej spożywano go mało ze względu na niską produkcję rolniczą w rozdrobnionych gospodarstwach górskich.
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Typowymi daniami orawskimi są m.in. kwaśnica, moskole, krzonówka, kluska, hałuśki,
polywka kminowa, sałota po orawsku. Dawniej powszechnie pieczono też chleby, podpłomyki,
zawijańce i baby (rodzaje ciast drożdżowych). Obecnie tradycje te są kontynuowane sporadycznie przez wybrane gospodarstwa domowe. Dziedzictwo kulinarne Orawy pielęgnują jednak miejscowe koła gospodyń wiejskich. Najbardziej popularną potrawą na Orawie – podobnie jak na
Podhalu – jest kwaśnica, która jest zupą gotowaną z soku kiszonej kapusty (rys. 8a, 8b). Dawniej
na Orawie kapusta była kiszona w każdym domu w drewnianej beczce (ryc. 8d). Do wstawionego
na piec garnka z sokiem z kapusty dodawano kawałek mięsa z kością. Często był on wędzony,
bo tak w przeszłości konserwowano żywność. Potrawę doprawiano głównie pieprzem i solą. Po
ugotowaniu wodnistą zupę podawano z gotowanymi ziemniakami. Obecnie kwaśnica jest także
gotowana w wielu orawskich domach, choć coraz częściej na bazie produktów ze sklepu. Danie
to przyrządzano także w wersji postnej. Spożywa się je w Wigilię i Wielki Piątek. Wówczas zamiast mięsa dodawano do gotującego się soku z kapusty słodką śmietanę z surowym jajkiem,
które szybko rozprowadzono tak, by powstała jednolita ciecz o zabarwieniu szaro-beżowym. By
wzbogacić kwaśno-mdły smak postnej kwaśnicy dodawano suszonych grzybów. Tę odmianę zupy
podawano zawsze z rozgniecionymi gotowanymi ziemniakami.
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Ryc. 8. Tradycyjne orawskie potrawy: A – kwaśnica; B – kwaśnica postna; C – pieczenie bab; D – tradycyjny sprzęt
do kiszenia kapusty
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Często jedzono też mokole – mączno-ziemniaczane placuszki pieczone na blasze. Dawniej
robiono je z mąki oraz ugotowanych ziemniaków, które pozostały po obiedzie. Tak zaradne gospodynie zagospodarowywały każdą część pożywienia w czasach autarkicznej gospodarki. Ugotowane i rozgniecione ziemniaki mieszano z mąką i wodą, tworząc jednolitą gęstą masę. Formowano
z niej płaskie placuszki i układano je na rozgrzanej blasze, gdzie się przypiekały. Tak przyrządzone
mogły być jeszcze spożywane następnego dnia. Konsumowano je z masłem lub/i mlekiem. Dziś
moskole na Orawie je się z okazji świąt i podaje się je z masłem czosnkowym oraz twarożkiem.
Ubogą potrawą jest kluska. Była to prosta bryja przygotowywana z mąki i wody, czasem też
z dodatkiem tartych ziemniaków. Jedzono ją z mlekiem lub roztopionym masłem. Przygotowanie tego dania było banalnie proste. Do gotującej się wody dosypywano stopniowo mąkę, którą
szybko mieszano, by stworzyć jednolitą, dość gęstą masę. W wielu przypadkach do wody i mąki
w trakcie gotowania dodawano jeszcze drobno starte surowe ziemniaki. Taki zabieg zmniejszał
zużycie mąki, co świadczy o dawnej biedzie w analizowanym zakątku Karpat. Kluskę wyłożoną
na talerz lub miskę polewano najczęściej roztopionym masłem lub jedzono z mlekiem.
Swoistym smakołykiem były ciasta drożdżowe zwane na Orawie babami. Wyrośnięte na piecu ciasto (ryc. 8c) było rozwałkowane i smarowane marmoladą lub masą makową albo twarogową. Następnie zwijano je w roladę i układano na blasze, która trafiała do piekarnika. Wierzch
ciasta był smarowany surowym jajkiem, co nadawało mu piękny kolor i chrupkość. Smakołyki te
jedzono najczęściej z okazji świąt.

4. Dyskusja
Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Orawy jest dobrze poznane i opisane. Orawa
jako region historyczny i etnograficzny różni się od sąsiednich obszarów Małopolski. Tak twierdzą wszyscy badacze tego podbabiogórskiego zakątka, w którym lokalna społeczność wiejska
przez wieki wykształciła odrębną kulturę. Długoletnia tradycja, zwyczaje i obyczaje są jednak
bogactwem regionu, które jest związane z rozmaitymi czynnikami przyrodniczymi, historycznymi i społecznymi.
Dziedzictwo kulturowe Orawy wiąże się z różnymi formami użytkowania ziemi. Wśród nich
bez wątpienia są użytki rolne, zwłaszcza pastwiska i łąki, w mniejszym stopniu grunty orne.
Wiele aspektów orawskiej kultury odwołuje się bowiem do pasterstwa i do produkcji zwierzęcej prowadzonej na tych użytkach. Z pasterstwem związane jest precyzyjne słownictwo, które
w dużej mierze ma swoje źródła u Wołochów (Kowalczyk i Kowalczyk, 1997). Przykładem mogą
być terminy: kosór (miejsce dla owiec), puciera, gielatka (drewniane naczynia na mleko), czy
bardziej znane jak baca, juhas, bryndza albo redyk (wyjście owiec na pastwisko). Nazewnictwo
pasterskie jest jednak dziś mało znane. Zauważyli to już pod koniec XX wieku Kowalczyk i Kowalczyk (1997). Słowa pochodzenia wołoskiego są też używane na Orawie jako toponimy, choć
wiedza o ich genezie wśród lokalnej społeczności jest niewielka. Dobrym przykładem nazw geograficznych mogą być góry, np. groń (szczyt o połogim wierzchołku), kiczora (zalesiona góra)
lub magura (masyw górski). Na przestrzeni Orawy znane są bowiem wieś Kiczory, las Magura
pomiędzy Jabłonką a Lipnicą Małą i Lipnicą Wielką oraz szczyt Groń na pograniczu Orawki, Podwilka i Zubrzycy Dolnej. Na Orawie Można więc doszukać się wpływów kultury i terminologii
wołoskiej. Tego zdania jest również Fitak (2002).
Z pasterstwem związane są elementy orawskiego stroju regionalnego. Nie chodzi tu tylko
o wykonane ze skór kożuchy, pasy czy kierpce, ale także o sukno. Wyrabiano je bowiem w foluszach poprzez filcowanie wełny. Typowym elementem orawskiego stroju zrobionym z sukna są
męskie portki i gunia.
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W minionych czasach do wytworzenia orawskich strojów zużywano jednak dużo płótna. Nie
powinno to dziwić, bo ten zakątek Karpat słynął z jego produkcji. Na Orawie nie tylko wyrabiano
płótno, ale też je farbowano i wożono poza granice regionu. Nazywane było nawet „orawskim
złotem” (Kowalczyk, 2015). Dziś o dawnym orawskim płóciennictwie i farbiarstwie przypominają tradycyjne stroje oraz ekspozycje muzealne w skansenie w Zubrzycy Górnej. Z wytwarzaniem
i handlem płótnem związane były jednak wszystkie wsie z analizowanego regionu, a działalność
ta przynosiła spore profity. W XIX wieku i na początku XX stulecia miejscowych kupców płótnem nazywano płóciennikami, a ich wyprawy handlowe docierały do różnych zakątków Europy.
Kantor (1998) podaje, że były to m.in. Wiedeń, Bułgaria, Dalmacja, a nawet Turcja i Kaukaz.
Z kolei Kurjaková (2015) przytacza jako miejsca docelowe nawet Izrael i Egipt. Obrót farbowanym płótnem przynosił płóciennikom spore dochody, dzięki którym mogli już w tamtym czasie
wznosić murowane domy (Kowalczyk, 2015). Najwięcej ich było w dolnej części Lipnicy Wielkiej, którą nawet nazwano Murowanicą. Taki toponim funkcjonuje na Orawie do dzisiaj. Podróże
na południe Europy, a nawet poza jej granice, były też okazją do transferu nowinek technicznych
i kulturowych.
Z rolnictwem wiąże się też wiele zwyczajów, przesądów i wierzeń, bo tej działalności gospodarczej poświęcano zawsze sporo uwagi i czasu. Wszelkimi sposobami dbano więc o produkcję
rolną, nie omijając ludowej magii i wiary w ponadprzyrodzone moce. Starano się chronić uprawy i inwentarz przed działaniem chorób, szkodników i zwierząt drapieżnych. Zdaniem Janickiej-Krzywdy (2009) najwięcej uwagi poświęcano drapieżnikom, np. niedźwiedziom, wilkom lub
wężom. Trzeba tu też dodać, że niektórym zwierzętom przypisywano pozytywne znaczenie, np.
łasicy lub jeleniowi (Janicka-Krzywda, 2009).
Chów zwierząt i uprawa roli znalazły również swoje odzwierciedlenie w muzyce. Wiele ludowych pieśni swymi tekstami nawiązuje bądź to do gatunków roślin lub zwierząt, bądź do prac
polowych albo do czynności rolniczych. W ten sposób aspekty gospodarcze przeniknęły do orawskiej kultury duchowej. Nie jest to jednak jedyna tematyka orawskich pieśni, bo ta jest bardzo szeroka. Wśród tańców orawskich wyróżnia się tzw. orawski ciardasz (czardasz orawski) nazywany
także madziarem oraz kotecka (Lewandowska, 2011). Pierwszy z nich nawiązuje do wieloletnich
związków Orawy z Węgrami. Z południem związane są ponadto niektóre instrumenty muzyczne.
Jednym z nich są heligonki (przypominające mały akordeon), które pochodzą z terenu Słowacji
(Lewandowska, 2011). Tradycyjnymi instrumentami na Orawie są też piszczałki – bez otworów
na palce i z otworami na palce (Kowalczyk, 1997). Związane są one z pasterstwem.
Od początku osadnictwa ludność Górnej Orawy wykorzystywała lasy. Pozyskiwano z nich
nie tylko drewno, ale też owoce runa leśnego. Zbieractwo na potrzeby domowej kuchni z jednej
strony uzupełniało produkcję rolną, z drugiej zaś pozwalało na urozmaicenie posiłków i wzbogacenie ich składnikami pokarmowymi oraz witaminami. Miało to także duże znaczenie w uzyskiwaniu i modyfikowaniu smaku potraw oraz w ludowej medycynie. Wykorzystywano do tego
grzyby, jagody i zioła. Zbierano je więc nie tylko w lasach, ale również na torfowiskach w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej, na miedzach rozdzielających użytki rolne albo na obrzeżach dróg.
Dawniej każda gospodyni suszyła grzyby i zioła oraz robiła przetwory z leśnych owoców na
zimę. Obecnie zbieractwo straciło już na znaczeniu, choć nadal są jeszcze osoby, które podejmują się tej działalności w celu pozyskania wysokiej jakości produktów. Najczęściej w orawskich
lasach zbiera się grzyby.
Południowo-wschodnim fragmentem Orawy w granicach Polski jest niemal płaskodenna
Kotlina Orawsko-Nowotarska. Na jej dnie rosną Bory Orawskie, gdzie wśród lasów świerkowososnowych rozciągają się płatowo torfowiska niskie i wysokie. W XIX i XX wieku miejscowa
ludność eksploatowała na nich torf. Zajmowali się tym głównie mieszkańcy Chyżnego, Jabłonki
i Piekielnika. Torf służył przede wszystkim jako surowiec energetyczny do ogrzewania mieszkań
oraz jako nawóz na pola uprawne i materiał izolacyjny (Miraj, 2017a). Rozwój chałupniczego
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wydobycia torfu na Orawie przełożył się też na wytwarzanie narzędzi służących do tego celu
– np. rywacki (szpadla do cięcia torfu) lub taligi (rodzaj taczek do przewozu mokrego torfu).
W dawnych gospodarstwach termin prac przy torfie musiał być dopasowany do innych zajęć rolniczych i rozsądnie zaplanowany. Zajęcia te wykonywano późną wiosną, gdy było trochę mniej
obowiązków w polu. Wspólna praca wielu ludzi na bagnistym terenie w sąsiedztwie dużego
kompleksu lasów sprzyjała opowieściom i bajaniom. Nawiązywano w nich także do nadprzyrodzonych sił i mitycznych postaci.
Wsie orawskie ulokowane zostały w dolinach potoków, by mieszkańcy mieli zapewniony
łatwy dostęp do wody. Pierwotnie służyła ona produkcji rolnej, do łowienia ryb i utrzymania
czystości. Z czasem cieki wodne zaczęto też wykorzystywać inaczej. W dolnym odcinku Czarnej
Orawy rozwinęło się flisactwo drewna, a osoby trudniące się tym procederem nazywano pełtnikami (czyli flisakami). Etymologii tego słowa należy szukać w języku słowackim w terminie
pltnik (flisak), czyli osobie, która pływała na plti (tratwie). Flisactwo jednak dość wcześnie
zniknęło z Czarnej Orawy, bo w 1920 roku rzekę w dolnym odcinku przecięto polsko-czechosłowacką granicą państwową. Zdaniem autorów niniejszego opracowania jest to dziś zapomniana
działalność gospodarcza z polskiej części Orawy.
Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Orawy może być wykorzystywane w turystyce. Na analizowanym regionie Podtatrza rozwija się ona jednak wolniej niż na sąsiednich
obszarach. Wśród różnych form turystyki znaczący udział ma agroturystyka. Nie powinno to
dziwić, bo przestrzeń Orawy w granicach Polski tworzą jedynie wsie. Najwięcej gospodarstw
gościnnych powstało w najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejscowościach. Miraj (2010) podaje dwa obszary koncentracji gospodarstw agroturystycznych – u podnóża Babiej Góry i w dolinie Czarnej Orawy. Wypoczywający w nich goście mogą liczyć na kontakt z orawską kulturą.
W obiektach noclegowych jednym z jej elementów może być lokalna kuchnia.
Dziedzictwo kulturowe Orawy służy promocji regionu górskiego. Ważną rolę wizualną odgrywa w nim folklor – zwłaszcza strój ludowy, muzyka i potrawy regionalne. Z bogactwa kulturowego mogą korzystać wszyscy mieszkańcy regionu. Ważną rolę w reklamie Orawy spełniać
mogą – zdaniem autorów – zabytki kultury materialnej, zwyczaje, obyczaje i folklor. Ukazują
one odrębność i niepowtarzalność regionu oraz jego powiązania kulturowe z innymi obszarami,
zwłaszcza dawnym Królestwem Węgierskim. Wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego w promocji Orawy powinny się zająć wszystkie organizacje kulturowe związane z analizowanym obszarem Podtatrza. Powinny w nim wziąć udział także lokalne samorządy terytorialne, stowarzyszenia i kluby, np. koła gospodyń wiejskich, które są silnie zespolone z kulturą regionalną. One
też w ramach swojej działalności pielęgnują ją i coraz bardziej upowszechniają.

5. Podsumowanie
Życie i działalność gospodarcza człowieka w górach na pograniczu państw wywarło duży wpływ
na kulturę Orawy. Autorzy w niniejszym opracowaniu ukazali nie tylko elementy dziedzictwa
kulturowego regionu, ale też czynniki mające wpływ na wykształcenie się odrębnej grupy etnograficznej. Nie jest to duży obszar, ale jego wielowiekowe powiązanie z Węgrami odcisnęło
swoje znamiona na lokalnej kulturze. Największy wpływ wywarły jednak na nią oddziaływania
polskie. Teren ten był bowiem zasiedlany przez polskich osadników. W historii regionu można
znaleźć także silne oddziaływanie kultury wołoskiej i słowackiej. Według autorów te cztery nurty miały największy wpływ na wykształcenie się materialnej i niematerialnej kultury Górnej Orawy. Balázs (2009) uważa, że w analizowanym regionie podbabiogórskim stykali się na co dzień
nie tylko Węgrzy, Polacy i Słowacy, ale też Żydzi, Niemcy i Czesi.
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Dowody na kulturowe dyfuzje można znaleźć w różnych zakątkach polskiej części Orawy,
choć należy do niej tylko 14 wsi. Ten niewielki region jest jednak odrębny kulturowo, co potwierdzają również badania autorów niniejszego opracowania. Trzeba tu również dodać, że mieszkańcy tych podbabiogórskich ziem (około 30 tys. osób) spostrzegają Orawę jako autonomiczny region
kulturowy. Według Kantora (1995) jest on jednolity etnicznie. W jego obrębie jednak – zdaniem
autorów niniejszego opracowania – występują drobne różnice kulturowe, np. w kobiecym stroju
regionalnym w Piekielniku często widoczny jest gorset nawiązujący od stylu podhalańskiego.
Podobnie jest z gwarą, która mimo wspólnych cech różni się słowami w zależności od wsi, np.:
słowo „mówić” w Jabłonce to godać, w Lipnicy Wielkiej gwarzić, a w Chyżnem radzić. Słów tych
używa się na co dzień, choć w ostatnich dekadach gwara upodabnia się do języka literackiego,
coraz więcej osób bowiem zaczyna mówić językiem polskim. Osobliwym dziedzictwem kulturowym dotyczącym miejscowej gwary jest obszerny Słownik gwary orawskiej autorstwa pana prof.
Kąsia (2011).
Dziedzictwo kulturowe mieszkańców Orawy jest żywe i stale pielęgnowane we wszystkich
wsiach. Lokalny folklor jest bowiem bazą dla twórczości zespołów regionalnych. One nie tylko
kultywują i upowszechniają dawne tańce, śpiew, muzykę, gwarę i zwyczaje, ale też promują je
w regionie i poza nim oraz szukają w historii i tradycji dalszych inspiracji artystycznych. Warto
tu dodać, że członkami zespołów folklorystycznych są także młode osoby, które w ten sposób
poznają dziedzictwo kulturowe swoich przodków. Występy regionalnych grup można na Orawie zobaczyć dość często. Towarzyszą one festynom i różnorodnym wydarzeniem kulturowym
odbywającym się o każdej porze roku. Dziedzictwo kulturowe jest pielęgnowane także przez
miejscowe szkoły, które w programach wychowawczych i organizowanych wydarzeniach kulturowych uwzględniają edukację o wielobiegunowym dorobku przodków. Można w nim dostrzec
bogactwo Orawy, które należy przekazać kolejnym pokoleniom.
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Streszczenie
Koronka klockowa została sprowadzona do Krakowa w XVI wieku. Jest to najstarsza, najbardziej szlachetna i luksusowa technika koronkarska. Wyroby koronkowe były stosowane
do dekorowania bielizny liturgicznej czy strojów arystokracji. Potem zdobiły mieszczańskie
domy, aż ostatecznie za sprawą hrabiny Zamoyskiej oraz Heleny Modrzejewskiej rozpowszechniono ją na prowincji. Wraz z pojawieniem się maszyny do wyrobu koronek stała
się powszechna w domach, a ręczne dzieła straciły na wartości. Jednak cały czas umiejętności ręcznego wyrobu koronki klockowej były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Po
wojnie sztuka tworzenia koronki klockowej była przekazywana przez wykształcone przed
wojną w tej technice instruktorki – Zofię Dunajczan, a potem Olgę Szerauc, które w latach
powojennych związały się z Krakowem. Mistrzynie prowadziły warsztaty, a kiedy zmarły, ich
zdolne uczennice kontynuowały naukę rękodzieła. Jedną z nich jest Jadwiga Węgorek, która
na bazie wzorów i koronek używanych przez swoje poprzedniczki opracowała własny styl
koronki – wieloparkową dwubarwną. W 2016 roku krakowską koronkę klockową wpisano na
listę Niematerialnego Dziedzictwa Kultury. Krakowskie koronczarki włączyły się w działania
koronczarek europejskich, czego efektem jest koronkowy „most przyjaźni”. Panie spotykają
się na zjazdach i warsztatach, przekazują wiedzę i stare wzory młodym adeptkom tej trudnej sztuki. Dzięki ich pracy koronka klockowa nie jest obiektem muzealnym, ale cały czas
ewoluuje.
Słowa kluczowe: rękodzieło, krakowska koronka klockowa
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1. Wstęp
Koronka klockowa to, obok koronki igłowej, najbardziej szlachetna i luksusowa technika koronkarska. Wymaga solidnej nauki, doświadczenia i cierpliwości. Swoim pięknem i delikatnością zachwyca wszystkich, ale jest też jedną z najbardziej pracochłonnych i trudniejszych robótek ręcznych.
Wyroby koronkowe to najbardziej ekskluzywne, ale też często ekstrawaganckie elementy ubioru
i dekoracji wnętrz. Królowa Bona oraz kupcy krakowscy sprowadzili do Krakowa mistrzów koronkarskich. Tym samym koronka klockowa została nierozerwalnie związana z krakowskim domem
mieszczańskim. Dzięki temu, że nauczano tej techniki w szkołach żeńskich i przekazywano te
umiejętności z pokolenia na pokolenie, aż do czasów współczesnych, koronka nie stała się obiektem
muzealnym, lecz cały czas ewoluuje. Na podstawie starych wzorów tworzone są nowe serwetki,
a koronczarki zainspirowane przyrodą, światem, ruchem projektują nowe. Dzieła te prezentowane
są w kraju i za granicą, tworzą łańcuch wspólnoty osób o podobnej wrażliwości i sposobie odczuwania piękna, bez względu na wykonywane zawody, wyznania czy przynależności narodowe.

1.1. Rys historyczny
Pochodzenie koronki klockowej nie zostało do końca wyjaśnione do dziś. Pierwsze wzmianki
o koronkach wykonywanych na poduszkach przy użyciu klocków pochodzą z drugiej połowy
XV wieku. Informacje te są zawarte m.in. w inwentarzu sióstr Angeli i Hipolity Sforza-Visconti
sporządzonym w Mediolanie w 1493 roku, koronka została wspomniana jako „taśma wykonana
przy pomocy dwunastu klocków, do obszycia koszuli”. Były to głównie elementy stroju oraz tkanin wykorzystywane do użytku liturgicznego (Lefébure, 1888).
Włochy, Niderlandy, Francja, Hiszpania czy Anglia to kraje, w których wytwarzano kosztowne koronki i eksportowano je w różne rejony Europy. Na półwyspie Apenińskim (głównie
w Wenecji) oraz w Hiszpanii (w Andaluzji – Sewilla i Kadyks) zdarzały się miejscowości, gdzie
wszyscy mieszkańcy wyspecjalizowali się w tworzeniu tego typu ozdób. W Niderlandach była
to głównie stołeczna Bruksela oraz Antwerpia, Brugia i Lille. W połowie XVI wieku koronka zawędrowała do Francji, Anglii oraz krajów niemieckich. W 1657 roku stała się modna na dworze
francuskim i w Anglii (Michałowska, 2006). Najpopularniejsze rejony koronkarskie w XVII wieku
we Francji to Le Puy, dawne manufaktury założone przez Króla Słońce w Alencon, Aurillac oraz
Chantilly i Valenciennes. W 1663 roku francuscy pasamonicy (z języka fr., to osoba zajmująca się
głównie wyrobem koronek plecionych lub klockowych, w Polsce cech pasamoników wyrabiał,
sprzedawał i tkał ozdobne pasy, galony, frędzle i taśmy przetykane złotymi i srebrnymi nićmi)
otrzymali od Ludwika XVI monopol „na wykonywanie wszelkiego rodzaju pasmanterii z koronek
na poduszkach przy pomocy klocków, szpilek i ręcznie robionych…” (Lefébure, 1888).
W XVIII wieku do ogromnego rozwoju koronkarstwa w Europie Środkowej (obecne Austria
i Czechy) przyczyniła się Maria Teresa Habsburg, która zakładała szkoły rzemiosła dla dziewcząt.
W ten sposób cesarzowa nie tylko wpłynęła na rozwój rzemiosła, ale też dała opiekę, wykształcenie
i zawód dziewczętom z biedniejszych rodzin. Koronki, które powstały w habsburskich szkołach,
miały bardzo duży wpływ na wytwarzane wyroby rękodzielnicze w ośrodkach Rzeczypospolitej
(Prošková et Vondrušková, 2005). W Anglii to królowa Elżbieta I jako osoba nowoczesna, odważna i śmiała w doborze strojów zaczęła dekorować swoje stroje koronkami w formie monstrualnych kryz czy też fantazyjnie ułożonych zakończeń rękawów (Belsey i Belsey, 1990). Ozdoby
te sprowadzała z Francji i Niderlandów. Natomiast angielska arystokracja korzystała z wyrobów
wytwarzanych w hrabstwach Kent i Essex lub kupowała je od religijnych emigrantów z Europy.
Rewolucja przemysłowa, w tym powstanie maszyny koronkarskiej w XIX wieku, spowodowała obniżenie kosztów wytwarzania koronek. Z tego powodu prestiż ręcznych robótek zaczął
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maleć na rzecz maszynowych, znacznie tańszych wyrobów dostępnych dla mniej zamożnej społeczności (Piskorz-Brenekova, 2009; Sielska, 2015). Jednak produkowane masowo imitacje, na
pierwszy rzut oka identyczne z robótkami ręcznymi, różniły się jakością materiału oraz precyzją
wykonania. Masowa produkcja nigdy nie wyparła rękodzielnictwa, o czym świadczy współczesne zainteresowanie. Ciekawostką jest to, że w okolicach Krakowa, w ówczesnej wsi Prądnik
Biały, istniała w tym czasie fabryka L.M. Anisfelda produkująca koronki (Hankus, 2018).
Od XVI wieku zaczęły ukazywać się różnego rodzaju wzorniki i podręczniki do nauki tego
rzemiosła. Korzystali z nich nie tylko wykształceni rękodzielnicy, ale również kobiety, które wykonywały robótki w zaciszu domów. W ten sposób ówczesne panie nadążały za kulturowym
ideałem perfekcyjnej pani domu (Hankus, 2018).

1.2. Koronka w Krakowie
Koronka klockowa pojawiła się w Rzeczypospolitej najprawdopodobniej pod wpływem mody
włoskiej, niemieckiej i niderlandzkiej, a w kręgu dworu Zygmunta Starego także dzięki kontaktom z rodem Habsburgów. Często przyjmuje się, że koronka klockowa przybyła do Krakowa
w XVI wieku wraz z królową Boną Sforzą, żoną Zygmunta Starego, która to sprowadziła na Wawel mistrzów koronczarstwa z Włoch (Hankus, 2018).
Krakowianki zwyczaj wykonywania koronek na własny użytek przejęły od mieszczan pochodzenia włoskiego czy niemieckiego. Przybysze ubierali się według mody zachodnioeuropejskiej, odróżniając się w ten sposób od rodzimych mieszczan. Koronkowe wyroby do Krakowa
sprowadzano z zagranicy na potrzeby duchowieństwa lub były wykonywane na miejscu w zakonach żeńskich (Hankus, 2018). Świadczą o tym bogate zbiory we wszystkich krakowskich
klasztorach. Najbogatszy zbiór należy do karmelitanek bosych z ul. Kopernika (Daranowska-Łukaszewska, 2012). Dużą kolekcję koronek ma też opactwo benedyktynek w Staniątkach
(Szlęk, 2016). Zakony męskie i duchowieństwo związane z krakowskim kościołem często otrzymywało takie wyroby od sodalicji i stowarzyszeń katolickich, które miały swoje kaplice w kościołach, lub w spadkach po śmierci mieszczan i arystokracji. Przykładem jest bogaty zbiór szat liturgicznych zdobionych cennymi złotymi i srebrnymi koronkami klockowymi będący własnością
klasztoru dominikanów przy ul. Stolarskiej (inwentaryzację przeprowadzili eksperci z instytutu
Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego).
W XIX wieku w Krakowie obok wielu pasmanterii (Czech, 1884) sprzedających pochodzące
z zagranicy oraz lokalnie tworzone w pracowniach bieliźniarskich koronki (Czech, 1882) istniał
też Zakład Rysowniczy i Pracownia Robót Ręcznych IRIS (Czech, 1908), który nie tylko wykonywał hafty i koronki, ale też zajmował się wybijaniem i powiększaniem wzorów.
W czasie rozpowszechniana fabrycznej koronki klockowej istniało zapotrzebowanie na osoby, które potrafiły rozrysować wzór i zaprojektować formę, na podstawie której maszyna wykonywała koronkę. Potrzebne było utworzenie zawodowych szkół żeńskich, w których uczennice
mogły zapoznać się z rzemiosłem i później podjąć pracę w przemyśle. Spowodowało to powolny
zanik tradycyjnego rękodzieła. Jednak powstawały też szkoły zawodowe na prowincji, które
kontynuowały nauczanie rękodzielnictwa. W Małopolsce zostały założone wtedy szkoły w Zakopanem i Bobowej (Hankus, 2018).
Duży wpływ na upowszechnianie mody na koronkowe ozdoby miały aktorki – Helena Modrzejewska (ryc. 1) oraz jej konkurentka Antonina Hoffman (ryc. 2). Obie panie często występowały na scenie lub pozowały do zdjęć w sukniach ozdobionych koronką klockową (Kurylczyk,
2006, 2013). Helena Modrzejewska wraz ze swoim mężem, hrabią Tytusem Chałubińskim,
przy wsparciu Róży z Potockich Krasińskiej ufundowali w 1883 roku w podtatrzańskiej wsi
Krajową Szkołę Koronkarską, potocznie zwaną Szpulkarnią, działającą nieprzerwanie do 2008
roku (Kowalska, 2014). Aktorka chętnie nosiła i zamawiała wyroby z Zakopanego. Kupowała
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Źródło: http://www.bj.uj.edu.pl/bft/

Ryc. 1. Helena Modrzejewska w roli Marii Stuart w Teatrze Wielkim w Warszawie w sukni ozdobionej koronką klockową (Mieczkowski J. 1872)

Źródło: https://www.vogue.pl/uploads/repository/koronka/
fot-2.jpg

Ryc. 2. Portret Antoniny Hoffman (Andrzej Grabowski, olej
na płótnie 1875, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa)

mnóstwo koronek – zwłaszcza tych drogich, weneckich, „duchesse” i ozdabiała nimi swoje kostiumy. Kazała szyć sobie całe suknie, robić mankiety i kołnierzyki, dziergać wachlarze (ryc. 3).
W zamian przysyłała zatrudnionym przy tej pracy dziewczętom wstążki, jakich nie miał nikt
w Zakopanem. Szkoła wypracowała i kontynuowała styl zakopiański, dzięki któremu odniosła
wielki sukces na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej i Wzornictwa w 1925 roku
w Paryżu (Hankus, 2018).
Działalność tej placówki uchroniła koronkarstwo przed zapomnieniem w epoce produkcji
maszynowej. Pierwsze projekty i gotowe wyroby wytworzono, korzystając ze wzorników pochodzących ze Szkoły Przemysłowej we Lwowie, skąd wywodziła się pierwsza dyrektorka Krajowej
Szkoły Koronkarstwa.
Krakowianki, wzorując się na Modrzejewskiej, często kupowały koronki z Zakopanego.
W sprzedaży dostępne były też wyroby rękodzielnicze z Galicji, Śląska Austriackiego i terenów
Austro-Węgier, szczególnie obecnych Czech i Słowacji. Najzdolniejsze uczennice mogły zdobyć
stypendium naukowe na naukę w Wiedniu i we Lwowie. W ten sposób starano się ocalić tradycyjne rękodzielnictwo wypierane stopniowo przez wyroby przemysłowe. Oprócz szkoły założonej przez Helenę Modrzejewską na Podhalu istniała jeszcze placówka edukacyjna w Kuźnicach
stworzona przez hrabinę Jadwigę z Działyńskich Zamoyską (Almanach Tatrzański, 1894, Estaicherówna, 1924). Na sądecczyźnie, w powiecie gorlickim, w Bobowej pod koniec XIX wieku
została założona Krajowa Szkoła Koronkarska, którą zamknięto w 1913 roku (Molendowicz,
2009). Nauczyciele z tej szkoły przenieśli się do Krakowa lub do Zakopanego (Hankus, 2018).

250

Krakowska koronka klockowa – historia i współczesność

Szkoła została reaktywowana w 1946 roku i działa do dnia dzisiejszego. Niestety, w stulecie istnienia szkoły (1991 rok) z powodu braku kandydatek zlikwidowano kurs koronczarstwa, który
był powodem założenia szkoły (Molendowicz, 2009).
W Krakowie od 1882 roku istniała Szkoła Praktycznych Robót Ręcznych Kobiecych przy
Szkole Wydziałowej św. Scholastyki na ul. św. Marka 34, którą po wybudowaniu nowego gmachu w 1921 roku przeniesiono na ul. Syrokomli 21 (ryc. 4). W szkole zorganizowano kursy prac
ręcznych, gdzie oprócz kroju i szycia, towaroznawstwa i podstaw ekonomii prowadzono kursy
koronki klockowej, gipiurowej lub igiełkowej (Krzyżanowska, 1965, Syrokomli 21).

Fot. M. Cięciwa

Ryc. 3. Rekonstrukcja kołnierza Heleny Modrzejewskiej z kostiumu ze sztuki Magda
H. Sudermanna (nić lniana i bawełna, koronka klockowa) M. Cięciwa, Nowy Sącz,
Marcinkowice 2017

Fot. J. Węgorek

Ryc. 4. Państwowa Szkoła
Żeńska przy ul. Syrokomli 21
w Krakowie
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1.3. Krakowskie koronczarki – dziedzictwo
Renesans koronki klockowej w Małopolsce, a w szczególności w Krakowie, nastąpił dopiero
w XX wieku dzięki Zofii Dunajczan (ryc. 5). Urodziła się 29 marca 1904 roku w Oświęcimiu
jako córka Jana i Bronisławy Karkoszków. Ojciec był pracownikiem kolejowym, a matka zajmowała się prowadzeniem domu. Wykształcenie Zofii od początku było związane z koronką.
Najpierw ukończyła Szkołę Wydziałową im. Anny Jagiellonki, a potem klasę koronkarstwa
w Państwowej Żeńskiej Szkole Zawodowej, a następnie w latach 1924–1926 odbyła praktykę
w Miejskim Muzeum Przemysłowym w Krakowie. Po otrzymaniu w 1929 roku posady instruktorki koronek w Państwowej Szkole Zawodowej Spisko-Orawskiej w Nowym Targu prowadziła
Państwowe Kursy Wędrowne Koronkarstwa i Haftu na Podhalu (Bukowina, Jurgów, Krościenko, Nowy Targ), zaś po 1935 roku przez 10 lat w Łużnej, Moszczenicy, Gorlicach i Bobowej.
W międzyczasie nadal się doszkalała i w 1934 roku ukończyła w Warszawie kurs organizowany
przez Ministerstwo Wschodniego Rozwoju i Ochrony Przyrody. W czasie okupacji mieszkała
w Bobowej, po wojnie wróciła do Krakowa. Od 1945 roku była zatrudniona jako nauczycielka
zawodu w czteroletnim Liceum Koronkarstwa i Haftu przy ul. Syrokomli 21 w Krakowie. Pani
Zofia po przeniesieniu w 1952 roku szkoły do Makowa Podhalańskiego przestała pracować
w zawodzie nauczycielki. W 1954 roku ponownie podjęła pracę jako instruktorka koronek
w Krakowskim Domu Kultury w Pałacu pod Baranami (Rynek Główny 27) i Młodzieżowym
Centrum Kultury na ul. Krowoderskiej. Serwetki wykonywane przez panią Zofię Dunajczan
odznaczają się, oprócz bardzo starannego wykonania, wielobarwnością. Często zestawiała
ze sobą kontrastujące kolory oraz używała różnego rodzaju nici. Oprócz lnianych stosowała włóczki, kordonek czy nici metalizowane
(ryc. 6). Nie tylko odtwarzała wzory, ale też
sama potrafiła je projektować i wykreślać.
Pani Zofia Dunajczan zmarła 12 grudnia
1985 roku i jest pochowana na cmentarzu
parafialnym Kraków Salwator. Wszystkie dokumenty, wzory, serwetki oraz cały warsztat
pani Zofii jej syn, Jacek, przekazał pani Beacie
Ochab-Chrzan, prosząc ją o zachowanie dorobku matki i kultywowanie tradycji (Połubok,
2017).
Kursy koronkarstwa w Krakowie odbywały
się nadal dzięki Oldze Szerauc (ryc. 7), uczennicy Zofii Dunajczan. Urodziła się w Wilnie
1 kwietnia 1908 roku. Dzieciństwo upłynęło
jej na tułaczce przez Rosję (m. in. Kubań, Kaukaz) aż po Konstantynopol. Wtedy też nauczyła się haftować i był to jej pierwszy kontakt
z robótką ręczną. Po powrocie do Wilna, na
początku lat dwudziestych ubiegłego stulecia,
uczęszczała do mającej status szkoły średniej
Szkoły Tkactwa Artystycznego pani Malówny,
w której, oprócz tkactwa, poznała inne techniki rękodzielnicze, w tym też koronkę klockową. W trakcie II wojny światowej bolszewicy
Fot. M. Kulig
zamordowali jej męża – leśnika, a sama została
skazana na 5 lat łagrów. W czasie pobytu w łaRyc. 5. Zofia Dunajczan
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Fot. M. Kulig

Ryc. 6. Wielobarwna prostokątna serwetka Z. Dunajczan – prawa strona

Fot. J. Węgorek

Ryc. 7. Olga Szerauc, w tle serwetki
z koronki klockowej
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grze Olga pracowała w kopalni złota w Kazachstanie. W tym okresie umarł jej synek. Po ucieczce
z łagru przez cztery kolejne lata pracowała na kolei przy wytopie smoły. Po powrocie do Polski
trafiła najpierw na tzw. Ziemie Odzyskane, a potem do Krakowa. Dzięki nabytym umiejętnościom pani Olga podjęła pracę w Cepelii, w Wytwórni Tkanin Artystycznych „Wanda”, a następnie w Spółdzielni „Współpraca” w pracowni lalek i strojów regionalnych, kwiatów z bibuły i papieru oraz przy tkaniu gobelinów. Nie zapomniała jednak o koronce klockowej i hafcie. Zapisała
się na prowadzone przez Zofię Dunajczan kursy w Krakowskim Domu Kultury w Pałacu pod
Baranami, a po jej śmierci przejęła prowadzenie pracowni koronki klockowej, w której pracowała
jako instruktor do 2009 roku. Dzięki zapaleńcom, którzy często musieli zdobywać wyposażenie,
nici czy wzory, koronka klockowa przetrwała trudne czasy (Węgorek, 2017).
Olga Szerauc wykonywała nie tylko serwetki, ale też kołnierze o skomplikowanych wzorach.
Jej wyroby, w odróżnieniu od tych wykonywanych przez Zofię Dunajczan, charakteryzują się
stonowanymi barwami. Wykorzystywała naturalne odcienie lnianych nici. Jeżeli pani Olga wprowadzała jakiś kolor, np. złoty, to zawsze pełnił jakąś zamierzoną funkcję, stosowała go w bardzo
przemyślany i oszczędny sposób (ryc. 8). Jej wyroby charakteryzują się lekkością w doborze
kolorów i dokładnością wykonania, są na bardzo wysokim poziomie pod względem czasochłonności i stopnia trudności.
W trakcie swoich kursów wyuczyła wiele koronczarek z Krakowa i okolic, a jedną z nich była
pani Jadwiga Węgorek, która od 1999 roku zaczęła przekazywać swoje umiejętności zawodowo
na Warsztatach Rękodzieła Artystycznego „Czar nici”. Pani Olga prawie do końca swojego życia
wspomagała wiedzą i cennymi praktycznymi wskazówkami wszystkie koronczarki. Chciała, aby
sztuka wytwarzania koronek klockowych nie zaginęła, a na jednym z ostatnich spotkań z uczennicami mówiła: „Róbcie dużo, drogie koronczarki. Im więcej robicie, tym ładniejsze koronki.
Trzeba dużo robić, robić, robić. Ja mam 107 lat i jeszcze robię. Właśnie nałożyłam serwetkę na
wałek.” (ryc. 9). Pani Olga zmarła 22 marca 2017 roku w Warszawie, gdzie pod koniec swojego
życia zamieszkała z córką (Połubok, 2017, Węgorek, 2017).
Kontynuatorką dzieła Zofii i Olgi w Krakowie jest pani Jadwiga Węgorek, która urodziła
się 17 lutego 1952 roku (ryc. 10). W domu rodzinnym zaszczepiono w niej miłość do robótek
ręcznych. Umie posługiwać się każdą techniką: szydełkuje, haftuje, wykonuje frywolitki, firan-

Fot. M. Kulig

Ryc. 8. Serwetka ze złotą nitką – O. Szerauc
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ki siatkowe, no i oczywiście koronkę klockową. Bez przerwy, od 1999 roku prowadzi Warsztaty
Rękodzieła Artystycznego „Czar nici”. W ostatnich latach odbywają się one w Centrum Kultury
Podgórza na ulicy Sokolskiej 13. Niestrudzenie tłumaczy, na czym polega wyrabianie koronki
klockowej (ryc. 11), choć czasem zrobienie tasiemki o długości 10 cm i szerokości ok. 1 cm
zajmuje, szczególnie na początku, nawet kilka godzin. Pod czujnym okiem pani Jadwigi uczennice szybko doskonalą swoje umiejętności i systematycznie poznają kolejne ściegi klockowe.

Fot. J. Węgorek

Ryc. 9. Olga Szerauc przy pracy

Fot. J. Węgorek

Ryc. 10. Jadwiga Węgorek z różnej wielkości okrągłymi serwetkami z powtarzającymi
się akcentami wykonanymi na podstawie jednego wzoru
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Fot. J. Węgorek

Ryc. 11. Pokaz wyrobu koronek klockowych
w bibliotece w Rudawie dla szkoły w Radwanowicach

Po rocznym kursie można wykonywać już przepiękne serwetki i kołnierze, których wielkość
zależy od wprawy koronczarek i czasu, jaki na nie poświęcą. Pani Jadwiga cały czas wykonuje
koronkę klockową. Wypracowała styl, w którym charakterystyczne jest to, że podobnie jak Olga
Szerauc używa lnianych nici w naturalnych odcieniach. Jest to kolor szary i écru, natomiast
jej serwetki są subtelnym połączeniem tych dwóch kolorów. Ten sam wzór serwetki z innym
ułożeniem tych barw sprawia, że każda z serwetek jest unikalna (ryc. 12). Warto też zauważyć, że serwetki wykonane krakowską koronką klockową nie mają supełków. Po zakończeniu
serwetki klocki są odcinane, a końcówki nici żmudnie wciągane za pomocą igły w istniejące
sploty. W efekcie końcowym dla postronnego odbiorcy górna strona jest nie do odróżnienia od
spodniej.
Ten typ koronki odróżnia ją od koronki bobowskiej i zakopiańskiej. Za opracowanie autorskiego stylu łączącego nici szare z odcieniem białego oraz za aktywność społeczną Jadwiga Węgorek otrzymała w czerwcu 1996 roku, podczas obchodów 45-lecia Spółdzielni Koronka
w Bobowej, nagrodę „Za całokształt Twórczości” od Fundacji Cepelia. W 2002 roku jako pierwsza koronkarka z Krakowa zdobyła tytuł „Twórcy Ludowego” przyznany przez Stowarzyszenie
Twórców Ludowych w Lublinie. W 2014 roku została odznaczona przez prezydenta Bronisława
Komorowskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi za krzewienie kultury ludowej. Dzięki jej staraniom
krakowska koronka klockowa 26 października 2016 roku została wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego (Połubok, 2017, Pieczonka i Węgorek, 2019) (ryc. 13).
W 2019 roku została uhonorowana przez Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego Odznaką „Honoris Gratia” przyznawaną osobom zasłużonym dla miasta.
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Fot. M. Kulig

Ryc. 12. Serwetki kwadratowe z zastosowaniem dwóch barw
nici: szarej i écru, ale w innych częściach, wykonanie J. Węgorek

Fot. J. Węgorek

Ryc. 13. Wręczenie wpisu na listę Niematerialnego Dziedzictwa Kultury w Warszawie. Od lewej
Małgorzata Grochola, Stanisława Kuczyńska, Jadwiga Węgorek, Anna Krzanik
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Do września 2020 roku w warsztatach „Czar Nici” wzięły udział 232 panie, z czego 19 to
czynne koronczarki, które cały czas doskonalą swój warsztat rzemieślniczy. 8 pań za swoje rękodzieło otrzymało statut twórcy ludowego, są to: Anna Krzanik, Barbara Toeffel, Mieczysława
Pasternak, Małgorzata Grochola, Bogusława Zając, Małgorzata Połubok oraz Beata Jarema.
Pani Jadwiga prowadzi kronikę warsztatów oraz gromadzi dokumentację wzorów, wyrobów,
a także części warsztatów swoich mistrzyń. Co roku można ją spotkać na krakowskim rynku
podczas Cepeliady (ryc. 14). W 2013 roku Małgorzata Połubok, wzorując się na literze K –
monogramie króla Kazimierza Wielkiego umieszczonym na głównych drzwiach wejściowych
do Katedry Wawelskiej, opracowała logo warsztatów „Czar nici” wykonane koronką klockową
(ryc. 15) (Pieczonka i Węgorek, 2019). Wraz z pozostałymi twórczyniami ludowymi w ramach
projektu „Powrót do Tradycji” rekonstruuje wzory i odtwarza stare dzieła (Sznajder, 2018).
Rezultaty tej aktywności prezentowane są na wielu festiwalach, konferencjach i wystawach
w kraju (Lublin, Kraków, Sopot, Kazimierz Dolny) oraz za granicą (Węgry, Słowacja, Chorwacja, Szkocja).
Jednym z osiągnięć w ramach wspólnoty międzynarodowej było dołączenie dwubarwnej
koronki krakowskiej wykonanej na wzorze Zofii Dunajczan do koronkowego „mostu przyjaźni” podczas Międzynarodowej Konferencji Koronkarskiej w Szécsény na Węgrzech w 2013 roku
(ryc. 16). Most ten ma podkreślać międzynarodową współpracę w rozwoju i ochronie dziedzictwa koronek klockowych współczesnej Europy. Obecnie most tworzą koronki z Kozardu i Budapesztu (Węgry), Bobowej i Krakowa (Polska), Rožň  avy i Koszyc (Słowacja), Radużnego (Obwód
Władymirski – Rosja), Lepoglavy (Chorwacja) oraz Raumy (Finlandia). Wykształcone przez panią Jadwigę koronczarki przyczyniają się do rozpowszechniania koronki klockowej, prowadząc
zajęcia z tej zanikającej sztuki rękodzielniczej w swoich miejscowościach m.in. w Zabierzowie,
Rudawie, Krakowie, Tychach. Jedną z nich jest pani Beata Ochab-Chrzan, która jest nauczycielem nauczania początkowego w jednej
z krakowskich szkół podstawowych, gdzie
prowadzi zajęcia z koronki. Dzięki zapałowi i pracy takich osób sprowadzona do Krakowa wieki temu i doskonalona tu technika
koronki klockowej ma szanse na przetrwanie w czasach, gdy rękodzieło jest sztuką
zanikającą.

Fot. J. Węgorek

Ryc. 14. Jadwiga Węgorek na krakowskim rynku
podczas Cepeliady
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Fot. J. Węgorek

Ryc. 15. Jadwiga Węgorek z logo warsztatów
„Czar nici”

Fot. J. Węgorek

Ryc. 16. Koronkowy „most przyjaźni” od lewej: Jadwiga Węgorek, Małgorzata Połubok, Grażyna Tokar,
w głębi stoi Barbara Baranowska
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2. Warsztat koronczarki
Podstawową pomocą przy wytwarzaniu koronki klockowej jest wałek (w innych regionach małopolski nazywany bębnem lub poduszką) (ryc. 17). Obecnie jest to walec z grubo tkanego płótna
wypełniony mielonymi i ubitymi trocinami. Dawniej wypełniany był mocno sprasowanym sianem
(Hankus, 2017), teraz wypełnieniem może być nawet twarda gąbka lub filc. Wałek ustawia się na
różnego rodzaju stojakach, od prostych drewnianych kobyłek po różnego rodzaju stelaże ułatwiające obracanie go (ryc. 17 i 18). Na bokach kobyłki, która trochę przypomina stołek wędkarza,
zawieszone jest płótno, na którym kładzie się wałek. Wielkość wałka zależy od szerokości serwetki,
im szersza serwetka, tym większy wałek. Jeden z wałków pani Jadwigi miał nawet 140 cm szerokości! (ryc. 19). Innym rodzajem stelaża do przypięcia wzoru może być okrągła poduszka (ryc. 20).
Kolejną rzeczą potrzebną do wykonania serwetki jest wzór, który obecnie powielany jest kserograficznie. Zbiory wzorów pochodzą od osób prywatnych lub z dostępnych na rynku lub w bibliotekach wzorników np. Wzornik koronek klockowych (Steczek, 1988), czy Koronki klockowe
(Dye, Thunder, 2008). Wiele wzorów pojawia się też w czasopismach związanych z robótkami
ręcznymi. W wydawnictwach tych nie tylko przedstawiono wzory, ale są też załączone dokładne
schematy wykonania poszczególnych splotów. Dawniej wzory umieszczano na kalkach, ręcznie
przerysowywało się je i przyklejało na papier (ryc. 21). Na jednym wzorze można zrobić od
trzech do czterech serwetek. Potem wzór trzeba wymienić na nowy i dobrze umieścić go na wałku w innym miejscu. Wzór jest przypinany do wałka szpilkami (ryc. 22). W dzisiejszych czasach
nowe wzory rysowane są ręcznie, a potem kserowane i rozpowszechniane wśród koronczarek.
Dawniej nie były niczym zabezpieczane, ale niektóre panie, aby móc dłużej korzystać ze wzoru,
ochraniają go folią samoprzylepną lub przezroczystą koszulką biurową.

Fot. M. Kulig

Fot. M. Kulig

Ryc. 17. Wałek na drewnianym stelażu

Ryc. 18. Wałek na obrotowym stelażu, własność
Jadwigi Węgorek
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Fot. J. Węgorek

Ryc. 19. Wałek długości 140 cm

Fot. J. Węgorek

Ryc. 20. Małgorzata Grochola wykonuje koronkę na poduszce
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Fot. J. Węgorek

Ryc. 21. Wzór serwetki rysowany na kalce technicznej przez Zofię Dunajczan

Fot. M. Kulig

Ryc. 22. Sposób mocowania szpilkami wzoru do wałka oraz wykonana serwetka

Najważniejszą częścią warsztatu koronczarki są klocki. Są to drewniane szpulki z dość długimi rączkami (ryc. 23). Klocki różnią się między sobą w zależności od regionu m.in. grubością
i długością rączek, szerokością główek. Starsze, którymi posługiwała się pani Zofia Dunajczan,
miały przesuwaną drewnianą osłonkę zabezpieczającą przed brudzeniem nawiniętych na klocek
nici (ryc. 24). W Małopolsce używa się dziś klocków bez osłonek.
Nici mogą być różne, ale do krakowskiej koronki klockowej używa się lnianych. Za to mogą
być różnej grubości i w różnych odcieniach lnu (szare i écru) (ryc. 25). Najpierw odmierza się
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Fot. M. Kulig

Ryc. 23. Klocki z nawiniętą nitką przygotowane do rozpoczęcia pracy

Fot. M. Kulig

Ryc. 24. Różne klocki, z lewej nowoczesny, z prawej tradycyjne Zofii Dunajczan

oszacowaną na podstawie wzoru długość nici. Długość podwaja się i odcina od szpulki. Wyznacza się środek nici i zaczepia na szpilce wbitej w wałek. Następnie każdy koniec nici (są dwa)
nawija się na osobny klocek i wbija w oznaczonym miejscu wzoru. Liczba par klocków zależy od
wzoru. Każda para stanowi osnowę, wokół której przerabia się kolejną parę klocków – ta para
tzw. przerabiająca tworzy wątek serwetki.
Nici na brzegach wzoru okręca się wokół szpilek. Dodatkowymi elementami wchodzącymi
w skład przybornika koronczarki są oczywiście nożyczki, szydełko oraz szpilki, przydatne też jest
dobre oświetlenie.
Koronka klockowa to połączone ze sobą różne sploty, takie jak płócienko, siekanka, pajączki,
kratka czeska, wachlarzyki, listki, warkoczyki, a także ich różne warianty. Najłatwiej nauczyć się
ich, wykonując proste tasiemki. W Krakowie adeptki koronki klockowej najczęściej wykonują
zakładki (ryc. 26).
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Fot. M. Kulig

Ryc. 25. Najważniejsze części warsztatu koronczarki: nici, wałki i klocki, szpilki

Fot. M. Kulig

Ryc. 26. Zakładka wykonana różnymi splotami, od lewej: płócienko, płócienko z mereżką, płócienko z mereżką
i brzegiem odkładanym, siekanka, warkoczyki

2.1. Wzory koronek
Oryginalne wzory koronek rysowane na kalce ma w swoich zbiorach pani Jadwiga Węgorek.
Wykonaną według nich przez panią Zofię Dunajczan serwetkę można zobaczyć na fotografiach (ryc. 6 i 27). Brzeg serwetki wykonany jest koronką klockową, a w środku jest lniane
płótno, do którego później przyszywano dekoracyjny, koronkowy brzeg. Warto zwrócić uwagę, że w tamtych latach nie przykładano specjalnej troski do wykończenia spodniej strony
serwetki: płótno odstaje od spodu od koronki. Był to celowy zabieg, gdyż ułatwiał on obrzucenie ręcznym ściegiem zabezpieczającym przed wysnuwaniem się nici z płótna. Na rycinie
26 widać też odcięte nici. Obecnie dużą uwagę zwraca się na spodnią stronę przyszycia płóciennego środka.
Na kolejnych fotografiach przedstawione są serwetki wykonane dwubarwną krakowską koronką przez Jadwigę Węgorek na bazie serwetki Zofii Dunajczan. Natomiast wzór z koronki
przerysowała i poprawki wprowadziła Małgorzata Grochola. W ten sposób na nowych wzorach
odtwarzane są stare serwetki (ryc. 28–32).
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Fot. M. Kulig

Ryc. 27. Kolorowa serwetka Z. Dunajczan – lewa strona

Fot. M. Kulig

Ryc. 28. Wzór opracowany przez M. Grocholę na podstawie wzoru Z. Dunajczan z ryciny 21
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Fot. M. Kulig

Ryc. 29. Serwetka wykonana przez Z. Dunajczan na podstawie wzoru z ryciny 21

Fot. M. Kulig

Ryc. 30. Serwetka wieloparkowa dwubarwna wykonana przez J. Węgorek na podstawie wzoru z ryciny 28
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Fot. M. Kulig

Fot. M. Kulig

Ryc. 31. Serwetka kolorowa Z. Dunajczan

Ryc. 32. Serwetka wieloparkowa dwubarwna wykonana przez J. Węgorek na podstawie serwetki z ryciny 31

3. Kategorie koronki krakowskiej (wg unifikacji z 2019 roku)
3.1. Wzory krakowskie
1.
2.

Atestowane – atesty zostały przyznane Jadwidze Węgorek przez Krajową Komisję Artystyczną i Etnograficzną Polska Sztuka Rękodzieło (ryc. 33).
Okrągłe – wyróżnia się dwa rodzaje:
• serwetki, w których powtarzające się elementy układają się w koło (ryc. 36),
• serwetki, w których kolejne tasiemki mogą być wykonane innym splotem (ryc. 37).

Fot. M. Kulig

Ryc. 33. Serwetka w kształcie serca wieloparkowa jednobarwna wykonana przez J. Węgorek
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Fot. M. Kulig

Fot. M. Kulig

Ryc. 34. Serwetka atestowana okrągła wieloparkowa dwubarwna z płóciennym podszyciem wykonana
przez J. Węgorek

Ryc. 35. Serwetka atestowana okrągła wieloparkowa
jednobarwna wykonana przez O. Szerauc

Fot. M. Kulig

Fot. M. Kulig

Ryc. 36. Serwetka okrągła ze wzorem układającym się
w koło, wykonanie J. Węgorek

Ryc. 37. Serwetka okrągła wykonana dwoma tasiemkami: wewnętrzna splot z siekanki obrzeżony płócienkiem, zewnętrzna z siekanki i płócienka układającym
się w kształt kostki. Obie tasiemki połączone przekręcaną nitką, na brzegu warkoczyki z pikotkami, wykonanie J. Węgorek

3.
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Kwadratowe i prostokątne – najważniejsze w tego typu serwetkach jest opracowanie narożnika i powtarzającego się elementu boku. Można wydłużać serwetki, zwielokrotniając
element boczny (ryc. 32 i 38).
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Fot. M. Kulig

Ryc. 38. Serwetka prostokątna J. Węgorek, tasiemka wykonana z 8 par klocków, a brzeg z wachlarzykami z 26 par klocków

4.
5.

6.

Owalne – opracowanie wzorów tych serwetek jest trudne ze względu na zmieniającą się
szerokość powtarzających się elementów (ryc. 30).
Dodatki – są to koronki powstałe na bazie wzorów poprzednich pokoleń, np. z koronkowego
obrzeżenia chusteczki Zofii (ryc. 39), z których wybrano niektóre elementy i powtórzono
w poszetce (ryc. 40) lub do dekoracji krawatu (ryc. 41)
Wzory tworzone na podstawie wzorów krakowskich. W trakcie pracy koronczarka spontanicznie tworzy nowe wzory, inspirując się znanymi już splotami. Inicjatorką i propagatorką
tej techniki jest twórczyni ludowa – Małgorzata Grochola (ryc. 42 i 43).

Fot. M. Kulig

Fot. M. Kulig

Ryc. 39. Chusteczka z koronkowym wielobarwnym
brzegiem Z. Dunajczan

Ryc. 40. Poszetka wykonana na podstawie ryciny 39
przez J. Węgorek
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Fot. M. Kulig

Ryc. 41. Krawat z elementami
zaczerpniętymi z ryciny 39, wieloparkowa dwubarwna koronka,
wykonanie J. Węgorek

Fot. M. Kulig

Fot. M. Kulig

Ryc. 42. Kwadratowa serwetka zainspirowana krakowską koronką z wprowadzonymi nowymi elementami
w środku, wykonanie M. Grochola

Ryc. 43. Okrągła serwetka zainspirowana krakowską koronką z wprowadzonymi nowymi elementami
w środku, wykonanie M. Grochola
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3.2. Wzory paskowe i wieloparkowe
1.

2.

Paskowe – do zrobienia koronki wykorzystujemy kilka par klocków, ponieważ wzór jest wąski. Przebiega on, wijąc się w różnych kierunkach i układając w całość w miejscu stykania
się tasiemek, podczas pracy łączymy sąsiadujące ze sobą tasiemki za pomocą szydełka, wykorzystując do tego pikotkę w wykonanej już tasiemce (ryc. 44 i 45).
Wieloparkowe – do wykonania tej koronki potrzebne jest większe doświadczenie. Koronka
równocześnie jest tkana z dużej liczby (kilkadziesięciu) par klocków. Podczas tkania bardzo
ważna jest kolejność wykonywania poszczególnych elementów wzoru (ryc. 47).

Fot. M. Kulig

Fot. M. Kulig

Ryc. 44. Serwetka paskowa wykonana na podstawie
wzoru weneckiego z charakterystycznymi dziurkami
na brzegach oraz batystowym środkiem, wykonanie
Z. Sienicka

Ryc. 45. Dwubarwna serwetka paskowa, wykonanie
J. Węgorek

Fot. M. Kulig

Ryc. 46. Owalna dwubarwna serwetka paskowa, wykonanie: J. Węgorek
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3.3. Wzory własne
Jedna z koronczarek, Iwona Poproch, umiejętność wykonywania koronki klockowej nabyła
w Bobowej pod okiem Moniki Madej (koronka bobowska), a swój warsztat doskonaliła dzięki
wskazówkom Jadwigi Węgorek w Krakowie (koronka klockowa). Cały czas interesowała się koronką klockową na świecie. Zainspirowana pracami koronczarek z Belgii, Słowacji, Czech i Rosji
obecnie tworzy własne wzory. Do narysowania ich skłoniła ją chęć pokazania ruchu w płaszczyźnie fizycznej i duchowej. Uważa, że koronki powinny mieć swoją duszę i do tego dąży, rozwijając
nabyte umiejętności (ryc. 48) (Pieczonka i Węgorek, 2019).

Fot. M. Kulig

Ryc. 47. Serwetka dwubarwna wieloparkowa, wykonanie J. Węgorek

Fot. M. Kulig

Ryc. 48. Serwetka dwubarwna paskowa, wzór i wykonanie I. Poproch
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4. Podsumowanie
Koronka klockowa jest potwierdzeniem znaczenia przeszłości, na bazie której powstaje teraźniejszość. Stare wzory nabierają znaczenia dzięki obecnym koronczarkom, dawne umiejętności prezentowane są na różnych warsztatach i przekazywane nowym pokoleniom. W regionie
krakowskim, dzięki kobiecemu dziedzictwu udokumentowanemu przez Jadwigę Węgorek, rozwijana jest stylistyka wieloparkowej dwubarwnej koronki odróżniająca ją od koronek z innych
rejonów Polski.
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Streszczenie
Miasto Miechów jest wliczane w poczet Kapituły Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce. Narodziny i rozwój miasto zawdzięcza zakonowi bożogrobców. Historia zakonu sięga 1163 roku, kiedy to rycerz Jaksa z rodu Gryfitów sprowadził z Jerozolimy zakonników. Wydarzenie to odegrało
kluczową rolę w dalszych dziejach miasta. Zakonnicy, zwani bożogrobcami, wybudowali świątynię,
która obecnie jest nazywana bazyliką Mniejszą Grobu Bożego. Kościół jest wizytówką Miechowa,
która przyciąga rzeszę pielgrzymów, przede wszystkim ze względu na unikatową, wierną kopię Grobu Jezusa Chrystusa z Jerozolimy. Pomimo że zakon bożogrobców został rozwiązany w 1819 roku,
w skarbcu kościelnym zachowało się wiele cennych eksponatów z okresu jego funkcjonowania.
W 1868 roku powołano świeckie zgromadzenie nazwane Zakonem Rycerskim Kawalerów Grobu
Bożego. Kawalerowie i damy Grobu Bożego ubrani w oryginalne stroje uczestniczą we wszystkich
ważnych uroczystościach kościelnych, szczególnie w okresie Świąt Wielkanocnych. Przedmiotem
badań w niniejszym artykule są dzieje zakonu bożogrobców oraz Zakonu Rycerskiego Kawalerów
Grobu Bożego w Miechowie.
Słowa kluczowe: zakon bożogrobców, Zakon Rycerski Kawalerów Grobu Bożego, grób Jezusa
Chrystusa
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1. Wstęp
Historia Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego rozpoczęła się w 1099 roku. W czasie trwania pierwszej wyprawy krzyżowej, a dokładniej po zdobyciu 15 lipca Jerozolimy, powstał Zakon Kanoników Regularnych Stróżów Świętego Grobu Jerozolimskiego. Kapituła kanoników świeckich
została powołana 24–25 lipca 1099 roku, a od 1114 roku pieczę nad nią sprawuje patriarcha jerozolimski (Skrzyniarz, 2013). Przewodnią ideą zakonu było stróżowanie przy Grobie Bożym. Za
główną regułę zakonną przyjęto jedną z najstarszych znanych reguł, której autorem jest biskup
Augustyn z Hippony. Według jej założeń powstałych na kontynencie afrykańskim w IV wieku,
fundamentem wspólnoty jest miłość (Starowieyski, 2017). Zakonnicy duchowni byli zobligowani do życia we wspólnocie, ubóstwie, czystości i posłuszeństwie. W pierwszej połowie XII wieku
bożogrobcy zaczęli osiedlać się w Europie, gdzie zakładali swoje klasztory (Affek, 1996). W bulli
papieża Jana XXII z 1325 roku pisano o 88 klasztorach, które miały znajdować się między innymi w Hiszpanii, Anglii, Lombardii, Toskanii, Francji, Nadrenii i Polsce. Ponad 100 lat później,
w 1471 roku, zakon liczył już 2 080 zakonników w 200 klasztorach na terenie Europy Łacińskiej
(Gliński-Boksiński; Barczyński, 2007).
Do Polski w 1163 roku zakonników sprowadził książę Jaksa, herbu „Gryf ” (Dziuba, 1998).
W 1162 roku Jaksa wyruszył do Ziemi Świętej, gdzie poznał kanoników, Stróżów Świętego
Grobu i wystąpił o zgodę do ówczesnego patriarchy Amelryka o sprowadzenie ich do Polski.
Po uzyskaniu aprobaty patriarchy powrócił na miechowszczyznę wraz z kapłanem Marcinem
Gallem i kilkoma innymi zakonnikami (Pękalski, 1867). Zachwycony ich pobożnością i pracą
duchową podarował im posiadłość w Miechowie oraz okoliczne wsie. W kolejnych latach
ufundował także kościół i klasztor stojący w Miechowie po dziś dzień. Przybyli na ziemie
polskie bożogrobcy, którzy w nawiązaniu do swojej pierwszej siedziby w Polsce byli zwani
również miechowitami, otrzymali również ziemię, na której mieli się osiedlić, od dwóch biskupów – krakowskiego oraz płockiego. Biskup krakowski Gedkę wyznaczył kościołowi miechowskiemu dziesięciny z czterech osad: Miechowa, Zgorzyc, Komorowa i Goszczy, natomiast
biskup płocki Lupus przekazał kościołowi w Skaryszewie dziesięciny ze Skaryszewa i czterech osad: Modrzejowic, Wierzbicy, Odechowa i Krepy (Skrzyniarz, 1999; Dobosz, 2002).
Nie obyło się jednak bez sporów o darowane ziemie we wsiach Góra i Suchodół położonych
w ówczesnym powiecie płockim (Poniewozik, 2004). Zadaniem zakonników na ziemiach polskich było szerzenie kultu Grobu Jezusa Chrystusa, duszpasterstwo i sprawowanie opieki nad
ubogimi (Pęckowski, 2019).
W 1489 roku papież Innocenty VII zdecydował o rozwiązaniu kapituły zakonu. Na terenie
Hiszpanii, Francji i Polski nie wypełniono nakazu papieża, a dzięki interwencji władców tychże państw u następnego papieża – Aleksandra VI decyzja Innocentego VII została anulowana
(Starnawska, 2016). Z biegiem lat, szczególnie w okresie reformacji, wiele klasztorów upadło.
Miejscem, gdzie zakon bożogrobców przetrwał i aktywnie prowadził swoją działalność, był Miechów. Klasztor miechowski ogłoszony został naczelnym organem zakonu i sprawował tę funkcję aż do XIX wieku. Szczególne znaczenie dla pielgrzymów z całej Europy zyskał po przejęciu
w 1187 roku Jerozolimy przez muzułmanów, kiedy Grób Jezusa Chrystusa w Miechowie otrzymał przywileje odpustowe (Mróz, 2002).
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2. Geneza i ogólne zasady funkcjonowania Zakonu
Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie
Natchnieniem do powołania zakonu stały się słowa przytaczane już na wstępie statutu Zakonu
Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, pochodzące z Dziejów Apostolskich: „Będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i Samarii i aż po krańce ziemi” (Dz 1,8).
Zakon posiada osobowość prawną prawa kanonicznego, zgodnie z decyzją papieża Piusa XII
przekazaną za pośrednictwem listu apostolskiego z dnia 14 września 1949 roku oraz papieża
Jana XXIII w związku z listem apostolskim z dnia 8 grudnia 1962 roku. Wskazane zostały cztery
główne cele statutowe zakonu, tj.
1) umacnianie u członków zakonu praktyk życia chrześcijańskiego w absolutnej wierności
papieżowi i nauczaniu Kościoła, przestrzeganie zasad miłości bliźniego, skoro zakon jest
fundamentalnym środkiem pomocy dla Ziemi Świętej;
2) wspomaganie i krzewienie działań oraz instytucji kultu, charytatywnych, kulturalnych
i socjalnych Kościoła katolickiego w Ziemi Świętej, zwłaszcza działających w Łacińskim
Patriarchacie Jerozolimy, z którym zakon utrzymuje tradycyjne związki;
3) zachowywanie i krzewienie wiary na danym terenie, informowanie katolików rozsianych po całym świecie, zjednoczonych miłością bliźniego i symbolem zakonu, a także
wszystkich braci chrześcijan;
4) obrona praw Kościoła katolickiego w Ziemi Świętej (Statut Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, 1977).
Decyzją papieża Piusa XII siedziba zakonu znajduje się – niezmiennie od ponad siedmiu dekad – przy kościele św. Onufrego na Janikulum w Rzymie. W Polsce znajdują się cztery miejsca,
gdzie bożogrobcy prowadzą swoją działalność, a mianowicie: bazylika Grobu Bożego w Miechowie, kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Gnieźnie, bazylika bożogrobców pod wezwaniem Ducha Świętego w Przeworsku oraz kościół bożogrobców pod wezwaniem Narodzenia
św. Jana Chrzciciela w Chełmie koło Bochni. Główna siedziba Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu
mieści się przy bazylice Grobu Bożego w Miechowie.
Kawalerami i damami zakonu są osoby należące do Kościoła katolickiego, o nieposzlakowanej postawie moralnej, szczególnie zasłużone dla katolickiego dzieła w Ziemi Świętej oraz
zakonu. Członkowie zakonu podzieleni są na trzy klasy. Klasa pierwsza to kawalerowie i damy
naszyjnika. Klasę drugą stanowią wyłącznie kawalerowie z podziałem na kawalera wielkiego
krzyża, komandora z gwiazdą nazywanego również wielkim oficerem, komandora i kawalera.
W skład klasy trzeciej, czyli klasy dam, mogą wejść tylko damy zakonu. W tejże grupie wyróżnia
się następujące stopnie: najwyższy – dama wielkiego krzyża, dama komandorska z gwiazdą,
dama komandorska oraz najniższy – dama.
Zarząd zakonu jest organem, w ramach którego wyszczególniono osobę pełniącą funkcję
kierowniczą, która jest nazywana kardynałem wielkim mistrzem, jak również wielkie magisterium wraz z prezydium i konsultą, którzy mają wspomagać kardynała w zarządzaniu zakonem.
Kardynał wielki mistrz mianowany przez papieża spośród kardynałów Świętego Kościoła Rzymskiego jest najważniejszym dostojnikiem zakonu. Drugi rangą jest wielki przeor zakonu, którym
jest łaciński patriarcha Jerozolimy. Jego zadaniem jest przedstawienie okresowego sprawozdania
dotyczącego potrzeb duszpasterskich w Ziemi Świętej kardynałowi wielkiemu mistrzowi oraz
wielkiemu magisterium. Takie działania mają ułatwiać właściwym organom zakonu planowanie
pomocy, a także koordynowanie działalności w Ziemi Świętej. Do obowiązków kardynała wielkiego mistrza należy reprezentowanie zakonu; mianowanie w poczet dam i kawalerów; nadawanie poszczególnych funkcji oraz stopni członkom zakonu; wydawanie dyrektyw; dokonywanie
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inwestytur; zwoływanie i przewodniczenie wielkiemu magisterium; wyznaczanie reprezentacji
na ceremonie papieskie, wystąpienia międzynarodowe, które mają charakter religijny, charytatywny, cywilny i kulturalny; nadawanie specjalnych wyróżnień i odznaczeń za zasługi osobom
o nienagannej moralności oraz szczególnie zasłużonym charytatywnie dla Ziemi Świętej, takich
jak: Krzyż Zasługi Bożego Grobu w Jerozolimie, Krzyż z Gwiazdą srebrną dla Zasłużonych dla
Bożego Grobu w Jerozolimie, czy Krzyż z Gwiazdą złotą dla Zasłużonych dla Bożego Grobu
w Jerozolimie. Specjalnymi wyróżnieniami za zasługi dla zakonu i Ziemi Świętej są złota, srebrna lub brązowa Palma Jerozolimska oraz Muszla Pielgrzyma (Statut Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, 1977). Od 2019 roku wielkim mistrzem zakonu jest Jego
Eminencja Kardynał Fernando Filoni.
Drugim organem zarządu zakonu jest wielkie magisterium. Do jego zadań należą: planowanie i zarządzanie działalnością zakonu w kraju i Ziemi Świętej; ukierunkowywanie oraz koordynowanie działalności organizacji narodowych; interpretowanie zasad statutowych; zatwierdzanie budżetu; wykonywanie innych zadań powierzonych przez kardynała wielkiego mistrza.
W skład wielkiego magisterium wchodzi zwierzchnik generalny, gubernator generalny, wicegubernatorzy generalni, kanclerz zakonny, ceremoniarz zakonny oraz maksymalnie dwunastu innych członków zakonu nominowanych przez kardynała wielkiego mistrza, z czego przynajmniej
osiem z nich to osoby świeckie. W szczególnych przypadkach podczas zebrań obecny jest także
asesor występujący w roli zastępcy kardynała wielkiego mistrza, gdy ten nie jest w stanie sprawować swoich obowiązków. Organem wykonawczym wielkiego magisterium jest prezydium,
w którego skład wchodzą gubernator generalny, wicegubernatorowie generalni, kanclerz zakonu
oraz ewentualnie członkowie wielkiego magisterium wyznaczeni przez kardynała wielkiego mistrza. Prezydium ma obowiązek realizować dyspozycje i programy dotyczące działalności zakonu w kraju i Ziemi Świętej; rozsyłać instrukcje odnoszące się do spraw administracyjnych, organizacyjnych oraz charytatywnych; sprawować pieczę nad dokładnym realizowaniem statutu, jak
również dyspozycji organów centralnych; układać budżet opierając się na kryteriach statutowych
oraz wykonywać inne zadania zlecone przez kardynała wielkiego mistrza. Zwierzchnik generalny, któremu nadaje się tytuł ekscelencja, jest kawalerem świeckim, który reprezentuje kardynała
wielkiego mistrza na wystąpieniach dotyczących zakonu i wykonuje inne zlecone przez niego
zadania. Działalność członków wielkiego prezydium nadzoruje gubernator generalny tytułowany ekscelencją. Dodatkowo do jego obowiązków należy badanie oraz referowanie kardynałowi
wielkiemu mistrzowi działań w Ziemi Świętej; reprezentowanie zakonu w sądzie; obserwowanie sytuacji, potrzeb oraz działalności zwierzchnictw i delegatur magistralnych; kierowanie zarządzeniami administracyjnymi, ale również ich wykonywanie; odpowiada za sprawy administracyjne zakonu; relacjonuje kardynałowi wielkiemu mistrzowi problemy i tematy poruszane
w środowisku zakonnym. Zastępcy gubernatora generalnego powinni wspierać go w powierzonych mu zadaniach. Sekretarzem wielkiego magisterium jest osoba pełniąca funkcję kanclerza
zakonu, wybierana spośród członków zakonu niezależnie od tego, czy jest osobą świecką czy
duchowną. Sekretarz przede wszystkim zajmuje się sprawami związanymi z promocjami i nominacjami, publikacjami redagowanymi przez zakon, a w przypadku, gdy jest to osoba duchowna,
sprawuje również pieczę nad życiem duchowym zakonu. Podobnie o sprawy duchowe zakonu
troszczy się ceremoniarz. Jest to osoba duchowna nominowana przez kardynała wielkiego mistrza, która troszczy się o organizowanie ceremonii i nabożeństw religijnych w zakonie, realizuje
zadania specjalne zlecone przez kardynała wielkiego mistrza oraz zajmuje się problemami życia duchowego zakonu, szczególnie jeśli kanclerzem zakonu jest osoba świecka. Z działalnością
wielkiego magisterium ma obowiązek zapoznawać się konsulta zwoływana przynajmniej raz na
pięć lat przez kardynała wielkiego mistrza, który równocześnie przewodniczy jej posiedzeniom.
W skład konsulty wchodzą: patriarcha wielki przeor, asesor, członkowie wielkiego magisterium,
zwierzchnicy oraz delegaci magistralni, przedstawiciel sekretariatu stanu oraz reprezentant
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desygnowany przez Świętą Kongregację Kościołów Wschodnich. Głównym zadaniem konsulty
jest opiniowanie kwestii związanych z działalnością zakonu, jak i zadań realizowanych w Ziemi
Świętej (Statut Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, 1977).
Członkowie zakonu podczas uroczystości zobligowani są do noszenia specjalnego stroju.
Jest nim płaszcz skrojony z pełnego koła, dla kawalerów z białego płótna w odcieniu kości słoniowej, dla dam z czarnego płótna, sięgający 10 cm poniżej kolan, z białym w przypadku mężczyzn lub czarnym w przypadku kobiet aksamitnym kołnierzem oblamowanym białą lub czarną
tasiemką. Na białej lub czarnej satynie wyhaftowany jest szkarłatny Krzyż Gotfryda z Bouillon
o wymiarach 25 centymetrów, umieszczony na środku części piersiowej. Kawaler może nosić
beret z czarnego aksamitu z odznaczeniami właściwymi dla danej klasy. Nakryciem głowy damy
zakonu bożogrobców jest czarny welon (Statut Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego
w Jerozolimie, 1977).

3. Działalność Zakonu Bożogrobców w Miechowie
Zakon bożogrobców był inicjatorem budowania w kościołach Grobów Pańskich z okazji świąt
Wielkiej Nocy i rozkrzewił tę tradycję w całej Polsce (Mróz, 2000). Jedynie w trzech spośród licznych świątyń, które należały do bożogrobców, zachowały się do dnia dzisiejszego kaplice Grobu
Bożego. Znajdują się one w bazylice Grobu Bożego w Miechowie, bazylice pod wezwaniem Ducha Świętego w Przeworsku oraz w kościele świętych Piotra i Pawła w Nysie (Latosiński, 2010).
W przyziemiu miechowskiego klasztoru bożogrobców znajdują się krużganki, gdzie umieszczone
są stacje drogi krzyżowej i grób Jezusa Chrystusa. Kaplica Grobu Bożego w Miechowie (ryc. 1)
jest jedyną w swoim rodzaju siedemnastowieczną kopią Grobu Pańskiego w Jerozolimie.

Fot. J. Szarek

Ryc. 1. Kaplica Grobu Bożego w bazylice Grobu
Bożego w Miechowie
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Książę Jaksa, sprowadzając do Miechowa bożogrobców, przyczynił się do szybkiego rozwoju
miasta. Widocznym efektem działalności zakonników szerzących kult Grobu Bożego było wybudowanie kopii Grobu Pańskiego oraz sanktuarium, które szybko stały się miejscem pielgrzymek
Europejczyków, w wyniku czego miejscowość otrzymała prawa miejskie już w 1290 roku (ryc. 2).
Miechowski klasztor zyskał na ziemiach polskich rangę newralgicznego ośrodka kulturalnego.
Miechowski klasztor w okresie swojej średniowiecznej świetności posiadał jedną z najlepiej
wyposażonych na ziemiach polskich bibliotek, archiwum oraz skryptorium, gdzie powstawały
dzieła zakonników, przepisywano tomy znanych filozofów, jak również znamienitych przedstawicieli kościoła, tworzone były różnego rodzaju dokumenty, które miały służyć całemu kościołowi. Zakonnicy prowadzili również szkołę zakonną (Surdacki, 2015). Stanowili bezcenne źródło
upowszechniania wiedzy o żywotach świętych (Bujdecki, 2020). Wpłynęło to na rozwój mieszkańców miechowszczyzny, którzy dzięki dobrze wykształconym zakonnikom mieli dostęp do
wiedzy nieosiągalnej w innych regionach Polski.
Kawalerowie i damy Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Miechowie aktywnie uczestniczą
w życiu społecznym, kulturalnym, a przede wszystkim duchowym miasta i parafii. Biorą udział
we wszystkich uroczystościach kościelnych organizowanych w bazylice Grobu Bożego. Bożogrobcy są inicjatorami liturgii Triduum Paschalnego poprzedzającego Wielkanoc, a miechowscy
członkowie zakonu niezmiennie od lat towarzyszą parafianom i pielgrzymom w celebrowaniu
obchodów Wielkiego Tygodnia (ryc. 3).
Z inicjatywy Małopolskiego Instytutu Kultury powstał Małopolski Szlak Bożogrobców. Jest
to szlak kulturowy o łącznej długości 155,6 km, przebiegający przez 9 głównych miejsc związanych z bożogrobcami, a są nimi bazylika Grobu Bożego w Miechowie, kościół pod wezwaniem
Świętego Krzyża w Siedliskach, kościół pod wezwaniem świętego Wita w Uniejowie, kościół pod

Fot. J. Szarek

Ryc. 2. Bazylika Grobu Bożego w Miechowie wraz z zabudowaniami poklasztornymi bożogrobców
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Fot. K. Szarek

Ryc. 3. Kawalerowie Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego uczestniczący w procesji podczas obchodów święta Bożego Ciała w Miechowie

wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Chodowie, kościół pod wezwaniem świętego Wojciecha
w Sławicach, kościół pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła we Wrocimowicach, kościół
pod wezwaniem Narodzenia świętego Jana Chrzciciela w Chełmie, kościół pod wezwaniem świętej Barbary w Krakowie oraz kościół pod wezwaniem świętego Kwiryna w Łapszach Niżnych.

4. Zakończenie
Obecnie globalna działalność zakonu ma charakter zarówno świecki, jak i duchowy. Zasięgiem
obejmuje 40 krajów na całym świecie. Bożogrobcy prowadzą działania charytatywne w Ziemi
Świętej, między innymi utrzymują i wspierają funkcjonowanie ponad 100 szkół. W dobie pandemii nie pozostają obojętni na los około 32 000 osób zatrudnionych w sektorze pielgrzymkowo-turystycznym, z czego 8 800 osób zatrudnionych jest w hotelach, gdzie przewidywane
straty wynoszą 220 mln dolarów, 135 restauracji zatrudnia 850 pracowników, gdzie straty
wyniosły 7,3 mln dolarów, 1 250 autokarów stoi bezczynnie, generując dziennie straty na
poziomie 300 dolarów, 650 przewodników od początku pandemii nie pracuje, co wiąże się ze
stratami w wysokości około 21 mln dolarów. Sklepy z pamiątkami oraz zakłady rzemieślnicze także poniosły straty liczone w milionach dolarów (http://www.oessh.opoka.net.pl/page.
php?strona=informacje). Światowy lockdown wprowadzony w związku z koronawirusem
SARS-COV 2 i skorelowane z tym ograniczenie ruchu pielgrzymkowego przyczyniło się do
trudnej sytuacji chrześcijan w Ziemi Świętej. W odpowiedzi na zaistniałe problemy zakon bożogrobców wspiera ich finansowo.
Znaczenie bożogrobców na ziemiach miechowskich rozpatrywane jest w wieloaspektowo. Wielowiekowa działalność Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego odcisnęła ogromny ślad
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na dziejach Miechowa, ukształtowała tradycję i kulturę oraz przede wszystkim życie religijne
mieszkańców. Działalność Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Miechowie z pewnością będzie
kontynuowana przez kolejne pokolenia mieszkańców tego miasta, którzy od najmłodszych lat
wychowywani są zgodnie z wartościami, według jakich żyją kawalerowie i damy zakonu.
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Streszczenie
Niniejsze opracowanie ukazuje spływ flisacki przełomem Dunajca w Pieninach jako atrakcję turystyczną ściśle połączoną z miejscowym dziedzictwem kulturowym. Flisacy pienińscy w trakcie świadczenia usług turystycznych korzystają z różnych aspektów materialnego i duchowego
dorobku lokalnej społeczności. Ziemia Pienińska zajmuje niewielki powierzchniowo obszar na
południu Małopolski, jednak jest szeroko znana nawet poza nią. Autorzy opracowania koncentrują się na przedstawieniu spływu flisackiego w Pieninach i jego kulturowych uwarunkowań
bazujących na odmienności etnograficznej analizowanego regionu Karpat. W artykule przedstawione zostało głównie współczesne flisactwo turystyczne, ale też odwołano się do historii
i dawnego spławu towarowego. Celem badań było poznanie kulturotwórczej roli spływów flisackich na Ziemi Pienińskiej oraz związanego z nimi dziedzictwa kulturowego regionu. Odniesiono się tu głównie do polskiej części Pienin, bowiem spływ odbywa się na długim odcinku na
granicy państwowej, która rozdziela pasmo górskie pomiędzy Polskę i Słowację. Zagadnienia
w tekście zestawiono, tak by przybliżyć czytelnikom bogactwo kulturowe Ziemi Pienińskiej,
w którym flisactwo stanowi istotną rolę. Zainteresowania naukowe autorów pozwoliły skupić
się na Dunajcu i jego gospodarczym wykorzystaniu przez człowieka oraz wpływie flisactwa
na dziedzictwo kulturowe regionu. W analizach ukazano również znaczenie lokalnej kultury
i folkloru na współczesny turystyczny spływ flisacki. Szerokie spojrzenie czyni opracowanie
oryginalnym i pozwala przedstawić odrębność regionu oraz poznać cząstkę dziedzictwa kulturowego Małopolski, które związane jest z flisactwem pienińskim.
Słowa kluczowe: spływ, flisacy, Dunajec, folklor, Pieniny
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1. Wprowadzenie
Spływ flisacki w Pieninach na Dunajcu jest wyjątkową atrakcją turystyczną Małopolski (ryc. 1).
Przewóz osób na drewnianych łodziach ma już dwuwiekową tradycję, choć początki towarowego flisactwa przypadają na XIII wiek (Koper, 2006). Od tego czasu do lat 70. XX stulecia
transportowano Dunajcem drewno, które z Podtatrza docierało nawet do Gdańska. Drogą wodną spławiano też inne towary, a na początku XIX wieku zaczęto spływać z turystami. Wśród
dziewiętnastowiecznych pasażerów nie brakowało kuracjuszy z uzdrowiska Szczawnica będącego w tamtym czasie modnym kurortem. Z czasem ruch turystyczny wzrastał, a flisacki spływ
przełomem Dunajca stawał się coraz bardziej znaną atrakcją turystyczną. Podróż z flisakami na
drewnianych łodziach po wartkich wodach górskiej rzeki, która wije się w wąskiej i głębokiej
dolinie pośród wysokich i strzelistych skał wapiennych, dostarcza wielu wrażeń. Można ich doświadczać co roku w siedmiomiesięcznym sezonie spływów trwającym od 1 kwietnia do 30 października (Miraj, 2015, 2020). Niewielka łódź zabiera na swój pokład 12 pasażerów i zawsze
jest obsługiwana przez 2 mężczyzn, którzy sterują nią na bystrym nurcie. Trasa spływu wiedzie
obecnie od Sromowiec Wyżnych Kątów do Krościenka, choć najwięcej turystów płynie tylko
do Szczawnicy (Miraj, 2020). Są to południowe obrzeża Małopolski, a głęboki i kręty przełom
Dunajca przez wapienne Pieniny w 1932 roku został objęty ochroną w ramach Pienińskiego
Parku Narodowego.
Flisacy pienińscy, organizując spływy turystyczne, nie tylko tworzą wyjątkową atrakcję turystyczną, ale też podtrzymują dziedzictwo kulturowe swoich przodków. Widać to już na przystaniach wypływowych, na których czekają mężczyźni ubrani w regionalne stroje (Miraj, 2020).
Nawet na pierwszy rzut oka dostrzec można ich niebieskie i bogato wyszywane kamizelki zało-

Źródło: na podstawie https://www.google.pl/maps

Ryc. 1. Lokalizacja spływu pienińskiego
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żone na białe koszule. Podczas podróży po rzece flisacy pełnią rolę przewodników, opowiadają
turystom m.in. o topografii, historii, gospodarce i szeroko rozumianej kulturze Ziemi Pienińskiej.
Gawędy wzbogacane są legendami, zagadkami i humorem, co czyni spływ turystyczny jeszcze
bardziej atrakcyjnym (Miraj, 2020). Są one w dużej mierze związane z lokalnym folklorem, zwyczajami i obyczajami oraz innymi aspektami szeroko rozumianego materialnego i duchowego
dziedzictwa kulturowego regionu.
Celem badań autorów było poznanie kulturotwórczej roli spływów flisackich w Pieninach
oraz związanego z nimi szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego regionu. Spływy na flisackich łodziach są bowiem jedną z atrakcji turystycznych Ziemi Pienińskiej i trwale wpisują się
w jej życie gospodarcze. Autorzy, podejmując się badań flisactwa na Dunajcu, chcieli też poznać
i opisać jego rolę w zachowaniu oraz promocji pienińskiego dziedzictwa kulturowego. Opracowanie może zatem mieć charakter aplikacyjny i przyczyniać się do pielęgnowania szeroko rozumianego dorobku kulturowego górali pienińskich. Podane zagadnienia były już opisywane przez
wielu badaczy, którzy zwracali uwagę głównie na wybrane aspekty historyczne, etnograficzne
i kulturowe spływów flisackich. Przykładem mogą tu być publikacje: Ceklarz (2014a, 2014b),
Grywalskiego (2014), Janickiej-Krzywdy (1997a), Jarockiej-Bieniek (1993), Kołodziejskiego
i Remiszewskiego (2015), Kołodziejskiego i Siwka (2006), Kopra (2006, 2009, 2015), Miraja
(2020), Nyki (1987, 1994, 2015), Ogórka (2003), Pola (1867), Remiszewskiego (1992, 2004,
2014, 2019a) i Węglarz (2011, 2012b). Odrębną grupę opracowań stanowią pozycje, w których
opisano flisactwo pienińskie w kontekście turystyki, np. Ceklarz (2014b), Gabryś (2018), Janicka-Krzywda (1997a), Kołodziejski i Remiszewski (2015), Miraj (2015, 2020), Nyka (1987,
1994, 2015), Pilis i Szambelan (2009), Regiec (2019), Remiszewski (2013, 2014, 2019, 2019a,
2019b) i Sienkiewicz (2016, 2017). Ponadto autorzy odwoływali się do różnych zagadnień regionalnych związanych z flisactwem, gdzie pomocne okazały się publikacje z różnych dziedzin
nauki i sztuki, np. Cząstka-Kłapyta (2015), Janicka-Krzywda (2007), Kowalik (2003), Krzywda
(2015), Miraj (2016), Remiszewski (1992) i Węglarz (2012a, 2012b). Liczne pozycje literatury
pozwoliły autorom niniejszego opracowania na szerokie i kompleksowe spojrzenie na spływ
flisacki oraz pełniejsze poznanie związanego z nim dziedzictwa kulturowego. Tą droga uzupełniono wiadomości zdobyte podczas badań terenowych w Pieninach.
Autorzy, podejmując się badań kulturotwórczej roli spływów flisackich w Pieninach oraz
związanego z nimi szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego, chcieli ukazać to zagadnienie nie tylko w kontekście kulturowym i etnograficznym, ale także w szerokim odniesieniu historycznym, społecznym, gospodarczym i przyrodniczym. Kompleksowe spojrzenie autorów na
Ziemię Pienińską pozwoliło im dostrzec i ukazać czynniki kształtujące flisactwo na Dunajcu.
Badania naukowe umożliwiły też poznanie wpływu flisactwa na kulturę górali pienińskich.

2. Materiały i metody
Opracowanie oparte zostało na badaniach naukowych autorów. Były to zarówno prace terenowe w Pieninach, jak i studiowanie literatury. Przedmiotem badań autorów było poznanie
kulturotwórczej roli flisactwa na Dunajcu w Pieninach i powiązanego z nim dziedzictwa kulturowego. Opracowanie oparte zostało głównie na badaniach terenowych, choć ważną rolę
odegrało też studiowanie literatury przedmiotu. Szczególnie cenne były pozycje z zakresu flisactwa, kultury i etnografii górali pienińskich. Metodami poznania rzeczywistości były przede
wszystkim: obserwacje, rozmowy i wywiady, analizy materiałów uzyskanych od Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich na rzece Dunajec oraz kartowanie terenowe infrastruktury
spływu.
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Na początku prac autorzy kompletowali literaturę przedmiotu i mapy dotyczące Ziemi Pienińskiej ze szczególnym uwzględnieniem spływów flisackich. Zakres tematyczny gromadzonych
materiałów był obszerny, a w tym zbiorze znalazły się także te, w których omówiono szeroko
rozumianą kulturę materialną i niematerialną górali pienińskich. Ważną rolę w poznawaniu rzeczywistości – szczególnie historii i etnografii – odegrała literatura przedmiotu. Były to zarówno
opracowania książkowe, jak i artykuły naukowe i popularnonaukowe. Wielu informacji dostarczyły autorom publikacje wydawane w Pieninach, na łamach których opisano różne zagadnienia
związane z regionem. Nie zabrakło wśród nich pozycji poświęconych flisactwu, historii, szeroko
pojmowanej kulturze, Dunajcowi i turystyce. Autorzy, studiując literaturę przedmiotu, szczególną uwagę zwracali na flisactwo, które jest unikatową atrakcją turystyczna nie tylko w Małopolsce, ale w całym kraju. Stanowi ono liczący się dorobek kulturowy Polski i na trwale wpisało się
w życie Ziemi Pienińskiej.
Niniejszy artykuł oparty został jednak na badaniach terenowych. Autorzy, przebywając
w Pieninach, poznawali różne aspekty spływu flisackiego, zwracali przy tym uwagę na zachowanie dziedzictwa kulturowego i pielęgnowanie tradycji przodków. W tym celu pomocne okazało
się obserwowanie pracy współczesnych flisaków na różnych etapach spływu i na przystaniach
rzecznych. Wizyta w terenie była też okazją do rozmów z przewoźnikami rzecznymi, turystami
i innymi osobami zaangażowanymi w obsługę spływu. Licznych informacji dostarczyli autorom
flisacy, który opowiadali o specyfice i trudach swojej pracy. Wielu z nich podczas rozmów odnosiło się do historii i dziedzictwa kulturowego Ziemi Pienińskiej. Okazją do takich wywiadów,
a czasem też luźnych i spontanicznych pogawędek, był czas, kiedy mężczyźni czekali na przystani wypływowej na swoją kolejność w spływie.
Najlepszą metodą do poznania rzeczywistości pracy flisaków pienińskich – według autorów
tego opracowania – jest spływ na łodzi flisackiej przełomem Dunajca. Pozwala on wszystkimi
zmysłami odczuć rzeczną podróż po rwącej rzece płynącej w głębokiej, wąskiej, krętej i skalnej
dolinie. Pasażerowie na łodzi mają możliwość wysłuchania informacji przekazywanych przez flisaków. Ich zakres jest bardzo rozległy i obejmuje różnorodne zagadnienia. Szczególnie rozwijane
są aspekty, które najbardziej interesują turystów. Około dwuipółgodzinna podróż na łodzi jest
sposobnością do zdobycia wielu informacji o regionie i jego bogatej kulturze. To źródło wiedzy
wykorzystali też autorzy niniejszego opracowania.
Gromadząc materiał o spływie, autorzy sięgnęli także do danych Polskiego Stowarzyszenia
Flisaków Pienińskich na rzece Dunajec. Były to m.in. informacje o organizacji infrastruktury
spływu, liczbie i strukturze zawodowej flisaków czy obsłudze turystów. Wiedza ta pozwoliła na
głębsze poznanie funkcjonowania spływu i jego bazy oraz zasad i zwyczajów panujących wśród
flisackiej braci. Podczas pracy terenowej autorzy podjęli się kartowania terenowego zaplecza
spływu. Pozwoliło to poznać infrastrukturę techniczną i jej ulokowanie w przestrzeni Ziemi Pienińskiej. Praca w terenie sprzyjała też fotograficznemu dokumentowaniu współczesnych spływów flisackich.
Ziemia Pienińska jest także miejscem prowadzenia badań naukowych przez autorów niniejszego artykułu. Długoletnie zainteresowania badawcze połączone z pasjami turystycznymi
umożliwiły im zgromadzenie wielu danych o Pieninach, wśród których jest również szeroko
rozumiane dziedzictwo kulturowe. Zainteresowania naukowe autorów niniejszego opracowania
koncentrują się głównie na wodach i ich gospodarczym wykorzystywaniu, zwłaszcza flisactwie.
Rezultatem prowadzonych przez nich badań terenowych w analizowanym zakątku Karpat Zachodnich są już wydane artykuły (Miraj, 2015, 2016, 2017, 2018a, 2019) oraz książki (Miraj,
2018b, 2020).
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3. Wyniki
3.1. Dawny spław drewna
Historia flisackich spływów towarowych w Pieninach sięga XVI wieku (Koper, 2006). Rzeczny
transport w tym zakątku Małopolski był bowiem najwygodniejszą drogą dostarczenia drewna
z terenów górskich do Kotliny Sandomierskiej, a nawet dalej na północ. Barierą przyrodniczą
dla konnego przewozu drewna w Karpatach było ukształtowanie terenu (Miraj, 2016, 2020).
Utrudniały to też niestabilne nawierzchnie traktów (Gyalókay, 2006).
Spław drewna na Dunajcu odbywał się wiosną i latem, kiedy temperatura powietrza i wody
była trochę wyższa. Zimą zaś ścinano w lasach drzewa. Kłody zrywano następnie końmi na
dna dolin i dalej w stronę rzeki na bindugi (Koper, 2015; Miraj, 2020). Były to miejsca składu
drewna i budowy tratw. Trzeba jednak pamiętać, że te wiązano na Dunajcu, na odcinku ze słabszym nurtem. W zlewni górnego Dunajca bindugi były ulokowane w Nowym Targu, Harklowej,
Czorsztynie (Krzan, 1988), Maniowach, Niedzicy, Sromowcach, Szczawnicy i Krościenku (Ceklarz, 2014b).
W zależności od długości drewna flisacy pienińscy konstruowali różne rodzaje tratw: tzw.
byki, spinki i pciki (Ceklarz, 2014b). Byki powstawały z najdłuższych i ciężkich dłużyc, spinki
wiązane były z około 12 m kłód, zaś na pciki wykorzystywano krótkie kawałki drewna. Te ostatnie tratwy służyły tylko lokalnej żegludze pomiędzy brzegami (Ceklarz, 2014b). Byki i spinki
zaś były spławiane na dłuższych dystansach po Dunajcu. Zestawy te musiały mieć też niewielkie
gabaryty, by mogły pokonać wąski, kręty i skalny Przełom Pieniński (Jeřábek, 1961). Tratwą
z drewnem sterowało cały czas dwóch mężczyzn – jeden z przodu – tzw. przednik, drugi z tyłu
– tzw. colnik (Krzan, 1988; Koper, 2006, 2015; Tyszkiewicz, 2019). Podobnie jest na łodziach
przewożących ludzi. Turystyczne spływy przełomem Dunajca rozwijały się bowiem od początku
XIX wieku. Każdą jednostkę pływającą obsługuje zawsze dwóch flisaków usytuowanych na łodzi
tak samo jak dawni retmani. Muszą oni ściśle ze sobą współpracować, bo to zapewnia bezpieczeństwo na spływie po rwącej rzece pośród skał. Wypracowane w przeszłości sposoby żeglugi
są więc nadal zachowywane wśród braci flisackiej.

3.2. Budowa łodzi
Łódź flisacka zbudowana jest z drewna. Składa się ona z 5 związanych ze sobą czółen (ryc. 2).
Każde z nich ma wysokość i szerokość deski, z którego została zbudowana. Czółno liczy zatem
statystycznie ok. 41 cm wysokości i szerokości i ok. 6 m długości. Gdy zwiąże się 5 czółen w zestaw, to flisacka łódź liczy co najmniej 1,8 m szerokości z przodu, 2,2 m z tyłu, 6 m długości i ok.
41 cm wysokości (Miraj, 2020). Dziób łodzi jest podniesiony do wysokości krawędzi górnej burty, a dennica łagodnie wygięta ku górze. Takie rozwiązanie konstrukcyjne ułatwia spływ górską
rzeką. Trzeba bowiem pamiętać, że podróż odbywa się w wąskiej i krętej dolinie skalnej, gdzie
płynie się zarówno po głębokich i spokojnych plosach, jak i po płytkich i rwących bystrzach.
Niewielkie zanurzenie i ergonomiczny kształt dziobu pozwala flisakom łatwiej prowadzić tratwę
i omijać głazy na brzegach i dnie koryta górskiej rzeki (Miraj, 2020).
Współczesne kształty czółen to pamiątka po dawnych dłubankach. Tak nazywa się pierwotne jednostki pływające w żegludze pasażerskiej po Dunajcu (Miraj, 2020). Do rzecznego
transportu ludzi używano bowiem pni wydrążonych w środku. Wykorzystywano je głównie do
komunikacji pomiędzy brzegami Dunajca i do łowienia ryb. Dopiero na początku XIX wieku
zaczęto nimi spływać z pasażerami w dół rzeki. Najpierw zaadaptowano na ten cel pojedyncze
kłody, potem zaczęto je łączyć w większe zestawy. Dwie lub trzy dłubanki związane ze sobą były

287

Krzysztof Miraj, Karol Plesiński

Fot. K. Miraj

Ryc. 2. Flisacka łódź na bystrzu pod Macelową Górą

bardziej stabilne na rzece z rwącym nurtem i mogły zabrać więcej pasażerów. Stąd też zaczęto je
wiązać ze sobą, najpierw po dwie, potem po trzy i cztery.
Po odbytym spływie dłubanki trzeba było jednak przetransportować w górę rzeki, powyżej Przełomu Pienińskiego. W dawnych czasach wyciągano je ręcznie po Dunajcu upięte na
powrozie lub przewożono na wozach. Było to jednak łatwiej robić, jeśli jednostka pływająca
składała się z mniejszych członów – z czółen. Dziś zmieniły się środki transportu, ale nadal
łodzie po spływie są rozmontowywane i pojedyncze czółna ładuje się na platformy samochodów ciężarowych. Podobnie jest przy rozładunku ciężarówki, kiedy zdejmuje się po jednym
elemencie (Miraj, 2020). Trzeba tu dodać, że załadunkiem i rozładunkiem czółen zajmują się
sami flisacy. Pojedyncze elementy są bowiem znacznie lżejsze od całego, pięcioczłonowego
zestawu. Takie rozwiązanie nie tylko ułatwia pracę flisakom, ale też zachowuje dawne tradycje
regionu. Logistyka wypracowana przez lata praktyki nadal dobrze się sprawdza, a samochody
wożące łodzie widoczne są na głównych drogach Ziemi Pienińskiej. Mimo zmian technologicznych nadal przewóz czółen flisackich stanowi ważną rolę w lokalnym transporcie i zachowaniu dziedzictwa kulturowego przodków.
Drewniana, płaskodenna łódź z podniesionym dziobem sprawdza się w spływie na górskiej
rzece z bystrym nurtem (rys. 3a). Nie może ona być też zbytnio obciążona przy turbulentnym
ruchu wody. Przeciętna łódź z 12 pasażerami i 2 flisakami na pokładzie ma zaledwie 15,8 cm
zanurzenia (Miraj, 2020). Pienińscy przewoźnicy, sterując łodzią, trzymają w swoich rękach
kilkumetrowe żerdzie zwane spryskami, którymi odpychają się od dna i brzegów rzeki (Miraj,
2020). Sposoby sterowanie jednostką pływającą nie zmieniły się więc od stuleci i nadal sprawdzają się w praktyce. Jest tu też zachowane dawne dziedzictwo kultury materialnej. Żeglugę
flisacką po Dunajcu ułatwia również dziób węższy od rufy łodzi, umieszczony analogiczne jak
w dawnych tratwach z drewnem. Te jednak były znacznie dłuższe i spływano nimi do Kotliny
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Sandomierskiej, a nawet dalej na północ. Działalność ta, choć sezonowa, przyczyniła się do wykształcenia się grupy zawodowej związanej ze żeglugą śródlądową – flisaków. Ich umiejętności
sterowania trawą po rzece górskiej okazały się przydatne w rozwoju spływów turystycznych
w Pieninach.

3.3. Flisacy
Zawód flisaka wykonują obecnie mężczyźni z Czorsztyna, Sromowiec Wyżnych, Sromowiec Niżnych, Szczawnicy i Krościenka. W 1934 roku przewoźnicy rzeczni z tych miejscowości zrzeszyli
się w Polskim Stowarzyszeniu Flisaków Pienińskich na rzece Dunajec, które do dziś świadczy
usługi turystyczne (Miraj, 2020). By uzyskać stopień czeladnika i móc dowodzić łodzią, mężczyźni muszą kształcić się w tym kierunku przez 3 lata i zdać egzamin. Obejmuje on zarówno
część teoretyczną związaną z wiedzą o flisactwie i różnych aspektach regionalnych (także kulturowych), jak i praktyczne umiejętności żeglarskie i przewodnickie na łodzi. Kolejny trzyletni
cykl nauki zakończony sprawdzianem jest potrzebny przewoźnikom do zdobycia dyplomu mistrzowskiego (Miraj, 2020). Każdy z flisaków może kształcić młodych adeptów, których przygotowuje do pracy zawodowej. Zachowana jest tu tradycyjna nauka rzemiosła flisackiego, w której
ojciec może uczyć syna. Taki system edukacji jest nie tylko pielęgnowaniem dawnych sposobów
kształcenia zawodowego, ale też zapewnia bezpieczeństwo na wodnej trasie wiodącej wartkim
nurtem górskiej rzeki z licznymi skałami na dnie i brzegach koryta. Jest tu też zachowana dawna
tradycja rodzinnego przyuczania młodzieży do pracy zawodowej.
W 2018 roku Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich na rzece Dunajec zrzeszało 1001
mężczyzn (Miraj, 2020). Są oni stowarzyszeni w 5 lokalnych kołach w miejscowościach swojego
zamieszkania. Najliczniejsze jest koło ze Sromowiec Niżnych, które skupia 428 osób, co stanowi
42,7% członków Stowarzyszenia Flisaków. Pozostałe koła są mniejsze i liczą odpowiednio: Sromowce Wyżne – 269 członków (26,9%), Krościenko – 163 członków (16,3%), Szczawnica – 79
członków (7,9%) i Czorsztyn – 62 członków (6,2%) (Miraj, 2020). W skład tych społeczności
wchodzą zarówno aktywni flisacy pływający z turystami po Dunajcu, jak i bierni zawodowo
członkowie stowarzyszenia. W gronie tych drugich są głównie renciści i emeryci (Miraj, 2020).
Wielu z nich nie może już spływać z turystami ze względu na stan zdrowia lub podeszły wiek.
Nadal jednak pozostają członkami Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich na rzece Dunajec i mogą uczestniczyć w życiu wspólnoty. Uwidacznia się tu szacunek do starszych osób,
który jest zakorzeniony w góralskiej kulturze. Takie podejście ma duże znaczenie w zachowaniu
tradycyjnych wartości rodzinnych. Doceniają to też sami seniorzy-flisacy, którzy z dumą i sentymentem patrzą na swoich potomków – synów i wnuków – prowadzących po Dunajcu łodzie
z turystami. Z emocjami opowiadają również o swojej pracy na rzece i podtrzymywaniu lokalnej
tradycji i kultury flisackiej przez młode pokolenie.

3.4. Strój flisaków
Ubiorem wszystkich flisaków pływających z turystami po Dunajcu nadal pozostaje tradycyjny
strój górali pienińskich (Ogórek, 2003; Ceklarz, 2014a, 2014b; Miraj, 2020). Niebieskie i kolorowo wyszywane motywami kwiatowymi kamizelki, białe koszule oraz czarne kapelusze są
nieodzownymi atrybutami każdego flisaka (ryc. 3b). Noszenie dawnych strojów jest także swoistym ukłonem w stronę tradycji przodków i zachowaniem dziedzictwa kulturowego regionu.
Jest również dobrą okazją do pierwszego zaciekawienia turystów bogactwem etnograficznym
Ziemi Pienińskiej, o którym chętnie opowiadają flisacy podczas spływu. Szczególne zainteresowanie pasażerów budzi niebieska kamizelka z licznymi kolorowo wyszywanymi motywami
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roślinnymi (kwiatowymi). Tradycyjny ubiór miejscowych górali służy także promocji regionu
pienińskiego zarówno w Małopolsce, jak i daleko poza nią.
Od kilkunastu lat Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich na rzece Dunajec organizuje
dla swoich członków i ich rodzin pielgrzymki autokarowe. Udaje się na nie po kilkaset osób,
które zakładają na tę okazję strój górali pienińskich. Ubiór regionalny noszony jest także podczas
świąt rodzinnych, religijnych i państwowych. Jako przykład można tu podać pierwszą niedzielę
po 25 lipca, kiedy flisacy w regionalnych strojach przybywają do kościoła w Sromowcach Niżnych, by podczas mszy świętej modlić się i upamiętnić swojego patrona – świętego Krzysztofa
(Miraj, 2020). Podobnie jest podczas corocznej mszy świętej rozpoczynającej sezon flisacki, która odbywa się w kaplicy polowej na przystani w Sromowcach Wyżnych Kątach (Miraj, 2020).
Regionalny strój nadaje tym religijnym wydarzeniom uroczystego charakteru.

A

B

Fot. K. Miraj

Ryc. 3. Spływ pieniński: A – Ploso pod Ryglami Sokolicy, w tle Hukowa Skała; B – Kamizelka flisacka

3.5. Symbole flisaków
Flisacy – jako grupa zawodowa – mają swoje symbole i patronów. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich na rzece Dunajec posiada własny sztandar, hymn i logotyp (Miraj, 2020).
Są one rozpoznawalnymi atrybutami nie tylko omawianej grupy zawodowej, ale też Ziemi Pienińskiej. Zaliczyć do nich można ponadto wyszywane niebieskie kamizelki i kształty burt łodzi
flisackich (Miraj, 2020). Te materialne elementy kultury na trwale wpisane są już w krajobraz
regionu i świadomość jego mieszkańców. Flisactwo jest bowiem traktowane jako ważna część
dziedzictwa kulturowego Pienin, z którym związane jest również życie gospodarcze i społecz-
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ne lokalnej społeczności. Flisacy z pięciu miejscowości pracują razem i wspólnie podejmują
różnorodne inicjatywy społeczne oraz organizują pielgrzymki. Peregrynacja do miejsc kultu
religijnego związana jest z ich przywiązaniem do katolicyzmu (Miraj, 2020). Czczą swoich
orędowników – św. Barbarę, św. Krzysztofa i św. Kingę, która jest jednocześnie patronką Ziemi
Pienińskiej. Święta Kinga związana jest z Pieninami historycznie, bo tu uciekała w XIII wieku
przed najazdem Mongołów.

3.6. Flisacy jako przewodnicy turystyczni
Podczas spływu przełomem Dunajca trwającego około 2,5 godziny flisacy nie tylko sterują łodzią, ale też pełnią rolę przewodników. Dla turystów zaś sama podróż przez głęboki, wąski
i kręty przełom rzeki w wapiennym jarze jest chwilą odpoczynku i sposobem na bierne poznanie Ziemi Pienińskiej. Turyści bowiem wsiadają na drewniane łodzie na przystaniach wypływowych w Sromowcach Wyżnych Kątach lub Sromowcach Niżnych (ryc. 4) i płyną z flisakami do
Szczawnicy lub Krościenka. Każda łódź zabiera maksymalnie 12 pasażerów, którzy zasiadają
w 3 rzędach ławek na środku jednostki. Do flisackiej łodzi wchodzi się i wychodzi od dziobu,
którym dobija się do nabrzeża.
Trasa spływu pomiędzy skrajnymi przystaniami liczy 18 km (Miraj, 2020). Wzdłuż drogi
wodnej rozciągają się nie tylko żywe i abiotyczne walory przyrodnicze Pienińskiego Parku Narodowego i jego sąsiedztwa, ale także materialne dziedzictwo kulturowe. W tym gronie są zabytki
świeckie i sakralne znajdujące się po polskiej i po słowackiej stronie rzeki. Najstarszą budowlą
przy trasie spływu na polskim brzegu Dunajca jest prawdopodobnie drewniany kościół z XVI
wieku pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sromowcach Niżnych (ryc. 5). Na jego

Fot. K. Miraj

Ryc. 4. Przystań flisacka w Sromowcach Niżnych pod Trzema Koronami
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Fot. K. Miraj

Ryc. 5. Kościół pw. świętej Katarzyny Aleksandryjskiej

ratowanie środki wyłożyło także Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich na rzece Dunajec
(Remiszewski, 2009; Miraj, 2020). We wnętrzu zabytkowego kościoła urządzono galerię sztuki
Artystów Pienińskich. Jest to przykład wsparcia zachowania regionalnego dziedzictwa kultury
materialnej przez lokalną społeczność. W okresie letnim świątynia jest otwarta i czeka na turystów. Warto tu dodać, że znajduje się ona na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej
(Miraj, 2020).
Dunajec powyżej wejścia w bramy pienińskiego przełomu płynie na granicy sieci osadniczej
dwóch miejscowości – polskich Sromowiec Niżnych i słowackich Szwabów Niżnych (noszących
słowacką nazwę Červený Kláštor). W obu wsiach jest widoczny osobliwy układ osadniczy, główne drogi biegną równolegle wzdłuż brzegów Dunajca, a za nimi mieści się zabudowa mieszkalna
z domami jednorodzinnymi (Nyka, 2015). Z pokładu flisackich łodzi widać nawet różnice architektoniczne Sromowiec Niżnych ulokowanych przy granicy Małopolski i Szwabów Niżnych związane z tzw. kolonizacją niemiecką na Spiszu. W szerokim kontekście opowiadają o tym turystom
flisacy i pokazują im opisywane obiekty. Spływ odbywający się na obrzeżach Małopolski jest
więc dobrą okazją do poznania historii Ziemi Pienińskiej i jej kultury oraz różnych czynników
rzutujących na jej rozwój.
Na Słowacji poniżej sieci osadniczej Szwabów Niżnych znajduje się najstarsza budowla
w pobliżu drogi wodnej na Dunajcu. Jest nią Czerwony Klasztor. Flisacy wskazują swym gościom średniowieczne opactwo i opowiadają legendy o bracie Cyprianie. Piastował on w latach
1756–1775 w Czerwonym Klasztorze funkcję lekarza i aptekarza (Królikiewicz, Kruczek, 1971;
Radwańska-Paryska, 1985; Janicka-Krzywda, 2007; Kőszéghy, 2011; Remiszewski, 2015a). Legenda jednak opowiada o bracie Cyprianie jako miłośniku latania, który wznosił się w powietrze na skrzydłach własnej konstrukcji (Janicka-Krzywda, 2007). Inną opowiastką, która flisa-
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cy pienińscy serwują podróżnym, jest legenda o skoku Janosika przez Dunajec. Opowiadają ją
w górnej części przełomu rzeki, gdzie jej koryto zwęża się w wąską gardziel zwaną Zbójnickim
Skokiem (Majerczak, 2014). Podobno Janosik przeskoczył w tym miejscu ciek wodny, który ma
tu tylko 12 m szerokości (Nyka, 1987, 2015; Remiszewski, 2012). Jeszcze inną gawędą opowiadaną przez flisaków jest legenda o powstaniu przełomu Dunajca przez Pieniny, wg której to
król Polski Bolesław Chrobry przeciął mieczem wapienne pasmo górskie i w ten sposób wypuścił
wody zalegające u podnóża Tatr (Królikiewicz, Kruczek, 1971; Krzywda, 2015). Są to przykłady
flisackich bajań, które są powszechnie znane w analizowanym regionie Małopolski i przekazywane turystom. Tak zachowywane jest i propagowane – zdaniem autorów niniejszego opracowania – niematerialne dziedzictwo Ziemi Pienińskiej.
Wśród informacji przekazywanych turystom przez flisaków jest też opowiadanie o obronie
króla Jana Kazimierza w Wąwozie Sopczańskim w czasie potopu szwedzkiego. Być może wiadomości te podczas spływu usłyszał także – goszczący kilka razy w Pieninach – Henryk Sienkiewicz,
który wspomina je w Potopie (Kowalik, 2013; Kroh, 2015). Flisacy dzielą się też z pasażerami
wiadomościami o św. Kindze. Z nią związanych jest kilka legend pienińskich o niezwykłej ucieczce, cudownym ocaleniu zamku pienińskiego, stopach św. Kingi, słonym źródełku, goździkach,
cudownej pszenicy i winie z nieba (Janicka-Krzywda, 1997b).
Do materialnego dziedzictwa kulturowego należą również rozlokowane wzdłuż trasy spływów kapliczki, o których opowiadają flisacy podczas rzecznej podróży. Wśród nich – przy drodze
szczawnickiej pod Ociemnem w Krościenku – znajduje się najstarsza związana z kultem patronki
Pienin – św. Kingi (ryc. 6) (Krzan, 1988; Koper, 2009). Płynąc na łodzi z flisakami, można też

A

B

Fot. K. Miraj

Ryc. 6. Kapliczka świętej Kingi pod Ociemnem w Krościenku: A – widok z zewnątrz; B – widok wewnątrz
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posłuchać o rozwoju turystyki w Pieninach. Przewoźnicy wskazują turystom miejsca, w których
stały historyczne już schroniska nad Dunajcem, np. schronisko im. Sienkiewicza w rejonie Przechodek Małych lub schronisko im. Zyblikiewicza na Kaczem (Remiszewski, 2018, 2019a). Ponadto opowiadają o historycznym szlaku „Skalna Perć”, którego fragment widoczny jest jeszcze
pod Ryglami Sokolicy i o pobliskim miejscu przekraczania Dunajca, nazywanym „Stary Przewóz”
(Remiszewski, 2018; Miraj, 2020). Flisacki spływ jest więc okazją, by poznać zarys rozwoju turystyki w Pieninach i związane z tym wielobiegunowe dziedzictwo kulturowe.
Flisacy podczas spływu informują turystów również o topografii regionu. Rzetelne przygotowanie merytoryczne pozwala im z łatwością wskazywać i podawać nazwy skałek oraz innych
obiektów geograficznych wzdłuż Dunajca. Zawsze podają przy tym etymologię przywoływanego
określenia. Przykładem toponimów związanych z legendarnymi wydarzeniami mogą być: Wilczy Spad, gdzie ze stupiędziesięciometrowego urwiska nad Dunajcem upadł wilk goniący sarnę
lub Ślimakowa Skała, na szczyt której w jedną noc w roku wychodzą pienińskie ślimaki (Nyka,
2015). Z kolei nazwami mającymi realną genezę mogą być: Hukowa Skała, od której ścian dziewięć razy odbijało się echo z wystrzałów z moździerzy, z których strzelano w trakcie dziewiętnastowiecznych spływów na łodziach flisackich albo Grota Rybacka w skałce Dolna Rabczycha,
gdzie w zamierzchłych czasach podczas połowów ryb na światło rybacy palili ogniska (Nyka,
2015). Opisy te odwołują się nie tylko do przyrody, ale również do dawnego flisactwa i roli Dunajca w Pieninach. Flisacy, przekazując je turystom przewożonym na łodziach, pielęgnują w ten
sposób pamięć o dawnych zajęciach lokalnej społeczności. Jest to osobliwa forma zachowania
dziedzictwa kulturowego regionu, o którą nieustannie dbają.

4. Dyskusja
W towarowym flisactwie na Dunajcu w Pieninach dominowało drewno, które spławiano do
połowy lat 70. ubiegłego wieku (Koper, 2006). Po pienińskim odcinku Dunajca transportowano
również inne produkty. Ceklarz (2014b) wymienia tu tarcicę, węgiel drzewny, smołę, zboża,
suszone owoce. Natomiast Wawrzczak i Kozik (2016) dołożyli do tej listy wody mineralne ze
Szczawnicy. Autorzy niniejszego opracowania – po przestudiowaniu literatury przedmiotu –
potwierdzają, że Dunajcem w Pieninach spławiano w przeszłości różne towary, wśród których
przeważało drewno. Z nim bowiem powszechnie kojarzone są dawne spławy towarowe w analizowanym regionie Karpat.
Turystyczny spływ flisacki przełomem Dunajca udokumentowano jednak dopiero w 1831
roku (Ceklarz, 2014a; Grywalski, 2014; Kołodziejski, Remiszewski, 2015). Nie oznacza to jednak, że wcześniej nie podróżowano z turystami rwąca rzeką. Nyka (1966, 1987), Jarocka-Bieniek (1993), Pilis i Szambelan (2009) oraz Ceklarz (2014a, 2014b) podają, że już w 1815 roku
na flisackich dłubankach po Dunajcu spływali niedziccy hrabiowie Palocsayowie i odwiedzający
ich goście. Dość gwałtowny rozwój turystycznego flisactwa na Dunajcu w Pieninach – zdaniem
Nyki (1994) oraz Kołodziejskiego i Siwka (2006) – nastąpił na przełomie lat 30. i 40. XIX wieku.
Kolejne dekady przynosiły coraz większe zainteresowanie spływem, szczególnie wśród szczawnickich kuracjuszy.
Obecnie spływ odbywa się w ciągu dnia, by przed zmrokiem wszystkie łodzie z turystami dotarły do przystani dopływowych. W XIX wieku jednak spływy flisackie po rwącym Dunajcu miały
miejsce o różnych porach dnia i nocy. Dowodzi tego m.in. opis rzecznej podróży księżnej Łucji
Giedroyć Rautenstrauchowej z 1839 roku (Janicka-Krzywda, 1997a; Pilis, Szambelan, 2009;
Węglarz, 2011; Ceklarz, 2014b). W XIX stuleciu dużym propagatorem flisackich spływów turystycznych był Józef Szalay (1802–1876) – właściciel Szczawnicy (Remiszewski, 2013). Często
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organizował on takie atrakcje dla gości zdrojowych. Wtedy kilkunasto- czy kilkudziesięcioosobowa grupa kuracjuszy udawała się powyżej przełomu Dunajca przez Pieniny i stamtąd kawalkadą
łodzi płynęła z flisakami do Szczawnicy. Podczas podróży strzelano też z moździerzy i broni
palnej ulokowanej na tratwach, by echo potęgowało te odgłosy w wąskiej i głębokiej dolinie
(Nyka, 1966, 1987; Jarocka-Bieniek, 1993; Cząstka-Kłapyta, 2015). Tym turystycznym wydarzeniom towarzyszyła bogata oprawa artystyczna i patriotyczna (Pol, 1867; Nyka, 1966, 1987;
Remiszewski, 1992, 2004, 2013, 2014; Jarocka-Bieniek, 1993; Baszak, 2007; Węglarz, 2011;
Ceklarz, 2014b; Monita, 2017) i nazwano je nawet spływami szalayowskimi. Odbywają się one
także obecnie i organizuje je co pewien czas Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich na
rzece Dunajec. Zdaniem Miraja (2020) jest to żywe odtwarzanie historii regionu i pielęgnowanie
jego dziedzictwa kulturowego.
Regionalny strój górali pienińskich to roboczy ubiór flisaków (Ogórek, 2003; Ceklarz, 2014a,
2014b; Miraj, 2020). Jest on też zapisany w regulaminie flisackim, którego każdy z przewoźników musi przestrzegać. Zdaniem autorów niniejszego opracowania regionalny strój noszony
przez flisaków podnosi atrakcyjność spływu i jest żywym przykładem dobrej praktyki zachowania i rozpowszechniania dziedzictwa kulturowego w analizowanym zakątku Małopolski. Najbardziej rozpoznawalną częścią męskiej garderoby są niebieskie, wyszywane kamizelki (Węglarz,
2012a, 2012b; Miraj, 2020). Autorzy niniejszego opracowania są zdania, że nie powinno to dziwić, bo fotografie czy filmy ze spływu utrwalają właśnie taką wizję kamizelek flisaków. Zdarza
się też, że pienińscy przewoźnicy rzeczni pożyczają swoim pasażerom kamizelkę, kapelusz, a nawet spryskę (żerdź do sterowania łodzią), gdy ci chcą sobie zrobić zdjęcie. Flisacką kamizelkę
można ponadto kupić w regionie, np. na straganach w pobliżu przystani rzecznych. Wszystko to
sprawia, że analizowana część garderoby jest rozpoznawalna i kojarzona z Pieninami i flisakami.
Tak rozpowszechnia się lokalne dziedzictwo kulturowe i wiedzę o nim. Dowodzą tego również
badania terenowe autorów niniejszego opracowania.
Zdaniem autorów niezwykle ważną rolę w edukacji kulturowej pełnią flisacy będący jednocześnie przewodnikami. Podczas spływu przekazują turystom różne informacje o Ziemi Pienińskiej i jej osobliwościach. W przekazach tych zwracają dużą uwagę na materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe swoich przodków, co zostało odnotowane przez autorów niniejszego
opracowania podczas prowadzenia obserwacji w terenie. Łatwości nawiązywania kontaktów
z różnymi grupkami turystów siedzących na łodziach sprzyja otwartość, serdeczność, szczerość
i kulturalne zachowanie flisaków oraz ich duże poczucie humoru. Są to wg autorów ważne
cechy charakteru u przewoźników rzecznych, które uatrakcyjniają spływ przełomem Dunajca.
Dostrzegł to już Miraj (2020), który na bazie swoich badań terenowych udokumentował wysokie
oceny spływu przez korzystających z niego turystów.
Wyjątkowość spływu przełomem Dunajca na flisackiej łodzi potwierdza frekwencja turystów, która z roku na rok ma tendencję wzrostową. Udokumentował to w swoich badaniach
Miraj (2020). W latach 2016–2019 liczba pasażerów przekroczyła nawet 300 tys. w siedmiomiesięcznym sezonie spływów (Sienkiewicz, 2016, 2017; Gabryś, 2018; Regiec, 2019; Remiszewski, 2019b; Miraj, 2020). Wśród uczestników spływu 12,5% stanowią turyści zagraniczni,
z największym udziałem Niemców, Węgrów, Holendrów, Belgów i Brytyjczyków (Miraj, 2020).
Jest to wg autorów dowód na duże zainteresowanie poza granicami Polski flisactwem pienińskim jako atrakcją turystyczną. W gronie turystów krajowych przeważają natomiast mieszkańcy
województw śląskiego (17,3%) i mazowieckiego (17,0%) (Miraj, 2020). Warto tu jeszcze dodać, że najwięcej gości płynie z flisakami w sierpniu i lipcu, kiedy w Karpatach jest najładniejsza pogoda. W statystyczny sierpniowy dzień na trasę wyrusza 216,9 łodzi wiozących łącznie
ponad 2600 turystów (Miraj, 2015, 2020). Można więc z pewnością stwierdzić, że flisacki
spływ przełomem Dunajca wraz ze swą bogatą oprawą kulturową jest szeroko znany i dobrze
promuje walory Małopolski.
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5. Podsumowanie
Współczesne flisactwo na Dunajcu jest kultywowaniem dawnych tradycji i pełni ważną rolę
w zachowaniu oraz promocji pienińskiego dziedzictwa kulturowego. Jest ono jednocześnie
istotnym czynnikiem kulturotwórczym kształtującym kulturę lokalną, a spływy wpisały się
w życie badanego regionu Karpat Zachodnich. Dowody na kulturotwórczą rolę flisactwa pienińskiego, którą badali autorzy niniejszego opracowania, zobaczyć można w regionie w wielu
miejscach. Jedną z nich są lokalne obiekty muzealne. Ekspozycje poświęcone współczesnemu i historycznemu spływowi towarowemu i turystycznemu przełomem Dunajca urządzone
zostały np. w pawilonie wystawienniczym Pienińskiego Parku Narodowego w Sromowcach
Wyżnych Kątach, we wnętrzu szesnastowiecznego kościółka w Sromowcach Niżnych, izbie
flisackiej w Sromowcach Niżnych lub Muzeum Pienińskim w Szlachtowej (Miraj, 2020). Zorganizowanie wystaw w kilku pienińskich miejscowościach – zdaniem autorów niniejszego
opracowania – jest dowodem na ogromne znaczenie spływów po Dunajcu w analizowanym
regionie Karpat Zachodnich. Jest to również liczący się dorobek kulturowy nie tylko Małopolski, ale całego kraju.
Flisactwo związane zostało nierozerwalnie z Pieninami. Jest to z jednej strony wyjątkowa
atrakcja turystyczna Małopolski, z drugiej zaś element dziedzictwa kulturowego, który jest żywo
zakorzeniony w lokalnej społeczności i inspiruje sztukę. Przykładem może być literatura czy lokalna kuchnia, w której niektóre potrawy noszą nawet w nazwie określenie „flisacki”, np. kotlet
po flisacku (Miraj, 2020). Autorzy potwierdzili tym samym wpływ flisactwa jako działalności
gospodarczej na szeroko rozumianą kulturę. Od kilkunastu lat działa w Sromowcach Niżnych
chór flisacki, który ubrany w regionalne stroje koncertuje w różnych zakątkach Polski (Miraj,
2020). Śpiewa on m.in. dawne pieśni Ziemi Pienińskiej, a jego repertuar ciągle się powiększa.
Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich na rzece Dunajec jest ponadto mecenatem kultury i nauki, przeznacza część swoich funduszy na wydawnictwa książkowe i nagrania płyt CD.
Dba też o zabytkowe obiekty np. szesnastowieczny kościółek w Sromowcach Niżnych, w którym
urządzono galerię sztuki ludowej (Miraj, 2020). Dzięki wsparciu flisaków szeroko rozumiana
kultura Ziemi Pienińskiej będącej częścią Małopolski jest utrwalana i rozpowszechniana, czego
dowodzą badania autorów.
Współcześni flisacy pienińscy z jednej strony opierają swoją działalność na kulturowym dziedzictwie swoich przodków, z drugiej zaś zachowują je, pielęgnują i upowszechniają, co potwierdzają wyniki badań podjętych przez autorów. Niezwykła sceneria Pienin z parkiem narodowym,
tradycyjne stroje górali, drewniane łodzie i rzetelnie przygotowani do świadczenia usług przewoźnicy rzeczni z dużym poczuciem humoru sprawiają, że spływ flisacki jest wyjątkową atrakcją
Podtatrza. Dbają o to także flisacy, którzy promują swoją działalność turystyczną, walory ziemi
Pienińskiej i Małopolskę nie tylko na arenie krajowej, ale również poza granicami Polski.
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Streszczenie
Postępujące urbanizacja i zaniechanie rolniczego użytkowania gruntów na terenach podmiejskich nieuchronnie zmieniają tradycyjny krajobraz wsi, który w wyniku tych procesów staje się
jednocześnie bardziej zantropogenizowany, bardziej dziki i coraz bardziej pozbawiony tradycyjnej mozaiki pól. Z drugiej strony, można zaobserwować swojego rodzaju tęsknotę za wsią,
za tym co wiejskie, rozprzestrzenianie się idei rolnictwa w mieście i zakładanie miejskich farm.
W niniejszej pracy przedstawiono faktyczne zmiany w użytkowaniu gruntów w podkrakowskiej gminie Zabierzów na podstawie danych Corine Land Cover. Natomiast głównym celem
pracy było zbadanie, czy mieszkańcy gminy zauważają zmiany w użytkowaniu gruntów i jak je
postrzegają. Zadanie to zostało zrealizowane przy pomocy badań ankietowych, których wyniki
zobrazowały, w jaki sposób mieszkańcy obszaru badawczego postrzegają procesy zaniechania
rolniczego użytkowania gruntów i urbanizacji, a ponadto jak postrzegane są siły napędowe
zmian użytkowania gruntów i jaki procent respondentów wykorzystuje rolniczo posiadane
grunty. Wyniki badań ankietowych mogą świadczyć o przyszłych tendencjach w użytkowaniu
gruntów na badanym terenie. Na ich podstawie można wnioskować, czy tradycyjny krajobraz
kulturowy zostanie zachowany.
Słowa kluczowe: percepcja, zaniechanie rolniczego użytkowania gruntów, urbanizacja

1. Wprowadzenie
Przestrzeń i wypełniające ją krajobrazy podlegają nieustannym zmianom, których prędkość i częstotliwość różnią się w zależności od miejsca (Antrop i Van Eetvelde, 2017) i czasem umykają
ludzkiemu pojmowaniu (Urbanc i in., 2004). Zarówno dostęp do przestrzeni, jak i jej wypełnie-
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nie, jakim jest krajobraz, wpływają na nasz dobrostan (Hedblom i in., 2020). Nie możemy istnieć
poza przestrzenią, a swoim działaniem zmieniamy otaczające nas krajobrazy (Zube, 1987) i razem z nimi ewoluujemy (de Almeida i in., 2016). Krajobraz kulturowy po raz pierwszy został potraktowany jako element dziedzictwa kulturowego na przełomie XX i XXI wieku (Antrop, 2005),
kiedy została sporządzona Europejska Konwencja Krajobrazowa (2000) mająca być narzędziem
służącym ochronie krajobrazu. Europejska Konwencja Krajobrazowa (2000) definiuje krajobraz
jako „obszar postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich”. W definicji podkreślono, że krajobraz jest efektem zarówno procesów naturalnych, jak i antropogenicznych. A ponadto ma stanowić „obszar postrzegany
przez ludzi”, co świadczy o tym, że do istnienia krajobrazu niezbędna jest ludzka percepcja.
Percepcja nieidealna, pozbawiona obiektywności, której dostarczają np. dane przestrzenne, ale
jednocześnie kluczowa dla zaistnienia krajobrazu.
Bürgi i in. (2004) łączą zmiany w krajobrazie z czynnikami społeczno-ekonomicznymi, politycznymi, kulturowymi, naturalnymi i technologicznymi. Według Antropa (2005) do najważniejszych sił napędowych zmian krajobrazu należą: globalizacja, dostępność obszaru, klęski żywiołowe i urbanizacja. Urbanizację można zmierzyć bezpośrednio, badając udział procentowy liczby
ludności miejskiej w całej populacji (Antrop, 2004). Przestrzennym przejawem urbanizacji (Szymańska i Biegańska, 2011) jest rozwój terenów zabudowanych w czasie. Zjawisko urbanizacji
początkowo dotyczyło miast. Współcześnie zjawisko urbanizacji obejmuje swoim zasięgiem obszar wsi i miast (Degórska, 2017). Wymiar przestrzenny urbanizacji dotyczy zarówno obszarów
miejskich, jak i wiejskich. Urbanizacja przestrzenna to rozszerzanie się krajobrazu miejskiego
poprzez powiększanie powierzchni typu miejskiego i powstawanie na obszarach wiejskich zabudowy analogicznej do miejskiej. Krajobrazy wiejskie, które zostały objęte rozprzestrzenieniem
się zabudowy miejskiej cechują się m.in. luźną formą zabudowy, brakiem ciągłości w tejże oraz
jednorodnością wolnostojących domów (Szymańska i Biegańska, 2011). Postępująca urbanizacja sprawia, że tereny wiejskie zaczynają się upodabniać do miejskich, a szczególnie tereny wiejskie położone w bezpośrednim sąsiedztwie miast. Obserwujemy zmieniającą się funkcję
terenów wiejskich, które stają się wg Lowenthala (1997) „miejscem, w którym się żyje, a nie
miejscem, w którym zarabia się na życie”. Ziemia i korzyści, które z można z niej czerpać, nie są
już tak niezbędnym zasobem, bez którego nie moglibyśmy przetrwać. A jeżeli nie trzeba uprawiać ziemi, żeby móc mieszkać na wsi, to ma to również wpływ na występowanie zaniechania
rolniczego użytkowania gruntów. Zaniechanie rolniczego użytkowania gruntów jest uważane za
jedną z najbardziej charakterystycznych zmian krajobrazowych (Ruskule i in., 2013). Wyróżnić
można trzy główne siły napędowe powodujące zaniechanie rolniczego użytkowania gruntów:
czynniki ekologiczne takie jak nachylenie terenu, wysokość terenu, żyzność gleby, erozja gleby
oraz zmiany klimatyczne; czynniki społeczno-ekonomiczne, do których zaliczyć można: migrację ludności, bliskość miasta, dostępność infrastruktury drogowej; nieprzystosowane systemy
rolnicze i nieodpowiednią gospodarkę gruntami (Rey Benayas i in., 2007) oraz urbanizację obszarów wiejskich (Orłowski i Nowak, 2004). W Polsce występuje tendencja wzrostowa powiązana z przeznaczeniem gruntów rolnych pod inwestycje oraz pod zabudowę mieszkaniową. Jest
to związane z dużą popularnością terenów wiejskich oraz ekonomiczną atrakcyjnością gruntów
rolnych. Tereny wiejskie postrzegane są jako miejsce idealne do życia i wypoczynku. Natomiast
organy samorządowe tereny niezabudowane postrzegają jako inwestycje, które mogą przyczynić
się do rozwoju gmin (Kostańska, 2018). Oba procesy, zarówno zaniechanie rolniczego użytkowania gruntów, jak i urbanizacja są ze sobą powiązane i powodują zanikanie tradycyjnych wiejskich
krajobrazów kulturowych.
Celem pracy było zbadanie, jak zmiany w krajobrazie wyrażające się zaniechaniem rolniczego użytkowania gruntów i urbanizacją są postrzegane przez mieszkańców podkrakowskiej
gminy Zabierzów. Pierwszym krokiem było porównanie danych Corine Land Cover z roku 1990
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i 2018 w celu sprawdzenia, jakie faktyczne zmiany można zauważyć w pokryciu terenu w gminie Zabierzów. Następnie za pomocą badań ankietowych sprawdzono, w jaki sposób zmiany są
postrzegane przez mieszkańców gminy będącej przedmiotem badań.

2. Materiały i metody
Metodą podstawową zastosowaną w niniejszej pracy było badanie ankietowe, które zostało uzupełnione przedstawieniem danych dotyczących gminy pochodzących z Banku Danych Lokalnych
i pokrycia terenu na danych Corine Land Cover w 1990 roku i w 2018 roku. Badania ankietowe
miały na celu określenie, czy ankietowani zauważają zmiany w krajobrazie związane z zaniechaniem rolniczego użytkowania gruntów i urbanizacją, a ponadto sprawdzenie, jakie jest postrzeganie tych procesów przez ankietowanych.
Badanie ankietowe przeprowadzono na grupie docelowej, którą była populacja składająca się z osób będących w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. W badaniu wzięło udział
101 osób zamieszkujących gminę Zabierzów. Ankieta przeprowadzona została w formie elektronicznej w maju 2020 roku.
W trakcie konstruowania kwestionariusza ankiety przyjęto, że pytania będą dotyczyć przede
wszystkim zaniechania rolniczego użytkowania gruntów i komplementarnie postrzegania rozwoju zabudowy na badanym obszarze. Pierwszym krokiem było stworzenie początkowej listy
pytań, która umożliwiała przeprowadzenie pilotażu, tak aby można było sprawdzić i zweryfikować pytania wstępne i stworzyć ostateczną wersję ankiety.
Wstępnie skonstruowane pytania dotyczyły przede wszystkim gruntu rolnego, sposobu jego
użytkowania oraz czynników, które wpływają na zjawisko, jakim jest zaniechanie rolniczego
użytkowania gruntów. Poszczególne pytania dotyczyły:
•
•

•
•
•
•
•

posiadania nieruchomości: czy respondenci znajdują się w posiadaniu nieruchomości
gruntowej?
wiedzy respondentów na temat aktualnego i przyszłego użytkowania gruntu – czy respondenci użytkują rolniczo grunt, czy nadal planują użytkować, dlaczego nie użytkują
rolniczo gruntu, w jaki sposób mają zamiar użytkować grunt w przyszłości?
przeznaczenia użytkowanych gruntów,
opłacalności użytkowania rolniczego gruntów – czy uprawa jest opłacalna czy też nie,
czy uprawa staje się droższa czy tańsza?
czynników, które wpływają na proces zaniechania rolniczego – dlaczego zaprzestaje się
uprawy roli?
zauważania zaniechania rolniczego użytkowania gruntu – w których miejscowościach
zjawisko jest najbardziej widoczne?
skali zjawiska zaniechania rolniczego użytkowania gruntów w przyszłości – czy zjawisko
się nasili, co dzieje się z gruntami, na których występuje zaniechanie rolniczego użytkowania, czy istnieją czynniki, które mogłyby sprawić, że powierzchnia gruntów zaniechanych będzie maleć?

Kolejne pytania dotyczyły obszarów zabudowy oraz zmian zachodzących w poszczególnych
miejscowościach. Wyróżnić można pytania:
•

dotyczące zmian zachodzących w użytkowaniu gruntów związanych z rozwojem zabudowy: czy widoczne są zmiany w użytkowaniu gruntów w miejscowościach zamieszkania respondentów?
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•

dotyczące zabudowy: czy zwiększa się liczba nowych zabudowań w miejscowości/gminie, dlaczego zwiększa się liczba zabudowań, w których miejscowościach rozwój zabudowy jest największy?

Ankieta była anonimowa, wypełniana elektronicznie bez udziału ankietera oraz rozprowadzana elektronicznie. Minimalna liczebność próby zależy od liczebności populacji, przewidywanego udziału badanego zjawiska w populacji, poziomu ufności oraz standardowego błędu szacunkowego. Dla gminy Zabierzów określono, że populacja będzie się składała z osób będących
w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym (dla roku 2018). Liczba ludności w roku 2018 wynosiła 26 504 osób, z czego do badania wzięto pod uwagę 21 400 osób. Założono, że przewidywany
udział badanego zjawiska to 50%, poziom ufności założono na 95% (α = 0,05), a standardowy
błąd szacunkowy na 10%. Minimalną liczebność próby obliczono ze wzoru (1) poniżej:
n=

P (1 − P )

e 2 P (1 − P )
+
N
Z2

(1)

gdzie:
P – przewidywany udział badanego zjawiska w populacji,
e – standardowy błąd szacunkowy,
Z – wartość obliczana na podstawie przyjętego poziomu ufności (dla zalecanego minimalnego, tj. 95%, wynosi ona 1,96),
N – liczebność populacji.
Minimalna liczebność populacji obliczona odpowiednio dla poszczególnych błędów szacunkowych wynosi 1% – 6629, dla 5% – 378, a dla 10% – 96 osób. Następnym krokiem było
przeprowadzenie badań pilotażowych, które umożliwiają sprawdzenie i zweryfikowanie narzędzia i późniejszej korekty (Krok, 2015). W pilotażu sprawdza się najczęściej, czy sformułowane
pytania kwestionariuszowe, tak a nie inaczej ułożone, mające określone brzmienie i strukturę,
przynoszą odpowiednie informacje (Grzeszkiewicz-Radulska, 2012). W celu zweryfikowania
stworzonej ankiety i jej poprawności wykonany został pilotaż konwencjonalny na małej próbie
liczącej 10 osób mieszkających na terenie gminy Zabierzów. W badaniu pilotażowym znalazło
się 19 pytań, z czego 3 pytania dotyczyły metryczki respondenta. W wyniku przeprowadzenia pilotażu część pytań została zmodyfikowana, usunięte zostały niefortunne i niezrozumiane
przez respondentów sformułowania. Badani w pilotażu zauważyli też konieczność połączenia
niektórych pytań, bądź podzielenia ich na dwa osobne pytania. Usunięto pytania niepotrzebne
i przeformułowano te sugerujące odpowiedź, w tym ostatnim przypadku koniecznie zwiększono
liczbę możliwych odpowiedzi. Po przenalizowaniu wszystkich pytań zmieniono ich kolejność.
Na końcu ankiety znalazła się metryczka. Po przeprowadzeniu badania pilotażowego stworzona
została ostateczna wersja ankiety.

3. Gmina Zabierzów na tle dostępnych danych
statystycznych i przestrzennych
Gmina Zabierzów to gmina wiejska, która jest położona w powiecie krakowskim w województwie małopolskim (ryc. 1). W skład gminy Zabierzów wchodzą 23 miejscowości. Na terenie
gminy znajdują się: Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia,
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Burów, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary,
Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków. Gmina Zabierzów położona jest na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Leży na styku mezoregionów:
od północy na Wyżynie Olkuskiej, następnie w Rowie Krzeszowickim i na Garbie Tenczyńskim,
a od południa na Obniżeniu Cholerzyńskim i Pomoście Krakowskim. Takie położenie sprawia,
że rzeźba terenu jest bardzo zróżnicowana. Od północy teren, na którym występuje Wyżyna
Olkuska, jest położony na wysokości około 400 m n.p.m., a następnie obniża się do Rowu Krzeszowickiego o ponad 100 m. Rów Krzeszowicki charakteryzuje się płaską powierzchnią. Na
południu teren podnosi się i sięga na wysokość około 300 m n.p.m. aż do Garbu Tenczyńskiego
(Gmina Zabierzów… 2012).
Duży wpływ na rolnicze wykorzystanie przestrzeni produkcyjnej w gminie Zabierzów ma
rzeźba terenu. Na terenie gminy występują zarówno tereny korzystne dla produkcji rolniczej, jak
i niekorzystne. Korzystne tereny znajdują się na obszarach nizinnych, płaskich, w miejscowościach takich jak Bolechowice, Kochanów, Niegoszowice, Pisary, Rudawa, Szczyglice, Zabierzów.
Tereny niekorzystne, czyli tereny, gdzie stoki nachylone są powyżej 15 stopni występują w miejscowościach: Bolechowice, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Nielepice oraz Zelków.
W większości na terenie gminy Zabierzów przeważają tereny średnio korzystne dla rolnictwa
(Uchwała… 2010).
W Banku Danych Lokalnych można znaleźć dane na temat struktury użytkowania gruntów
w latach 2012, 2013 i 2014. Brak danych dla innych lat. Natomiast nawet w przypadku tak
małej liczby danych można zauważyć, jak zmienia się użytkowanie gruntów w badanej gminie
(tabela 1).
Tabela 1. Struktura użytkowania gruntów w gminie Zabierzów w latach 2012, 2013, 2014 (w hektarach)
Wyszczególnienie

2012

2013

2014

Użytki rolne (ogółem)

6 887

6 871

6 853

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione (ogółem)

1 760

1 761

1 763

Grunty pod wodami (ogółem)

59

59

59

Grunty zabudowane i zurbanizowane (ogółem)

744

759

776

Grunty rolne – nieużytki

44

44

44

Tereny różne

448

448

447

9 942

9 942

9 942

Powierzchnia (ogółem)
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (https://bdl.stat.gov.pl/)

Powierzchnia użytków rolnych w ciągu dwóch lat zmniejszyła się. Natomiast jednocześnie
wzrosła powierzchnia gruntów zabudowanych i zurbanizowanych oraz powierzchnia gruntów
leśnych i zadrzewień (tabela 1).
Użytki rolne dzielą się na grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne
zabudowane, grunty pod stawami oraz grunty pod rowami. Grunty orne zajmowały największą
powierzchnię wśród wszystkich użytków rolnych. Między 2012 a 2014 rokiem ich powierzchnia
zmniejszyła się o 500 arów. Powierzchnia sadów, łąk, pastwisk, gruntów rolnych zabudowanych
również nieznacznie zmalała w przeciągu dwóch lat (tabela 2).
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Tabela 2. Powierzchnia użytków rolnych w gminie Zabierzów w latach 2012, 2013, 2014 (w hektarach)
Wyszczególnienie

2012

2013

2014

4 720

4 723

4 715

Sady

597

593

590

Łąki trwałe

619

618

613

Pastwiska trwałe

454

441

440

Grunty rolne zabudowane

457

456

455

Grunty pod stawami

14

14

14

Grunty pod rowami

26

26

26

6 887

6 871

6 853

Grunty orne

Ogółem

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (https://bdl.stat.gov.pl/)

Liczba mieszkańców gminy Zabierzów rośnie. W 2000 roku w gminie zamieszkiwało 21
200 osób, a w 2018 roku 26 504 osoby. W ciągu 18 lat liczba mieszkańców wzrosła o 5 304 osób
(Bank Danych Lokalnych, 2020). W badanym okresie we wszystkich miejscowościach gminy
z wyjątkiem Aleksandrowic i Nielepic liczba mieszkańców wzrosła (ryc. 2).
Gęstość zaludnienia w 2018 roku wynosiła 267 osób na 1 km2, przy czym wartość ta jest
większa niż gęstość zaludnienia dla województwa małopolskiego wynosząca 224 osoby na 1 km2.

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (https://bdl.stat.gov.pl/)

Ryc. 2. Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach w gminie Zabierzów
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Ogólny wzrost liczby ludności może być spowodowany migracjami na teren gminy Zabierzów. Poniżej przedstawiono strukturę zameldowań i wymeldowań zarówno na obszarze miast,
wsi oraz całościowo (tabela 3):
Tabela 3. Migracje na pobyt stały wg kierunku oraz saldo migracji w poszczególnych latach
Wyszczególnienie

2000

2005

2010

2015

2018

Zameldowania z miast

326

347

439

376

427

Zameldowania ze wsi

90

77

73

99

78

Zameldowania ogółem

423

427

517

–

514

Wymeldowania do miast

108

129

74

122

171

Wymeldowania na wieś

63

37

63

64

102

Wymeldowania za granicę

0

0

2

–

–

Wymeldowania ogółem

171

166

139

–

274

Saldo migracji

252

261

378

0

240

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (https://bdl.stat.gov.pl/)

W gminie liczba zameldowań na pobyt stały ciągle wzrasta. Najwięcej osób przeprowadza
się z miast.
Strukturę przestrzenną gminy tworzą tereny takie jak zabudowa mieszkaniowa, usługowa, infrastruktura techniczna i komunikacyjna, tereny zieleni, wód oraz tereny rolne i leśne.
W gminie Zabierzów występują zarówno domy jednorodzinne, osiedla domów jednorodzinnych,
jak i zabudowa wielorodzinna. Funkcja mieszkaniowa jest główną funkcją gminy. Poza funkcją
mieszkaniową wyróżnić można także funkcję usługową, turystyczną i rolniczą (Uchwała 2010).
Strukturę liczbową mieszkań przedstawiono poniżej (tabela 4). Zwiększa się liczba budynków
i zasobów mieszkaniowych na terenie gminy.
Tabela 4. Struktura mieszkaniowa na tle poszczególnych lat
Wyszczególnienie
Budynki mieszkalne w gminie
Zasoby mieszkaniowe

2000

2005

2010

2015

2018

–

–

6 443

7 509

7 878

5 587

6 707

7 365

8 104

8 488

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL (https://bdl.stat.gov.pl/)

Pokrycie terenu w 1990 i w 2018 roku przedstawiono za pomocą danych Corine Land Cover.
Dane stworzone przez Europejską Agencję Środowiska, która prowadzi program Copernicus,
powalają na wizualną interpretację zmian na wybranym obszarze (Copernicus Land Monitoring
Service, 2020).
Pokrycie terenu w Corine Land Cover jest uporządkowane w 3 poziomach. Pierwszy poziom
obejmuje 5 kategorii pokrycia:
1.
2.
3.
4.
5.
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Tereny antropogeniczne,
Obszary rolnicze,
Lasy i ekosystemy seminaturalne,
Obszary podmokłe,
Wody.
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Na drugim poziomie wyróżniono 15 form pokrycia terenu, a na poziomie trzecim 44 klasy.
Szczegółowa klasyfikacja form pokrycia terenu znajduje się na stronie Corine Land Cover (Corine Land Cover, 2020).
Porównanie danych Corine Land Cover z 1990 i z 2018 roku pokazuje, że faktyczne zmiany
pokrycia terenu w tym czasie były istotne. We wszystkich badanych obrębach nastąpił znaczący
przyrost terenów zabudowanych oraz jednoczesny ubytek terenów uprawnych (ryc. 3).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Corine Land Cover

Ryc. 3. Porównanie pokrycia terenu w 1990 i 2018 roku
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4. Wyniki badań ankietowych
Z badań ankietowych wynika, że 83% ankietowanych zauważa zmiany w użytkowaniu gruntów w gminie Zabierzów, natomiast 17% przyznało, że takich zmian nie zauważa. Badanie
wykazało, że 74% respondentów dostrzega, że w zamieszkanych przez nich miejscowościach
występuje zaniechanie rolniczego użytkowania gruntów. Najwięcej osób spostrzegło zmiany
w obrębach Bolechowic, Zabierzowa, Rudawy i Zelkowa (ryc. 4). Na pytanie, czy zaniechanie
rolniczego użytkowania gruntów jest zauważane również w innych miejscowościach poza
miejscowością zamieszkania respondenta, 57% ankietowanych odpowiedziało twierdząco
(ryc. 5).
Natomiast 35% ankietowanych nie zauważa występowania zjawiska w pozostałych miejscowościach gminy, a 8% nie ma pewności, czy zjawisko występuje (ryc. 5).
Następnie respondenci wskazali, w których pięciu miejscowościach wg nich zjawisko ma
największe nasilenie, szeregując wybrane miejscowości wg tego, gdzie zjawisko jest najbardziej
widoczne, bardzo widoczne, widoczne, mało widoczne oraz najmniej widoczne. Na wykresie
(ryc. 6) zaprezentowano odpowiedzi respondentów i pokazano, że miejscowościami, w których
wg respondentów zjawisko zaniechania rolniczego użytkowania gruntów jest najbardziej widoczne są Rudawa, Zabierzów i Zelków. To zjawisko jest bardzo widoczne i widoczne jeszcze
w Karniowicach i w Brzeziu. Miejscowości najrzadziej wymieniane przez respondentów to Młynka, Szczyglice i Ujazd.
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Ryc. 4. Widoczność zjawiska zaniechania rolniczego użytkowania gruntów w zamieszkałej
przez respondenta miejscowości
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Ryc. 5. Widoczność zjawiska zaniechania rolniczego użytkowania gruntów w miejscowościach niebędących miejscem zamieszkania respondentów
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Ryc. 6. Widoczność zjawiska zaniechania rolniczego użytkowania gruntów w innych miejscowościach w gminie
Zabierzów

Respondenci odpowiedzieli następnie na pytanie, czy zauważają rozwój zabudowy w zamieszkiwanych przez nich miejscowościach. Z poniższych danych wynika, że 95% respondentów
zauważa rozwój zabudowy w swoich miejscowościach. Wykres odzwierciedla rozkład miejsc
zamieszkania ankietowanych (ryc. 7).
Rozwój zabudowy jest widoczny w miejscowościach takich jak: Aleksandrowice, Bolechowice, Brzezinka, Kleszczów, Kobylany, Niegoszowice, Pisary, Radwanowice, Rząska, Szczyglice,
Ujazd, Więckowice oraz Zabierzów. Nie wszyscy respondenci zauważyli rozwój zabudowy w pozostałych miejscowościach. Respondenci wypowiedzieli się również na temat tego, czy zauważają przyrost terenów zabudowanych w pozostałych obrębach gminy Zabierzów (ryc. 8).
Powiększanie się terenów zabudowanych jest zauważane przez 80% ankietowanych. Odpowiedzi twierdzącej na pytanie, czy zauważalne jest zaniechanie rolniczego użytkowania gruntów
udzieliło mniej, bo tylko 57% ankietowanych.
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Ryc. 7. Widoczność rozwoju zabudowy w miejscowości zamieszkania
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Ryc. 8. Widoczność rozwoju zabudowy w innych miejscowościach w gminie Zabierzów

Ankietowani są zgodni, że rozwój powierzchni zabudowanych jest najbardziej zauważalny
w Zabierzowie (ryc. 9). Każda z miejscowości została wymieniona chociaż raz przez ankietowanych, co pokazuje, że obserwują oni przyrost powierzchni zabudowanej w każdym z obrębów
w gminie, co jest zbieżne z faktycznym wzrostem powierzchni zabudowanej, którą można zaobserwować na danych Corine Land Cover. Na danych Corine Land Cover również najbardziej
zauważalny jest przyrost powierzchni zabudowanych w Zabierzowie, co potwierdza spostrzeżenia ankietowanych.
Ankietowani wypowiedzieli się również na temat potencjalnych przyczyn zwiększającej się
powierzchni zabudowy w badanej gminie, wymieniono wśród nich między innymi dobrą komunikację z Krakowem, bliskość miasta i lotniska. Według ankietowanych w gminie Zabierzów
można korzystać z uroków wsi, nie rezygnując z zalet miasta, a gmina jest atrakcyjna dla dewe-
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Ryc. 9. Widoczność rozwoju zabudowy w innych miejscowościach w gminie Zabierzów

loperów nie tylko ze względu na swoje bliskie położenie do Krakowa, ale również ze względu
na atrakcyjny krajobraz Dolinek Podkrakowskich znajdujących się na jej terenie. Malowniczość
krajobrazu gminy może przewrotnie prowadzić do antropogenizacji i być może nawet do zmniejszania się jego wartości. Dlatego bardzo istotne są plany miejscowe, na co zwrócił uwagę jeden
z ankietowanych, wg którego brakuje wystarczająco jasnych zapisów prawa budowlanego i planów miejscowych chroniących tereny zielone przed działalnością deweloperów. Gmina Zabierzów jest w całości pokryta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Ankietowani zwracają też uwagę, że rozwój zabudowy może być spowodowany również
odejściem młodszego pokolenia od działalności rolniczej. Mieszkańcy gminy coraz częściej
poszukują pracy w mieście lub pracujący w mieście szukają miejsca do zamieszkania w przystępnej cenie. Tę przystępność cenową wg ankietowanych zapewniają tereny gminy Zabierzów,
gdzie działki są tańsze niż mieszkania w Krakowie, a infrastruktura gminna wg wiedzy ankietowanych jest na dobrym poziomie, zapewniono mieszkańcom dostęp do kanalizacji i gazu.
Zwiększanie się powierzchni terenów zabudowanych można wg ankietowanych wytłumaczyć
również popytem na mieszkania, który sprawia, że coraz więcej terenów wokół miasta jest
wykorzystywanych przez deweloperów. Ponadto ankietowani uważają, że zabudowywanie terenów gminy jest przejawem procesów urbanizacyjnych i działalności deweloperów, którzy
widzą popyt na rynku i starają się go zaspokoić, zabudowując zabudową szeregową nawet
małe działki.
Zjawisko, jakim jest zaniechane rolniczego użytkowania gruntów, jest spowodowane różnymi
czynnikami. Respondenci wybrali te, które ich zdaniem stoją za nim w gminie Zabierzów (ryc. 10).
Wśród czynników powodujących zaniechanie rolniczego użytkowania gruntów najczęściej
podawana była bliskość miasta oferującego korzystne miejsca pracy. Na drugim miejscu znalazły
się niskie przychody z rolnictwa i starzenie się rolników i związana z tym zmiana pokoleniowa.
Brak czasu na działalność rolniczą, duże koszty jej utrzymania oraz brak wsparcia finansowego
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Ryc. 10. Czynniki wpływające na zaprzestanie rolniczego użytkowania ziemi

są również wg ankietowanych istotnymi przyczynami odchodzenia od działalności rolniczej. Nie
uznali oni za istotne czynników związanych z żyznością gleby czy niekorzystnym nachyleniem
terenu. Według nich najważniejszymi aspektami wpływającymi na zmiany w użytkowaniu gruntów są te ekonomiczne.
Podobne głosy pojawiały się wśród ankietowanych, którzy udzielili dodatkowych odpowiedzi
na pytanie o siły napędowe, na pierwszy plan wysuwają się ceny gruntów predestynujące je pod
zabudowę, a nie uprawę. Ankietowani zauważają, że może to być związane z napływem ludności
do Zabierzowa.
Respondenci wskazywali też na nierentowność małych gospodarstw, trudności małych gospodarstw w konkurowaniu z dużymi koncernami, rozdrobnienie gruntów, a także na negatywny
stereotyp rolnika, człowieka wsi w polskiej kulturze popularnej. Fakt, że praca na roli jest trudna
i wymagająca nie dodaje atrakcyjności temu wizerunkowi.
Opłacalność bądź nieopłacalność jest często jedną z ważniejszych sił napędowych działań
ludzkich. Według 61% respondentów wykorzystanie ziemi do celów rolniczych jest nieopłacalne, wg 22% opłacalne, natomiast 17 % zwraca uwagę, że opłacalność może zależeć od różnych czynników, wśród których wymieniano sposób uprawy, wskazując, że uprawa ekologiczna
może być opłacalna. W większości odpowiedzi wśród tych 17% dominuje tradycyjne podejście,
w którym zakładano, że opłacalność zależy od wielkości gospodarstwa czy uprawianego areału,
a większe gospodarstwa – wg ankietowanych – powinny sobie radzić lepiej z produkcją. Jeden
ankietowany podaje, że podejście biznesowe rolnika jest istotnym czynnikiem, który umiejętnie
kształtowany może zapewnić opłacalność (ryc. 11).
Kolejno zbadano odczucia mieszkańców dotyczące tego, jak będzie kształtował się proces
zaniechania rolniczego użytkowania gruntów w przyszłości. Według 47% respondentów zjawisko to nasili się, 30% stwierdziło, że pozostanie na takim samym poziomie, 19% nie ma zdania
na ten temat. Tylko 2% respondentów stwierdziło, że zjawisko zaniechania rolniczego użytkowania gruntów może występować w mniejszym nasileniu w przyszłości. Wśród innych odpowiedzi udzielonych przez respondentów znalazły się stwierdzenia, że wpływ na występowanie
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rolniczego zaniechania użytkowania terenu będą miały: atrakcyjność terenu pod zabudowę, malowniczość krajobrazu i dostępność komunikacyjna (ryc. 12). Według respondentów zaniechanie rolniczego użytkowania gruntów mogłoby przestać postępować, jeżeli w wyniku sprzedaży
gruntów pod zabudowę zaczęłoby brakować gruntów pod uprawę.
Według 78% ankietowanych grunty, na których zaniechano rolniczego użytkowania, są
przeznaczane pod zabudowę. Ankietowani precyzowali swoje odpowiedzi punktując, że na tych
terenach powstaną wg nich siedziby nowych firm, sklepy, mieszkania, hale produkcyjne, ale
również obiekty użyteczności publicznej, takie jak place zabaw, parki, obiekty sportowe. Wynika
z tego, że ankietowani łączą procesy urbanizacyjne w gminie ze zmianami w tradycyjnym użytkowaniu ziemi. Nieruchomość gruntowa jest postrzegana jako inwestycja, tylko kilku ankietowanych uważa, że nieruchomość może zostać pozostawiona sama sobie i nie być użytkowana.
Wśród możliwego zagospodarowania tych terenów ankietowani sugerują też celowe zalesienie.
Jako zachęty do prowadzenia działalności rolniczej ankietowani wymieniali głównie zachęty
finansowe, czyli dotacje, pomoc od gminy, państwa lub Unii Europejskiej. Ankietowani widzą też
potrzebę wspierania przede wszystkim małych gospodarstw, dopłat do upraw ekologicznych i do
sprzętu rolniczego. Takie rozwiązania mogą zachęcić młodych ludzi do podjęcia decyzji o prowadzeniu gospodarstwa rolnego i mogą poprawić warunki pracy w istniejących gospodarstwach.

17%

22%

Opłacalne
Nieopłacalne
Inne

Źródło: opracowanie własne

Ryc. 11. Opłacalność wykorzystania ziemi do
celów rolniczych
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2%
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19%
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Źródło: opracowanie własne

Ryc. 12. Kształtowanie się zaniechania rolniczego użytkowania gruntów w przyszłości
według respondentów
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Ankietowani zwracają też uwagę na kwestie podatkowe i koszty prowadzenia działalności
rolnej, które wpływają wg nich na niewystarczające zyski z produkcji rolnej. Stwierdzają również, że należy położyć nacisk na pokazywanie korzyści z działalności rolniczej i jednocześnie
uświadamiać społeczeństwu pozytywne efekty korzystania bezpośrednio z lokalnej ekologicznej
produkcji rolnej, najlepiej na indywidualne zamówienie i bez pośredników. Ankietowani zauważają, że społeczeństwo mogłoby zacząć korzystać z lokalnych zasobów, gdyby doszło do kryzysu, który mógłby wzmocnić lokalną produkcję i lokalne rynki zbytu. Według ankietowanych
do działalności rolniczej zachęcić mogłoby również traktowanie zawodu rolnika z szacunkiem
i zbudowanie pozytywnego obrazu rolnika.
Wśród ankietowanych 52 % użytkuje rolniczo swoje grunty, natomiast nie użytkuje ich
43%. Pośród osób użytkujących rolniczo swoje grunty 49% zakłada na nich ogrody przydomowe, 26% pola uprawne, 18% sady, plantacje drzew i krzewów, a 7% uprawę traw lub innych
roślin zielnych, ziół. Większość (84%) ankietowanych ma zamiar utrzymać obecny sposób zagospodarowania posiadanego terenu. Pozostali ankietowani mają zamiar teren sprzedać lub
przekazać w darowiźnie (11%) lub zmienić jego przeznaczenie (5%). Wśród badanych było
49% kobiet i 51% mężczyzn. Wśród ankietowanych przeważała grupa wiekowa od 36 do 65 lat
(51%). Ankietowani do 25 roku życia stanowili 24% wszystkich osób, między 26 a 35 rokiem
życia 21%, a powyżej 65 roku życia tylko 4%. Respondenci zamieszkujący miejscowość Bolechowice stanowili największą grupę wśród wszystkich badanych (21%). Mniej liczną grupę
stanowili mieszkańcy Zabierzowa (12%), Zelkowa (11%) i Rudawy (8%). W ankiecie wzięło
udział po kilka osób z pozostałych miejscowości. Swoich opinii nie przedstawili mieszkańcy
Młynki i Burowa (ryc. 13).

Źródło: opracowanie własne

Ryc. 13. Miejsce zamieszkania
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5. Dyskusja
Pilotaż spełnił swoją funkcję i udało się wyeliminować z treści ankiety niezrozumiałe sformułowania i treści (Grzeszkiewicz-Radulska, 2012). Tym niemniej jednak po przeanalizowaniu wyników
ankiety nasuwają się kolejne wnioski dotyczące konieczności poprawienia treści pytań. Wśród nich
jest przeformułowanie treści i dodanie skali Likerta przy pytaniach o siły napędowe zaniechania
rolniczego użytkowania gruntów. Pozwoliłoby to na otrzymanie bardziej precyzyjnych wyników.
Wśród sił napędowych przyczyniających się do zmian krajobrazu Antrop (2005) wymienia
urbanizację. Ankietowani zostali zapytani o przestrzenny skutek urbanizacji, jakim jest rozwój
zabudowy. W Zabierzowie, podobnie jak w miejscowościach podwarszawskich (Chmielewska,
2015), obserwuje się zmniejszenie powierzchni gruntów użytkowanych rolniczo i przyrost gruntów zabudowanych. Gmina Zabierzów graniczy z Krakowem. Z bliskością dużego miasta wiążą się
procesy rozprzestrzeniania się jego obszaru. Procesy urbanizacyjne oraz powiększanie się obszarów miast powoduje tworzenie się stref podmiejskich (Musiał-Malagó, 2014). Strefa podmiejska
nie ma wyraźnych, jasno określonych granic, ponieważ podlega ciągłej transformacji. Obszary
podmiejskie można określić jako strefę pomiędzy miastem a terenami wiejskimi, następuje na nich
zmiana użytkowania gruntów. Tereny rolne i krajobraz przekształcane są przede wszystkim przez
miasto (Harasimowicz, 2018). Obszar Krakowa historycznie powiększał się o przyłączane wsie
podkrakowskie (Prezydent Miasta Krakowa, 2004). Rozwój zabudowy w badanej gminie, usprawnienie komunikacji i utrata funkcji rolniczych może sprawić, że taki sam los spotka Zabierzów.
Ponadto w swoich odpowiedziach ankietowani stwierdzali, że przyczyną rozwoju zabudowy
jest również kolejna postulowana przez Antropa (2005) siła napędowa zmian krajobrazu – dostępność. Dostępność, bliskość Krakowa i lotniska sprawiają, że pogłębia się zarówno urbanizacja, jak i zaniechanie rolniczego użytkowania gruntów. Ponadto bliskość miasta powoduje, że na
badaną gminę pośrednio działa też globalizacja. Mieszkańcy Zabierzowa odchodzą od działalności rolniczej i szukają zatrudnienia w mieście, w którym wśród dużych pracodawców znajdują
się międzynarodowe korporacje.
Zjawiskiem, na które zwraca uwagę 95% ankietowanych, jest rozwój zabudowy w Zabierzowie. Może być on powodowany rosnącymi cenami nieruchomości i rosnącą wartością gruntu
(Bürgi i in., 2004), które zostały przez ankietowanych uznane za najważniejszą siłę napędową
powiększania się obszarów zabudowanych w gminie. Na ceny nieruchomości korzystnie wpływa
położona w pobliżu zieleń. W odpowiedziach ankietowani wielokrotnie podkreślali wartość,
malowniczość lokalnego krajobrazu i konieczność jego ochrony. Natomiast presja inwestycyjna
związana z przyrostem liczby ludności w gminie sprawia, że obszary zielone są narażone na
degradację, przez co nieruchomości mogą stracić na wartości. W gminie Zabierzów ankietowani obserwują przyrost liczby ludności, co jest związane z urbanizacją tych obszarów. Podobny
wpływ został zaobserwowany przez Nazera i in. (2010).
Ankietowani częściej zauważają rozwój zabudowy (95%) niż zaniechanie rolniczego użytkowania gruntów (74%). Może to wynikać z tego, że rozwój zabudowy bardziej wpływa na wyobraźnię i bardziej jednoznacznie zmienia krajobraz. Rozwój zabudowy wpływa też na emocje.
Postrzegamy zabudowę albo jako zagrażającą naszemu otoczeniu i naturze, albo jako szansę na
rozwój, znak postępu, zwiększenie wygody użytkowania przestrzeni, poprawę infrastruktury,
wzmocnienie gospodarki.
Łąki, pastwiska i pola uprawne są wg badań (Lieskovský i Bürgi, 2018) najmniej trwałymi
wśród krajobrazów. A jeżeli tak, to można domniemywać, że jesteśmy bardziej przyzwyczajeni do
zmian w krajobrazach rolniczych niż w pozostałych typach krajobrazu i dlatego poświęca się im
mniej uwagi niż zmianom związanym z zabudową. Każdy właściciel ma prawo do użytkowania
swojej nieruchomości w wybrany przez siebie sposób bądź do nieużytkowania jej wcale. Wśród
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przyczyn zaniechania rolniczego użytkowania gruntów podawanych przez ankietowanych na
pierwszy plan wysuwa się brak opłacalności prowadzenia działalności gospodarczej i przekonanie,
że małe gospodarstwa nie mogą konkurować z dużymi. Podobne przekonania wyrażali ankietowani w badaniach prowadzonych przez Kuntz i in. (2018) i Rajpara i in. (2019). Ponadto bliskość
miasta (Sroka i in., 2019) jest uznawana przez ankietowanych również za siłę napędową zaniechania rolniczego użytkowania gruntów, a nie tylko powiększania się zabudowy (Antrop, 2005).
Zarastanie nieruchomości drzewami i krzewami nie jest postrzegane jako stan permanentny,
a wg niektórych badaczy (Kowarik, 1995; Jakubowski, 2015) zielone przestrzenie, które nie są
już użytkowane rolniczo, bądź opuszczone przestrzenie poprzemysłowe z występującą sukcesją
roślinną stanowią atrakcyjny element przestrzeni i krajobrazu, szczególnie w tkance miejskiej.
Ankietowani chętnie odpowiadali na pytania otwarte i chętnie umieszczali swoje opinie
w pytaniach, w których znajdowała się opcja pozwalająca na wolną odpowiedź.
Zmiany w krajobrazie są nieuchronne i są elementem skomplikowanych procesów społeczno-gospodarczych. Mieszkańcy je zauważają. Zmiany te trzeba kształtować w taki sposób,
żeby wyważyć interes mieszkańców, rozwój gospodarczy i ochronę przyrody. Tak jak gospodarka wpływa na przyrodę, tak przyroda wpływa na gospodarkę, chociażby poprzez niższe ceny
nieruchomości w miejscach, w których brakuje zieleni. Zarówno decydenci (Rajpar i in., 2019),
jak i mieszkańcy (Bieling, 2013) powinni dbać o lokalne krajobrazy i kontrolować nagłe zmiany
w nich zachodzące, tak żeby zachować wartość lokalnej przyrody.
Metodą dbania o dziedzictwo kulturowe mające postać tradycyjnego krajobrazu wiejskiego,
może być wspieranie lokalnego rolnictwa ekologicznego, tradycyjnych upraw, zachęcanie do
zrównoważonego rolnictwa (Füsun Tatlidil i in., 2009), które ankietowani widzą jako realną
alternatywę mogącą wspierać zachowanie drobnej działalności rolniczej w gminie.

6. Wnioski
Celem niniejszej pracy było zbadanie postrzegania przez respondentów zmian w krajobrazie
kulturowym polegających na rozwoju zabudowy i zaniechaniu rolniczego użytkowania gruntów.
Według ankietowanych to czynniki społeczno-gospodarcze takie jak migracja ludności czy
też gęstość zaludnienia wpływają na występowanie rozwoju zabudowy i zaniechania rolniczego
użytkowania gruntów. Ankietowani zauważają przypływ nowych mieszkańców, czego konsekwencją jest zwiększenie liczby nowych budynków i pełnienie przez Zabierzów funkcji sypialni
miasta. Mimo że ankietowani nie byli pytani bezpośrednio o wartość krajobrazu na terenie gminy, to odpowiedzią często podawaną przez nich było, że to właśnie malowniczy krajobraz przyciąga deweloperów i nowych mieszkańców, co w efekcie daje zwiększenie powierzchni terenów
zabudowanych. Wzrost powierzchni gruntów zabudowanych jest widoczny również na danych
Corine Land Cover z 1990 i 2018 roku. Krajobraz Zabierzowa staje się coraz mniej zielony i coraz bardziej zurbanizowany, co może być związane z bliskością miasta i związaną z tym wysoką
wartością gruntów w badanej gminie. Rolnicza funkcja gminy traci na znaczeniu. Działalność
rolnicza jest nieopłacalna, dlatego w gminie występuje zjawisko zaniechania rolniczego użytkowania gruntów. Ankietowani uważają, że szansą na utrzymanie rolniczego użytkowania gruntów są dopłaty do działalności rolniczej i większa chęć do korzystania z atutów małoskalowego
rolnictwa ekologicznego. Zdają sobie jednak sprawę z wysokiej wartości gruntów w swojej gminie i tego, że to najprawdopodobniej przeznaczenie gruntów pod zabudowę stanie się udziałem
gruntów zaniechanych, a nie powrót do rolnictwa.
Z badania wynika, że mieszkańcy gminy Zabierzów są nieobojętni wobec zmian zachodzących w krajobrazie gminy. Zmienia się postrzeganie gruntów, które nie są już traktowane jedynie
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jako żywiciele, a są dobrami luksusowymi, inwestycją, miejscem zamieszkania, które może podnieść jakość życia. Dlatego cały czas nieuniknione jest znalezienie odpowiedzi na pytania: w jaki
sposób kształtować krajobrazy, żeby uniknąć niekontrolowanej zabudowy, ile powinno być przestrzeni zielonych lub takich przeznaczonych pod produkcję żywności na terenach podmiejskich,
ile zieleni powinno się znaleźć w otoczeniu każdego obywatela, żeby zapewnić dobrostan psychiczny i powiększyć jakość życia? Czy dla dobrostanu i jakości życia każdy obywatel powinien
mieć zapewniony odpowiednio zielony widok z okna? Te pytania mogą być początkiem dyskusji
nad standardami, które mogłyby uniemożliwić nadmierne zabudowywanie terenów zielonych.
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Streszczenie
Związki Zamojszczyzny z Małopolską są niezaprzeczalne i sięgają wielu płaszczyzn gospodarczych i kulturowych. Uwarunkowania terytorialne, polityczne i historyczne nie pozwalają postawić wyraźnej granicy kulturowej pomiędzy Małopolską a Zamojszczyzną. W artykule
omówiono rys historyczny Ordynacji Zamojskiej, kataster zamojski – jego cele i zadania, plan
zbiorowy dóbr Ordynacji Zamojskiej z 1906 roku oraz działalność geodezyjną mierniczego
zamojskiego Józefa Kolanowskiego, który jeszcze po drugiej wojnie światowej wykorzystywał
mapy katastru, projektując nowe układy gruntowe w przestrzeni rolniczej Zamojszczyzny.
Artykuł nosi cechy eseju literacko-naukowego prezentującego wyniki i punkt widzenia
autora, który badał historyczne materiały geodezyjno-kartograficzne przechowywane w Archiwum Państwowym w Zamościu oraz we własnych zbiorach geodezyjno-kartograficznych.
Same w sobie stanowią one dziedzictwo kulturowe sztuki geodezyjnej.
Słowa kluczowe: Zamojszczyzna, kataster, kartografia

1. Ordynacja Zamojska – rys historyczny
Ordynacja Zamojska była jedną z najbardziej długowiecznych instytucji gospodarczych w Polsce.
Funkcjonowała przez ponad trzy i pół wieku. Kres jej istnieniu położył dopiero dekret Polskiego
Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 1944 roku. Typ własności, jaką jest ordynacja, powstał
w XVI wieku. Głównym celem ich tworzenia były dążenia wielkich posiadaczy ziemskich do
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zagwarantowania swoim rodzinom pomyślnych warunków zapewniających znaczenie i wpływy
w państwie. Pierwsza ordynacja powstała w 1505 roku w Hiszpanii.
W latach 80. XVI wieku zgodę na utworzenie ordynacji otrzymali Radziwiłłowie i Jan Zamoyski. Zamoyski był jedną z najwybitniejszych postaci swojej epoki. Urodził się w 1542 roku
w rodzinie skromnego, niezamożnego szlachcica i tylko swoim talentom zawdzięczał olśniewającą karierę i olbrzymi majątek. U boku króla Stefana Batorego został kanclerzem i hetmanem
wielkim koronnym. Miał wpływ na najważniejsze decyzje w państwie. Okazał się zdolnym politykiem, dobrym strategiem wojskowym i wybitnym mecenasem nauki i kultury. Za dochody
czerpane z rozległych królewszczyzn nabywał kolejne posiadłości, a bogate ożenki pomnażały
jego majątek. Już w 1589 roku otrzymał zgodę sejmu na utworzenie ordynacji, zatwierdzoną rok
później. W skład ordynacji weszły 2 miasta i 39 wsi, była własnością niezbywalną, niepodzielną, a rodzina miała udział w dochodach, które przynosiła, bez prawa głosu w jej zarządzaniu.
Następcą ordynata był każdorazowo jego najstarszy męski potomek. Jan Zamoyski pozostawił
w 1605 roku swojemu synowi Tomaszowi ordynację o powierzchni 3710 km2, z 6 miastami
i 149 wsiami tworzącymi 10 tzw. kluczy. Po bezpotomnej śmierci w 1655 roku III ordynata Jana
„Sobiepana” Zamoyskiego „państwo zamojskie” przeżyło kryzys. Również w późniejszych latach
problemy z majątkiem doprowadziły do sytuacji grożących likwidacją ordynacji. W 1751 roku
doszło nawet do zajazdu w jej obronie. Roczny deficyt majątku ordynacji wynosił wtedy 435 tys.
złp. Po pierwszym rozbiorze Rzeczypospolitej teren ordynacji został podzielony granicą polsko-austriacką. Od 1783 roku ordynacja miała nową strukturę, dzieliła się na 26 kluczy (każdy miał
od 4 do 8 folwarków i 6 dóbr). W 1800 roku liczyła 10 miast i 195 wsi. W 1820 roku Zamość
został wyłączony z ordynacji, jej zarząd przeniesiono do Zwierzyńca, gdzie urzędował plenipotent generalny, a rezydencją Zamoyskich stał się pałac w Klemensowie. Po reformie uwłaszczeniowej z 1864 roku obszar ordynacji znacznie się zmniejszył. W 1938 roku miała powierzchnię
1910 km2, ale i tak była największą własnością ziemską w kraju. Ordynacja przestała istnieć na
mocy dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 6 IX 1944 roku. W wyniku reformy
rolnej najpierw upaństwowiono lub rozdano chłopom grunty rolne. Natomiast z chwilą upaństwowienia lasów – na przełomie 1944/45 roku – Ordynacja Zamojska de facto przestała istnieć,
a wraz z nią majątek, z którym były związane losy 16 pokoleń Zamoyskich. Ostatnim, XVI ordynatem był zmarły w 2002 roku Jan Zamoyski.
Podstawowy dochód ordynacji był generowany przez rolnictwo i leśnictwo. Duże zyski przynosił dobrze rozwinięty przemysł oparty na obu tych gałęziach gospodarki, a także wydobycie
kopalin. Pomimo że ordynacja miała w swych dziejach trudne okresy, na które miały wpływ
czynniki zewnętrzne, napięcia wywoływane perturbacjami rodzinnymi, jak i czasem nietrafione
decyzje ekonomiczne, był to dobrze zorganizowany, spójny organizm gospodarczy. Służby ordynackie nadzorowały wielki obszar, zapewniały sprawne funkcjonowanie rozległych dóbr, stabilność i planowość gospodarki. Na większości włości gospodarowano w systemie dzierżawnym.
Niezbędny był również odpowiedni aparat kancelaryjno-prawny regulujący i ustalający granice
poszczególnych majętności.
Ordynacja nie doczekała się kompletnej monografii, chociaż za cenne opracowania należy
uznać publikacje Kozaczka (2003); Orłowskiego (1969) i Tarnawskiego (1935, 1938). W Archiwum Państwowym w Lublinie znajduje się ponad 400 mb akt Archiwum Ordynacji Zamojskiej.
Opracowania doczekały się jedynie zbiory kartograficzne tego zespołu. Badania są nadal kontynuowane – Kędziora, Przegon (2005); Przegon, Żygawski (2018).
Na rycinie 1 przedstawiono tereny Ordynacji Zamojskiej w 1605 roku, kiedy zmarł pierwszy
ordynat, założyciel Zamościa (1580) i Ordynacji (1589) – Jan Zamoyski (Tarnawski 1935).
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Źródło: Tarnawski (1935)

Ryc. 1. Obszar Ordynacji Zamojskiej w 1605 roku

2. Kataster zamojski
Kataster zamojski został opracowany w latach 1875–1906 na potrzeby ówczesnej kancelarii Ordynacji Zamojskiej z siedzibą w Zwierzyńcu, po staraniach i na zlecenie XIV ordynata, Tomasza
Franciszka Zamoyskiego (1832–1889). Prace były kontynuowane za życia jego syna, XV ordynata – Maurycego Klemensa Zamoyskiego (1871–1939), kandydata prawicy i kontrkandydata
Gabriela Narutowicza na urząd prezydenta RP w 1922 roku.
W pracach nad katastrem wzorowano się na zasadach organizacyjnych i technicznych wykorzystanych przy opracowaniu katastrów austriackiego (odwzorowanie i prostokątny układ
współrzędnych, sekcyjny podział map) i pruskiego (sposób prowadzenia pomiarów i nowoczesny system miar). Operat katastru Ordynacji Zamojskiej był prowadzony przez biuro pomiarowe,
które powstało w 1859 roku przy Centralnej Kancelarii Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyńcu.
Do momentu wydania ukazu o uwłaszczeniu gruntów włościańskich w Ordynacji Zamojskiej
sporządzono wiele map jednostkowych (obrębowych) poszczególnych wsi, folwarków, lasów
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itp. Sporządzali je w skalach 1 : 4000 lub 1 : 5000 geodeci kluczowi wg zasad polskiej instrukcji
z 1839 roku. Mapy wykorzystywano również do przeniesienia pruską metodą „szpilkowania”
szczegółów sytuacyjnych na jednolite mapy wykonywane w skali 1 : 5000 po 1864 roku. Do
tego celu wykorzystywano także sieć triangulacyjną Tennera. Dla całej Ordynacji założono 654
kwadratowe sekcje map w skali 1 : 5000 o wymiarach boku 518,4 mm, co odpowiadało 2592 m
w terenie. Powierzchnię gruntów obliczano graficznie z mapy.
Analizy przekształceń struktury własnościowej gruntów na terenie powiatu zamojskiego
w latach 1918–1944 dokonał Kazimierz Tchórz, wieloletni pracownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Zamościu (Tchórz, 2008). Mapy
katastru zamojskiego były systematycznie aktualizowane, dzięki temu mogły być w dwudziestoleciu międzywojennym wykorzystane przez geodetów i mierniczych do prac geodezyjnych
dotyczących przede wszystkim likwidacji serwitutów na gruntach tabelowych i ordynackich.
Parcelowania majątków dokonywano w ramach ustaw o reformie rolnej z 1920 i 1925 roku,
a także na podstawie Ustawy o scaleniach gruntów oraz parcelacji majątków kościelnych pounickich i pocerkiewnych. Sejm Rzeczypospolitej uchwalił ustawę 31 lipca 1923 roku (Dz. U. nr 21,
poz. 144 z późn. zm.) (Tchórz, 2009).
Na rycinie 2 przedstawiono zasięg systemów katastralnych w okresie zaborów na tle współczesnych granic Polski. Linią przerywaną zaznaczono obecną granicę państwa polskiego; kolorem niebieskim granicę katastru pruskiego; kolorem czerwonym granice katastru austriackiego;
kolorem zielonym granice zaboru rosyjskiego i kolorem fioletowym granice katastru zamojskiego
(Polski kataster wczoraj, dziś i jutro…2003).
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Źródło: Polski kataster wczoraj, dziś i jutro… (2003)

Ryc. 2. Zasięg systemów katastralnych w okresie zaborów na tle współczesnych granic Polski
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3. Plan zbiorowy dóbr Ordynacji Zamojskiej z 1906 roku
Oprócz wielu map i planów powstałych w ramach prowadzenia katastru zamojskiego, w 1906
roku sporządzono w skali miary nowopolskiej 1 : 40000 „Plan zbiorowy dóbr Ordynacji Zamoyskiej położonej w guberni Lubelskiej powiat: Zamojskim, Biłgorajskim, Janowskim, Tomaszowskim w części Krasnystawskim i Hrubieszowskim z pomiarów dopełnionych od roku 1875 do
1906 przez geometrów Ł. Dorantta, K. Skórzewskiego, K. Pożerskiego, A. Sikorskiego na związku
trygonometrycznym z podstawy pomiaru Kraju przez generała Tennera”. W tytule planu podano
czas jego powstania, zakres opracowania terytorialnego, materiały, na podstawie których kartowano, oraz nazwiska jego autorów.

Opis techniczny planu
Plan zbiorowy dóbr Ordynacji Zamojskiej z 1906 roku to rozległa plansza o wymiarach 254 ×
264 cm. Rysunek planu wykonano na kartonie grafionem i piórkiem, a następnie przyklejono
na płótno. W dolnym lewym rogu umieszczono metrykę planu z informacjami podanymi w wyżej przytoczonym tekście oraz objaśnienia kolorów przyjętych dla oznaczenia poszczególnych
10 form użytkowania ziemi. Zastosowano wodne farby akwarelowe. Zabudowania oznaczono
schematycznie, podkolorowując je na ciemnobrązowo. Ogrody oznaczono ciemną zielenią, pola
orne kolorem różowym, łąki zgniłą zielenią, pastwiska jasną zielenią, lasy kolorem szarym, bagna niebieskimi kreskami, wody kolorem niebieskim, nieużytki jasnym brązem oraz drogi – również jasnym brązem (ryc. 3).

Charakterystyka treści planu
Plan zbiorowy dóbr Ordynacji Zamojskiej z 1906 roku jest planem sytuacyjnym. Przedstawia
strukturę użytkowania ziemi oraz strukturę władania gruntami w granicach Ordynacji. Dobra
Ordynacji Zamojskiej od południowego zachodu i południa graniczyły wówczas z terytorium
austriackiej Galicji. Na całej swej długości granica między Ordynacją a Galicją była jednocześnie
granicą państwową między cesarstwem rosyjskim a cesarstwem austriackim. Pozostała granica
Ordynacji oddzielała dobra prywatne w guberni lubelskiej. Na planie opisano w sumie 71 dóbr
przyległych, np.: „dobra pryw. Adamów”, „gr. dóbr pryw. Laziska”, „granica Ministrówka”, „dobra Żuków”, itp., wyraźnie zaznaczono również granice obszarów wyłączonych z opracowania
geodezyjnego. Były to: miasto Zamość z obrębem gruntów, miasto Tomaszów, grunty miasta
Szczebrzeszyna oraz miasto Biłgoraj.
Schematycznie zaznaczono zabudowania folwarków, przy których występowały ogrody,
łąki i pastwiska. W strukturze użytków rolnych przeważały grunty orne opisane jako pola orne,
a nieużytków praktycznie nie było, zajmowały one największą powierzchnię wśród gruntów ornych folwarku Lipiny Nowe. Duże powierzchnie dóbr Ordynacji Zamojskiej zajmowały kompleksy leśne. Największe występowały na południe i zachód od Zamościa. W kompleksach leśnych
wyróżniono obręby z podziałami gospodarczymi lasu. Na przykład w leśnictwie Janów zaznaczono obręb Wolaniowice, Jakuby, Wiąz, Czartoszowa. Cyframi rzymskimi oznaczono podziały
w ramach obrębów. Na planie została przedstawiona sieć komunikacyjna i hydrograficzna. Nieregularna sieć dróg łączyła poszczególne miejscowości i folwarki. Wdzierała się w kompleksy
leśne (drogi gospodarcze) oraz obszary pól ornych (drogi zbiorcze). Dukty leśne i drogi łączące
poszczególne formy użytków rolnych zaznaczono jako węższe od dróg komunikacji ogólnej.
Sieć hydrograficzną stanowiła rzeka San oraz mniejsze rzeczki i potoki, a także obszary bagienne i rybne stawy hodowlane. Opisano największe obszary bagienne, np. „Wielkie bagna”, „Pod
wielkim bagnem” czy „Rakowe bagno”. Znajdowały się one w leśnictwie Tereszpol. Dużo małych
enklaw bagiennych występowało w leśnictwie Krzeszów. Największy kompleks stawów rybnych
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rozciągał się na południe od folwarku Topornica, przetrwał do obecnych czasów. Z kolei folwark
Grusza Zaporska był położony na trzech wyspach otoczonych wodami stawu, a do zabudowań
prowadziła wąska grobla. Ponieważ plan dóbr Ordynacji Zamojskiej jest planem sytuacyjnym,
dlatego sieć hydrograficzna jest pomocna w odczytaniu konfiguracji terenu.
Na rycinie 3 przedstawiono fragment „Planu zbiorowego dóbr Ordynacji Zamojskiej z 1906
roku” (Kędziora, Przegon, 2005).

Źródło: Kędziora, Przegon (2005)

Ryc. 3. Fragment Planu zbiorowego dóbr Ordynacji Zamojskiej z 1906 roku
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Toponomastyka planu
Istotnym zagadnieniem w rozważaniach fizjograficznych, a także gospodarczych i kulturowych
jest toponomastyka. Wyjaśnia ona wiele zagadnień związanych z pierwotnym środowiskiem naturalnym, początkowym zajmowaniem i użytkowaniem terenu przez ludność, pochodzeniem
polan, rozłogów i ról, a także z genezą osadnictwa aż do momentu utrwalenia i powszechnego
stosowania nazw miejscowych. Istnieją różne źródła pochodzenia nazw. Między innymi występują nazwy typowo środowiskowe bardzo pomocne w analizie krajobrazu, patronimiczne, czyli
odojcowskie lub od wykonywanego zawodu, nazwy gospodarcze, nazwy pochodzące od organizacji obronnych, nazwy orientacyjne i nazwy nieznanego pochodzenia.
Różne mogą być potrzeby i metody nadawania nazw. Omawiany plan zawiera liczne określenia toponimiczne. Nazewnictwo jest związane ze strukturą władania gruntami, elementami
środowiska naturalnego oraz krajobrazu kulturowego. O strukturze władania danym obszarem
świadczą na przykład następujące określenia: „grunty włościan wsi Biszczy”, „grunty wsi Potoka Górnego i poduchowne”, „folwark Rybnica i grunty wsi Suśca i Skwarek”. Swoje nazwy
własne posiadały niektóre fragmenty użytków gruntowych, na przykład „<Jenda> łąka Potoka
Górnego”. Przy drogach bardzo często oznaczano karczmy. W okolicach folwarku Latoszyn i wsi
Radecznica były 3 karczmy oddalone od siebie o 230 prętów (około 994 m), 250 prętów (około 1080 m) i 320 prętów (1382 m). Odczyty wykonano w skali mapy w przeliczeniu na miary
współczesne. Nazwa Komanowa góra jest typową nazwą patronimiczną. Natomiast w granicach
miasta Tomaszowa zaznaczono młyn Pasieczna, a na terenie wsi Sabaudy koło Tomaszowa – Cegielnię. W tym przypadku podano nazwy obiektów gospodarczych.

Ocena wartości planu
Dokumentalna wartość planu tkwi w szczególnym odzwierciedleniu struktury użytkowania
i władania gruntami. Plan zawiera szereg elementów świadczących o ówczesnych walorach środowiska naturalnego i kulturowego człowieka. Specjaliści różnych dyscyplin naukowych oraz
grup zawodowych, jak: geodeci rolni, leśnicy, planiści, urbaniści, geografowie osadnictwa, historycy gospodarki, inżynierowie środowiska, itd. mają doskonały materiał porównawczy do
analizy zmian stosunków własnościowych, form użytkowania ziemi, lesistości, procesów urbanizacyjnych, sieci komunikacyjnej i hydrograficznej obszaru, który obejmuje plan. Informacje
zawarte w treści planu mogą służyć ogólnym koncepcjom rewitalizacji niektórych fragmentów
krajobrazu kulturowego.
Prezentowany plan ma duże walory dydaktyczne dla studentów kierunków studiów, w których programie przewidziano wykłady z miernictwa, geodezji rolnej, inżynierii środowiska,
planowania przestrzennego, rurystyki, ochrony dóbr kultury, itd., np. przy analizie jego treści
można rozważyć znaczenie granicy w rolniczym krajobrazie kulturowym. To właśnie geodeta,
wyznaczając punkty i linie graniczne, dokumentuje zasięg przestrzenny form użytkowania ziemi
i użytków gruntowych, określa granice kompleksów i pól uprawnych oraz granice własności.
Z kolei układ użytków pozwala na wydzielenie form krajobrazu wg różnych klasyfikacji. Analizując treść planu, należy także zwrócić uwagę na relacje, jakie istnieją między wkreśloną granicą
własności i dodatkowym opisem przynależności danego obszaru do dóbr tabularnych, włościańskich, czy duchownych.
Pochodzenie nazewniczej dokumentacji granic jest bardzo interesujące i wywodzi się z rozgraniczania dóbr ziemskich, jakie prowadzono w XVII i XVIII wieku. Znaczenie nazw opierało
się na trwałości związku nazwy z miejscem, które ona obejmuje oraz na jednoznaczności nazwy w porównaniu z określeniami bardziej ogólnymi. Ówczesna znajomość pełnych nazw była
bardzo powszechna, co ułatwiało wskazanie granicy (np. „rakowe bagno” jest określeniem pełnym w stosunku do nazwy „bagno”). Dopiero na dziewiętnastowiecznych mapach stałą granicę
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zaczęto wyznaczać przy wykorzystaniu środków geodezyjnych – np. po wykonaniu precyzyjnych pomiarów, punkt geodezyjny i linię graniczną. Dotychczasowy opis topograficzny granicy
i punktu granicznego zaczął tracić na znaczeniu. Na „Planie zbiorowym dóbr Ordynacji Zamojskiej z 1906 roku” granice pomiędzy różnymi formami własności wyznaczono metodami geodezyjnymi, pozostawiając jednak nadal bogate nazewnictwo miejscowe. Ułatwiało to znacznie
czytanie planu przez osoby nieznające się na sztuce mierniczej i geodezyjnych zasadach sporządzania map. Na planie można dokonywać pomiarów. Można przeliczać wyniki pomiarów w prętach na współczesne miary metryczne, eliminując częściowo wpływ deformacji papieru. Jednak
podstawową trudność sprawia wybór i identyfikacja tych samych punktów na mapie i w terenie,
dlatego plan ma przede wszystkim wartość historyczną.

4. Jan Kolanowski – mierniczy zamojski
Józef Kolanowski (1900–1987) był wybitnym geodetą wykonującym prace urządzeniowo-rolne
na Zamojszczyźnie. Jego osiągnięcia zawodowe, działalność społeczną oraz osobowość przedstawiłem w książce opublikowanej w 2011 roku (Przegon 2011). Wiedza geodezyjna Józefa Kolanowskiego była wszechstronna. Potwierdzają to liczne prace, które obecnie znajdują się w Archiwum Państwowym w Zamościu oraz na Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
w Starostwie Powiatowym w Zamościu. 4 maja 1928 roku zdał egzamin na mierniczego przysięgłego, co stanowiło podstawę do samodzielnego prowadzenia prac geodezyjnych oraz kierowania
zespołami wykonującymi takie prace. Zauważmy, że egzamin zdał 22 lata po ukazaniu się „Planu
zbiorowego dóbr Ordynacji Zamojskiej z 1906 roku”. Musiał więc korzystać z tego dokumentu
oraz innych opracowań powstałych w ramach prowadzonego katastru zamojskiego. Wymieńmy
niektóre prace: zakładanie poligonów; pomiary triangulacyjne; pomiary tachymetryczne; pomiary niwelacyjne; pomiary z wykorzystaniem stolika mierniczego; sporządzanie i kreślenie pierworysów; parcelacje i likwidacje wspólnot; likwidacja serwitutów i regulacja spraw serwitutowych;
obliczanie powierzchni działek i obrębów; ogólne pomiary majątków; parcelacje majątków pocerkiewnych; prace związane z komasacją a także parcelacją majątków; klasyfikacja gruntów;
układanie rejestrów pomiarowo-scaleniowych; scalenia gruntów rolnych; scalenia gruntów z regulacją osiedli; planowanie zwartych osiedli i projekty zagospodarowania gruntów rolnych; ustalenia stanu posiadania i projekty ekwiwalentów zamiennych; likwidacja szachownicy w lasach
państwowych i chłopskich pomiarowych; podziały i rozgraniczenia nieruchomości; prace polowe
i kameralne związane z osadnictwem żołnierskim na Wołyniu; pomiary miasta Szczebrzeszyna – wykonywanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych; graficzne wykończenie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamościa opracowanego przez prof. Jana Zachwatowicza
i Władysława Wieczorkiewicza; sporządzenie podkładów geodezyjnych pod rozbudowę zakładów przemysłowych w Zamościu, z doprowadzeniem bocznic kolejowych; opracowanie projektu
i wyznaczenie w terenie 103 działek budowlanych na terenie tzw. Zamczyska. Najbardziej rozbudowanym organizacyjnie, technicznie i prawnie zabiegiem urządzeniowo-rolnym jest scalenie
gruntów. Wykonał go w latach 1946–1948 Józef Kolanowski na części gruntów kolonii Rozdoły-Las położonych w powiecie zamojskim oraz we wsi Sitno. Na zachowanych archiwalnych mapach scaleniowych widać, jak precyzyjnie, dokładnie i estetycznie obiekt został wykreślony i opisany. Wartość merytoryczna treści i formy takich opracowań nie może być kwestionowana. Do
tego dochodzą walory estetyczne, które w przypadku prac inżyniera Józefa Kolanowskiego były
wyjątkowe. Uzasadnione zatem jest twierdzenie, że mierniczy był mistrzem sztuki geodezyjnej.
Na rycinie 4 przedstawiono plan gruntów folwarku Izbice Główne położonego w gminie
Aleksandrów, w powiecie zamojskim. Plan sporządził Józef Kolanowski w 1946 roku na pod-
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stawie pomiarów własnych oraz planu znajdującego się w Wydziale Hipotecznym przy Sądzie
Okręgowym w Zamościu. Oryginał planu o wymiarach 44,5 × 52,0 cm znajduje się w zbiorach
Jana Kolanowskiego (Przegon, 2011).

Źródło: Przegon (2011)

Ryc. 4. Plan gruntów folwarku Izbice Główne położonego w gm. Aleksandrów. Plan sporządził inż. Józef Kolanowski w 1946 roku
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Podsumowanie
Plan historyczny jako dokument inwentaryzacji faktycznego stanu zagospodarowania stanowi
jedno z najbardziej wyczerpujących i wiarygodnych oraz wolnych od subiektywnego spojrzenia
na epokę źródeł wiadomości o stosunkach przyrodniczych, gospodarczych, demograficznych,
jak również kulturowych, społecznych i politycznych danego obszaru. Z tego też względu plany
te poszukiwane są przez każdego badacza przeszłości, zaś każdy z nich dostosowuje do swojej
problematyki naukowej sposoby odczytywania i interpretacji zarówno treści, jak i formy planów
(Odlanicki i Milewski, 1958).
Zwiedzając Roztoczański Park Narodowy czy Puszczę Solską, wypoczywając w takich miejscowościach letniskowych jak Zwierzyniec, Krasnobród, Susiec, Nielisz, Józefów, Janów Lubelski
i wielu innych zatopionych w lasach Roztocza nie sposób nie pomyśleć o wzorowo prowadzonej
gospodarce w dawnej Ordynacji Zamojskiej. Plan dóbr Ordynacji Zamojskiej z 1906 roku może
stać się dokumentem poznawczym dla indywidualnych użytkowników i kolekcjonerów map oraz
turystów przemierzających tereny Zamojszczyzny. Pomaga nam przekonać się, w jakim stopniu
w ciągu ostatnich 115 lat uległ przekształceniu stan zagospodarowania krajobrazu.
Dobra Ordynacji Zamojskiej od chwili jej powstania w 1589 roku były systematycznie
ewidencjonowane. Z chwilą założenia katastru w 1875 roku powstała również profesjonalnie zorganizowana służba geodezyjno-kartograficzna. Efektem prowadzonych przez nią prac
był „Plan zbiorowy dóbr Ordynacji Zamojskiej z 1906 roku”. Nowoczesne metody fotografii
cyfrowej i zapisu elektronicznego treści graficznych na płytach CD umożliwiły zaprezentowanie tegoż planu szerokiemu gronu specjalistów, studentom wielu kierunków studiów oraz
pasjonatom interesującym się historią Zamościa, Ordynacją Zamojską i regionem zamojskim
(Kędziora, Przegon, 2005).
Ordynacja zamojska była największym dobrem gospodarczym „państwa zamojskiego”. Powstała dzięki nieprzeciętnym zdolnościom i wizji założyciela Zamościa – Jana Zamojskiego. Z kolei „Kataster zamojski” w znakomity, kompleksowy sposób inwentaryzował dobra rodu Zamojskich. Mierniczy – geodeci, zatrudniani stale przez kolejnych ordynatów, korzystali z ówczesnej,
ciągle ewaluującej metodologii prowadzenia prac pomiarowo-kartograficznych. Dokumentem
szczególnym był „Plan zbiorowy dóbr Ordynacji Zamojskiej z 1906 roku”. Był tak perfekcyjnie wykonany pod względem dokładności kartometrycznej i czytelności rysunku, że znakomity
mierniczy zamojski Jan Kolanowski mógł z niego korzystać jeszcze w latach 50–60. XX wieku.
Ze względu na stopień zniszczenia plan powinien zostać poddany pracom konserwatorskim nie
tylko dzięki funduszom Archiwum Zamojskiego, ale i wsparciu władz miasta Zamościa.
Wyrażam przekonanie, że również dorobek kartograficzny wpisuje się w dziedzictwo kulturowe województwa małopolskiego. To dzięki znakomitej pracy całych pokoleń geodetów zostały
zachowane w dokumentacji geodezyjno-kartograficznej układy ruralistyczne na ziemiach byłej
Ordynacji Zamojskiej.
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Streszczenie
Monarchia Habsburgów swoim zasięgiem obejmowała kilkanaście autonomicznych regionów,
w tym Galicję znajdującą się w części na obszarze Polski. W XIX wieku w C.K. Austrii dla każdej
gminy podatkowej (zwanej także gminą katastralną) założono operat składający się z części
opisowej oraz map wykonanych na podstawie dokładnych pomiarów terenowych. Bezpośrednie pomiary terenowe w Galicji realizowano przez około 18 lat, w 2 okresach: 1824–1830 oraz
1844–1854. Zgodnie z zapisami Konwencji Haskiej powstałe w ramach pomiarów katastralnych pierworysy map katastru podatku gruntowego stanowią narodowe dziedzictwo kultury.
Wykorzystując barwne oznaczenia, starano się zawrzeć na nich bogatą historyczną informację
na temat stosunków własnościowych, sposobu użytkowania gruntów, inwestycji i zagospodarowania terenu. Mapy katastru podatku gruntowego, zwane także mapami katastru franciszkańskiego, a w Polsce mapami katastru galicyjskiego, do dziś są podstawą badań naukowych,
analizy użytkowania gruntów, a w szczególnych przypadkach są materiałem dowodowym
w postępowaniach sądowych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kontekstu historycznego powstania map katastru galicyjskiego, zakres tematyczny map, sposób opracowania
tego geodezyjnego i materialnego dziedzictwa kultury. Zaprezentowano także wybrane przykłady map katastralnych dla gmin katastralnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Krakowa oraz należących w XIX wieku do krakowskiego okręgu podatkowego.
Słowa kluczowe: kataster podatku gruntowego, materialne dziedzictwo kultury, dokumentacja katastru franciszkańskiego, gmina katastralna
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1. Kataster podatku gruntowego – wprowadzenie
Kataster gruntów lub kataster podatku gruntowego to kompleksowa dokumentacja wszystkich gruntów w całym kraju. Wprowadzenie katastru podatku gruntowego zapoczątkowało
systematyczną ewidencję gruntów oraz ich pomiar. Po raz pierwszy przedstawiono w nim
graficznie obszar całego kraju, w tym również obszar zwolniony z podatku. Od początku powstania kataster był tak zaplanowany, aby mógł znaleźć liczne zastosowania jako kompletny
rejestr wszystkich gruntów w liczącej około 670 tys. km2 Monarchii Habsburgów (Kain i Baigent, 1992).
Początki katastru podatku gruntowego w Europie Środkowej sięgają XVIII wieku, jednak
kompleksowo był tworzony dopiero w XIX wieku, ponieważ do tego czasu technika pomiaru
geodezyjnego nie była aż tak zaawansowana, nie było też wystarczającej liczby mierniczych.
Wprowadzony powszechny system katastralny miał umożliwić przyjęcie zasad sprawiedliwego
opodatkowania, co od początku wprowadzenia wywołało sprzeciw „wielkiej własności ziemskiej” (Frajer i Fiedor, 2021).
Podatek gruntowy jest jedną z najstarszych danin publicznych. Pobierany podatek gruntowy
wspierał rozwój gospodarczy państw. Nowsze systemy katastralne, do których zaliczany jest kataster franciszkański (niem. Franziszeische Grundsteuerkataster), zawierały jako przedmiot opodatkowania nie tylko grunty produkcyjne, ale również nieprodukcyjne, takie jak drogi i ścieżki,
zbiorniki wodne czy nieużytki, itp.
Kataster franciszkański, zwany katastrem podatku gruntowego, został opracowany jako
kolejny po katastrze mediolańskim, terezjańskim oraz józefińskim. Prekursorem ustanowienia
ogólnego katastru podatku gruntowego w Europie była Francja. W 1808 roku Napoleon I nakazał przeprowadzenie generalnego pomiaru gruntów, sporządzenie map i utworzenie katastru
podatkowego. W niedługim czasie w ślad za nimi poszły inne kraje europejskie, w tym Austria,
która wydała 23. grudnia 1817 roku Grundsteuerpatent. Kataster franciszkański był z definicji katastrem stałym – ze względu na to, że wymiar podatku dla każdej parceli gruntowej pozostawał
niezmienny niezależnie od wprowadzanych ulepszeń gruntu (Harvey i in., 2014).
Zgromadzony podczas pomiarów katastralnych obszerny zasób kartograficzny oraz szczegółowy rejestr danych o gruntach służył w cesarsko-królewskiej Austrii nie tylko do celów podatkowych i gospodarczych, lecz pełnił także funkcje techniczne. Był pomocny przy reformie agrarnej,
w pracach urządzeniowo-rolnych, tj. przy scaleniach gruntów, likwidacji serwitutów, podziale
wspólnot gruntowych, parcelacji wielkiej własności ziemskiej, przebudowie dróg, projektowaniu
nowych linii kolejowych, melioracji i innych pracach inżynierskich (Fuchs i in., 2015).
W Małopolsce mapy katastru galicyjskiego są częścią zbiorów Archiwum Narodowego
w Krakowie. Obejmują 22 497 jednostek (128 serii) zobrazowanych na 40 334 skanach wysokiej
rozdzielczości (Przegon i in., 2017).

2. Uwarunkowania techniczne wprowadzenia katastru
franciszkańskiego
Przed przystąpieniem do szczegółowych pomiarów w całym cesarstwie wykonano triangulację trygonometryczną niezbędną dla zaplanowanych pomiarów gruntów. Wychodząc od
czterech triangulacji wojskowych (Wiener Neustadt, Wels, Radautz i Hall), dogęszczono sieć
i za pomocą trygonometrycznych i graficznych punktów obliczono prostokątny płaski układ
współrzędnych. W układzie tym nie uwzględniono krzywizny ziemi. Z założenia na każdą
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milę kwadratową, tj. kwadrat o boku 4000 sążni wiedeńskich (Klaftrów) (1 Klafter = 6 stóp
= 1,896 m; 1 Joch (morga austriacka) = 5754,642 m2), przypadały 3 punkty triangulacyjne.
Każda mila kwadratowa została podzielona na 20 sekcji pomiarowych (arkuszy map). Prostokąty te miały boki o długości 1000 (w kierunku wschód–zachód) oraz 800 (północ–południe)
sążni austriackich (Klaftrów) i powierzchnię 500 mórg austriackich (Jochów). Do triangulacji
graficznej należało wyznaczyć graficznie 3 punkty dla każdego z 20 arkuszy pomiarowych
(Affek, 2012).
Przedmiotem szczegółowego pomiaru geodezyjnego były granice gmin i parcel zarówno
gruntowych, jak i budowlanych wraz z pomiarem zabudowań i przestrzeni podwórzowych. Mierzono także obiekty stałe, takie jak mosty lub skrzyżowania, linie kolejowe, ulice i drogi oraz
brzegi cieków wodnych. W instrukcji z 1818 roku w 477 paragrafach opisano szczegółowe wytyczne dla prowadzonych pomiarów geodezyjnych (fragment na ryc. 1). Instrukcja została dostosowana do innowacji technicznych i nowych przepisów prawnych.
„Instruktion zur Ausfuhrung der Katastralvermessung” z 1824 roku, a także jej późniejsza
wersja z 1865 roku, zawierały szczegółowe wskazówki dotyczące ustalania przebiegu granic
i wyznaczania poszczególnych punktów granicznych. Cały operat pomiarowy katastru franciszkańskiego cechowały jednoznaczne zasady ustalania granic przez zainteresowane strony, sposoby markowania oraz kontrolowanego i precyzyjnego pomiaru punktów granicznych, jak również
staranna kontrola przeprowadzonego pomiaru (Lisec i Navratil, 2014).

Źródło: Instruktion zur Ausführung der zum Berufe des allgemeinen Katasters in Folge des 8. und 9. Paragraphen des
Allerhöchstens Patentes vom 23. Dezember 1817 angeordneten Landesvermessung, 1824, Wien

Ryc. 1. Fragment instrukcji do oznaczeń stosowanych na barwnych mapach katastru austriackiego
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Na podstawie pomiarów szczegółowych mierniczy opracowywali dla każdej sekcji pomiarowej sieć geodezyjną z trójkątami o długości boku około 200 sążni wiedeńskich (Klaftrów).
Pojęcie gminy katastralnej odpowiada gminie podatkowej w momencie wykonywania pomiaru
geodezyjnego. W przypadku, gdy obszar gminy był mniejszy niż 500 morgów austriackich (Jochów) (co odpowiadało arkuszowi mapy), jeśli gmina była całkowicie otoczona przez grunty
innej z gmin lub jeśli nieuporządkowane parcele gruntowe w różnych gminach były pomieszane,
wtedy arkusze dla gmin łączono.
Pierwszym etapem szczegółowych pomiarów było ustalenie granic gminy. Władze gmin
miały za zadanie oznakować granice przed przybyciem komisji do spraw opisu granic, naprawić uszkodzone znaki graniczne, w porozumieniu z sąsiednimi gminami uwidocznić jeszcze
nieoznakowane linie graniczne poprzez postawienie nowych znaków granicznych, uprzątnąć
zarośnięte granice, a także rozstrzygnąć spory graniczne. Po tych przygotowaniach następowało
komisyjne przejście dookoła wyznaczonych odcinków granic (wraz z przedstawicielami władz
ówczesnych gmin) i przygotowywano ich wstępny opis. Po zakończeniu prac pomiarowych kameralnie opracowywano ostateczny opis granic gmin katastralnych. Ten tabelaryczny wykaz
zawierał szczegółowe informacje na temat każdego znaku granicznego i właścicieli, na gruntach
których stał znak graniczny. Dodatkowo został opisany przebieg granicy (np. stromo, środkiem
ścieżki, itp.) wraz z podaniem odległości pomiędzy znakami granicznymi wg obowiązujących
jednostek (Dolejš i Forejt, 2019).
Szczegółowy pomiar parcel przeprowadzano w podziale na gminy katastralne poprzez graficzne wcięcie w przód przy pomocy stolika pomiarowego, przyjmując skalę mapy 1 : 2880
(to jest dziesięciokrotną skalę wojskową). Skala ta wynikała z tego, że na mapie katastralnej
1 calowi odpowiada 40 sążni wiedeńskich (Klaftrom) w terenie, ponieważ 1 Klafter to 72 cale,
więc 40 Klaftrów to 2880 cali. Wyjątkowo w przypadku gmin posiadających grunty o niższym
potencjale produkcyjnym lub dużych działkach stosowano skale wielokrotne tj. np. 1 : 5760, dla
gmin o gruntach o wysokiej jakości produkcyjnej lub małych parcelach stosowano skale 1 : 1440
lub nawet 1 : 720.
Do wyposażenia mierniczego realizującego pomiar gminy katastralnej należały stolik mierniczy wyposażony w busolę, libelę i centrownik, dziesięciosążniowy łańcuch mierniczy ze szpilkami, tyczki zaopatrzone w chorągiewki, czerpany papier rysunkowy o wysokiej jakości ze znakami
wodnymi, który służył do sporządzenia oryginalnej mapy katastralnej. Dodatkowo do dyspozycji
wykonawcy mapy pozostawały arkusze triangulacyjne zawierające współrzędne katastralne punktów triangulacji trygonometrycznej, współrzędne, wykaz i opis punktów triangulacji graficznej
IV rzędu dla arkusza triangulacyjnego oraz tymczasowy opis granic gminy katastralnej.
Deska stolikowa o wymiarach 70 na 80 cm miała mocny statyw i urządzenia do centrowania, poziomowania i orientacji na stanowisku. Kierownica o długości około 60 cm składała
się z mosiężnego lineału zaopatrzonego w przezierniki. W Galicji do pomiarów katastralnych
przeprowadzanych w latach 1844–1854 stosowano kierownicę zaopatrzoną w lunetę. Do zalet
metody stolikowej należały jej niskie koszty, szybkość pomiaru, a jednocześnie jego wystarczająca dokładność, także w terenach pagórkowatych i błotnistych (Fedorowski, 1974). Przecinające
się kierunki wyznaczone przez kierownicę były podstawą do nanoszenia na sekcję szczegółową
ustalonych i utrwalonych granic gminy katastralnej oraz oznaczonych palikami głównych załamań dróg, rzek, rowów, granic kompleksów, granic parcel i użytków gruntowych. Pomiar granic
w kompleksach przeprowadzany przy pomocy łańcucha mierniczego i węgielnicy zwierciadlanej
był wykonywany na podstawie linii pomiarowych założonych pomiędzy wyznaczonymi punktami głównych załamań kompleksów i dróg (Abart i in., 2011).
Granice własności były wskazywane przez samych właścicieli gruntu przed szczegółowymi
pomiarami geodezyjnymi. Następnie mierniczy wbijał paliki na załamaniach granic (przy aprobacie władz gminy katastralnej), a następnie zaznaczał na szkicu polowym konfigurację działek,
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nazwiska właścicieli, numery domów, charakterystykę prawną gruntu (dominikalny lub rustykalny), numery palików oraz długości pomierzonych odcinków. Po zakończeniu pomiarów przeprowadzano tzw. reambulację, tj. sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie przeprowadzonych
pomiarów i ustaleń na gruncie. Każdy pomiar był realizowany w obecności wcześniej wybranej
komisji gminnej, tak aby zapobiec celowemu pominięciu lub niedoszacowaniu wartości podczas
pomiaru działki (Fedorowicz, 1974). Natomiast wszelkie próby oszustwa były karane grzywną,
a wpływy z grzywny były wypłacane osobie, która zgłosiła niezgodność (Styś, 1932).
W 1822 roku założono prowincjonalne archiwa map, które miały służyć do przechowywania i zarządzania operatami pomiarowymi i szacunkowymi katastru franciszkańskiego,
a w 1833 roku powstało Centralne Archiwum Map Katastralnych w Wiedniu. Pomiary przeprowadzone w latach 1817–1861 na terenie ówczesnej Monarchii Austro-Węgierskiej (za wyjątkiem Węgier) w ramach katastru franciszkańskiego wykonano na obszarze 300 082 km2, na
którym mieściło się około 30 000 gmin katastralnych (tabela 1).
Tabela 1. Zestawienie wyników pomiarów przeprowadzonych w ramach katastru franciszkańskiego na terenie
Monarchii Habsburgów w latach 1817–1861
Zasięg prac
Nazwy krajów

Czas realizacji prac pomiarowych

Liczba gmin
katastralnych

Pow. w ha

Liczba parcel

Okres

Liczba lat

Dolna Austria

3 159

1 978 500

3 462 496

1817–1824
1828

9

Górna Austria
Salzburg

1 562

1 916 300

2 618 844

1823–1830

8

Styria

2 692

2 249 500

2 540 984

1820–1825

6

Tyrol Vorarlberg

1 051

2 929 100

2 462 107

1855–1861

7

Karyntia Karniola

1 738

2 032 500

2 616 749

1822–1828

7

Austria Przymorska

645

795 900

1 685 266

1818–1822

5

Dalmacja

744

1 279 300

2 381 495

1823–1830
1834–1837

12

Czechy (Bohemia)

8 967

5 195 300

9 321 064

1826–1830
1837–1843

12

Morawy i Śląsk

3 724

2 737 500

6 038 454

1824–1830
1833–1836

11

Galicja

5 955

7 849 300

15 211 974

1824–1830
1844–1854

18

319

1 045 000

798 707

1819–1823
1854–1856

8

30 556

30 008 200

49 138 140

Bukowina
Razem

Źródło: opracowanie własne na podstawie Abart i in. (2011)

Wprowadzenie katastru podatku gruntowego w części węgierskiej zostało zarządzone
w 1850 roku i w dużej mierze ukończone w 1858 roku. Pomiar na całym obszarze Monarchii
Austro-Węgierskiej objął 670 000 km2 (Abart i in., 2011).
Pomiary katastralne zostały zakończone w 1860 roku, to jest po ponad trzech dekadach
od momentu rozpoczęcia pomiaru szczegółów terenowych. Ponieważ w tym czasie zmianom
uległo użytkowanie gruntów, osoba właściciela, czysty dochód itp. przystąpiono do aktualizo-
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wania sporządzonego operatu katastru podatku gruntowego nazywanego reambulacją. Prace rozpoczęto w 1869 roku, a zakończono w 1882 roku. W związku z tym dokumentacja
austriackiego katastru gruntowego nazywana jest także zreambułowanym stałym katastrem
podatku gruntowego. W 1892 roku, tj. po wprowadzeniu przez Międzynarodowe Biuro Miar
i Wag metrycznego systemu miar, zostały wydane tabele do przeliczania czystego dochodu
i powierzchni parcel z systemu miar austriackich (sążni wiedeńskich) na system miar metrycznych. Zadanie to zrealizowano w latach 1896–1898 (Fedorowski, 1974).

3. Operat katastru franciszkańskiego
Operat podatku gruntowego opracowany wg zaleceń metryki franciszkańskiej składał się z części kartograficznej (map) i opisowej (księgi i akta), dodatkowo dla celów statystycznych sporządzano zestawienia powierzchni użytków gruntowych, ich klas oraz czystego dochodu. Jak już
wcześniej wspomniano, mapy charakteryzują się jednolitym podkładem opartym na triangulacji.
Przy planowaniu pomiarów katastralnych dla poszczególnych jednostek podziału terytorialnego wprowadzono podstawowe pojęcia jednostek powierzchniowych, tj. gminę katastralną,
czyli jednostkę administracyjną, na czele której stał wójt oraz parcelę, którą był jednolity obszar
użytku gruntowego (łąka, pastwisko lub rola) lub jego część stanowiąca odrębny przedmiot
własności lub władania. W celu dokonania pomiaru szczegółów terenowych, czyli sporządzenia
mapy oryginalnej, kraje wchodzące w skład monarchii zostały podzielone na obwody, tj. rejony
odpowiadające ówczesnym powiatom (np. Krakauer Kreis – obwód Kraków).
Układ sekcyjny oraz plan sekcji umieszczano na planszy tytułowej. W gminie katastralnej
zastosowano jednolitą numerację parcel podaną w liczbach całkowitych. Przedstawiane na mapach parcele gruntowe różniły się kolorem od parcel budowlanych. Wtórny podział parcel oznaczano ułamkami wg zasady, że dotychczasowy główny numer był łamany przez liczbę nowoutworzonych parcel (Lisek i Navratil, 2014). Księgi zawierają rejestr parcel, arkusze posiadłości
gruntowej oraz alfabetyczny i arytmetyczny spis posiadaczy, wypisy hipoteczne – w tym numer,
nazwisko właściciela, numer arkusza posiadłości gruntowej oraz numery parceli należących do
nieruchomości. Akta składają się z wykazów przybytków i ubytków sporządzonych wg gmin
katastralnych, manualiów, czyli roboczych szkiców polowych, szkiców indykacyjnych, czyli litograficznych odbitek map katastralnych, na których nanoszono pomiary polowe (np. czerwonym kolorem).
Rok przed rozpoczęciem szczegółowych pomiarów granice gmin katastralnych zostały komisyjnie sprawdzone i zatwierdzone. Protokoły graniczne były opracowywane dwukrotnie. Pierwszy opis granic, tzw. tymczasowy „Vorläufige Grenzbeschreibung”, powstawał po ukończeniu
triangulacji graficznej oraz co najmniej rok przed rozpoczęciem pomiaru stolikowego w wyznaczonym rejonie. Opis ten był sporządzany przez komisarza z rejonu i mierniczego. Przed
rozpoczęciem opisywania granic gminy miały za zadanie utrwalić granice na gruncie znakami
granicznymi (zwykle kopcami) oraz uzgodnić te sporne lub w przypadku braku ugody oznaczyć
trwale sporne odcinki na gruncie. W opisywaniu granic brali udział: komisarz rejonowy, geodeta, zainteresowane strony, przedstawiciele gmin, obszarów dworskich oraz po dwóch członków
z każdej gminy znających dobrze przebieg granic gmin. Po zakończeniu obchodu granicy gminy
katastralnej protokół był odczytywany członkom komisji i uwierzytelniany podpisami uczestników rozgraniczenia. Drugi opis granic, tzw. ostateczny „Definitive Grenzbeschreibung”, powstawał po zakończeniu pomiaru gminy katastralnej.
Szkice polowe (manualia) powstawały podczas pomiarów stolikowych bezpośrednio na
gruncie. Zostały one opracowane bez zachowania skali i zawierały „przedstawienie parcel wg
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oka mierniczego oraz numery palików”, nazwiska właścicieli, jak również miary kontrolne. Manualia były wykorzystywane do uzupełnienia brakujących szczegółów sytuacyjnych na każdej
sekcji szczegółowej. Pełna sekcja mapy zawierała 4 pojedyncze szkice polowe.
Mapa pierwotna, tzw. pierworys lub oryginalna mapa katastralna (Urmappe), to oryginalnie
wykreślony na papierze czerpanym w formacie 53 cm na 66 cm arkusz mapy, na którym mierniczy nanosił w skali 1 : 2880 wszystkie punkty graniczne dla granic własności oraz dla upraw, jak
również naroża budynków. Pełna, oryginalnie pomierzona treść była przeznaczona do dalszego
opracowania graficznego zgodnie z przygotowaną instrukcją. Był to wstępny obraz pokolorowany zgodnie z legendą, który stanowił podstawę do sporządzania litografii. Na mapach katastralnych zawarto szczegółową i precyzyjną treść, na którą łącznie z wzorcami i kolorystyką składało
się około 150 oznaczeń (ryc. 2, 3). Pierworysy map katastru franciszkańskiego, czyli oryginalne
mapy katastralne, zgodnie z zapisami Konwencji Haskiej są uznawane za dziedzictwo kultury.
Pomimo naklejania na deskę stolikową i mimo długotrwałego wykorzystywania do pracy w terenie są tylko nieznacznie zdeformowane, co świadczy o trwałym podłożu rysunkowym. Duża
staranność i dokładność naniesienia ramek sekcyjnych umożliwia wykorzystanie tych map przy
współczesnych pracach geodezyjnych (Fedorowski, 1974).
Równolegle do powstającego pierworysu mapy mierniczy lub ich pomocnicy opracowywali
tzw. szkic indykacyjny (Indikationsskizze) na zwykłym papierze. Szkice te zawierały numery parcel, nazwiska i adresy właścicieli gruntów. Na ich podstawie w zimowych miesiącach kameralnie
tworzono operat opisowy zawierający protokół parcelowy, spis właścicieli, budynków, arkusz
posiadłości gruntowej, zestawienie powierzchni upraw itp. Tak zwani indykatorzy, tj. okoliczni
mieszkańcy, którzy wskazywali punkty graniczne każdej parceli, musieli potwierdzić zgodność
mapy ze stanem faktycznym na odwrocie każdego arkusza. Na szkice indykacyjne nanoszono
kolorem czerwonym pierwsze zmiany i uzupełnienia o charakterze własnościowym, w tym podziały, a numery podzielonych parcel gruntowych oznaczano małymi literami łacińskimi. Wkre-

Źródło: Archiwum Państwowe w Krakowie, Mapy katastru austriackiego 1848 r., sygn. 29/280/0/9.1/1256

Ryc. 2. Opis tytułowy mapy katastralnej dla gminy katastralnej Mydlniki wraz z podziałką wg miar austriackich
(sążni) oraz zarysem rozłożenia arkuszy

337

Stanisław Bacior

Źródło: Archiwum Państwowe w Krakowie, Mapy katastru austriackiego 1848 r., sygn. 29/280/0/9.1/1316

Ryc. 3. Fragment mapy pierwotnej katastru austriackiego dla gminy katastralnej Pleszów w dystrykcie krakowskim

ślano nowe budynki, drogi, wykonywano korekty i regulacje przebiegu dróg, rzek i potoków.
W przypadku budynków mieszkalnych pogrubiano tę ścianę budynku, w której znajdowało się
wejście. Budynki drewniane kolorowano na żółto, murowane na kolor czerwony (ryc. 4). W Polsce zmiany na nich nanoszono do 1952 roku.
Szkice indykacyjne różniły się od pierwowzoru szczegółami, np. brakiem ramek i oznaczeń
calowych. Niekiedy numery arkuszy były umieszczane wewnątrz arkusza, a nie na zewnątrz
ramki. Często podawane były również oznaczenia kolumny i strefy. Mapy te, zorientowane
w układzie sekcyjnym, przygotowano dla każdej miejscowości stanowiącej jednostkę ewidencyjną, tj. gminę katastralną. Na planszy tytułowej umieszczano plan sekcji, podziałkę oraz nazwę
miejscowości z podziałem na miasto lub wieś, cyrkuł, rok pomiaru, nazwiska litografujących
oraz rok ukończenia litografii. Na odbitkach litograficznych stosowano tylko kilka kolorów:
żółty dla oznaczenia obiektów drewnianych, czerwony – murowanych, niebieskim oznaczano
wody, brązami oznaczano drogi oraz odcieniami szarego – lasy, a różnymi odcieniami zieleni –
tereny zielone, ogrody, parki.
Do 1861 roku reprodukcje map wykonywano tzw. metodą mokrą, a wykonane odbitki
były w znacznym stopniu zdeformowane. Po 1861 roku odbitki wykonywano metodą suchą, te
niewiele różniły się od map oryginalnych. W latach 1861–1871 na pierwotne mapy naniesiono
kolorem czerwonym zmiany wynikające z pomiarów reambulacyjnych. Natomiast około 1870
roku wprowadzono tzw. mapę reambulacyjną wykorzystywaną w celu sprawdzenia i korekty
mapy katastralnej. Wraz z pomiarami reambulacyjnymi wprowadzono na mapy miary metryczne (ryc. 5).
Podstawowymi dokumentami w części opisowej operatu katastru franciszkańskiego były
protokół parcelowy, arkusz posiadłości gruntowej i alfabetyczny spis posiadaczy. Protokół par-
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Źródło: Archiwum Państwowe w Krakowie, Mapy katastru austriackiego 1848 r., sygn. 29/280/0/9.1/1676

Ryc. 4. Fragment szkicu indykacyjnego dla Borku Falęckiego z graficznym oznaczeniem drzew, krzyży przydrożnych, sposobu użytkowania oraz z barwnym oznaczeniem zabudowań – ognionieodpornych – kolorem żółtym oraz
murowanych – kolorem czerwonym

Źródło: Archiwum Państwowe w Krakowie, Mapy katastru austriackiego, sygn.
29/280/0/9.1/3479

Ryc. 5. Oznaczenie na odbitce litograficznej mapy katastralnej z 1871
roku dla gminy katastralnej Mydlniki.
Zamieszczono dwie skale – pierwszą
odpowiadającą sążniom wiedeńskim
oraz drugą z podziałką metryczną. Na
stronie tytułowej umieszczono również „ustawienie arkuszy”
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celowy był wtórnikiem oryginalnego protokołu parcelowego, którego treść stanowiły numer
arkusza posiadłości gruntowej, klasa gruntu oraz czysty dochód z parceli. Arkusz posiadłości
gruntowej był sporządzany dla każdego posiadacza gruntu i stanowił szczegółowy wykaz powierzchni parcel stanowiących odrębny przedmiot posiadania w gminie katastralnej, wykaz czystego dochodu dla każdej parceli katastralnej i ogólny czysty dochód, który stanowił podstawę
naliczenia podatku. Alfabetyczny spis posiadaczy gruntowych był sporządzany dla każdej z gmin
katastralnych. Zawierał nazwiska wszystkich posiadaczy w kolejności alfabetycznej, liczbę porządkową arkusza posiadłości gruntowej właściciela, numer domu, miejsce zamieszkania, liczbę
współposiadaczy i in.

4. Mapy katastru galicyjskiego w Małopolsce i w okręgu
krakowskim
Na obszarze Galicji, tj. w obecnym województwie podkarpackim, małopolskim oraz śląskim
w ramach wprowadzenia stałego katastru podatku gruntowego objęto pomiarami 354 gminy.
Obecnie województwo małopolskie obejmuje obszar około 15 tys. km2, tj. 182 gminy, w tym
14 miejskich, 46 miejsko-wiejskich oraz 122 wiejskie. 153 gminy spośród ogólnej liczby małopolskich gmin zostało w całości lub w części objętych pomiarami w ramach galicyjskiego katastru
gruntowego (por. ryc. 6). Gmina katastralna zdefiniowana w katastrze franciszkańskim to pojęcie tożsame z obrębem ewidencyjnym, na obszarach wiejskich odpowiada jednej miejscowości.
W obecnych granicach administracyjnych można wyróżnić 61 gmin katastralnych włączonych
do Krakowa przed 1915 rokiem, dla których opracowane zostały mapy katastru franciszkańskiego (ryc. 7 i 8). Mapy katastralne obejmują również samo miasto Kraków wraz z ówczesnymi
przedmieściami, tj. Kleparzem, Czarną Wsią, Piaskami, Stradomiem, Wesołą, Smoleńskiem, Ka-

Źródło: opracowanie własne

Ryc. 6. Obszar objęty galicyjskim katastrem gruntowym na tle Małopolski. Czarnym szrafem oznaczono obszar powiatu podatkowego miejskiego krakowskiego, kolorem zielonym gminy katastralne włączone do miasta Krakowa
przed rokiem 1915. Brązowym szrafem oznaczono gminy katastralne leżące w krakowskim powiecie podatkowym,
dla których sporządzono mapy katastralne, należały one do okręgów: Balice, Czernichów, Liszki oraz Mogiła
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Ryc. 7. Gminy katastralne galicyjskiego katastru gruntowego Cesarstwa Austrii przyłączone do Krakowa po
1915 roku. 1. Bielany, 2. Bieńczyce, 3. Bieżanów, 4. Bodzów, 5. Borek Fałęcki, 6. Branice, 7. Bronowice Małe,
8. Bronowice Wielkie, 9. Chełm, 10. Czyżyny, 11. Górka Narodowa, 12. Grębałów, 13. Jugowice, 14. Kantorowice, 15. Kobierzyn, 16. Kosocice, 17. Kostrze, 18. Kościelniki, 19. Krzesławice, 20. Kurdwanów, 21. Lubocza,
22. Łagiewniki, 23. Łęg, 24. Łuczanowice, 25. Mistrzejowice, 26. Mogiła, 27. Mydlniki, 28. Olsza, 29. Olszanica,
30. Opatkowice, 31. Piaski Wielkie, 32. Pleszów, 33. Prądnik Biały, 34. Prądnik Czerwony, 35. Prokocim, 36. Przegorzały, 37. Przewóz, 38. Przylasek Rusiecki, 39. Pychowice, 40. Rajsko, 41. Rakowice, 42. Ruszcza, 43. Rybitwy,
44. Rżąka, 45. Sidzina, 46. Skotniki, 47. Soboniowice, 48. Swoszowice, 49. Tonie, 50. Tyniec, 51. Wadów, 52. Węgrzynowice, 53. Witkowice, 54. Wola Duchacka, 55. Wola Justowska, 56. Wolica, 57. Wróblowice, 58. Wróżenice,
59. Wyciąże i Przylasek Wyciąski, 60. Zbydniowice, 61. Zesławice

zimierzem oraz Kawiorami. Jako odrębne gminy podatkowe wymieniane są w granicach miasta ponadto Krowodrza, Łobzów, Nowa Wieś Narodowa, Grzegórzki oraz Zwierzyniec z częścią
Półwsi Zwierzynieckiej.
Treść map pozwalała odnaleźć granice własności, dokładne pokrycie terenu (bez ukształtowania), sposób użytkowania oraz zainwestowania terenu, rodzaj dróg, materiał, z którego
wykonano budynki i budowle, rodzaj upraw, typy lasów i była ściśle powiązana z określaniem
wysokości podatków.
W legendzie map zamieszczano także przykłady oznaczeń szczególnych, w tym typy pokrycia terenu, tj. pola uprawne (niem. Ackerland), ogrody (Gartenland), ruiny (Ruine), rzeki
i strumienie (Flüsse) oraz potoki (Bäche).
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Źródło: opracowanie własne na podstawie zbiorów Państwowego Archiwum w Krakowie, Mapy katastru austriackiego, sygn. 29/280/0/9.1/1231, 29/280/0/9.1/1284, 29/280/0/9.1/956, 29/280/0/9.1/956, 29/280/0/9.1/1251,
29/280/0/9.1/1071, 29/280/0/9.1/926, 29/280/0/9.1/1256

Ryc. 8. Mapy galicyjskiego katastru gruntowego (katastru franciszkańskiego) dla gmin katastralnych: Łuczanowice,
Olszanica, Bronowice Wielkie, Łagiewniki, Grębałów, Bodzów, Kobierzyn, Mydlniki. Kolorowane na podobieństwo
pierworysów odbitki litograficzne map oryginalnych, tzw. Wiedenki, przechowywane były w cesarskim archiwum
w Wiedniu. Po upadku Cesarstwa Austrii zostały odzyskane przez Polskę na mocy Traktatu z St. Germain z dnia
10 września 1919 roku i Konwencji rzymskiej, którą podpisały 6 kwietnia 1922 roku wszystkie kraje zaanektowane
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4. Podsumowanie i wnioski
Kataster franciszkański był jednolitym rejestrem obejmującym obszar Monarchii Austro-Węgierskiej. W tym rejestrze przedstawiono wszystkie parcele w dużej skali, stanowił on podstawę do
naliczania podatku gruntowego. Była to kompleksowa dokumentacja kartograficzna i statystyczna warunków gospodarczych i społecznych w pierwszej połowie XIX wieku. Pomiar i oszacowanie plonów wszystkich ziem należących ówcześnie do cesarstwa Habsburgów było wielkim
osiągnięciem technicznym i kulturalno-politycznym.
Dokumentacja katastru franciszkańskiego stanowi nieocenione źródło informacji, a jednocześnie materialne dziedzictwo kultury. Ma pewne niedociągnięcia wynikające m.in. z różnych
umiejętności mierniczych, którzy tylko po części mieli wykształcenie uniwersyteckie, z różnego
wyposażenia zespołów pomiarowych, czy z samej metody pomiaru przy pomocy stolika pomiarowego, która wymagała dobrej widoczności mierzonych obiektów. Pomiary katastralne były
także w niektórych przypadkach obarczone błędami ze względu na brak nacisku na kontrolę,
np. obszary zwolnione z podatków lub o niskich podatkach były badane z mniejszą dokładnością, przebieg dróg publicznych był nierzadko „przerwany”, a granice upraszczane. Pomimo tych
niedociągnięć historyczne mapy austriackiego katastru gruntowego stanowią niezaprzeczalne
dziedzictwo kulturowe nie tylko Galicji (części Małopolski), lecz także wszystkich krajów współtworzących Monarchię Habsburgów.
Oprócz podstawowego celu, jakim było naliczenie wymiaru podatku gruntowego, pomiary katastralne z XIX wieku dostarczały bogatego materiału do wykorzystania w innych gałęziach administracji, a także do badań naukowych na różnych płaszczyznach. Ich graficzna
jednolitość pozwala obecnie na prowadzenie studiów porównawczych. Przesłanki te przemawiają za wysoką wartością historyczną, jak i naukową map byłego katastru franciszkańskiego.
Niewątpliwie są one świadectwem materialnym historii regionu zapisanym w formie kartograficznej.
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Streszczenie
Z racji swojego specyficznego położenia i warunków naturalnych Kraków jest przykładem miasta, którego rozwój wywarł znaczący wpływ na kształtowanie się środowiska, układu przestrzennego i lokalnego klimatu. Korzystne warunki terenowe Krakowa: sieć wodna, grunty
lessowe, liczne jaskinie i złoża krzemienia przyczyniły się do tego, że osadnictwo na tych ziemiach trwa prawie 200 tys. lat.
Przeszłość określonego obszaru terenu jest dziedzictwem i ma zasadnicze znaczenie przy
projektowaniu jego zagospodarowania nie tylko ze względu na mechanikę gruntu, jego charakterystykę ukształtowaną przez konkretne czynniki środowiskowe przez setki lat, ale także na
układ przestrzenny i klimat, jakie powstały jako skutek oddziaływania środowiska istniejącego
w przeszłości. Mogą one synergicznie oddziaływać w przyszłości z mającą zaistnieć (projektowaną) nową infrastrukturą urbanizacyjno-przemysłową. Tak było w przeszłości i jest obecnie.
Z tego wynika ekologiczne znaczenie znajomości przeszłości rozpatrywanego terenu stanowiącego swego rodzaju dziedzictwo kulturowe.
Obrazy satelitarne oraz lotnicze, a także materiały archiwalne stanowią doskonały materiał
porównawczy dla określenia zmian środowiskowych, w tym również hydrograficznych, jakie
zaszły nie tylko w ostatnich latach, ale i pośrednio w szerszym przedziale czasowym.
Do analizy wykorzystano historyczne materiały opisowe i kartograficzne, chociaż istniejąca
niegdyś sieć hydrograficzna miasta pozostawiła po sobie charakterystyczne ślady widoczne nawet na obrazach satelitarnych terenu Krakowa (szczególnie w spektrum podczerwieni), które
pośrednio pomagają w identyfikowaniu istniejących dawniej terenów podmokłych, stawów
i rzek. Interesujących informacji uzupełniających mogą dostarczyć również metody radieste-
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zyjne potwierdzające lokalizację dawnych cieków wodnych. Dla wyraźniejszego zobrazowania
zmian rzeźby terenu dawnego Krakowa przedstawiono jego model przestrzenny.
Słowa kluczowe: rzeźba terenu dawnego Krakowa, hydrografia, układ przestrzenny miasta

1. Analiza rzeźby terenu Krakowa na przestrzeni wieków –
wprowadzenie
Jak wykazały własne badania terenowe oraz analiza materiałów kartograficznych, potwierdzone
przeglądem literatury przedmiotowej powstałej w ciągu wielu wieków i dziesięcioleci, nastąpiło
znaczne zubożenie sieci wodnej miasta. Zniknęły liczne koryta rzek, stawy, brody, sadzawki,
fosy, rozlewiska i bagna. Z badań wynika, że teren Krakowa uległ niemal całkowitemu osuszeniu.
Główna rzeka Krakowa – Wisła, rozlewała się dawniej bardziej po pobliskich terenach, tworząc
stawy, bajora i wyspy; o jej licznych wylewach, które miały miejsce jeszcze w XIX wieku (powódź
w 1899 roku) mogą świadczyć stare fotografie (znajdujące się m.in. w Archiwum M. Krakowa),
na których widać Wisłę sięgająca aż po park Jordana, ul. Zwierzyniecką i obecną ul. J. Piłsudskiego, przy której ówcześnie znajdował się wiadukt kolejowy.
Stara Wisła rozlewała się między Wawelem a Okołem i tam uchodziła do zakola głównego
koryta znajdującego się pod Wawelem, a w okolicach obecnego Mostu Grunwaldzkiego rozszczepiała się na trzy ramiona, natomiast na Stradomiu tworzyła charakterystyczne „kocie oko”.
Bez zmian pozostało natomiast ujście Rudawy do Wisły znajdujące się przy klasztorze norbertanek. Zlikwidowano natomiast koryto Rudawy przepływającej przez obszar Błoń oraz jej młynówkę płynącą w kierunku dzisiejszych ulic: Łobzowskiej, Dolnych Młynów, Krupniczej, Retoryka
i uchodzącą do Wisły w pobliżu dzisiejszego mostu Dębnickiego u wylotu ul. Retoryka, gdzie
jeszcze w latach 1822–1910 istniał przy ul. Zwierzynieckiej most przerzucony przez Rudawę.
Wiązało się to także ze zlikwidowaniem dużego stawu Sasorskiego o powierzchni 4,5 ha, który
znajdował się w okolicach ulic Senatorskiej, Salwatorskiej i Placu na Stawach, a także 4 mniejszych (0,3–0,8 ha) stawów o łącznej powierzchni 1,5 ha, położonych w okolicach ul. Kraszewskiego i Fałata oraz z osuszeniem występujących w tym rejonie bagien.
Nie istnieje także półtorahektarowy staw Żabikruk położony w pobliżu zakola Wisły przy
dzisiejszym Placu na Groblach, ani też fosa rozciągająca się od niego na długości około 1 km
w kierunku wschodnim ku ul. Franciszkańskiej i Gertrudy.
W miejscu 2 sąsiadujących ze sobą, nieco ponad jednohektarowych stawów, które były pozostałością koryta Wisły przebijającej się przez Dębniki okresowo od XVIII do początku XIX wieku, istniało w następstwie Jezioro Jelitowskie (powierzchnia szacowana na około 5 ha), położone po drugiej stronie Wisły, naprzeciwko Wawelu, gdzie obecnie mamy Rynek Dębnicki wraz
z kościołem.
Wzdłuż obecnej ul. Bogusławskiego na długości około 350 m ciągnął się trzyhektarowy staw
św. Sebastiana z niewielką (powierzchnia 10 ar) wysepką znajdującą się w jego południowej
części, w miejscu dzisiejszej ulicy św. Sebastiana.
300 m na północny-wschód od stawu św. Sebastiana dawniej znajdował się niewielki (powierzchnia 1 ha) staw Bonerowski związany prawdopodobnie z dawnym przebiegiem koryta
Starej Wisły i uchodzącym do niej Prądnikiem (rz. Białuchą) na Blichu. 100 m na północ od
stawu Bonerowskiego był jeszcze jeden mały, 0,3-hektarowy staw. Po drugiej stronie Prądnika,
przy jego ujściu do Starej Wisły, a w zasadzie pomiędzy 2 jej ujściami sąsiadującymi ze sobą
w odległości 200 m, znajdowały się również 2 małe (0,9 ha i 0,3 ha) stawy.

346

Wpływ wielowiekowych zmian sieci hydrograficznej Krakowa na układ przestrzenny miasta

Wewnątrz zakola Starej Wisły płynącej wzdłuż ul. Dietla i Daszyńskiego z kierunku Mostu
Grunwaldzkiego do skrzyżowania z ul. Podgórską, gdzie uchodziła do obecnego głównego koryta, w okolicach dzisiejszego cmentarza żydowskiego i na północ od niego znajdowało się aż
5 stawów o powierzchni: 2, 1, 5, 1, 0,7 i 0,5 ha. Zlikwidowany został również staw o powierzchni 1,2 ha położony w pobliżu miejsca dzisiejszego ujścia Wilgi do Wisły. W czasach istnienia
tamy na Wiśle (do drugiej połowy XVII wieku) staw ten, zwany Kazimierskim, zajmował obszar
połowy Kazimierza, czyli około 15 ha.
Wilga uchodzi do Wisły mniej więcej w tym samym miejscu co kiedyś, jednakże jej koryto
zostało przy ujściu uregulowane i wyprostowane (ryc. 1).
Do licznych zmian w ukształtowaniu terenu Krakowa przyczyniło się jego charakterystyczne
położenie – w specyficznym zagłębieniu terenowym. Rozwój miasta wynikający z jego szczególnej roli w państwie polskim wymagał pozyskania nowych terenów, które nie byłyby zalewane
przez wody i umożliwiałyby posadowienie dużych, a niekiedy monumentalnych budowli. Wymagało to uregulowania sieci wodnej, osuszenia terenów podmokłych oraz przeprowadzenia
działań niwelacyjnych na szeroką skalę (ryc. 2).

Źródło: opracowanie własne

Ryc. 1. Blokdiagram przedstawiający ukształtowanie terenu dawnego Krakowa wraz z siecią wodną

Źródło: opracowanie własne wg bazy
Copernicus

Ryc. 2. Fragment aktualnego zdjęcia satelitarnego z wykorzystaniem podczerwieni obszaru Krakowa – już na pierwszy rzut oka widać ogromne zmiany
w sieci hydrograficznej w por. z ryc. 1,
można też dopatrzyć się śladów dawnej
hydrografii
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2. Rozwój sieci wodnej Krakowa w okresie od XIII
do XVII wieku
2.1. Utworzenie się koryta Wisły płynącego przez Dębniki
Skała wapienna, na której wybudowano zespół obronny kościoła i klasztoru norbertanek, wrzyna się głęboko w koryto Wisły i do dziś kieruje jej nurt na brzeg dębnicki. Potężne wały wiślane
zbudowane na początku XX wieku pozwalają utrzymać taki kierunek rzeki. W drugiej połowie
XVI wieku, gdy wałów jeszcze nie było, Wisła, która natrafiała w czasie powodzi na brzegu dębnickim na podatny grunt, przebiła sobie nowe koryto przez brzeg przeciwległy skale norbertańskiej. Koryto to biegło w prostym kierunku na Skałkę.
W lustracji wielkorzędowej z roku 1574–81 możemy przeczytać: ,,Wisła przerwała groble
naprzeciw klasztoru zwierzynieckiego i uszła za tamą niedaleko bramy Skawińskiej. Wiedzieli
rewizorowie, że tam jest stara tama na tej przerwie, drzewem i kamieniami zafasowana. Doktor
Poznanica na przerwie wybudował młyn od strony Kazimierza i ludzie skarżą się, że w czasie
dużej wody ta przeszkadza, trudności, szkody. Bydła nie mogą wygnać, acz teraz woda nie idzie,
bo rzeka niżej opada”.
Widocznie Wisła przebijała się przez Dębniki naprzeciw skały norbertańskiej już od dawna,
skoro w tym miejscu istniała grobla, o której mówiła tradycja. Skrócenie biegu Wisły wzdłuż
Krzemionek przez Dębniki osłabiało funkcjonowanie Krakowa i mogło być katastrofalne dla
handlu i przemysłu miasta. Nie jest wykluczone, że niebezpieczeństwo to istniało jeszcze dawniej i z takiej przyczyny wybudowano tamę między Dębnikami a Skałką. W ten sposób łatwiej
było zablokować możliwość przebicia się Wisły przez Dębniki w czasie wielkiej powodzi.
Zubożenie Krakowa spowodowane straszliwą okupacją szwedzką i dwoma oblężeniami,
przeniesienie rezydencji królewskiej do Warszawy i zmniejszenie dawnego znaczenia handlowego i Krakowa, i Kazimierza nie pozwalały na finansowanie robót technicznych, które mogłyby
zabezpieczyć byłą stolicę Polski przed zniszczeniem sztucznych koryt sieci wodnej. Niemniej za
wszelką cenę starano się nie dopuścić do odejścia Wisły od miasta na odcinku od zespołu norbertańskiego po Wawel i dlatego wielkim nakładem sił i kosztów ratowano tamę na Dębnikach
znajdującą się naprzeciw skały norbertańskiej. W roku 1670, gdy Wisła przebiła się przez Dębniki, kosztem 900 florenów wybudowano nową tamę. W roku 1671 sytuacja okazała się jeszcze
groźniejsza i koszt umocnienia tamy wyniósł 4 000 florenów, przy czym pracowało 35–49 cieśli
przez okres 23 tygodni, górnik łamiący kamień i 2 promiarze z promami. Do budowy tamy użyto
kamienia, chrustu i pali wbijanych za pomocą kafaru.
Tama ta oparła się nowej powodzi, która miała miejsce w 1673 roku; naprawiono ją
w ciągu tygodnia raz, na wiosnę, w kwietniu i drugi raz jesienią – we wrześniu. Sytuacja
stała się ponownie groźna w lutym 1683 roku, gdy ruszyły wiosenne lody. Wisła raz jeszcze
spróbowała się przebić w tym miejscu, opuściła koryto pod zamkiem i port na Groblach. Powiadomiony o tym Jan III Sobieski nakazał czopowe i cło pobierane przez miasto przeznaczyć
na naprawę tamy. Wykorzystano ponowne zamarznięcie Wisły i wykonano poważne roboty
umacniające tamę – kosztem 15 000 florenów i od tego czasu Wisła nie miała już siły przebić
się przez Dębniki w stronę Skałki. Wspomnieniem tych walk o utrzymanie koryta pod Wawelem pozostało jezioro Jelitowskie i Wiśliska widoczne na planach Krakowa z końca XVIII i XIX
wieku (Tobiasz, 1977).
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2.2. Stare koryto Wisły
Historyczny rozwój sieci wodnej dawnego Krakowa wykazuje, jak wielkim uległa ona przemianom, które były spowodowane zmianami politycznymi i gospodarczymi zachodzącymi w ciągu
ubiegłych wieków. W średniowieczu odgrywała ona rolę czynnika decydującego o rozwoju miasta; później jednak znaczenie sieci wodnej Krakowa stopniowo malało, aż wreszcie upadło. Już
Długosz (Purchla, 1990) wspominał, że za czasów Kazimierza Wielkiego podjęto budowę ,,stawów i przekopów, między którymi najcelniejszy ów kanał ciągnący się od miasta Krakowa do
Bochni, a napełniony wpuszczoną do niego rzeką Wisłą, dla spławiania po nim drzewa i soli, który dotąd jeszcze widzimy”. Fakt ten może nasunął przypuszczenie, że w owym okresie wykonano
także sztuczne koryto Wisły oddzielające Kraków od lokowanego w roku 1335 miasta Kazimierza.
Uspławnienie istniejącego wówczas dwukilometrowego odcinka koryta Wisły, którego pozostałością są dzisiejsze planty Dietla i aleja Daszyńskiego, mogło być o tyle ułatwione, że ówczesne koryto Prądnika uchodziło przez Blich i Grzegórzki, wystarczyło je więc tylko pogłębić.
W zestawieniu z przekazem Długosza, w którym wspomina o innych kanałach, można uważać,
że domniemany kanał krakowski był niewielką inwestycją w porównaniu z czterdziestokilometrowym kanałem bocheńskim. Ale po wieloletnich badaniach tego problemu wykazano,
że istniały dwa koryta Wisły, między którymi miasto Kazimierz było ulokowane wyspowo.
Nie wyklucza to wielu technicznych prac: wykopania młynówek i sztucznych koryt Rudawy,
zwłaszcza fos miejskich, którymi opasano w XIV wieku fortyfikacje Krakowa. Skarpa od Wawelu po Gródek wskazuje, że płynęła tędy Wisła, która uległa potem przesunięciu, pozostawiając
wiśliska i stawy.
Wiele dokumentów zawiera liczne wzmianki o zamknięciu dawnego koryta Wisły tamą pod
Skałką, aby przepuścić Wisłę korytem bliższym miastu. Szereg względów handlowych, komunikacyjnych i obronnych przemawiał za tym, żeby przybliżyć Wisłę do Krakowa przez wprowadzenie rozdzielonej Kazimierzem wody do koryta bliższego miastu. Port rzeczny na Groblach pod
Wawelem powstał dopiero w XVI wieku, gdyż w XIV wieku Wisła była od tej strony niedostępna
z powodu szerokiego pasa moczarów, dlatego też koryto wiślane obiegające Kraków od strony
wschodniej mogło być dla mieszkańców miasta bardzo dogodne. K. Bąkowski, który jako jeden
z pierwszych badaczy opracowywał zagadnienie sieci wodnej Krakowa, doszedł do następującego wniosku: „po r. 1270 ludność Krakowa, więcej niż przed lokacją na północ miasto budująca,
postarała się o zbliżenie koryta Wisły tamą między Skałką a Dębnikami, spowodowała wpłynięcie rzeki między Wawel a Skałkę i w ten sposób stworzyła główne koryto; broniła potem tego poszerzonego koryta jako najważniejszego środka komunikacji handlowej z północnymi miastami
Polski i Bałtykiem, gdy siła przyrody przy każdym wylewie pchała Wisłę w drugie, zakazimierskie, wygodniejsze koryto, bo omijające nagły zakręt pod Wawelem”.
Stara Wisła miała następujący bieg: pod Wawelem skręcała w stronę Kazimierza, kierując
się na zespół kościoła Św. Katarzyny, tutaj gwałtownie zmieniała kierunek na równoległy do
wschodnich murów obronnych Krakowa i podchodziła pod Blich, gdzie uchodził Prądnik, a następnie wody Wisły i Prądnika płynęły razem przez Grzegórzki w stronę Płaszowa do pierwotnego koryta Wisły (ryc. 3) (Tobiasz, 1977).

2.3. Tama pod Skałką
Lustracje wielkorządowe z XVI i XVII wieku wspominają zgodnie o tamie zbudowanej między
Skałką a Dębnikami. W tamie znajdował się jaz przepuszczający niewielką ilość wody do drugiego koryta Wisły łączącego się z wpadająca tam Wilgą (Zakazimierką). Między Skałką a pobliskim
kościołem Św. Jakuba stała Brama Skawińska z mostem zwodzonym łączącym ją z Dębnikami.
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Źródło: Jankowicz (1993)

Ryc. 3. Fotografia mapy z roku 1836 przedstawiająca bieg Starej Wisły

Kościół na Skałce był usytuowany na osi sakralnej, prezbiterium było zwrócone ku wschodowi.
Ten fakt nasuwa pewne zastrzeżenia w stosunku do owego jedynego widoku Krakowa i Kazimierza z XVII wieku. W wypadku omawiania tamy pod Skałką należy raczej polegać na wielu powtarzających się opisach wielkorządców krakowskich, w których o niej wspomniano. Nie można
jednak zaprzeczać istnieniu mostu, przez który biegł trakt z Bramy Skawińskiej przez Dębniki
na Skawinę. Były okresy, w których wody powodziowe Wisły przebijały się przez jaz i w drugiej
połowie XVII wieku utorowały drogę dla dzisiejszego koryta. W wiekach XIV, XV i XVI połączenie
miasta Kazimierza traktem skawińskim z Dębnikami i pogórzem Beskidu nie przedstawiało żadnych trudności, gdyż tama pod Skałką wytrzymywała napór wód powodziowych Wisły. Dopiero
w lustracjach wielkorządowych z lat 1574–1581 skarżono się na nadwątlenie konstrukcji tamy
przez wybudowanie na niej – za pozwoleniem królewskim, przez lekarza nadwornego – młyna.
W okresie powodzi woda wdzierała się przez jaz i żłobiła w tamie coraz większą wyrwę, a miasto
Kazimierz oblane było z dwóch stron szalejącym żywiołem zatapiającym niżej położone grunty
i brzegi. Stara Wisła i sztuczne koryta Rudawy po wojnie polsko-szwedzkiej z 1655–1657 roku
zaczęły ulegać zanikowi, a rzeka przebiła się ponownie przez tamę pod Skałką do drugiego koryta, identycznego z dzisiejszym. Morfologia tego terenu wyklucza hipotezę o budowie sztucznego
kanału i że było to po prostu jedno z dwóch koryt Wisły opasujących osadnictwo przedlokacyjnego Kazimierza. Potwierdzają to także wykopaliska archeologiczne. Dlatego cytując hipotezę
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Bąkowskiego o budowie kanału należy przyjąć, że skarpa od Wawelu aż po Gródek była pozostałością dawnej Wisły.
W dokumencie Władysława Łokietka z 1315 roku udzielono zezwolenia na budowę mostu
łączącego przedmieście Stradomia z Kazimierzem. Należy wnioskować, że już wtedy zaszła
potrzeba budowy mostu na Wiśle – między Stradomiem a Kazimierzem – zwanego od nadania
królewskiego mostem Królewskim. Miasto Kazimierz było więc opasane Wisłą i Wilgą, co podnosiło jego obronność, gdyż leżało jakby na wyspie. Wilga nosiła wówczas nazwę Zakazimierki.
Kazimierz od strony Dębnik był zabezpieczony jeszcze wielkim stawem zwanym Kazimierskim,
widocznym na szwedzkim planie Krakowa z 1655 roku. Po przebiciu się Wisły pod Skałką
do dawnego koryta w drugiej połowie XVII wieku ów staw zniknął, stopniowo likwidowany
przez koryto Wisły. Dokument królewski z 1533 roku zawiera wzmiankę o dawnym korycie
Wisły (do którego rzeka powróciła po wojnach szwedzkich), wspominano o wodociągu miasta Kazimierza przeprowadzonym rurami ponad Zakazimierką, „która korytem niegdyś poza
murami miasta naszego płynęła”. W tym miejscu należy podkreślić, że królewski budowniczy
za czasów Łokietka – Mikołaj Gerlak, opasał ówczesny Kraków kanałami sztucznych koryt
Rudawy, zwanymi Rudawkami. Gerlak zbudował skomplikowane urządzenie w postaci jazów,
tam spiętrzających wodę, grobli przechodzących nawet z terenów położonych niżej na wyższe.
Pod Mydlnikami zbudował tzw. trąbę spiętrzającą wodę i stąd młynówkami o długości 11 km
sprowadził wodę Rudawy pod mury miejskie. Następnie dzięki dwóm korytom obiegającym
dookoła Kraków stworzył dodatkową zaporę wodną na przedpolu fortyfikacji murowanych,
z równoczesnym zasilaniem wodą fos miejskich. Przypuszczalnie roboty te podjęto już znacznie wcześniej, gdyż przywilej Leszka Czarnego z 1286 roku zezwalał klasztorowi dominikańskiemu na korzystanie z wód Rudawy przez znajdujący się tam młyn. Wynikałoby z tego, że
wschodnie ramię sztucznego koryta Rudawki było już w tym czasie gotowe. Być może koryto
Prądnika podchodzące w stronę miasta aż pod kościół św. Mikołaja biegło w owym czasie
wzdłuż widocznej po dzień dzisiejszy skarpy na Gródku koło zespołów klasztornych dominikanów, bernardynek, kościoła św. Piotra, św. Andrzeja, św. Marcina, łącznie ze wzgórzem
wawelskim. W takim wypadku wykorzystywałoby ono prastare koryto Wisły, które przesunęło
się na teren dzisiejszych plant Dietlowskich. Nie jest wykluczone, że przywilej pozwalał na korzystanie z tego właśnie koryta, co zostało później przeniesione na korzystanie z istniejącego
w tym samym miejscu w XIV wieku koryta Rudawki. Wiele kwestii dotyczących powyższych
zagadnień wymaga jeszcze dokładnych wyjaśnień. Nie ulega wątpliwości, że Stara Wisła odgradzająca Kraków ze Stradomiem od Kazimierza istniała w okresie budowy fos miejskich,
sztucznych koryt i młynówek Rudawy, które opasywały mury miejskie, a nawet oddzieliły zachodnim ramieniem podgrodzie Okół od wzgórza wawelskiego. Wiadomo bowiem, że Rudawka do połowy XVII wieku przepływała w poprzek ulicy Kanoniczej, poruszała młyn kapitulny
pod Kurzą Stopą i drugi młyn przy zespole klasztoru bernardyńskiego.
Likwidacja całego tego skomplikowanego systemu kanałów wodnych nastąpiła w okresie
oblężenia Krakowa w 1655 roku i trwającej do 1657 roku okupacji szwedzkiej. Prawdopodobnie szwedzcy saperzy skierowali koryto Prądnika wprost przez Dąbie do Wisły poniżej Zabłocia i w ten sposób pozbawili Starą Wisłę dopływu wody od strony Blichu. Faktem jest, że od
tego czasu koryto to zaczęło coraz bardziej zamierać i na planie Kołatajowskim widnieje tylko
jako wąska struga. Gdy w 1863 roku budowano na tym korycie most kolejowy na Wielopolu,
powstał on jako wieloprzęsłowy most rzeczny. Ostatecznie koryto to zostało zasypane w 1877
roku, a na jego miejscu powstały później planty Dietlowskie oraz w 1938 roku al. Daszyńskiego. Przed zasypaniem koryto Wisły, które przebiło się w drugiej połowie XVII wieku pod Skałką
i powróciło do jednego z dwóch dawnych koryt, było położone niżej od Starej Wisły. Wskutek
tego w XIX wieku woda nie przepływała przez Starą Wisłę tak jak dawniej, lecz szła nią wyłącznie w okresie dużego stanu wód powodziowych. Jednym z zasadniczych powodów likwidacji
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Starej Wisły były względy zdrowotne – cuchnące bajora zatruwały powietrze i stanowiły ogromną wylęgarnię komarów.
Niebezpieczeństwo powodzi w Krakowie istniało aż do momentu wybudowania w latach
30. XX wieku zapory na Sole w Porąbce, dzięki niej można było osłabić przybór wód w Wiśle. W dawnych czasach nie umiano opanować groźnego żywiołu i wg opisu pochodzącego
z 1792 roku wody powodziowe płynęły środkiem wsi Dąbie: „brzegi Wisły przy Dąbiu przez
wylew wody znacznie powyrywane, tak że gdzie dawniej stodoły dworskie oraz chałupy wiejskie
stały, teraz środkiem woda Wisły płynie i coraz dalej brzegi wyrywa i wyrywając zalany będzie
dwór cały, grunta dworskie i gromadzkie, lecz i błonie całe zaleje, jeżeli w czasie jak najprędszym
zaratowane nie będą”.
Jakkolwiek nie wiemy dokładnie, kiedy powodzie zniszczyły tamę pod Skałką, to wszystko
przemawia za tym, że nastąpiło to w drugiej połowie XVII wieku, gdy równocześnie zagroziło
miastu jeszcze jedno niebezpieczeństwo: przebicia się rzeki przez Dębniki z ominięciem zakola
koło Wawelu. Odejście Wisły od Krakowa mogło mieć dla komunikacji i handlu miasta opłakane
skutki (Tobiasz, 1977).

2.4. Rzeka Rudawa
Przez kilka wieków Rudawa wywierała decydujący wpływ na życie gospodarcze Krakowa. Na
terenach położonych nad jej bagnistymi brzegami po zachodniej stronie miasta powstało najbardziej uprzemysłowione przedmieście – Garbary. Skoncentrowano tam nie tylko przemysł garbarski, ale i inne działy produkcyjne. Ponadto młynówki Rudawy zasilały wodą miejski Rurmus,
z którego po całym terenie zamkniętego w murach obronnych Krakowa drewnianymi rurami płynęła woda. Rudawa zaopatrywała w wodę również fosy fortyfikacyjne. Plan miasta z 1655 roku
dokładnie pokazuje bieg Rudawy, jej młynówek i oblegających mury miejskie sztucznych koryt
zwanych Rudawkami. U wylotu dzisiejszej ul. Łobzowskiej rozbiegały się sztuczne koryta Rudawy wykonane – jak już wspomniano – za czasów króla Łokietka przez Mikołaja Gerlaka; jedno
ramię młynówki biegło przez przedmieście Garbary i łączyło się na Błoniach z właściwym korytem tej rzeczki, tzw. Niecieczą. Nad tym korytem znajdował się zespół Górnego i Dolnego Młyna
oraz kilka pomniejszych młynów.
Wartość i znaczenie produkcyjne Górnego i Dolnego Młyna w gospodarce przemysłowej
Krakowa były bardzo duże. Drugie ramię młynówki rozwidlało się w dwa koryta Rudawki opasującej miasto, by zejść się ponownie na terenie dzisiejszych ogrodów misjonarskich na Stradomiu. Koryta Rudawki poprowadzone były zręcznie między licznymi stawami i sadzawkami na
przedpolu fortyfikacji miejskich, a połączone z nimi jazami, dostarczały do nich świeżą wodę do
hodowli ryb. Równocześnie zaś zasilały dopływem wody fosy miejskie, wzmacniając obronność
przedpola fortyfikacji Krakowa.
Nie można się dziwić, że oblężnicza armia Karola Gustawa w 1655 roku zniszczyła cały
ten skomplikowany system sztucznych koryt umiejętnie nawadniających istniejące stawy, bagna i mokradła, które stanowiły naturalną zaporę obronną. Wraz ze zniszczeniem w okresie
okupacji szwedzkiej odnogi Rudawy przepływającej pod Wawelem zniknęły także istniejące tu
przedtem młyny, co musiało się ujemnie odbić na gospodarce produkcyjnej miasta. Również
wtedy zniknęły młyny Mikołajski i Piaseczny na Prądniku między Rakowicami a Blichem (Tobiasz, 1977).
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2.5. Staw Kazimierski
Jak długo istniała tama pod Skałką naprzeciw Kazimierza, tak długo u stóp Krzemionek rozciągał
się wielki staw zwany Kazimierskim. Przypuszczano, że staw ten usytuowany był za tamą pod
Skałką, przed ujściem Wilgi. Jednak gdyby tam się znajdował, to w XVII wieku w czasie przebicia się Wisły przez tamę zostałby od razu przez nią wchłonięty, tymczasem, jak wynika z lustracji
wielkorządowych, staw ten istniał jeszcze w 1709 i 1730 roku, pochłaniany stopniowo przez
powodzie Wisły. W lustracji z 1709 roku opisywano go następująco: „od kilku lat dla zerwania
grobli przez Wisłę spustoszony, żadnego nie czyni pożytku. Siano tam pierwszych lat zboża, ale
teraz badylem zarosły. Trzeba go znowu do siewu przywrócić”. Jakkolwiek z notatki tej można
wnioskować, że staw już spłynął, to z lustracji z 1730 roku wynika, że wtedy osuszyła się tylko
jakaś jego część, lecz sam staw istniał nadal: „staw Kazimierski nie tylko dla zerwania grobli
z dawna spustoszony, ale już go większa część wpadła w Wisłę, ponieważ w tym miejscu srodze
rwie woda i jest wielkie niebezpieczeństwo, aby tego wszystkiego nie zabrała stawu, jakoż jeżeli
nie dadzą tam, to pewnie do Krzemionek przerwie Wisła i miałby nasz skarb wielką szkodę przez
zabranie szop”.
Na podstawie tekstu lustracji zestawionego z planem Krakowa z 1655 roku można wywnioskować, że ów staw miał wielkość połowy obszaru Kazimierza w obrębie murów, znajdował się
zaś w pobliżu Krzemionek i dzisiejszego Ludwinowa. Prowadzono w nim hodowlę ryb, a gdy
zniszczeniu uległy groble i woda opadła, na wyschniętej części zasiano zboże i paszę.
Ze względu na hodowlę ryb staw ten był połączony z Wilgą, o czym wzmiankowano w lustracji z 1569 roku: „jest staw pod Kazimierzem na rzece Wildze, szacunek jego spustu na 250
florenów”. Do prac związanych ze spuszczaniem wody, pogłębianiem i sypaniem grobli pociągano poddanych wsi duchownych, w tym Woli Sidzińskiej należącej do konwentu tynieckiego i Kuleszowa – własności klasztoru zwierzynieckiego. Z czasem zarzucono wszelkich prac i w połowie
XVIII wieku staw uległ likwidacji, został zalany przez wody Wisły. Dzisiaj zaznaczony jest jedynie
na starych mapach i wspomniany w dawnych lustracjach (Tobiasz, 1977).

2.6. Pierwotny bieg Prądnika
Dzisiejsze koryto dopływu Wisły – rzeczki zwanej Prądnikiem (od XIX wieku na terenach podmiejskich – Białuchą) biegnie przez przedmieście Dąbia. Tymczasem do okupacji szwedzkiej,
która miała miejsce w latach 1655–1657, Prądnik zataczał łuk dookoła miasta, podpływał pod
osadę z romańskim kościołem św. Mikołaja i skierowanym na południe korytem uchodził do
Wisły. Po dzień dzisiejszy zachował się dalszy ciąg tego koryta – skarpa równoległa do ulicy Kopernika, nad którą stoi średniowieczny kościół św. Mikołaja (ryc. 4).
K. Bąkowski przypuszczał, że koryto Prądnika podchodziło pod mury miejskie od strony
wschodniej, nie mógł jednak bliżej sprecyzować jego biegu. Wystarczy jednak dokładnie obejrzeć plan Krakowa z 1655 roku, wykonany przez wywiad szwedzki. Zaznaczono na nim, że
rzeka Prądnik podchodzi w pobliże murów miejskich w okolicy kościoła św. Mikołaja i przez
tzw. Blich (którego nazwa pochodzi od znajdującego się w tym miejscu blichu miejskiego)
odpływa do Wisły. Gdy z planem tym połączy się notatki źródłowe, nie ulega wątpliwości,
że do okupacji szwedzkiej w połowie XVII wieku koryto Prądnika biegło w pobliżu kościoła
św. Mikołaja.
Historycy, którzy nie znali biegu dawnego Prądnika po wschodniej stronie miasta, łączyli
wieś Rybitwy z przywileju lokacyjnego z wsią o tej samej nazwie położoną o 8 km w dół rzeki.
Czynili to jednak z dużymi zastrzeżeniami, gdyż było oczywiste, że wieś tak odległa od miasta
nie mogła wchodzić w rachubę. Na zachód od średniowiecznego Krakowa w XIII wieku ciągnę-
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ły się rozlewiska Wisły i Rudawy – bagna i moczary podchodzące aż pod Krowodrzę. Wzdłuż
Wisły (poprzez osadę Zwierzyniec) wąską groblą biegł trakt łączący Bramę Wiślną z obronnym
zespołem norbertańskim. Dlatego oznaczanie granic miasta od jego strony zachodniej było
w przywileju lokacyjnym zbędne. Granicę wytyczano od Krowodrzy po łuku Prądnika aż do
wsi Rybitwy. Dla historyków granica wytyczona w ten sposób opierała się na dzisiejszym korycie biegnącym przez Dąbie. Z tej przyczyny powstało nieporozumienie i zagadka dotycząca
wschodniej granicy Krakowa, gdyż te przypuszczenia nie zgadzały się z dokumentami mówiącymi o przyłączeniu Grzegórzek i Dąbia dopiero z końcem XIV wieku. Charakterystyczna była
także jeszcze jedna okoliczność: pośrodku Wisły w pobliżu Skałki znajdowała się niezamieszkała wyspa, na której był cmentarz nadwornej drużyny wojskowej składającej się z Tatarów.
Wyspę tę miasto uważało za swoja własność i na tej podstawie w XVII wieku Kraków podarował ją królowi. Własność ta mogła wynikać z przywileju lokacyjnego, jeżeli w tym miejscu
znajdowała się wieś Rybitwy. Hipoteza ta ostatecznie rozwiązałaby zagadkę granic miasta
z 1257 roku biegnących łukiem Prądnika aż po wieś Rybitwy, czyli tradycyjne podwawelskie
Rybaki (Tobiasz, 1977).

Źródło: Jankowicz (1993)

Ryc. 4. Fotografia – plan Krakowa z 1700 roku z widocznym biegiem Prądnika
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2.7. Inne stawy i sadzawki
Na widoku Vischera-Meriana widoczne są stawy królewskie na Groblach pod Wawelem. W ich
pobliżu, wzdłuż grobli, po której biegł trakt zwierzyniecki, aż do zespołu klasztornego norbertanek rozciągał się duży staw położony na lewym brzegu Wisły, zwany w XVIII wieku od nazwiska
rodziny rybackiej stawem Sasorskim. Jaka była wcześniejsza nazwa stawu, nie udało się ustalić.
Pozostałości tych stawów zasypano dopiero w latach 20. XX wieku (stąd wzięła się nazwa placu
Na Stawach), podobnie jak zespół stawów ciągnący się od bramy Szewskiej aż po Wawel, z których największy nazywano Żabimkrukiem. Zasypano je w XIX wieku przy tworzeniu Plant na
miejscu dawnych fortyfikacji. W stawach i sadzawkach na przedpolu ufortyfikowanego Krakowa
prowadzono hodowlę ryb. Za „furtką św. Anny” istniała w 1630 roku sadzawka połączona jazem
z płynącą w pobliżu Rudawką. Na Groblach znajdowały się sadzawki królewskie, z których dostarczano ryby na stół dworski na Wawelu.
Od Bramy Wiślnej aż po wzgórze wawelskie ciągnął się największy ze stawów po zachodniej
stronie miasta – Żabikruk. W 1650 roku naprawiano przy nim groblę, przy czym ziemię wożono
z wału koło kościoła św. Anny. Nazwa placu Na Groblach pochodzi od tego, że stawy i sadzawki
królewskie, które się tutaj znajdowały, oddzielone były od Wisły groblą. Po wschodniej stronie
Krakowa znajdował się bardzo duży staw nazwany od wyspy z kościołem św. Sebastiana stawem
św. Sebastiana (ryc. 5) – przypuszczalnie pozostałość wiśliska popowodziowego. Gdy po wojnach szwedzkich staw ten uległ likwidacji, pozostała na jego miejscu grząska łąka zwana łąką
św. Sebastiana. W średniowieczu staw nazywał się Leypingerowskim i na początku XVI wieku
miasto odstąpiło go wraz z wysepką pod budowę zakaźnego szpitala św. Sebastiana. Wysepka
z kościółkiem i zabudowaniami szpitalnymi połączona była z przyległym terenem drewnianym
pomostem.
Między Bramą Nową (u wylotu dzisiejszej ulicy Siennej) a Bramą Mikołajską znajdował się
staw zwany w aktach miejskich z 1541 roku Czunthof, więc i po wschodniej stronie miasta – od
Gródka aż po Wawel – na przedpolu fortyfikacji leżały popowodziowe stawy i bagna. W pobliżu
kościoła św. Mikołaja były położone liczne stawy i sadzawki, w których prowadzono hodowlę
ryb. Czerpano do nich rurami wodę z rzeki Prądnik, na szkodę młynów cierpiących z tego powodu na brak wody. Największy z tych stawów, Bonerowski, usytuowany był w pobliżu dzisiejszego Wielopola, na terenie posiadłości wielkorządcy królewskiego Bonera, po którym pozostała
nazwa ulicy.
Należy jeszcze wspomnieć o pomniejszych stawach rozrzuconych w bezpośrednim pobliżu
miasta. W 1543 roku istniała sadzawka w pobliżu zespołu klasztoru i kościoła karmelitańskiego
na Piasku (ul. Kremerowska). Na Błoniach był wielki staw, o który miasto wiodło spór sądowy
z klasztorem norbertanek na Zwierzyńcu. Prawdopodobnie miasto spór wygrało, gdyż w 1610
roku ów staw dzierżawili białoskórnicy. Między Krowodrzą a wzgórzem św. Bronisławy (Salwatorem) znajdowały się trzęsawiska i bagna, przez które przerzynały się krętymi korytami o kilku
odnogach wody Niecieczy – czyli Rudawy (ryc. 6) (Tobiasz, 1977).
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Źródło: Jankowicz (1993)

Ryc. 5. Fotografia – plan Kazimierza z 1869 roku, a na niej widoczny staw św. Sebastiana
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Źródło: Jankowicz (1993)

Ryc. 6. Fotografia – plan z roku 1883, a na nim bieg Starej Wisły
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2. Podsumowanie
Zmiany w ukształtowaniu terenu Krakowa począwszy od czasów przedlokacyjnych do dzisiaj
są ogromne i mają znaczący wpływ na klimat i życie mieszkańców miasta (por. ryc. 7 z ryc. 1).
Można to wytłumaczyć faktem, że poza nielicznymi wyniosłościami teren Krakowa jest płaski
i nisko położony w stosunku do istniejącej na nim sieci hydrograficznej. Stąd liczne w historii
miasta wylewy wód i powodzie.
Mieszkańcy Krakowa, którzy osiedlali się na tych terenach, zawsze walczyli z groźnym żywiołem, jakim jest woda. Dlatego też budowali nasypy, wały, tamy, regulowali rzeki, aby dostosować teren do swoich potrzeb. Trwało to setki lat i wywołało zmiany, jakie powyżej przedstawiono.
Przeszłość określonego terenu stanowi dziedzictwo i ma zasadnicze znaczenie przy projektowaniu jego zagospodarowania nie tylko ze względu na mechanikę gruntu, jego charakterystykę wyznaczoną konkretnymi czynnikami środowiskowymi przez setki lat, ale także na
układ przestrzenny i klimat, które zostały ukształtowane pod wpływem środowiska istniejącego
w przeszłości. Mogą one synergicznie oddziaływać z mającą zaistnieć (projektowaną) nową infrastrukturą urbanizacyjno-przemysłową. Tak było w przeszłości i jest obecnie. Stąd bierze się
ekologiczne znaczenie znajomości przeszłości rozpatrywanego terenu stanowiącego swego rodzaju dziedzictwo kulturowe.

Źródło: opracowano wg bazy Copernicus

Ryc. 7. Obecny układ przestrzenny miasta zobrazowany pod względem klasyfikacji obiektów – widać
zubożenie sieci rzecznej i jednocześnie rozwój urbanizacyjny
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Streszczenie
Człowiek nie może istnieć bez przyrody. Dostarcza mu ona pożywienia, dzięki jej zasobom
jest możliwa budowa schronień. Jej ochrona jest więc ważna dla ludzkości. Już od starożytności chroniono przyrodę za pomocą różnych praw. Na przełomie XVIII i XIX wieku Aleksander
von Humboldt stworzył pojęcie pomnik przyrody, za pomocą którego sprecyzowano potrzebę
ochrony okazałych drzew.
Drzewa są stałym elementem otoczenia człowieka. Ważne jest więc, by zachować je w możliwie jak najlepszej kondycji. Szczególnie ważne jest chronienie drzew, które były świadkami
ważnych dla człowieka wydarzeń, symbolizują doniosłe momenty – takie jak narodziny dzieci.
Wyjątkowo istotna jest ochrona rodzimych gatunków drzew. Najliczniej reprezentowane wśród
drzew pomnikowych są dęby, a szczególnie dęby szypułkowe. Kolejną dużą grupę stanowią
lipy z lipą drobnolistną na czele. Te gatunki osiągają największe rozmiary. Pozostałe drzewa
to klony, jesiony, graby, buki; rzadziej wiązy, czereśnie, grusze czy cisy, które są objęte ochroną
ścisłą na naturalnych stanowiskach. Gatunki obce również obejmuje się ochroną i są nimi często okazałe kasztanowce, dęby czerwone, żywotniki, cyprysiki, choiny kanadyjskie oraz szereg
gatunków dość rzadko spotykanych np. tulipanowce amerykańskie, miłorzęby dwuklapowe,
magnolie, platany klonolistne i wiele innych. W Tarnowie rośnie wiele drzew, które objęte są
ochroną. Należy im zapewnić jak najlepsze warunki.
Słowa kluczowe: drzewa pomnikowe, inwentaryzacja, stan zachowania
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1. Wstęp
Przyroda była dla człowieka bardzo ważna od początku jego istnienia. Zapewniała schronienie,
pożywienie i była czczona pod postacią bóstwa. W obawie przed zniszczeniem obiektów sakralnych lub zbyt dużą eksploatacją zasobów naturalnych zaczęto chronić przyrodę.
Pojęcie pomnik przyrody zostało po raz pierwszy użyte na przełomie XVIII i XIX wieku przez
Alexandra von Humboldta. Od tego momentu ochrona przyrody była ukierunkowana nie tylko
na zachowanie zasobów leśnych, ale także wartościowych i wiekowych drzew. Drzewa są stałym elementem otoczenia człowieka. Zmiany klimatyczne negatywnie wpływają na przyrodę,
zwłaszcza w miastach. Szczególnie ważna jest więc ochrona drzew, gdyż poprawiają one komfort naszego życia. Zatrzymują zanieczyszczenia powietrza, w tym pyły, na liściach i pędach.
Regulują temperaturę powietrza, obniżają ją w okresie letnim. Drzewa oczyszczają powietrze
z dwutlenku węgla i wzbogacają je w tlen. Rośliny wpływają pozytywnie na zdrowie ludzi przez
wydzielanie fitoncydów, które mają właściwości antyseptyczne. Dzięki dużym zbiorowiskom
drzew możliwe są ruchy konwekcyjne i wymiana mas powietrza, a pobieranie wody przez rośliny ogranicza spływy powierzchniowe wody. Pasy drzew i krzewów skutecznie ograniczają poziom hałasu, zwłaszcza wzdłuż ruchliwych tras. Dzięki zróżnicowaniu gatunków roślin możliwe
jest tworzenie mikrosiedlisk, które pozytywnie wpływają na zwierzęta. Jednak najważniejszą
korzyścią dla człowieka jest możliwość wypoczynku i odprężenia w parkach (Szewczyk, 2012).
Jest więc ważne, by w możliwie jak najlepszej kondycji zachować wszystkie drzewa. Szczególnie ważne jest chronienie drzew, które były świadkami ważnych dla człowieka wydarzeń,
symbolizują doniosłe momenty, takie jak narodziny dzieci. Istotna jest ochrona rodzimych gatunków drzew, choć nie możemy zapominać o obcych, sędziwych okazach. Wiele drzew lub
krzewów cechujących się nietypowym wyglądem stanowi charakterystyczny element krajobrazu
lub towarzyszy kapliczkom i krzyżom przydrożnym, dzięki czemu ma szansę stać się drzewami
pomnikowymi.
W Tarnowie rośnie wiele drzew, które objęte są ochroną. Należy im zapewnić jak najlepsze warunki do wzrostu, aby mogły dorównać wymiarom największych drzew w Polsce. Celem
niniejszej pracy było zinwentaryzowanie oraz ocenienie stanu zachowania drzew pomników
przyrody na terenie Tarnowa.

1.1. Historia ochrony przyrody w Polsce
Pierwszymi obiektami, które chroniono, były drzewa powiązane z kultem religijnym. W Europie
były to dęby, cyprysy, lipy oraz cedry. Wierzono, że kryją się w nich duchy, bogowie lub demony
(Kasprzak, 1998). Później chroniono zasoby naturalne za pośrednictwem prawa stanowionego, aż do XIV wieku przybierało ono formę regaliów panującego. Statuty Kazimierza Wielkiego
z 1347 roku są najstarszą formą ochrony przyrody. Późniejsze prawo miało na celu zachowanie
najcenniejszych gatunków. Na przełomie XIX i XX wieku chroniono głównie stare i majestatyczne
drzewa, które uznane były za pomniki przyrody. Znaczący udział miał w tym Aleksander von
Humboldt, który stworzył pojęcie pomnika przyrody. W 1866 roku V.M. Böhme, cesarsko-królewski komisarz do spraw szacowania lasów, sporządził spis rzadkich i starych drzew rosnących
w zachodniej Galicji. W kolejnych latach gdański botanik Hugon Conwentz rozpoczął spisywanie pomników przyrody na terenie ówczesnego zaboru pruskiego. W 1904 roku Fritz C.I. Pfuhl,
nauczyciel botaniki i kustosz muzeum w Poznaniu, wydał rejestr zabytkowych drzew i lasów
Księstwa Poznańskiego. Dwa lata później Theodore Schube opublikował „Księgę lasów Śląska”.
Rozporządzenie pruskiego Ministerstwa Oświaty z dnia 22 października 1906 roku określało
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zasady działania Państwowego Urzędu Opieki nad Pomnikami Przyrody. W Rosji akcję konserwatorską prowadził Iwan P. Borodin.
Utworzenie w 1908 roku Komisji Ochrony Osobliwości Przyrody przy Polskim Towarzystwie Krajoznawczym umożliwiło włączenie się w ochronę polskiemu społeczeństwu. Największy rozwój polskiej nauki i ochrony przyrody miał miejsce w zaborze austriackim. W tym samym roku (1908) w czasopiśmie „Sylwan” opublikowano „Kwestionariusz w sprawie ochrony
zabytków przyrodniczych w kraju”. Dzięki zebranym w ten sposób danym Marcin Raciborski w 1910 roku przygotował pracę pod tytułem „Ochrony godne drzewa i zbiorowiska roślin”, która stanowiła początek inwentaryzacji zabytków przyrody znajdujących się na terenie
wszystkich zaborów. Objęcie pewnych fragmentów krajobrazu ochroną prawną było możliwe
dzięki pierwszemu aktowi normatywnemu – dekretowi o opiece nad zabytkami wydanemu
31 X 1918 roku przez Radę Regencyjną Królestwa Polskiego. W 1919 roku Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wydało Rozporządzenie o ochronie niektórych zabytków przyrody. Wymieniono w nim dokładną lokalizację kilkudziesięciu okazałych drzew
z rodzajów: jodła, cis, sosna, buk, topola, jesion, dąb, kasztanowiec, lipa oraz jeden krzew
jałowca. 27 XII 1919 roku przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego powstała Tymczasowa Państwowa Komisja Ochrony Przyrody, która czynnie włączyła się
w opracowywanie aktów prawnych. Pierwszą Ustawę o ochronie przyrody uchwalono 10 III
1934 i została ona uznana w Europie za postępową, umożliwiła objęcie ochroną okazów przyrody żywej i nieożywionej. Przed II wojną światową objęto ochroną około 4500 pomników
przyrody (tabela 1). Wraz z wprowadzeniem Ustawy o ochronie przyrody z dnia 7 IV 1949
i jej nowelizacją dynamicznie wzrosła liczba pomników (Szczęsny, 1977). Obecnie obowiązuje
Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku.

1.2. Pojęcie pomnik przyrody
Początki nadawania tworom natury nazwy pomniki przyrody sięgają przełomu XVIII i XIX wieku.
Idea ta została zapoczątkowana w Niemczech, ale również na ziemiach polskich znalazła wielu
zwolenników.
Twórcą pojęcia jest niemiecki podróżnik, przyrodnik i geograf Alexander von Humboldt.
Użył on tego określenia w przypadku zabytkowych i wspaniałych drzew napotkanych w trakcie podróży do Ameryki Południowej, którą odbył w latach 1799–1804 (Szczęsny, 1977).
W czasie podróży do Wilna w 1830 roku przedstawił na tamtejszym uniwersytecie pomysł
ochrony sędziwych drzew, który został przyjęty z entuzjazmem przez młodzież (Wiśniewski
i Gwiazdowicz, 2004).
Pierwotnie za pomnik przyrody Humboldt uważał drzewo wiekowe i okazałe (Siewniak,
1988). Teraz pomnikiem przyrody nazywa się pojedyncze drzewo lub ich skupienie, wyróżniające się wielkością, wiekiem lub kształtem. Są one chronione przez Ustawę o ochronie przyrody
(Majdecki, 1993). Obecnie obowiązująca Ustawa o ochronie przyrody nazywa pomnikiem przyrody pojedynczy twór przyrody nieożywionej i żywej lub ich skupiska o szczególnej wartości
kulturowej, historycznej, naukowej, pamiątkowej i krajobrazowej, które odznaczają się indywidualnymi cechami pośród innych okazów.

1.2.1. Uznanie drzewa za pomnik przyrody
Drzewo może zostać uznane za pomnik przyrody przez wojewodę na wniosek wojewódzkiego
konserwatora przyrody lub przez radę gminy dzięki uchwale. Oba dokumenty powinny zawierać
nazwę obiektu, lokalizację, cele ochrony oraz zakazy właściwe dla obiektu (Wiśniewski i Gwiazdowicz, 2004).
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Tabela 1. Dane statystyczne – liczba i rodzaj pomników przyrody w Polsce w sztukach wg GUS

Rok

Ogółem

Pojedyncze
drzewa

Grupy
drzew

Głazy
narzutowe

Skałki, jaskinie Aleje
i groty

Pozostałe

1937

4 433

3 790

105

485

53

–

–

1960

4 803

3 723

616

255

126

83

–

1970

6 525

4 412

1 273

450

278

112

–

1980

11 786

8 532

1 966

692

313

283

–

1990

18 876

13 592

3 193

934

669

488

–

2000

33 094

25 940

4 501

1 104

777

772

–

2010

36 302

30 059

3 658

1 043

303

699

540

2016

36 560

30 063

3 734

1 096

305

770

592b

Źródło: Dudziak (1965), Rocznik statystyczny GUS (1971, 2014, 2017)

1.2.2. Ochrona prawna pomnika przyrody
Pomnik przyrody jest prawnie chroniony zakazami i ograniczeniami. Dotyczy to głównie działań,
które bezpośrednio lub pośrednio oddziałują na stan ochranianego obiektu. Nie wolno uszkadzać, niszczyć lub zanieczyszczać gleby wokół drzewa. Zabrania się zmieniania stosunków wodnych, zaśmiecania obiektu i terenu w obrębie pionowego rzutu korony drzewa (Ustawy o ochronie przyrody, art. 45 ust. 1). Drzewo pomnikowe oznakowane jest za pomocą tablic zgodnych
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie wzorów tablic.

1.2.3. Usunięcie pomnika przyrody z ewidencji
Zniesienie formy ochrony przyrody następuje w razie utraty wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności
realizacji inwestycji celu publicznego – w przypadku braku rozwiązań alternatywnych – lub
zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. Pomnik przyrody usuwany jest z ewidencji przez
radę gminy w drodze uchwały, która ma być uzgodniona z właściwym regionalnym dyrektorem
ochrony środowiska (Ustawa o ochronie przyrody).

1.3. Minimalne wymagania dla drzew do uznania za pomnik przyrody
Uznanie za drzewo pomnikowe jest możliwe na podstawie rozporządzenia wojewody lub uchwały rady gminy. Podstawą do tego jest wielkość drzewa, a dokładniej jego obwód na wysokości
130 cm. W tabeli 2 przedstawiono umowne minimalne obwody do uznania drzewa za pomnik
przyrody. Uwzględnia ona gatunki drzew, które zostały uznane za pojedyncze drzewa pomniki
przyrody w Tarnowie (Symonides, 2007).

1.4. Metody opisu drzew
Podjęto wiele prób oceny stanu zachowania drzew w miastach lub na terenach leśnych. Na
przestrzeni lat powstało wiele metod, które różnią się między sobą. Większość z nich analizuje
głównie część nadziemną drzew. Ocenia się stan korony, liści, pędów. Obserwuje się strukturę
konarów oraz stan pnia. Rzadziej zwraca się uwagę na stan korzeni lub otoczenie i warunki siedliskowe drzewa (Kosmala i in., 2009).
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Tabela 2. Wartości pierśnic i obwodów (w cm) jako orientacyjne dolne granice dla drzew pomnikowych gatunków rodzimych i introdukowanych najczęściej spotykanych w lasach, zadrzewieniach miejskich, zabytkowych
parkach i ogrodach oraz terenach śródpolnych*
Lp.

Rodzaj i gatunek

Obwód na wysokości
130 cm

Pierśnica na wysokości
130 cm

1.

Wiąz – Ulmus

200

70

2.

Klon – Acer

200

70

3.

Jesion wyniosły – Fraxinus excelsior

250

80

4.

Buk – Fagus

250

100

5.

Dąb – Quercus

300

120

6.

Platan – Platanus

300

120

7.

Topola biała – Populus alba

400

120

Źródło: opracowano na podstawie danych zwartych w różnych opracowaniach. Szczegółowe zasady pomiaru drzew opisane są
w pracy: Maliński, Zatorski (1977), Kasprzak (2005)

2. Materiał i metody
Przedmiotem inwentaryzacji są drzewa pomnikowe znajdujące się w granicach administracyjnych Tarnowa. Zostały one wybrane na podstawie wykazu pomników przyrody znajdującego się
u Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz dokumentu Zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Tarnowa (Górecka i in., 2014).
Na terenie Tarnowa główną formą ochrony przyrody są pomniki przyrody. Wśród 47 obiektów
przyrody ożywionej i nieożywionej znajdują się pojedyncze drzewa, starodrzewy parków, głazy
narzutowe, aleje drzew i grupy drzew. Z tej listy wybrano wszystkie pojedyncze drzewa pomnikowe – 27 okazów.
Wszystkie pojedyncze drzewa pomnikowe znajdują się na terenie miejskim. Jedenaście okazów rośnie przy ulicach, siedem na terenie prywatnych posesji, sześć na przedmieściach, a tylko
trzy na terenie parków miejskich. Do celów inwentaryzacyjnych wykonano identyfikację taksonów na podstawie Dendrologii (Dolatowski i Seneta, 2008) oraz Drzew i krzewów dla terenów
zieleni (Bugała, 2000). Taśmą mierniczą zmierzono obwód pnia na wysokości 130 cm z dokładnością do 1 cm, określono średnicę korony w najszerszym miejscu z dokładnością do 1 m.
Wykonano również pomiar wysokości przy pomocy wysokościomierza Suunto PM-5/1520 z dokładnością do 1 m. W trakcie oceny zwrócono uwagę na stan kory, obecność ubytków w pniu,
uszkodzenia mrozowe, stan zdrowotny gałęzi i liści. Stan zdrowotny drzew oceniono przy pomocy metody oceny kondycji drzew zaproponowanej przez Rosłon-Szeryńską (Kosmala i in.,
2009). Metodę tę poszerzono o szacunkowe określenie wieku drzew na podstawie tabeli wiekowej drzew autorstwa Majdeckiego. Wykonano dokumentacje fotograficzną. Miejsca, w których
rosną dane drzewa opisano w odległości 10 m od pnia. Scharakteryzowano warunki świetlne,
określono odległości od ciągów komunikacyjnych, granic działek, budynków. Wszystkie dane
zestawiono ze sobą w tabeli 3.
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3. Charakterystyka wzrostu i warunków zachowania drzew
pomnikowych na terenie Tarnowa
3.1. Platan klonolistny (Platanus × hispanica ‘Acerifolia’ Mill.)
Na terenie Tarnowa rosną 2 okazy platanu klonolistnego, które zostały uznane za pomniki przyrody. Największy okaz znajduje się w Parku Sanguszków, numer inw. 5, w południowej części
miasta (tabela 3, ryc. 1 i 28). Drzewo rośnie na trawniku w odległości 1 m od alei parkowej oraz
4 m od skarpy z północnej strony. Podstawa pnia nie jest uszkodzona mechanicznie, posiada
jednak ślady wycinania pędów bocznych. Pień do wysokości 170 cm nie jest rozwidlony, istnieją
jednak blizny po wyciętych konarach. Zaobserwowano wiele dziupli w pniu. Od strony wschodniej na wysokości 180 cm rana wgłębna przechodzi w otwór o wymiarach 90 × 35 cm. Również
na wysokości około 400 cm istnieje otwór mierzący około 40 × 40 cm. Od strony południowo-wschodniej na wysokości 220 cm znajduje się otwór o wymiarach 40 × 20 cm i jest to ślad po
cięciu zbyt grubego konara, wykazujący ślady rozkładu drewna. Od południowego zachodu znajduje się otwór 110 × 54 cm umiejscowiony na wysokości 60 cm od gruntu. Powstał po wycięciu
konara. Od strony północnej znajdują się dwa otwory, górny o wymiarach 120 × 37 cm oraz dolny, mierzony od poziomu gruntu – 120 × 49 cm. Drzewo ma ubytek wgłębny kominowy otwarty
i nosi ślady wypalenia. Można w nim również znaleźć ślady pianki wypełniającej. Wszystkie rany
są oblane kalusem. Obcięty przewodnik zakończony jest czopem, poniżej od strony wschodniej
istnieje ślad po złamanym konarze. Korona rozbudowała się w kierunku południowym oraz
północnym na 2 konarach. Pojedyncze gałęzie odchodzą w kierunku wschodnim i zachodnim
(tabela 3).

A

B

Fot. A. Jarmuła

Ryc. 1. Platan klonolistny o obwodzie 660 cm (Platanus × hispanica ‘Acerifolia’ Mill.) rosnący przy ul. Sanguszków
– przed Pałacem Sanguszków. A – sierpień, B – październik
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Drugi platan o numerze inw. 13 znajduje się w centrum miasta przy ul. Mickiewicza (tabela 3, ryc. 2 i 29). Drzewo rośnie na południowo-zachodniej części działki, na której mieści się
II Liceum Ogólnokształcące. Od strony południowej drzewa w odległości 6 m przebiega ogrodzenie, a za nim chodnik i jezdnia. Od strony zachodniej w odległości 4 m znajdują się ogrodzenie,
chodnik i jezdnia. W odległości 3 m od platanu rośnie szpaler z żywotników. Od strony północnej, na terenie wewnętrznym, w odległości 4 m znajduje się chodnik biegnący dookoła budynku.
Podstawa pnia nie ma uszkodzeń mechanicznych. Pień rozwidla się na wysokości około 6 m. Na
wysokości około 7 m od strony północnej występuje blizna po wycięciu konara. Korona rozbudowana jest symetrycznie, we wszystkie strony i nie nosi śladów cięć.

A

B

Fot. A. Jarmuła

Ryc. 2. Platan klonolistny (Platanus × hispanica ‘Acerifolia’ Mill.) o obwodzie 352 cm rosnący przy ul. Mickiewicza
16. A – kwiecień, B – październik

3.2. Dąb szypułkowy (Quercus robur L.)
W granicach administracyjnych Tarnowa znajduje się 11 okazów dębu szypułkowego. Największy, o numerze inw. 2, rośnie na wzniesieniu zwanym „Ostra Góra”, 600 m na wschód od posesji
nr 87 (tabela 3, ryc. 3 i 28). Jest umiejscowiony na miedzy śródpolnej. Od strony wschodniej
drzewa, w odległości około 5 m, znajduje się pole uprawne, zaś od strony zachodniej w odległości 6 m odłóg, od kilku lat nieuprawiany. W kierunku północno-wschodnim jest miedza
śródpolna z dużą liczbą młodych drzew. Po stronie wschodniej pnia w odległości 2 m biegnie
droga gruntowa. Podstawa pnia nie ma żadnych uszkodzeń mechanicznych. Jedynym wyjątkiem
jest ubytek powierzchniowy sięgający od ziemi aż do rozwidlenia korony powstały najprawdopodobniej podczas uderzenia pioruna. U podstawy pnia ma on 14 cm szerokości i stopniowo
się poszerza. Jego długość wynosi około 11 m. Na wysokości około 12 m pień rozgałęzia się na
2 konary, które tworzą górną część korony. Pierwsze gałęzie pojawiają się na wysokości około
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3 m, są drobne i niekiedy suche. Posusz w koronie wynosi około 8%. Korona rozbudowała się
z południowej i południowo-zachodniej strony.
Drugim co do wielkości drzewem w Tarnowie (nr inw. 6) jest dąb znajdujący się przy ul. Łanowej (tabela 3, ryc. 4 i 28). Rośnie w niewielkiej grupie drzew pomiędzy Pałacem Ślubów, stacją diagnostyczną pojazdów, budynkami mieszkalnymi oraz drogą gruntową. U podstawy pnia
od strony północnej znajduje się ubytek wgłębny o wymiarach 20 × 15 cm. Również od tej samej
strony od powierzchni gruntu biegnie ubytek powierzchniowy o długości 110 cm i szerokości
5 cm. Pień na wysokości 8 m rozgałęzia się na 2 konary. Na wysokości 2 m od strony wschodniej
znajduje się rana po złamanym konarze, która ma wymiary 3 × 2 m. Korona wykształcona jest
w kierunku południowym i zachodnim. Posusz wynosi około 35%. Całe drzewo jest obrośnięte
winobluszczem pięciolistkowym (Parthenocissus quinquefolia).
Trzecim okazem (nr inw. 1) jest dąb znajdujący się na posesji przy ul. H. Marusarz 106 (tabela 3, ryc. 5 i 28). Rośnie na skarpie, w oddaleniu 10 m od budynku mieszkalnego, który znajduje się po jego stronie południowej. Skarpa opada w kierunku wschodnim, aż do cieku wodnego oddalonego o 15 m od pnia. Różnica wysokości pomiędzy stroną zachodnią a wschodnią pnia
wynosi 1 m. Po stronie zachodniej pod koroną drzewa znajduje się skład drewna, wychodek oraz
skład dachówek. Od strony wschodniej w odległości około 6 m biegnie linia niskiego napięcia.
Podstawa pnia nie ma uszkodzeń mechanicznych, a od strony wschodniej tuż przy niej rosną
siewki drzew. Pień do wysokości 3 m jest pozbawiony gałęzi i konarów, a na wysokości około
10 m rozwidla się na 2 części. Korona jest rozbudowana w kierunku południowym i zachodnim,
występuje w niej około 15% posuszu. Od strony wschodniej wykonano cięcia techniczne pod
linię niskiego napięcia.
Kolejnym okazem jest dąb „Kościuszko” (nr inw. 18) rosnący przy ul. Piłsudskiego (tabela 3,
ryc. 6 i 28). Znajduje się w północnej części miasta, w odległości 2 m od asfaltowej drogi o niskim natężeniu ruchu. Z pozostałych stron otoczony jest trawnikiem i niskimi krzewami. Nasada
pnia nie ma żadnych uszkodzeń. Pień do wysokości około 5 m nie rozgałęzia się. Konar odchodzący na tej wysokości w kierunku północno-zachodnim ma rysę, na której nastąpiła infekcja
drewna, o czym świadczy wyciek. Korona jest rozbudowana równomiernie we wszystkich kierunkach. Od strony zachodniej pień nosi ślady cięć technicznych związanych ze skrajnią drogi.
W koronie występuje około 5% posusz.
Piątym drzewem (nr inw. 26) jest dąb przy ul. Kolejowej 37, który rośnie w granicy działki
(tabela 3, ryc. 7 i 28). Dąb wrasta w ogrodzenie od strony zachodniej. Od strony południowej
dąb jest otoczony przez trawnik i inne drzewa. Podstawa pnia została uszkodzona przez ogrodzenie. Od strony północnej na wysokości 80 cm od ziemi znajduje się ubytek wgłębny o wymiarach 15 × 6 cm. Pień do wysokości 5 m nie ma gałęzi i konarów, a na wysokości około 14 m rozdziela się na 4 konary. Korona wykształciła się w kierunku wschodnim ze względu na sąsiedztwo
innych drzew po stronie południowej. Posusz w koronie sięga około 6%.
Szóstym drzewem (nr inw. 20) jest dąb rosnący przy ul. Głowackiego 76. Rośnie na niewielkiej działce przy domu jednorodzinnym (tabela 3, ryc. 8 i 28). Od strony zachodniej w odległości 4 m od drzewa biegnie droga dojazdowa do bloków. W odległości 1,5 m znajduje się ściana
budynku. Od strony północnej dąb wrasta w stare ogrodzenie a podstawa pnia po uszkodzeniu
została zainfekowana i pojawił się owocnik ozorka dębowego (Fistulina hepatica), chronionego
gatunku, który powoduje brunatną zgniliznę na dębie szypułkowym (Quercus robur L.). Grzyb
ten atakuje korzenie, odziomek i środkową część pnia. Taka infekcja osłabia statykę drzewa. Pień
do wysokości 5 m jest pozbawiony gałęzi i konarów, ze względu na niewielkie oddalenie domu,
sieci energetycznej i telefonicznej. Powyżej występują liczne odrosty boczne. Korona jest symetryczna i na wysokości około 12 m rozdziela się na dużą liczbę konarów.
Kolejny okaz o numerze inw. 9 znajduje się w centrum miasta na terenie ogrodu Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej przy ul. Bema 13 (tabela 3, ryc. 9 i 28). Drzewo od strony
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północnej otoczone jest dwumetrowym chodnikiem, za którym znajduje się budynek. Od strony
południowej pomiędzy rabatami biegnie utwardzona ścieżka. Podstawa pnia nie ma żadnych
uszkodzeń mechanicznych i odchyla się w kierunku południowym od budynku. Do wysokości
około 5 m drzewo nie ma konarów, na tej wysokości znajduje się konar od strony południowej.
Powyżej od strony zachodniej są widoczne blizny po wyciętych konarach. Na wysokości około
6 m pień rozgałęzia się w koronę rozbudowaną w kierunku południowym.
Ósmy okaz o numerze inw. 12 znajduje się przy ul. Szpitalnej 11 (tabela 3, ryc. 10 i 28).
Jest umiejscowiony z południowej strony działki, na której znajduje się Specjalistyczny Szpital
im. E. Szczeklika. Od strony południowej drzewo rośnie na granicy działki II Liceum Ogólnokształcącego, gdzie znajduje się asfaltowy parking. Z pozostałych stron dąb jest otoczony
trawnikiem. Podstawa pnia oprócz strony południowej jest zdrowa, natomiast od południa
przerasta przez ogrodzenie parkingu. Pień na wysokości 3 m nosi ślady ran po obciętych konarach – od strony zachodniej oraz północnej. Od strony wschodniej i południowej na wysokości
5 m rosną pierwsze gałęzie. Na wysokości 7 m pień rozwidla się na 3 konary, które tworzą
koronę, a na wschodnim konarze widoczna jest na tej wysokości oraz 1 m wyżej blizna po
wycięciu konarów.
Następny okaz dębu – numer inw. 25 – znajduje się w północnej części miasta zwanej Mościcami. Rośnie na posesji przy skrzyżowaniu ul. Głogowej i Białych Klonów (tabela 3, ryc. 11 i 28).
Jest umiejscowiony w ogrodzie, a od strony północnej w odległości około 7 m przebiega utwardzona droga do następnej posesji. Podstawa pnia nie jest uszkodzona. Pień na wysokości 4 m posiada drobne gałęzie, natomiast na wysokości 7 m następuje podział na kilka konarów. W trakcie
lata w 2014 roku złamał się konar od strony północno-zachodniej, który zostało usunięty, a rany
po złamaniach zostały zabezpieczone przed przenikaniem patogenów. Korona rozbudowana jest
równomiernie we wszystkich kierunkach, a posusz wynosi około 10%.
Dziesiąty okaz o numerze inw. 10 rośnie na placu przy ul. Bema 4–8. Znajduje się w centrum miasta (tabela 3, ryc. 12 i 28). Od strony północnej w odległości 20 m biegnie dwumetrowy chodnik, a za nim ulokowano blok mieszkalny. Od strony zachodniej w odległości 8 m
również przebiega chodnik, a za nim wybudowano blok mieszkalny. Od strony południowej
w odległości 6 m od drzewa znajduje się parking, a od strony wschodniej w odległości 8 m
dwumetrowy chodnik, a za nim kolejny trawnik. Po stronie północnej na wysokości 20 cm
od gruntu jest widoczny ubytek wgłębny zabezpieczony siatką stalową, która została zamocowana gwoźdźmi. Ubytek ma wysokość 100 cm i szerokość 15 cm. Na wysokości około 5 m
znajduje się ubytek wgłębny po wyciętej gałęzi, a od strony północnej 2 blizny po konarach.
Również w tym przypadku pierwsze gałęzie się pojawiają na pniu. Od wysokości około 6 m
konary tworzą symetryczną koronę.
Najmniejszy okaz (nr inw. 19) rośnie przy ul. Nowy Świat 48 (tabela 3, ryc. 13 i 28) w narożniku działki, na bardzo małej rabacie. Od strony wschodniej pień graniczy z dwumetrowym
chodnikiem i jezdnią. W tym miejscu pozostawiono ogrodzenie na pewnym odcinku bez murka
oraz wykonano specjalne oddzielenie od chodnika. Od strony południowej w odległości 1 m
znajduje się ogrodzenie oraz dwumetrowy chodnik i jezdnia. Od strony zachodniej w odległości
3 m jest umiejscowiony budynek, a od strony północnej chodnik prowadzący do budynku. Podstawa pnia nie wykazuje żadnych uszkodzeń mechanicznych ani ubytków kory. Od strony południowej i zachodniej drzewo jest porośnięte bluszczem pospolitym (Hedera helix L.). Od strony
zachodniej pień został pozbawiony gałęzi do wysokości około 7 m (cięcia techniczne związane
z sąsiedztwem budynku), natomiast wyżej położone konary zostały skrócone. Od strony wschodniej na wysokości około 4 m występują nieliczne gałęzie. Pień rozdziela się na konary tworzące
koronę na wysokości około 8 m. Korona rozwinęła się w kierunku południowym i południowo-wschodnim.
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A

B

Fot. A. Jarmuła

Ryc. 3. Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie 549 cm rosnący przy ul. H. Marusarz – 600 m na wschód
od posesji nr 87. A – kwiecień, B – sierpień

A

B

Fot. A. Jarmuła

Ryc. 4. Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie 510 cm rosnący przy ul. Łanowej za Pałacem Ślubów. A –
kwiecień, B – październik
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A

B

Fot. A. Jarmuła
Ryc. 5. Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie 457 cm rosnący na działce nr 75/1 obr. 210 przy ul. H. Marusarz 106. A – kwiecień, B – wrzesień

A

B

Fot. A. Jarmuła

Ryc. 6. Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie 433 cm rosnący przy ul. Piłsudskiego. A – kwiecień,
B – wrzesień
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A

B

Fot. A. Jarmuła

Ryc. 7. Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie 427 cm rosnący przy ul. Kolejowej 37. A – maj, B – sierpień

A

B

Fot. A. Jarmuła

Ryc. 8. Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie 417 cm rosnący przy ul. Głowackiego 76. A – kwiecień,
B – październik
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A

B

Fot. A. Jarmuła

Ryc. 9. Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie 368 cm rosnący przy ul. Bema 13 – Zgromadzenie Sióstr
Urszulanek Unii Rzymskiej. A – kwiecień, B – październik

A

B

Fot. A. Jarmuła

Ryc. 10. Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie 364 cm rosnący przy ul. Szpitalnej 11. A – kwiecień,
B – sierpień
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B

Fot. A. Jarmuła

Ryc. 11. Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie 325 cm rosnący przy ul. Białych Klonów/Głogowa. A – maj,
B – październik

A

B

Fot. A. Jarmuła

Ryc. 12. Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie 316 cm rosnący przy ul. Bema 4–8. A – maj 2013. B – sierpień 2014, B – wrzesień

374

Inwentaryzacja i ocena stanu zachowania drzew pomników przyrody w Tarnowie

A

B

Fot. A. Jarmuła

Ryc. 13. Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie 310 cm rosnący przy ul. Nowy Świat 48/ul. PCK. A – kwiecień, B – sierpień

3.3. Topola biała (Populus alba L.)
Na terenie Tarnowa znajdują się 2 okazy topoli białej. Największy z nich (nr inw. 3) rośnie przy
ulicy Okrężnej, przy moście na potoku Wątok, na skarpie przy drodze (tabela 3, ryc. 14 i 28). Od
strony północnej w odległości 1,5 m znajduje się chodnik o szerokości 2 m, tuż obok biegnie droga
asfaltowa. Między częścią północną a południową terenu występuje 50 cm różnica w poziomie
gruntu. Od strony wschodniej, południowej i zachodniej pień jest otoczony przez skarpę porośnięta trawą i drobnymi krzewami. Podstawa pnia od strony zachodniej jest uszkodzona. Na wysokości 3 m od ziemi po stronie zachodniej widoczny jest ślad po obciętym konarze. Do wysokości 4 m
pień nie ma żadnych gałęzi i konarów. Od strony zachodniej na wysokości 4 m znajduje się ubytek
wgłębny o wysokości około 80 cm i szerokości 15 cm. Również od strony wschodniej znajdują się
3 ubytki wgłębne, 2 na wysokości 4 m (5 cm średnicy i około 30 cm średnicy) oraz na wysokości 5 m – o średnicy około 15 cm. Od strony południowej na wysokości około 7 m jest widoczny
ubytek powierzchniowy w postaci rany po złamanym konarze, gdzie występują oznaki rozkładu
drewna. Pień rozdziela się na konary na wysokości około 11 m. Korona nosi ślady silnych cięć
technicznych związanych ze skrajnią chodnika i drogi oraz cięć korygujących kształt. Od strony
zachodniej na pniu na wysokości 2,3 m umieszczona jest kapliczka z wizerunkiem Matki Boskiej.
Drugi okaz (nr inw. 21) znajduje się przy ul. Rudy-Młyny (tabela 3, ryc. 15 i 28). Drzewo
rośnie na skarpie, na prawym brzegu potoku Dębnica. Topola jest otoczona krzewami i innymi okazami z tego gatunku. Różnica wysokości pomiędzy miejscem, w którym rośnie ta topola,
a gruntem wynosi około 3 m. Podstawa pnia nie nosi śladów żadnych uszkodzeń. Do wysokości
4 m drzewo nie ma żadnych gałęzi, do wysokości 8 m pojawiają się nieliczne gałęzie, a na wysokości 8 m pień dzieli się na 2 części, które tworzą równomierną koronę. Posusz wynosi około 10%.
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A

B

Fot. A. Jarmuła

Ryc. 14. Topola biała (Populus alba L.) o obwodzie 476 cm rosnąca przy ul. Okrężnej przy moście na Wątoku.
A – maj, B – wrzesień

A

B

Fot. A. Jarmuła

Ryc. 15. Topola biała (Populus alba L.) o obwodzie 387 cm rosnąca przy ul. Rudy-Młyny. A – kwiecień, B – październik
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3.4. Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.)
W Tarnowie występują 3 okazy jesionu wyniosłego. Największym z nich (nr inw. 8) jest jesion
rosnący przy ul. Narutowicza 31 (tabela 3, ryc. 19 i 20) na niewielkim podwyższeniu na terenie prywatnego ogrodu. W odległości 10 m od wschodniej strony drzewa znajduje się budynek
mieszkalny. Pod okapem korony jest umiejscowiony trawnik oraz rosną niewielkie krzewy.
Podstawa pnia ma nabiegi korzeniowe oraz została zaatakowana przez grzyba z rodzaju Phellinus powodującego zgniliznę drewna. Na pniu występują liczne listwy mrozowe, pień do wysokości 5 m nie ma gałęzi oraz konarów, natomiast na wysokości około 6 m rozdziela się na
2 części. Jeden konar odchyla się w kierunku południowym, a konar północny rośnie pionowo.
Korona wykształcona jest w kierunku południowym, nosi jednak ślady licznych cięć.
Kolejny okaz (nr inw. 15) rośnie przy ul. Piłsudskiego 24 (tabela 3, ryc. 16 i 28). W odległości 1 m od strony północnej drzewa wybudowano skatepark z asfaltową nawierzchnią. Od
wschodu i zachodu tuż przy pniu ułożono kostkę brukową, jedynie od strony południowej znajduje się trawnik. Pień na wysokości 1,1 m dzieli się na 2 części. Podstawa pnia nie jest uszkodzona mechanicznie, jedynie od strony południowej tuż przy powierzchni gruntu występuje odrost
młodych pędów. Pień od strony południowej został pomalowany farbą w aerozolu. Od strony
północnej na wysokości 3 m jest widoczna rana po obciętym konarze. Korona i pierwsze konary
znajdują się na wysokości 7 m. Korona jest rozbudowana symetrycznie w każdą stronę, występuje w niej około 35% posuszu. Drzewo rośnie na terenie należącym do Pałacu Młodzieży i często
młodzi ludzie wrzucają buty w koronę drzewa, przyczyniając się do jego niszczenia.
Najmniejszy jesion (nr inw. 11) (uznany za pomnik przyrody) rośnie przy al. M. B. Fatimskiej 25 (tabela 3, ryc. 17 i 28). Jest to teren Specjalistycznego Szpitala im. Szczeklika. Jesion
rośnie w pasie trawnika pomiędzy ogrodzeniem a budynkiem. Od strony wschodniej jest odda-

A

B

Fot. A. Jarmuła

Ryc. 16. Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.) o obwodzie 484 cm rosnący przy ul. Narutowicza 31. A – kwiecień,
B – wrzesień
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A

B

Fot. A. Jarmuła

Ryc. 17. Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.) o obwodzie 266 + 251 cm rosnący przy ul. Piłsudskiego 24.
A – kwiecień, B – sierpień

A

B

Fot. A. Jarmuła

Ryc. 18. Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.) o obwodzie 304 cm rosnący przy al. M. B. Fatimskiej 25. A – kwiecień, B – sierpień
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lony od budynku o 6 m, a od ogrodzenia o 40 cm. Zaraz za ogrodzeniem znajduje się chodnik
i jezdnia asfaltowa. Podstawa pnia nie jest uszkodzona. Na wysokości 9 m wyrasta pierwsza
gałąź, a na tej samej wysokości od strony północno-wschodniej znajduje się rana po wyciętym
konarze. Na wysokości około 10 m pień rozdziela się na kilka konarów. Od strony wschodniej na
wysokości 2 m przymocowane są karmniki dla ptaków, a wyżej na wysokości 4 m budki lęgowe.
Korona jest ukształtowana symetrycznie, jednak nosi ślady cięć. Posusz wynosi około 10%. Szacunkowy wiek drzewa wynosi około 160 lat.

3.5. Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.)
W Tarnowie rosną 3 lipy drobnolistne, które uznano za pomniki przyrody. Największa z nich
(nr inw. 27) znajduje się przy ul. Klikowskiej pomiędzy bocznymi posesjami 190 i 198 (tabela 3, ryc. 19 i 28). Najprawdopodobniej są to 2 lipy zrośnięte ze sobą. Drzewo rośnie w pasie
między utwardzoną drogą gruntową a oddalonym o 1 m od pnia ogrodzeniem (po wschodniej
stronie, od strony zachodniej do ogrodzenia jest 4 m), pod okapem korony urządzono dzikie
wysypisko. Od strony wschodniej i zachodniej na pniu są widoczne pionowe blizny. Podstawa
pnia jest mechanicznie uszkodzona od strony południowej. Na wysokości 2 m pień rozdziela się na 2 części. Na wysokości 120 cm znajduje się ubytek powierzchniowy o wymiarach
60 × 20 cm, a na wysokości 2 m wyrastają pierwsze gałęzie. Północna część korony nosi
ślady cięć technicznych związanych z kablem napowietrznym znajdującym się na wysokości
6 m. W związku z obecnością domu w odległości 5 m część południowa jest od zachodu pozbawiona gałęzi. Korona jest wykształcona głównie od strony wschodniej oraz południowej.
Północna część korony jest prawie w 60% uschnięta, natomiast część południowa ma około
20% posuszu.

A

B

Fot. A. Jarmuła

Ryc. 19. Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) o obwodzie 448 rosnąca przy ul. Klikowskiej – boczna, pomiędzy
posesjami nr 190 i 198. A – kwiecień, B – sierpień
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A

B

Fot. A. Jarmuła

Ryc. 20. Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) o obwodzie 350 cm rosnąca przy ul. Gospodarczej 6/ul. Słonecznej.
A – kwiecień, B – sierpień

A

B

Fot. A. Jarmuła

Ryc. 21. Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) o obwodzie 301 cm rosnąca na działce nr 218/3 obr. 253 przy
ul. Przedszkolaków. A – kwiecień, B – październik
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Drugą lipą (nr inw. 16) jest okaz rosnący przy ul. Gospodarczej 6 (tabela 3, ryc. 20 i 28). Od
jej strony zachodniej w odległości 0,5 m znajduje się ogrodzenie, a za nim trawnik. Z pozostałych
stron jest otoczona przez gruzowisko, a od strony wschodniej w odległości 6,5 m znajduje się
ściana rozpadającego się budynku. 80% terenu pod okapem korony porośnięte jest winobluszczem pięciolistkowym (Parthenocissus quinquefolia). Podstawa pnia nie jest uszkodzona mechanicznie, jednak pień i korona porośnięte są winobluszczem pięciolistkowym. Od strony północnej
są widoczne odrosty korzeniowe. Do wysokości 6 m korona nie rozdziela się. Pierwsze gałęzie
pojawiają się od strony północno-zachodniej na wysokości 5 m. Po stronie wschodniej korona zaczyna się na wysokości 6 m. Tworzy ją jeden konar. Od strony północno-zachodniej na wysokości
7 m znajdują się 3 konary tworzące drugą część korony. Od strony wschodniej są widoczne liczne
ślady złamań gałęzi, które nie zostały w żaden sposób wyrównane. Posusz w koronie sięga 20%.
Najmniejszą lipą w Tarnowie (nr inw. 7), uznaną za pomnik, jest ta rosnąca na działce przy
ul. Przedszkolaków 7 (tabela 3, ryc. 21 i 28). Znajduje się ona na terenie placu zabaw Przedszkola nr 7. Lipa rośnie na trawniku, w odległości 10 m od południowego ogrodzenia terenu.
Podstawa pnia nie jest uszkodzona mechanicznie. Na wysokości 30 cm znajduje się przewężenie
pnia. Tuż powyżej wcięcia od strony północno-zachodniej występują pierwsze guzowate narośla
na pniu, które powyżej występują już z każdej strony. Na wysokości 3 m rosną pierwsze gałęzie,
a pień rozwidla się na wysokości 4 m i tworzy symetryczną koronę. Widoczne są również nieliczne ślady cięć korony.

3.6. Klon pospolity (Acer platanoides L.)
Jedyne drzewo pomnikowe (nr inw. 14) z gatunku klon pospolity znajduje się w centrum miasta
przy ul. Goldhammera (tabela 3, ryc. 22 i 28). Drzewo to rośnie w niewielkiej misie ograniczonej
przez płyty chodnikowe, które jednocześnie służą za przestrzeń do parkowania samochodów.

A

B

Fot. A. Jarmuła

Ryc. 22. Klon pospolity (Acer platanoides L.) o obwodzie 359 cm rosnący przy ul. Goldhammera. A – maj, B – wrzesień
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Jeszcze w 2013 roku tuż przy pniu stały kontenery na używaną odzież oraz do segregacji odpadów. W 2014 roku usunięto je. Od strony wschodniej w odległości 4 m od drzewa znajduje
się ogrodzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, a od strony południowej i północnej
w odległości 1,5 m – miejsca parkingowe. Od strony zachodniej w odległości 1 m biegnie droga
asfaltowa. Podstawa pnia nosi ślady licznych uszkodzeń mechanicznych. Pień do wysokości 3 m
jest pojedynczy, później rozdziela się na 2. Na wysokości 4 m od strony południowej i zachodniej
znajdują się ubytki wgłębne powstałe po wycięciu konarów, które zostały zainfekowane. Korona
drzewa jest niesymetryczna, rozwinięta w kierunku południowym i zachodnim. Można zauważyć w niej ślady cięć. Posusz w koronie wynosi około 20%.

3.7. Wiąz szypułkowy (Ulmus leavis Pall.)
W Tarnowie rośnie tylko 1 okaz (nr inw. 4) wiązu szypułkowego, który został uznany za pomnik
przyrody. Znajduje się na pierwszej terasie potoku Wątok, w odległości 200 m od mostu na ul.
Okrężnej (tabela 3, ryc. 23 i 38). Drzewo rośnie w odległości 2 m od krawędzi terasy. Takie położenie sprawia, że jest kilkukrotnie w ciągu roku zalewane wodą. Podstawa pnia jest wypróchniała w środku, a od strony wschodniej znajduje się ubytek wgłębny o wymiarach 80 × 30 cm.
Jest to ubytek kominowy zamknięty, a wewnątrz niego są widoczne wycieki gumowe świadczące
o infekcji. Korona rozpoczyna się od wysokości 1,5 m i jest symetryczna. Drzewo nosi ślady niewielkich cięć sanitarnych od strony południowej. Posusz wynosi około 10%.

A

B

Fot. A. Jarmuła

Ryc. 23. Wiąz szypułkowy (Ulmus leavis Pall.) o obwodzie 366 cm rosnący na prawym brzeg potoku Wątok 200 m
powyżej mostu na ul. Okrężnej. A – maj, B – sierpień
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3.8. Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)
Klon jawor (nr inw. 17) rośnie w centrum miasta na pl. Morawskiego (tabela 3, ryc. 24 i 28).
Jest to utwardzony plac z parkingiem. Do roku 2014 drzewo nie było w żaden sposób zabezpieczone przed najeżdżaniem przez pojazdy, które ubijały glebę. W 2014 roku w odległości
1,5 m od pnia zainstalowano słupki, które chronią drzewo przed uszkodzeniami mechanicznymi. Od wschodu klon otacza 10 m trawnik, za którym znajduje się dwumetrowy chodnik i blok
mieszkalny. Podstawa pnia nosi liczne ślady uszkodzeń mechanicznych pozostawionych przez
parkujące pod nim samochody. Na wysokości 3 m od strony południowej i wschodniej znajdują się pierwsze konary. Następnie pień rozgałęzia się na wysokości 5 m na 3 konary. Kora na
pniu na wysokości 7 m nosi ślady uszkodzeń mrozowych. Korona jest rozwinięta w kierunku
zachodnim. Od strony wschodniej widoczne są ślady cięć sanitarnych związanych z posuszem
konarów na poziomie 10%.

A

B

Fot. A. Jarmuła

Ryc. 24. Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.) o obwodzie 303 cm rosnący na pl. Morawskiego. A – maj, B – sierpień

3.9. Dąb błotny (Quercus palustris Münchh)
Jedyny okaz dębu błotnego (Quercus palustris Münchh), numer inw. 24, znajduje się w Mościcach na działce przy skrzyżowaniu ul. Głogowej i Białych Klonów (tabela 3, ryc. 25 i 28). Rośnie
na trawniku. W odległości 5 m od drzewa po stronie północnej znajduje się ogrodzenie działki.
Pień ma 284 cm obwodu, a zasięg korony w najszerszym kierunku, czyli wschodnio-zachodnim,
wynosi 18 m. Wysokość dębu to 32 m. Podstawa pnia nie jest uszkodzona, jednak na powierzchni kory są widoczne guzowate narośla. Występują również niewielkie ubytki kory. Do wysokości
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B

Fot. A. Jarmuła

Ryc. 25. Dąb błotny (Quercus palustris Münchh.) o obwodzie 284 cm rosnący na skrzyżowaniu ul. Białych Klonów
i ul. Głogowej. A – sierpień, B – październik

12 m drzewo pozbawione jest korony, a na wysokości 20 m pień rozdziela się na 2 konary. Korona do wysokości 20 m jest rozwinięta w kierunku północnym, natomiast powyżej jej rozkład jest
równomierny we wszystkich kierunkach.

3.10. Dąb bezszypułkowy (Quercus petraea (Matt.) Liebl.)
Jedyny okaz dębu bezszypułkowego (nr inw. 22) znajduje się w Mościcach na działce przy
ul. Norwida 14 (tabela 3, ryc. 26 i 28). Rośnie w północno-zachodniej części działki. Od strony
zachodniej graniczy z ogrodzeniem, a od strony północnej rośnie 1,5 m od ogrodzenia, wzdłuż
którego posadzono żywopłot z cisu. Z pozostałych stron dąb otoczony jest niską roślinnością.
Podstawa pnia jest zdrowa, na wysokości 6 m rozgałęzia się i tworzy symetryczną koronę. Na
wysokości 2 m od ziemi są widoczne blizny po wyciętych gałęziach.
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A

B

Fot. A. Jarmuła

Ryc. 26. Dąb bezszypułkowy (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) o obwodzie 278 cm rosnący na działce nr 106/1
obr. 277 przy ul. Norwida 14. A – maj, B – sierpień

3.11. Buk zwyczajny (Fagus sylvatica L.)
Na terenie Tarnowa znajduje się tylko 1 okaz buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.), który został uznany za pomnik przyrody (nr inw. 23). Rośnie na prywatnej posesji przy ul. Norwida 14
(tabela 3, ryc. 27 i 28). Teren wokół niego nie jest uprawiany, lecz jest pozostawiony jako naturalne runo. W niewielkim oddaleniu rośnie brzoza. Od strony południowej drzewa w odległości 2 m znajduje się ogrodzenie działki, wokół którego posadzono rośliny iglaste. Podstawa
pnia nie jest uszkodzona mechanicznie, jednak od strony zachodniej na wysokości około 20 cm
znajdują się rany kory. Pień posiada silny przewodnik. Korona rozbudowana jest w kierunku
wschodnim i południowo-zachodnim w związku z tym, że w pobliżu buka rosną inne drzewa.
Podczas porównania pomiarów wykonanych w 2015 roku z danymi z Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska wykazano, że w złej kondycji są 2 drzewa: platan klonolistny oraz dąb
szypułkowy. 7 drzew jest w fazie osłabienia (2 lipy drobnolistne, klon pospolity, wiąz szypułkowy, klon jawor, topola biała oraz jesion wyniosły). 18 drzew jest w bardzo dobrej kondycji.
Prognozuje się, że w ciągu najbliższych lat lipa drobnolistna, dąb szypułkowy, klon jawor oraz
jesion wyniosły zaczną zamierać (tabela 3). Prawdopodobnie w najbliższych latach rada gminy po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska będzie musiała wystąpić
o usunięcie tych drzew z ewidencji pomników przyrody (Ustawa o ochronie przyrody).
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A

B

Fot. A. Jarmuła

Ryc. 27. Buk zwyczajny (Fagus sylvatica L.) o obwodzie 182 cm rosnący na działce nr 106/1 obr. 277 przy ul. Norwida 14. A – kwiecień, B – wrzesień

Źródło: opracowane na podstawie Google Maps – A. Jarmuła

Ryc. 28. Lokalizacja drzew pomników przyrody w Tarnowie

386

13

2.

2

6

20

1

26

9

12

18

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Quercus robur L.

5

1.

239

11

245

283

18

258

2

244

3

014

Platanus × hispanica ‘Acerifolia’ Mill.

Lp.

1993

2005

1993

1996

2011

1995

2002

1993

2004

1987

Ewidencyjny
Rok
Numer urzędowy numer
inw.
pomnika przy- uchwalenia
rody

ul. Piłsudskiego

415

333

340

ul. Bema 13 – Zgromadzenie
Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej
ul. Szpitalna 11

406

ul. Kolejowa 37

***435

386

ul. Głowackiego 76
(własność prywatna)
działka nr 75/1 obr. 210,
ul. H. Marusarz 106

467

ul. Łanowa – za Pałacem Ślubów

409/475

313

ul. Mickiewicza 16, przy szkole
samorządowej (Gmina Miasta
Tarnowa)

na miedzy śródpolnej, ok. 600 m
na wschód od posesji przy ul. H.
Marusarz 87
(Skarb Państwa)

636

ul. Sanguszków – przed Pałacem
Sanguszków

Lokalizacja
(własność)

Obwód pnia
na wys. 1,3 m
(cm)
2005 r.,
* 2009,
** 2010,
*** 2011

433

364

368

427

457

417

510

549

352

660

Obwód pnia
na wys. 1,3 m
w ****2014
(cm)

26

28

21

30

26

25

27

28

25

17

Wysokość
(m)

Tabela 3. Inwentaryzacja, szacunkowy wiek oraz ocena kondycji i fazy witalności drzew pomników przyrody w Tarnowie

27

23

14

23

27

30

25

23

23

19

Średnica
korony
(m)

300

250

250

290

300

280

350

380

200

380

dobra

dobra

dobra

dobra

dobra

dobra

zła

bardzo
dobra

bardzo
dobra

zła

ekspansja

ekspansja

ekspansja

ekspansja

ekspansja

ekspansja

stagnacja

ekspansja

ekspansja

stagnacja

Ocena
Faza
Szacunkowy
kondycji witalności
wiek (lata)
drzew
drzewa

Inwentaryzacja i ocena stanu zachowania drzew pomników przyrody w Tarnowie

387

388

10

19

12.

13.

21

15.

8

15

11

16.

17.

18

Fraxinus excelsior L.

3

14.

Populus alba L.

25

11.

Lp.

10

7

018

017

4

240

241

9

2005

2005

1967

1964

2004

1993

1993

2005

Ewidencyjny
Numer urzędowy numer
Rok
inw.
pomnika przy- uchwalenia
rody

Tabela 3. cd.

447

373

288

ul. Piłsudskiego 24, na terenie
Pałacu Młodzieży
samorządowa (Gmina Miasta
Tarnowa)
al. MB Fatimskiej 25, przed
budynkiem

387

ul. Okrężna – przy moście na
Wątoku (Skarb Państwa)

ul. Narutowicza 31, na wprost ul.
Limanowskiego
(własność prywatna)

363

290

300

287

ul. Rudy-Młyny
(własność prywatna)

ul. Nowy Świat 48/ul. PCK

ul. Bema 4-8

u zbiegu ul. Białych Klonów
i Głogowej
samorządowa (Gmina Miasta
Tarnowa)

Lokalizacja
(własność)

Obwód pnia
na wys. 1,3 m
(cm)
2005 r.,
* 2009,
** 2010,
*** 2011

304

266+251
(448)

484

458

476

310

316

325

Obwód pnia
na wys. 1,3 m
w ****2014
(cm)

25

26

29

30

23

18

16

26

Wysokość
(m)

19

20

19

19

14

22

22

28

Średnica
korony
(m)

160

240

250

100

120

200

200

250

ekspansja

ekspansja

ekspansja

dobra

średnia

dobra

bardzo
dobra

ekspansja

osłabienia

ekspansja

ekspansja

średnia osłabienia

dobra

dobra

dobra

Ocena
Faza
Szacunkowy
kondycji witalności
wiek (lata)
drzew
drzewa

Magdalena Kulig, Agnieszka Jarmuła

l6

7

20

21

14

4

17

24

8

22

389

23

17

16

2010

2010

2005

2004

1997

2004

2009

1993

1993

*288

działka nr 218/3 obr. 253
ul. Przedszkolaków
samorządowa (Gmina Miasta
Tarnowa)

ul. Norwida 14

ul. Norwida 14

ul. Białych Klonów/Głogowa
samorządowa (Gmina Miasta
Tarnowa)

pl. Morawskiego
samorządowa
(Gmina Miasta Tarnowa)

prawy brzeg potoku Wątok, 200m
powyżej mostu ul. Okrężnej
(Skarb Państwa)

** 175

** 270

235

280

330

342

341

ul. Gospodarcza 6 / ul. Słoneczna
własność prywatna

ul. Goldhammera, przy ogrodzeniu wyższej szkoły zawodowej
samorządowa (Gmina Miasta
Tarnowa)

430

ul. Klikowska – boczna, pomiędzy
posesjami nr 190 i 198
(Skarb Państwa)

Źródło: pomiary z 2014 r. pochodzą z badań własnych, pozostałe dane uzyskano z danych RDOŚ (2021)

****

27

Fagus sylvatica L.

26

Quercus petraea (Matt.) Liebl.

25

Quercus palustris Münchh

24

6

322

5

15

243

242

Acer pseudoplatanus L.

23

Ulmus leavis Pall.

22

Acer platanoides L.

27

19

Tilia cordata Mill.

182

278

284

303

366

359

301

360

448

17

26

32

16

28

27

21

25

17

16

20

18

17

22

17

20

19

14

120

190

200

170

150

200

120

150

180

bardzo
dobra

bardzo
dobra

dobra

średnia

średnia

średnia

bardzo
dobra

średnia

średnia

ekspansja

ekspansja

ekspansja

stagnacja

osłabienia

stagnacja

ekspansja

osłabienia

osłabienia

Inwentaryzacja i ocena stanu zachowania drzew pomników przyrody w Tarnowie

Magdalena Kulig, Agnieszka Jarmuła

4. Dyskusja
Człowiek chronił przyrodę od wieków, w tym czasie specjalną opieką objęto również wiele drzew.
Często za wiekowe drzewa uznawano te o dużych rozmiarach, jak np. baobaby. Obecnie wiadomo, że nie należy wiązać wieku drzew z ich dużymi rozmiarami. Rozważania na temat wieku
i rozmiarów drzew skłaniają nas do zastanowienia się, ile lat żyją drzewa uznawane obecnie za
pomniki przyrody (Pacyniak, 1992). Z porównania wielkości drzew pomnikowych rosnących
na terenie Tarnowa z największymi drzewami z tych gatunków rosnącymi w Polsce wynika, że
większość z nich jest raczej okazami młodymi o znacznie mniejszych obwodach pni. Jedynie
dąb błotny ma porównywalne wymiary do największych drzew tego gatunku rosnących w Polsce. Jednym z najmłodszych drzew pomnikowych rosnących w Tarnowie jest buk, a najstarszym
platan. Obwód największego okazu buka pospolitego w Polsce wynosi 413 cm, a jego wiek oszacowano na 328 lat (Rejestr…). Buk w Tarnowie ma 182 cm obwodu, a jego wiek oszacowano
na podstawie tabel wiekowych Majdeckiego na 116 lat. Natomiast wiek największego platanu
w Polsce szacowany jest na około 305 lat, a jego obwód wynosi 1066 cm. Największy okaz w Tarnowie ma 660 cm obwodu, wg Majdeckiego (1993) liczy 380 lat.
Większość drzew pomnikowych rosnących w Tarnowie to drzewa krajowe, tylko 2, platan
klonolistny i dąb błotny, są gatunkami obcego pochodzenia. Oba egzotyczne dla krajobrazu Polski drzewa rosną na terenie projektowanym przez człowieka – w parku Sanguszków oraz prywatnym ogrodzie w Mościcach.
W Małopolsce znajduje się 2250 pomników przyrody (w ich skład wchodzą nie tylko pojedyncze drzewa, ale też jednogatunkowe i mieszane aleje czy drzewostany parkowe), w tym
w powiecie tarnowskim 147, a w Tarnowie 47, z czego zbadano 27 pojedynczo rosnących drzew
pomnikowych. Wiele drzew pomników przyrody ulokowanych w obrębie granic administracyjnych miasta niekoniecznie rośnie na terenie zabytkowych założeń ogrodowych czy parków.
Drzewa te zostały wpisane do rejestru przyrody na podstawie wymiarów dendrometrycznych,
a pierwsze okazy z Tarnowa wciągnięto do rejestru pomników przyrody w 1964 roku, były to
głównie rośliny rosnące na terenach zarządzanych przez miasto: przy ulicach, drogach gruntowych, parkach czy na przedmieściach miasta. Trzeba zwrócić uwagę na zwiększającą się liczbę
drzew pomnikowych rosnących na terenach prywatnych. Z wnioskiem o uznanie drzewa za
pomnik przyrody może wystąpić tylko właściciel działki, na której rośnie drzewo. Wiele ostatnio
objętych ochroną prawną drzew rośnie na prywatnych posesjach.
W Tarnowie panuje wyjątkowy mikroklimat: najwyższa średnia roczna temperatura powietrza w kraju to 8,8 stopnia Celsjusza oraz liczba słonecznych dni w roku sprawiają, że miasto uznawane jest za polski biegun ciepła. Okres wegetacyjny trwa 210–225 dni i należy do
najdłuższych w Polsce. Warunki takie umożliwiają osiągnięcie dużych rozmiarów drzewom
z różnych gatunków. Niestety, mimo dobrych warunków wzrostu, część pomników przyrody nie
jest objęta właściwą ochroną, np. otacza je zabetonowany teren, gruzowisko, czy też są niszczone przez młodzież. W celu przedłużenia życia sędziwym drzewom, które uznane są za pomniki
przyrody, należy podjąć większe wysiłki w celu ich jeszcze lepszej ochrony.

Podziękowania
Składam serdeczne podziękowania za bardzo rzetelnie wykonaną pracę magisterską pani
Agnieszce Jarmule (obecnie A. Bednarska), która z wielkim zaangażowaniem opisała najstarsze
drzewa w swym rodzinnym mieście.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki prac badawczo-wdrożeniowych dotyczących kompleksowego urządzania obszarów wiejskich. Analizą objęto problematykę zachowania wybranych
elementów materialnego dziedzictwa kulturowego wsi zagrożonych m.in. przez takie negatywne zjawiska, jak: zanik tradycyjnego budownictwa, zacieranie się pierwotnych układów
ruralistycznych, czy też często nieodwracalne zmiany charakteru krajobrazu. Jest to w dużej
mierze powiązane z zanikiem rolnictwa i związanych z nim czynności oraz zwyczajów, które
od wieków były nośnikiem tradycji wiejskiej i niejako gwarantem zachowania historycznych układów krajobrazu kulturowego. Jak wynika z analiz, ważnym narzędziem przeciwdziałania powyższym problemom są projekty kompleksowego urządzania obszarów wiejskich (KUOW), które – pierwotnie w formie prac pilotażowych, a obecnie w ramach planów
(programów) urządzeniowo-rolnych – są realizowane w coraz większej liczbie województw.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli wybranych elementów KUOW w zachowaniu kulturowego dziedzictwa wsi. W artykule zaprezentowano też zakres niezbędnych
prac wykonywanych w ramach KUOW, które przyczyniają się do zachowania kulturowego
dziedzictwa wsi.
Słowa kluczowe: kompleksowe urządzanie obszarów wiejskich (KUOW), krajobraz kulturowy,
odnowa wsi, działania rolno-środowiskowo-klimatyczne, scalenia gruntów
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1. Wstęp
Kompleksowe urządzanie obszarów wiejskich (KUOW) to zespół zintegrowanych zabiegów
technicznych, prawnych i organizacyjnych uwzględniający uwarunkowania przyrodnicze, ekonomiczne, prawne i społeczne, mający na celu dostosowanie struktury przestrzennej danego obszaru wiejskiego do potrzeb jego zrównoważonego rozwoju (Pijanowski i in., 2018). Powyższa
definicja została wykorzystana w obowiązującym dokumencie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (Ministerstwo, 2017). Szczególne miejsce w projektach KUOW zajmuje ochrona
i kształtowanie krajobrazu kulturowego zarówno na terenie wiejskich jednostek osadniczych, jak
i w rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Chodzi przy tym o zachowanie wyjątkowości oraz bogactwa dziedzictwa materialnego i niematerialnego w ramach kompleksowych koncepcji opracowywanych przy pełnym zaangażowaniu społeczności lokalnej (podejście partycypacyjne).
Nawet najlepsze koncepcje planistyczne z powyższego zakresu będą niemożliwe bądź trudne do wdrożenia, jeżeli nie weźmiemy pod uwagę i nie uwzględnimy w nich takich uwarunkowań jak rolnictwo, lokalne problemy społeczno-gospodarcze oraz stosunki własnościowe gruntów. O tym, jak duże znaczenie dla krajobrazu wiejskiego mają te trzy faktory, świadczy szerzący
się problem masowego odłogowania ziemi rolniczej w Polsce, który ma właśnie tak szerokie
podłoże (ryc. 1). Dlatego wszelkie koncepcje dotyczące kształtowania krajobrazu kulturowego
obszarów wiejskich muszą obejmować kompleksowe rozwiązanie tych problemów, ponieważ
bez tego nie będą skuteczne. W swojej pierwotnej postaci, która jest aktualnie przedmiotem prac
ogólnopolskiego zespołu ekspertów tworzących nowe prawo zagospodarowania przestrzennego w Polsce, KUOW zawiera zadania planistyczne oraz wykonawcze umożliwiające całościowe
przekształcenia przestrzenne i strukturalne gmin wiejskich.
Do zadań planistycznych będących częścią KUOW zalicza się:
•

•

plany urządzeniowo-rolne (programy prac urządzeniowo-rolnych) gmin. Plany (programy) te powinny być sporządzane wcześniej niż miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego lub inne dokumenty planistyczne albo strategiczne gmin;
projekty urządzeniowo-rolne wsi lub założenia do projektu scalenia gruntów obejmujące m.in.:
– scalenia gruntów dla poprawy struktury rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej
oraz zachowania walorów ekologicznych i kulturowych tej przestrzeni;
– odnowę wsi, w ramach której powinna być uwzględniana szeroko pojęta analiza
ruralistyczna i architektoniczna;
– tzw. pakiety rolno-środowiskowo-klimatyczne (Pijanowski i Woch, 2017).

Tak szerokie podejście do planowania zmian strukturalno-przestrzennych oraz wynikającej
z nich fizjonomii obszarów wiejskich wymusza złożona specyfika tych terenów. Obszary te to wielowarstwowa tkanka wzajemnych interakcji i powiązań, która jest oparta na uwarunkowaniach
społeczno-gospodarczych. W tej gmatwaninie powiązań duże znaczenie ma nastawienie lokalnej
społeczności do takich istotnych aspektów jak: produkcja rolna, zachowanie lokalnych odmian roślin i ras zwierząt, tradycja wiejska, lokalne rzemiosło, produkcja lokalnych specjałów i przetworów, które od pokoleń powstawały na danym terenie ze względu na uwarunkowania miejscowe.
Dlatego działania planistyczne KUOW powinny być realizowane przy aktywnym udziale
mieszkańców (grupy robocze, wspólna inwentaryzacja i określanie problemów oraz celów rozwoju). Chodzi więc o podejście partycypacyjne – również dla budowania poczucia wspólnoty,
co jest warunkiem rozwoju kapitału społecznego, aktywizacji mieszkańców, związania emocjonalnego z własną wsią, budowy dumy ze swojej małej ojczyzny – głównie wśród osób młodych
i dzieci (Woch i in., 2018).
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Fot. J.M. Pijanowski

Ryc. 1. Coraz więcej wsi i małych miasteczek w Małopolsce zatraca swój unikalny charakter, co dotyczy zarówno
terenów zabudowanych, jak i terenów rolniczych, na zdjęciu przykład masowego odłogowania gruntów i rozlewania się zabudowy wokół Muszyny (woj. małopolskie, pow. nowosądecki)

Fot. J.M. Pijanowski

Ryc. 2. Jedna z nielicznych zachowanych tradycyjnych zagród gazdowskich na terenie podgórskiej wsi Skomielna
Biała (woj. małopolskie, pow. myślenicki)

Do najbardziej decydujących o fizjonomii wsi cech można zaliczyć (nie licząc tzw. „tła krajobrazowego” jak otaczające góry, akweny wodne itp.):
•
•

strukturę ruralistyczną wsi oraz styl architektoniczny,
układy pól i bioróżnorodność w rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Dlatego rozważania w ramach niniejszego artykułu zostaną ograniczone właśnie do tych
dwóch wyżej wymienionych elementów KUOW.
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2. Cel, materiał i metody opracowania
Celem artykułu jest przedstawienie roli KUOW, a szczególnie jego zadań w zakresie kształtowania struktury ruralistycznej i architektonicznej oraz struktury i bioróżnorodności rolniczej przestrzeni produkcyjnej w zachowaniu dziedzictwa kulturowego wsi. Chodzi przy tym o wskazanie
konkretnych narzędzi, zabiegów technicznych, koncepcji, projektów czy zachęt finansowych,
które odpowiednio zastosowane i zharmonizowane będą skutkować wyżej wymienianym efektem. Lista narzędzi będzie zawsze uzależniona od lokalnych uwarunkowań, realnych potrzeb,
możliwości finansowych oraz gotowości współpracy lokalnej społeczności – w tym zwłaszcza
właścicieli gruntów lub nieruchomości stanowiących wartościowe elementy architektoniczne
danego miejsca.
Metoda analizy przypadku oraz analizy literatury zagadnienia stanowiły bazę do opracowania syntezy badawczej, z której wynikają przedstawione na końcu artykułu wnioski. Podstawę do
analizy przypadku stanowiła dokumentacja projektu pt. „Zintegrowane programowanie rozwoju
obszarów wiejskich w Małopolsce w oparciu o wzorce Bawarii” zrealizowanego na przykładzie
wsi Strzelce Wielkie w małopolskiej gminie Szczurowa. Przy analizie oparto się częściowo na
wybranych źródłach literaturowych i prawnych.

3. Zachowanie spuścizny kulturowej terenów rolnych
Postępujący spadek znaczenia dziedzictwa naturalnego i kulturowego związanego z rolnictwem
spowodował w wielu gminach wiejskich zanik tradycyjnych niegdyś drzew, owoców miękkich,
roślin uprawnych i zwierząt hodowlanych. Często miało to wpływ na zanik lokalnych tradycji,
przetworów, w tym tzw. produktów tradycyjnych – a co za tym idzie ważnych nisz rynkowych
stanowiących element dywersyfikacji źródeł utrzymania ludności wiejskiej.
Ważnym narzędziem do ratowania tych tradycji jest rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2015) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na „Działania rolno-środowiskowo-klimatyczne”, objęte Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014–2020. Działania te są ukierunkowane na wsparcie specyficznych, zróżnicowanych terytorialnie potrzeb i presji środowiskowych, w tym:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zachowanie lokalnych tradycyjnych odmian roślin i ras zwierząt,
rozwój rolnictwa ekologicznego,
zachowanie różnorodności siedlisk,
utrzymanie ekstensywnego użytkowania pastwisk i łąk,
renaturalizacja terenów podmokłych,
zwiększanie powierzchni leśnej z uwzględnieniem potrzeb mozaiki krajobrazu,
wprowadzanie licznych zadrzewień,
zwiększanie retencji wodnej,
ochrona koryt rzek przed erozją (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-rolno-srodowiskowo-klimatyczne3).

Działania rolno-środowiskowo-klimatyczne są realizowane w ramach następujących siedmiu tzw. pakietów, które mogą się dzielić na warianty:
1.
2.
3.
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Rolnictwo zrównoważone,
Ochrona gleb i wód,
Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych,
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4.
5.
6.
7.

Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000,
Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000,
Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie,
Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie.

W tabeli nr 1 przedstawiono te pakiety i ich najważniejsze cele bądź warianty.
Tabela 1. Działania rolno-środowiskowo-klimatyczne w Polsce
Nr i nazwa pakietu

Najważniejsze elementy

1. Rolnictwo zrównoważone

• ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko,
• przeciwdziałanie ubytkowi zawartości substancji organicznej w glebie,
• może być realizowany w gospodarstwie o powierzchni min. 3 ha użytków rolnych
i muszą nim zostać objęte wszystkie użytki rolne gospodarstwa,
• wymogi pakietu odnoszą się do wszystkich użytków rolnych (gruntów ornych, trwałych użytków zielonych oraz upraw trwałych, np. sadów)

2. Ochrona gleb i wód

• ochrona gleb przed erozją wodną (bez scaleń jest znacznie utrudnione),
• przeciwdziałanie utracie substancji organicznej w glebie,
• ochrona wód przed zanieczyszczeniami (np. poprzez bufory – zakrzewienia i zadrzewienia)

3. Zachowanie sadów
tradycyjnych odmian
drzew owocowych

pakiet ma na celu utrzymanie powierzchni sadów z tradycyjnymi odmianami drzew
owocowych, środowiska życia wielu organizmów, tradycyjnego sposobu uprawy oraz
charakterystycznego elementu krajobrazu wiejskiego; należy zachować m.in. następujące wymogi:
• zachowanie sadu obejmującego min. 12 drzew (piennych lub wysokopiennych) w wieku od 15 lat, liczba drzew na 1 ha sadu nie mniejsza niż 90,
• wypas zwierząt co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym

• przeciwdziałanie procesowi zanikania rolniczego użytkowania łąk i pastwisk,
4. Cenne siedliska
• prowadzenie gospodarki rolnej sprzyjającej zachowaniu bogactwa przyrodniczego,
i zagrożone gatunki
ptaków na obszarach • przeciwdziałanie zbyt intensywnej eksploatacji łąk i pastwisk, połączonej z intensywnym nawożeniem, co powoduje ubożenie składu runi i w konsekwencji zmniejszanie
Natura 2000
się różnorodności biologicznej zarówno roślin, jak i zwierząt
5. Cenne siedliska poza wariant 5.1 „Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe”, wariant 5.2 „Zalewowe łąki selernicowe
obszarami Natura
i słonorośla”, wariant 5.3 „Murawy”, wariant 5.4 „Półnaturalne łąki wilgotne”, wariant 5.5
2000
„Półnaturalne łąki świeże”, wariant 5.6 „Torfowiska”
6. Zachowanie zagrożonych zasobów
genetycznych roślin
w rolnictwie

• zachowanie i upowszechnienie ginących i rzadkich gatunków, odmian, ekotypów,
• różnicowanie upraw na obszarach wiejskich,
• wzbogacenie oferty rolnika dla konsumentów,
• rozszerzenie dostępności materiału siewnego odmian wpisanych do Krajowego rejestru odmian gatunków roślin uprawnych,
• ratowanie nasion gatunków roślin uprawnych zagrożonych erozją genetyczną

7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt
w rolnictwie

wsparciem w ramach pakietu objęte są m.in. następujące gatunki i rasy zwierząt:
• bydło polskie czerwone, polskie czerwono-białe, polskie czarno-białe,
• konie huculskie, małopolskie, sokólskie, sztumskie oraz koniki polskie,
• owce wrzosówki, olkuskie, górskie odmiany barwnej, pomorskie, podhalańskie

Źródło: Rozporządzenie (2015), Ministerstwo (2019)

Aby zwiększyć efektywność działań rolno-środowiskowo-klimatycznych, powinno się je skoordynować ze scaleniami gruntów. Możemy je wtedy lokalizować po scaleniu na działkach należących do zainteresowanych właścicieli, jak np.
•

na zaplanowanych strefach buforowych na styku pól uprawnych i wód oraz zadrzewień/granicy lasu (pakiet nr 2),
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•
•
•

na obszarach ekstensywnych łąk i pastwisk (pakiety nr 5 i 6),
na gruntach rolnych, które z różnych względów po scaleniu nie będą stanowić dużych
pól uprawnych (pakiet nr 1),
na styku terenów rolnych i zagród/działek budowlanych we wsi, w tym w sadach,
ogrodach warzywnych i na niewielkich przyzagrodowych polach uprawnych (pakiety
nr 3, 6 i 7).

Jak pokazano na ryc. 3 wiele z tych ostatnich, tj. sady, grządki, rabaty kwiatowe i in. stanowił bardzo ważny element krajobrazu kulturowego wsi, który ulega obecnie zatarciu przez zmieniającą się strukturę ruralistyczną miejscowości wiejskich – zwłaszcza w gminach podlegających
suburbanizacji.
W przypadku rolników uczestniczących w scaleniu gruntów, pakiety i warianty powinny być
uwzględnione już na etapie opracowywania założeń do projektu scalenia gruntów. W przypadku
występowania cennych krajobrazowo i przyrodniczo terenów podlegających scaleniu, chętnym
uczestnikom scalenia (właścicielom gruntów) tzw. ekwiwalenty poscaleniowe należy wyznaczyć na tych terenach. Ze względu na to, że zasady realizowania działań rolno-środowiskowych
są wieloletnie i praktycznie co roku modyfikowane przez rozporządzenia ministra rolnictwa
i rozwoju wsi, konieczna jest stała współpraca rolnika z certyfikowanym doradcą rolno-środowiskowym z właściwego terytorialnie ośrodka doradztwa rolniczego (ODR). Zakres współpracy
z doradcą z ODR powinien obejmować analizę gospodarstwa pod kątem doboru odpowiednich

Źródło mapki: Pijanowski i Zedler (2015), Fot. J.M. Pijanowski

Ryc. 3. Fragment mapy inwentaryzacji krajobrazu we wschodniej części wsi Strzelce Wielkie – po prawej stronie
wybrane fotografie cennych ekologicznie łąk, których użytkowanie zanika z uwagi na likwidację gospodarstw
z powodów społeczno-gospodarczych
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pakietów. Warto zaznaczyć, że jak wynika z badań Mickiewicza i in. (2010), pracownicy ODR-ów
są często podstawowym źródłem informacji o programach rolno-środowiskowo-klimatycznych.
Z powyższych rozważań wynika, że planowanie mające na celu ochronę i kształtowanie
krajobrazu kulturowego w ramach KUOW nie ogranicza się do trenów rolniczych, lecz obejmuje
całokształt przestrzeni, a więc i tereny zabudowane, dzięki czemu jest możliwe:
•
•

•

zapewnienie ochrony i rozwoju siedlisk przyrodniczych i elementów krajobrazu również
na terenach zabudowanych;
zachowanie lub stworzenie nowej przestrzeni życiowej dla fauny i flory poprzez ewentualne połączenie ich w sieć przebiegającą skrajem miejscowości dzięki stworzeniu/
uzupełnieniu struktur ekologicznych np. o sady;
zachowanie typowych walorów kulturowych miejsca (por. Pijanowski i in., 2017).

Dzięki całościowemu podejściu w ramach KUOW jest możliwe określenie działań na rzecz
wyrównania i kompensacji ekologicznej równoważącej przewidywaną ingerencję planowanych
nowych dróg transportu rolnego i innych inwestycji w zasoby przyrodnicze i krajobraz (por.
przykład w tab. 2). Następuje to na etapie:
•
•

planowania przygotowawczego, gdzie dokonuje się inwentaryzacji, oceny i opisu zasobów obszaru oraz opracowania wytycznych dla przyszłego rozwoju;
planowania szczegółowego, gdzie na podstawie projektu scalenia gruntów są opracowywane zabiegi mające na celu minimalizowanie negatywnych skutków dla krajobrazu,
a po ich zrealizowaniu oceniany jest wpływ całego projektu na środowisko (Pijanowski
i Zedler, 2015)

Tabela 2. Bilans ingerencji planowanych do budowy lub modernizacji dróg rolniczych w tereny rolne i krajobraz na przykładzie pokazanej na ryc. 3 wschodniej części wsi Strzelce Wielkie – na etapie tworzenia koncepcji
Nawierzchnia

Wartościowanie

Pow. w m²

Faktor

Wyrówn. w m²

0 grunt orny/intensywny użytek
zielony

1 004

1,0

1 004

1

463

3,0

1 389

2

902

1,5

1 353

3

444

1,0

444

0 intensywny użytek zielony

5

0,5

3

1

–

3,0

0

2

–

1,5

0

3

7

1,0

7

1

469

3,0

1 407

2

1 610

1,5

2 415

3

111

0,0

0

Asfalt

Tłuczeń

Droga gruntowa

Międzysuma
Likwidacja dróg

3

114
2 418

0,5

1 209

Potrzeba wyrównania – suma

9 231

Redukcja potrzeby terenów wyrównania

–981

Suma uwzględniająca działania minimalizujące ingerencję

8 250

Źródło: Pijanowski i Zedler (2015)
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Jako wypadkowa inwentaryzacji i wartościowania analizowanego obszaru w ramach KUOW
zostają określone cele i przedsięwzięcia zmierzające do ochrony i zagospodarowania krajobrazu. W założeniach koncepcji należy określić odpowiednie tereny do zrealizowania tych przedsięwzięć, które będą przyporządkowane w trakcie scalenia właścicielom gruntów chętnym do
wdrożenia działań rolno-środowiskowo-klimatycznych. Punkt ciężkości celów i przedsięwzięć
nakierowanych na pielęgnację i zagospodarowanie krajobrazu leży zwykle w zachowaniu i rozwoju otwartych przestrzeni życiowych o szczególnym znaczeniu dla gatunków zwierząt i roślin
chronionych, które bez ekstensywnego użytkowania rolniczego podlegają sukcesji wtórnej. Poniżej przedstawiono jako przykład wybrane cele określone w ramach projektu pilotażowego
w Strzelcach Wielkich (Pijanowski i Zedler, 2015):
•

•
•

•

Cele ogólne:
– Zachowanie typowego krajobrazu kulturowego, likwidacja postępującej roślinności inwazyjnej na terenach rolniczych dzięki skomunikowaniu tychże drogami
rolniczymi, przy uwzględnieniu konieczności ochrony wartościowych elementów
krajobrazu.
– Określenie lokalizacji dla użytkowania rolniczego: gruntów ornych i użytków zielonych.
Uwzględnienie wymagań siedliskowych obszaru sieci Natura 2000 dla gatunków szczególnie chronionych przy określaniu rodzaju i intensywności użytkowania rolniczego.
Rewitalizacja siedlisk wodnych:
– Zachowanie i rozwój typowych dla krajobrazu zagajników nadbrzeżnych.
– Zachowanie i rozwój innych cieków jako ważnych determinant krajobrazowych.
– Uzupełnienie ścieżek spacerowych i rowerowych wzdłuż wód wraz z urządzeniem
miejsc do wypoczynku.
– Tereny zielone na obszarach zalewowych (głównie zadarnianie, zalesianie).
Zachowanie i uzupełnienie struktur ważnych dla krajobrazu i wypoczynku:
– Zachowanie ważnych mostów ekologicznych (biotopy, zagajniki, inne).
– Ochrona biotopów na terenach rolnych poprzez ekstensyfikację uprawy i nasadzenia drzew wzdłuż cieków/rowów/dróg.
– Zapewnienie i zachowanie zazębień w formie terenów uprawowych, terenów zielonych, sadów i ogródków pomiędzy terenami zabudowanymi a otwartym krajo
brazem.
– Zapewnienie i zachowanie bogactwa strukturalnego na obszarach zabudowy rozproszonej dzięki użytkowaniu rolniczemu, ogródkom i terenom zielonym.
– Rewitalizacja otoczenia dworku i parku w ramach odnowy wsi.
– Zachowanie i pielęgnacja pomnika przyrody na terenie wsi (stare dominujące drzewo) w ramach odnowy i rozwoju wsi.

Powyższe cele i nadrzędne przedsięwzięcia inwestycyjne tworzą ważną podstawę (wytyczne) dla projektu scalenia gruntów. Bez zastosowania tego postępowania nie byłoby możliwości
realizowania celów środowiskowych na terenach rolnych, gdyż umożliwia to tylko zmiana lokalizacji gruntów poszczególnych właścicieli przed i po scaleniu – szczególnie w przypadku dużego
rozdrobnienia działek, które doskonale ilustruje ryc. 4.
Niezwykle ważna jest przy tym ochrona ekstensywnych wilgotnych łąk, która może polegać
jedynie na utrzymaniu lub przywróceniu ich użytkowania – przez produkcję rolną/wypas lub
przez wprowadzenie na te tereny działań rolno-środowiskowo-klimatycznych (pakietów nr 4
i 5). Aby to było możliwe, często niezbędna będzie budowa lub modernizacja nieszkodliwej ekologicznie sieci dróg transportu rolnego w ramach scalenia gruntów, co powinno być poprzedzone
określeniem powierzchni biologicznie czynnej, która po scaleniu zajęta będzie przez nowe drogi
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Fot. J.M. Pijanowski

Ryc. 4. Przykład rozdrobnienia agrarnego wsi Pojałowice (woj. małopolskie, pow. miechowski)

(co przedstawiono w tabeli nr 2). Dzięki temu wykonanie dróg nie będzie negatywnie oddziaływało na środowisko. Przeciwnie – przywrócenie zagospodarowania tych terenów może wręcz
doprowadzić do podniesienia walorów obecnych biotopów ginących na nieużytkach. Tabela nr 3
zawiera przykład bilansu „rekompensat” za tereny zajęte pod nowe lub poszerzone drogi dojazdowe do pól.
Należy podkreślić, że scalenie gruntów stanowi ważny element KUOW służący też realizowaniu innych ważnych celów ochronnych, w tym umożliwia wyłączenie najsłabszych gruntów
z użytkowania rolniczego i przeznaczenie ich na inne cele, w tym pod zalesienia (tworzenie warunków przestrzennych dla procesu zwiększania lesistości) oraz właściwe kształtowanie granicy
rolno-leśnej (Pijanowski i Woch, 2017). Klasycznymi celami tego postępowania są ponadto: zachowanie i odtworzenie typowych struktur krajobrazu oraz zachowanie i rozwój typowej struktury drobnych pól wokół terenów budowlanych zazębiających się z otaczającym krajobrazem
(Pijanowski i Zedler, 2015).
Tabela 3. Bilans ingerencji planowanych do budowy lub modernizacji dróg w tereny rolne i krajobraz na przykładzie pokazanej na ryc. 3 i w tabeli 2 wschodniej części wsi Strzelce Wielkie – tu na etapie opracowania
projektu scalenia gruntów
Powierzchnia
przedsięwzięcia

Stan wyjściowy
Opis

Stan docelowy

Wartościowanie Powierzchnia

Opis
Ekstensywnie
użytkowane
podmokłe łąki
turzycowo-sitowe

Wartościowanie Powierzchnia
Stopień
zachowania 1
(potrzebne do
zachowania)
Wartość 3,0

0,6 ha pow.

Wieloletnio
odłogowane
podmokłe łąki
turzycowo-sitowe

Poprawa stanu

Wartość powierzchni stanu docelowego – Wartość powierzchni stanu wyjściowego:
1,8 ha – 0,9 ha = 0,9 ha

Pow. obszaru
wyrównania

0,6 ha powierzchni × faktor 1,5 = 0,9 ha – co odpowiada obszarowi wyrównania

Stopień zachowania 2 (godne
zachowania)
Wartość 1,5

1,5 × 0,6 ha
= 0,9 ha

3,0 × 0,6 ha =
1,8 ha

Źródło: Pijanowski i Zedler (2015)
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4. Odnowa wsi jako kluczowe narzędzie zachowania
zasobów kulturowych architektury wiejskiej
i układów ruralistycznych
Artykuł pt. „Ochrona historycznych układów ruralistycznych (wiejskich) w opracowaniach planistycznych sporządzanych przez gminne jednostki samorządu terytorialnego” autorstwa nieodżałowanej Jolanty Welc-Jędrzejewskiej, zamieszczony na stronie internetowej Narodowego
Instytutu Dziedzictwa (https://samorzad.nid.pl/baza_wiedzy/ochrona-historycznych-ukladow
-ruralistycznych-wiejskich-w-opracowaniach-planistycznych-sporzadzanych-przez-gminne-jednostki-samorzadu-terytorialnego/#1569409235373_down), stanowi bardzo ważny przyczynek
do zwrócenia powszechnej uwagi na konieczność zachowania materialnego dziedzictwa wsi zapisanego w jej architekturze i tkance ruralistycznej. Artykuł ten w doskonały, syntetyczny sposób
przedstawia konieczność ujmowania tej problematyki w zapisach dokumentów planistycznych
(na poziomie lokalnym). Równolegle – poza odnową wsi – nie ma w Polsce innego narzędzia
operacyjnego, które pozwalałoby wcielać w życie te zapisy w ramach szerokich projektów dla
poszczególnych wsi.
Opierając się na zapisach Rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi (2017) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na
operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
objętego PROW 2014–2020, można stwierdzić, że ostatnie z nich umożliwia powszechną
ochronę zabytków i budownictwa tradycyjnego, co niestety nie jest w praktyce szeroko wykorzystywane.
Odnowa wsi ma na celu szeroko rozumiane wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu
wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczących powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej. Wsparciem
objęto tu odnawianie lub poprawę stanu zabytkowych obiektów budowlanych służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego oraz zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne.
Beneficjentem powyżej opisanego wsparcia może być zasadniczo gmina lub instytucja
kultury, której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego. Pomoc może być
przyznana jeśli operacja realizowana jest w miejscowości należącej do gminy wiejskiej lub
miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców lub gminy
miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. Jest to więc
również działanie wspierające mniejsze miasteczka – zwane np. w Małopolsce miasteczkami
galicyjskimi.
W przypadku KUOW centralnym elementem prac inwentaryzacyjnych w ramach projektu
odnowy wsi są budynki mieszkalne i gospodarcze. Inwentaryzacja polega na zebraniu danych
dotyczących typologii budynków uwzględniających ich stan i użytkowanie. Są to bardzo ważne
informacje, świadczące o takich aspektach, jak:
•
•
•
•
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stan rozwoju społeczno-gospodarczego mierzony zamożnością mieszkańców,
poziom rozwoju rolnictwa,
zachowanie historycznych walorów kulturowych starych zabudowań,
liczba pustostanów oraz ich wiek (Pijanowski i in., 2017).
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Fot. J.M. Pijanowski

Ryc. 5. Przykłady zabytkowej architektury wiejskiej w różnym stanie zachowania – na zdjęciach również częściowo widać zabudowania gospodarcze, fragmenty sadów owocowych czy małą architekturę sakralną (wieś Strzelce
Wielkie, woj. małopolskie, pow. brzeski)
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Fot. J.M. Pijanowski

Ryc. 5. cd. Przykłady zabytkowej architektury wiejskiej w różnym stanie zachowania – na zdjęciach również częściowo widać zabudowania gospodarcze, fragmenty sadów owocowych czy małą architekturę sakralną (wieś
Strzelce Wielkie, woj. małopolskie, pow. brzeski)
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Na tej podstawie należy przystąpić do prac koncepcyjnych, uwzględniając następujące
aspekty:
•
•
•

rozwiązanie problemu braku ochrony budynków historycznych – mieszkalnych i gospodarskich, które często nie mają następców lub są wieloletnimi pustostanami (ryc. 5);
możliwości i sposoby zachowania struktury ruralistycznej (ryc. 6);
sposób kształtowania skraju miejscowości, tak aby miał on wysokie walory estetyczne oraz ekologiczne, z wykorzystaniem działań rolno-środowiskowo-klimatycznych
(ryc. 7).

Architektura miejscowości oraz struktura ruralistyczna przyczyniają się do poczucia identyfikacji z wsią przez mieszkańców i sprawiają, że staje się ona niepowtarzalna. Dlatego w ramach
prac nad koncepcją odnowy wsi należy określić przyczyny niekorzystnych zmian architektonicznych i ruralistycznych oraz skutki zaniechania tych działań. Należy ocenić i ewentualnie zweryfikować ustalenia planowania miejscowego związane z rozwojem zabudowy. Często z uwagi
na negatywne doświadczenia starszej części społeczeństwa z okresu komunistycznego odmowa
powiększania terenów budowlanych w planach miejscowych, czy też umożliwienia zabudowy
działek rolnych określonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (SUiKZP) jako budowlane, jest trudnym zadaniem dla władz gmin. Trzeba
mieć duże wyczucie, aby działając dla dobra gminy (a zatem ogółu), nie stworzyć wrażenia, że
wykorzystuje się narzędzia prawne (odmowa możliwości zabudowy) dla forsowania obowiązującego „krzywdzącego” prawa środkami „przemocy”. Można wyjść z założenia, że obecne tempo
inwestycji budowlanych na obszarach wiejskich utrzyma się, a nawet wzrośnie. Celem miejscowego planowania przestrzennego musi być zabudowa w pierwszej kolejności niezabudowanych
działek wewnątrz miejscowości (tzw. „plomb urbanistycznych”), a dopiero potem powiększanie
terenów budowlanych (Ziobrowski i Pijanowski, 2008; Pijanowski i Zedler, 2015).
Na podstawie analizy architektonicznej i ruralistycznej zespół projektowy powinien określić
realistyczne działania zmierzające do zachowania lub poprawy zastanej sytuacji problemowej.
Najważniejszy jest rozwój typowych cech ruralistycznych i ich realizowanie. Należy przy tym za-

Źródło: Pijanowski i Zedler 2015

Ryc. 6. Poglądowa mapka koncepcji ruralistycznej centrum wsi na przykładzie Strzelec Wielkich
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Źródło: Pijanowski i Zedler (2015)

Ryc. 7. Analiza estetyki i bioróżnorodności skraju wsi – po lewej: schemat struktury ruralistycznej Strzelc Wielkich,
po prawej u góry: wschodnia granica zabudowy z zagrodami rolniczymi (czerwona elipsa ukazuje jasno zdefiniowaną granicę do terenów rolnych), po prawej u dołu: rzadka zabudowa na zachodnim krańcu wsi

chować pierwotne układy ruralistyczne, które w przyszłości nie powinny ulec zmianie, gdyż prowadziłoby to do rozmycia tradycji miejsca i odniesień przestrzennych. Kolejne zadanie projektowe to funkcjonalne zgrupowanie obiektów publicznych dla stworzenia centrum miejscowości.
Przykładowe rozwiązanie dla wsi Strzelce Wielkie przedstawiono na ryc. 6. Podobnie jak
w wielu miejscowościach wiejskich brakowało tam centrum, ponadto istniało zapotrzebowanie na
halę sportową, bibliotekę, stołówkę i uprawianie sportu na wolnym powietrzu. Koncepcja ruralistyczna ukazuje, jak może wyglądać sensowne rozwiązanie niewymagające zbyt dużych nakładów
finansowych. W centralnym miejscu, gdzie znajdował się wolny teren, a w SUiKZP przewidziano
tereny sportowe, zaprojektowano nowy plac, a wokół niego halę sportową, szkołę i przedszkole.
Po przeciwnej stronie znajduje się budynek kółka rolniczego. Nowy rząd drzew łączy plac z ulicą.
Po północnej stronie jest miejsce na większy sklep spożywczy. Przedstawiona prosta koncepcja
miała służyć zaplanowaniu wspólnie z grupą roboczą przedsięwzięć inwestycyjnych i zamierzeń
ruralistycznych mających na celu zrównoważony rozwój Strzelec Wielkich. Opracowane rozwiązania nie były oderwane od innych obszarów planowania takich jak scalenie gruntów i działania
rolno-środowiskowo-klimatyczne. Wręcz przeciwnie – były z nimi w pełni skoordynowane. Odnowie wsi przyświecały oczywiście szersze cele, które można zgrupować, jak następuje:
•

•
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Cel rozwojowy 1: Poprawa warunków życia. W Strzelcach Wielkich unowocześniono
infrastrukturę i obiekty użyteczności publicznej. Obiekty szkolne i obiekty czasu wolnego służą też otaczającym wsiom. Wieś powinna osiągnąć wysoki poziom jakości życia.
Dlatego miejscowość będzie atrakcyjna też dla osiedlających się tu rodzin z innych miejscowości i regionów.
Cel rozwojowy 2: Zachowanie odrębności (identyfikacji) miejscowości. Pomimo modernizacji miejscowości zachowane są historyczne budynki, a ich stan jest zabezpieczony dzięki koncepcjom rozbudowy i zmiany użytkowania. Programy wsparcia
i dokumenty planistyczne gminy zapewniają zrównoważony rozwój zabudowy i za-
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•

•

chowanie obrazu miejscowości. W przyszłości turyści będą przyjeżdżać nawet ze
znacznych odległości, aby zwiedzić wieś znaną z historycznej – ale również nowoczesnej – architektury drewnianej.
Cel rozwojowy 3: Ochrona i pielęgnacja przyrody i krajobrazu. Przyroda i krajobraz powinny nadal dominować nad obrazem Strzelc Wielkich. Istniejące biotopy są zadbane,
a wody w centrum miejscowości czyste i dobrze utrzymane. Nowe tereny budowlane
będą zatopione w zieleni, tak jak ma to miejsce w centrum wsi, aby zagwarantować
rozwój zabudowy związany z krajobrazem.
Cel rozwojowy 4: Dalszy rozwój rolnictwa. Również w przyszłości rolnictwo i przetwórstwo lokalnych produktów w Strzelcach Wielkich powinno odgrywać dużą rolę. Wspólnie z sąsiadującymi gminami należy szukać nowych rynków zbytu i nowych kultur roślin, które zapewnią rolnikom długotrwałe źródło zarobkowania (Pijanowski i Zedler
2015).

Za podsumowanie rozważań dotyczących odnowy wsi niech posłuży krótki komentarz autora do obejrzanego niedawno filmu dokumentalnego pt. „Zrównoważona architektura – Tradycja
i przyszłość” (Breier i Kuhland, 2018) przedstawiającego działalność znanego chińskiego architekta Wang Shu – laureata prestiżowej amerykańskiej nagrody Pritzker Architecture Prize – realizującego projekty dla zachowania walorów kulturowych obszarów wiejskich przy wykorzystaniu
materiałów rozbiórkowych z wsi poddawanych urbanizacji, ale też tworzącego projekty ruralistyczne dla zachowania witalnych osad wiejskich. W 2012 roku rozpoczął on pilotażowy projekt
odnowy wsi w Wencun liczącej około 1800 mieszkańców (prowincja Zhejiang). Co zaskakujące, w początkowej fazie mieszkańcy chcieli nowoczesnej miejscowości i wyrażali chęć rozbiórki
zabytkowych domostw, ale po intensywnej perswazji udało mu się uratować historyczny obraz
miejscowości i zbudować 30 nowych domów z dawnymi dziedzińcami z tradycyjnych materia-

Fot. J.M. Pijanowski

Ryc. 8. Przykład centrum tradycyjnej chińskiej wsi Bei Zhuang Pu (prowincja Hubei) znajdującej się przed zabiegami rewitalizacyjnymi
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łów budowlanych. Ponadto pojawiły się nowe mosty, pawilony i szkoła. Wieś ta służy jako wizytówka dla innych gmin, które również szukają nowych sposobów na rewitalizację (Frampton,
2017). Początków tych sukcesów należy upatrywać we wzorcach bawarskich wprowadzonych
do nauki i praktyki Chin jeszcze w latach 80. XX wieku przez interdyscyplinarny zespół profesora
Holgera Magela z Uniwersytetu Technicznego w Monachium, uznawanego za inicjatora odnowy
wsi w Europie (Klaus i Magel, 2016).

5. Wnioski
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Kompleksowe urządzanie obszarów wiejskich (KUOW) stanowi narzędzie całościowych
przekształceń strukturalno-przestrzennych wsi – zarówno w przypadku terenów rolnych,
jak i zabudowanych.
Dzięki skoordynowaniu wielu aspektów, w tym m.in. proekologicznego kształtowania krajobrazu terenów rolnych i zachowania dziedzictwa kulturowego wsi, KUOW stanowi narzędzie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
Programy rolno-środowiskowo-klimatyczne powinny stanowić coraz ważniejszy element
wykorzystywany w zachowaniu krajobrazu kulturowego terenów rolnych.
Odnowa wsi stanowi ciągle jeszcze niedostatecznie wykorzystywane narzędzie zachowania
zasobów kulturowych architektury wiejskiej i układów ruralistycznych w Polsce.
KUOW może się przyczynić do racjonalnego rozwoju przestrzennego miejscowości wiejskich
opartego na historycznych wzorcach i nawiązującego do pierwotnej tkanki realistycznej oraz
ograniczyć rozpraszanie się zabudowy.
Scalenia gruntów postrzegane powszechnie jako narzędzie poprawy jedynie struktury agrarnej, w ujęciu kompleksowym okazują się narzędziem całościowych przemian przestrzennych wsi, uwzględniającym również cele środowiskowe i krajobrazowe.
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II.
DZIEDZICTWO KULTUROWE
GMIN MAŁOPOLSKI
W ŚWIETLE BADAŃ
ANKIETOWYCH

1. Wprowadzenie
Dziedzictwo kulturowe może być analizowane zarówno w skali krajowej, regionalnej, jak i lokalnej. Z lokalnego punktu widzenia podział na najmniejsze terytorialnie jednostki samorządowe, czyli gminy wyłania z przestrzeni obszary o odrębnej kulturowo i historycznie specyfice.
Według Ustawy o samorządzie gminnym z 1990 r. gminę tworzy wspólnota samorządowa
oraz odpowiednie terytorium. W obecnym podziale terytorialnym gmina obejmuje kilka lub
kilkanaście miejscowości. O ich odrębności kulturowej i kultywowanych – określonych przez
tradycję – wzorcach, które mogą stanowić czynniki rozwoju lokalnego, decydują historyczne
i gospodarcze uwarunkowania.
Pomysł opracowania Katalogu dziedzictwa kulturowego Małopolski był przesłanką do zaproszenia do współpracy (w ramach badań ankietowych) gmin miejsko-wiejskich oraz gmin
wiejskich województwa małopolskiego. Badanie pozwoliło spojrzeć na dziedzictwo kulturowe
z perspektywy lokalnych społeczności / władz gmin / pracowników gmin i ich wiedzy na temat unikatowości posiadanego dziedzictwa materialnego, niematerialnego oraz przyrodniczego zamieszkiwanego terenu.
Przeprowadzone badanie ankietowe miało 4 aspekty obejmujące identyfikację i charakterystykę dziedzictwa kulturowego rozpoznawalnego w wybranych gminach. Ankieta zawierała
pytania otwarte dotyczące przykładów dobrych praktyk doceniania i wykorzystania dziedzictwa
kulturowego:
•
•
•
•

materialnego (tj. tradycyjnego budownictwa, np. młynów, suszarń owoców);
niematerialnego (tj. zwyczajów, tańców, gwary, tradycyjnych strojów, tradycyjnych zawodów, tradycyjnych receptur);
naturalnego / przyrodniczego (tj. unikalnych krajobrazów, walorów widokowych, przydomowych ogrodów);
innego niż wyżej wymienione.

W badaniu ankietowym wzięło udział 49 gmin reprezentujących zróżnicowaną kulturowo
i zwyczajowo Małopolskę (ryc. 1).
W tej części Katalogu przedstawiono wybrane gminy w świetle udzielonych odpowiedzi na
pytania ankietowe dotyczące dziedzictwa kulturowego regionu. W opracowaniu wykorzystano
materiały przesłane przez gminy. Zespół redakcyjny uzupełnił oraz dokonał korekty tekstów.

Ryc. 1. Gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie województwa małopolskiego (49), które przystąpiły do badania
ankietowego

2. P
 rezentacja dziedzictwa
kulturowego gmin
GMINA BIECZ
Gmina Biecz zlokalizowana jest na wschodniej ścianie województwa małopolskiego, przy granicy z województwem podkarpackim. Geograficznie obejmuje 2 regiony. Północna część gminy
to urzeźbiony, wyżynny obszar Pogórza Ciężkowickiego, natomiast południowa obejmuje jeden
z mniejszych mezoregionów – Obniżenie Gorlickie, tj. śródgórską kotlinę karpacką.
Świadomość potencjału materialnego dziedzictwa kulturowego w gminie Biecz jest bardzo
wysoka. W licznych zabytkach zlokalizowanych na jej terenie – w kolegiacie pw. Bożego Ciała
w Bieczu, kościele pw. św. Anny w Bieczu, kościele pw. św. Michała Archanioła w Binarowej

A

B

Ryc. 1. A. Herb gminy Biecz. B. Lokalizacja
gminy na tle województwa małopolskiego
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(wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO) – organizowane są koncerty w ramach
festiwalu muzyki dawnej Kromer Festival Biecz. Zabytkowa przestrzeń układu urbanistycznego
miasta, w tym zabytkowy rynek oraz mury miejskie, stanowią tło wydarzeń kulturalnych, odbywających się w amfiteatrze wzniesionym „za murami” Biecza.
Do dyspozycji zwiedzających turystów pozostają zabytki: wieża ratuszowa, podziemia ratusza (Turma), Muzeum Ziemi Bieckiej: muzeum Dom z Basztą, Kromerówka, Baszta Kowalska,
kolegiata pw. Bożego Ciała, zespół kościelno-klasztorny oo. Franciszkanów, Dom Biecza, Gród
Starościński, mury obronne, cmentarze z okresu I wojny światowej, dawna synagoga. Ten ostatni
obiekt przeszedł w ostatnich latach przebudowę i modernizację, konserwacji technicznej i estetycznej poddane zostały malowidła na jego stropie. W podziemiach synagogi utworzona została
ekspozycja pn. „Żydzi Biecza – historia i zagłada”. Z kolei w odnowionym wnętrzu szpitala Św.
Ducha – uważanego za najstarszy budynek szpitalny w Polsce, który powstał dzięki fundacji
królowej Jadwigi – organizowane są koncerty, wernisaże i wystawy.

Fot. M. Gądek. Źródło: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bieczu

Ryc. 2. Panorama Biecza

Władze gminy aktywnie współpracują z parafiami zlokalizowanymi na terenie gminy w zakresie renowacji zabytkowych kościołów, cmentarzy z okresu I wojny światowej, kapliczek i krzyży
przydrożnych. Niematerialne dziedzictwo kulturowe Biecza ma źródło w bogatej historii miasta,
w tym także historii jego znamienitych mieszkańców, kultywowanym rzemiośle czy w potrawach regionalnych. Dokonania Bieczanina, bpa Marcina Kromera (biskupa, historyka, geografa,
dyplomaty, muzykologa) stały się inspiracją dla zorganizowania cyklicznie odbywającego się
prestiżowego festiwalu muzyki dawnej Kromer Festival Biecz. Natomiast mający w Bieczu długą
tradycję kult świętych Piotra i Pawła manifestowany jest w organizowanym Jarmarku św. Piotra
i Pawła – patronów Biecza, których wizerunki widnieją na miejskich pieczęciach. To coroczne
wydarzenie nawiązuje również do jarmarków odbywających się w przeszłości na terenie miasta.
W XX wieku Biecz mógł pochwalić się słynnym przysmakiem – piernikiem kasztelańskim,
o którym mówiło się nie tylko w regionie, ale i w całej Polsce. Tradycje piernikowe Biecza sięgają
XVI wieku. W Domu z Basztą mieściła się pierwsza na Podkarpaciu apteka założona w 1557 r.
przez aptekarza Marcina Bariana-Rokickiego. Niegdyś apteki produkowały pierniki traktowane
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jako lek na wiele chorób. Był to zatem początek tradycji piernikowej na ziemi bieckiej. Zyskała
ona na popularności dzięki Wytwórni Pieczywa Cukierniczego „Kasztelanka”, która wytarzała
piernika kasztelańskiego na szeroką skalę. Firma już nie istnieje, dlatego w 2015 r. zorganizowano konkurs pt. „Szukamy smaku bieckiego piernika” na odtworzenie smaku słynnego wypieku.
Lokalna firma Polskie Piekarnie z siedzibą w Libuszy, która wygrała konkurs, produkuje pierniki
będące przysmakiem regionalnym, reklamowanym w całej Polsce. Dzięki działaniom promocyjnym pierniki trafiły do dystrybucji nawet do Chin.
W średniowiecznym Bieczu sprawowano ważne funkcje sądownicze. W mieście zlokalizowane było sądownictwo grodzkie i ziemskie oraz sądownictwo wyższego prawa magdeburskiego. Biecz posiadał „prawo miecza”, czyli prawo skazywania i wykonywania wyroków śmierci.
W XIV wieku, w województwie krakowskim tylko Kraków, Sącz i Biecz miały takie uprawnienia.
Z tego tytułu miasto zatrudniało kata, urzędowo zwanego Mistrzem Świętej Sprawiedliwości.
Materiały źródłowe dokumentujące działalność kata w Bieczu pochodzą z okresu od XIV do XVIII
wieku. Ostatecznie urząd ten zlikwidowano w 1783 r.
Muzeum Ziemi Bieckiej, opierając się na materiałach źródłowych (Biecka Księga Rachunków
z 1540 r.), przybliża specyfikę działalności kata i związanej z tym urzędem tzw. szkoły katów
w ramach udostępnianej zwiedzającym ekspozycji muzealnej. Terminu Mistrza Świętej Sprawiedliwości muzeum używa w ukazujących się drukiem lub w formie elektronicznej publikacjach.
W Muzeum Kromerówka znajduje się stała wystawa rzemiosła katowskiego (materiały
archiwalne i artefakty, miecz katowski). W podziemiach wieży ratuszowej, tzw. Turmie, czyli
średniowiecznym więzieniu, urządzono ekspozycję narzędzi tortur związanych z pracą Mistrza
Świętej Sprawiedliwości. Odniesienia do bieckiej szkoły katów znajdują się w przewodniku udostępnianym w czasie zwiedzania wystawy.
Innym przykładem dobrych praktyk promowania dziedzictwa kulturowego jest przygotowana przez Muzeum Ziemi Bieckiej prezentacja szklanej monety pańszczyźnianej, będącej zastępczym środkiem płatniczym na terenie dominium rodziny Korycińskich, tj. dzierżawców królewskiej wsi Jodłowa, położonej niedaleko Biecza.
Na terenie miasta organizowane są liczne wydarzenia promujące lokalną historię, tradycję
i folklor, takie jak warsztaty lutnicze z udziałem miejscowego lutnika, turniej rycerski, pokazy
łucznicze, scenki historyczne, festiwale folklorystyczne itp.
Gmina organizuje Święto Kosmy i Damiana – patronów aptekarzy, a także promuje tradycje
aptekarskie Biecza, który posiadał najstarszą aptekę na Podkarpaciu. Ekspozycja związana z historią aptekarstwa znajduje się w Muzeum Dom z Basztą.
Na terenie gminy na turystów czekają szlaki tematyczne nawiązujące do historii miasta, np.
Szlak Najciekawszych Zakątków Średniowiecznego Biecza, Szlak Bieckich Żydów, Szlak Katowski, szlak związany z historią I wojny światowej.
Gmina Biecz promuje również walory przyrodnicze swojego regionu. Z wieży ratuszowej
udostępnianej turystom roztacza się widok na krajobraz Pogórza Karpackiego. Przy zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieczu (dawny gród Starościański) rozpoczyna się
przebiegająca wzdłuż rzeki Ropy ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza z tablicami informacyjnymi
i grami ekologicznymi dla najmłodszych. W Bieczu utworzony został także ogród sensoryczny,
pn. „Zobacz, dotknij i poczuj naturę”, z nasadzeniami tradycyjnych roślin i wiatą ekologiczną.
W gminie przeprowadzono również nasadzenia roślin przy budynkach szkolnych w Bieczu, Libuszy, Binarowej, Rożnowicach oraz Sitnicy.

GMINA BRZESKO
Gmina Brzesko leży w centralnej części województwa małopolskiego. Na jej terenie stykają się
obszary 2 mezoregionów, tj. Podgórza Bocheńskiego na północy oraz Pogórza Wiśnickiego na
południu.
Gmina Brzesko podejmuje liczne działania wykorzystujące i promujące swoje dziedzictwo
kulturowe. Na terenie gminy Brzesko istnieją 2 formy prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego,
tj. rejestr zabytków oraz ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (gminna ewidencja zabytków). Żaden z obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie
gminy Brzesko nie został uznany za pomnik historii, nie ustanowiono również dotychczas parku
kulturowego. Na mocy decyzji wydanych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków ochroną
przez wpis do rejestru zabytków objętych zostało:
•
•
•

26 obiektów nieruchomych (obiekty jednostkowe, założenia, zespoły);
13 zespołów / obiektów ruchomych;
3 obiekty archeologiczne (stanowiska śladów osadnictwa nowożytnego, osady późnorzymskie, osady prehistoryczne oraz osady kultury przeworskiej).

Opracowany na okres 4 lat, na podstawie wytycznych Narodowego Instytutu Dziedzictwa,
„Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2019–2022” kontynuuje kierunki działań wyznaczone w Programie Opieki nad Zabytkami gminy Brzesko na lata 2015–2018. Cykliczne aktualizacje gminnej ewidencji zabytków pozwalają na szerszy wgląd w specyfikę regionu i problematykę
ochrony zabytków na tym terenie. Stają się również podstawą opracowywania coraz wnikliwszych programów planistycznych i właściwej ochrony nad najcenniejszymi zabytkami gminy.

A

B

Ryc.1. A. Herb gminy Brzesko. B. Lokalizacja gminy na tle województwa małopolskiego
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Należy zaznaczyć, iż dziedzictwo materialne (zabytki) ściśle wiąże się z dziedzictwem niematerialnym regionu, co pozwala budować indywidualną, lokalną świadomość miejsca kształtowanego przez dziesiątki pokoleń mieszkańców Brzeska i okolic w jego ponad 600-letniej historii.
Działaniami ochronnymi w sposób szczególny zostały objęte wartości kulturowe prezentowane
zwłaszcza przez: stanowiska archeologiczne, w tym grodzisko średniowieczne w Jadownikach
(Bocheniec), historyczny układ wsi Szczepanów wraz z zespołami kościelnymi, zespoły zabudowy regionalnej (Mokrzyska, Jadowniki, Szczepanów, Wokowice, Poręba Spytkowska), elementy

Źródło: Archiwum Urzędu Miejskiego w Brzesku

Ryc. 2. Brzeski rynek

Źródło: Archiwum Urzędu Miejskiego w Brzesku

Ryc. 3. Odnowiony pałac Goetzów w Brzesku Okocimiu
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historycznego układu urbanistycznego miasta Brzeska, zespół pałacowo-ogrodowy i browar Goetzów w Brzesku Okocimiu.
Gmina Brzesko prowadzi działania rewitalizacyjne polegające na szeregu interwencji zmierzających do przywrócenia świetności budowlom i miejscom zdewastowanym na terenie obszaru miejskiego gminy. Na uwagę zasługuje ten obszar gminy, na którym znajdują się zabytki
budownictwa rezydencjonalnego (pałac Goetzów), średniowieczne układy urbanistyczne (Brzesko) czy ruralistyczne (Szczepanów, Mokrzyska), kościoły reprezentujące szeroki przekrój stylów
architektonicznych oraz drewniane zabudowania wiejskie i kapliczki przydrożne. Wszystkie wymienione elementy wpływają na wyjątkowość oraz atrakcyjność turystyczną krajobrazu gminy.
Charakterystycznym rodzajem budownictwa na jej obszarze jest architektura sakralna:
•
•
•
•
•
•
•

kościół parafialny pw. św. Jakuba Apostoła w Brzesku;
kościół parafialny pw. św. Prokopa w Jadownikach;
kościół filialny pw. św. Anny na wzgórzu Bocheniec w Jadownikach;
kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Jasieniu;
kościół parafialny pw. Św. Trójcy w Okocimiu;
kościół parafialny pw. św. Bartłomieja w Porębie Spytkowskiej;
kościół pw. św. Marii Magdaleny i św. Stanisława BM w Szczepanowie.

Wyżej wymienione obiekty objęte zostały ochroną prawną przez wpis do rejestru zabytków.
Ich stan zachowania można określić jako bardzo dobry. Parafie czynnie starają się o dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkowych świątyniach i ich wyposażeniu ze źródeł zewnętrznych, m.in. dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do
rejestru zabytków ze środków Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz ze
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wykonano generalną konserwację
elewacji kościoła pw. św. Jakuba w Brzesku, odsłaniając kamienny wątek, jednocześnie prowadzone były prace renowacyjne we wnętrzu. Podobne postępowanie miało miejsce w przypadku
kościoła parafialnego w Jasieniu, gdzie kompleksowym pracom konserwatorsko-budowlanym

Źródło: Archiwum Urzędu Miejskiego w Brzesku

Ryc. 4. Zabytkowa dzwonnica przy kościele parafialnym w Porębie Spytkowskiej
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poddano zabytkowe elewacje XV-wiecznej świątyni wraz z dzwonnicą. Efektem kilkunastu lat
prac konserwatorskich było również oczyszczenie i renowacja elewacji kościołów parafialnych
w Jadownikach, Okocimiu oraz Porębie Spytkowskiej i Szczepanowie.
Kompleksowej konserwacji poddana została kaplica Narodzenia św. Stanisława, a niedawno
zakończyła się realizacja wielkiego projektu unijnego „Renowacja i ochrona przed zagrożeniem
obiektów dziedzictwa kulturowego wraz z otoczeniem znajdujących się na terenie Sanktuarium
w Szczepanowie”. Projekt zakładał konserwację elewacji zewnętrznej bazyliki, muru gotyckiego z XV i XVIII wieku wraz z bramami wejściowymi, kamiennymi rzeźbami św. Stanisława, św.
Wojciecha, św. Józefa, św. Anny z Matką Bożą oraz 4 kaplicami z wystrojem w postaci kamiennych rzeźb. We wszystkich wymienionych świątyniach prowadzone były również prace konserwatorskie przy zabytkowych wystrojach wnętrza: ołtarzach, ambonach, chórach muzycznych,
chrzcielnicach, polichromiach i innych.
Niezwykle cennych wyników dostarczyły precyzyjne badania powierzchniowe prowadzone
na obszarze niemal całej gminy od 1987 r. według założeń programu Archeologiczne Zdjęcie
Polski. Dały one możliwość wyróżnienia stref zasiedlenia poszczególnych kultur pradziejowych,
a co za tym idzie, podstawę dla szczegółowych analiz z zakresu dziejów osadnictwa. Obecnie
w granicach administracyjnych gminy Brzesko występują 224 zinwentaryzowane stanowiska
archeologiczne, co pod względem liczby znanych stanowisk plasuje region Brzeska w szeregu
najzasobniejszych w źródła archeologiczne na terenie województwa. Zabytki zebrane z poszczególnych stanowisk w trakcie poszukiwań powierzchniowych zostały poddane analizie chronologicznej i kulturowej. Część z nich znalazła się w założonym w 2016 r. Muzeum Regionalnym
w Brzesku, które posiada w swych zasobach eksponaty związane z miastem i regionem.
Zbiory brzeskiego muzeum obejmują m.in. plany brzeskiego ratusza z początku XX wieku, dokumenty cechowe oraz mapy i zdjęcia dotyczące historii Brzeska. Ponadto placówka ma
kolekcję ponad 50 prac plastycznych Zbigniewa „Bruno” Szulca, brzeskiego grafika i satyryka.
W muzeum prezentowane są również prace brzeskiego plastyka Jerzego Petersa, oddane w depozyt przez rodzinę artysty. W 2001 r. powstała Izba Regionalna Towarzystwa Miłośników Ziemi

Źródło: Archiwum Urzędu Miejskiego w Brzesku

Ryc. 5. Romańska chrzcielnica w szczepanowskiej bazylice
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Jadownickiej, która posiada w swoich zbiorach kilkaset przedmiotów stanowiących wyposażenie
gospodarstw domowych i warsztatów rzemieślniczych z przełomu XIX i XX wieku, jak i dużą liczbę historycznych zapisków i dokumentów. W Wokowicach w 2020 r., dzięki staraniom tamtejszych pasjonatów historii, powstała Izba Regionalna „Stokrotka”, w której zgromadzono ludowe
stroje, sprzęty gospodarcze, fotografie dokumentujące życie tego najmniejszego sołectwa gminy
Brzesko.
W zakres lokalnego dziedzictwa niematerialnego – kategorii bardzo zróżnicowanej i pojemnej – wchodzą przejawy miejscowej tradycji, począwszy od przekazów ustnych, śpiewaczo-muzycznych, poprzez kultywowane tradycyjne rzemiosła i rękodzieło, na tradycjach
kulinarnych skończywszy. Cennym źródłem informacji o lokalnych elementach dziedzictwa
niematerialnego są zarówno specjaliści, jak i miejscowi twórcy, animatorzy, zespoły ludowe,
muzea i izby regionalne.
Na szczególną uwagę zasługuje wieś Jadowniki, w której nadal żywe i pielęgnowane są
tradycje, legendy i powiedzenia. Do dzisiaj zachowała się tam większość obrzędów ludowych
odprawianych w przeszłości, takich jak np. święcenie owsa w dniu św. Szczepana i obrzucanie
się nim, święcenie i roznoszenie palm czy psotny dzień. W podtrzymywaniu rodzimych tradycji
czynny udział bierze świetlica wiejska w Jadownikach. Do niedawna działał Zespół Pieśni i Tańca „Jadowniczanie”, który został założony jako zespół folklorystyczny w 1981 r. i liczył ponad
40 osób. Grupa specjalizowała się w tańcach krakowskich wschodnich, Lachów sądeckich, rzeszowskich, narodowych, w swoim repertuarze miała również widowisko „Wesele Jadownickie”.
Obecnie w Jadownikach działa tylko dziecięcy zespół folklorystyczny.
Kolejnym miejscem kulturotwórczym na terenie gminy jest świetlica wiejska w Porębie Spytkowskiej, przy której działa Zespół Pieśni i Tańca „Porębianie”. W świetlicy organizuje się wiele
imprez i spotkań okolicznościowych: mikołajki, spotkania opłatkowe, jasełka, dożynki, Zielone

Źródło: Archiwum Urzędu Miejskiego w Brzesku

Ryc. 6. Zespół Pieśni i Tańca „Porębianie”
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Świątki, kiszenie kapusty czy wieczór wróżb andrzejkowych. Podobne świetlice działają również w Sterkowcu, Okocimiu i Mokrzyskach. Wszystkie wymienione wyżej placówki podlegają
Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Brzesku, który zajmuje się także działalnością wydawniczą,
wystawienniczą i teatralną.
W Brzesku, pod auspicjami Związku Nauczycielstwa Polskiego, działa Zespół Pieśni i Tańca
„Krakowiacy Ziemi Brzeskiej”, który powstał w 1967 r. Jego program artystyczny nawiązuje do
pieśni i tańców oraz zwyczajów z okolic Brzeska, Okocimia, Szczurowej i Zaborowa. Autentyzm
folkloru podkreślają stroje wzorowane na oryginalnych, XIX-wiecznych (męskie brązowe sukmany bogato haftowane). Działalność zespołu koncentruje się wokół zachowania i utrzymania tradycyjnej kultury ludowej, upowszechniania polskich pieśni, obrzędów i zwyczajów ludowych,
rozwijania talentów związanych z pieśnią, muzyką i tańcem ludowym.
Istotnym elementem zachowania tożsamości kulturowej gminy jest działalność organizacji, których głównym celem jest kultywowanie tradycji i zwyczajów regionu. Zamiłowanie do
tradycji i chęć upowszechniania wiedzy o historii zaowocowały powołaniem wielu stowarzyszeń w gminie Brzesko. Działają tutaj: Stowarzyszenie Miłośników Okocimia, Towarzystwo Miłośników Ziemi Jadownickiej, Brzeskie Towarzystwo Gryf, Porębskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne, Stowarzyszenie Krzewienia Kultu Św. Stanisława BM i Ochrony Dziedzictwa
Kulturowego Ziemi Szczepanowskiej, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Wsi Mokrzyska,
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze, Stowarzyszenie Miłośników Browaru Okocim.
Związki te propagują zwyczaje, historię i tradycję poprzez organizację spotkań, odczytów, imprez plenerowych czy działalność wydawniczą. Dużą rolę odgrywają w gminie Koła Gospodyń
Wiejskich, w których działają nie tylko seniorzy, ale również młode pokolenie. Panie, a nawet
panowie, którzy są członkami Kół, organizują pokazy rękodzieła, prezentują wypieki i potrawy
na festynach, spotkaniach sołeckich oraz uroczystościach z udziałem mieszkańców. Koła biorą
udział w organizowanych w gminie Diecezjalnych Świętach Chleba (miejskich dożynkach), festiwalach folkloru i kulinariów. Ważną funkcję integracyjną oraz propagującą rodzimą historię
i zwyczaje pełni działający pod auspicjami MOK-u Uniwersytet III Wieku. Wielkim popularyzatorem ludowych pieśni, szczególnie rodzimych, jest Związek Emerytów i Rencistów (ZEiR),

Fot. T. Machowski. Źródło: Archiwum Urzędu Miejskiego w Brzesku

Ryc. 7. Tablica informacyjna na ścieżce edukacyjnej
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który (do momentu pandemii) organizował raz w miesiącu wspólne śpiewy, pokazy kulinarne
i prezentacje tradycji ludowych. ZEiR był również organizatorem wyjazdów popularyzujących
miejsca ważne dla historii gminy.
Cech Rzemieślników, Małych i Średnich Przedsiębiorców z Brzeska wspólnie z parafią św.
Jakuba oraz Urzędem Miejskim jest od 18 lat organizatorem Diecezjalnego Święta Chleba, na
którym oprócz uroczystości stricte religijnych odbywa się degustacja tradycyjnych wyrobów piekarskich i cukierniczych. Podczas całodniowych uroczystości występują zespoły ludowe przybliżające folklor i obrzędy charakterystyczne dla ziemi brzeskiej, a rękodzielnicy prezentują swoje
prace. Urząd był również organizatorem Międzynarodowych Festiwali Folkloru z udziałem rodzimych i zagranicznych zespołów taneczno-śpiewaczych oraz festiwalu „Nasze dziedzictwo –
smacznie, zdrowo, ‹‹kolorowo››”, na którym 52 wystawców prezentowało rzemiosło, rękodzieło,
regionalną żywność i kulinaria.
Lokalne produkty żywnościowe – ekologiczne i zdrowe – cieszą się dużą popularnością
w Polsce i w regionie. Doceniający niepowtarzalny smak i ich wysoką jakość konsumenci sięgają
po nie coraz częściej, co pozwala sądzić, że tradycja kulinarna może stać się wizytówką regionu
i stanowić jego atrakcję turystyczną. Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Brzesku również stara się wykreować atrakcyjny turystycznie wizerunek regionu poprzez
realizację kompleksowego zespołu działań organizacyjno-inwestycyjno-promocyjnych (wydawnictwa, oznaczenie szlaków, organizacja rajdów).
Połączenie walorów przyrody i widocznych efektów działalności człowieka składa się na
krajobraz kulturowy. Ochrona najcenniejszych obiektów, zespołów oraz obszarów polega na
świadomym ich przekształcaniu w taki sposób, by tworząc nowe wartości, unikać deformacji
istniejącego, historycznie ukształtowanego dziedzictwa. Przy uwzględnieniu tych zasad tereny
gminy Brzesko podzielone zostały na 2 obszary otoczone ochroną statutową w ramach: Wiśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu obejmującego sołectwa: Jasień, Porębę Spytkowską,
Okocim, południową część sołectwa Jadowniki, oraz Bratucickiego Obszaru Chronionego Kra-

Fot. K. Serafin. Źródło: Archiwum Urzędu Miejskiego w Brzesku

Ryc. 8. Widok Tatr z miejscowości Okocim w gminie Brzesko
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jobrazu obejmującego w całości sołectwa: Bucze, Mokrzyska, Szczepanów, Sterkowiec oraz
częściowo: Wokowice, Jasień i Brzesko.
W granicach obszarów chronionych ustanowiono łącznie 13 pomników przyrody. Dodatkową rolę, decydującą m.in. o walorach
środowiska przyrodniczego w gminie Brzesko, odgrywają również zadrzewienia będące
rekompensatą utraty lasów. Do zabytkowych
założeń ogrodowych w gminie należy Park
Goetza pierwotnie mający powierzchnię ok.
40 ha, założony ok. 1900 r. jako park krajobrazowy. Na terenie Parku ustanowiono w 2010 r.
8 pomników przyrody. Ochroną objęto: choinki kanadyjskie, tulipanowca amerykańskiego,
lipę drobnolistną, klona srebrzystego, sosnę
wejmutkę oraz dęba szypułkowego.
Krajobraz kulturowy z zachowaną tradycyjną zabudową, rozłogiem pól i układem
przestrzennym zawiera w sobie elementy
przyrodnicze i wytwory cywilizacji. Na terenie Bocheńca utrzymał się historyczny układ
przestrzenny, z widocznymi pozostałościami
wałów obronnych grodziszcza Państwa WiŹródło: Archiwum Urzędu Miejskiego w Brzesku
ślan, jak i walorami przyrodniczymi (lasami,
układem pól) oraz widokowymi (na południu
Ryc. 9. Historyczna XIX-wieczna zabudowa drewniana
w Mokrzyskach
panorama Tatr czy na północy Brama Krakowska).
Zachowany został historyczny układ przestrzenny miejscowości Mokrzyska, z widocznymi pozostałościami XIX-wiecznej drewnianej zabudowy stanowiącej świadectwo kształtowania otoczenia przez jej dawnych mieszkańców.
W pobliżu budynku szkoły podstawowej w Mokrzyskach znajdują się 2 pomniki przyrody. Jeden z nich jest głazem narzutowym, natomiast drugi to drzewa o nazwie Romeo i Julia.
W centrum wsi Bucze (gmina Brzesko) stoi okazały wiąz – pomnik przyrody, o którego otoczenie
dba młodzież z miejscowej szkoły podstawowej. W pobliskim Lesie Bratucickim rośnie kilkusetletni dąb Onufry z zawieszoną kapliczką wotywną, który jako atrakcja jest chętnie odwiedzany
przez mieszkańców i turystów.
Szczególne walory krajobrazowo-przyrodnicze posiada wieś Okocim, o której wzmianka
pojawia się w dokumencie króla Kazimierza Wielkiego z 12 maja 1344 r., wystawionym dla komesa Spycimira, wówczas kasztelana krakowskiego. Okoliczne lasy i widok na Tatry sprawiają,
że ścieżki i trasy rowerowe są chętnie odwiedzane przez mieszkańców. Staraniem brzeskiego
samorządu we współpracy z Lasami Państwowymi wykonano ścieżkę edukacyjną, przebiegającą
przez tzw. Las Szczepanowski. Przygotowano i ustawiono tablice edukacyjne opisujące zasoby
przyrodnicze i gatunki zwierząt zamieszkujące ten teren. Od kilku lat przeprowadzany jest konkurs na przydomowe ogrody kwiatowe propagujące rodzime, polskie gatunki kwiatów.
W ostatnich latach na szerszą skalę prowadzone są prace konserwatorskie przy zabytkowych
założeniach cmentarnych oraz przy poszczególnych nagrobkach. Na terenie gminy Brzesko znajduje się 5 cmentarzy (kwater) wojennych, jeden cmentarz żydowski oraz 5 cmentarzy parafialnych. Obiekty te są dobrze utrzymane, aczkolwiek konserwacji technicznej i estetycznej wymaga-
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Źródło: Archiwum Urzędu Miejskiego w Brzesku

Ryc. 10. Zabytkowy dworek w Wokowicach

ją najstarsze, kamienne nagrobki pochodzące z XIX i początku XX wieku, zlokalizowane w obrębie
wszystkich cmentarzy brzeskich. Kamień (zwykle piaskowiec) kruszy się i wyrabia, przez co czytelność formy wielu zabytkowych nagrobków oraz inskrypcji nagrobnych może zostać niebawem
utracona na zawsze. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, współfinansowanego z funduszy europejskich, zrealizowany został
projekt: „Rewaloryzacja wybranych cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej położonych
na terenie Brzeska, Tarnowa, Krakowa, Wadowic oraz powiatów bocheńskiego i tarnowskiego,
jako zespołu dziedzictwa o znaczeniu narodowym”. Projekt ten obejmował rewaloryzację cmentarza nr 276 przy ul. Czarnowiejskiej w Brzesku w zakresie: konserwacji elementów kamiennych
(mur ogrodzenia z bramą i ścianą pomnikową), konserwacji elementów betonowych i metalowych, konserwacji drewnianej bramy oraz odtworzenia układu wnętrza cmentarza.
Do tej pory wykonano następujące prace finansowane z dotacji Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy współudziale środków własnych:
•
•

•
•
•
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w latach 2008–2014 wykonano kompleksowy remont cmentarza wojennego nr 279
w Sterkowcu-Dziekanowie;
w 2014 r. wykonano następujące prace: osadzenie na fundamentach cokołów betonowych nagrobnych po renowacji, demontaż, wykonanie i osadzenie krzyży żeliwnych,
demontaż starych, a następnie montaż nowych tabliczek inskrypcyjnych na cmentarzu wojennym nr 276 w Brzesku. Wykonano również prace porządkowe na wszystkich
cmentarzach;
w 2015 r. wykonano prace porządkowe na cmentarzach wojennych;
w 2016 r. wykonano ogrodzenie kwatery wojennej nr 273 na cmentarzu parafialnym
w Szczepanowie;
w 2017 r. wykonano kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót na remont kwatery wojennej w Szczepanowie oraz prace porządkowe na cmentarzach wojennych
i cmentarzu żydowskim.

Gmina Brzesko

Bardzo ważny był wkład gminnej społeczności w odnowę zabytkowych nagrobków w postaci darowizn składanych w trakcie kwesty prowadzonej od 2013 r. przez Komitet Odnowy i Troski
o Cmentarz Parafialny w Brzesku. Dzięki temu odnowionych zostało 13 zabytkowych nagrobków. Urząd Miejski w Brzesku sfinansował renowację Pomnika Ofiar Pomordowanych w Obozach Zagłady oraz renowację Pomnika Ofiar Bombardowań Stacji Kolejowej Brzesko Słotwina,
a także powstanie ronda im. Armii Krajowej.
Na terenie gminy Brzesko zachowanych jest kilkadziesiąt kapliczek przydrożnych – domkowe, słupowe, figury i krzyże kamienne – posiadających wartość historyczną, często również
artystyczną. Są to obiekty mające duże znaczenie dla krajobrazu kulturowego gminy, charakteryzujące specyfikę pobożności miejscowej ludności i stanowiące o dziedzictwie kulturowym
regionu. Oględziny terenowe wykazały, że na obszarze ziemi brzeskiej najpopularniejszą formą
„kapliczki przydrożnej” są figury i krzyże wykonane w kamieniu. Obiekty te na terenie gminy
Brzesko są zazwyczaj w dobrym stanie technicznym, aczkolwiek zdarzały się sytuacje, gdy na
skutek nieprawidłowo wykonanego remontu forma architektoniczna obiektu zmieniła się tak
bardzo, że tracił on wartość zabytkową, np. kapliczka pw. NMP na Zalesiu w Okocimiu. Należy
nadmienić, iż od kilku lat prowadzone są prace konserwatorskie przy najcenniejszych obiektach
tego typu, finansowane z dotacji z urzędu marszałkowskiego, dzięki czemu udało się przywrócić
wartość estetyczną kilkunastu figurom z terenu Jadownik, Jasienia, Poręby Spytkowskiej i Brzeska. Zdecydowanie najczęściej spotykanymi na terenie gminy są figury przydrożne wykonane
w kamieniu. Najstarsza figura ziemi brzeskiej pochodzi z 1731 r. i usytuowana jest w Rynku.
Ufundowana przez mieszczan, okazała, barokowa figura św. Floriana, na cokole której umieszczono napis „Św. Florianowi, miasto tyle razy spalone oddaje się w opiekę”, jest najcenniejszym
obiektem tego typu w regionie. Brzeski św. Florian jest największą tego rodzaju rzeźbą nie tylko
w mieście czy w powiecie brzeskim, ale także w całej wschodniej części województwa małopolskiego. Po raz ostatni figura odnowiona została w 2003 r. Prace konserwatorskie lub roboty
budowlane przy zabytkowych obiektach zawsze poprzedza przygotowanie programu konserwatorskiego / projektu budowlanego uwzględniającego indywidualny charakter obiektu. Za wykonanie odpowiada dyplomowany konserwator dzieł sztuki, który stosuje się do programu prac
konserwatorskich. Polityka władz gminy Brzesko w zakresie opieki nad zabytkami w okresie
obowiązywania Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Brzesko uległa pozytywnej zmianie.
Gmina Brzesko często korzysta z możliwości, które oferuje program „Małopolskie Kapliczki”,
organizowany od wielu lat przez marszałka województwa małopolskiego.
W ostatnich latach gmina pozyskała dotację na konserwację następujących obiektów:
•
•
•
•
•

figury przydrożnej Chrystusa Frasobliwego z II poł. XIX wieku, przy ul. Królowej Jadwigi 12 w Brzesku (2018 r.);
figury Św. Anna Samotrzeć z 1856 r. zlokalizowanej na południowym stoku wzgórza
Bocheniec w Jadownikach (2017 r.);
kapliczki słupowej pw. MB Różańcowej z 1892 r. przy ul. Podgórskiej 262 w Jadownikach (2016 r.);
figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus w Buczu przy Trakcie Szczepanowskim;
figury przydrożnej – krucyfiks wraz z drzewostanem z 1899 r. znajdującej się w miejscowości Brzesko przy ul. Jasnej.

Należy dodać, iż dotacje zewnętrzne stanowią jedynie mały procent ogólnych kosztów konserwacji, pozostałą część pokrywa ze swego budżetu gmina.
W 2018 r. gmina pozyskała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na modernizację dachu zabytkowego ratusza zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 7 w Brzesku.
Dziedzictwo kulturowe ziemi brzeskiej promowane jest m.in. za pomocą wyznaczonych
szlaków krajoznawczych pieszych i rowerowych. Szlak turystyczny przebiegający przez połu-
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dniową część powiatu liczy blisko 50 km. Przebiega przez ciekawe pod względem turystycznym
i historycznym miejscowości: Brzesko, Jasień, Porębę Spytkowską, Okocim oraz miejscowości
w gminach sąsiednich: Gosprzydową, Tymową, Czchów, Złotą. Wędrujący mogą zwiedzić m.in.
pozostałości grodziska na Bocheńcu, ruiny średniowiecznego zamku w Czchowie, pałac Goetzów w Brzesku oraz wiele zabytkowych obiektów sakralnych, np. kościoły w Jasieniu, Tymowej i Złotej. Początek i koniec szlaku znajdują się na stacji PKP w Brzesku. Opisy tych szlaków
udostępnione zostały na stronie gminy oraz starostwa powiatowego.
Charakterystycznym elementem krajobrazu kulturowego gminy Brzesko jest drewniana
zabudowa wiejska. W II połowie XX wieku nastąpił naturalny zanik tego typu budownictwa
wynikający z przemian kulturowych. W tym okresie wznoszono już głównie domy murowane.
W wyniku niskiej świadomości estetycznej oraz braku spójnej polityki architektonicznej, która
zmierzałaby do zachowania tradycji budownictwa regionalnego, do dnia dzisiejszego liczba tradycyjnych zabudów drewnianych gwałtownie spadła. Właściciele często nie wiedzą, że ich domy
mają wartość kulturową i zabytkową – nierzadko nie wiedzą również, czym jest Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ), a tym bardziej, jak należy dbać o drewniane budynki. Przeprowadzone
kwerendy terenowe wykazały, że właściciele obiektów ujętych w GEZ nie mają świadomości, iż
są posiadaczami obiektu zabytkowego. Obecnie merytoryczni pracownicy urzędu powiadamiają
właścicieli o stanie posiadania obiektu zabytkowego. Drewniana zabudowa wiejska niszczeje
również z powodu utracenia swej pierwotnej funkcji. Jednym ze sposobów ratowania istniejących jeszcze budynków drewnianych mieszkalnych czy gospodarczych jest ich zaadaptowanie
do nowej roli lub utworzenie skansenu. Takie przystosowanie, jeżeli ma zostać przeprowadzone
prawidłowo, w zgodzie ze wszystkimi zasadami konserwatorskimi, musi być poprzedzone rzetelnymi badaniami oraz indywidualną analizą zachowanego obiektu. Na posiedzeniach komisji
rady miejskiej gminy Brzesko rozważano utworzenie skansenu budownictwa drewnianego, tzw.
krakowskiego, poprzez zakup od prywatnych właścicieli domów przeznaczonych do rozbiórki.
W skansenie oprócz domów znalazłyby się budynki gospodarcze, takie jak m.in. stodoły czy
warsztaty rzemieślnicze.

GMINA CHRZANÓW
Miejsko-wiejska gmina Chrzanów leży w zachodniej części województwa małopolskiego przy
granicy z województwem śląskim. Geograficznie obejmuje 3 mezoregiony: od północy izolowane formy terenu porozdzielane zróżnicowanym systemem obniżeń, zwane Pagórami Jaworznickimi, w środkowej części rozciągający się równoleżnikowo Rów Krzeszowicki, historycznie wykorzystywany jako połączenie Śląska z Krakowem, atrakcyjny krajobrazowo Garb
Tenczyński rozciągający się w miejscowościach zlokalizowanych na południu gminy.
W zabytkowych obiektach zlokalizowanych na terenie gminy działa Muzeum w Chrzanowie.
Jego siedziba główna mieści się w budynku z ok. XVI wieku (pierwotnie był to lamus, a następnie
oficyna dworska). Instytucja ta jest skarbnicą bogatej historii miasta i regionu (ok. 33 000 eksponatów). W zabytkowym budynku z końca XIX wieku, który stanowi przykład małomiasteczkowej
willi wraz z ogrodem o cechach regionalnych, znajduje się Oddział Wystaw Czasowych Muzeum
w Chrzanowie „Dom Urbańczyka”. Prezentowane są tu wystawy czasowe, jak i ekspozycja geologicznych zasobów gminy znajdująca się na otwartej przestrzeni.
W centrum miasta zachował się średniowieczny układ urbanistyczny, który obejmuje rynek
oraz rozchodzące się promieniście ulice. Kamieniczki na chrzanowskim rynku pochodzą z przełomu XIX i XX wieku.

A
B

Ryc. 1. A. Herb gminy Chrzanów. B. Lokalizacja gminy
na tle województwa małopolskiego
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Cenne historycznie obiekty sakralne gminy Chrzanów stanowią bogatą ofertę turystyczną.
Należą do nich m.in.
• kościół pw. św. Mikołaja w Chrzanowie, którego najstarsze fragmenty (prezbiterium) pochodzą z XV wieku. Wewnątrz zachowanych jest 5 nastaw ołtarzowych z bogatym programem rzeźbiarskim i malarskim z XVII–XX wieku, natomiast w skarbcu kościelnym przechowywane są m.in. bezcenne przykłady złotnictwa krakowskiego, jak i tkanin (ornaty);
• kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Płazie, który powstał w 1576 r. staraniem
kanonika kolegiaty wiślickiej, kościoła św. Szczepana w Krakowie i plebana w Modlnicy –
ks. Tomasza Żydka. Świątynia nosi cechy późnogotyckie oraz renesansowe (polichromia);
• kościół pw. św. Jana Chrzciciela w obecnej formie powstał w połowie XIX wieku, w kościele zachował się jednak gotycki dzwon z 1484 r. z inskrypcjami górniczymi;
• kaplica grobowa Loewenfeldów zaprojektowana przez Teodora Talowskiego;
• wybrane nagrobki na cmentarzu parafialnym (najstarsze z 1856 r. i 1859 r.);
• udostępniony dla zwiedzających cmentarz żydowski, na którym znajduje się ok. 3600
macew z początku XIX wieku.
Niematerialny potencjał dziedzictwa kulturowego gminy Chrzanów opiera się na tradycjach
kultywowanych przez mieszkańców. Stroje regionalne Cabanów, których cechami charakterystycznymi były: haftowane bogato gorsety, chusty (zimowe i letnie) oraz prawdziwe czerwone
korale, a także zawieszony złoty talar. W Chrzanowie wykonywano również sukmany męskie,
tzw. chrzanówki. Sukmanę męską ze stojącym kołnierzem szyto z białego sukna. Jej rękawy
zakończone były trapezowatymi klapkami, na przodzie znajdowały się dwa ukośne otwory kieszeniowe. Sukmana posiadała zapięcie na mosiężne haftki. Kołnierz, klapki u rękawów i rozcięcie na przodzie podszyte były czerwonym suknem, brzegi zaś wykończone czerwoną lamówką. Odzienie ozdobione było naszyciami z amarantowego sznureczka jedwabnego i podobnymi
chwostami z jedwabnych nici. Sukmana charakterystycznie zdobiona chwostami była typowym
męskim okryciem wierzchnim w okolicach Krakowa.
Z tradycją Cabanów wiąże się także kuchnia regionalna, np. ziemniaki po cabańsku, na które
przepis przekazuje się z pokolenia na pokolenie. Potrawa ta jest wyjątkowa nie tylko ze względu na

Fot. R. Wall. Źródło: Archiwum Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Ryc. 2. Aleja Henryka
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skład, ale przede wszystkim ze względu na sposób przygotowania, tj. w gronie rodziny i przyjaciół.
W społeczności tej funkcjonuje również potrawa z suszonych owoców zwana świszczem, a także
potrawa ze śliwek i śmietany podawana z ziemniakami, nosząca nazwę kwosek. Kulinarne zwyczaje regionalne dotyczą także wieczerzy wigilijnej. Tu jednym z dań, które znajdują się na stole
wigilijnym, są uszka w barszczu czerwonym, do których dodaje się groch i grosik. Tradycja mówi,
że ten, kto wylosuje groch, ma być syty przez cały rok, a kto grosz – zasobny w gotówkę.
Gmina Chrzanów stwarza liczne możliwości aktywnego wypoczynku. Tereny leśne, zajmujące
1/3 część gminy, sprzyjają pieszym wędrówkom i wyprawom rowerowym. Z jednej strony miasto

Fot. M. Wolarek. Źródło: Archiwum Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Ryc. 3. Lamus dworski, obecnie siedziba Muzeum w Chrzanowie im. I. i M. Mazarakich

Źródło: Archiwum Urzędu Miejskiego w Chrzanowie

Ryc. 4. Cmentarz żydowski
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Fot. M. Kowalski. Źródło: Archiwum Urzędu
Miejskiego w Chrzanowie

Ryc. 5. Rynek w Chrzanowie z kamienicą
Braunera (w stylu secesji niemieckiej) wzniesioną w latach 1905–1907 przez Jakuba
Braunera, właściciela cegielni w Kościelcu

Źródło: Archiwum Urzędu Miejskiego w Chrzanowie

Ryc. 6. Kościół pw. św. Mikołaja w Chrzanowie
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otaczają malownicze wzgórza, z drugiej – pełna rozlewisk Kotlina Chrzanowska. Podmiejskie
wsie obfitują w urokliwe zakątki. Ze zboczy wzgórz Pogorzyc i Płazy rozciąga się zachwycający
widok na dolinę Wisły, panoramę Beskidów i Tatr. Chrzanów i okolice bogate są w atrakcyjne pod względem rekreacyjnym tereny leśne, z wytyczonymi szlakami pieszymi i rowerowymi.
Urozmaicone i interesujące są budowa geologiczna oraz ukształtowanie terenu. W sąsiedztwie
miasta znajdują się rekreacyjny zbiornik wodny – Zalew Chechło oraz Puszcza Dulowska.
Mając świadomość dużego potencjału dziedzictwa kulturowego gminy, jej władze organizują wydarzenia promujące historię i tradycję regionu. Rokrocznie Muzeum w Chrzanowie organizuje sesję naukową, pn. „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze ziemi chrzanowskiej”. Ponadto Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie oraz Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny
w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec organizują Forum Regionalne „Między Małopolską a Górnym
Śląskiem”.

Źródło: Archiwum Urzędu Miejskiego w Chrzanowie

Ryc. 7. Chrzanowski rynek

GMINA DĘBNO
W pasma Podgórza Bocheńskiego oraz Pogórza Wiśnickiego wpisuje się ze swą urozmaiconą
rzeźbą terenu miejsko-wiejska gmina Dębno, zlokalizowana w środkowo-wschodniej części województwa małopolskiego.
Wpisana w Obszar Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego gmina posiada wielowiekową historię, dzięki której może poszczycić się bogatym materialnym dziedzictwem
kulturowym. Reprezentują go następujące obiekty:
•
•
•
•
•
•

zamek w Dębnie;
Sanktuarium NMP w Porąbce Uszewskiej;
kaplica Jastrzębskich w Dębnie;
kościół św. Małgorzaty w Dębnie;
ścieżka historyczna w Łysej Górze;
kościół św. Andrzeja Apostoła w Porąbce Uszewskiej.

Na tle zabytkowych budowli i urokliwych krajobrazów w gminie organizowanych jest wiele
wydarzeń promujących kulturę i tradycję tego terenu, w tym m.in. coroczny Międzynarodowy Turniej Rycerski „O złoty warkocz Tarłówny” w Dębnie, biesiada agroturystyczna w Porąbce
Uszewskiej, Święto Łopołki, Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Regionu Krakowskiego „Krakowiaczek” (tradycje muzyczne są nieodłącznym elementem tego regionu).
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Ryc. 1. A. Herb gminy Dębno. B. Lokalizacja gminy
na tle województwa małopolskiego
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Źródło: Archiwum Urzędu Miejskiego w Dębnie

Ryc. 2. Zamek w Dębnie

Na terenie gminy już od dekady organizowane są również tzw. warsztaty łopołcarskie, które
mają na celu przypomnienie tradycji wyplatania kosza zwanego „łopołką”. Ponadto w Łysej Górze oraz w Łoniowej działają Izby Pamięci.

GMINA GNOJNIK
Gmina Gnojnik obejmuje wschodnią część krainy geograficznej zwanej Pogórzem Wiśnickim.
Krajobraz gminy tworzą dolina rzeki Uszwicy, nad którą położone są Uszew, Zawada Uszewska,
Gnojnik i Gosprzydowa, oraz wododział wysoczyzna z wioskami Lewniowa, Biesiadki i Żerków.
Rzeźba terenu jest bardzo urozmaicona – doliny okalają rozległe wzgórza przeorane licznymi
wąwozami i zagajnikami.
Materialna część dziedzictwa kulturowego tego terenu obejmuje przede wszystkim tzw. perły architektury drewnianej stanowiące część Szlaku Architektury Drewnianej, w tym kościół parafialny pw. św. Mateusza w Biesiadkach powstały na przełomie XV i XVI wieku i kościół parafialny pw. św. Urszuli z Towarzyszkami w Gosprzydowej z 1697 r. Na terenie gminy zlokalizowane
są także murowane obiekty sakralne, w tym gotycki kościół obronny pw. św. Marcina w Gnojniku, który jest jednym z najstarszych zachowanych w całości zabytków murowanych architektury
sakralnej z XIV wieku, kościół pw. św. Floriana w Uszwi z 1806 r., kaplica pw. św. Antoniego
Padewskiego w Żerkowie z 1948 r., kaplica pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Lewniowej z lat
60. XIX wieku czy też zespół podworski w Gnojniku, który obejmuje spichlerz, starą plebanię
oraz młyn. Pozostałością dworu Jana Goetza-Okocimskiego jest plebania w Uszwi z 1869 r.
Uszew, druga największa w gminie wieś, słynie z wypieku kukiełki uszewskiej, która
w 2013 r. została wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, w kategorii: „Wyroby piekarnicze i cukiernicze”. Kukiełka uszewska to rodzaj pieczywa
o podłużnym, zwężającym się u końców kształcie, z charakterystycznym splotem dwóch wałków
ciasta na górze. Kukiełka, nazywana „perłą uszewskiego rzemiosła”, w okresie międzywojennym
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była wypiekana przez większość mieszkańców, a następnie sprzedawana na okolicznych jarmarkach i odpustach. Dziś warsztaty wytwarzania kukiełki odbywają się m.in. w odnowionym
budynku staropolskiej stodoły.
Z myślą o kultywowaniu tradycyjnych potraw wydano książeczkę Lokalne rarytasy, w której
zebrano stare i często już zapomniane przepisy na tradycyjne dżemy, konfitury, soki, nalewki
i syropy.

Źródło: Centrum Kultury w Gnojniku

Ryc. 2. Kościół parafialny pw. św. Mateusza w Biesiadkach

Źródło: Centrum Kultury w Gnojniku

Ryc. 3. Kościół parafialny pw. św. Urszuli z Towarzyszkami w Gosprzydowej
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Źródło: Centrum Kultury w Gnojniku

Ryc. 4. Kościół parafialny pw. św. Marcina w Gnojniku

Źródło: Centrum Kultury w Gnojniku

Ryc. 5. Kościół parafialny pw. św. Floriana w Uszwi

Na terenie gminy organizowane są warsztaty mające na celu zachowanie tradycji tego regionu, w tym rękodzielni czych wytworów m.in. rzeźbiarstwa, koronkarstwa, haftu krzyżykowego,
obrazów malowanych na płótnie, linorytu czy bibułkarstwa.
Dzięki ciekawemu ukształtowaniu terenu gmina Gnojnik jest rajem dla spacerowiczów,
a także fotografów. W niemalże każdej z gminnych wiosek znaleźć można urokliwe trasy spacerowe, wijące się wśród pagórków, pól i zagajników. Natomiast na zmęczonych spacerem czekają
nowoczesne i estetyczne kąciki rekreacyjne wyposażone w urządzenia do zabawy oraz ławeczki
i altanki. W Gnojniku znajduje się sześciohektarowy park podworski, w którym można podzi-
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Źródło: Centrum Kultury w Gnojniku

Ryc. 6. Kapliczka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Lewniowej

Źródło: Centrum Kultury w Gnojniku

Ryc. 7. Kapliczka pw. św. Antoniego Padewskiego w Żerkowie

wiać kilkusetletnie dęby, lipy, jesiony i czarne sosny (kilka z nich uznano za pomniki przyrody).
Ogromną przyjemność sprawi każdemu spacer romantyczną aleją lipowo-jesionową, zaś na polanie w głębi lasku przytulić się można do dębu-samotnika.
Tradycją tego terenu jest również wielowiekowy kult maryjny rozwijany wokół kościołów w Gosprzydowej oraz w Biesiadkach. Atrakcyjną formą spędzania czasu, nawiązującą do tradycji i kultury tego terenu, jest zwiedzanie gminy Gnojnik za pomocą questu. Przemierzanie terenu zgodnie
z wierszowanymi instrukcjami pozwala zdobyć wiedzę o okolicy podaną w formie rebusów i łamigłówek. Wierszowane przewodniki, zawierające zagadki i zabawne zadania, prowadzą przez najbardziej malownicze bądź interesujące punkty we wszystkich miejscowościach gminy. Miejsca te są
również zaznaczone na mapach gminy, ustawionych w centralnych punktach miejscowości.
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Źródło: Centrum Kultury w Gnojniku

Ryc. 8. Tradycyjny wypiek – kukiełka uszewska

Gmina Gnojnik to kolebka ludowych tradycji, zwyczajów i obrzędów. Szeroko rozumiane przywiązanie do tradycji wciąż jest tutaj żywe i manifestowane na wiele sposobów. Na organizowanych każdego roku Dożynkach Gminnych prezentowane są tradycyjnie uwite wieńce dożynkowe,
wykonywane są dawne pieśni i obrzędy, czemu towarzyszy poczęstunek i degustacja produktów
lokalnych. W gminie Gnojnik nie brakuje ludzi, którzy kultywują rodzime tradycje, biorąc udział
w różnego rodzaju przeglądach, konkursach i wydarzeniach promujących tutejszą kulturę.
Członkowie zespołów ludowych działających w wioskach należących do gminy występują
w strojach ludowych Krakowiaków Wschodnich. W 2009 r. opracowano dokumentację etnograficzną, na podstawie której zostały uszyte tradycyjne stroje ludowe noszone przez mieszkańców
gminy Gnojnik przeszło 100 lat temu. Dzięki temu stroje ludowe są uzupełniane o nowe elementy – etnograficzne odkrycia związane z tym regionem. Działające grupy ludowe odtwarzają
tradycyjne zwyczaje, tj. wyskubek, kiszenie kapusty itp., w formie widowisk.
Rokrocznie w gminie organizowane są spotkania z kolędą, na których grupy kolędnicze kultywują i podtrzymują tradycję kolędowania – odwiedzania z kolędami domów i gospodarstw. Artyści-amatorzy zdobywają swoimi wystąpieniami pierwsze miejsca w prestiżowych konkursach,
m.in. Małopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych w Lipnicy Murowanej oraz Ogólnopolskim
Przeglądzie Grup Kolędniczych w Bukowinie Tatrzańskiej.
Walory poszczególnych miejscowości sławią lokalni poeci, którzy publikują utwory m.in.
w periodykach „Wieści Gminne” czy „Kościół nad Uszwicą”. Warto także przywołać publikacje
poświęcone urodzie miejscowości, a także pracy przodków, takie jak Spacer po Biesiadkach, Gnojnik na starej fotografii czy Ocalić od zapomnienia.
Piękno gminy docenili uczniowie szkół artystycznych, którzy utrwalili swój zachwyt na płótnie. W lokalnych placówkach kulturalnych, szkołach oraz w mediach społecznościowych można
odnaleźć zdjęcia prezentujące wschody i zachody słońca, a także florę i faunę gnojnickich miejscowości.
Mieszkańcy gminy mogą się poszczycić pięknymi przydomowymi ogródkami z tradycyjnymi
roślinami i ziołami cenionymi już przez prababcie. Także ogrody wokół kościołów i kapliczek,
w których rosną często wiekowe drzewa, są wizytówką gminy, dlatego mieszkańcy z troską je
pielęgnują.
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Źródło: Centrum Kultury w Gnojniku

Ryc. 9. Grupa kolędnicza „Kolędnicy znad Uszwicy”

Źródło: Centrum Kultury w Gnojniku

Ryc. 10. Figury czarnego konia –
trofea w turniejach szachowych
corocznie organizowanych na terenie gminy
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A

B
Źródło: Centrum Kultury w Gnojniku

Ryc. 11. Ogród różańcowy w Gosprzydowej. A. Figura Anioła i Dzieci Fatimskich. B. Studnia
z fontanną

GMINA GRĘBOSZÓW
Gmina Gręboszów zlokalizowana jest w północno-wschodniej części województwa małopolskiego, przy granicy z województwem świętokrzyskim. Geograficznie obejmuje teren Doliny Nadwiślańskiej.
W dolinny krajobraz gminy Gręboszów wpisują się obiekty stanowiące materialne dziedzictwo kulturowe regionu. Należą do nich m.in. neorenesansowy pałac dworski w Borusowej
wzniesiony w połowie XIX wieku dla Adama Potockiego (pałac otacza park z połowy XIX wieku),
kościół pw. św. Zygmunta w Żelichowie z 1642 r., kościół pw. WNMP w Gręboszowie z 1650 r.
czy kaplica w Borusowej z 1860 r. Na terenie gminy znajdują się liczne pomniki oraz 2 cmentarze wojenne z I wojny światowej. W 1915 r. w okolicach wsi Ujście Jezuickie toczyły się ciężkie
walki pomiędzy oddziałami austro-węgierskimi, w znacznym stopniu złożonymi z Chorwatów,
a oddziałami rosyjskimi. Na lokalnym cmentarzu spoczywa 351 osób, z czego 133 narodowości
chorwackiej.
Kultywując niematerialne dziedzictwo kulturowe regionu, gmina organizuje cykliczne
warsztaty i konkursy palm oraz plastyki obrzędowej związane z okresem Wielkanocy.
Gmina Gręboszów posiada także piękne krajobrazy. Ciekawe zjawisko przyrodnicze występuje w miejscowości Ujście Jezuickie, gdzie rzeka Dunajec wpada do Wisły.
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Fot. W. Lizak. Źródło: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa im. Jakuba Bojki w Gręboszowie

Ryc. 2. Elewacja frontowa kościoła parafialnego w Gręboszowie

Fot. W. Lizak. Źródło: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa im. Jakuba Bojki w Gręboszowie

Ryc. 3. Kościół w Żelichowie

GMINA GROMNIK
W bogato urzeźbionym krajobrazie Pogórza Ciężkowickiego oraz Pogórza Rożnowskiego, u podnóża Karpat, w środkowo-wschodniej części województwa małopolskiego, a w południowej powiatu tarnowskiego, w dolinie rzeki Białej zlokalizowana jest gmina Gromnik.
Gminę tworzy 7 malowniczo położonych miejscowości. Do każdej warto zajrzeć ze względu na
liczne atrakcje turystyczne – zabytki architektury drewnianej, pamiątki po burzliwych czasach I wojny światowej, jak również walory przyrodnicze. Gmina Gromnik leży na skrzyżowaniu ważnych
szlaków komunikacyjnych, przez jej teren przebiegają dwie drogi wojewódzkie oraz linia kolejowa.
W Gromniku, największej z miejscowości wchodzących w skład gminy, na szczególną uwagę
zasługuje zabytkowy zespół dworsko-parkowy z połowy XIX wieku, w którym obecnie mieści się
siedziba Urzędu Gminy. Nieopodal dworu znajduje się piękny, drewniany kościół z początków
XVIII wieku, obok którego stoi kamienna dzwonnica wybudowana w 1956 r.
Siemiechów, tj. kolejna miejscowość należąca do gminy Gromnik, posiada sakralny skarb
architektury drewnianej – kościół pw. Matki Boskiej Gromnicznej z przełomu XV i XVI wieku.
W wiosce tej powstały i działają zespoły muzyczne, które od lat cieszą się uznaniem i szczycą
licznymi sukcesami zarówno na terenie powiatu, jak i całej Polski. Mowa o Orkiestrze Dętej,
Kapeli Ludowej „Siemiechowianie”, Grupie Śpiewaczej oraz Ludowym Zespole Tanecznym „Mali
Siemiechowianie” działającym przy Gminnym Ośrodku Kultury w Gromniku.
Brzozowa to miejscowość zlokalizowana na malowniczych terenach, podobnie jak Siemiechów, intensywnie użytkowana rolniczo. Podziwiać można tutaj kolejną perełkę Szlaku Architektury Drewnianej Małopolski – kościół pw. Mikołaja Biskupa wzniesiony w I połowie XVI wieku.
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Uwagę zwracają przydrożne kapliczki i krzyże, jak również cmentarz upamiętniający poległych
w czasie I wojny światowej. Brzozową dzieli niewielka odległość od Policht, małej miejscowości
położonej na wzgórzach, w otoczeniu lasów obfitujących w grzyby i inne dary natury. Polichty
cieszą się dużą popularnością wśród turystów i grzybiarzy. Znajduje się tam śródleśny staw, na
którym obserwować można elementy środowiska wodno-błotnego, oraz ścieżka edukacyjna. Ciekawostką są również występujące w okolicy źródła leczniczych wód siarczkowych. Tereny Brzozowej, Policht i Gromnika wchodzą w obszar Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego.
Golanka to urokliwy zakątek gminy, niewielka wieś położona w dolinie rzeki Białej. Tu swoje
granice ma Park Krajobrazowy Pasma Brzanki. W Golance, na zboczu najwyższego w okolicy
wzgórza, w rejonie przysiółka Ptasi Dzioł, zlokalizowany jest cmentarz z czasów I wojny światowej. Napotkać tu można również liczne przydrożne kapliczki i figury świętych.
Jadąc drogą wojewódzką w kierunku Biecza, dotrzeć można do Rzepiennika Marciszewskiego, w którym znajduje się – kolejne świadectwo historii – cmentarz z czasów I wojny światowej.
Ponadto to niezwykle malownicze okolice, w których uprawia się jeszcze różne formy rolnictwa,
a okoliczne lasy zachęcają do spacerów, szczególnie w okresie obfitości grzybów.
Ostatnią miejscowością gminy Gromnik jest Chojnik. W równie malowniczy krajobraz wsi
wpisuje się element historyczny w postaci zabytkowego cmentarza wojennego. Chojnik słynie
także z wyrobu lokalnego produktu – miodu pozyskiwanego i sprzedawanego przez lokalnego
właściciela firmy Pasieka Burnat.
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Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Gromnik

Ryc. 2. A. Zabytkowy kościół pw. św. Mikołaja Biskupa w Brzozowej. B. Zabytkowy drewniany kościół Matki Bożej
Gromnicznej z przełomu XV i XVI wieku w Siemiechowie. C. Zabytkowy dwór pochodzący z połowy XIX wieku,
obecna siedziba UG Gromnik. D. Zabytkowy kościół pw. św. Marcina w Gromniku
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Ukształtowanie terenu, jak i specyficzny klimat regionu, w którym usytuowana jest gmina Gromnik, sprzyja uprawom winorośli. Prężnie funkcjonują tutaj 3 winnice, których wyroby
otrzymały wiele prestiżowych wyróżnień i nagród. W kalendarium cyklicznych imprez gminy
na stałe wpisały się organizowane corocznie wydarzenia, takie jak Plener Malarsko-Rzeźbiarski,
Pogórzańskie Święto Wina i Miodu kultywujące winiarską tradycję Gromnika.
Malownicze krajobrazy, walory przyrodnicze i historyczne, jak i życzliwość mieszkańców
stwarzają korzystne warunki do uprawiania turystyki. Przez teren gminy przebiegają liczne,
ciekawe szlaki turystyczne, co w połączeniu z dostępnością komunikacyjną powoduje, iż coraz
liczniejsze rzesze turystów odwiedzają gminę Gromnik.
Dużą rolę w działalności Gminnego Ośrodka Kultury odgrywają artyści ludowi – malarze
i rzeźbiarze, a także zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży cieszące się ogromnym powodzeniem. Organizowany co dwa lata w Polichtach Pogórzański Plener Malarsko-Rzeźbiarski gromadzi wielu artystów z terenu całej Polski.
Istniejąca od 2 lat w gminie grupa teatralna skupia młodych ludzi, którzy prezentują swoje
umiejętności aktorskie. Organizowane są także kursy tańca, warsztaty teatralne, ogniska muzyczne, dzięki którym młodzież może się wykazać swoimi umiejętnościami. Wspólna mieszkańcom gminy Gromnik pasja tworzenia i „radość serc” znajduje wyraz w szeroko uprawianej
działalności kulturalnej – muzyce, tańcu i śpiewie.
Chlubą Gromnika są również wytwarzane lokalnie miód i wino.
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Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Gromnik

Ryc. 3. A. Przysiółek Cisie w Rzepienniku Marciszewskim i charakterystyczny wiatrak na wzgórzu, skąd rozpościera się widok na panoramę Gromnika. B. Cmentarz wojskowy nr 147 w Golance. C. Rodzinne winnice na słonecznych gromnickich wzgórzach. D. Sala prób Orkiestry Dętej OSP w Siemiechowie
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Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Gromnik

Ryc. 4. A. Lokalne wyroby z miodu. B. Źródło Geologów i kocioł do podgrzewania wody w miejscowości Polichty

GMINA IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE
Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, granicząca od strony zachodniej z Krakowem, zlokalizowana jest w północnej części województwa małopolskiego. Południowa część gminy rozciąga się
w Dolinie Nadwiślańskiej, a północna jest położona na Płaskowyżu Proszowickim.
Gmina posiada liczne obiekty, które tworzą materialne dziedzictwo kulturowe regionu. Na terenie gminy zachował się m.in. pałac Wodzickich będący obecnie w użytkowaniu Instytutu Archeologii
i Etnologii Państwowej Akademii Nauk. Z roku na rok zwiększa się liczba organizowanych w pałacu
w Igołomi uroczystości oraz spotkań grup zafascynowanych bogatą historią tego miejsca. Osoby
zainteresowane mogą zwiedzić część parkową terenu przypałacowego oraz wnętrze budynku.
O niematerialne dziedzictwo kulturowe gminy dbają działające na jej terenie stowarzyszenia: Stowarzyszenie Odnowa Wsi Wawrzeńczyce, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Tropiszów, Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Stręgoborzycach, Stowarzyszenie Dobranowice
Wczoraj – Dziś – Jutro oraz Stowarzyszenie Folklorystyczne Kuźnia. To ostatnie założone zostało
w 2014 r. przez grupę ludzi, którymi powodowała nie tylko chęć zachowania i podtrzymywania
ginących tradycji, zwyczajów i mowy przodków czy pragnienie przywrócenia zapomnianych już
obrzędów ludowych; ich główną motywacją była – i jest – potrzeba wzbudzenia wśród ludzi
szacunku do kultury ludowej, którą przez wieki tworzyli nasi dziadkowie. Przy stowarzyszeniu
działa Zespół Kopiénioki (czyt. kopinioki). Grupa składa się z muzyki (tak określano niegdyś
zespoły muzyków ludowych, kapele, orkiestry), męskiej grupy śpiewaczej i śpiewaków solistów.
W stowarzyszeniu znalazło się miejsce również na zespół Zofipolanki, który składa się z członkiń
Kół Gospodyń Wiejskich.
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Ryc. 1. A. Herb gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
B. Lokalizacja gminy na tle województwa małopolskiego
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W gminie Igołomia-Wawrzeńczyce działa także zespół Alebabki, czyli lokalna grupa promująca od 2010 r. muzykę biesiadną oraz ludową. Na terenie gminy funkcjonuje 11 Kół Gospodyń
Wiejskich prezentujących na ważnych uroczystościach swoje piękne ludowe stroje oraz przepisy
z kuchni przodków. Przepisy uznawane oraz nagradzane są często na organizowanych przeglądach oraz konkursach powiatowych i wojewódzkich.
Swój wkład w niematerialne dziedzictwo kulturowe gminy ma również Orkiestra Dęta Hejnał z Igołomi, która w 2019 r. obchodziła okrągły Jubileusz 90-lecia swojej działalności. Na
pochwałę zasługuje także grupa kolędnicza Pasterze z Koźlicy wykonująca pastorałki przekazywane w Koźlicy z pokolenia na pokolenie. Śpiewanie pastorałek wzbogacają: gra na heligonce
(rodzaj akordeonu), piękna szopka i stroje członków grupy.
Wydobywaniu piękna przyrody tego regionu służy organizowany każdego roku konkurs
pod tytułem „Estetyczna zagroda i posesja wiejska”. Skupia się on na takich elementach, jak:
estetyczne walory przydomowych ogródków, obejść i budynków, ekologia, prawidłowa segregacja śmieci, nowatorskie pomysły, bezpieczeństwo domowników. Pozytywnie oceniane jest
również urozmaicenie roślin, szczególnie miododajnych, jak i nowatorskie sposoby na gromadzenie – a zatem i oszczędzanie – wody. Konkurs podzielony jest na 2 kategorie: „Estetyczna
posesja wiejska” oraz „Estetyczna zagroda wiejska” – skierowana do producentów warzyw
(gmina jest bowiem swoistym zagłębiem warzywniczym). W związku z tym, że mieszkańcy
Igołomi zajmują się produkują warzyw na szeroką skalę, organizowany jest również konkurs
na największe wyhodowane warzywo. Rozmiary prezentowanych okazów co roku wprawiają
w wielki podziw i zachwyt.
Do innych przykładów dobrych praktyk doceniania i wykorzystywania dziedzictwa kulturowego gminy należy dbałość o tradycyjne dla tego regionu przydrożne kapliczki.
Teren, na którym leży dzisiejsza gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, to obszar zamieszkiwany
już w pradawnych czasach. Pierwsi osadnicy przybyli tutaj z południa w epoce neolitu, ok.
6000 lat p.n.e. Wyposażenie grobów popielicowych, kości, amfory, skorupy, naczynia ceramiczne, ozdoby i narzędzia pracy ludzi sprzed 5000 lat można zobaczyć w pracowni archeologicznej
Polskiej Akademii Nauk, która mieści się w klasycystycznym pałacu w Igołomi. Wzdłuż lewobrzeżnego tarasu Wisły stwierdzono obecność licznych śladów intensywnej działalności człowieka z późnej fazy okresu przedrzymskiego oraz rzymskiego. Rozpoznano je m.in. w miejscowościach: Mogiła, Pleszów, Igołomia i Wawrzeńczyce. Znajdują się tam stanowiska archeologiczne
wpisane do rejestru zabytków województwa małopolskiego.

GMINA IWKOWA
W centralnej części województwa małopolskiego, na obszarze Pogórza Rożnowskiego i pogranicza Beskidu Wyspowego leży gmina Iwkowa.
Gmina Iwkowa charakteryzuje się bogatym materialnym dziedzictwem kulturowym, czego odzwierciedleniem jest gminny rejestr zabytków nieruchomych liczący aż 142 obiekty. Poza
obiektami sakralnymi znaczną grupę stanowią tradycyjne suszarnie owoców (16), tradycyjne
drewniane domy wraz zabudowaniami gospodarskimi (85) oraz liczne krzyże i kapliczki przydrożne (32).
Samorząd Gminy Iwkowa realizuje szereg działań na rzecz ochrony materialnego dziedzictwa kulturowego. Każdego roku Rada Gminy w Iwkowej podejmuje uchwałę dotyczącą zwolnień
z płatności podatku od nieruchomości dla właścicieli obiektów wpisanych do gminnej ewidencji
zabytków. Działanie to przyczynia się bezpośrednio do ochrony obiektów wykazujących wartości
kulturowe, zwłaszcza tradycyjnych zabudowań, oraz stanowi pewnego rodzaju rekompensatę
dla właścicieli, którzy ponoszą wysokie koszty remontu i utrzymania obiektów zabytkowych.
W najbliższym czasie, w miarę posiadanych środków, samorząd planuje podjąć uchwałę, która
określi zasady udzielania dotacji dla właścicieli tego typu obiektów na prowadzenie niezbędnych
prac konserwatorskich i restauratorskich.
Gmina Iwkowa dotuje zabytkowe obiekty sakralne, wśród nich kościół pw. Nawiedzenia
Najświętszej Marii Panny w Iwkowej. W 2018 r. dofinansowano badania dendrochronologiczne wspomnianego obiektu kwotą 5000 zł oraz udzielono pomocy w pozyskiwaniu dotacji
zewnętrznych.
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Ryc. 1. A. Herb gminy Iwkowa. B. Lokalizacja gminy na tle województwa małopolskiego
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Z dużą starannością gmina Iwkowa podchodzi do zagospodarowania przestrzeni publicznej
wokół zabytków w celu stworzenia otoczenia przyjaznego turystom (budowa parkingów, montaż
infrastruktury turystycznej oraz oznakowanie i tablice informujące o obiektach zabytkowych).
Zrealizowano m.in. następujące projekty: „Oznakowanie istniejących i wytyczenie nowych szlaków turystycznych wraz z montażem tablic informacyjnych oraz oznakowanie obiektów zabytkowych na terenie gminy Iwkowa” (2011 r.), „Budowa parkingów na terenie gminy Iwkowa”
(2012 r.), „Ekodzieciaki w Ekogminie” (2019 r.). W ramach ostatniego z przywołanych projektów
na ścieżce ekologiczno-przyrodniczej zamontowano tablicę informującą o zabytkowym kościółku.
Gmina Iwkowa pozyskuje również dotacje zewnętrzne na remonty obiektów zabytkowych,
w tym na remonty przydrożnych kapliczek w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski”. Ostatnie
ze zrealizowanych w ten sposób projektów to: „Konserwacja i renowacja murowanej kapliczki
domkowej z 1852 r. w Iwkowej (łącza kwota: 16000 zł, w tym 6000 zł z dotacji) oraz „Konserwacja figury przydrożnego krzyża z 1905 r. w Iwkowej” (łączna kwota: 11052 zł, w tym 6000 zł
z dotacji). Jedną z ważniejszych prac konserwacyjnych, które przeprowadzono, był remont pustelni św. Urbana (projekt: „Renowacja zabytkowej kaplicy-pustelni pw. św. Urbana w Iwkowej
wraz z zagospodarowaniem terenu”).
Do zadań priorytetowych Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Iwkowa na
lata 2017–2020 należą promocja i popularyzacja walorów dziedzictwa kulturowego gminy, które
są realizowane poprzez organizację szeregu imprez lokalnych.
Wydarzeniem promującym lokalne zasoby przyrodniczo-kulturowe jest organizowane corocznie, począwszy od 2001 r., Święto Suszonej Śliwki. Jednym z punktów programu jest akcja
„Śliwkobusem po Iwkowej” prezentująca turystom tradycyjne suszarnie śliw oraz sposoby przetwarzania tych owoców.
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Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Iwkowa

Ryc. 2. A. Pustelnia św. Urbana. B. Kościół parafialny w Wojakowej. C. Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii
Panny w Iwkowej. D. Zabytkowe wnętrze kościoła w Iwkowej
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W 2019 r. odbyła się Inauguracja Letniego Sezonu Turystycznego w Małopolsce – Otwarcie
Wieży Widokowej w Iwkowej. Wydarzenie połączone było ze zwiedzaniem kościółka pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Iwkowej. Tego samego roku miała miejsce akcja „Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego” organizowana przez Małopolski Instytut Kultury, w ramach
której zwiedzano zabytkowy kościółek (warto dodać, że jego zwiedzanie jest możliwe przez cały
rok, obiekt znajduje się bowiem na Szlaku Architektury Drewnianej Małopolski), przygotowano
wystawę na temat zbiorów muzeum parafialnego im. księdza Jana Piechoty w Iwkowej oraz
zorganizowano spacer po Iwkowej szklakiem Iwkowskich Ról.
Na uwagę zasługują również uroczyste obchody 500-lecia kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Iwkowej, które zorganizowane zostały przez samorząd gminny i parafię
Iwkowa w 2018 r.
Ostatnim elementem strategii promowania obiektów zabytkowych na terenie gminy Iwkowa
są wydawane materiały promocyjno-informacyjne, które zawierają zarówno opisy, jak i zdjęcia
zabytków. Tylko w ostatnim czasie powstał folder promocyjny Śliwkowa Iwkowa oraz Paszport
atrakcji turystycznych Gminy Iwkowa.
Obszar gminy Iwkowa kojarzony jest z uprawami sadowniczymi oraz z tradycyjnym suszeniem owoców, zwłaszcza śliw. Symbolem gminy jest suszona śliwka, z którą tematycznie wiąże się główna gminna impreza plenerowa – Święto Suszonej Śliwki organizowane od 2001 r.
To właśnie w trakcie tego wydarzenia, w 2017 r. został ustanowiony rekord Polski w liczbie
wykonanych pierogów z suszonymi śliwkami (756 pierogów w ciągu 1 godziny). Natomiast
w 2019 r. pobity został światowy rekord Guinnessa w lepieniu pierogów na czas (1066 sztuk
w ciągu 1 godziny).
Elementem służącym ochronie produktów lokalnych jest proces ich certyfikacji i rejestracji
na Liście Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na Liście znajdują się:
•

•
•

•

•

susorki iwkowskie – mieszanka owoców (śliwki, jabłka, gruszki) podsuszanych i podwędzanych metodą tradycyjną. Proces produkcji związany jest z użyciem tradycyjnej, dwukondygnacyjnej suszarni opalanej sezonowanym suchym drewnem liściastym – głównie
z buka, dębu, grabu – oraz drewnem drzew owocowych. Data rejestracji: 26 sierpnia
2013 r.;
imbirówka iwkowska – napój produkowany na bazie czystego 40% alkoholu z dodatkiem cukru, soku z cytryny i suszonego imbiru. Data rejestracji: 26 sierpnia 2013 r.;
kiełbasa wiejska iwkowska – kiełbasa w formie typowych wianków, z delikatnie pomarszczoną skórką o barwie ciemnobrązowej, przygotowywana w niezmienny od lat
sposób i tradycyjnie wędzona. Data rejestracji: 14 listopada 2014 r.;
szynka iwkowska – szynka tylna wieprzowa bez kości i golonki. Produkt sznurowany wzdłuż i wszerz z charakterystyczną pętelką do zawieszania. Proces przygotowania
szynki iwkowskiej składa się z jej marynowania (7–14 dni), wędzenia w tradycyjny sposób oraz parzenia. Data rejestracji: 14 listopada 2014 r.;
wędzonka iwkowska – uwędzony wydłużony płat boczku ze świeżego mięsa wieprzowego, przygotowywany w niezmienny od lat sposób: marynowany i tradycyjnie wędzony. Data rejestracji: 14 listopada 2014 r.

Na uwagę zasługują również inne produkty lokalne: wiejski chleb i podpłomyki (specjał
z Dobrociesza), miody i produkty pszczele oraz przetwory owocowe.
Kolejnym elementem niematerialnego dziedzictwa kulturowego gminy jest lokalna gwara.
Z myślą o jej ochronie w 2009 r. utworzono słownik gwarowy (projekt: „Językowe specjały Śliwkowego Szlaku – multimedialne opracowanie słownictwa gwarowego”). Słownik dostępny jest
pod adresem: http://slownik.nasliwkowymszlaku.pl/index.html.
Na terenie gminy Iwkowa działają 2 zespoły regionalne oraz orkiestra dęta.
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Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Iwkowa

Ryc. 3. Tradycyjna suszarnia śliw w Dobrocieszu

Zespół Pieśni i Tańca „Iwkowianie” działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury
w Iwkowej. Utworzono go w 2003 r. Kapela, która wchodzi w skład zespołu, działa od ponad
35 lat, powstała w 1982 r. z inicjatywy grupy miłośników rodzimej tradycji. Muzycy kapeli grają
na tradycyjnych instrumentach ludowych, towarzysząc zespołowi w prezentacji nie tylko tańców i śpiewów ludowych, ale także zwyczajów i obyczajów kultywowanych na tych terenach od
pokoleń. W swoim repertuarze (muzyka, śpiew i taniec ludowy) i strojach łączą elementy zaczerpnięte z tradycji pogranicza regionu Lachów Sądeckich i Krakowiaków Wschodnich. Zespół
od wielu lat jest wizytówką Iwkowej. Ma w swoim repertuarze tańce regionu Lachów Sądeckich
i Krakowiaków Wschodnich, m.in. polki, walce, tramelki, sztajery, krakowiaki, a także tradycyjną
muzykę, śpiew i przyśpiewki z regionu Małopolski.

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Iwkowa

Ryc. 4. Zespół „Iwkowianie”
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Zespół od początku działalności nagrał 4 płyty – 3 z piosenkami i kolędami oraz 1 z zarejestrowanymi zwyczajami – „Obigrowka u pana młodego”. Podstawowe instrumentarium kapeli
obejmuje: skrzypce prym, skrzypce sekund, klarnet, trąbkę, kontrabas, dodatkowo okazjonalnie
wykorzystywany jest akordeon. Zespół pełni ważną funkcję edukacyjną w lokalnej społeczności,
prezentuje tańce i śpiew ludowy, ale także zwyczaje i obyczaje oraz tradycyjną gwarę ludową. Te elementy rzeczywistości, którą znały wcześniejsze pokolenia, dziś stopniowo odchodzą
w zapomnienie. Zespół więc uczy i przekazuje dawne tradycje młodym ludziom, zachowując
dziedzictwo kulturowe dla przyszłych pokoleń. Stroje zespołu z regionu Lachów wzorowane są
na opracowaniach projektu etnografki i badaczki kultury ludowej, Marii Brylak-Załuskiej. Na
strój damski składają się: biała płócienna koszula ze skromnym białym haftem lub marszczoną kryzą, gorset „sądecki”, spódnica wzorzysta ozdobiona ornamentem roślinnym lub różowa
gładka, halka, korale i skórzane trzewiki. Z kolei strój męski zawiera: koszulę płócienną z białym haftem lachowskim, spodnie granatowe z czerwonymi lamówkami, kamizelkę granatową
z rzędem metalowych guzików, zdobioną lamówką, pas szeroki (opcjonalnie), buty z cholewami
i kapelusz filcowy. Damskie stroje krakowskie składają się z: szerokiej białej koszuli płóciennej
ze skromnym białym haftem, gorsetu krakowskiego haftowanego cekinami, wzorzystej spódnicy
z motywem kwiatowym, białego płóciennego fartucha z delikatnym haftem, dwóch halek – krótkiej i długiej, wianka, korali i skórzanych trzewików. Natomiast na męski strój krakowski składają się: koszula płócienna z białym haftem angielskim, spodnie bawełniane w biało-niebieskie
pasy, błękitny kaftan zdobiony kolorowym haftem w motywy roślinne, wąski pas nabijany płaskimi guzikami metalowymi, czerwona rogatywka ozdabiana pawimi piórami i buty z cholewami.
Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Mali Iwkowianie” działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Iwkowej od 2003 r. Zespół prezentuje folklor charakterystyczny dla gminy Iwkowa historycznie leżącej na pograniczu regionu Krakowiaków Wschodnich i Lachów Sądeckich. Dzieciom w zabawie, śpiewie i tańcu towarzyszy kapela. Największym osiągnięciem zespołu jest
wyróżnienie w XVIII Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Regionu Krakowskiego „Krakowiaczek” w Łoniowej oraz nominacja i udział w XXXI Karpackim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce-Zdrój. Stroje dla zespołu z regionu Lachów wzorowane są
na opracowaniach projektu etnografki i badaczki kultury ludowej, Marii Brylak-Załuskiej. Strój
dziewczęcy występuje w dwóch wariantach. Dla młodszych dziewczynek przeznaczone są: biała
koszula płócienna z marszczoną kryzą, wzorzysta sukienka bez rękawów ozdobiona ornamentem roślinnym, koraliki (1 sznurek), trzewiki skórzane. Natomiast strój dziewczynek starszych
zawiera: białą koszulę płócienną z marszczoną kryzą, gorset aksamitny lub katankę z długimi
rękawami, spódnicę gładką lub wzorzystą zdobioną w ornament roślinny, halkę, korale (1 sznurek) i skórzane trzewiki. Na strój chłopięcy składają się: długa koszula płócienna, białe spodnie
płócienne, kamizelka granatowa z rzędem metalowych guzików zdobiona lamówką, wąski pas,
buty z cholewami i – dla starszych chłopców – kapelusz filcowy.
Iwkowska Orkiestra Dęta została założona w 1911 r. przez ks. Wojciecha Woźniczkę.
W 2011 r. obchodziła rocznicę 100-lecia istnienia, przetrwała wszystkie trudności, na jakie może
trafić amatorski zespół artystyczny. Działała najpierw jako orkiestra parafialna, później w strukturach OSP, a w ostatnich latach działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej.
Ze względu na swoją bogatą historię jest cennym elementem kultury całego regionu i przykładem
dla innych zespołów z krótszym stażem. Na 2021 r. przypada jubileusz 110-lecia jej działalności.
Dużą rolę w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu odgrywa Gminna
Biblioteka Publiczna w Iwkowej, która gromadzi zbiory regionalne (książki, czasopisma, materiały) oraz promuje twórczość lokalnych pisarzy i poetów. Organizuje konkursy oraz „juzyny” –
spotkania o tematyce regionalnej. Na uwagę zasługują 2 opracowane i wydane publikacje: Dzieje
Gminy Iwkowa fotografią malowane – album zdjęć sprzed lat, a także Dzieje Gminy Iwkowa. Iwkowskie role – album prezentujący Szlak Iwkowskich Ról.
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Malownicze tereny gminy Iwkowa położne są w niewielkiej kotlinie otoczonej wzgórzami,
polami i lasami. Gmina zlokalizowana jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Wschodniego
Pogórza Wiśnickiego. W celu promowania jej urozmaiconego i atrakcyjnego krajobrazowo obszaru oraz zachęcenia do aktywnej turystyki w 2018 r. zbudowano wieżę widokową na wzgórzu Szpilówka (516 m n.p.m.). Wznosi się na wysokość 34 m, a z jej szczytu sięgającego koron
drzew rozpościera się widok na Kotlinę Iwkowską, Beskid: Sądecki, Wyspowy i Żywiecki oraz
Gorce. Jest obiektem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców i turystów (kilkaset osób w pogodny dzień). Dla odwiedzających wieżę przygotowano kilka wariantów dojścia, które różnią
się czasem przejścia oraz ukształtowaniem terenu. Nie jest to jednak jedyny obiekt, z którego
mieszkańcy mogą podziwiać krajobraz okolicy. Już od kilku lat w gminie Iwkowa na wytyczo-
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Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Iwkowa

Ryc. 5. A. Panorama Iwkowej. B. Wieża widokowa w Iwkowej
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nych szlakach pieszych i rowerowych znajdują się punkty widokowe, które umożliwiają aktywne
spędzanie wolnego czasu.
Z myślą o ochronie unikalnego krajobrazu w opracowywanym planie zagospodarowania
przestrzennego gminy Iwkowa zamieszczone zostaną zapisy o unikaniu stosowania napowietrznych linii sieci elektrycznej oraz preferowanym podziemnym sposobie ich prowadzenia.
Bogate walory przyrodniczo-krajobrazowe Iwkowej od 2019 r. prezentowane są także dzięki
ścieżce ekologiczno-przyrodniczej (projekt „Ekodzieciaki w Ekogminie” dofinansowany przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie). W ramach projektu powstała również ulotka pn. Gmina Iwkowa. Środowisko i przyroda oraz przeprowadzono
szereg warsztatów ekologicznych dla dzieci i młodzieży.
Samorząd Gminy Iwkowa aktywnie uczestniczy w ochronie 22 pomników przyrody ożywionej występujących na terenie gminy. Rada Gminy co roku uchwala zwolnienia z płatności
podatku od nieruchomości dla właścicieli gruntów, na których się one znajdują. Ponadto gmina
finansuje badania dendrologiczne pomników przyrody oraz konieczne zabiegi pielęgnacyjne. Na
ten cel pozyskiwane są dotacje (ostatnia z 2019 r. w wysokości 9360 zł z Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego).
Przykładem wykorzystywania potencjału kulturowego obszaru gminy Iwkowa jest współpraca z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”. Stowarzyszenie powstało w 2008 r. Zrzesza 7 gmin spójnych pod względem kulturowym i geograficznym. Dzięki
tej kooperacji gmina wzmocniła działania promocyjne dotyczące walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych regionu. Spośród dobrych praktyk wykorzystania dziedzictwa kulturowego warto wymienić m.in.
•
•
•
•
•
•

fotograficzny plener na terenie Śliwkowego Szlaku;
wydawanie materiałów promocyjnych (foldery, mapy rowerowe, ulotki, pocztówki,
filmy);
promocję walorów gmin należących do Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” na imprezach ponadlokalnych oraz targach turystycznych;
organizację Śliwkowego Konkursu Kulinarnego;
certyfikację produktów lokalnych;
organizację wizyt studyjnych oraz warsztatów na terenie gminy Iwkowa.

GMINA KAMIONKA WIELKA
Gmina Kamionka Wielka położona jest w południowo-wschodniej Małopolsce; w dolinie u zbiegu 3 potoków zwanych Kamionką, Królówką i Wolanką, przy linii kolejowej Tarnów – Krynica,
na pograniczu Beskidu Sądeckiego i zachodniej części Beskidu Niskiego. Odległa o 8 km od
Nowego Sącza – miasta powiatowego, zajmuje powierzchnię 63 km2, a 46% tego obszaru stanowią lasy. W skład gminy wchodzi 8 wsi: Kamionka Wielka – siedziba gminy, Bogusza, Królowa
Górna, Królowa Polska, Mszalnica, Mystków, Jamnica. Atrakcyjne walory środowiska naturalnego i dogodne połączenie z miastem stwarzają warunki do rekreacji, zwłaszcza dla wypoczynku
świątecznego i turystyki wędrówkowej.
Dziedzictwo kulturowe gminy Kamionka Wielka jest niezwykle bogate. Zabytkami o najważniejszym znaczeniu są obiekty wpisane do rejestru zabytków prowadzonego przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a są to: cerkiew św. Dymitra w Boguszy z 1858 r.,
cerkiew pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Królowej Górnej z 1814 r., kościół parafialny pw. św. Filipa i Jakuba w Mystkowie z lat 1905–1910 oraz cmentarz z I wojny światowej
w Królowej Polskiej.
Cerkwie stanowią ważne materialne dziedzictwo kultury łemkowskiej na terenie gminy. Połemkowska odnowiona cerkiew w Boguszy obecnie służy mieszkańcom jako kościół parafialny,
natomiast cerkiew w Królowej Górnej – jako kościół pomocniczy. W obiektach tych pozostał
zachowany bogaty ikonostas przedstawiający postacie świętych.
Nie można nie docenić walorów pięknych kapliczek oraz krzyży żeliwnych na terenie gminy
Kamionka Wielka. Są znakiem wiary przodków, elementem ich kultury i wierności tradycji, czę-
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sto stanowią świadectwo szczególnych wydarzeń, historii tych ziem. Powstawały spontanicznie
jako przejaw zbiorowej lub prywatnej inicjatywy, nierzadko jako wotum zaufania lub dziękczynienie za uratowanie życia swojego lub bliskich. Stanowią one charakterystyczny i trwały element lokalnego krajobrazu.
Gmina Kamionka Wielka dba o lokalną tradycję. Pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury działają zespoły regionalne: Skalnik, Mały Skalnik, Mszalniczanie, Mali Mszalniczanie,

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Kamionka Wielka

Ryc. 2. Cerkiew św. Dymitra w Boguszy
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Ryc. 3. Cerkiew pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Królowej Górnej – ikonostas
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Ryc. 4. Kapliczka domkowa, murowana. Przysiółek „Dworskie” Kamionka Wielka

Fot. H. Siedlarz. Źródło: Archiwum Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej

Ryc. 5. Zespół regionalny „Skalnik”

Mystkowianie, Mali Mystkowianie oraz zespół śpiewaczy Kamionczanki. Grupy te pielęgnują
tradycje regionalne, które powstały na styku kultur Lachów Sądeckich i Pogórzan, co przejawia
się w prezentowanych strojach regionalnych (wykonywanych ręcznie), obrzędach i zwyczajach
ludowych, a także przywracanej gwarze. Programy ich występów nawiązują do tradycji wesela
u Lachów Sądeckich, kiszenia kapusty czy imienin sołtysa Jana (Wiecha). Tradycje regionalne
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i kolędnicze są tu wciąż żywe. Przegląd Grup Kolędniczych ilustruje zwyczaje kolędnicze, które
są odtwarzane z wykorzystaniem strojów i rekwizytów kolędniczych, typowych postaci, gwary
i powinszowań.
Na terenie gminy Kamionka Wielka działają również 4 Koła Gospodyń Wiejskich, które dbają
o zachowanie starych receptur. Smakowite potrawy przodków w ich wykonaniu można skosztować podczas licznych festynów oraz imprez lokalnych i regionalnych. Ponadto organizowane są:
konkurs tradycyjnych szopek bożonarodzeniowych, konkursy fotograficzne i plastyczne ukazujące walory krajobrazowe gminy.
Na styku miejscowości Kamionka Wielka i Królowa Górna, na końcu ścieżki przyrodniczo-turystycznej, w miejscu, w którym łączą się liczne szlaki turystyczne, zlokalizowany jest piękny
teren sportowo-rekreacyjny pn. Czarna Kępica. Tu każdy turysta znajdzie przestrzeń do odpoczynku, a zniewalające widoki rozciągające się wokół pozwolą spędzić niezapomniany czas na
łonie natury.

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Kamionka Wielka

Ryc. 6. Widok z Czarnej Kępicy w Królowej Górnej

GMINA KĘTY
Gmina Kęty leży w zachodniej części województwa małopolskiego, granicząc z województwem
śląskim. Niemal cały obszar gminy położony jest na terenie Podgórza Wilamowickiego.
Na materialne dziedzictwo kulturowe gminy składają się: budynki sakralne (kościoły, klasztory), obiekty dworsko-parkowe, pałac rodziny Larischów w Bulowicach, pozostałości budownictwa historycznego, np. ruiny niegdyś istniejących młynów, układy urbanistyczne, np. rynek
w Kętach, budownictwo miejskie – kamienice w rynku.
Wokół historycznych obiektów w gminie realizowane są liczne projekty. Warto wyróżnić
m.in. „Szlak sakralny Kęty–Turzovka” – projekt wykonany w 2018 r., w ramach którego wytyczona została turystyczna ścieżka tematyczna. Wiedzie ona szlakiem przydrożnych kapliczek
i obiektów sakralnych zlokalizowanych na terenach 2 partnerskich gmin – Kęt i słowackiej
Turzovki.
Kolejny ważny projekt pn. „Dziedzictwo historyczne Kęt i Turzovki” zrealizowano w latach
2018–2019. Podjęte w jego ramach działania miały służyć zachowaniu i promocji dziedzictwa
historycznego oraz kulturowego obszaru pogranicza. Projekt zakładał współpracę pomiędzy instytucjami muzealnymi z Kęt (Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego) i Turzovki (Muzeum im.
Karola Točíka). Jego celem było wzajemne poznawanie historii, tradycji i kultur dwóch przygranicznych narodów oraz pokonywanie barier w kontaktach polsko-słowackich, np. poprzez
przybliżenie podobieństw.
Takie elementy krajobrazu, jak stawy w Malcu czy też widok na Beskidy i dorzecze rzeki
Soły decydują o unikatowości terenów gminy.
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Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Kęty

Ryc. 2. Panorama gminy Kęty

GMINA KŁAJ
Gmina Kłaj położona jest w środkowej części Małopolski, na styku 4 mezoregionów: Podgórza
Krakowskiego, Podgórza Bocheńskiego, Pogórza Wielickiego i Niziny Nadwiślańskiej.
Dziedzictwo kulturowe gminy Kłaj tworzą zabytki, w tym m.in. pałac i mauzoleum Żeleńskich, obiekty sakralne oraz kapliczki. Charakterystyczne cechy nosi budownictwo dachówkowe
tego regionu.
Izba Regionalna w Kłaju gromadzi zabytki, rękodzieła, maszyny, narzędzia, dokumenty,
zdjęcia i inne materialne świadectwa dawnych czasów tego terenu. Odbywają się tam pokazy
i warsztaty rzemiosł uprawianych w przeszłości (robienie sera, wypierzenie, młócenie zboża).
Warto również zwrócić uwagę na przyrodnicze walory gminy, m.in. na liczne rezerwaty
i pomniki przyrody (rezerwat Wielkie Błoto), Puszczę Niepołomicką oraz ośrodek hodowli
żubrów.
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GMINA KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca leży w północnej części województwa małopolskiego, na styku
2 krain geograficznych: Płaskowyżu Proszowickiego (na południu) oraz Wyżyny Miechowskiej
(na północy).
Od 2018 r. w Goszycach w pierwszy weekend października organizowane jest widowisko
plenerowe będące rekonstrukcją epizodów z tzw. Bitwy Krakowskiej, do której doszło na tych
terenach w listopadzie i grudniu 1914 r. W wydarzeniu tym biorą udział grupy rekonstruktorów
zarówno z Polski, jak i zza granicy. Wydarzenie to stanowi ostatni, najbardziej widowiskowy
element „weekendu z historią”, którego organizacja ma na celu ukazanie losów ziem dzisiejszej
gminy Kocmyrzów-Luborzyca w latach I wojny światowej oraz podkreślenie wkładu mieszkańców tych terenów w walkę o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Wspomniana rekonstrukcja
organizowana jest w pobliżu XIX-wiecznego dworu w Goszycach, należącego do 1945 r. do rodziny Zawiszów. Obecnie obiekt znajduje się w posiadaniu jej spadkobierców, rodziny Smoczyńskich. W dworku organizowane są wystawy fotografii i dokumentów, prelekcje historyczne prowadzone m.in. przez właścicieli dworku oraz historyków. Dzięki współpracy z rodziną państwa
Smoczyńskich w trakcie „weekendu z historią” możliwe jest zwiedzanie części obiektu, w której
prezentowane są m.in. pamiątki po Zofii Zawiszance-Kernowej, bliskiej współpracowniczce Józefa Piłsudskiego, który odwiedził Goszyce w 1924 r. Marszałek odsłonił wówczas tablicę pamiątkową poświęconą patrolowi zwiadowczemu Władysława Beliny-Prażmowskiego, który jako
pierwszy umundurowany oddział polski wojskowy od czasów powstania styczniowego przekro-
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czył granicę międzyzaborową w nocy z 2 na 3 sierpnia 1914 r. i dla którego Goszyce były pierwszym miejscem postoju w zaborze rosyjskim.
W 2019 r. odbyła się już 21. edycja Konkursu Potraw Regionalnych organizowanego przez
Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. W konkursie tym co roku udział biorą
działające na terenie gminy Koła Gospodyń Wiejskich, które na odpowiednich stoiskach prezentują tradycyjne potrawy i wyroby gastronomiczne, charakterystyczne dla tego terenu. Warto

Fot. R. Adamski. Źródło: Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy

Ryc. 2. Rekonstrukcja bitwy z 1914 r. na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Fot. R. Adamski. Źródło: Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy

Ryc. 3. Konkurs na tradycyjne potrawy w gminie
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podkreślić, że są to przysmaki, które można znaleźć zarówno w lokalnej kuchni chłopskiej, jak
i kuchni (licznych w tym rejonie) dworków ziemiańskich. Oceniane produkty przygotowywane są według starych receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie lub uzyskanych od
najstarszych mieszkańców lokalnej społeczności. Jury konkursu zawsze przewodniczy etnograf
doskonale znający tradycję i historię kuchni podkrakowskiej. Po rozstrzygnięciu konkursu następuje degustacja, w której uczestniczą liczni goście tej imprezy. Centrum Kultury i Promocji
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, organizator konkursu, wydaje ponadto cykliczne publikacje z wykorzystywanymi w czasie kulinarnych rozgrywek przepisami.
Przez kompleks leśny, zlokalizowany w miejscowości Goszcza, przebiegają ścieżki spacerowe wytyczone przez Nadleśnictwo w Miechowie, a na jednej z leśnych polanek przygotowane
zostały plansze edukacyjne, które przybliżają zainteresowanym lokalną faunę i florę.
W ostatnim czasie na terenie poszczególnych sołectw powstały ścieżki spacerowe, których
istotnym elementem są tablice informacyjne usytuowane w pobliżu ważnych dla lokalnej społeczności i historii gminy obiektów, takich jak: kościoły, kaplice, dworki lub miejsca, w których istniały one w przeszłości, pomniki przyrody, miejsca widokowe, cmentarze bądź też pojedyncze mogiły, głównie z czasów I i II wojny światowej. Zamieszczone na nich informacje
przybliżają spacerującym najistotniejsze fakty z historii poszczególnych miejscowości, sylwetki
lokalnych bohaterów czy też wydarzenia, które stały się ważnymi elementami lokalnej pamięci
i tożsamości historycznej. Wzdłuż wspomnianych ścieżek przygotowano dla spacerowiczów
miejsca odpoczynku w postaci ławek, a także stolików. Ponadto staraniem władz samorządowych od wielu już lat systematycznie wydawane są publikacje popularnonaukowe poświęcone
historii ziem tworzących dzisiejszą gminę Kocmyrzów-Luborzyca oraz publikacje albumowe
przedstawiające najcenniejsze zabytki architektury, piękno lokalnego krajobrazu oraz miejscowe tradycje i obyczaje. Publikacje te cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem nie tylko wśród
mieszkańców gminy.

GMINA KOSZYCE
Gmina Koszyce leży na północy województwa małopolskiego, granicząc z województwem świętokrzyskim. Południowymi pasmami obejmuje Dolinę Nadwiślańską, natomiast północna, większa część gminy położona jest na obszarze Płaskowyżu Proszowickiego.
Materialne dziedzictwo kulturowe gminy tworzą: układ urbanistyczny miasta Koszyce z rynkiem w centrum, zabytki architektury sakralnej, m.in. kościół św. Trójcy w Witowie, kościół pw.
Wniebowzięcia NMP w Książenicach, kościół pw. św. Katarzyny w Przemykowie oraz drewniany
kościółek w Rachwałowicach.
Do zabytków historyczno-archeologicznych można zaliczyć: kurhan w miejscowości Łapszów, zamek na wzgórzu w Morsku z wyraźnymi śladami fosy średniowiecznego zamku strzegącego portu wiślanego, z którego spławiano do Gdańska zboże i sól bocheńską. Stanowiska i miejsca archeologiczne zlokalizowane są w miejscowościach: Jaksice – skarpa nadwiślańska, ślady
dawnego osadnictwa, Książnice Wielkie – ślady osady z wczesnego neolitu, rozległe cmentarzysko grobów katakumbowych, Morsko – ziemianki z okresu neolitu, Witów – groby szkieletowe,
wczesnołużycka osada obronna, Śiedliska – znaleziska ceramiki wstęgowej, Przemyków – ślady
osady wczesnośredniowiecznej.
Lokalną tradycję kultywuje działające od 2007 r. Muzeum Ziemi Koszyckiej z oddziałami:
etnograficznym, historycznym i archeologicznym. W 2019 r. na rynku w Koszycach odbył się
festyn kulturalny pn. „Znów jesteśmy miastem – powrót do przeszłości szlakiem tradycji”.
Na terenie gminy zlokalizowany jest Koszycki Obszar Chronionego Krajobrazu. Część gminy
zalicza się także do międzynarodowego tunelu ekologicznego. Ukształtowanie terenu jest bardzo zróżnicowane. Dominują doliny rzeczne i wysoczyzny pokryte lessem. Ze wzgórz i urwisk
rozciągających się wzdłuż brzegów Wisły roztacza się rozległy widok na Beskidy. Teren gminy
posiada bogatą szatę roślinną.
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Ryc. 2. Zabytkowy układ rynku w Koszycach

Źródło: Archiwum Urzędu Miasta i Gminy Koszyce
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Ryc. 4. Ołtarz Wita Stwosza, powstały w pracowni artystycznej w Krakowie, znajdujący się
w kościele w Książnicach Wielkich

Źródło: Archiwum Urzędu Miasta i Gminy Koszyce

Ryc. 5. Muzeum Ziemi Koszyckiej (dawniej budynek synagogi)
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Ryc. 6. Meandry Wisły w gminie Koszyce

GMINA KOŚCIELISKO
Zlokalizowana na południowym krańcu województwa małopolskiego, podhalańska gmina wiejska Kościelisko obejmuje 4 mezoregiony – wskazując od południa: Tatry Zachodnie, Tatry Reglowe, Bruzdę Podtatrzańską oraz Pogórza Przedtatrzańskie.
Obejmująca urokliwy i unikatowy krajobraz Tatr Polskich gmina zlokalizowana jest na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Gminę charakteryzuje bogactwo tradycji i zwyczajów góralskich. Są one promowane w czasie organizowanych wydarzeń kulturalnych, takich jak „Przednówek w Polanach”, czyli przegląd
śpiewu pasterskiego oraz gry na instrumentach pasterskich, „Wykopki w Dzianiszu” – wydarzenie plenerowe, podczas którego odbywa się konkurs na potrawy z rzepy, ziemniaków i innych
składników, „Witowiańska Watra” z mistrzostwami świata w jedzeniu bundzu. Ponadto odbywają się imprezy takie, jak „Parada Gazdowska” czy „Ferie z Folklorem”.
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GMINA LIPNICA MUROWANA
Gmina Lipnica Murowana położona jest na pograniczu 3 mezoregionów: Pogórza Wiśnickiego,
Pogórza Rożnowskiego oraz Beskidu Wyspowego.
Gmina posiada wielowiekową historię, dzięki której może poszczycić się bogactwem materialnego dziedzictwa kulturowego. Jego bazę stanowią zabytki, w tym kościoły, obiekty historyczne, miejsca pamięci narodowej i zabytkowy rynek.
Spośród najcenniejszych obiektów gminy należy wyróżnić:
•

•

zabytkowy, drewniany kościół pw. św. Leonarda, zbudowany w XV wieku na miejscu
pogańskiej świątyni. Bryła kościoła wykonana jest z modrzewiowych belek kładzionych
na zrąb, otoczona otwartymi sobotami. Wewnątrz znajdują się 300-letnie malowidła figuralne i ornamentalne pokrywające ściany świątyni oraz 3 ołtarze tryptykowe. Kościół
należy do najstarszych i najlepiej zachowanych gotyckich drewnianych świątyń w Małopolsce. Przetrwał do naszych czasów w stanie niemal niezmienionym. W 2003 r. został
wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO;
zabytkowy rynek w Lipnicy Murowanej, tzw. rynek lipnicki, wytyczony został w 1326 r.,
gdy miała miejsce lokacja miasta. Do dzisiaj zachował swą pierwotną wielkość i układ
średniowiecznego grodu. Pierzeje rynku tworzą domy mieszczańskie z podcieniami.
Najstarszą budowlą na rynku jest dawny dom starościński z 1686 r., zbudowany z kamieni użytych niegdyś do wzniesienia murów obronnych. Pośrodku rynku znajduje się
statua św. Szymona z Lipnicy z 1913 r., a obok lipa przywołująca historyczne drzewo,
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•

•

•

•

które nacięte mieczem przez króla Łokietka dało początek miastu i wizerunek herbowi
Lipnicy;
kościół parafialny pw. św. Andrzeja Apostoła to budowla wykonana z kamienia w stylu
gotyckim, fundacji króla Kazimierza Wielkiego (1363 r.). Jest to konstrukcja jednonawowa z wysoką kamienną wieżą, która jednocześnie pełni funkcję dzwonnicy. Do najcenniejszych zabytków znajdujących się w świątyni zalicza się gotycką rzeźbę Matki
Bożej z Dzieciątkiem z ok. 1370 r., krzyż na tęczy nawy głównej z XVII wieku, kamienne
chrzcielnice z XIV wieku oraz ołtarz boczny Pana Jezusa Ukrzyżowanego z początków
XVIII wieku;
dwór Ledóchowskich został wzniesiony na początku XIX wieku przez Kazimierza Bzowskiego. W dworze tym mieszkały wyniesione na ołtarze siostry Urszula i Maria Teresa Ledóchowskie. Obecnie w budynku znajduje się wystawa pamiątek po rodzinie Ledóchowskich zamieszkujących obiekt w latach 1883–1945;
kościół św. Szymona z Lipnicy to jednonawowa budowla barokowa, która została wzniesiona z fundacji Stanisława Lubomirskiego w latach 1636–1648 na miejscu domu rodzinnego św. Szymona. Ołtarz główny wykonany został w stylu rokokowo-neogotyckim.
Obok kościoła zachowała się studnia z XVII wieku zwana „źródłem św. Szymona”;
kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Rajbrocie wzniesiony został w XVI wieku. Ołtarz główny drewnianej świątyni utrzymany w stylu barokowym przedstawia Matkę Boską z Dzieciątkiem i Janem Chrzcicielem. Rzeźba na belce tęczy wykonana została
w stylu późnogotyckim.

Bogactwem gminy Lipnica Murowana jest żywa tradycja pielęgnowana podczas wydarzeń kulturalnych, patriotycznych i religijnych. Szczególną rolę w życiu mieszkańców i przybywających tutaj gości odgrywają te, które kultywują stare zwyczaje oraz propagują lokalny
folklor. Na uwagę zasługują zwłaszcza: Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych odbywający
się od 38 lat, Przegląd Grup Cygańskich organizowany od 25 lat w okresie zapustów i Konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego w Niedzielę Palmową o długiej, 60-letniej tradycji. Corocznie realizowane są również Dożynki Gminne i Zielone
Świątki.
Warto wspomnieć także o produktach regionalnych, charakterystycznych dla gminy Lipnica
Murowana, takich jak: lipnicka lipina (herbata lipowa), razowiec lipnicki czy specjały wędliniarskie firmy Bacówka z Rajbrotu, które zostały wpisane w 2014 r. na listę Produktów Tradycyjnych
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W gminie Lipnica Murowana duży nacisk kładzie się na krzewienie kultury tradycyjnej
wśród dzieci i młodzieży. Z myślą o nich w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Borównej organizowane są warsztaty regionalne – tkackie, bibułkarskie, ceramiczne, plastyczne, ekologiczne oraz tradycyjne pieczenie chleba. W celu uchronienia od zapomnienia dziedzictwa przodków utworzona została Izba Regionalna mieszcząca się w dawnej szkole trywialnej, w której
znajdują się narzędzia rolnicze i gospodarstwa domowego, a także zdjęcia, publikacje oraz
dokumenty.
Gmina w całości położona jest na terenie Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego. Bogata w wyjątkowe zasoby przyrodnicze jawi się jako malowniczy obszar pełen pagórków, niezliczonych potoków, gęstych lasów i zielonych zagajników oraz pól uprawnych. Wiśnicko-Lipnicki
Park Krajobrazowy został utworzony w 1997 r. Obejmuje swym zasięgiem głównie teren Pogórza
Wiśnickiego, a w niewielkiej części na południu, także wzgórza Beskidu Wyspowego. Na całym
obszarze Parku występuje wiele cennych gatunków flory i fauny objętych ochroną prawną. Zainteresowani tematem swoją wiedzę mogą poszerzyć dzięki ścieżkom przyrodniczym „Borówna –
Chronów” oraz „Kamienie Brodzińskiego”.
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Ryc. 2. Kościół św. Leonarda w Lipnicy Murowanej – obiekt wpisany w 2003 r. na listę światowego dziedzictwa UNESCO

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Lipnica Murowana

Ryc. 3. Dworek Ledóchowskich w Lipnicy Murowanej

Kamienie Brodzińskiego to również pomnik przyrody nieożywionej, nazwany na cześć Kazimierza Brodzińskiego. Poeta traktował to miejsce jako swoistą świątynię dumania, z której
czerpał natchnienie i w której tworzył. Skały zbudowane są z piaskowców i zlepieńców. Ostańce
znajdują się w szczytowych partiach wzgórza Paprotna (436 m n.p.m.). Przez teren gminy przebiega również kilka szlaków turystycznych.
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W życiu kulturalnym i promocji dziedzictwa kulturowego gminy Lipnica Murowana aktywnie uczestniczą zespoły artystyczne: Zespół Regionalny „Górzanie” z Lipnicy Górnej, Zespół Pieśni „Raj” z Rajbrotu, Orkiestra Dęta z Lipnicy Dolnej, Orkiestra Dęta z Rajbrotu, grupy obrzędowe z Lipnicy Murowanej i Borównej, a także Koła Gospodyń Wiejskich, Uniwersytet Trzeciego
Wieku, Podgórskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne, Ochotnicze Straże Pożarne, jak również szkoły podstawowe, przedszkola i parafie.
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Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Lipnica Murowana

Ryc. 4. A. Parafialny kościół pw. św. Andrzeja w Lipnicy Murowanej. B. Kościół św. Szymona z Lipnicy oraz statua
króla Bolesława Łokietka – założyciela miasta
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Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Lipnica Murowana

Ryc. 5. A. Lipnickie palmy. B. Rynek w Lipnicy Murowanej. C. Wieńce dożynkowe na rynku w Lipnicy Murowanej
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Ryc. 6. Kamienie Brodzińskiego w gminie Lipnica Murowana
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Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Lipnica Murowana

Ryc. 7. A. Przegląd Grup Kolędniczych w Lipnicy Murowanej. B. Grupy Cygańskie

GMINA LISZKI
Gmina Liszki położona jest w środkowo-zachodniej części województwa małopolskiego. Geograficznie obejmuje 4 różniące się rzeźbą terenu regiony: Obniżenie Cholerzyńskie, Garb Tenczyński, Pomost Krakowski oraz Rów Skawiński.
Dość nowym, a zarazem ciekawym przykładem wykorzystania materialnego dziedzictwa
kulturowego w gminie Liszki jest budynek starej karczmy w miejscowości Piekary. Niszczejący od
lat budynek w ostatnim czasie został odrestaurowany przez prywatnego inwestora, a na piętrze
budynku utworzono miejsca noclegowe.
Najlepszym przykładem niematerialnego dziedzictwa kulturowego w gminie Liszki jest
funkcjonujący od 5 lat Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Lisiecka (www.ziemialisiecka.pl). Można
powiedzieć, że zespół ten zrodził się z marzenia o stworzeniu grupy, która będzie promować
polską kulturę ludową i chronić tę część naszego dziedzictwa narodowego, jaką stanowi polski
taniec ludowy i narodowy.
Ciekawym przykładem zaadaptowania przestrzeni z wykorzystaniem unikalnego widoku na
Opactwo Tynieckie jest utworzona w Piekarach w latach 2018–2019 siłownia plenerowa.
Na obszarze gminy położone są 2 rezerwaty przyrody: Dolina Mnikowska oraz Zimny Dół.
Rezerwat Dolina Mnikowska zajmuje powierzchnię 20,89 ha, obejmuje około dwukilometrowy
odcinek Doliny Sanki. Pod ochroną znajduje się krasowy przełom rzeki, liczne eksponowane skały, schroniska i jaskinie. Na terenie rezerwatu występują murawy kserotermiczne i zbiorowiska
cieniolubnych mszaków, fragmenty łęgu olszowego, grądu oraz ciepłolubnej buczyny naskalnej,
ponadto 17 gatunków roślin chronionych, m.in. buławniki, wawrzynek wilczełyko, lilia złoto-
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Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Liszki

Ryc. 2. Rezerwat Dolina Mnikowska, gmina Liszki

głów, naparstnica zwyczajna oraz konwalia majowa. W środkowej części rezerwatu znajduje się
polanka, a ponad nią, na południowych ścianach, w zakolu zwanym Cyrkiem, we wnęce skalnej – ołtarz z dużym obrazem Matki Boskiej Skalskiej, pochodzący z 1863 r., wykonany przez
Izydora Jabłońskiego. Dolina Mnikowska to klasyczny przykład jaru krasowego, gdzie występują
typowe dla wapiennych utworów jurajskich różnorodne formy rzeźby, co wyróżnia ją nie tylko
w skali regionalnej, ale i krajowej.
Rezerwat Zimny Dół o powierzchni 2,2 ha obejmuje fragment prawego zbocza doliny Zimny Dół. Ochronie podlegają formy skalne związane z procesami zboczowymi i krasowymi. Na
obszarze rezerwatu występują dorodne okazy kwitnącego bluszczu, płaty łęgu, grądu, muraw
kserotermicznych oraz zbiorowisk cieniolubnych mszaków na skałach węglanowych. Przez rezerwat przebiegają szlak turystyczny oraz ścieżka edukacyjna. Objęcie ochroną tego terenu miało na celu zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych charakterystycznych form skalnych związanych z procesami zboczowymi i krasowymi, a także wyjątkowo
dorodnych, kwitnących i owocujących okazów bluszczu (Hedera helix). Warto odnotować także,
że na obszarze rezerwatu istnieją zbiorowiska roślinne uznane za priorytetowe dla ochrony środowiska całej Europy (według Dyrektywy Habitatowej Unii Europejskiej).

GMINA ŁABOWA
W południowo-wschodniej części województwa małopolskiego, na pograniczu Beskidu Niskiego
i Beskidu Sądeckiego malowniczo położona jest gmina Łabowa.
W obszar liczącej około 6 tys. mieszkańców gminy, wchodzi 13 sołectw, w tym: Barnowiec,
Czaczów, Kamianna, Kotów, Krzyżówka, Łabowa, Łabowiec, Łosie, Maciejowa, Nowa Wieś, Roztoka Wielka, Składziste oraz Uhryń. Gmina posiada długą historię sięgającą swoimi początkami
czasów średniowiecza. Bogactwem niematerialnym gminy jest jej wielokulturowa tradycja związana z wieloetnicznością tutejszej społeczności. Ziemie te niegdyś licznie zamieszkiwali Łemkowie i Żydzi. Po obecności tych mniejszości narodowych na terenach gminy pozostały materialne
i niematerialne ślady w postaci budownictwa, w tym również sakralnego, gwary czy tradycyjnych potraw.
W rolniczo-leśny, podgórski krajobraz gminy wpisują się m.in. zabytkowe cerkwie greckokatolickie, w tym:
•

•
•

murowana cerkiew greckokatolicka pw. Opieki NMP w Łabowej datowana na koniec
XVIII wieku, powstała z fundacji Lubomirskich (wieś Łabowa została założona wraz
z parafią greckokatolicką na prawie wołoskim, do połowy XIX wieku była w większości
zamieszkiwana przez Łemków);
drewniana cerkiew greckokatolicka w typie zachodnio-łemkowskim pw. św. Dymitra
w Roztoce Wielkiej z początku XIX wieku;
pełniąca obecnie funkcję kościoła rzymsko-katolickiego unicka cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy w Maciejowej, zbudowana w 1830 r. w typie budownictwa zachodnio-łemkowskiego;
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•

greckokatolicka drewniana cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Łosiu, wybudowana
w typie zachodnio-łemkowskim na początku XIX wieku.

Mieszkańcy stawiali liczne kapliczki przydrożne, które na trwałe wpisały się w lokalny krajobraz. Na szczególną uwagę zasługuje kapliczka w Nowej Wsi, powstała około połowy XIX wieku,
poświęcona Matce Bożej.
W Łabowej zachował się również cmentarz gminy żydowskiej.

GMINA ŁAPSZE NIŻNE
Gmina Łapsze Niżne położona jest w południowej części województwa małopolskiego, na pograniczu polsko-słowackim, na Spiszu. Granice jej terenu wyznaczają: pasmo Pienin, Magura Spiska
oraz obszar Kotliny Orawsko-Nowotarskiej.
Gmina ta jako jedyna w Polsce położona jest na Spiszu, obejmuje 9 sołectw, do których należą: Łapsze Niżne, Łapsze Wyżne, Kacwin, Niedzica, Niedzica-Zamek, Falsztyn, Frydman, Trybsz
i Łapszanka.
Gmina Łapsze Niżne jest bogata w zabytki, do których należą piękne murowane kościoły
w Kacwinie, Niedzicy, Łapszach Wyżnych, Łapszach Niżnych i Frydmanie czy drewniany kościół
w miejscowości Trybsz, w którego wnętrzu kryje się najstarsza panorama Tatr, namalowana na
stropie.
Przydrożne kapliczki, niepowtarzalne sypańce spiskie w Kacwinie pełniące w niegdyś funkcję spichlerzy, zabytkowy kasztel i piwnice winne we Frydmanie, jak również najwyższa ziemna
zapora w Polsce, elektrownia wodna w Niedzicy czy w końcu słynna stara warownia węgierska – Zamek Dunajec w miejscowości Niedzica-Zamek nad Jeziorem Czorsztyńskim stanowią
niesamowite atrakcje dla przebywających na terenie gminy turystów.
Gmina Łapsze Niżne to miejsce, w którym można podziwiać piękne widoki nie tylko z punktów i wież widokowych, ale również ze ścieżek rowerowych (Pętla Spiska, Velo Dunajec, Szlak
Wokół Tatr czy ścieżka wokół Jeziora Czorsztyńskiego). Zwolennicy aktywnego wypoczynku
mają możliwość korzystania ze szlaków turystycznych w Pieninach i Magurze Spiskiej, uprawiania sportów wodnych na Jeziorze Czorsztyńskim, a w zimie zjeżdżania na nartach ze stoku
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Polana Sosny w Niedzicy. Urozmaicone zaplecze noclegowe – gospodarstwa agroturystyczne,
pensjonaty, hotele, domki letniskowe, a nawet komnaty zamkowe – stanowi idealną bazę wypadową w pobliskie Pieniny, Tatry i Gorce.
W malowniczym regionie obejmującym teren gminy przez wieki ścierały się wpływy polskie,
węgierskie, niemieckie, słowackie i wołoskie, stąd bierze się różnorodność kulturowa przejawiająca się w bogatej tradycji, języku czy stylu architektonicznym. Każda ze spiskich miejscowości
gminy Łapsze Niżne przyciąga turystów zarówno przepięknym krajobrazem, architekturą, jak
i tradycyjnymi strojami spiskimi. Kultywowane zwyczaje i żywy folklor jest widoczny w muzyce
oraz tańcach prezentowanych przez zespoły regionalne działające na terenie gminy.
Poza atrakcjami turystycznymi w gminie Łapsze Niżne każdy może znaleźć chwilę wytchnienia, poznać bogatą tradycję i wciąż żywą kulturę Spisza. Zachowane dziedzictwo, zabytki, cudowne widoki, gościnność tutejszych mieszkańców i okoliczny spokój sprawiają, że turyści z całej Polski chętnie wracają w te okolice.

Fot. J. Waruś. Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Łapsze Niżne

Ryc. 2. Kościół pw. św. Bartłomieja
Apostoła w Niedzicy
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Fot. J. Waruś. Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Łapsze Niżne

Ryc. 3. Kościół pw. Wszystkich Świętych w Kacwinie

Fot. J. Waruś. Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Łapsze
Niżne

Ryc. 4. Kościół pw. św. Kwiryna w Łapszach Niżnych
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Fot. J. Waruś. Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Łapsze Niżne

Ryc. 5. Kościół pw. św. Stanisława Biskupa we Frydmanie

Fot. J. Waruś. Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Łapsze Niżne

Ryc. 6. Wnętrze kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Łapszach Wyżnych
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Fot. J. Haber. Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Łapsze Niżne

Ryc. 7. Kościół pw. św. Elżbiety Węgierskiej w Trybszu

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Łapsze Niżne

Ryc. 8. Wnętrze kościoła pw. Elżbiety Węgierskiej w Trybszu
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Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Łapsze Niżne

Ryc. 9. Sypańce spiskie w Kacwinie

Fot. J. Waruś. Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Łapsze Niżne

Ryc. 10. Kapliczka MB Częstochowskiej. Przełęcz nad Łapszanką
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Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Łapsze Niżne

Ryc. 11. Kapliczka przydrożna w Kacwinie

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Łapsze Niżne

Ryc. 12. Zamek Dunajec w Niedzicy-Zamku
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Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Łapsze Niżne

Ryc. 13. Zapora ziemna i elektrownia wodna w Niedzicy – Jezioro Czorsztyńskie

Źródło: Gminny Ośrodek Kultury w Niedzicy / Archiwum Urzędu Gminy Łapsze Niżne

Ryc. 14. Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorsztyńskiego w Falsztynie
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Źródło: Gminny Ośrodek Kultury w Niedzicy / Archiwum Urzędu Gminy Łapsze Niżne

Ryc. 15. Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorsztyńskiego w Falsztynie

Fot. J. Waruś. Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Łapsze Niżne

Ryc. 16. Zespół Regionalny „Hajduki” z Łapsz Wyżnych
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Fot. Foto Stonka. Źródło: Archiwum Zespołu Regionalnego „Bystry Potok” z Kacwina

Ryc. 17. Zespół Regionalny „Bystry Potok” z Kacwina

GMINA ŁĄCKO
W południowej części Małopolski, na pograniczu 4 mezoregionów: Beskidu Sądeckiego, Beskidu
Wyspowego, Kotliny Sądeckiej oraz pasma Gorców leżą malownicze tereny gminy Łącko.
Charakterystycznym elementem tutejszego krajobrazu są sady. Z tego względu gminę Łącko
określa się mianem „krainy sadów”. Ich piękno często stawało się przedmiotem licznych publikacji, a także wystaw fotograficznych, np. organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Łącku. Równie ciekawym elementem, typowym dla tego regionu i ściśle związanym z sadownictwem, są tzw. suśnie, czyli suszarnie owoców, które także stały się tematem prac prezentowanych
w trakcie konkursu fotograficznego zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Łącku.
Na uwagę zasługuje łącki rynek z nietypowym dla wsi układem urbanistycznym, podobnym
do zabudowy miejskiej. Jego głównym elementem jest studnia św. Floriana, a także wybudowana w ostatnich latach tzw. Brama Łącka z zamieszczonym na niej herbem oraz motywami
sadowniczymi. Płyta rynku od wiosny do jesieni przystrojona jest dekoracją z kwiatów ułożonych w kształt wielkiego jabłka, co stanowi symboliczne nawiązanie do sadowniczego profilu
miejscowości.
W dniu 10 października 2005 r. na Listę Produktów Tradycyjnych, pod kategorią „Orzechy,
nasiona, zboża, warzywa i owoce (przetworzone i nie)”, zostały wpisane „jabłka łąckie” (woj.
małopolskie). Łąckie sadownictwo ma wieloletnią tradycję. Jak wynika z przekazów historycznych, uprawa owoców znana była już w XII wieku. Suszone jabłka spławiano Dunajcem do Wisły
i dalej do Gdańska, skąd były transportowane drogą wodną do innych krajów Europy. Sady łąckie
są także wymieniane w dokumentach z XVI wieku jako ogrody folwarczne i parafialne. W XVII
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Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Łącko

Ryc. 2. A. Sady łąckie. B. Widok na sady. C. Panorama łącka. D. Produkt regionalny – Śliwowica Łącka

i XVIII wieku sady jabłoni i śliw na tych terenach były już bardzo duże. Protokoły z 1698 r. informują m.in., że część chałupników miała obowiązek zbierania owoców i dostarczania ich do
dworu w ramach prac pańszczyźnianych. Wyrazisty smak i zapach jabłka łąckie zawdzięczają
mikroklimatowi Kotliny Łąckiej. Większość owoców uzyskiwanych w tym regionie cechuje się
wyjątkową soczystością i aromatem. Kształt owoców zależy od odmiany. Ich rumieniec jest wyraźnie mocniejszy niż u jabłek pochodzących z innych obszarów. Dzięki specyficznemu mikroklimatowi oraz ukształtowaniu terenu rdzawienie owoców jest stosunkowo małe. Większość sadów
znajduje się na stokach o nachyleniu wynoszącym około 15 stopni, co stwarza najkorzystniejsze
rozłożenie rocznych temperatur.
W dniu 10 października 2005 r. na Liście Produktów Tradycyjnych, pod kategorią „Napoje
(alkoholowe i bezalkoholowe)”, znalazła się także „Śliwowica Łącka” (woj. małopolskie). Jak
wynika z przekazów historycznych, uprawa śliwek w rejonie łąckim znana była już w XII wieku.
Suszone owoce transportowano drogą wodną do innych krajów Europy, popularne było również
wytwarzanie powideł. Brakuje jednak bliższych informacji z tego okresu, czy znano wówczas na
tym terenie technologię „upłynniania” śliwek. W XVII i XVIII wieku istniały już duże sady śliw
i jabłoni. Przypuszcza się, że część owoców przeznaczona była na produkcję śliwowicy (Stamirski, 1966).
W 1830 r. zamieszkał w Łącku sekretarz dóbr komunalnych, założył szkółkę drzew owocowych, a nowe odmiany śliw, jabłoni i gruszek sprzedawał nawet poza granicami Polski. Rodzinne przekazy dzisiejszych mieszkańców Łącka sięgają przełomu XIX i XX stulecia. Wówczas
to parafialne grunty wzięła w dzierżawę żydowska rodzina Grossbardów. Łącki proboszcz,
ksiądz Korab Pociełowski nie miał nic przeciwko temu, by rodzina ta na „księżnym” folwarku
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urządziła gorzelnię. Tak więc w latach 1882–1912 na terenie gminy znajdowała się wytwórnia śliwowicy, której właścicielem był Samuel Grossbard, gorzelnikiem zaś Salomon Goldchein. Gorzelnia wyrabiała Śliwowicę Pejseczną, którą rozprowadzano do sklepów i wyszynków
w Łącku, jak również wywożono dalej. Butelki ze Śliwowicą Pejseczną posiadały pierwszą
w historii tego trunku etykietę. Gorzelnia stanowiła główne źródło dochodów gminy na podstawie tzw. ustawy o propinacji. Propinatorami na terenie Łącka byli Żydzi, którzy mieli wszelkie prawa związane ze sprowadzaniem i sprzedażą napojów alkoholowych. Inni mieszkańcy
mogli sprowadzać alkohol tylko w wyjątkowych sytuacjach – zazwyczaj na wesela. Chłopi
często obchodzili to prawo, produkując z owoców i żyta własnym sumptem wódkę, tzw. bimber (Baziak, 1990). Po śmierci księdza Koraba Pociełowskiego (1912) do Łącka sprowadził się
ksiądz Jan Piaskowy mający inny stosunek do wytwarzania w tym rejonie napojów alkoholowych. Potępiał on produkcję śliwowicy.
Dalszy ciąg historii Śliwowicy Łąckiej przed II wojną światową związany jest z osobą Inkasa
Ferbera. Prowadził on produkcję Koszernej Śliwowicy na skalę przemysłową. Zanim jednak to
nastąpiło musiał poczekać, aż postawa księdza Jana Piaskowego zostanie zapomniana. Sprzyjała
temu sytuacja prawna; gromada przejęła większość gruntów parafialnych, które wydzierżawiła
Ferberowi, ten zaś zaczął skupować śliwki i przerabiać je w gorzelni. Prawdopodobnie opracował
on technikę odpędzania, znaną i stosowaną również przez dzisiejszych mieszkańców (Baziak,
1990). Do produkcji śliwowicy używał owoców wyłącznie najlepszego gatunku, fermentacja
przebiegała spontanicznie, a do odpędu stosował naczynia miedziane. Odpęd prowadzony był
bardzo powoli z wykorzystaniem tylko frakcji środkowej. Gotowy alkohol długo leżakował w dębowych beczkach, po czym rozlewany był do firmowych butelek. Większość produkcji wysyłano
na eksport, głównie do Palestyny. Zakład Ferbera wytwarzał rocznie około 2000 dm³ śliwowicy,
jednak produkcja została wstrzymana z powodu wybuchu II wojny światowej. Po wojnie śliwowica zaczęła być często nazywana krasilicą. Termin ten utworzono od słynnego powiedzenia:
„Daje krzepę, krasi lica nasza Łącka Śliwowica”. Jak mawiają łąccy górale: „krasilica jest wódką,
którą upijać się nie wolno, należy ją smakować jak najprzedniejszy koniak, a przy smakowaniu
trzeba uważać, bo zdradliwa beskurcyja okropnie”. Łagodnie przechodzi przez gardło, jej mocy
się absolutnie nie czuje, zostawia w ustach cudowny smak i zapach, a jeśli się o jeden łyk za dużo
wychyli, zwala z nóg jak snopek owsa.
Od czasu, kiedy w Łącku pojawiła się etykieta Śliwowicy Pejsecznej, narodziła się tradycja
projektowania własnych etykiet. Własna etykieta była symbolem wysokiej jakości oraz dowodem
na to, że producent ma odpowiednie kwalifikacje. Wytwarzanie etykiet było bardzo proste, bo
polegało na odbiciu pieczątki na papierze. Często etykiety malowano własnoręcznie, co gwaran-
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Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Łącko

Ryc. 3. Górale łąccy. A. Zespół młodzieżowy. B. Zespół dziecięcy „Małe Łącko”
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Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Łącko

Ryc. 4. A. Stoisko Koła Gospodyń Wiejskich – Święto Owocobrania. B. Amfiteatr „na Jeżowej”

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Łącko

Ryc. 5. Wodospad w miejscowości Obidza

towało ich niepowtarzalność. Obecnie produkowana śliwowica posiada etykiety tradycyjne, jak
również drukowane przy zastosowaniu nowoczesnych metod.
Na uwagę zasługuje również tradycyjna kultura górali łąckich (białych lub łącko-kamienickich) manifestowana w tańcach, śpiewie, obrzędach, gwarze i strojach. Jest ona ciągle
żywa dzięki działalności licznych na tym terenie zespołów regionalnych, do których należą
dorośli, młodzież i dzieci. Dwoma największymi wydarzeniami, w czasie których najpełniej
prezentuje się folklor regionu łąckiego, są: Święto Kwitnącej Jabłoni i Święto Owocobrania
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odbywające się u stóp góry Jeżowej, w pięknym amfiteatrze nawiązującym swą budową do
dawnej architektury wsi.
Sadowniczy profil gminy nie tylko jest formą gospodarowania, która zabezpiecza byt mieszkańców, ale stanowi również o wyjątkowości tutejszego krajobrazu. Sadownictwo, wykorzystywane choćby przy ubieganiu się o status produktów tradycyjnych czy też przy organizowaniu
wydarzeń kulturalnych, pozostaje także istotnym walorem przyrodniczym gminy. Równie ważne
jest jej położenie na pograniczu trzech pasm górskich: Beskidu Sądeckiego, Beskidu Wyspowego
i Gorców.
Rozwój turystyki pieszej w ostatnich latach, np. udział w akcji „Odkryj Beskid Wyspowy”,
przyczynił się do podjęcia przez gminę Łącko starań o wybudowanie wieży widokowej na górze
Modyń. Równie interesującą ciekawostką jest naturalny wodospad na potoku Majdan w Obidzy, zaliczany do najpiękniejszych na terenie naszego kraju. Gmina posiada również 2 pomniki
przyrody – w Czarnym Potoku i Jazowsku, które stanowią atrakcję turystyczną. Warto również
wspomnieć o Dunajcu, który w malowniczy sposób przecina gminę Łącko, stanowiąc nie tylko
atrakcję turystyczną, ale również sportową dzięki torowi kajakowemu w Zabrzeży; jest to także
prawdziwy raj dla wędkarzy.
Już najmłodsi mieszkańcy gminy mają możliwość zapoznawania się z tradycją regionu.
Przedszkola funkcjonujące na terenie gminy Łącko realizują autorskie programy regionalne
uświadamiające młodym ludziom znaczenie ich lokalnego dziedzictwa kulturowego. W rezultacie tych działań dzieci aktywnie uczestniczą w zespołach regionalnych, a tym samym współtworzą kulturę swojego regionu.
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GMINA MAKÓW PODHALAŃSKI
Gmina Maków Podhalański leży na pograniczu 2 mezoregionów: Beskidu Żywiecko-Orawskiego
oraz Beskidu Makowskiego.
Na materialne dziedzictwo kulturowe gminy składają się:
•
•
•

zabytkowy budynek tzw. Paczosówki, w której mieści się Miejska Biblioteka Publiczna;
ruiny (murów) dawnej huty, tzw. Hamerni;
układ urbanistyczny makowskiego rynku.

Dziedzictwem niematerialnym gminy są:
•
•
•
•

tradycyjny haft makowski;
tradycje kulinarne kultywowane przez działające na terenie gminy Koła Gospodyń
Wiejskich;
unikalne widoki na pasma górskie rozciągające się z wyżej położonych osiedli (np. Makowska Góra, Żarnówka Przysłop, Dyrdy, Kojszówka Zającowa, Lasowa);
tradycyjny góralski ubiór.
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GMINA MICHAŁOWICE
Gmina Michałowice usytuowana jest na pograniczu południowo-zachodniej części Wyżyny
Miechowskiej i południowo-wschodniej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Leży
10 km na północ od centrum Krakowa, w szerokiej dolinie Dłubni będącej lewym dopływem
Wisły.
Gmina Michałowice posiada bogatą historię, o czym świadczą znajdujące się na jej obszarze
obiekty zabytkowe.
Początki kościoła parafialnego pw. św. Jakuba Apostoła w Więcławicach sięgają 1326 r.
Obecnie świątynia została podniesiona do rangi Diecezjalnego Sanktuarium Św. Jakuba. Wokół
parafii i zabytkowego kościoła powstają liczne inicjatywy, nie tylko religijne, ale także społeczno-kulturalne.
Z inicjatywy Bractwa św. Jakuba, mającego siedzibę w tutejszej parafii, został wytyczony i odtworzony odcinek Małopolskiej Drogi św. Jakuba, liczący 347 km. To jeden z polskich
odcinków słynnej Camino de Santiago. Sanktuarium św. Jakuba Apostoła jest najważniejszym
punktem kultu św. Jakuba na drodze między Sandomierzem i Krakowem. Kościół każdego
roku w sezonie letnim jest udostępniany do zwiedzania z przewodnikiem. W amfiteatrze położonym w ogrodach plebańskich odbywają się cykliczne przeglądy orkiestr dętych, warsztaty
gospel oraz okazjonalne festyny. W czasie Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. na terenie
parafii znajdował się największy w Małopolsce kampus, w którym zakwaterowana była Biała
Służba ZHP.
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Ryc. 1. A. Herb gminy Michałowice. B. Lokalizacja
gminy na tle województwa małopolskiego
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Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Michałowice

Ryc. 2. Kościół św. Jakuba w Więcławicach

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Michałowice

Ryc. 3. Kampus Światowych Dni Młodzieży w ogrodach plebańskich w 2016 r.
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Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Michałowice

Ryc. 4. Pielgrzymi w kościele w Więcławicach – 05.06.2016 r.

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Michałowice

Ryc. 5. Dwór w Michałowicach – Kadrówka
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Ryc. 6. Dwór w Michałowicach – kawaleria podczas corocznej Kadrówki

Dziewiętnastowieczny dwór w Michałowicach zbudowany został według projektu wybitnego architekta Teodora Talowskiego. Obecnie dwór znajduje się w rękach prywatnych.
Właściciele od lat 80-tych XX wieku z wielką starannością odbudowują obiekt oraz dbają
o otaczający zespół dworski park. Dwór michałowicki był świadkiem ważnych wydarzeń historycznych, w tym przemarszu I Kompanii Kadrowej Józefa Piłsudskiego pod dowództwem
por. Tadeusza Kasprzyckiego. Na pamiątkę tego wydarzenia co roku na początku sierpnia gospodarze dworu na terenie swojej posiadłości goszczą uczestników Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej Józefa Piłsudskiego. Do dworu prowadzi szpaler róż dla Kadrówki, corocznie
dosadzanych dla uczczenia uczestników współczesnego marszu. W parku rosną również drzewa posadzone przez właścicieli dla upamiętnienia postaci historycznych związanych z Kadrówką i dworem.
Stara Apteka w Zerwanej z 1917 r. to obiekt przebudowany w 2000 r. przez obecnych właścicieli. Pełni obecnie funkcję mieszkalną, lecz zachowane zostało jedno pomieszczenie apteczne
z oryginalnym historycznym wyposażeniem (meblami i osprzętem laboratoryjnym). W otoczeniu budynku znajduje się ogród, w którym usytuowana jest kaplica z figurą św. Jana Nepomucena powstałą w XVIII wieku. Staraniem właścicieli posesji oraz dzięki dotacjom Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w latach 2011–2015 przeprowadzony został remont konserwatorski
kaplicy i figury świętego.
Na dachu kaplicy zamontowana została ozdobna kula z krzyżem, w której właściciele zabytku umieścili dokumenty, współczesne monety i prasę, zostawiając tym sposobem świadectwo
naszych czasów przyszłym pokoleniom. Z budżetu gminy Michałowice wykonano oświetlenie
figury oraz postawiono tablicę poświęconą dziejom kaplicy oraz postaci św. Jana Nepomucena.
Istnieje możliwość oglądania kaplicy wraz z figurą z zewnątrz oraz zapoznania się z historią
obiektu zamieszczoną na tablicach informacyjnych.
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Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Michałowice

Ryc. 7. Stara Apteka w Zerwanej – elewacja ogrodowa

Michałowickie Archiwum Społeczne
„Michaś” to inicjatywa realizowana przez
Instytut Strumiłły, której celem jest odkrycie i udokumentowanie historii zapisanej
we wspomnieniach mieszkańców i mieszkanek ziemi michałowickiej oraz ocalenie
od zapomnienia lokalnych tradycji i zwyczajów. Do Michałowickiego Archiwum
Społecznego trafiło kilkaset unikatowych
świadectw przeszłości. Opowieści starszych
osób, rdzennych mieszkańców spisywali
napływowi mieszkańcy. Oprócz informacji
gromadzili też stare fotografie i dokumenty życia społecznego. Pozyskane materiały
udostępnione zostały w postaci cyfrowej
na stronie internetowej archiwum.
Tradycja śpiewania majówek przetrwała w miejscowościach: Książniczki, Kończy
ce, Masłomiąca i Zdziesławice. Co roku
w maju, w godzinach popołudniowo-wie-

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Michałowice

Ryc. 8. Kaplica św. Jana Nepomucena w Zerwanej
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czornych mieszkańcy gromadzą się przy przydrożnych kapliczkach i odśpiewują Litanię Loretańską. Ten piękny obyczaj jest nie tylko świadectwem wiary i pobożności, ale także buduje więzi
międzyludzkie oraz pogłębia poczucie tożsamości lokalnej.
O odtwarzanie tradycyjnych potraw dba Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich „Pod
Kwitnącą Jabłonią” mające swoją siedzibę w sadowniczej miejscowości Zagórzyce. Corocznie
organizuje tematyczne festyny: majowe „Święto Kwitnącej Jabłoni” oraz jesienny „Zagórzycki
Piknik Jabłkowy”. Nieodłącznym elementem festynów są warsztaty przygotowywania tradycyjnych potraw i konkursy na najlepsze domowe dania, przetwory i ciasta z jabłkami. Z kolei
Koło Gospodyń Wiejskich Nad Stawami w Masłomiącej w ramach projektów „Tradycyjne receptury podkrakowskich wsi” odtwarza tradycyjne, często zapomniane przepisy na domowe
potrawy i przetwory. Inicjatywy te, realizowane z udziałem szerokiego grona seniorów, sprzyjają integracji pokoleń, pozwalając młodszym skorzystać z doświadczenia starszych.
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Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Michałowice

Ryc. 9. A. Masłomiąca – pierogi według tradycyjnych receptur. B. Zagórzyce – tradycyjne potrawy
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Ryc. 10. A. Majówka w Kończycach. B. Majówka w Masłomiącej

GMINA MIECHÓW
Gmina miejsko-wiejska Miechów położona jest w północnej części województwa małopolskiego.
Jej siedzibą jest miasto Miechów, które stanowi główny, lokalny ośrodek usługowy. Przez gminę
przebiega trasa nr 7 prowadząca do Krakowa położonego 40 km od Miechowa, linia kolejowa
nr 8 oraz licząca ponad 8 km północna obwodnica miasta, otwarta dla ruchu samochodowego
w październiku 2018 r.
Gmina podejmuje szereg inicjatyw, wykorzystując potencjał kulturowy dziedzictwa materialnego. Bazylikę Grobu Bożego w Miechowie tworzy kościół wraz z zabudowaniami klasztornymi, które powstały na przełomie XIV i XV wieku. Trójnawowa świątynia z prezbiterium i kaplicami zostały wzniesione z cegły i kamienia. Z pierwotnej romańskiej świątyni zachował się mur
z zamkniętym półkoliście oknem. Papież Jan Paweł II w 1996 r. podniósł kościół do godności
bazyliki mniejszej.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna (PiMBP) im. Marii Fihel w Miechowie ma bogate
tradycje historyczne. Kontynuuje działalność biblioteki utworzonej w 1923 r., dlatego jest uznawana za najstarszą instytucję upowszechniającą kulturę na ziemi miechowskiej. W dwudziestoleciu międzywojennym, już w kilka miesięcy od momentu powołania, biblioteka rozszerzyła
swoją działalność na cały powiat miechowski. Z tego pierwszego okresu jej funkcjonowania
zachował się do naszych czasów bezcenny zbiór książek wydanych w XIX wieku i przed I wojną światową przez uznane oficyny wydawnicze, głównie z Warszawy i Lwowa. W zasobach
tych znajdują się m.in. Encyklopedia Powszechna Orgelbranda, Wielka Literatura Powszechna
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Ryc. 1. A. Herb gminy Miechów. B. Lokalizacja gminy
na tle województwa małopolskiego
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Trzaski, Everta i Michalskiego oraz Wielka
Historia Powszechna, które stanowią nieocenione źródło dla badań historyczno-literackich.
Miechowska biblioteka zachowała ciągłość działalności kulturalnej przez blisko
100 lat, legalnie pracując i udostępniając
książki czytelnikom nawet w okresie 5-letniego hitlerowskiego terroru i ucisku narodowego, co jest ewenementem w skali
krajowej. Tym samym stała się strażnikiem
pamięci historii i dziedzictwa kulturowego
całego regionu.
W okresie 1998–2011 sprawowała opiekę nad dawnymi zbiorami Muzeum Ziemi
Miechowskiej. Z okazji 720. rocznicy lokacji Miechowa, wypadającej w 2010 r.,
dzięki usilnym staraniom biblioteki 8 najcenniejszych dokumentów poddano gruntownej renowacji w Pracowni Konserwacji
Papieru i Skóry na Zamku Królewskim na
Wawelu: Statut cechu wspólnego w Proszowicach z 1493 r., Przywilej Zygmunta
Augusta z 1568 r. zawierający statut Cechu Szewskiego w Miechowie, Przywilej
Zygmunta III Wazy z 1620 r. dla Cechu SuŹródło: Archiwum Urzędu Gminy i Miasta Miechów
kienniczego w Miechowie, Dokument Jana
Ryc. 2. Bazylika Grobu Bożego w Miechowie
Kazimierza z 1649 r., Przywilej Stanisława
Augusta Poniatowskiego z 1766 roku ze
statutem Cechu Szewskiego w Miechowie, Macieja z Miechowa Chronica Polonorum z 1521 r.,
Samuela Nakielskiego Miechovia… z 1634 r., Akt nominacji na stopień kapitana dla Kazimierza
Małachowskiego podpisany przez Tadeusza Kościuszkę z 27 marca 1794 r.
PiMBP w Miechowie pielęgnuje pamięć o przeszłości, dbając o zachowanie najdawniejszego
księgozbioru, jednocześnie kontynuuje misję jego wzbogacania i poszerzania o kolejne pozycje
dotyczące ziemi miechowskiej, jak również wydaje własne publikacje na ten temat (m.in. Ziemia miechowska moja mała ojczyzna, Legendy i podania ziemi miechowskiej, Ziemia miechowska
w walce o wolność, Ojczyźnie naszej, Polsce, bądźmy wierni) oraz promuje twórczość rodzimych
artystów.
W ostatnim czasie przy współudziale biblioteki została również wydana gra planszowa Gryf
miechowski. Gra skonstruowana została w myśl zasady: „uczymy, bawiąc”. Kierowana jest do
szerokiego grona odbiorców, którzy korzystając z rozrywkowej formy, chcą lepiej poznać historię
regionu.
Muzeum Ziemi Miechowskiej zostało utworzone w październiku 2012 r. na podstawie
umowy zawartej pomiędzy powiatem miechowskim, gminą i miastem Miechów oraz parafią Grobu Bożego w Miechowie. Obecnie funkcjonująca placówka jest spadkobiercą dawnego
Muzeum Regionalnego PTTK, gromadzącą zabytki archeologiczne, historyczne i etnograficzne
z terenu powiatu miechowskiego. Siedziba muzeum mieści się w zabudowaniach poklasztornych znajdujących się przy Bazylice Grobu Bożego w Miechowie. Na wystawie stałej prezentowane są bezcenne zabytki ze skarbca bożogrobców, XVI- i XVII-wieczne szaty liturgiczne,
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Źródło: Archiwum Urzędu Gminy i Miasta Miechów

Ryc. 3. Muzeum Ziemi Miechowskiej

paramenty liturgiczne, księgi i inne eksponaty. Kolejną wystawą stałą, która upamiętnia ważne
wydarzenia z dziejów miasta i regionu, jest ekspozycja poświęcona powstaniu styczniowemu
i Bitwie Miechowskiej. Ponadto muzeum organizuje wiele wystaw czasowych, poprzez które
pielęgnuje tradycję, historię i kulturę regionu miechowskiego.
Biuro Wystaw Artystycznych (BWA) „U Jaksy” w Miechowie zlokalizowane jest w zabytkowych piwnicach poklasztornych, zbudowanych z kamienia i gotyckiej cegły. Najdonioślejszym
przedsięwzięciem organizowanym każdego roku przez BWA „U Jaksy” są Międzynarodowe
Plenery Malarskie „Barwy Małopolski”. Regularnie zmieniane wystawy czasowe dowodzą tego,
że instytucja działa prężnie, ale o jej randze świadczą również stałe ekspozycje w galeriach autorskich: „Pod Witrażem” Wincentego Kućmy, „Saint Tropez” Stanisława Sachy Stawiarskiego
oraz „Śniłem własną sztukę” Stefana Żechowskiego. Poza popularyzacją sztuki współczesnej,
która stanowi podstawową płaszczyznę działania tej instytucji, w Galerii „U Jaksy” regularnie
organizowane są kameralne koncerty muzyczne wybitnych artystów młodego pokolenia.
Dworek „Zacisze” w Miechowie, wzniesiony w 1784 r., to parterowy dworek o konstrukcji
zrębowej zbudowany na planie prostokąta, posiadający dach łamany polski z facjatami, pokryty gontem. Jego wnętrze o układzie dwutraktowym składa się z 4 pomieszczeń rozdzielonych
przechodnią sienią. Budynek jest bardzo dobrym przykładem rezydencji mieszczańskiej, na architekturę której składają się wszystkie elementy charakterystyczne dla staropolskich dworów,
uwidocznione w proporcjonalnej bryle i oszczędnym detalu. Obecnie budynek administrowany
jest przez BWA „U Jaksy”.
Bogatą ofertą rekreacyjno-kulturalną może się pochwalić Centrum Kultury i Sportu w Miechowie. Pod szyldem CKiS funkcjonuje Kryta Pływalnia, Dom Kultury z Cyfrowym Kinem
„Gryf ” oraz Punkt Informacji Turystycznej MSIT Miechów. Kryta Pływalnia w Miechowie to
komfortowy obiekt sportowo-rekreacyjny, który dysponuje basenem, strefą SPA, grotą solną
oraz salą do squasha i kręgielnią. W Domu Kultury w Miechowie w pełni rozwija się amator-
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Ryc. 4. Wystawa poplenerowa XXI Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Barwy Małopolski” – Galeria
„U Jaksy”, Miechów 2020

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy i Miasta Miechów

Ryc. 5. Dworek „Zacisze”
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Źródło: Archiwum Urzędu Gminy i Miasta Miechów
Ryc. 6. Zespół Pieśni i Tańca Miechowiacy

ski ruch artystyczny, działają zespoły muzyczne i taneczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
odbywają się zajęcia plastyczne oraz sportowe, prężnie rozwijają się sekcje: rowerowa oraz
modelarska. Działające tu Kino „Gryf ” wyposażone jest w nowoczesne projektory cyfrowe,
dzięki czemu widzowie mogą oglądać filmy w najwyższej jakości. W zlokalizowanym w pobliżu Bazyliki Grobu Bożego Punkcie Informacji Turystycznej można uzyskać informacje na temat
atrakcji turystycznych Miechowa oraz okolic. Punkt działa w ramach Małopolskiego Systemu
Informacji Turystycznej.
Ziemia miechowska to kraina storczyków. Na terenie gminy Miechów zostało utworzonych
aż 8 ostoi europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000, a występujące tutaj kwietne murawy
kserotermiczne są szczególnym bogactwem Miechowszczyzny, a zarazem unikatowym siedliskiem nie tylko w skali Polski, ale i całej Europy. Wśród występujących tu roślin uwagę zwracają
niezwykłe storczyki. Co roku na terenie obszaru Natura 2000 Kalina Mała odbywa się Święto
Storczyka.
Na terenie gminy odbywają się co 2 lata Miechowskie Dni Jerozolimy. Wydarzenie organizowane cyklicznie od 2010 r. w Miechowie przyciąga uwagę nie tylko członków Zakonu Rycerskiego
Świętego Grobu Bożego, ale również przybywających tu pielgrzymów, gości oraz mediów. Dni
Jerozolimy są ważnym łącznikiem między Ziemią Świętą a Polską. W czasie ich trwania promowane są najważniejsze dla świata chrześcijańskiego miejsca, również „Polska Jerozolima”, jak
określany jest Miechów ze swoim Sanktuarium Grobu Bożego.
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Ryc. 7. A. Święto Storczyka w gminie Miechów. B. Storczyk Kukawka

GMINA MOGILANY
Gmina Mogilany położona jest w przeważającej części na obszarze Pogórza Wielickiego. Leży
w środkowej części województwa małopolskiego, od strony północnej granicząc z Krakowem.
W pofałdowany krajobraz gminy Mogilany wpisują się liczne zabytki.
Dwór w Mogilanach wraz z założeniem parkowym to przestrzeń działań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych. Obecnie czasowo w budynku funkcjonuje przedszkole samorządowe.
Pierwszy dwór-willę w Mogilanach w połowie XVI wieku wzniósł wojewoda, później kasztelan krakowski, Wawrzyniec Spytek Jordan. Ten zamożny szlachcic szybko wspinał się po kolejnych szczeblach kariery, by stać się jednym z najbliższych współpracowników króla Zygmunta
Augusta. Bogaty w detale, drewniany dwór, zaprojektowany przez włoskich architektów, nie
dotrwał do naszych czasów. Z epoki renesansu zachowały się partie malowniczo usytuowanego
na skarpie ogrodu. Piękno tutejszej przyrody wspomina w swoim dziele Źwierciadło albo kształt,
w którym każdy stan snadnie się może swym sprawom jako we zwierciedle przypatrzyć Mikołaj
Rej, który gościł w Mogilanach. Dwór obecny kształt uzyskał prawdopodobnie w drugiej połowie XVIII wieku, Helena Apolonia z Massalskich, księżna de Ligne (później Potocka), kazała
tu wznieść klasycystyczną budowlę. Dwór od Massalskich odkupili Konopkowie ok. 1830 r., na
początku XX wieku obiekt przeszedł kilka remontów, w wyniku których nabrał charakteru eklektycznego i pozostał w rękach tego znanego rodu do 1939 r.
Józef Nowina Konopka jest autorem monografii Wieś Mogilany (wydanej w 1885 r. w Krakowie). Dzięki jego staraniom w Mogilanach powstał urząd pocztowy i odnowiono jarmarki.
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Ryc. 2. Dwór w Mogilanach

Źródło: Archiwum Urzędu
Gminy Mogilany

Ryc. 3. Aleja grabowa

Wspierał tutejsze rolnictwo i spisywał obyczaje ludowe, ocalając je od zapomnienia. Na jego zaproszenie w mogilańskim dworze pracował nad kolejnymi tomami swoich Pieśni Ludu Polskiego
etnograf – Oskar Kolberg. W 1967 r. dwór przeszedł w ręce Polskiej Akademii Nauk i wówczas
ostatni raz poddano go kapitalnemu remontowi.
Urokliwy dwór w Chorowicach jest wykorzystywany przez sołectwo, organizację pozarządową i mieszkańców wsi. Natomiast pobliskie zabudowania folwarczne stanowią przykład udanej
rewitalizacji, zrealizowanej przez prywatnego inwestora, z nadaniem funkcji mieszkalnej.
Zabytkowe kościoły w Gaju i Mogilanach oraz liczne kapliczki słupowe i domkowe (głównie
XIX-wieczne), a także neogotycka kaplica w Chorowicach świadczą o bogatej tradycji związanej
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Fot. J. Mrowca

Ryc. 4. Park przy kościele pw. Narodzenia NMP w Gaju

Fot. P. Augustyn. Źródło: Archiwum Gminnego Ośrodka Kultury

Ryc. 5. Zespół Regionalny Mogilanie
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z religią chrześcijańską na tym obszarze. Przy świątyni w Gaju prowadzony jest proces rewi
talizacji zabytkowego parafialnego parku, który staje się miejscem rekreacji, wypoczynku i kontemplacji.
Przez teren gminy Mogilany prowadzi Szlak gen. Bema, który we wsi Gaj spędził część dzieciństwa i wczesną młodość.
Wizytówką gminy Mogilany jest wielopokoleniowy Zespół Regionalny „Mogilanie”. Od
1984 r. zespół na wyjazdach, zarówno tych w kraju, jak i poza jego granicami, pełni funkcję
ambasadora kulturalnego swojej małej ojczyzny. „Mogilanie” od ponad 35 lat w formie widowisk scenicznych prezentują dawne obrzędy i zwyczaje podkrakowskiej wsi. Całości dopełniają
stroje rekonstruowane na wzór eksponatów z Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli
w Krakowie oraz materiałów archiwalnych. Widowiskom towarzyszy muzyka grana przez kapelę w tradycyjnym składzie instrumentalnym oraz tańce z okolic Krakowa – z żywiołowym
krakowiakiem na czele. Na scenie w wykonaniu „Mogilan” można zobaczyć: Wesele Mogilańskie, Dożynki, Comber Babski, Zabawę w Karczmie, a także występy związane z okresem Bożego Narodzenia oraz wiele scen pokazujących codzienność sprzed 100 lat. Dzięki współpracy
z wybitną etnochoreograf, panią Janiną Kalicińską zespół osiągnął bardzo wysoki poziom,
czego wyrazem są liczne nagrody i wyróżnienia zdobyte na przestrzeni lat na przeglądach i festiwalach. Programy „Mogilan” są bardzo wysoko oceniane przez specjalistów zajmujących się
folklorem i jego adaptacją sceniczną (etnografów, etnomuzykologów oraz etnochoreografów).
Dzieło Janiny Kalicińskiej kontynuuje aktualny kierownik artystyczny i choreograf Marek Harbaczewski.
W Gminnym Ośrodku Kultury w Mogilanach funkcjonują także inne grupy promujące lokalny folklor: Młodzieżowa Kapela Ludowa, Dziecięcy Zespół Regionalny „Mali Mogilanie”. Działa również Szkółka Muzykowania Ludowego. Z lokalnego dziedzictwa czerpie także Dziecięcy
Zespół Regionalny „Bukowioki” funkcjonujący przy Szkole Podstawowej im. Oskara Kolberga

Fot. P. Augustyn. Źródło: Archiwum Gminnego Ośrodka Kultury

Ryc. 6. Zespół Regionalny Mogilanie
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w Bukowie. Na terenie gminy działa znakomita Orkiestra Dęta we Włosani, a także Chór Parafialny „Mogilanum”. Z kolei Kapela Mogilańskie Wierchy to prywatna inicjatywa entuzjastów
muzyki góralsko-krakowskiej.
Na terenie gminy działają również Bonifraterska Fundacja Dobroczynna oraz prywatni
pszczelarze prowadzący tradycyjne pasieki, w których wytwarzane są miody i realizowane są
działania edukacyjne.
Mieszkańcy, w tym Koło Gospodyń Wiejskich, kultywują także tradycje kulinarne poprzez
wykorzystywanie zarówno dawnych, jak i nowych receptur przy: wypiekaniu chleba, produkcji dżemu boczkowego, ciamy (zupy), przygotowywaniu moskoli i przetworów m.in. konfitury
z płatków róży, „miodu” z mniszka, serów kozich czy wina musującego z lokalnej winnicy. Na
terenie gminy rozwija się uprawa borówki amerykańskiej i topinambura, czyli słonecznika bulwiastego.
W słoneczne dni z rynku w Mogilanach oraz miejscowości Buków można podziwiać panoramę Tatr, zaś z Libertowa rozpościera się widok na Kraków. W gminie znajduje się rezerwat
przyrody „Cieszynianka” będący ostoją cieszynianki wiosennej, którą można spotkać na zaledwie
kilku stanowiskach w naszym kraju. Warto również dodać, że w poszczególnych miejscowościach występują liczne pomniki przyrody.
Zlokalizowane są tu oznakowane trasy rowerowe i piesze, np. przez Las Bronaczowa. Urozmaicony i malowniczy teren cieszy się popularnością wśród amatorów 2 kółek, pasjonatów nordic walking, biegaczy i miłośników spacerów.
W przylegającej do Krakowa Lusinie potwierdzono złoża leczniczych wód mineralnych, co
w najbliższych latach wzbogaci walory rekreacyjne gminy.

Źródło: Archiwum Fundacji

Ryc. 7. Miodobranie – miodogranie, Integracyjny Piknik Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej

GMINA NAWOJOWA
Gmina Nawojowa położona jest w południowej części województwa małopolskiego. Jej tereny wpisują się w malownicze krajobrazy Beskidu Sądeckiego, Beskidu Niskiego oraz Kotliny
Sądeckiej.
Najcenniejszym spośród obiektów tworzących materialne dziedzictwo kulturowe gminy jest
pałac Stadnickich w Nawojowej, którego początki sięgają XVI wieku. Wyróżnić należy także architekturę sakralną z kościołem parafialnym w Nawojowej wybudowanym w latach 1894–1898
i kościołem w Żeleźnikowej Wielkiej wzniesionym w latach 1912–1921, zabytkowymi kapliczkami przydrożnymi rozproszonymi na terenie całej gminy, w tym m.in. na obrzeżach parku zamkowego.
Dziedzictwem niematerialnym gminy jest tradycja ludowa – taniec, śpiew, muzyka, obrzędy,
strój ludowy – kultywowana przez dwa zespoły regionalne: Nawojowiaków i Piecuchów. Popularyzatorską funkcję spełniają również organizowane festiwale, koncerty i konkursy poświęcone
dziedzictwu kulturowemu. Ważne miejsce w historii gminy zajmuje odbywająca się od 30 lat
wystawa rolnicza pn. „Agropromocja” będąca największą promocyjno-kulturalną imprezą tego
typu w Małopolsce.
Przez teren gminy o krajobrazie typowym dla wsi Beskidu Sadeckiego przebiegają liczne
szlaki turystyczne ze wspaniałymi widokami na Kotlinę Sądecką.
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Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Nawojowa

Ryc. 2. Zespół folklorystyczny Piecuchy z Nawojowej

GMINA NIEDŹWIEDŹ
Wiejska gmina Niedźwiedź zlokalizowana jest w południowej części województwa małopolskiego, na geograficznym obszarze Gorców.
Ważnym elementem materialnego dziedzictwa kulturowego gminy Niedźwiedź jest „Orkanówka”, tj. Dom Władysława Orkana, wybitnego pisarza. Zabytkowa willa, wzniesiona w stylu
witkiewiczowskim, jest udostępniona zwiedzającym, którzy w czasie wizyty mogą zapoznać się
z twórczością pisarza i jego życiem, ale także z życiem ludzi mieszkających w zagórzańskiej wsi
100 lat temu. Popularne są wycieczki szkolne promujące postać i dorobek Władysława Orkana
oraz tradycje zagórzańskie wśród najmłodszego pokolenia. Podobnym celom służą różne imprezy, takie jak Majówka u Orkana, Zlot Szkół im. Władysława Orkana oraz Posiady Zagórzańskie.
Zwiedzanie „Orkanówki” w towarzystwie kustosza, będącego znawcą tematyki, jest możliwe
przez cały rok.
Ośrodek Edukacyjny Gorczańskiego Parku Narodowego (GPN) mieści się w dawnej oficynie dworskiej, której historia sięga pierwszej połowy XVIII wieku. Główną atrakcją ośrodka jest
nowoczesna, interaktywna ekspozycja przyrodnicza, zlokalizowana w zabytkowych piwnicach,
prezentująca bogactwo flory i fauny Gorczańskiego Parku Narodowego.
Gorczański Park Narodowy to wyjątkowy obszar, na którym zachowała się dzika przyroda – fragmenty Puszczy Karpackiej, z rzadkimi w Polsce i Europie gatunkami zwierząt i roślin,
przypominające pradawny, niezmieniony przez człowieka las. Można je zobaczyć m.in. w czasie
wędrówki na Turbacz, na który prowadzi szlak niebieski z Koninek lub szlak zielony z Niedźwie-
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Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Niedźwiedź

Ryc. 2. Gmina Niedźwiedź

dzia. Gorczański Park Narodowy został powołany w 1981 r. Jego powierzchnia wynosi 7030 ha,
z czego aż 42% mieści się w południowej części gminy Niedźwiedź. Celem GPN jest ochrona gorczańskich drzewostanów, flory i fauny oraz specyficznego krajobrazu. Od 1997 r. park otoczony
jest otuliną, w której obowiązują zasady ochrony środowiska zabezpieczające jego teren przed
zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka.
Piękne krajobrazy górskie, słynne gorczańskie polany z bacówkami, ostępy leśne stanowiące
pozostałość po pradawnej Puszczy Karpackiej, jaskinie, wąwozy, ostańce skalne, mnogość szlaków turystycznych i spacerowych, trasy rowerowe i konne – wszystko to w gminie Niedźwiedź
jest na wyciągniecie ręki, zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów.
Można w bezpieczny sposób, w kontakcie z naturą, rozkoszując się pięknem krajobrazu
i czystym powietrzem, ciszą i spokojem, odpocząć od codziennego zgiełku. Dzięki swym naturalnym bogactwom gmina Niedźwiedź jest idealnym miejscem na aktywne spędzanie czasu wolnego oraz wczasy z rodziną. W zimie miłośnicy białego szaleństwa znajdą coś da siebie z uwagi na
liczne w okolicy trasy narciarskie. Wieś Podobin, dzięki dogodnym warunkom awiacyjnym, jest
natomiast rajem dla miłośników lotniarstwa.
Zabytkowy park dworski hrabiów Wodzickich to malowniczy kompleks przyrodniczo-historyczny stanowiący atrakcyjną bazę dla edukacji terenowej. Jest pozostałością po ostatnich właścicielach gminy.
Cennym dziedzictwem gminy są również: drewniane domy z przełomu XVIII i XIX wieku
będące przykładem zanikającej już, tradycyjnej góralskiej zabudowy, zabytkowe kapliczki przydrożne, a także gwara zagórzańska.
Na uwagę zasługuje również miejscowość Konina, która znajduje się na szlaku oscypkowym.
Dzięki temu, iż tamtejsi gospodarze hodują jeszcze owce i wyrabiają sery, w krajobraz wioski
wpisują się tradycyjne bacówki. Wciąż pielęgnowane są także zwyczaje i obyczaje pasterskie
przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Na terenie gminy prężnie działają także Koła Gospodyń Wiejskich, które promują regionalną
kuchnię – potrawy takie, jak kycioki, kwaśnica, pierogi czy kluski rozciągane.
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Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Niedźwiedź

Ryc. 3. Tężnia solankowa w miejscowości Poręba Wielka

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Niedźwiedź

Ryc. 4. Zespół ludowy z gminy Niedźwiedź
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Wśród mieszkańców można znaleźć rzeźbiarzy, malarzy i rzemieślników, którzy trudnią się lokalnym rzemiosłem i tworzą dzieła sztuki ludowej. Charakterystyczne dla regionu Niedźwiedzia są: kuśnierstwo, wikliniarstwo, kowalstwo, bednarstwo, bibułkarstwo czy
wyroby z wełny. Na terenie gminy odbywają się zajęcia międzypokoleniowe mające na celu
ocalenie od zapomnienia lokalnych tradycji. Warto przywołać np. spotkania Kół Gospodyń
Wiejskich z dziećmi, podczas których są prezentowane lokalne potrawy, zwyczaje świąteczne
i robótki ręczne.
Na terenie gminy Niedźwiedź działają liczne zespoły regionalne, chóry parafialne oraz orkiestra dęta, które nie tylko pielęgnują lokalne tradycje, ale także uświetniają imprezy gminne.
Mieszkańcy w trosce o dziedzictwo kulturowe swoich przodków odprawiają lokalne obrzędy.
Żywe są wciąż zwyczaje święcenia palm i pokarmów, śmigus-dyngus, palenia „sobótek”, dożynek
oraz kolędowania. Sezonowo prowadzone są warsztaty z tradycyjnego rzemiosła i organizowane Jarmarki Zagórzańskie oraz imprezy regionalne, które promują miejscowe tradycje.

GMINA NOWY WIŚNICZ
W środkowej części województwa małopolskiego zlokalizowana jest miejsko-wiejska gmina
Nowy Wiśnicz. Geograficznie zajmuje obszar Pogórza Wiśnickiego.
Gmina Nowy Wiśnicz posiada bogatą, wielowiekową historię, o której świadczy szereg
cennych obiektów zabytkowych. Niewątpliwie najcenniejszym z nich jest górujący nad miastem, XIV-wieczny zamek.
Na turystę, zwłaszcza tego najmłodszego, czeka w zamku szereg atrakcji. Oprócz tradycyjnego zwiedzania można wziąć udział w zajęciach oferowanych przez Zamkową Akademię Historii.
W jej ramach odbywają się warsztaty alchemiczne, sarmackie, rycerskie i ceramiczne. Za sprawą
Bastionu VR można odbyć fantastyczną, multimedialną podróż do XVII wieku. Dla zwiedzających przygotowano 2 trasy turystyczne: Dworską i Nietoperza. Zwiedzać można kaplicę i kryptę
rodową Lubomirskich. Dodatkowymi atrakcjami są wystawy tematyczne. Jedna z nich przedstawia rozkwit i upadek zamku, kolejna prezentuje średniowieczne narzędzia tortur, a jeszcze inna
przybliża tematykę pogrzebu sarmackiego. Dla grup zorganizowanych możliwe jest przygotowanie uczty rycerskiej z turniejem łuczniczym.
Nieopodal zamku znajduje się dawny Klasztor Karmelitów Bosych. Dziś niestety bez bryły
barokowego kościoła pw. Chrystusa Zbawiciela. Obecnie w budynkach funkcjonuje zakład karny.
Piękne miasto założone u podnóża zamku i klasztoru mimo pożaru, który u schyłku XIX wieku
strawił przepiękną architekturę drewnianą, zachwyca zachowanym XVII-wiecznym układem urbanistycznym i cennymi zabytkami. W maju 2020 r. za pomnik historii uznano „zespół architektoniczno-krajobrazowy” położony na obszarze Nowego Wiśnicza, Starego Wiśnicza i Leksandrowej.
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Fot. Szymon Łukasik Droneland

Ryc. 2. Zamek w Wiśniczu

Ponadto w gminie znajdują się m.in.
• rynek wraz z zabytkowymi domami oraz Ratuszem Miejskim z ok. 1620 r. Obecnie
w budynku znajduje się sala obrad Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu, Urząd Stanu
Cywilnego oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Brzękowskiego. W jednej z sal,
w piwnicach ratuszowych spotykają się członkowie działającego w mieście Klubu Seniora. Na rynku znajduje się również studnia miejska. W zachowanych księgach miejskich znaleźć można zapisy świadczące o tym, że radni troszczyli się o to, by studnia
była właściwie eksploatowana, a także co pewien czas remontowana. Na starych planach rynku z połowy XIX wieku dostrzec można pojawienie się drewnianej zabudowy
wokół studni. Zapewne zmieniła ona jej pierwotny wygląd. Zmiany podyktowane były
także postępem techniki, który pozwalał ulepszać i ułatwiać pobór wody z dużej głębokości;
• kościół parafialny (1616–1621) wraz z zabytkową plebanią i dzwonnicą, w której organizowane są wystawy;
• Muzeum Ziemi Wiśnickiej mieści się w budynku, w którym dawniej znajdował się tzw.
Zakład Ubogich założony w 1641 r. przez księcia Stanisława Lubomirskiego dla osób
niezdolnych do zarobkowania. Pierwotnie służył pomocą biednym z klucza wiśnickiego.
Po remoncie budynku w 2002 r. otwarto w nim Muzeum Ziemi Wiśnickiej, które gromadzi zabytki dotyczące regionu, stare dokumenty, książki, medale, fotografie; posiada
także kolekcję dzieł wiśnickich artystów;
• dworek Koryznówka dziś pełni funkcję Muzeum Pamiątek po Janie Matejce. Budynek
znajduje się pomiędzy zamkiem a klasztorem. Drewniany dworek wybudowany został
przez Leonarda Serafińskiego, szwagra Jana Matejki, w latach 50-tych XIX wieku. Ze
względu na więzy rodzinne malarz często bywał w Wiśniczu. W muzeum można oglądać
zabytkowe meble, obrazy, szkice i różne przedmioty będące świadectwem jego pobytów
w dworku. W sąsiedztwie Muzeum znajduje się kamień z tablicą upamiętniającą postać
rotmistrza Witolda Pileckiego, który od maja do sierpnia 1943 r. po ucieczce z KL Au-
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schwitz ukrywał się w Koryznówce i sporządził tu pierwszy raport o sytuacji w obozie.
Dla upamiętnienia tego faktu corocznie organizowany jest rajd konny szlakiem ucieczki
rotmistrza Witolda Pileckiego, którego trasa biegnie m.in. przez wiśnicką Koryznówkę;
budynek dawnego Sądu Grodzkiego (1911–1912), w którym obecnie mieści się Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Matejki. Uczniowie liceum kształcą się
na następujących specjalizacjach: tkanina artystyczna, ceramika artystyczna, renowacja
elementów architektury i fotografia artystyczna;
kościół św. Wojciecha w Starym Wiśniczu z XVI wieku, w którym nadal sprawowane są
obrzędy;
kościół Ducha Św. w Chronowie wpisany na Szlak Architektury Drewnianej, w którym
częściowo sprawowane są obrzędy;
budynek dawnej remizy OSP w Starym Wiśniczu, w którym od listopada 2006 r. mieści
się Ośrodek Edukacji Regionalnej. Obiekt powstał w 1900 r., pierwotnie pełnił funkcję
siedziby Kółka Rolniczego i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Wiśniczu założonej
w 1890 r. W Ośrodku Edukacji Regionalnej znajduje się Izba Regionalna z eksponatami
będącymi zabytkami kultury materialnej wsi ziemi wiśnickiej, z tradycyjnym układem
pomieszczeń mieszkalnych. Zgromadzono tutaj sprzęty związane z gospodarką rolno-hodowlaną i lokalnym rzemiosłem: sprzęty gospodarstwa domowego, urządzenia i narzędzia rolnicze oraz akcesoria rzemieślnicze. W założeniach edukacyjnych przewidziane i realizowane są lekcje muzealne, prelekcje, pogadanki oraz pokazy tradycyjnych
prac, które służą przybliżaniu historii, kultury i tradycji regionu. Odbywają się również
konkursy oraz wystawa plastyki obrzędowej związanej ze świętami Bożego Narodzenia
i Wielkanocy;
cmentarz żydowski sprzed 1641 r., na którym zachowało się około 250 nagrobków,
najstarszy z 1667 r. Wiele ma bogatą ornamentykę, wszystkie zachowane inskrypcje są
w języku hebrajskim, a zdecydowana większość macew jest orientowana na wschód.
Sąsiedztwo nagrobków z różnych stuleci pozwala na śledzenie zmian zachodzących
w żydowskiej prowincjonalnej sztuce sepulkralnej. Co roku w ramach Weekendu Powiatu Bocheńskiego przewodnik dzieli się historią tego miejsca z zainteresowanymi
osobami;
Park 400-lecia położony u podnóża zamku powstał w 2019 r. To wyjątkowe miejsce,
które zachęca zarówno do aktywnego spędzania wolnego czasu na ścieżkach pieszo-rowerowych, jak również do relaksu. Dla miłośników gier strategicznych przygotowano stanowiska do plenerowej gry w szachy. W parku znajdują się również amfiteatr
leśny i plac zabaw. Jedną z głównych atrakcji parku jest ścieżka edukacyjna z makietami zamków wykonanych z materiałów odpornych na całoroczne warunki atmosferyczne. Obok każdej z makiet ustawiono tabliczki informacyjne pozwalające zapoznać się
z historią i ciekawostkami zabytku w 3 językach oraz dla osób niewidomych w języku
Braille’a. Wśród makiet oprócz wiśnickiego zamku znajdziemy również budowle z:
Nieświeży, Oleska, Podhorców, Krzyżtopora, Łańcuta, Starej Lubowli, Brzeżan, a także
Krasiczyna.

Na terenie gminy Nowy Wiśnicz znajduje się cenna mała architektura sakralna – 3 krzyże,
ponad 50 kapliczek, figurki. Obiekty wpisane w krajobraz przypominają dawne dzieje. Stały się
one istotnym elementem Rodzinnego Rajdu Rowerowego, który w tym roku miał już swoją 6.
edycję, a prowadził „Śladami zabytków, legend i historii”. Wybrane kapliczki stanowiły punkty kontrolne, przy których należało się zatrzymać i przybić specjalną pieczątkę potwierdzającą
obecność w tym miejscu. Ponadto uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z ciekawą historią
każdej z nich. Co roku w maju przy przydrożnych kapliczkach odśpiewywane są majówki.
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Gmina Nowy Wiśnicz

W 2016 r. z okazji jubileuszu 400-lecia miasteczka zorganizowano 3 jarmarki.
Był to swoisty powrót do tradycji, jarmark
wiśnicki nawiązywał bowiem do aktu lokacyjnego nadanego przez króla Zygmunta
III Wazę, w ramach którego Wiśnicz zyskał
prawo organizacji 3 jarmarków w roku. Od
tamtej pory co roku w czerwcu odbywa się
Jarmark Rękodzielniczy, w sierpniu Jarmark Wiśnickie Specjały i Festiwal Zespołów Weselnych, a w grudniu Jarmark Bożonarodzeniowy. Ponadto do cyklicznych
przedsięwzięć na terenie gminy należy zaliczyć: Koncert Noworoczny na Zamku „Między Świętami a Karnawałem”, Zakończenie
Rajdu Konnego Szlakiem Ucieczki rtm. Witolda Pileckiego z KL Auschwitz do Nowego
Wiśnicza, Paradę Orkiestr Dętych, Weekend
z Orężem, Festiwal Z Pieśnią Patriotyczną
i Żołnierską przez Wieki, Bieg Kmitów i Rodzinny Rajd Rowerowy.
Do produktów regionalnych można
zaliczyć chleb żarnowy z Łomnej, tradycyjny boczek i kiełbasę z Muchówki, a także
Źródło: Archiwum Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu
wiśnicki makaron.
Ryc. 3. Ratusz Miejski w Nowym Wiśniczu
Na niematerialne dziedzictwo regionu składają się wszystkie tradycje, zwyczaje i obrzędy. Ciągle aktywne na terenie
gminy są tradycyjne grupy kolędnicze. Organizowane są konkursy palm i tradycyjnej plastyki
obrzędowej wielkanocnej i bożonarodzeniowej, z którymi wiążą się zwyczaje wykonywania
szopek, ozdób choinkowych, podłaźników, pająków, ciasta obrzędowego czy pisanek. Dożynkom towarzyszy natomiast wykonywanie wieńców dożynkowych i bukietów z ziół, kwiatów
i kłosów na uroczystości Matki Boskiej Zielnej. Obchodzone są również charakterystyczne nie
tylko dla tego regionu uroczystości Bożego Ciała. Spośród tradycyjnych praktyk należy również wymienić rękodzieło, zwłaszcza haft, którego tradycja wywodzi się z ozdabiania własnoręcznie wykonanymi wyrobami – serwetami, obrusami, zazdrostkami, ząbkami czy firanami –
izb mieszkalnych.
Na uwagę zasługuje także działalność Kół Gospodyń Wiejskich, które kultywują tradycje kulinarne związane z różnymi zwyczajami i obrzędami. W gminie działa 8 Kół Gospodyń Wiejskich,
które chętnie biorą udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach (m.in. jarmarkach), a także
same organizują spotkania itp.
Gmina Nowy Wiśnicz położona jest na obszarze Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego. Zróżnicowanie rzeźby terenu oraz warunków klimatycznych, glebowych i wodnych na
jego obszarze bezpośrednio przekłada się na bogactwo przyrody ożywionej. W parku dominują
tereny nieleśne, jednakże coraz mniejsza ilość gruntów ornych jest użytkowana, co powoduje
ich zakrzewienie, zalesienie i prowadzi do naturalizacji krajobrazu. Rolnictwo ma charakter
zbliżony do tradycyjnego, dzięki temu występuje tutaj rozmaitość siedlisk przyrodniczych, począwszy od łąk i pastwisk, przez zarośla i śródpolne zadrzewienia, skończywszy na różnych
zespołach leśnych o składzie gatunkowym charakterystycznym dla Pogórza Karpat Zachodnich.
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Ryc. 4. Koryznówka. Muzeum Pamiątek po Janie Matejce w gminie Nowy Wiśnicz

Fot. K. Król

Ryc. 5. Kościół parafialny w Nowym Wiśniczu
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Gmina Nowy Wiśnicz

A

B
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Ryc. 6. A. Park 400-lecia u podnóża zamku. B. Park 400-lecia – makiety zamków

Zdecydowaną większość flory parku stanowią gatunki rodzime. W lasach schronienie znajdują
duże kręgowce oraz małe zwierzęta bezkręgowe. Żyją tutaj sarny, jelenie i dziki, a także lisy,
łasice, gronostaje, orzesznice czy popielice. Na szczególną uwagę zasługuje duża różnorodność
nietoperzy. Grupa ta reprezentowana jest przez takie gatunki, jak: podkowiec mały, gacek szary,
mopek Barbastella, mroczek późny, nocek duży, nocek orzęsiony. Szczególnie licznie występują
one na terenie zamku w Wiśniczu.
Część obszaru gminy objęta jest programem Natura 2000. Na terenie gminy znajduje się
rezerwat przyrody nieożywionej Kamień Grzyb oraz Skałki Chronowskie będące atrakcją turystyczną regionu. Kamień Grzyb znajduje się pod zalesionym szczytem wzgórza Bukowiec. Nazwa
dobrze oddaje kształt skały, obok której znajduje się nieco mniejsza trójkątna płyta. Grzyb wznosi się na wysokość 7 m, obwód czapy wynosi 27 m, a obwód trzonu 17 m. Skałki Chronowskie to
grupa skałek znajdujących się w lesie, w miejscowości Chronów. Wysokość skałek dochodzi do
2,5 m. Zarówno z Kamieniem Grzybem, jak i ze Skałkami związane są legendy.
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Ryc. 7. A. Rezerwat przyrody Kamień Grzyb. B. Skałki Chronowskie

W Chronowie znajduje się również winnica, która działa od 2012 r. Uprawiane są w niej
krzewy winorośli w kilkunastu odmianach. Z winogron gospodarze tworzą wino dla gości rodzinnego gospodarstwa agroturystycznego, które jest również dostępne na rynku lokalnym.

GMINA OLKUSZ
W północno-zachodniej części województwa małopolskiego, na obszarze Wyżyny Olkuskiej
i w niewielkiej części Kotliny Siewierza zlokalizowana jest miejsko-wiejska gmina Olkusz.
Olkusz to kolebka polskiego górnictwa kruszcowego. Ze względu na sięgającą średniowiecza
tradycję wydobywania ołowiu i srebra nazywany był „Srebrnym Miastem”. Historycy oceniają, iż
Olkusz – obok Wieliczki i Bochni – należał do najstarszych w Małopolsce osad typu miejskiego,
powołując się na dokumenty z 1184 r., w których wymienione zostało probostwo olkuskie, natomiast pierwsza zachowana wzmianka historyczna o mieście datowana jest na 1257 r.
Miejskie centrum stanowi historyczny układ urbanistyczny, kształtowany od średniowiecza,
okolony fragmentami murów zachowanych do dziś na całym obwodzie. Mury, które znajdują
się pod ziemią lub stanowią część domów, ogrodzeń lub murów oporowych, zostały wpisane
do rejestru zabytków. Sercem miasta jest rynek na planie prostokąta, na środku którego od
XIV wieku wznosił się gotycki ratusz, rozebrany w XIX wieku. W trakcie rewitalizacji starówki
odsłonięto bardzo dobrze zachowane mury piwnic ratusza, które po odgruzowaniu i zabezpieczeniu zostały przykryte betonową płytą. Obecnie w piwnicach ratusza można zwiedzać
multimedialną trasę turystyczną „Podziemny Olkusz” z ekspozycją poświęconą historii miasta.
Nad miastem góruje strzelista gotycka sylwetka bazyliki św. Andrzeja, która mieści bogaty
zbiór wyposażenia oraz eksponatów związanych z dziejami zarówno samej świątyni i parafii,
jak również całej olkuskiej ziemi (poliptyk olkuski, Srebrny Krzyż Gwarków, Organy Hansa Hummla). W południowej pierzei rynku wznosi się klasycystyczny budynek dawnego starostwa,
który został wybudowany w dawnym kwartale królewskim, gdzie w średniowieczu mieścił

A

B

Ryc. 1. A. Herb gminy Olkusz. B. Lokalizacja gminy na
tle województwa małopolskiego
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Ryc. 2. A. Srebrny Szlak Gwarków Olkuskich. B. Baszta w Olkuszu. C. Ekspozycja „Podziemny Olkusz” w piwnicach
ratusza. D. Ekspozycja „Podziemny Olkusz” w piwnicach kwartału królewskiego

A

B
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Ryc. 3. A. „Batorówka” – Muzeum PTTK. B. Kolekcja etnograficzna w Muzeum Regionalnym PTTK
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Gmina Olkusz
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Ryc. 4. A. Dworek Machnickich. B. Muzeum Twórczości Władysława Wołkowskiego w Olkuszu

się sąd górniczy, a na przełomie XVI i XVII wieku mennica królewska. Obecnie zakończyła się
rewitalizacja tego obiektu, w jego piwnicach powstała ekspozycja muzealna poświęcona górnictwu kruszcowemu i mennicy.
Wokół rynku znajdują się zabytkowe kamienice z gotyckimi i renesansowymi portalami oraz
herbami olkuskich mieszczan, z których najcenniejszą jest XVI-wieczna kamienica zwana Batorówką. Pod wieloma kamienicami olkuskiej starówki rozciągają się piękne gotyckie piwnice.
Najgłębsze mają 3 kondygnacje i kilkanaście metrów głębokości. W pobliżu rynku znajduje się
zrekonstruowana, średniowieczna baszta z fragmentami murów obronnych.
Na materialne dziedzictwo kulturowe gminy Olkusz składają się obiekty i elementy małej
architektury związane z budownictwem sakralnym, obiekty dworsko-parkowe, zamki, budownictwo drewniane, chałupy, pozostałości budownictwa historycznego, np. ruiny niegdyś istniejących, ważnych dla mieszkańców budynków, ogrody wiejskie, układy urbanistyczne, np. rynek,
przestrzeń publiczna, place i deptaki.
Spośród elementów tworzących niematerialne dziedzictwo kulturowe gminy warto wyróżnić potrawy i wyroby (np. sery, nalewki, wędliny itd.) przygotowywane według tradycyjnych receptur, legendy, zwyczaje – zarówno te kontynuowane, jak i niekontynuowane, ale wciąż jeszcze
pamiętane przez nielicznych mieszkańców, rękodzieło, tradycyjne wyroby rzemieślnicze – np.
wyroby skórzane i ceramiczne, hafty, koronki, wzory artystyczne – np. motywy kwiatowe, czy
stroje ludowe.
Ponadto na obszarze gminy występują niepowtarzalne gatunki roślin i zwierząt oraz uprawy charakterystyczne dla tego regionu. Natomiast zalesione wzgórza z wapiennymi ostańcami,
charakterystyczne dla tego regionu, czynią panoramę roztaczającą się z ziem olkuskich unikalną.
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Ryc. 5. Kultywowanie tradycji w gminie Olkusz. A. Dni Muzyki Organowej. B. Turniej Rycerski w Rabsztynie.
C. Dożynki gminne. D. Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej. E. Olkuskie spacery historyczne. F. Wycieczka w podziemiach ratusza
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Gmina Olkusz
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B
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Ryc. 6. A. Park Rekreacyjno-Krajobrazowy „Silver Park”. B. Rodzinny Rajd Rowerowy

GMINA POLANKA WIELKA
W zachodniej części województwa małopolskiego, na pograniczu Podgórza Wilamowickiego
i Doliny Górnej Wisły położona jest gmina Polanka Wielka.
W rolniczy krajobraz gminy wpisują się zabytkowy kościół św. Mikołaja w Polance Wielkiej
z połowy XVI wieku, zespół pałacowo-parkowy w Polance Wielkiej, a także licznie występujące
kapliczki przydrożne.
Zespół pałacowo-parkowy powstawał na przestrzeni kilku wieków. Jako willa włoskiego
typu został zbudowany w połowie XVII wieku, a 100 lat później rozszerzony o 2 wolnostojące
boczne pawilony połączone przewiązką. Podczas przebudowy w I połowie XIX wieku elewacji
frontowej nadano charakter klasycystyczny. W 1769 r. po obu stronach podjazdu wybudowano
bliźniacze oficyny przykryte łamanym dachem polskim.
Charakterystyczną dla tego regionu kuchnię reprezentują prażonki polańskie – potrawa
z ziemniaków, kiełbasy, surowego wędzonego boczku oraz warzyw, w tym liści białej kapusty. To
tradycyjne danie przyrządzane nad rozpalonym ogniskiem poleca Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Twórczych Kobiet” w Polance Wielkiej.

A

B

Ryc. 1. A. Herb gminy Polanka Wielka. B. Lokalizacja
gminy na tle województwa małopolskiego
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Gmina Polanka Wielka

Fot. J. Hernik

Ryc. 2. Kościół św. Mikołaja z XVI w. w Polance Wielkiej. W 1658 r. przekształcony w stylu barokowym, drewniany,
konstrukcji zrębowej z wieżą konstrukcji słupowo-ramowej, wyposażenie XVII i XVIII w.

Fot. J. Hernik

Ryc. 3. Kościół św. Mikołaja z XVI w. w Polance Wielkiej.
Brama frontowa
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Fot. J. Hernik

Ryc. 4. Tor rowerowy PUMPTRACK w Polance Wielkiej

GMINA PRZECISZÓW
W środkowo-zachodniej części Małopolski, na obszarze Doliny Górnej Wisły oraz Podgórza Wilamowickiego zlokalizowana jest gmina Przeciszów.
Dziedzictwo materialne gminy stanowią budynki sakralne, w tym kościół parafialny pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Przeciszowie, kościół parafialny pw. Nawiedzenia Najświętszej
Marii Panny w Piotrowicach, kapliczki przydrożne, a także pomnik żołnierzy poległych w I i II
wojnie światowej w Piotrowicach.
W gminie Przeciszów na uwagę zasługują ponadto: kompleks stawów hodowlanych „Przyręb”. Szatę roślinną tych zbiorników tworzą m.in. zespół trzcin i oczeretów oraz szuwary wielkoturzycowe. Wiele gatunków zwierząt znajduje na tych terenach dogodne warunki do życia.
Największym walorem przyrodniczym obszaru są liczne gatunki ptaków, w tym wiele gatunków
gniazdujących. Ogółem odnotowano tu ponad 200 gatunków ptaków, z czego 124 to gatunki
lęgowe, zaś 75 to gatunki przelotne. Przez teren gminy przebiegają 2 ścieżki przyrodnicze: „Marynin” oraz „Maurycy”, eksponujące unikalne elementy tutejszego krajobrazu.
Warto wspomnieć także o lokalnej potrawie, którą jest żur po przeciszowsku przygotowywany na zakwasie chlebowym, rekomendowany przez działające na terenie gminy Koło Gospodyń
Wiejskich.

A

B

Ryc. 1. A. Herb gminy Przeciszów. B. Lokalizacja gminy na tle województwa małopolskiego
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Ryc. 2. Kościół pw. św. Jana Chrzciciela Przeciszów

GMINA RYGLICE
Na wschodnich obrzeżach województwa małopolskiego, w centralnej części Pogórza Ciężkowickiego położona jest gmina Ryglice.
Materialnym dziedzictwem kulturowym gminy Ryglice są zabytki, zarówno te wpisane do
rejestru zabytków, jak i ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków. Do najważniejszych należą:
•

•

zespół parkowo-pałacowy w Ryglicach, w skład którego wchodzą: pałac z XVII wieku,
zabytkowy park z drugiej połowy XIX wieku i spichlerz dworski datowany na 1757 r.
Spichlerz został odrestaurowany i dziś stanowi okazałą, piętrową budowlę z dachem
krytym gontem. Składa się z 3 izb i poddasza. Pierwsza izba określona została mianem
izby wiejskiej; mieści się w niej kuchnia z piecem oraz komora, w której prezentowane są
dawne przedmioty domowego użytku. Kolejną izbą jest pomieszczenie mieszczańskie,
tzw. izba paradna wyposażona w dawne charakterystyczne sprzęty. Trzecim pomieszczeniem jest szynk, czyli gospoda, znajduje się tam barek oraz ławy i stoły. Poddasze
zostało pięknie zaprojektowane, mieści się w nim sala wystawowa, gdzie organizowane
są wernisaże, wystawy artystów i twórców ludowych. W pomieszczeniu tym odbywają
się również koncerty, prelekcje itp.;
zespół dworsko-parkowy w Ryglicach, w skład którego wchodzą: budynek dworu i park
dworski. Dwór wzniesiony został w drugiej połowie XVII wieku, obecny kształt przyjął
po przebudowie przeprowadzonej pod koniec XVIII wieku. Park dworski typu krajobrazowego o powierzchni ok. 4 ha założono w pierwszej połowie XIX wieku;
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Ryc. 1. A. Herb gminy Ryglice. B. Lokalizacja gminy na
tle województwa małopolskiego
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•
•
•
•
•
•
•

układ urbanistyczny rynku w Ryglicach z lat 1824–1934;
cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Ryglicach, Bistuszowej, Kowalowej,
Zalasowej i Lubczy;
kościół w Ryglicach zbudowany w latach 1928–1940;
drewniany kościół w Kowalowej z drugiej połowy XVII wieku;
kościół w Zalasowej zbudowany w latach 1844–1848;
kościół w Lubczy zbudowany w latach 1895–1899;
cmentarz żydowski w Ryglicach z pierwszej połowy XIX wieku;
zabytkowe kapliczki, figury i krzyże przydrożne. Na terenie gminy Ryglice znajdują się
setki obiektów małej architektury sakralnej. Blisko 70 jest ujętych w GEZ. Szczególną
wartość kulturową posiadają:
– kapliczka św. Jana Nepomucena w Joninach z 1807 r.;
– kapliczka domkowa pw. NMP w Joninach z XVIII wieku;
– kapliczka św. Jana Nepomucena w Bistuszowej z pierwszej połowy XIX wieku;
– kapliczka domkowa NMP w Bistuszowej z 1822 r.;
– figura przydrożna NMP w Kowalowej z 1880 r.;
– figura przydrożna św. Jana Nepomucena w Ryglicach z 1862 r.;
– figura św. Floriana w Ryglicach z 1830 r.;
– kapliczka św. Jana Nepomucena w Ryglicach z 1831 r.;
– grupa 5 figur przydrożnych w Ryglicach z 1830 r.;
– kapliczka przydrożna św. Kazimierza Królewicza z 1813 r.;
– kapliczka domkowa pw. św. Jana Chrzciciela w Ryglicach z 1820 r.;
– figura przydrożna św. Jana Nepomucena w Lubczy z 1860 r.;
– figura przydrożna – krucyfiks w Zalasowej z 1887 r.

Niematerialne bogactwo dziedzictwa kulturowego w gminie Ryglice to potrawy regionalne,
twórczość ludowa, działalność kapeli ludowych, pielęgnacja dawnych zwyczajów i obrzędów
oraz przyroda.
Gmina Ryglice słynie z tradycyjnych potraw regionalnych. Prołzioki i sery gomółki kowalowskie z gospodarstwa agroturystycznego Wimika zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na tej liście znajduje się również
lubecka zupa z lubczykiem. Ponadto miejscowe Koła Gospodyń Wiejskich kontynuują tradycje
kulinarne, przygotowując potrawy regionalne na różne wydarzenia, m.in. prawdziwe jonińskie
pierogi z dziczyzną, kapustą i prawdziwkami, fasolę białą na dziczyźnie, kowalowskie podkówki,
kapustę na kości wędzonej z żeberkiem, lubeckie mordonie z omastą, racuchy, kaszę z suszonymi śliwkami oraz ciasta, takie jak sernik czy łopaciarz.
Tradycyjne obrzędy i zwyczaje w gminie są kultywowane i przekazywane z pokolenia na
pokolenia. Do takich należą: wyskubek (skubanie pierza), kolędowanie, śmigus-dyngus, topienie marzanny, sobótki, bramy weselne, dożynki i towarzyszące im przygotowywanie wieńców,
tradycyjne wykopki czy obrzędy andrzejkowe.
W gminie Ryglice działa wielu twórców ludowych, którzy wykonują plastykę obrzędową
charakterystyczną dla regionu, m.in. zdobienie pisanek, wykonywanie pająków wielkanocnych,
wyplatanie ze słomy kapeluszy i chodaków czy tworzenie koronek szydełkowych. Artyści ludowi
występują w strojach regionalnych.
Innym przykładem niematerialnego dziedzictwa kulturowego jest działalność licznych kapeli ludowych, grup śpiewaczych i grup kolędniczych, które odnoszą sukcesy na ponadlokalnych
konkursach.
Gmina Ryglice zgłosiła do urzędu patentowego ornament kwiatowy będący symbolem
gminy.
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Część gminy Ryglice leży na terenie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, pozostała część
na Obszarze Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego. Na terenie gminy, w miejscowości Wola Lubecka utworzony został Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy „Kokocz”. Duże zalesienie, czyste środowisko o łagodnym górskim klimacie, różnorodność fauny i flory są głównymi
walorami gminy Ryglice. Występujące wzgórza pozwalają na podziwianie widoków Pogórza Karpackiego i Płaskowyżu Tarnowskiego. Na atrakcyjność krajobrazu wpływa wolna od zabudowy
zielona przestrzeń, ukształtowanie terenu i bogata szata roślinna. Do osobliwości gminy należą:
•
•
•

Ostry Kamień – wychodnia piaskowca istebniańskiego;
niski wododział pomiędzy dorzeczami Dunajca i Wisłoki przecinający w Woli Lubeckiej
dno plejstoceńskiej doliny;
góra Kokocz.

Z wierzchołka góry Kokocz rozpościera się widok na Pasmo Brzanki i Liwocza, a także Pogórze Dynowskie i Strzyżowskie, Beskid Niski i Sądecki, Gorce, Tatry, Pogórze Rożnowskie i Beskid
Wyspowy. Na północ rozciąga się rozległa Kotlina Sandomierska. Góra Kokocz leży na Obszarze Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego i jest enklawą rzadkich gatunków roślin
i zwierząt. Występują tu m.in. liczne stanowiska nietoperzy, krzewy kłokoczki południowej oraz
rzadko występujący w środowisku naturalnym bluszcz – Hedera helix.
Fauna i flora w gminie Ryglice jest bogata i różnorodna. Na uwagę zasługują objęte ochroną:
bluszcz pospolity, kalina koralowa, kłokoczka południowa, kopytnik pospolity i marzanka wonna. Spośród płazów i gadów występujących na terenie gminy warto wymienić: chronioną salamandrę plamistą, kumaka górskiego, zaskrońca i jaszczurkę zwinkę. Wśród ptaków wyróżniają
się bociany, puszczyki uralskie, myszołowy i jastrzębie. W lasach występują jelenie, sarny, dziki,
lisy i zające. Na terenie gminy znajdują się również stare drzewa uznane za pomniki przyrody;
są to dęby szypułkowe, lipy drobnolistne, graby i osiki.
W gminie organizowane są wydarzenia promujące kulturę m.in. Festiwal Kultury Pogórzańskiej, Święty Walenty – Tradycje Lubeckie, konkursy szopek bożonarodzeniowych, pisanek, masek karnawałowych i wieńców dożynkowych.

GMINA RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI
W zachodniej części Małopolski, na Pogórzu Ciężkowickim położona jest gmina Rzepiennik
Strzyżewski.
Na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski znajduje się wiele miejsc wartych odwiedzenia. Są to
zarówno zabytkowe świątynie ze wspaniałym wyposażeniem sakralnym i malowidłami uznanych
artystów, jak również miejsca pamięci – bardzo klimatyczny (eklektyczny) dwór rodziny Więckowskich w Rzepienniku Biskupim, Izba Pamięci w Kołkówce oraz Izba Regionalna „Zapiecek” czy Muzeum Parafialne. Krajobraz gminy stwarza doskonałe warunki do obserwacji nieba w prywatnym
Obserwatorium Astronomicznym im. Królowej Jadwigi w Rzepienniku Biskupim, a położenie w obrębie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz sieć szlaków pieszych i rowerowych
sprawiają, że stanowi ona atrakcyjny punkt na mapie turystycznej powiatu tarnowskiego.
Z Rzepiennikami związani byli: księża Bochenkowie, młodopolski artysta Jan Bulas – autor
polichromii w kościele w Rzepienniku Biskupim, tragiczna postać rzeźbiarza Antoniego Kurzawy
czy zasłużony dla rozwoju polskiej policji państwowej generał Kordian Józef Zamorski. Dużą
wagę przywiązuje się tu do tradycji oraz pielęgnowania zwyczajów i obrzędów, co ma odzwierciedlenie w życiu społeczno-kulturalnym gminy i kalendarzu imprez. Szanuje się pamięć o rodzimej historii, nie pomijając przy tym pamiątek po kulturze żydowskiej, i kultywuje się tradycje
patriotyczne, zwłaszcza dotyczące trudnych, wojennych doświadczeń.
O zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego dba przede wszystkim tutejsze Gminne
Centrum Kultury, a w ramach jego struktur Izba Pamięci gen. Kordiana Józefa Zamorskiego w Kołkówce poświęcona w całości jego sylwetce (oferta zwiedzania wzbogacona jest o prelekcje w for-
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Ryc. 2. Parafia NMP Wniebowziętej w Rzepienniku Biskupim – neogotycka świątynia
wzniesiona w latach 1856–1864

mie video oraz grę terenową), a także Izba Regionalna „Zapiecek” im. Seweryna Udzieli w Rzepienniku Suchym, w której prowadzone są lekcje muzealne dla każdego; regionaliści oprowadzają
po obiekcie, opowiadając piękną gwarą o wyposażeniu wiejskich chat i gospodarstw oraz prezentując cenne eksponaty.
Na terenie gminy działa również Muzeum Parafialne w Rzepienniku Strzyżewskim, założone przy kościele parafialnym, w którym prezentowane są zbiory sztuki sakralnej, a także część
dorobku malarskiego Jacka Malczewskiego, Piotra Waligóry, rzeźbiarza Jerzego Bandury oraz
spora kolekcja przedmiotów charakterystycznych dla izby regionalnej.
Atrakcyjnym obiektem jest pochodzący z XVI wieku dwór rodziny Więckowskich w Rzepienniku Biskupim, który dzięki uprzejmości obecnych właścicieli udostępniany jest jako sceneria do
warsztatów czy wydarzeń kulturalnych, takich jak darcie pierza albo wicie wieńców dożynkowych. Jego wnętrza – podobnie jak pobliskiego kościoła parafialnego – pokryte są malowidłami
autorstwa Jana Bulasa (ucznia Stanisława Wyspiańskiego).
Ważnym elementem dziedzictwa kulturowego gminy jest typowy pogórzański strój i bardzo
dobrze zachowana rzepiennicka gwara, która doczekała się nawet swojego książkowego opracowania. Mocnym ludowym akcentem są także dziecięce, młodzieżowe i dorosłe zespoły folklorystyczne: Rzepioki i Turzanie oraz grupy kolędnicze (Herody, Droby, Szczoroki, Z turoniem, Z kobyłką, Z szopką, Z gwiazdą), które pielęgnują żywą tradycję bożonarodzeniowego kolędowania.
Rzepiennik słynie w okolicy również z niezwykle integrujących społeczność lokalną i mocno
osadzonych w tradycji ludowej dożynek gminnych (odbywających się 15 sierpnia). Wydarzenie
to czerpie zarówno z tradycji (wicie wieńców dożynkowych, korowód, obrzęd dożynkowy, ludowa muzyka, taniec i śpiew), jak również z nowoczesności (wesołe miasteczka, ogródki gastronomiczne, gwiazdy wieczoru).
Podczas imprez plenerowych można skorzystać z warsztatów odtwarzających rzemieślnicze
techniki zanikających zawodów, takich jak: garncarstwo, tkactwo, witraż, słomkarstwo czy bibułkarstwo.
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Popularnością cieszy się przygotowywanie przez gospodynie tradycyjnych potraw (prołzioków, mordoni, galasu, dziamy, gomółek czy kaszy ze śliwkami), których skosztować można na
stoiskach z jadłem tradycyjnym podczas imprez na terenie gminy.
Gmina Rzepiennik Strzyżewski należy do typowo pogórzańskich terenów. Dużym walorem
jest różnorodna flora i fauna, wysoki stopień zalesienia terenów i ich naturalność wynikająca
z przynależności gminy do obszaru prawnie chronionego. Krajobraz pagórków poprzecinany
jest licznymi wąwozami i tzw. paryjami, a ukształtowanie terenów sprzyja aktywności fizycznej.
Nośnikiem dziedzictwa kulturowego gminy są jednak przede wszystkim ludzie. Dzięki
nim to, co lokalne ma szansę przetrwać. Na szczególną uwagę zasługuje tu postać Augustyna
Miki – profesora, czołowego polskiego pomologa, specjalisty w zakresie agrotechniki, propagatora sadzenia drzew, zwłaszcza tych starych odmian, i krzewów owocowych. Rzepiennik
rozsławia Grzegorz Witek, uznany rzeźbiarz wystawiający prace w największych polskich galeriach. Lokalną historię utrwala na kartach książek Czesław Dutka – historyk, emerytowany
nauczyciel.
Z gminy pochodzi wiele znanych i cenionych postaci w świecie kultury, nauki, sztuki i polityki. By uczcić ich pamięć i dokonania powstała Galeria Nieprzeciętnych Rzepienniczan, w której
znajdują się: portrety artysty-rzeźbiarza Antoniego Kurzawy, ojca Hieronima Ryby i gen. Kordiana Zamorskiego; wszystkie pędzle mieszkającej na terenie gminy krakowskiej artystki, Anny
Grzesik-Juszczak. Zbiory galerii sukcesywnie wzbogacane są o kolejne portrety nieprzeciętnych
Rzepienniczan.

GMINA SKAŁA
W północno-zachodniej części województwa małopolskiego, we wschodniej części Wyżyny Olkuskiej położona jest miejsko-wiejska gmina Skała.
Gmina położona jest częściowo na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego oraz w jego
otulinie. Dziedzictwem kulturowym gminy są m.in. liczne obiekty zlokalizowane na terenie Ojcowa, takie jak: Jaskinia Łokietka, Jaskinia Ciemna, Ruiny Zamku Kazimierzowskiego, Kaplica
„Na Wodzie”, kościół i pustelnia bł. Salomei, Muzeum im W. Szafera, zabytkowe obiekty budowlane w Ojcowie, np. Hotel „Pod Łokietkiem”, Hotel „Pod Kazimierzem”, Willa „Zacisze”, jak również młyn i tartak w Grodzisku. Są tutaj zlokalizowane również liczne punkty widokowe m.in.
na skałach Wapiennik i Jonaszówka czy nad Jaskinią Ciemną w Ojcowie.
Niewątpliwą atrakcją dla turystów jest możliwość skosztowania potraw lokalnej kuchni.
Charakterystycznymi potrawami w gminie są kluski łojowe na rosole zwane łojokami, nabiał
z okręgowej mleczarni w Skale, chleby wypiekane w węglowych piecach z piekarni i wyroby
wędliniarskie. Miejscem, w którym można zaopatrzyć się w większość artykułów niezbędnych
w każdym gospodarstwie, jest targ organizowany tradycyjnie w każdą środę i sobotę. Na uwagę
zasługuje również tradycyjna hodowla pstrąga w Ojcowie.
Spośród przyrodniczych walorów gminy można wymienić ciekawe formy skalne: Igłę Deotymy i Skałę Jonaszówkę w Ojcowie, Skamieniały Wędrowiec oraz Skały Pochylce w Grodzisku. Na
obszarze gminy można podziwiać niepowtarzalny krajobraz Doliny Prądnika w Ojcowie (szczególnie w okolicy Bramy Krakowskiej).
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GMINA SKAWINA
Na południowy zachód od Krakowa, na obszarze Pogórza Wielickiego, Rowu Skawińskiego oraz
Podgórza Krakowskiego malowniczo położona jest miejsko-wiejska gmina Skawina.
W gminie Skawina większość zabytków uważanych za materialne dziedzictwo miasta i gminy albo zachowała swoje pierwotne funkcje, jak np. zabytkowe kościoły, albo zyskała nowe
społeczne funkcje, jak np. zabytkowy budynek dworca kolejowego, który od niedawna stanowi
siedzibę Miejskiej Biblioteki.
Poniżej przedstawiono funkcje, jakie spełniają poszczególne zabytki zaliczane do materialnego dziedzictwa gminy Skawina.
Ratusz w Skawinie oraz zabytkowe kamienice w rynku. Budynek ratusza miejskiego,
znajdujący się w północno-zachodniej części rynku w Skawinie, został wybudowany w 1903 r.
według projektu architekta Władysława Ekielskiego. Zarówno w ratuszu, jak i w części zabytkowych kamienic swoją siedzibę ma Urząd Miasta i Gminy w Skawinie. Zabytkowa kamienica
na ul. Słowackiego oprócz funkcji mieszkalnej zachowała swoje pierwotne przeznaczenie – nadal znajduje się w niej apteka. Inne zabytkowe kamienice należą do Spółdzielni Rolniczej Rola
i spełniają funkcje biurowe i handlowe, tak jak kilkadziesiąt lat temu.
Kościół pod wezwaniem św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza jest kościołem orientowanym, murowanym, trójnawowym (nawy boczne są niższe), z węższym prezbiterium.
Nawa główna została nakryta dachem dwuspadowym, prezbiterium – wielospadowym, zaś
nawy boczne i zakrystia – pulpitowymi. Nad bryłą świątyni dominuje masywna wieża z zegarem, która w przyziemiu mieści wspartą na filarach kruchtę. Ozdobiona jest w najwyższej
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partii filarowym fryzem i nakryta hełmem w kształcie iglicy zakończonej kulą i krzyżem. W narożach, u jej podstawy, umieszczone są dekoracyjne wieżyczki. Uwagę we wnętrzu kościoła
przykuwają ołtarze, w tym późnobarokowy ołtarz główny. Znajdujący się w centrum obraz,
w ozdobnej ramie, przedstawiający patronów kościoła, ujmują po bokach po 2, bogato zdobione kolumny, pomiędzy którymi umieszczono rzeźby polskich świętych. Dzieło powstało
w XIX wieku i zostało wykonane w pracowni znanego krakowskiego malarza, Eliasza Radzikowskiego. W jego zwieńczeniu znajduje się wyobrażenie Boga Ojca i Ducha Świętego w postaci gołębicy. Ołtarze boczne powstały przed 1926 r., ale swoją kompozycją nawiązują do
głównego. Pośrodku lewego, w złoconej wnęce, znajduje się XIX-wieczna rzeźba przedstawiająca św. Annę Samotrzeć (obok liczne wota dziękczynne), zaś w ołtarzu prawym – figura Serca
Jezusowego z przełomu XIX i XX wieku. Pięknymi elementami wyposażenia są ławy w prezbiterium, XIX-wieczna ambona czy też chrzcielnica z blachy miedzianej. W kościele jest też
kilka epitafiów i tablic, które warto odczytać i zanieść modlitwę za tych, którzy o nią proszą.
W kruchcie pod wieżą, z obu stron obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem umieszczone są pamiątkowe tablice poświęcone mieszkańcom Skawiny i okolic poległym podczas I wojny światowej, a na sąsiedniej ścianie – tablice ofiar Katynia i proboszczów tutejszej parafii. Zwiedzając
kościół, warto zwrócić jeszcze uwagę na portal i kamienne ostrołukowe drzwi w prezbiterium
(prawdopodobnie z XIV wieku). Świątynia jest bogato dekorowana polichromią o charakterze
figuralnym i ornamentalnym, która została wykonana w 1988 r. przez J. Giebułtowskiego. Na
suficie są to sceny Wniebowzięcia i Przemienienia, a na ścianach naw – wizerunki świętych
ujęte w medaliony. W łuku tęczy zachowały się pochodzące z XVII wieku malowidła przedstawiające narzędzia Męki Pańskiej. Kościół otoczony jest murem, w obrębie którego znajduje się
m.in. grób ks. kanonika Walentego Troski.
Kościół farny w Skawinie, który miał pierwotnie 3 wezwania: Św. Ducha, Najświętszej Marii
Panny oraz św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, ufundowany został przez króla Kazimierza
III Wielkiego w 1364 r. Wymieniany przez Jana Długosza jako murowany z kamienia był gotycką
budowlą jednonawową z wieżą od zachodu i w takiej postaci został utrwalony na planie perspektywicznym Skawiny z 1663 r. Niestety w 1704 r. kościół spłonął wraz z dużą częścią miasta.
Odbudowany znowu uległ pożarowi, a po usunięciu zniszczeń konsekrowano go w 1728 r. Nie
minęło 100 lat i świątynię znowu trawił ogień. Odbudowana fara tym razem została konsekrowana w 1826 r. W trakcie przebudowy wykorzystano zapewne starsze fragmenty murów.
Dzisiejsza świątynia zawdzięcza swój kształt przebudowie z pierwszej połowy XIX wieku, kiedy
to podwyższono wieżę i dodano jej hełm według projektu Władysława Ekielskiego. Dzisiejsza
budowla jest trójnawowa dzięki dodaniu naw bocznych w latach 30-tych XX wieku. Główne
wejście poprzedzone jest wspartym na filarach portykiem.
Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Skawinie, tzw. mały kościółek. Jest kościołem poszpitalnym; murowanym, orientowanym, jednonawowym i zamkniętym półkolistą
absydą od wschodu. Od zachodu przylega doń niewielka kruchta. Dach pokryto czerwoną dachówką. Na kalenicy nawy wznosi się blaszana sygnaturka zwieńczona cebulastym hełmem, zaś
na dachu kruchty znajduje się wieżyczka. Wnętrze nakryte jest stropem. Cała świątynia została
otynkowana i opięta przyporami. Świątynię wyposażono bardzo skromnie. Uwagę przykuwa
barokowy ołtarz z XVII wieku z obrazem Ukrzyżowanie z ok. 1570 r. W kompozycji dzieła, podporządkowanej figurom 3 krzyży, zastosowano ciekawy sposób przedstawienia postaci łotrów,
których powykręcane ciała mocno kontrastują ze spokojnie zwisającym ciałem Jezusa. U stóp
krzyża widać zgromadzony tłum, a wśród przedstawionych postaci wyróżnia się omdlewająca,
podtrzymywana przez św. Jana Maryja. Cała scena rozgrywa się na tle pejzażu Jerozolimy.
Spośród elementów wyposażenia kościoła uwagę zwraca jeszcze ozdobny tron celebransa.
Ściany zdobią XIX-wieczne polichromie. Nie jest znany dokładny czas powstania kościółka, ponieważ najstarsze pisane źródła pochodzą dopiero z XVII wieku. Na pewno pełnił funkcję kościo-
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ła szpitalnego i był położony za murami miasta. Szpital założono tu dużo wcześniej, nadanie na
jego rzecz uczynił bowiem opat tyniecki, Michał Skawinka w 1471 r.
Oba kościoły pełnią funkcję sakralną, okazjonalnie stają się sceną dla wydarzeń kulturalnych.
Zespół dworski w Korabnikach. Dwór został wybudowany prawdopodobnie w połowie
XVI wieku dla Piotra Korytki herbu Jelita. Pierwotny dwór wieżowy, czyli kamienica, wybudowany został na planie zbliżonym do kwadratu. Na parterze znajdują się 4 przesklepione kolebkowo
pomieszczenia, na piętrze 4 pokoje. Podczas dobudowy wschodniego skrzydła w latach 80-tych
XIX wieku dawny dom został stylistycznie ujednolicony z nową częścią. Dwór nakryty jest dachem łamanym z okapami. W otoczeniu znajduje się park. Dzisiaj część dworu wraz z parkiem
stanowi siedzibę jednej z prywatnych szkół podstawowych.
Park Miejski im. J. Piłsudskiego zachował swoją funkcję parku miejskiego, jest również
sceną rozmaitych wydarzeń kulturalnych i sportowych. Został założony w 1927 r. w centrum
Skawiny. Na jego terenie występuje prawie 60 gatunków drzew. Szczególną uwagę zwraca dąb
uznany za pomnik przyrody.
Pałacyk „Sokół” położony jest w malowniczym Parku Miejskim w Skawinie. Powstał na
miejscu zamku warownego wzniesionego prawdopodobnie jeszcze przez Kazimierza Wielkiego
lub zaraz po jego śmierci. Okoliczności powstania nieistniejącego już dziś zamku skawińskiego
są wciąż niejasne. Został on zbudowany na sztucznym nasypie, w miejscu, w którym wcześniej
najprawdopodobniej usytuowana była drewniana budowla. Uległ zniszczeniu w czasach potopu
szwedzkiego, podczas ataku najeźdźcy na miasto. Wraz z resztkami murów został rozebrany,
a materiał z rozbiórki wykorzystano do budowy kamienic w rynku oraz obiektów gospodarczych.
Pod koniec XIX wieku teren wraz z ruinami przekazano powstałemu wówczas Towarzystwu
Gimnastycznemu „Sokół”, które zainicjowało budowę pałacyku (1904–1906) według projektu
Wincentego Koczarkiewicza.
Dom rodzinny Hallerów w Jurczycach. Ten niewielki dworek zbudowano na przełomie
XVII i XVIII wieku, ale w następnych latach był powiększany. Początkowo był to drewniany, parterowy budynek, bez określonego stylu, z szeroką werandą na drewnianych słupach. Centrale
wejście (krużganek) również wsparte zostało na modrzewiowych kolumnach.
Dwór cechuje stosunkowo niska zabudowa, z mieszkalnym poddaszem w części zachodniej.
Wokół dworku rozciąga się park o powierzchni 5 ha. Został on założony równocześnie z zabudową dworu, ok. 1680 r., ale później jego kompozycję kilkakrotnie zmieniano.
Dwór w Jurczycach trafił w prywatne ręce, został odrestaurowany wraz z zabytkowym parkiem, który jest wykorzystywany do celów kulturalnych i sportowych przez lokalne organizacje
pozarządowe i Koło Gospodyń Wiejskich.
Zespół parkowo-dworski w Polance Hallera powstał w XIX wieku. Ma nieregularny plan,
ponieważ złożony jest ze starszej części stanowiącej korpus główny oraz dobudowanego od
północny skrzydła bocznego. Część główna założona na planie prostokąta jest parterowa i ma
użytkowe poddasze. Wejście przybrało formę portyku wspartego na 4 filarach, ponad którym
znajduje się taras. Do elewacji ogrodowej dobudowano taras z kolumnadą, połączony z główną
budowlą dodatkowym wejściem w formie portyku z trójkątnym przyczółkiem, ozdobionym herbem Hallerów wplecionym w bogaty ornament roślinny.
Dwór otoczony jest pięknym, starym parkiem. W zabudowaniach gospodarskich wchodzących w skład przydworskiego folwarku, które należą do Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzone jest gospodarstwo eksperymentalne.
Dworzec kolejowy w Skawinie. Od kilku miesięcy zabytkowy budynek dworca jest główną
siedzibą Biblioteki Miejskiej, po zakończeniu modernizacji przebiegających obok linii kolejowych
częściowo zostanie mu przywrócona jego pierwotna funkcja. Historia stacji kolejowej w Skawinie sięga końca XIX wieku, kiedy to w latach 1884–1886 wytyczono linię kolejową z Krakowa do
Oświęcimia i Suchej Beskidzkiej. Sam gmach dworca to dwukondygnacyjna budowla na planie

548

Gmina Skawina

wydłużonego prostokąta, z wysuniętym w części środkowej ryzalitem od strony ulicy. Od strony
peronów na całej długości budynku, na wysokości pierwszej kondygnacji, przebiega zadaszenie.
Narożniki budynku, jak również otwory drzwiowe i okienne pierwszej kondygnacji, ujęte są
ozdobnymi, kontrastującymi z szarością elewacji, białymi boniowaniami.
Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krzęcinie. Został wybudowany
w 1589 r. Gruntownie przebudowano go w drugiej połowie XVIII wieku. Był wielokrotnie odnawiany w XX wieku. Drewniany, jednonawowy kościół z zamkniętym trójbocznym prezbiterium
został wzniesiony na podmurówce. W 1887 r. przedłużono nawę kościoła i od strony zachodniej
dobudowano 2 wieże. Górne arkadowe pięterka wież, zabezpieczone balustradami, podtrzymują na słupach konstrukcje wysmukłych iglicowych hełmów. Nawa i prezbiterium jest nakryta
osobnym gontowym dachem dwuspadowym. Ściany budynku oszalowane są pionowymi deskami. Kościół znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej, a w okresie wakacyjnym często jest
bazą plenerów malarskich.
Kościół pomocniczy Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Woli Radziszowskiej.
Wykonana z drewna modrzewiowego świątynia została wzniesiona na planie prostokąta (nawa
jest niemal kwadratem) z węższym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium i wieżą w części zachodniej. Do prezbiterium od strony północnej przylega zakrystia. Nawa i prezbiterium nakryte
są stromym, jednokalenicowym dachem wykonanym z gontu, który pokrywa również hełm wieży. Kościół okazjonalnie pełni funkcje sakralne, można go również zwiedzać po wcześniejszym
umówieniu się.
Zespół parkowy w Wielkich Drogach został wpisany do rejestru zabytków ruchomych województwa małopolskiego 30 maja 1985 r. Występują w nim w formie pomników przyrody: dąb
szypułkowy, dąb czerwony, lipa drobnolistna, orzech czarny, magnolia i tulipanowiec.
Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie. Budynek dworu w powstał na początku XIX wieku
z inicjatywy hrabiny Ludwiki Szeptyckiej z Dzieduszyckich, właścicielki dóbr tzw. klucza Radziszów. Usytuowany jest w centrum wsi, w zakolu rzeki Skawinki i w pobliżu kościoła. Po remoncie stał się siedzibą organizacji pozarządowych oraz filii biblioteki miejskiej.
Kościół św. Wawrzyńca w Radziszowie nadal pełni funkcję sakralną. Pierwszą murowaną
świątynię wzniesiono jeszcze przed końcem XV wieku. Obecny kościół zawiera fragmenty lub
całe partie XV-wiecznej budowli, ale w dużej mierze swój dzisiejszy kształt zawdzięcza przebudowie po pożarze w 1844 r. Jest to budowla orientowana, murowana, na planie prostokąta,
jednonawowa, z prezbiterium zamkniętym wielobocznie i wieżą wznoszącą się nad zachodnią
częścią jej korpusu. Dwuspadowy dach i hełm wieży pokryte są blachą miedzianą. Od północy
przylega do świątyni zakrystia, natomiast od południa kruchta. Pod kościołem znajduje się niedostępna dzisiaj krypta (wejście zamurowano prawdopodobnie w 1934 r. po powodzi, kiedy to
zapadła się posadzka pod chórem).
Wszystkie wymienione obiekty są promowane w publikacjach dotyczących miasta i gminy.
Odwiedzają je zagraniczni goście wizytujący gminę w ramach partnerstwa miast. Większość jest
wykorzystywana podczas wydarzeń kulturalnych, sportowych lub użyczana lokalnym organizacjom pozarządowym i szkołom na ich działania.
W gminie Skawina działa Muzeum Regionalne, które kultywuje i odtwarza zwyczaje i tradycje tego regionu, takie jak: strój skawiński, zwyczaje i tradycje świąteczne. Dba o propagowanie
twórczości lokalnych artystów, zwłaszcza pisarzy. Na wystawach muzealnych wyeksponowane
są dokumenty historyczne związane z miastem i gminą, pamiątki po wybitnych obywatelach czy
zabytkowe przedmioty związane z życiem codziennym mieszkańców.
Na terenie gminy działa Towarzystwo Przyjaciół Skawiny, tj. organizacja pozarządowa zajmująca się pielęgnowaniem i badaniem historii miasta. Dwa razy w roku wydawane są publikacje przybliżające historię miasta na przestrzeni wieków.
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Źródło: Archiwum Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie

Ryc. 2. Park Miejski im. J. Piłsudskiego wiosną

Na terenie gminy działa również kilka Kół Gospodyń Wiejskich zajmujących się kultywowaniem i odtwarzaniem tradycji kulinarnych oraz tych związanych z szeroko pojętym gospodarstwem domowym. Członkinie Kół biorą również aktywny udział w obchodach dożynek gminnych
poprzez przygotowanie tradycyjnych wieńców i prezentację swoich wyrobów na odpowiednich
stoiskach. Uczestniczą również w innych wydarzeniach, które dają możliwość zaprezentowania
wykonanych przez nie produktów.
Kapela ludowa Radziszów jest zespołem wokalno-instrumentalnym prezentującym tradycyjną muzykę Krakowiaków Zachodnich. Członkowie kapeli występują w tradycyjnych strojach krakowskich, swoją twórczość prezentują podczas wydarzeń o charakterze gminnym, ponadgminnym i międzynarodowym. Mają na koncie nagranie 2 płyt oraz wiele nagród zdobytych
w ogólnokrajowych konkursach artystów ludowych. Ich twórczość niejednokrotnie prezentowana była na antenie ogólnopolskich stacji radiowych.
Warto wspomnieć o działającej przy Środowiskowym Domu Samopomocy (ŚDS) pracowni
ceramicznej. Beneficjenci ośrodka od lat wykonują prace malarskie i wyroby ceramiczne, które
zyskały wierne już grono odbiorców. ŚDS zajmuje się również promowaniem twórczości Marii
Grucy, nazywanej skawińskim Nikiforem.
Wszystkie z przedstawionych powyżej form działalności są promowane w trakcie wydarzeń
kulturalnych i różnych uroczystości gminnych, a także podczas Dnia Organizacji Pozarządowych
i Inicjatyw Społecznych. Dzięki temu mieszkańcy miasta i gminy Skawina mają możliwość częstego obcowania z dorobkiem twórców lokalnych i tradycjami regionu.
Do walorów przyrodniczych gminy Skawina należą:
•
•
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Park Miejski im. Józefa Piłsudskiego, z zabytkowym drzewostanem oraz starorzeczem
Skawinki, jest wykorzystywany do celów sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych;
lasy w Gminie Skawina (Falbówki, Las Bronaczowa) wykorzystywane przez mieszkańców gminy i turystów do celów rekreacyjnych i sportowych;

Gmina Skawina

•
•

wiślana trasa rowerowa biegnąca wzdłuż Wisły przez miejscowości znajdujące się
w gminie Skawina: Facimiech, Pozowice i Ochodzę;
zabytkowe parki dworskie wykorzystywane do celów rekreacyjnych.

Większość placówek oświatowych (szkoły średnie, podstawowe oraz przedszkola) stara się
przybliżać lokalne tradycje oraz historię miasta i gminy poprzez organizowanie lekcji o tej tematyce dla uczniów czy zapraszanie gości – znawców zagadnienia. Organizują również konkursy
wiedzy na temat historii i zwyczajów.
Wszystkie przedszkola i szkoły podstawowe w gminie ściśle współpracują z Muzeum Regionalnym. Pracownicy muzeum prowadzą lekcje muzealne dla najmłodszych mieszkańców miasta,
tak aby od najwcześniejszych lat mogli poznawać jego tradycję i historię. W ramach działań promocyjnych muzeum nieodpłatnie przekazuje najmłodszym książki, puzzle i inne gadżety ściśle
związane z historią gminy i jej legendami.

A

B
Źródło: Archiwum Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie

Ryc. 3. A. Dożynki gminne. B. Kapela ludowa z Radziszowa
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A

B

Źródło: Archiwum Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie / Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

Ryc. 4. A. Książka Legendy i bajania Gminy Skawina. B. Twórczość lokalnej artystki Marii Grucy

Źródło: Muzeum Regionalne w Skawinie / Archiwum Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie

Ryc. 5. Wystrój Muzeum Regionalnego w Skawinie

GMINA SŁABOSZÓW
W północnej części województwa małopolskiego, przy granicy z województwem świętokrzyskim, we wschodniej części Wyżyny Miechowskiej malowniczo położona jest gmina Słaboszów.
Materialne dziedzictwo kulturowe gminy Słaboszów stanowią obiekty i elementy małej architektury związane z budownictwem sakralnym (kościół pw. św. Mikołaja), obiekty dworsko-parkowe, zamki, budownictwo drewniane i ogrody wiejskie.
Mieszkańcy gminy wciąż przygotowują tradycyjne potrawy, w tym tradycyjne wyroby (np.
sery, nalewki, wędliny itd.). Tradycją kultywowaną od pokoleń jest również pszczelarstwo, a produktem tradycyjnym jest miód pochodzący z przydomowych pasiek.
Atutem gminy są piękne krajobrazy – unikalne widoki, panoramy z charakterystycznymi
dla tego obszaru elementami. Na terenie gminie Słaboszów występują stawy o powierzchni ok.
40 ha, jak również obszary objęte programem ,,Natura 2000”, na których występują chronione
gatunki roślin i zwierząt. W sołectwie Grzymałów spotkać można kwiaty z rodziny storczyków:
obuwika pospilitego (Cypripedium calceolus L.), gnieźnika leśnego (Neottia nidus-avis (L.) Rich.)
oraz kruszczyka szerokolistnego (Epipactis helleborine (L.) Crantz). W sołectwie Ilkowice występują natomiast rzadkie gatunki ptaków, takie jak żołna zwyczajna (Merops apiaster) czy cierniówka (Curruca communis).
W gminie działają Koła Gospodyń Wiejskich włączające się aktywnie w kultywowanie tradycji regionu podczas uroczystości plenerowych: dożynek, jarmarków czy wystaw.

A

B

Ryc. 1. A. Herb gminy Słaboszów. B. Lokalizacja gminy
na tle województwa małopolskiego
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Fot. J. Hernik

Ryc. 2. Kościół Imienia NMP w Kalinie Wielkiej
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Fot. J. Hernik

Ryc. 3. Dwór w Jabłoniowym Sadzie

Fot. J. Hernik

Ryc. 4. Zabytkowa dzwonnica w Słaboszowie

GMINA SPYTKOWICE
W zachodniej części województwa małopolskiego, na pograniczu 3 mezoregionów: Doliny Górnej Wisły, Pogórza Wielickiego i Rowu Skawińskiego położona jest gmina Spytkowice.
W bogato urzeźbiony teren gminy Spytkowice wkomponowały się m.in. obiekty stanowiące
materialne dziedzictwo kultury, w tym: zamek w Spytkowicach, pałac w Ryczowie wraz z otaczającym go parkiem, budynki sakralne (m.in. kościół św. Katarzyny w Spytkowicach wpisany do
Rejestru Zabytków Województwa Małopolskiego), liczne kapliczki i krzyże przydrożne.
Gmina Spytkowice słynie z lokalnych produktów, w tym m.in. sernika królewskiego, który
został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Na terenie gminy znajdują się liczne stawy i wiśliska, na których spotkać można również
rzadkie, chronione gatunki zwierząt (głównie ptaków) i roślin.
Kolejnymi przykładami dziedzictwa niematerialnego gminy Spytkowice są również stroje
ludowe posiadane przez każde Koło Gospodyń Wiejskich funkcjonujące na jej terenie. Warto
wspomnieć również o kultywowanych od lat tradycjach rękodzielniczych.
W gminie Spytkowice podejmowane są liczne działania mające na celu wykorzystanie jej
dziedzictwa kulturowego. Obiekty sakralne stale poddawane są renowacji w celu zachowania
ich wartości kulturowej oraz utrzymania w świetności dla przyszłych pokoleń. Pamięć o tych
miejscach wśród mieszkańców i turystów jest utrwalana dzięki materiałom turystycznym. Organizacja wydarzeń kulturalnych, w tym tych popularyzujących lokalne produkty, zwłaszcza

A

B

Ryc. 1. A. Herb gminy Spytkowice. B. Lokalizacja gminy na tle województwa małopolskiego
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wyroby rękodzielnicze, również może stanowić przykład wykorzystania potencjału dziedzictwa
kulturowego gminy. Na jej terenie znajdują się także izby regionalne, których funkcjonowanie
ma na celu przywrócenie pamięci „o dawnym życiu lokalnej społeczności”.

A

B
Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Spytkowice

Ryc. 2. A. Kościół w Spytkowicach. B. Zamek w Spytkowicach
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A

B
Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Spytkowice

Ryc. 3. A. Starorzecze Wisły. B. Wiślisko
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Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Spytkowice

Ryc. 4. Izba Regionalna w Ryczowie

GMINA STRYSZAWA
Na zachodnim krańcu województwa małopolskiego, na obszarze 3 mezoregionów: Beskidu Żywiecko-Orawskiego, Pasm Pewelsko-Krzeczowskich oraz Beskidu Małego zlokalizowana jest
gmina Stryszawa.
Gmina uznawana jest za główny ośrodek zabawkarstwa ludowego w Polce. Z tym rzemiosłem związane są liczne obiekty zabytkowe, m.in. drewniany „Dom Zabawkarza” w Stryszawie
czy też założenia dworsko-parkowe, tj. budynek Beskidzkiego Centrum Zabawki Drewnianej
w Stryszawie.
Wokół tradycji zabawkarskiej organizowane jest Święto Zabawki Ludowej w Stryszawie,
natomiast ludowi twórcy w Beskidzkim Centrum Zabawki Drewnianej w Stryszawie prowadzą
warsztaty, na których chętni mogą zobaczyć tradycyjne sposoby powstawania zabawek drewnianych, w tym ptaszków, kolebek, bryczek itp.
Gmina posiada również swoje tradycyjne potrawy. Przyrządzane są m.in. w czasie Powiatowego Konkursu Potraw Regionalnych „O złotą warzechę”, który jest chlubą gminy Stryszawa.
Unikalny krajobraz gminy można podziwiać ze ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych,
a także wieży widokowej.

.

A

B

Ryc. 1. A. Herb gminy Stryszawa. B. Lokalizacja gminy
na tle województwa małopolskiego
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Fot. J. Hernik

Ryc. 2. Kapliczki przydrożne w gminie Stryszawa

Fot. J. Hernik

Ryc. 3. Krajobraz gminy Stryszawa
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GMINA SUŁKOWICE
W środkowo-zachodniej części województwa małopolskiego, na pograniczu Pogórza Wielickiego
i Beskidu Makowskiego znajduje się gmina Sułkowice.
Gmina słynąca w minionym stuleciu z tradycji kowalskich dzisiaj powoli staje się miejscem
wypoczynku oraz rozwijającym się turystycznie i rekreacyjnie terenem. Malowniczo położona
gmina Sułkowice przyciąga swym urokiem, barwnymi krajobrazami oraz bogactwem leśnego
runa. Zachęca mieszkańców oraz przyjezdnych gości do rodzinnych wędrówek, zwiedzania
miejscowości na rowerze, a zimą szusowania na stoku narciarskim w Harbutowicach. Zielone
otoczenie, cisza i spokój z dala od wielkomiejskiego zgiełku sprzyjają dobremu samopoczuciu,
a dostępność komunikacyjna sprawia, że jest doskonałym celem nie tylko weekendowych wycieczek.
W gminie znajduje się wiele cennych kulturowo obiektów o szczególnym znaczeniu dla lokalnej społeczności. Są to m.in. pomniki, mogiły, kaplice oraz tablice pamiątkowe. Prowadzony
jest szereg prac konserwatorsko-remontowych w celu ochrony najcenniejszych zabytków.
Z kolei przykładem dobrych praktyk doceniania i wykorzystania niematerialnego dziedzictwa kulturowego w gminie Sułkowice jest kultywowanie lokalnych tradycji (np. tworzenie wieńców dożynkowych przez Koła Gospodyń Wiejskich), sięganie do rodzimej etnografii muzycznej
i tanecznej, przywracanie pieśni oraz melodii ludowych czy starych tańców i przekazywanie ich
młodemu pokoleniu przez działający w gminie Zespół Pieśni i Tańca Elegia.
Niematerialnym dziedzictwem są również produkty lokalne: miód ze spadzi iglastej z Harbutowic oraz sułkowicka krzonówka, zupa serwowana przez Koła Gospodyń Wiejskich podczas
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Źródło: Archiwum Urzędu Miejskiego w Sułkowicach

Ryc. 2. Rynek w Sułkowicach – zabytkowa szkoła z 1883 r. oraz kościół parafialny pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa

gminnych uroczystości oraz na Dniach Sułkowic, a przez mieszkańców przygotowywana na czas
Wielkanocy.
W gminie Sułkowice znajduje się największy w Małopolsce pod względem powierzchni rezerwat przyrody „Las Gościbia”. Krajobrazowy rezerwat położony jest na północnych stokach
Babicy, w północnej części Beskidu Średniego, w miejscowości Harbutowice. Utworzony został
w 2001 r. na obszarze 281,46 ha. Obejmuje źródliskowy obszar rzeki Gościbia, poprzecinany
7 równolegle płynącymi potokami, które łączą się w jeden ciek na wysokości ok. 380 m n.p.m.
Koryta strumieni urozmaicone są licznymi progami skalnymi tworzącymi malownicze kaskady.
„Las Gościbia” jest najbardziej atrakcyjnym przyrodniczo obszarem w regionie. Głębokie, wciosowe doliny posiadają specyficzny mikroklimat, co skutkuje obniżeniem pięter roślinnych o ok.
100 m. Teren porasta żyzna buczyna karpacka, w której dominuje buk z domieszką jodły i świerka. Jednak najcenniejszym zbiorowiskiem jest fragment boru dolnoreglowego wraz z niewielkimi płatami łęgów jesionowych. Lasy te są siedliskiem rzadkich gatunków flory, m.in. storczyków.
Oprócz tego obszaru w gminie objęte ochroną są pomniki przyrody: dęby, buki oraz cisy, w tym
2 najsłynniejsze im. prof. Mariana Raciborskiego.
W celu uatrakcyjnienia spędzania czasu w najciekawszych miejscach gminy oraz miejscach
ważnych ze względów historycznych tworzone są przystanki turystyczne z zapleczem informacyjnym, do którego należą m.in. tablice turystyczno-informacyjne. Dodatkowo w Sułkowicach
działa Izba Tradycji; odbywają się w niej zajęcia i prelekcje w ramach edukacji regionalnej,
na których poruszane są zagadnienia związane z historią, kulturą i osobami zaangażowanymi
w rozwój gminy.

GMINA SUŁOSZOWA
W północno-zachodniej części województwa małopolskiego, w centralnej części Wyżyny Olkuskiej zlokalizowana jest gmina Sułoszowa.
Największą atrakcją gminy jest zamek w Pieskowej Skale. Mieści się w nim filia Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu. Zabytek pełni funkcję muzeum, jego wnętrza stanowią przestrzeń dla stałych wystaw oraz różnego rodzaju imprez.
Na terenie gminy licznie występują przydrożne kapliczki – sukcesywnie odrestaurowywane
i zadbane ciągle są miejscami kultu religijnego.
Na terenie gminy znajduje się odremontowana zagroda „Orczykówka”, która pełni funkcję
pokazowej zagrody rolniczej.
W gminie działa 5 Kół Gospodyń Wiejskich, które kultywują lokalne tradycje z wykorzystaniem strojów ludowych charakterystycznych dla tego terenu. Każde z nich posiada po 10 kompletów strojów ludowych krakowskich. Dodatkowo w Centrum Kultury działa dziecięcy zespół
śpiewaczy również występujący w strojach regionalnych. Koła Gospodyń Wiejskich oraz Zespół
Dziecięcy wykorzystują stare ludowe teksty piosenek i ludowe przyśpiewki. Prezentacja strojów
odbywa się na uroczystościach kościelnych oraz uroczystościach gminnych, jak i przeglądach
organizowanych na szczeblu powiatowym czy wojewódzkim. Członkinie Kół i Centrum Kultury
kultywują tradycje bibułkarskie, wykonując kwiaty z bibuły prezentowane następnie podczas
Niedzieli Palmowej oraz corocznych dożynek. Podejmowane są również próby przekazywania
tajników tej sztuki w szkołach podstawowych.
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Utworzenie Doliny Prądnika stanowi przykład wykorzystania unikalnego krajobrazu gminy. Na jej obszarze występują liczne ostańce skalne, np. Maczuga Herkulesa, będące tematem
wielu legend, a także organizowane są wycieczki. Dnem doliny biegną szlaki turystyczne.
Do innych przykładów wykorzystania dziedzictwa kulturowego gminy można zaliczyć
organizowane przez kościół uroczyste procesje Bożego Ciała, z okazji których mieszkańcy
przygotowują barwne ołtarze w plenerze, oraz tradycję święcenia pól. Działalność kościoła
i różnych grup z nim związanych również przyczynia się do kultywowania dziedzictwa kulturowego regionu, co przejawia się w pięknych uroczystościach, jak wspomniana procesja
Bożego Ciała czy odpusty.

GMINA SZCZUCIN
W północno-wschodniej części województwa małopolskiego, na Nizinie Nadwiślańskiej leży
gmina Szczucin. Usytuowana jest na pograniczu 3 województw: małopolskiego, podkarpackiego
i świętokrzyskiego.
Gmina Szczucin nie posiada zbyt wielu obiektów zabytkowych i miejsc związanych z dziedzictwem kulturowym. Na uwagę zasługują jednak: zabytkowy park z budynkami bramnymi
z pierwszej połowy XIX wieku, zabytkowy kościół parafialny pw. św. Magdaleny w Szczucinie
z 1680 r., kamienna figura zwana „Markiem” z 1684 r., która prawdopodobnie została ufundowana z okazji przemarszu wojsk Jana Sobieskiego pod Wiedeń w 1684 r. dla uczczenia brata
króla – Marka Sobieskiego, starosty krasnostawskiego.
Na cmentarzu parafialnym położony jest pomnik powstańców z 1863 r. wraz z mogiłą gen.
Edwarda Dunajewskiego.
Głównym strojem ludowym na obszarze gminy jest strój krakowski: w wariancie męskim –
z pawim piórkiem przy czerwonej rogatywce, zaś w wersji dla kobiet – z połyskującym gorsetem
i kwiecistą spódnicą.
W gminie pielęgnowana jest tradycja wykonywania kwiatów z bibuły. Działają Koła Gospodyń Wiejskich, których członkinie wspólnie pielęgnują ludowe tradycje rękodzielnicze (robienie
serwetek na szydełku, wyszywanie, haftowanie, wykonywanie ozdób związanych ze świętami)
i podtrzymują tradycyjną kuchnię regionalną (przyrządzają: sakiewki z kaszanką, placki na blasze, kaczkę w cieście drożdżowym). Poszukują także starych zapomnianych receptur oraz form
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rękodzieła z minionych czasów. W gminie funkcjonuje również kapela ludowa wykonująca pieśni oraz tańce ludowe – Kapela Łęcanie.
Gmina Szczucin to obszar typowo rolniczy, niegdyś dominowała na tym terenie uprawa
truskawek, plantacje drzew owocowych oraz hodowla krów mlecznych. Obecna sytuacja spowodowała, że wiele gospodarstw rodzinnych upadło, a ich miejsce zajęły duże, wielkoobszarowe,
z jednorodną produkcją głównie zbóż, rzepaku i kukurydzy.
Dziedzictwo kulturowe to nie tylko zabytki, rękodzieło, ale także wydarzenia i dokonania
ludzi, którzy walczyli o przetrwanie państwa i kultury polskiej. Gmina Szczucin zabiega o zachowanie miejsc upamiętniających czas walk i osób poległych (m.in. Mogiła-Pomnik Upamiętniający Ofiary II Wojny Światowej w Szczucinie).

GMINA SZCZUROWA
Gmina Szczurowa położona jest w północnej części województwa małopolskiego, na obszarze
Niziny Nadwiślańskiej oraz Podgórza Bocheńskiego.
Liczne zabytki zlokalizowane na terenie gminy, będące jej materialnym dziedzictwem kulturowym, umożliwiają rozwijanie dobrych praktyk, do których należy m.in. utrzymanie układu urbanistycznego rynku w Uściu Solnym, pozyskiwanie środków zewnętrznych na odnowę zabytków,
wykorzystanie środków finansowych z funduszy europejskich, rządowych, samorządowych oraz
prywatnych na zadania związane z poprawą stanu zabytków, zahamowanie procesu degradacji
wartościowych obiektów, opieka nad grobami żołnierzy i pomnikami z czasów II wojny światowej,
remonty, konserwacje dworów, figur przydrożnych, kaplic, administrowanie gminnymi zasobami
dziedzictwa kulturowego, opracowanie i prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków.
W zasobach gminy Szczurowa znajdują się przede wszystkim zabytki, takie jak: dwory, kościoły, cmentarze, domy, kaplice, figury przydrożne, parki i ogrodzenia. Perłą gminy jest usytuowany w centrum Szczurowej pałac rodu Kępińskich. Jego fundatorem byli ostatni właściciele
Szczurowej, Anastazja i Jan Kępiński herbu Niesobia. Pałac otacza park dworski z zabudowaniami. Wnętrze zdobi piękna polichromia. Budynek został odrestaurowany.
Co roku od niemal 40 lat w gminie Szczurowa odbywa się Krakowski Wianek, czyli Regionalny Przegląd Zespołów Folklorystycznych, Kapel Ludowych, Grup Śpiewaczych i Śpiewaków
Ludowych im. Jędrzeja Cierniaka. Jest to wydarzenie, które ma charakter konkursu, a jego głównym celem jest kultywowanie i podtrzymywanie ludowych tradycji, ich ochrona i dokumentacja
oraz przekaz pokoleniowy folkloru słowno-muzycznego, tanecznego, gwary, obrzędów, zwycza-
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Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Szczurowa

Ryc. 2. Pałac Kępińskich w Szczurowej

jów i obyczajów ludowych głęboko zakorzenionych w regionie zamieszkiwanym niegdyś przez
Krakowiaków Wschodnich, Zachodnich oraz Pogórza Ciężkowickiego.
Na terenie gminy działa również kilkanaście Kół Gospodyń Wiejskich. Ich członkinie troszczą się o zachowanie lokalnych tradycji kulinarnych oraz obrzędów np. związanych z wyplataniem / przygotowywaniem wieńców dożynkowych.
Kolejnym dużym wydarzeniem kulturalnym są dożynki, które odbywają się w sierpniu.
Udział w nich biorą tradycyjne grupy wieńcowe oraz mieszkańcy. Na scenie występują wówczas
członkowie kapel muzycznych, tancerze ludowi oraz osoby przedstawiające tradycyjny obrzęd
dożynkowy. Swoje stoiska mają rękodzielnicy, artyści oraz wspomniane Koła Gospodyń Wiejskich, które prezentują tradycje kulinarne regionu.
W ostatnim czasie nakręcony został film / lekcja historyczna o życiu i zwyczajach Krakowiaków Wschodnich. Miejscem planu zdjęciowego była tradycyjna chata chłopska będąca elementem wystawy Muzeum Okręgowego, w nagraniu udział wziął profesjonalny aktor wcielający
się w XIX-wiecznego chłopa. O wiarygodność powstałego obrazu zadbano poprzez użycie odpowiednich rekwizytów oraz strojów.
Przyrodniczymi elementami dziedzictwa kulturowego gminy są m.in. park w Strzelcach
Wielkich, park w Dołędze oraz park w Szczurowej.
W ramach projektu „Rewitalizacja obiektów społeczno-kulturowych i przestrzeni publicznych na terenie gminy Szczurowa” przeprowadzono odpowiednie prace w parku w Strzelcach
Wielkich (m.in alejki, mała architektura, monitoring, wykonanie prac dendrologicznych).
Zasoby kulturowe gminy podnoszą jej atrakcyjność turystyczną. Gmina wydaje publikacje promujące dziedzictwo kulturowe regionu. Organizowane są również spotkania i tworzone koła tematyczne, których członkowie mają możliwość zapoznawania się i wymiany wiedzy z zakresu tradycji
i historii lokalnego dziedzictwa kulturowego. Podejmuje się działania mające na celu uświadamianie społeczności lokalnej wartości obiektów zabytkowych, potrzeby ich zachowania oraz ochrony.
W ramach edukacji historycznej dla dzieci i młodzieży szkolnej organizowane są imprezy, konkursy
i przeglądy poświęcone zabytkowym obiektom oraz dziedzictwu niematerialnemu gminy.
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GMINA SZERZYNY
Na wschodnim krańcu województwa małopolskiego, w centralnej części Pogórza Ciężkowickiego położona jest gmina Szerzyny.
Gmina Szerzyny posiada liczne zabytki stanowiące jej materialne dziedzictwo kulturowe,
do których zaliczane są m.in. dwór szlachecki Ocieskich, Uniatyckich, Kochanowskich z XVI
wieku w Szerzynach, dworska oficyna w Szerzynach z XVII wieku, zabudowania zespołów
dworskich i park w Ołpinach z przełomu XVIII i XIX wieku. Do zabytków należą również obiekty
sakralne, tj. kościół pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Szerzynach z 1929 r., kościół pw. św. Marcina w Czermnej z 1520 r., kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ołpinach,
kościół pw. św. Małgorzaty w Żurowej z 1529 r., jak również liczne kapliczki przydrożne, figury,
krzyże w Szerzynach, Czermnej, Ołpinach, Swoszowej i Żurowej.
Na terenie gminy znajduje się pomnik upamiętniający poległych podczas wojen mieszkańców, a także cmentarze wojenne w Szerzynach i Ołpinach. W Ołpinach zlokalizowany jest
również cmentarz żydowski. Na liście zabytkowych obiektów można umieścić także ogrodzenie
przykościelne w Czermnej, dzwonnicę przykościelną w Żurowej, jak i księgi parafialne w Szerzynach, Czermnej i Ołpinach.
Charakterystyczna dla tego regionu gwara przetrwała głównie wśród starszego pokolenia. Różni się nieco w poszczególnych miejscowościach należących do gminy. Gwara i stroje
pogórzańskie wykorzystywane są podczas imprez kulturalnych, np. przedstawień organizowanych z okazji dorocznych świąt (dożynki, zwyczaje jesienne z kiszeniem kapusty i darciem pierza). Działające kapele regionalne występują w strojach regionalnych, a w swoim repertuarze
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Ryc. 2. A. Kościół i budynek dworu w Szerzynach. B. Kościół pw. św. Marcina w Czermnej

wykorzystują gwarę znaną z przekazu starszego pokolenia i na tej podstawie spisaną. Na terenie
gminy przygotowywane są przedstawienia teatralne (np. Herody, Jasełka, Kolędnicy z gwiazdą).
Takie tradycyjne zawody, jak bednarstwo, kowalstwo, rymarstwo, wikliniarstwo, słomkarstwo czy koronkarstwo wciąż są uprawiane na terenie gminy. Wyroby osób trudniących się tymi
rzemiosłami prezentowane są podczas wydarzeń kulturalnych.
Zachowały się również receptury tradycyjnych potraw i produktów, takich jak: paciarka zw.
dziamą, prołzioki, gomółki, żur żurowski, jagodzianki, udka w kapuście, borowiki marynowane,
podpłomyki, chleb na liściu kapusty, nalewki czy syropy z ziół.
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II. Dziedzictwo kulturowe gmin Małopolski w świetle badań ankietowych
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Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Szerzyny

Ryc. 3. A. Cmentarz wojenny nr 33 w Szerzynach. B. Cmentarz wojenny nr 34 w Ołpinach

Mozaikowy krajobraz gminy Szerzyny tworzą pola uprawne poprzeplatane laskami, pagórkami, wąwozami i skarpami. Regionalne lasy posiadają nazwy zapożyczone od występujących
gatunków roślin (np. Grabina, Borówka). Spotkać można chronione gatunki roślin i zwierząt,
których obrazy wykorzystywane są w edukacji młodego pokolenia. Niestety ze względu na brak
uprawy zanikają kwieciste łąki w dolinach. Warto również nadmienić, że przez obszar gminy
przebiegają szlaki piesze i konne. Rozległe przestrzenie i pagórkowaty krajobraz czynią tutejsze
tereny szczególnie malowniczymi.
Mieszkańcy gminy i placówki kultury kultywują tradycyjne zwyczaje, np. wicia wieńców
dożynkowych czy tworzenia pisanek. Organizują także wystawy rękodzieła artystycznego.
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Ryc. 4. A. Pagórkowaty krajobraz w Czermnej. B. Panorama Żurowej

Na terenie gminy odbywają się również przeglądy kapel i zespołów regionalnych oraz imprezy etnograficzne (np. „Żniwa w Paryi”, „Sianokosy”) z wykorzystaniem dawnych narzędzi,
gwary lokalnej, ubiorów, z pokazami dawnej pracy w polu i w gospodarstwie.
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GMINA TOKARNIA
Gmina Tokarnia położona jest w środkowo-zachodniej części województwa małopolskiego,
w przeważającej części na obszarze Beskidu Makowskiego, fragmentem południowo-wschodnim
obejmuje Beskid Wyspowy.
W silnie urzeźbiony krajobraz pogórzy wpisuje się tradycyjne budownictwo drewniane.
Do dziedzictwa szczególnie kultywowanego na tym obszarze należą tradycyjne wyroby (kwiaty bibułkowe, nalewki), rzeźba ludowa i wzory artystyczne, zwyczaje (tradycje wielkanocne
jak Konkurs na Najwyższą i Najpiękniejszą Palmę organizowany w Niedzielę Palmową oraz
procesja z figurą Jezusa na osiołku, a także tuka, dożynki gminne, kolędowanie), stroje ludowe (Grupa Górali Polskich Kliszczacy) oraz unikalne krajobrazy (punkty widokowe, panoramy,
w tym Kalwaria Tokarska, na której co roku odbywa się Akcja Odkryj Beskid Wyspowy). Na
terenie zabytkowego parku znajduje się dwór Targowskich, w którym mieści się stała ekspozycja historyczna.
O kultywowanie tradycji i zachowanie dziedzictwa troszczy się samorządowa instytucja
Kliszczackie Centrum Kultury.

A

B

Ryc. 1. A. Herb gminy Tokarnia. B. Lokalizacja gminy
na tle województwa małopolskiego
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Fot. B. Dyrcz. Źródło: Archiwum
Kliszczackiego Centrum Kultury

Ryc. 2. Niedziela Palmowa w Tokarni

A

Fot. B. Dyrcz. Źródło: Archiwum
Kliszczackiego Centrum Kultury

B

Ryc. 3. A. Herody z Tokarni.
B. Młodzieżowy Zespół Kliszczacy
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GMINA TYMBARK
Gmina Tymbark zlokalizowana jest w centralnej części województwa małopolskiego, w geograficznych granicach Beskidu Wyspowego.
Kulturowe dziedzictwo materialne gminy stanowią m.in. budynek Urzędu Gminy w Tymbarku, kościół parafialny, kaplica Myszkowskich, młyn w Podłopieniu, stare stodoły, układ urbanistyczny rynku w Tymbarku.
Do elementów dziedzictwa niematerialnego gminy należą m.in. zwyczaje i tradycyjne obrzędy wciąż kultywowane oraz tradycyjne potrawy przyrządzane przez Koła Gospodyń Wiejskich.
Spośród walorów przyrodniczych gminy można wymienić unikatowe rozłożenie skał w korycie
potoku Słopniczanka w Tymbarku, panoramy widokowe z gór Paproć i Łopień.
Na terenie gminy organizowane są konkursy: na potrawy regionalne, na najpiękniejszą zagrodę wiejską pn. „Piękno wokół nas”, a także degustacje potraw regionalnych podczas imprez
kulturalnych. Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich biorą czynny udział w uroczystościach patriotycznych, kulturalnych i religijnych.

A

B

Ryc. 1. A. Herb gminy Tymbark. B. Lokalizacja gminy
na tle województwa małopolskiego
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A

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Tymbark

Ryc. 2. A. Kościół parafialny w Tymbarku. B. Kaplica Myszkowskich

B
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Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Tymbark

Ryc. 3. Zabytkowy budynek Urzędu Gminy w Tymbarku

A

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Tymbark

B

578

Ryc. 4. A. Członkinie Koła Gospodyń
Wiejskich Podłopień. B. Zabytkowa stodoła w Tymbarku

GMINA WIELKA WIEŚ
W północno-zachodniej części województwa małopolskiego, na Wyżynie Olkuskiej oraz na pograniczu Rowu Krzeszowickiego i Pomostu Krakowskiego położona jest gmina Wielka Wieś.
Do najbardziej rozpoznawalnych zabytków gminy należy dwór w Tomaszowicach, którego
historia jest ściśle związana z tą miejscowością, która powstała w XIII wieku (4 km od dzisiejszych granic Krakowa) i stanowiła własność rycerską wymienioną po raz pierwszy w 1372 r.
Na przestrzeni wieków posiadłość przechodziła przez ręce wielu rodzin, ostatecznie w 1844 r.
majątek przejął Roman Konopka (1813–1891), prawnik, a także znakomity administrator Tomaszowic. Ostatnim przedwojennym właścicielem dworu był Ludwik Bogusz. Po II wojnie światowej wieś wraz z zabudową dworską została przejęta przez Skarb Państwa. Był to trudny okres
dla tego miejsca, ponieważ zdewastowano nie tylko budynki, ale także piękny ogród założony
według zapisków w 1847 r.
W 1996 r. nowym właścicielem dworu został Ziyad Raoof, prawnik pochodzący z irackiego
Kurdystanu, który po zobaczeniu zdewastowanego zespołu dworsko-parkowego w Tomaszowicach zrozumiał, że obiekt ten będzie celem jego działań w kolejnych latach. Od samego początku wierzył, że podniesie to miejsce z ruiny i przywróci świetność wyjątkowemu dworowi,
w którym bywał m.in. Oskar Kolberg (1814–1890), twórca polskiej folklorystyki. Obecnie, od
2000 r. na terenie dworu w Tomaszowicach, w odnowionych zabudowaniach znajduje się hotel
i restauracja Nowy Spichlerz z salami konferencyjnymi, bankietowymi i wystawowymi (budynek
dworu zamieszkują właściciele). Natomiast historyczny park jest miejscem licznych plenerowych

A

B

Ryc. 1. A. Herb gminy Wielka Wieś. B. Lokalizacja gminy na tle województwa małopolskiego
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wydarzeń, w tym imprez artystycznych i biznesowych, a także wielu rodzinnych uroczystości,
pikników, bankietów i przyjęć na łonie natury.
Innym rozpoznawalnym zabytkiem w gminie Wielka Wieś jest drewniany kościół w Modlnicy. Dokładnie naprzeciw dworu w Modlnicy, w południowych rubieżach Jury Krakowsko
-Częstochowskiej, niedaleko Krakowa, wśród okazałych drzew pomnikowych, stoi w centralnej
części wsi drewniany kościółek św. Wojciecha i Matki Boskiej Bolesnej z 1553 r. Ta efektowna
świątynia powstała na planie krzyża, ale w 1622 r. ramię północne zastąpiono murowaną,
renesansową kaplicą grobową rodziny Kucharskich. Warto zwrócić tu uwagę na gotyckie portale. W pięknym wnętrzu drewnianego kościółka podziwiać można natomiast renesansową
polichromię z 1562 r. oraz XVII-wieczną polichromię w kaplicy. W ołtarzu głównym znajduje
się gotycki obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Przy kościele stoi też drewniana dzwonnica.
W sezonie kościółek udostępniony jest dla turystów. Kościół w Modlnicy leży na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.
We wsi Biały Kościół znajduje się kościół pw. św. Mikołaja, który jest przykładem murowanej architektury sakralnej z drugiej połowy XIX wieku. W ołtarzu głównym świątyni znajduje
się XVII-wieczny obraz Matki Boskiej Śnieżnej. Według podania w miejscu obecnego kościoła
znajdowała się przed wiekami kapliczka, przy której mieszkał starzec, który przejeżdżających
tym traktem błagał o ofiarę na obielenie kościółka. Utrzymany w czystości i wybielony budynek
zyskał nazwę Białego Kościoła.
We wsi Giebułtów znajduje się uroczy kościół pod wezwaniem św. Idziego powstały w latach
1602–1604. Wewnątrz zachowały się polichromie z XVII wieku, płyty nagrobne, m.in. gotycka
płyta nagrobna rodziny Oraczowskich z połowy XV wieku oraz renesansowa rodziny Giebułtowskich z końca XVI wieku, opatrzona inskrypcjami w języku polskim.
Przykładem dobrych praktyk doceniania i wykorzystania dziedzictwa niematerialnego jest
Przegląd Folklorystyczny im. Józefa Lachnera. Wydarzenie to od 2006 r. organizuje Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi w Modlnicy ku pamięci Józefa Lachnera (ur. 6 marca
1907 r. w Barcicach, zm. 1990 r.) – nauczyciela, społecznika, folklorysty, malarza, muzyka
i artysty związanego z podkrakowską Modlnicą. Jego ogromną pasją było przede wszystkim
muzykowanie, słuchanie ludowych śpiewów i pisanie melodii. Dbał o przetrwanie obrzędów
ludowych, takich jak: pucheroki, szopki, korowody kolędników czy dożynki. Zebrał wiele informacji, tekstów oraz zapisów muzycznych związanych z lokalnym folklorem. Był animatorem
regionalnej aktywności artystycznej. Działał w związku teatrów ludowych, kierował Teatrem
Regionalnym w Krakowie. Przegląd Folklorystyczny im. Józefa Lachnera to święto wszystkich
zespołów ludowych z terenu gminy. Tego dnia scena w Modlnicy mieni się tysiącem kolorowych
cekinów z krakowskich gorsetów, a w całej wsi rozlega się muzyka ludowa wzbogacona o teksty
w krakowskiej gwarze.
W gminie odbywa się tzw. Krakowska Godka, tj. festiwal gwary i tradycji krakowskiej organizowany od kilku lat przez gminę Wielka Wieś oraz Stowarzyszenie Bene Tibi we współpracy
z Telewizją Kraków. W amfiteatrze przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Modlnicy co roku prezentuje się ponad 200 uczestników konkursów, artystów, twórców, ludzi nauki, kultury i sztuki,
w tym popularnych i lubianych aktorów występujących na scenach krakowskich teatrów. Uczestnicy wydarzenia – zarówno ci, którzy przybyli z różnych części Małopolski, jak i mieszkańcy
gminy – biorą udział w różnorodnych konkursach. Festiwal to święto wszystkich Krakowiaków
podkreślające znaczenie małych ojczyzn – ich tradycji i lokalnej gwary. Główną ideą i celem tego
przedsięwzięcia jest przypomnienie oraz propagowanie pięknej „krakowskiej godki”.
W gminie Wielka Wieś organizowane są również dożynki. Tradycja dziękczynienia za zebrane plony i ukończenie żniw to od wieków nieodłączny element kultury narodowej. Każdego roku
na kilka dni przed tym wydarzeniem członkinie zespołów regionalnych spotykają się i wiją piękne wieńce ze zbóż i kwiatów pochodzących ze zbiorów. W dniu uroczystości dożynkowych wszy-
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scy uczestnicy w odświętnych strojach spotykają się na uroczystych mszach świętych, a następnie w kolorowych korowodach przechodzą przez swoje miejscowości wraz z wieńcami, chlebami
dożynkowymi i innymi darami. Pochód ten zaprasza wszystkich mieszkańców do wspólnego
świętowania. Gospodarze uroczystości witają gości, wręczając im lub dzieląc się symbolicznymi
chlebkami dożynkowymi. Biesiadnicy mają okazję zapoznać się z lokalną kulturą, którą przybliżają występy zespołów i kół regionalnych oraz smaczne potrawy i przetwory regionalne. Towarzyszące temu tańce i śpiewy trwają przez całą noc do rana.
We wsi Czajowice, nieopodal drogi krajowej 94, znajduje się niezwykle malownicza ruina
dawnego pieca do wypalania wapna. Jest to budowla o kształcie walca, wzniesiona z kamienia
wapiennego, spięta metalowymi klamrami. Wewnątrz zachowały się relikty ceglanej obudowy
pieca. Na koronie murów znajdują się pozostałości metalowej konstrukcji – najpewniej barierek i uchwytu do windowania ciężarów. Natomiast od strony północno-wschodniej, w rejonie
wzniesienia zwanego Dużymi Skałkami, zobaczyć można pozostałości dużego kamieniołomu,
w którym pozyskiwano wapień jurajski na potrzeby omawianego wapiennika.
Innym walorem przyrodniczym gminy jest Dolina Będkowska. To jedna z najdłuższych dolin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, jednocześnie przepiękna przyrodniczo, z wieloma cie
kawymi formacjami skalnymi. Jest jedną z 7 dolin wchodzących w skład Parku Krajobrazowego
Dolinki Krakowskie. Posiada odpowiednie warunki dla wycieczek pieszych i rowerowych. Piesze
zwiedzanie najlepiej rozpocząć w miejscowości Będkowice, która leży pomiędzy Dolinami: Będkowską i Kobylańską. W ten sposób można zobaczyć je obie.
Dolina Będkowska charakteryzuje się stromymi ścianami, z licznymi odnogami w postaci wąwozów, kanionów z bardzo ciekawymi formacjami skalnymi oraz jaskiniami, źródłami,
a nawet wywierzyskiem. Droga, po której przemieszczają się zwiedzający, nie jest udostępniona
samochodom, w związku z czym zarówno spacery, jak i wycieczki rowerowe są bezpieczne,
a piękno otaczającej przyrody można podziwiać w ciszy. Do dyspozycji oddane są 3 szlaki: niebieski – biegnący przez całą długość doliny, zielony – prowadzący z miejscowości Łazy, przez
środkową część Doliny Będkowskiej, do Wierzchowia, oraz żółty – prowadzący z Będkowic bocznym wąwozem przez fragment Doliny Będkowskiej, Dolinę Szklarki, rezerwat przyrody Dolina
Racławki, do Paczółtowic.
Zlokalizowana na terenie gminy Jaskinia Wierzchowska Górna, powstała w wapieniach górnojurajskich, stanowi doskonały przykład podziemnej formy krasowej. Długość Jaskini Wierzchowskiej to prawie 1000 m podziemnego labiryntu wiodącego przez bajkowo ukształtowane sale
i korytarze. To największa jaskinia na terenie Jury Krakowskiej. Jej wnętrze budziło zainteresowanie wśród naukowców już w XIX wieku. Badania naukowe prowadzone wówczas m.in. przez Jana
Zawiszę oraz Gotfryda Ossowskiego dały materialne dowody intensywnego osadnictwa w epoce
neolitu (ok. 7 tys. lat). W jaskini tej podczas prac archeologicznych znaleziono fragmenty naczyń,
narzędzi oraz ślady po ogniskach. Interesującymi jawią się osady jaskiniowe z punktu widzenia
paleontologii. W namulisku natrafiono m.in. na kości niedźwiedzi jaskiniowych, hien oraz innych
zwierząt występujących na tym obszarze w epoce lodowcowej. Dzisiaj Jaskinia Wierzchowska
Górna posiada najdłuższą trasę turystyczną ze wszystkich jaskiń w Polsce. Prowadzi ona krętym
Przesmykiem Długim, poprzez Salę z Kotłami i Hotelik, do największej komory jaskiniowej – Sali
Balowej i dalej do Sali Człowieka Pierwotnego. Ściany i strop komór pokrywa ładna szata naciekowa. Dużą atrakcją są nietoperze (głównie podkowce małe) oraz pająki Meta menardi. Jaskinię
Wierzchowską można zwiedzać z wykwalifikowanym przewodnikiem. Prowadzi przez nią wytyczona, bezpieczna i profesjonalnie oświetlona trasa. Posiada ona status pomnika przyrody na
terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie oraz stanowi jeden z kluczowych punktów
programu turystyczno-rekreacyjnego pod nazwą Pierścień Jurajski.
W pobliżu Jaskini Wierzchowskiej Górnej znajduje się też wielki otwór Jaskini Mamutowej
(Wierzchowskiej Dolnej), która słynie dzisiaj z ekstremalnych tras wspinaczkowych z przewie-
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szeniami. Kilka wyznaczonych tu tras osiąga stopień VI.6+ czy nawet VI.7+ (Chomeini, Nieznośna Lekkość Bytu, Capoeira). Dostępne są także łatwiejsze trasy.
Dolina Kluczwody, zwana także Doliną Wierzchówki, rozciąga się na długości ok. 7 km.
Najbardziej malowniczą, a także interesującą jest jej środkowa część pomiędzy Wąwozem Zelkowskim a Gackami, o zmiennym przebiegu i jarowym charakterze, z szeregiem grup jurajskich
skał. Wśród nich na uwagę zasługują Skały Zamkowe. Na ich wypłaszczeniu w latach 1993–1995
odsłonięto i zabezpieczono zarysy murów przyziemia rycerskiego zameczku, którego budowę,
prowadzoną w pierwszej połowie XIV wieku z inicjatywy sędziego krakowskiego Jana z Syrokomli (dziś Janowca w Lubelskiem), porzucono z uwagi na obsunięcie się części murów. Inną historyczną ciekawostką są stylizowane słupy graniczne Rosji i Austro-Węgier, ustawione na prywatnej posesji w pobliżu wylotu Wąwozu Zelkowskiego. Przypominają one, że w okresie zaborów
dnem Doliny Kluczwody (od Ujazdu), następnie wspomnianym Wąwozem Zelkowskim przebiegała austriacko-rosyjska granica. Walory przyrodnicze doliny najlepiej prezentuje rezerwat leśny
obejmujący 35,22 ha jej zachowanych zboczy i częściowo wierzchowin.

GMINA WIŚNIOWA
W centralnej części województwa małopolskiego, na pograniczu 3 mezoregionów: Beskidu Makowskiego, Pogórza Wiśnickiego i Beskidu Wyspowego leży gmina Wiśniowa.
Na materialne dziedzictwo kulturowe gminy składają się obiekty i elementy małej architektury sakralnej: zabytkowy kościół drewniany w Wiśniowej, kamienny kościół w Węglówce (tzw.
górny kościół), a także budownictwo drewniane, chałupy oraz dawna bożnica żydowska.
Do niematerialnych elementów dziedzictwa kulturowego należą tradycyjne potrawy i wyroby (np. sery, nalewki, wędliny, święconka wielkanocna, kołacz), zwyczaje i tradycje – zarówno
te kultywowane, jak i te już niekontynuowane, ale wciąż pamiętane przez nielicznych mieszkańców, np. kolędowanie po domach czy Dziady Śmiguśne w Poniedziałek Wielkanocny. Na terenie
gminy wciąż żywe są jeszcze tradycje rękodzielnicze, powstają wyroby rzemieślnicze, m.in. hafty, koronki, wzory artystyczne / ludowe (np. motywy kwiatowe). Nadal uprawiane są dawne zawody. Kulturę właściwą dla tego regionu reprezentują również stroje ludowe oraz gwara wiejska.
Na uwagę zasługują odbywające się w gminie Wiśniowa: Małopolski Festiwal Teatrów Wiejskich
oraz Przegląd Śpiewaków i Gawędziarzy.
Teren gminy Wiśniowa charakteryzuje się unikalnymi widokami i malowniczymi panoramami.

A

B

Ryc. 1. A. Herb gminy Wiśniowa. B. Lokalizacja gminy
na tle województwa małopolskiego
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GMINA ZABIERZÓW
Gmina Zabierzów położona jest w północno-zachodniej części województwa małopolskiego,
w zasięgu 5 mezoregionów: Garbu Tenczyńskiego, Rowu Krzeszowickiego, Wyżyny Olkuskiej,
Obniżenia Cholerzyńskiego oraz Pomostu Krakowskiego.
Elementami dziedzictwa kulturowego gminy Zabierzów są obiekty i zespoły wpisane do
rejestru zabytków, obiekty wpisane do ewidencji obiektów zabytkowych oraz stanowiska archeologiczne. W miejscowych planach obowiązują strefy konserwatorskie dotyczące obiektów i zespołów obiektów wraz z ich bezpośrednim otoczeniem w następujących miejscowościach: Balice,
Bolechowice, Karniowice, Kochanów, Kobylany, Niegoszowice, Pisary, Radwanowice, Rudawa,
Rząska, Ujazd, Więckowice i Zabierzów.
Na terenie gminy Zabierzów znajdują się liczne zabytki, wybrane z nich przedstawiono
poniżej.
Kościół parafialny pw. Apostołów Piotra i Pawła w Bolechowicach. Najstarszą częścią
świątyni są prezbiterium i zakrystia wzniesione w 1393 r. z fundacji biskupa Piotra Wysza, a także XV-wieczna część murów nawy, którą przebudowano w XVII wieku, a następnie w latach
1912–1913 przedłużono. Wówczas też wzniesiono charakterystyczną dla krajobrazu wsi wysoką wieżę zegarową, której jednak nie wykończono z uwagi na wybuch wojny. W wyposażeniu
wnętrza, w większości barokowym, na uwagę zasługuje ołtarz główny z obrazem Ukrzyżowania,
namalowanym w 1685 r. przez Jana Trycjusza (Tretkę), nadwornego artystę królów Jana Kazimierza, Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego. Spośród wcześniej datowanych elementów wystroju warto wymienić gotycką dekorację malarską ścian prezbiterium z lat

B
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Ryc. 1. A. Herb i znak graficzny gminy Zabierzów. B. Lokalizacja gminy na tle województwa
małopolskiego

584

Gmina Zabierzów

A

B
Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Zabierzów

Ryc. 2. A. Pałac w Balicach. B. Zespół willi w Kochanowie

1410–1420, którą odkryto w latach 60-tych XX wieku podczas restauracji kościoła. Przedstawia
ona m.in. sceny figuralne Ukrzyżowania i św. Krzysztofa oraz elementy ornamentalne, w tym
herb fundatora świątyni – Bróg. Natomiast polichromia w nawie została wykonana współcześnie, w latach 1994–1997. W otoczeniu kościoła zachowały się 3 sędziwe lipy uznane za pomniki przyrody. W jego pobliżu warto również zwrócić uwagę na niewielki, zwieńczony orłem,
kamienny pomnik. Został on wystawiony w 1928 r., w 10. rocznicę odzyskania niepodległości
dla upamiętnienia mieszkańców Bolechowic – ofiar I wojny światowej.
Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych w Rudawie z uwagi na wczesnogotyckie prezbiterium z ok. 1300 r. (sklepienie z 1868 r.) uznawany jest za jedną z najstarszych spośród ceglanych budowli wzniesionych na terenach małopolskich wsi. Nawa pierwotnie drewniana pod
koniec XV wieku została zastąpiona murowaną, którą przebudowano na początku XVII wieku.
Przylegają do niej: drewniana wieża – dzwonnica z 1541 r. oraz dobudówka z 1631 r. o renesan-
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A

B
Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Zabierzów

Ryc. 3. A. Zabytkowy kościół w Rudawie. B. Zabytkowy kościół w Bolechowicach

sowych formach. Wnętrze kościoła, po zmianach dokonanych w latach 60-tych XX wieku, prezentuje się dość skromnie. W nawie zwraca uwagę renesansowy podstropowy fryz, o motywach
roślinnych z ok. 1600 r., w prezbiterium – relikty gotyckich polichromii z XIV wieku i ok. 1470 r.,
zaś w wyposażeniu – okazały, bogato zdobiony, barokowy ołtarz główny wykonany zapewne
przed 1617 r. Umieszczono w nim otoczony miejscowym kultem, gotycki obraz Matki Boskiej
z Dzieciątkiem na ręku (w typie Hodegetrii) z ok. 1450 r., który jest zasuwany manierystycznym
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obrazem św. Anny Samotrzeć, powstałym ok. 1600 r. Ciekawym zabytkiem, z uwagi na czytelną
inskrypcję w języku staropolskim, pozostaje wmurowana w prawą ścianę nawy renesansowa,
kamienna płyta nagrobna zmarłej w 1578 r. Elżbiety z Giebułtowskich Pisarskiej. Kościół otacza
wzniesiony przed 1783 r. mur z bramą, kostnicą w narożu oraz przyległą wieżą, tzw. zegarową,
z przejściem na plebański dziedziniec oraz nadbudowaną w jego obwodzie nowszą dzwonnicą.
Przy Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów (SCKiPGZ) działa grupa
rękodzielnicza „Koronkarki z Rudawy”. Beata Jarema – twórczyni ludowa i członkini grupy – wyjaśnia następująco zasady wykonania koronki klockowej: „Mamy 5 par klocków, czyli 10 nitek,
które wiszą pionowo na szpileczkach. Do tego jedną parę klocków, czyli 2 nitki, które z lewej

A

B
Źródło: SCKiPGZ

Ryc. 4. A. Ceramiczna ściana w SCKiPGZ. B. Koronka klockowa
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przechodzą na prawą, tam zaczepiamy je szpilką i idziemy z prawej na lewą. Każdą nitkę trzeba jakoś spleść”. Dodaje również: „Zależy mi bardzo na tym, żeby ta tradycja przetrwała. Często na różnych pokazach, na przykład w czasie dożynek, zachęcam, żeby spróbować parę razy
przerzucić klockami”. Panie spotykają się w miejscowej Bibliotece Publicznej. Rudawa w gminie
Zabierzów to jedno z zaledwie kilku miejsc w Polsce, w których powstaje koronka klockowa,
w 2016 r. wpisana na krajową listę dziedzictwa niematerialnego. Beata Jarema jest najlepszym
przykładem tego, że na naukę nigdy nie jest za późno. Koronką klockową zajęła się kilka lat
temu, umiejętności jej tworzenia nie wyniosła z domu, na Lubelszczyźnie – skąd pochodzi – nie
ma takiej tradycji. Do ważnych osiągnięć twórczyni ludowej należy II nagroda w kategorii „koronka nowoczesna” na XVII Międzynarodowym Festiwalu Koronki Klockowej w Bobowej. Na pokazach panią Beatę rozpoznać można po ubiorze, która zawsze prezentuje się w stroju ludowym,
w gorsecie zrobionym na wzór gorsetu rudawskiego sprzed 100 lat.
W Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów w ramach projektu „Seniorzy w akcji” można się nauczyć tworzenia biżuterii, kwiatów i ozdób okolicznościowych, m.in.
wielkanocnych jaj z tasiemki, wyplatania koszy z wikliny papierowej. Uczestniczki – udział biorą
bowiem przeważnie kobiety – dzielą się swoimi umiejętnościami ze sobą nawzajem. Warsztaty
mają charakter otwarty, odbywają się co tydzień. Zaawansowanych umiejętności wymaga natomiast wyrób tradycyjnych gorsetów. Można się tego nauczyć pod okiem hafciarek.
Tradycyjny zabierzowski gorset jest zrobiony z czarnego aksamitu, ma doszyte u dołu kaletki lub listwę ułożoną w kontrafałdy. Do dekoracji używa się guziczków białych lub kolorowych. Haft wyróżnia przedstawianie łodyżek kwiatowych. Gorsety stroju krakowskiego
zaprezentowano w 2018 r. na specjalnej wystawie, która zamykała cykl zajęć prowadzonych
przez hafciarki. Zajęcia te były elementem programu Etnogranie ułożonego tak, by pokazać
bogactwo dziedzictwa ludowego gminy. Podczas szeregu warsztatów mieszkańcy i ich goście
poznawali m.in. małopolskie tradycje i obrzędy, muzykę i taniec oraz miejscową kuchnię.
Powstała wielkoformatowa gra, której elementy odwoływały się do lokalnej kultury, folkloru
i przyrody. Rękodzieło tworzone podczas warsztatów można było podziwiać na rynku w Zabierzowie podczas Senioraliów.

Źródło: SCKiPGZ

Ryc. 5. Gminna orkiestra
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C
Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Zabierzów

Ryc. 6. A. Dolina Kobylańska. B. Kamieniołom w Zabierzowie. C. Dolina Bolechowicka
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W 2019 r. Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów realizowało interdyscyplinarny projekt Etno Zabierzów, finansowany w głównej mierze przez Narodowe Centrum
Kultury w ramach programu Etno Polska 2019. Celem projektu było stworzenie korzystnych warunków dla odbudowania lokalnego folkloru oraz podjęcie działań w kierunku rozwoju kulturalnego mieszkańców gminy Zabierzów. W ramach projektu odbywały się etnowarsztaty dla dzieci,
młodzieży i dorosłych: muzyczne, teatralno-obrzędowe, plastyczne oraz rękodzielnicze (wykonywanie drewnianych zabawek, malowanie na szkle, szydełkowanie, ceramika, wikliniarstwo).
Ostatni etap projektu zakładał realizację lokalnego przeglądu folklorystycznego dla amatorskich
zespołów wokalno-instrumentalnych, podczas którego mogły one zaprezentować pieśni, melodie i obrzędy przygotowane podczas warsztatów.
Działania projektowe zainspirowały do stworzenia zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Zabierzowskiej, który skupia dzieci i młodzież z terenu gminy Zabierzów.
Tradycją gminy Zabierzów jest celebrowanie święta plonów, które co roku odbywa się w wybranej miejscowości. Gminne dożynki to ważna uroczystość dla lokalnej społeczności, angażujące wiele osób, w tym Koła Gospodyń Wiejskich oraz Kluby Seniora. Podczas tradycyjnych
dożynek odbywają się degustacje regionalnych potraw oraz konkursy kulinarne.
Dumą zabierzowskiego Centrum Kultury jest pracownia ceramiczna. Niewiele gminnych
placówek – w skali kraju – obok Zabierzowa może się pochwalić tym, że prowadzi tego rodzaju
artystyczne zajęcia w tak profesjonalnych warunkach. Ceramikę spopularyzowała Martia Benke-Gajda, artystka związana z Pracownią Rzeźby w Ceramice na Wydziale Rzeźby krakowskiej ASP.
Zabierzowska pracownia działa przy ul. Szkolnej, jest wyposażona w piec do wypału ceramiki
w temperaturze 1060 °C oraz specjalne mieszadło do przerabiania gliny. Zajęcia prowadzone
przez Jadwigę Gajdę-Lusinę, absolwentkę ASP w Krakowie, są dedykowane zarówno dzieciom,
jak również młodzieży i dorosłym. Działania artystyczne pracowni często inspirowane są miejscową przyrodą, specyfiką Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Takie było założenie m.in. warsztatów zatytułowanych „Muszla amonita w ceramice odbita”.
W Zabierzowie od ponad 20 lat działa Gminna Orkiestra Dęta. Tworzą ją 34 osoby, najmłodsi muzycy chodzą do gimnazjum, najstarsi przekroczyli 60-tkę, 4 jej członków jest w składzie
zespołu od momentu jego powstania.
Na terenie gminy Zabierzów znajduje się Tenczyński Park Krajobrazowy oraz Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie. W jej obszar wchodzą następujące rezerwaty przyrody: Skała Kmity, Wąwóz Bolechowicki, Dolina Kluczwody oraz częściowo Dolina Racławki. Występują także
użytki ekologiczne: Stanowisko Lilii Złotogłów na Garbie Tenczyńskim, Uroczysko Podgołogórze
i Uroczysko w Rząsce. Utworzono również stanowisko dokumentacyjne „Odsłonięcie martwicy
wapiennej w Dolinie Szklarki”, w miejscowości Radwanowice. Na obszarze gminy występują
licznie pomniki przyrody.
Teren gminy, ze względu na swe ukształtowanie, dzieli się na szereg wnętrz krajobrazowych
o charakterze krajobrazu kulturowego przekształconego w mniejszym lub większym stopniu. Odrębnym zespołem cech odznaczają się tereny dawnych kamieniołomów w Rząsce, Szczyglicach i Zabierzowie. Ze względu na cenne krajobrazowo położenie gmina Zabierzów dąży w zagospodarowaniu obszarów do ochrony terenów wyróżniających się walorami estetyczno-widokowymi. W tym
celu gmina zachowuje otwarte tereny krajobrazu jurajskiego, cenne ciągi i punkty widokowe oraz
wprowadza ograniczenia w zagospodarowaniu terenów o wybitnych walorach krajobrazowych.
Zdjęcia są własnością Urzędu Gminy Zabierzów oraz Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.
Opisy zabytków: Przewodnik Turystyczny Gmina Zabierzów Jurajska Kraina.
Opis działalności Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów: SCKiPGZ.
Opis walorów krajobrazowych: UG Zabierzów.
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GMINA ZEMBRZYCE
W środkowo-zachodniej części województwa małopolskiego, na granicy Beskidu Małego i Beskidu Makowskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Mucharskiego leży gmina Zembrzyce. Malowniczo usytuowana w dolinie rzek: Skawy, Tarnawki i Paleczki, otoczona wzgórzami Beskidów
porośniętymi różnorodnym drzewostanem jest idealnym miejscem do aktywnego wypoczynku.
Dziedzictwo materialne gminy stanowią zabytki: budowle sakralne, dwór oraz liczne obiekty
małej architektury. Najstarszymi z nich są fragmenty średniowiecznej budowli warownej usytuowanej na grzbiecie wzgórza zwanego Zamczyskiem, na lewym brzegu Skawy. Są to pozostałości po zamku, który należał niegdyś do książąt Księstwa Oświęcimskiego. Do cennych zabytków
należy również kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela wybudowany w 1914 r. W ołtarzu
głównym świątyni znajduje się XV-wieczne malowidło w typie Hodegetrii Krakowskiej, przedstawiające Matkę Boską z Dzieciątkiem. Jest ono najstarszym przykładem tego typu wizerunku
na terenie Małopolski.
Zabytkowy dworek szlachecki ostatnich właścicieli Zembrzyc z XIX wieku został odnowiony całkowicie w XXI wieku. Obecnie mieści się w nim siedziba Warsztatów Terapii Zajęciowej
Caritas.
Nieodłącznym elementem i ozdobą krajobrazu gminy Zembrzyce są przydrożne kapliczki –
najstarsza z nich zachowała postument z XII wieku. Jest ich wiele i oddają zdolności artystyczne
oraz wiarę minionych pokoleń. W Tarnawie Górnej, u podnóża Leskowca, w zabytkowym budynku Świetlicy Wiejskiej mieści się Izba Regionalna. Stałą ekspozycję zachowanych przedmiotów
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B

Ryc. 1. A. Herb gminy Zembrzyce. B. Lokalizacja
gminy na tle województwa małopolskiego
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Źródło: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach

Ryc. 2. A. Kościół parafialny w Zembrzycach. Fot. B. Dobisz. B. Cudowny Obraz Matki Bożej Zembrzyckiej

Źródło: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach

Ryc. 3. Dworek w Zembrzycach

z przeszłości, zwłaszcza związanych z zanikającym na tych terenach garbarstwem, można obejrzeć w Centrum Sportu i Rekreacji w Zembrzycach.
Tradycyjnym produktem, niespotykanym gdzie indziej, są bugle wypiekane na tym terenie
już od końca XVII wieku. To dawny rarytas sprzedawany niegdyś na odpustach i jarmarkach. Jest
to wypiek z ciasta parzonego, którego produkcja jest bardzo pracochłonna – wszystkie czynności
w trakcie jego przygotowania wykonuje się ręcznie. Bugle wypiekane są w Piekarni Wyrobów
Regionalnych „Bugielek”.
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Źródło: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach

Ryc. 4. A. Izba Regionalna w Tarnawie
Górnej. B. Izba Regionalna w Zembrzycach mieszcząca się w Centrum
Sportu i Rekreacji

A

B
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Źródło: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach

Ryc. 5. Zembrzyckie bugle

A

B
Źródło: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach

Ryc. 6. A. Zagroda Edukacyjna w Marcówce „U Harnasia”. B. Wnętrze zagrody
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B
Źródło: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach

Ryc. 7. A. Kapliczka na Chrostawicy. B. Kapliczka na Sosnówce

Na obszarze gminy, w miejscowości Marcówka działa gospodarstwo agroturystyczne „U Harnasia”. Jest to rekonstrukcja dawnej chaty wiejskiej z zabudowaniami gospodarczymi; obecnie
mieści się w niej Zagroda Edukacyjna i siedziba Bractwa Zbójników spod Babiej Góry. Gospodarstwo usytuowane jest na południowym zboczu Chełmu z widokiem na Babią Górę.
Malownicze położenie, zieleń, piękne widoki, tężnia solankowa, Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad potokiem Paleczka, dogodny dojazd, który zapewniają nowe ciągi komunikacji
drogowej i kolejowej, czynią tereny gminy Zembrzyce atrakcyjnymi dla wszystkich odwiedzających.
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Fot. B. Dobisz

Ryc. 8. Panorama Zembrzyc

GMINA ZIELONKI
W centralnej części województwa małopolskiego, w zasięgu Wyżyny Olkuskiej oraz Płaskowyżu
Proszowickiego rozciąga się gmina Zielonki.
Materialne ślady osadnictwa na terenie gminy Zielonki są bardzo wczesne. Dla przykładu
w Dziekanowicach odkryto pozostałości osady z wczesnej epoki brązu oraz wczesnośredniowieczne cmentarzysko. Z inicjatywy gminy w 2014 r. na terenie wykopalisk przeprowadzone
zostały przez archeologa lekcje dla uczniów gminnych szkół.
Historia miejscowości składających się na gminę Zielonki sięga nawet 8 wieków wstecz,
jak w przypadku Bibic, jednej z najstarszych polskich wsi. Wśród obiektów historycznych wartych zobaczenia, a znajdujących się przy szlakach rowerowych i tematycznych, należy wymienić
pierwsze od strony Krakowa Orle Gniazdo, czyli zamek w Korzkwi, odrestaurowany i pełniący
funkcję hotelu, oraz 5 poaustriackich fortów, tzw. Twierdzy Kraków, które są śladem po okresie
zaborów. Austriacy ulokowali je tu, aby strzegły pobliskiej granicy z Rosją, dziś stanowią ciekawe
zabytki militarne. Jeden z nich, Fort 45 Marszowiec gmina Zielonki w 1999 r. odrestaurowała
z przeznaczeniem na hotel, pozyskała na ten cel także środki unijne. Polska Organizacja Turystyczna przyznała za to gminie nagrodę „Przebiśnieg”. W 2007 r. gmina przestała być właścicielem fortu. Fort pancerny Węgrzce, odrestaurowany na potrzeby biurowe przez firmę Equus,
dostał w 2006 r. Nagrodę im. Prof. J. Bogdanowskiego.
Na uwagę zasługują także kościół w Korzkwi – surowa budowla o charakterze obronnym
z zewnątrz, jednak o barokowym wystroju, i późnogotycki kościół w Zielonkach.
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B

Ryc. 1. A. Herb gminy Zielonki. B. Lokalizacja gminy
na tle województwa małopolskiego
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Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Zielonki

Ryc. 2. Fragment Fortu Węgrzce

A

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Zielonki

Ryc. 3. A. Widok na kościół
w Korzkwi. B. Wejście na zamek w Korzkwi
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Na obszarze gminy znajdują się cenne kapliczki, takie jak XVII-wieczna słupowa z majolikowymi kaflami w Batowicach czy domkowa – znajdująca się w Zielonkach, ufundowana przez
oficerów i żołnierzy CK Armii w 1916 r. Kapliczki są pieczołowicie konserwowane. Przykłady
renowacji z ostatnich lat:
•
•
•
•
•

kapliczka słupowa w Zielonkach, murowana, fundacji Andrzeja i Franciszki Świnków
z 1892 r. – renowacja przeprowadzona w 2017 r.;
kapliczka domkowa w Korzkwi z ok. 1864 r. – renowacja przeprowadzona w 2016 r.;
krzyż przydrożny w Korzkwi z drugiej połowy XIX wieku – renowacja przeprowadzona
w 2017 r.;
kapliczka drewniana w Zielonkach z polichromiami w stylu młodopolskim z 1916 r. –
renowacja przeprowadzona 2016 r.;
kapliczka św. Jana Nepomucena z drugiej połowy XIX wieku – renowacja przeprowadzona 2019 r.

Pozostałości zespołu dworskiego w Garlicy Murowanej z zabytkową bramą wjazdową oraz
spichlerzem i budynkiem czeladnym dziś służą Uniwersytetowi Rolniczemu w Krakowie do zajęć
dydaktycznych ze studentami. Z kolei tzw. Dwór Matejki w Boleniu, należący niegdyś do córki
artysty, Heleny Unierzyskiej, jest prywatną własnością. Posiadacze dworu wykorzystują jego historię do promocji zabytku, prowadząc gospodarstwo agroturystyczne.
W gminie Zielonki kultywowany jest wyjątkowy, charakterystyczny dla tego regionu zwyczaj
pucheroków wywodzący się z trwającej od XVII wieku tradycji krakowskich żaków. Chodzenie

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Zielonki

Ryc. 4. Kapliczka przy ul. Ks. Zięby w Zielonkach
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„po pucherach” polega na odwiedzaniu przez dzieci gospodyń w Niedzielę Palmową i zachęcaniu ich wierszowanymi oracjami do ofiarowania datków i smakołyków. Strój pucheroka wyróżnia
się kolorową spiczastą czapką, kożuchem z futrem na wierzchu, laską-puchą, umorusaną twarzą
oraz koszykiem na specjały.
Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach (CKPiR) pielęgnuje zwyczaj pucheroków
poprzez organizowanie corocznego Gminnego Przeglądu Pucheroków. Podczas tego wydarzenia
dzieci prezentują przygotowane oracje na scenie na rynku w Bibicach. Ponadto towarzyszą temu
liczne warsztaty dla dzieci, także w szkołach, m.in. przybliżające sztukę oracji oraz wykonywania stroju pucheroków. Dzięki temu zachowana zostaje ciągłość zwyczaju. Promowaniu tej
tradycji służą również takie działania, jak: wykorzystanie postaci Pucheroka jako maskotki gminy Zielonki, wytyczenie questu rowerowego prowadzącego między figurkami pucheroków na
terenie gminy, przygotowanie gry planszowej „Pucheroki”, a także organizacja – we współpracy
z Muzeum Etnograficznym w Krakowie i Muzeum Krakowa – konferencji naukowej „Pucheroki.
Tradycja i współczesność”, która odbyła się 25 września 2020 r. Rada Gminy ogłosiła rok 2020
Rokiem Pucheroka.
Na uwagę zasługuje postać artystki naiwnej, Katarzyny Gawłowej (ur. w 1896 r. w Zielonkach, zm. w 1982 r.), nazywanej „Nikiforem w spódnicy”. Tematem jej obrazów były wątki ludowe oraz sakralne pokazane za pomocą typowo krakowskiej – „pawiej” plamy barwnej, płaskich
postaci i bogatego programu dekoracyjnego. Malarka doczekała się artystycznego powrotu do
Zielonek dzięki wystawie obrazów zorganizowanej w 2010 r. przez Centrum Kultury we współpracy z Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Wystawę podczas jednego miesiąca zobaczyło
ponad 800 osób. Postać artystki upamiętniono muralem wykonanym z okazji 40-lecia CKPiR na
ścianie jego siedziby.

A
Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Zielonki

Ryc. 5. A. Pucheroki. B. Figurka Pucheroka
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Pod auspicjami CKPiR działają grupy kolędnicze kultywujące zwyczaj Herodów charakterystyczny dla powiatu krakowskiego. Herody z Zielonek, Owczar i Trojanowic chodzą od domu do
domu, występują również na przeglądach i konkursach.
O tradycję lokalnych smaków dba stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, do którego należy gmina Zielonki, promując lokalne specjały poprzez nadanie znaku jakości „Spichlerz
Koronny – z królewskiego nadania”. W ten sposób wyróżniono 3 podmioty z terenu gminy
Zielonki: restaurację Malinowy Anioł z Zielonek za kruchą tartę z owocami sezonowymi i orzechami oraz różę jabłkową z dodatkiem owoców sezonowych, winnicę Uniwersytetu Rolniczego
„Garlicki Lamus” z Garlicy Murowanej za wino „Uniwersyteckie Grono” oraz Firmę Produkcyjno-Handlową „Koliber” z Brzozówki za żurek zbożowy wiejski, barszcz biały wiejski oraz
barszcz czerwony.

A

B
Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Zielonki

Ryc. 6. A. Wnętrze Izby Regionalnej w Zielonkach. B. Wystawa prac ludowej artystki Katarzyny Gawłowej zorganizowana przez CKPiR w 2010 r.
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W 1964 r. Henryk Banaś, bibicki regionalista, założył jedno z pierwszych muzeów wiejskich
w kraju – Izbę Bibicką.
Izba Regionalna w Zielonkach, działająca pod auspicjami Biblioteki Publicznej w Zielonkach
od 2014 r., to prężnie funkcjonujący ośrodek zbierający artefakty będące świadectwem bytności
grupy etnograficznej Krakowiaków Zachodnich na terenie gminy. Nie tylko podejmowane są
tu działania mające na celu zachowanie w pamięci stroju krakowskiego, ale żywa wciąż jest
tradycja jego użytkowania; dokonana została rekonstrukcja starych wzorów „od Zielonek” na
gorsetach oraz haftu białego na koszulach krakowskich. Izba Regionalna w Zielonkach przykłada
się w ogromnej mierze do zachowania i kultywowania tradycji haftowania (z dbałością o zachowanie oryginalnego wzornictwa) gorsetów krakowskich. Prowadzone były warsztaty hafciarskie
haftu kolorowego i białego, dzięki czemu odrodził się również zawód hafciarki ludowej. Izba
Regionalna może się także poszczycić zbiorem chust z przełomu XIX i XX wieku, tzw. tureckich
i francuskich we wzory „syrki”. Przy każdej możliwej okazji są one wypożyczane na potrzeby lokalnej społeczności na uroczystości o charakterze folklorystycznym i prezentowane publiczności
jako wyróżniający, oryginalny element kultury podkrakowskich wsi.
Izba Regionalna kultywuje również tradycje związane z regionalną kuchnią oraz przepisami
podkrakowskich gospodarstw i gospodyń. Przykładem tego rodzaju działań jest zakończony niedawno projekt realizowany ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Zielonki o nazwie „Tradycyjne
receptury podkrakowskich wsi”, którego celem była edukacja i rozpowszechnienie wiedzy o tradycyjnej kuchni krakowskiej i małopolskiej.
Innym projektem Stowarzyszenia i Izby Regionalnej było zaproszenie do współpracy Mariusza Cichonia, artysty, który namalował serię obrazów ilustrujących życie codzienne podkrakowskiej wsi na przełomie wieków XIX i XX. Celem podjętego działania było rozpowszechnienie wiedzy o kulturze i zwyczajach dawnych mieszkańców tego regionu. Obrazy przedstawiają postacie
wykonujące zarówno codzienne, jak i uroczyste czynności, które są ubrane w stroje krakowskie,
a otaczają je drewniane chaty, konie i inne elementy dawnego życia wiejskiego. Projekt nosił
nazwę „Kultura krakowska utrwalona na płótnie”.
W Izbie Regionalnej znajduje się okazała kolekcja obrazów w typie oleodruków z przełomu
XIX i XX wieku, bogato malowanych skrzyń krakowskich typu skawińskiego oraz jedna z największych kolekcji gorsetów krakowskich wykonanych w czasie od końca XIX wieku po lata
współczesne.
Większość terenu gminy znajduje się w strefie chronionego krajobrazu – Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego oraz otulin Ojcowskiego
Parku Narodowego i Parku Dolinki Krakowskie. Dla gminy Zielonki w 2011 r. inwentaryzację
zasobów przyrodniczych (w tym dolin rzecznych, wąwozów, zagajników, odsłonięć skalnych) na
potrzeby prac nad zagospodarowaniem przestrzennym gminy opracował dr Kazimierz Walasz.
Szczególnie docenił miejsca widokowe, krajobrazy, potencjalne pomniki przyrody, zadrzewione
doliny rzeczne Korzkiewki, Prądnika i Dłubni, wąwozy oraz zieleń parkową przy fortach. Według
jego opinii z gminy rozpościera się piękny widok na Kraków i Tatry – stąd promocja turystyki
jednodniowej, pieszej i rowerowej. Na terenie gminy wytyczono ponad 90 km szlaków rowerowych i pieszych z miejscami do odpoczynku, co roku organizowany jest rajd rowerowy po gminie
Zielonki, przyciągający ponad 1000 rowerzystów, tworzone są także szlaki tematyczne.
Zinwentaryzowano i na nowo oznakowano pomniki przyrody w gminie, których na jej terenie jest 17. Takim pomnikiem został m.in. dąb wolności w Korzkwi – drzewo posadzone z okazji
odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. Wśród pomników przyrody są i inne drzewa,
najstarsze liczy 160 lat, jest również głaz narzutowy w Bibicach.
Wspomniany już Rajd Rowerowy, organizowany przez CKPiR, jest również okazją dla promocji walorów środowiska naturalnego i przyrodniczego gminy Zielonki. Każdego roku bierze
w nim udział ok. 1000 rowerzystów. Dla uczestników przygotowano 2 trasy – dla rodzin z dzieć-
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A

B
Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Zielonki

Ryc. 7. Współczesne inicjatywy kultywowania historii i tradycji. A. Rajd rowerowy na ścieżce edukacyjnej „Zjednoczeni w Niepodległej” w Zielonkach. B. Mural na hali sportowej w Zielonkach

mi i dla bardziej zaawansowanych rowerzystów – które wiodą szlakami z malowniczymi krajobrazami, przebiegają obok zabytków gminy i przez miejsca widokowe. Warto również wspomnieć o dorocznym Marchewkowym Półmaratonie z kilkoma dystansami, którego trasa biegnie
przez atrakcyjne przyrodniczo szlaki. Organizatorem obu imprez jest Centrum Kultury, Promocji
i Rekreacji w Zielonkach.
Gmina stara się kreatywnie wykorzystywać zasoby dziedzictwa kulturowego i historycznego
tych ziem, realizując projekty mające na celu popularyzację wiedzy o nim wśród mieszkańców.
W gminie znajduje się 5 poaustriackich fortów Twierdzy Kraków. Unikalne dziedzictwo histo-
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ryczne – fakt, że ziemie dzisiejszej gminy Zielonki były podzielone niemal dosłownie na pół
przez zaborców rosyjskiego i austriackiego – przypomniano z okazji stulecia odzyskania niepodległości w projekcie „Zjednoczeni w Niepodległej”. Miejscowości dzisiejszej gminy Zielonki
znalazły się wówczas w jednym kraju – niepodległej Polsce. W 2018 r. Centrum Kultury wytyczyło szlak tematyczny granicami zaborów, zorganizowało dedykowany rajd rowerowy, koncert,
wydało również książeczkę dla dzieci.
Węgrzce były miejscem zamieszkania znakomitego artysty Stanisława Wyspiańskiego
w ostatnich miesiącach jego życia. Rok 2017, w którym wypadała 110. rocznica śmierci artysty,
ogłoszono w gminie Rokiem Stanisława Wyspiańskiego. Odbył się szereg wydarzeń poświęconych twórcy, a pamiątką po tym wydarzeniu został m.in. mural na budynku Szkoły Podstawowej
im. S. Wyspiańskiego w Bibicach z jego wizerunkiem, wykonany przez znanego artystę streetartowego Mikołaja Rejsa z inicjatywy CKPiR. Na koniec 2017 r. została zorganizowana konferencja
naukowa „Wyspiański wraca do Węgrzc” z udziałem autorów poczytnych biografii artysty: Łukasza Gawła – wówczas wicedyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie, i Moniki Śliwińskiej
oraz wnuczki Stanisława Wyspiańskiego – Doroty Wyspiańskiej-Zapędowskiej.
Wspomniany mural to jeden ze streetartowych wykonań tworzących szlak murali w gminie,
który jest kolejną inicjatywą wykorzystującą dziedzictwo gminy Zielonki. Na szlaku znajdują się
m.in. promujące turystykę malowidło na budynku w Parku Wiejskim w Zielonkach, popularyzujące dziedzictwo gminy wizerunki m.in. Katarzyny Gawłowej i Pucheroka na ścianie hali sportowej w Zielonkach, siedzibie CKPiR, oraz malowidło przedstawiające marszałka Józefa Piłsudskiego wykonane w 100. rocznicę odzyskania niepodległości w szkole w Woli Zachariaszowskiej
przez artystę Wojciecha Wiśniewskiego wraz z młodzieżą.
Szlaki turystyczne gminy Zielonki wiodą również przez miejsca związane z postaciami historycznymi: w Bosutowie swój obóz rozbił Tadeusz Kościuszko po bitwie pod Racławicami,
a w Owczarach swój dwór miał twórca-budowniczy Gdyni, Eugeniusz Kwiatkowski.
W gminie organizuje się też Juromanię – wydarzenie nawiązujące do rycerskich tradycji
średniowiecznego zamku w Korzkwi, pierwszego od Krakowa Orlego Gniazda.
Historia ziem należących do gminy Zielonki została szczegółowo opisana w sfinansowanej
i wydanej z inicjatywy gminy w 2009 r. monografii historycznej pt. W tej pięknej ziemi. Gmina
Zielonki od średniowiecza do czasów współczesnych, autorstwa historyka, dr. Mateusza Wyżgi.
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Katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski pod redakcją naukową J. Hernika, B. Prus, K. Króla
Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie • 2021 • 607–627

1. Nieznane dziedzictwo kulturowe
Małopolski
1.1. Wprowadzenie
Dziedzictwo kulturowe nie stanowi przedmiotu zainteresowania jedynie instytucji kultury, naukowców czy też podmiotów (samo)rządowych. Dziedzictwem kulturowym żywo interesują się
również młode pokolenia, dla których to dziedzictwo jest zachowywane. Wychodząc naprzeciw
temu zainteresowaniu, na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie prowadzone są zajęcia projektowe z takich przedmiotów specjalistycznych, jak: Rewaloryzacja zespołów zabytkowych, Ochrona i rewitalizacja obszarów zurbanizowanych, Metody waloryzacji krajobrazu, Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej czy
też Rozwój kultury regionu. Przedmioty te cieszą się dużym zainteresowaniem studentów. Dostrzegając to zainteresowanie, Dziekani Wydziałów Inżynierii Środowiska i Geodezji oraz Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zorganizowali konkurs dla studentów,
który polegał na przygotowaniu pracy na temat: Nieznane Dziedzictwo Kulturowe Małopolski.
Informację o konkursie zamieszczono w mediach społecznościowych, a także na stronach internetowych Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji oraz Katedry Gospodarki Przestrzennej
i Architektury Krajobrazu – głównego organizatora konkursu. Praca konkursowa mogła przyjąć
postać: opracowania pisemnego rozszerzonego o zdjęcia autorskie wraz z opisem lub opracowania pisemno-graficznego, np. planszy formatu A3. Przygotowany materiał miał dotyczyć „nieznanego dziedzictwa kulturowego”:
a) materialnego, np. budynki i elementy małej architektury związane z budownictwem
drewnianym, murowanym, chałupy; pozostałości budownictwa historycznego, np. ruiny niegdyś istniejących/ważnych dla mieszkańców budynków, ogrody wiejskie i stare
układy urbanistyczne;
b) niematerialnego, np. potrawy, tradycyjne wyroby (m.in. sery, nalewki, wędliny), zwyczaje/tradycja (kontynuowane/niekontynuowane, pamiętane przez nielicznych już mieszkańców), niepowtarzalne gatunki roślin i zwierząt, upraw charakterystyczne dla regionu/lokalne, krajobrazy (unikatowe widoki, panoramy, zawierające charakterystyczne
dla obszaru elementy), rękodzieło, wyroby rzemieślnicze, np. wyroby skórzane, ceramika, hafty, koronki; wzory artystyczne/ludowe (m.in. motywy kwiatowe);
c) bazującego na przekazach ustnych, np. wspomnienia z pamiętnika, opowiadania, opis
zwyczajów związany z tradycyjnymi miejscami, miejscowościami, tradycyjnymi wyrobami, strojami, zwyczaje kultywowane w rodzinach (przekazywane tradycje, przedmioty pamiątkowe).
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Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem studentów, pomimo że jego tematyka nie
była prosta. Spośród wszystkich uczestników konkursu wyłoniono cztery uczestniczki, w tym
trzy studentki studiów I stopnia kierunku Gospodarka przestrzenna oraz studentkę kierunku
Architektura krajobrazu na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji. Decyzją jury konkursowego w składzie dr inż. arch. kraj. Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk, dr inż. arch. Michał
Uruszczak, dr hab. inż. Barbara Prus, prof. UR, dr inż. Karol Król, prof. dr hab. inż. Józef Hernik
oraz Dziekan Wydziału dr hab. inż. Leszek Książek, prof. UR, pierwsze miejsce zajęła praca
autorstwa Gabrieli Kacik pt. „Skarb pienińskiego zakątka”. Drugie miejsce zajęła praca autorstwa Elżbiety Dwornik pt. „Pałac w Bulowicach koło Kęt”. Ponadto wyróżniono pracę Anny
Malagi pt. „Zawiew żywej ciszy”. W wydarzeniu wzięła udział także Natalia Saniawa, która
przedstawiła pracę pt. „Dolina Karpia pod lupą”. Należy zwrócić uwagę, że w konkursie główną aktywność wykazali studenci kierunku Gospodarka przestrzenna, którzy w trakcie studiów
nabywają umiejętności analizowania złożonych zagadnień społeczno-gospodarczych przez pryzmat zmian kulturowych oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego. Warto zatem
przybliżyć prace konkursowe, w szczególności z uwagi na obiekty dziedzictwa kulturowego,
które zostały w nich przedstawione.
Praca zatytułowana: „Skarb pienińskiego zakątka” ściśle nawiązuje treścią do tematyki wydarzenia, którą było Nieznane Dziedzictwo Kulturowe Małopolski. Autorka przybliżyła dziedzictwo kulturowe flisaków pienińskich, które jest przekazywane z pokolenia na pokolenie.
W opracowaniu zarysowano historię flisactwa, podkreślono walory kulturowe tej tradycji oraz
przytoczono wypowiedzi flisaków. Ponadto pracę wzbogacają fotografie z prywatnego archiwum. Co istotne Autorka wykazała, że flisactwo stanowi formę niematerialnego dziedzictwa
kulturowego Małopolski i przedstawiła argumenty przemawiające za zachowaniem i kultywowaniem tego dziedzictwa.
W pracy „Pałac w Bulowicach koło Kęt” pokrótce opisano burzliwe dzieje kompleksu nieruchomości zlokalizowanych w miejscowości Bulowice nieopodal Kęt. Autorka zręcznie połączyła
wątki historyczne z epizodami z nieodległej przeszłości. Wydaje się, że pałac w Bulowicach jest
miejscem, gdzie ścierają się elementy materialnego dziedzictwa kulturowego z nowożytną rzeczywistością społeczno-gospodarczą, a nawet popkulturą. Niewątpliwie miejsce to jest obiektem
dziedzictwa regionalnego, mocno wpisanego w świadomość lokalnych społeczności. Aktywność
właścicieli nieruchomości pozwala mieć nadzieję, że miejsce to może w przyszłości przeżywać
czasy „drugiej młodości”, na co z pewnością zasługuje.
Praca „Zawiew żywej ciszy” jest intrygująca i przedstawia inne spojrzenie na dziedzictwo
kulturowe, chociaż może się wydawać, że opisane przez Autorkę miejsce dopiero aspiruje
do miejsca o statusie dziedzictwa kulturowego. Autorka w swojej pracy zabiera czytelnika
w nieznane, zapomniane, wręcz industrialne przestrzenie obszarów miejskich Krakowa. Język
wypowiedzi pozostawiono w oryginale, bowiem stanowi on o charakterze całej pracy. Autorka
nawiązuje w pracy do obiektów dziedzictwa kulturowego Małopolski, ale dzieje się to mimochodem, trochę przy okazji, sama zaś pogrąża się w obserwacji, kontemplując nastrój miejsca
i snując rozważania nad jego obecnym stanem. W opracowaniu pojawiają się naturalistyczne wręcz opisy elementów infrastruktury i porozrzucanych przedmiotów, na myśl przywodząc scenerie rodem z dzieła Stefana Żeromskiego Rozdzióbią nas kruki, wrony. W nieco szary
i pesymistyczny nastrój wdziera się od czasu do czasu promyk słońca w postaci komentarzy
Autorki, która głęboko wierzy, że opisane przez nią miejsce warte jest zachowania i zaprezentowania.
Praca „Dolina Karpia pod lupą” nawiązuje do podziału województwa małopolskiego na zasięgi Lokalnych Grup Działania (LGD), czyli stowarzyszeń, które aktywizują lokalne społeczności poprzez umożliwianie im pozyskiwania funduszy europejskich (tzw. strefa beneficjenta) oraz
nawiązują do tradycji i kultury regionów, promując dziedzictwo kulturowe małych ojczyzn. Od
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Ryc. 1. Lokalne Grupy Działania w Małopolsce
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2014 roku w Małopolsce działają 32 LGD (ryc. 1), których Lokalne Strategie Rozwoju zostały
wybrane do realizacji w perspektywie 2014–2020. Każda z LGD skupia kilka gmin, które łączy
m.in. wspólna tradycja, unikatowe dziedzictwo, zwyczaje, stroje oraz potrawy.
Zaprezentowana w pracy Dolina Karpia to historyczny region położony na Ziemi Oświęcimsko-Zatorskiej, znany już w średniowieczu z hodowli karpia. Obecnie na tym obszarze licznie
występują wielkoobszarowe gospodarstwa stawowe zajmujące setki hektarów powierzchni i rozciągające się w dolinach Wisły, Skawy oraz Wieprzówki. Dolina Karpia prezentuje także bogatą
ofertę turystyczną, opartą na zasobach środowiska naturalnego, wydarzeniach kulturalno-artystycznych (np. Święto Karpia) oraz sieci obiektów i instytucji stanowiących atrakcję festiwali
tradycji i folkloru.

1.2. Skarb pienińskiego zakątka
Gabriela Kacik
Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna, studia stacjonarne I stopnia, II rok
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Rok akademicki 2020/2021

Województwo małopolskie może pochwalić się wielowiekową tradycją oraz dziedzictwem przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Tereny te zamieszkują ludzie przywiązani do dawnych
obyczajów.
Na samej granicy województwa znajduje się miejsce, z którego już od ponad 180 lat na
Dunajec wypływają drewniane łodzie. Zarówno starsi, jak i młodsi mężczyźni pielęgnują niematerialne dziedzictwo miejscowości Sromowce Niżne, z sercem na piersi i uśmiechem na twarzy.
Ponad 250 tysięcy turystów rocznie wsiada na drewniane tratwy, aby podczas spływu przeżyć
przygodę, podziwiać przyrodę Pienin, ujrzeć Przełom Dunajca na własne oczy bądź też odświeżyć wspomnienia z dzieciństwa (ryc. 2).

Źródło: archiwum prywatne Gabrieli Kacik

Ryc. 2. Pamiątkowa fotografia przedstawiająca Spływ Przełomem Dunajca (rok 2008)
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Historia flisactwa rozpoczęła się w 1831 roku i trwa do chwili obecnej. Spływ łodziami,
którymi sterują flisacy, praktykowany jest w takiej formie tylko i wyłącznie w Pieninach, co stawia go na wyjątkowej pozycji zarówno w kraju, jak i na całym świecie. Przez górali pienińskich
flisactwo traktowane jest jak wyjątkowy skarb, który starają się pielęgnować i przekazywać z pokolenia na pokolenie (ryc. 3).
a)

b)

Źródło: archiwum prywatne Gabrieli Kacik

Ryc. 3. Od lewej: a) Przełom Dunajca (rok 1979), b) Flisacy rozpoczynający spływ

Pierwsza przystań flisacka została wybudowana u podnóży zamku w Niedzicy (ryc. 4).
Jej prezesem został ówczesny kierownik Parku Narodowego w Pieninach, Tadeusz Owczarzak.
Spływ trwał około 5 godzin i liczył 21 km długości. Przystań końcowa znajdowała się w Szczawnicy. Z roku na rok liczba uczestników spływu wzrastała, osiągając w 1939 roku liczbę 25 tysięcy.
Wybuch II wojny światowej spowodował wiele zmian w Stowarzyszeniu Flisaków. Odgórnym
nakazem wydanym przez Niemców działalność flisaków została zakazana. Na Dunajcu nie było
już słychać góralskiego śpiewu. Powrót do pielęgnowania tej wyjątkowej tradycji stał się możliwy dopiero po zakończeniu wojny, tj. w 1946 roku, kiedy wznowiono działalność. Organizacja
spływu od lat 50. aż do 1991 roku spoczywała na barkach organizacji państwowych (Biura
Podróży „Orbis”, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a następnie Przedsiębiorstwa Turystycznego „Podhale”). Jak sądzą flisacy, każda z tych instytucji była sztucznym,
nadrzędnym tworem w stosunku do Stowarzyszenia, które funkcjonowało jako podwykonawca
i nieprzerwanie realizowało spływ zgodnie z dawną tradycją.
Czym tak naprawdę jest flisactwo i jak jest postrzegane przez lokalną społeczność: młodsze
i starsze pokolenia? Pierwotnie flisactwo uprawiano celem połowu ryb i spławiania drzewa nurtem Dunajca. Najstarsze informacje o spławie drewna z rejonu Podhala i Pienin odnaleźć można
w źródłach z wieku XVI, natomiast rozwój i lata świetności przypadają na wiek XVIII i XIX. Górale pienińscy na przestrzeni lat wypracowali dobrze funkcjonujący system pozyskiwania surowca
w lasach, dostarczania go do usytuowanego nad brzegiem Dunajca bindugi (składu) oraz zbija-
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Źródło: archiwum prywatne Gabrieli Kacik

Ryc. 4. Łodzie wypływające z przystani w Niedzicy. W tle Zamek Niedzicki

nia tratw. Łodzie transportowały również wiele innych surowców, takich jak: węgiel brunatny,
smołę, suszone owoce z okolic Łącka i Nowego Sącza oraz zboże. Zdarzało się, że transporty
docierały aż do Gdańska, natomiast inne zmieniały właściciela w okolicy Tarnowa oraz Ujścia Jezuickiego, gdzie Dunajec wpada do Wisły. To właśnie tam ładunek przejmowali kolejni przewoźnicy lub kupcy. Z czasem rozwój cywilizacyjny wyparł tę formę transportu, która przekształciła
się w miejscową atrakcję, a następnie przerodziła się w głęboko zakorzenioną tradycję góralską.
Zawód flisaka przekazywany jest w Pieninach przeważnie z ojca na syna. Dzięki temu dziedzictwo, którym szczyci się ta część Małopolski nadal istnieje. Wśród starszych panuje bardzo
mocna więź z flisactwem. Nie wyobrażają sobie spaceru brzegiem Dunajca bez płynącej wzdłuż
niego łodzi z witającymi się poprzez zdjęcie kapelusza flisakami. U ludzi tego pokolenia panuje
konserwatywne przekonanie, że jest to tradycja, o którą trzeba dbać (ryc. 5). Wyjątkową zaletą
flisactwa jest możliwość kontynuowania tradycji przy jednoczesnym zdobywaniu środków na
utrzymanie rodziny. Z biegiem lat flisactwo stawało się coraz bardziej popularne i wciąż stanowi
atrakcję turystyczną Pienin. Starsze pokolenie rozumie, jak wyjątkowym darem jest flisactwo,
natomiast młodsze zaczyna odchodzić od tego dziedzictwa. Dlatego tak ważne jest uświadamianie młodego społeczeństwa, że jeśli tradycje te nie będą pielęgnowane, to z upływem lat
„odpłyną one bezpowrotnie z falami Dunajca”.
Na przestrzeni lat zmianie uległ wygląd łodzi flisackich. W czasach przedwojennych spływało się na dłubankach, czyli łodziach wykonanych z pnia wydłubywanego wewnątrz. Po upływie
wielu lat wyparły je łodzie zbijane z czterech części, które mieszczą większą liczbę gości, a także
są bezpieczniejsze. Pienińscy flisacy byli w stanie rozróżnić tzw. mocną i średnią wodę. Mocna
woda pojawiała się na Dunajcu w trakcie wiosennych roztopów śniegu w Tatrach (tzw. tatrzan-
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Źródło: archiwum prywatne Gabrieli Kacik

Ryc. 5. Coroczna dziękczynna pielgrzymka flisaków
pienińskich na Jasną Górę

ka) oraz późną jesienią w październiku i listopadzie (tzw. listopadnica). Średnia woda płynęła
w czerwcu, tj. miesiącu, w którym występowały gwałtowne ulewy zwane świętojankami. Jednak
po wybudowaniu zapory wodnej w Niedzicy, posiadanie tej wiedzy nie było już tak konieczne.
Po zlikwidowaniu przystani w Niedzicy rozpoczęła się budowa nowo zlokalizowanego początku
spływu w Sromowcach Wyżnych Kątach, która do dnia dzisiejszego jest wykorzystywana. W tym
miejscu warto przytoczyć wypowiedź emerytowanego flisaka, Wojciecha Kowalczyka, który opowiada o przebiegu spływu w latach 40. i 50.:
Po wojnie, od 1947 do 1950 roku, po spływie ciągnięto łodzie pod prąd, wzdłuż Dunajca, później
transportowano je końmi z Krościenka do Czorsztyna, a z Czorsztyna dopiero spławiano do Krościenka. Turyści kończyli spływ w Szczawnicy. Pustymi łodziami dwóch flisaków płynęło do Krościenka.
Tam się przybijało do brzegu. Ręcznie to wszystko się wyciągało, ładowało się na wozy i później
z powrotem zaprzęgiem do Czorsztyna. Jedyne, co zostało „po staremu”, to charakterystyczne dla
łodzi w Pieninach zielone gałęzie z przodu łodzi służące jako falochron, a także numeracja tratw – od
najstarszego do najmłodszego flisaka. Jak przystało na prawdziwego flisaka obowiązuje całkowity
strój góralski, nawet broda jest zakazana.

Wypowiedź praktykującego flisaka, Andrzeja Kacika:
Współczesne flisactwo różni się od flisactwa praktykowanego we wcześniejszych latach jedynie tym,
że zostało w pewnym stopniu zmotoryzowane, nawet nie sam spływ przełomem Dunajca, co transport łodzi. Cała reszta od samego początku zostaje taka sama. Na łodzi płynie dwóch flisaków oraz goście. Zadaniem górala jest prowadzenie łodzi, a także rozbawianie turystów, opowiadanie tutejszych
legend oraz opisywanie krajobrazu. Ta praca jest męcząca, ponieważ łodzie swoje ważą, natomiast
uśmiech turystów potrafi wynagrodzić każde zmęczenie.

Spływ Dunajcem jest wyjątkową atrakcją turystyczną, jak również formą zarobkowania
(zatrudnienia) dla tutejszych mężczyzn. Aby trudnić się flisactwem, należy pochodzić z jednej
z miejscowości leżących u brzegu Dunajca. Flisakiem zostaje się zazwyczaj ze względu na więzy
krwi: „Jeśli pradziadek, dziadek i ojciec byli flisakami, to i syn flisakiem zostanie” (ryc. 6 i 7).

613

Dziedzictwo kulturowe Małopolski oczami młodego pokolenia

Źródło: archiwum prywatne Gabrieli Kacik

Ryc. 6. Pokoleniowość flisactwa przedstawiona przy pomocy kapeluszy dziadka, ojca i syna

Źródło: archiwum prywatne Gabrieli Kacik

Ryc. 7. Od lewej: a) Kompletny strój góralski flisaka pienińskiego – filcowy kapelusz z muszelkami, wyszywana
kamizelka, biała koszula, portki z chwostami, kierpce; b) Proces wyszywania kamizelki góralskiej

Istotne jest również to, że kobiety flisakami być nie mogą. Jest to związane przede wszystkim
z tradycją, która mówi, że kobiety zajmują się domem, a mężczyźni utrzymują rodzinę. Oczywiście wynika to również z tego, że jest to fizycznie ciężka praca. Kodeks Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich precyzuje wymogi, które należy spełnić, aby pracować w zawodzie
flisaka:
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•
•
•
•
•

mężczyzna musi odbyć co najmniej trzykrotną praktykę jako pomocnik przy mistrzu
flisackim,
przedział wiekowy, w którym prowadzi się nabór na flisaka to 18–30 lat,
kandydat musi zdać egzaminy (praktyczny i teoretyczny, a także pierwszej pomocy),
mężczyzna chętny do bycia flisakiem nie może być karany,
obowiązują przystrzyżone włosy i zgolona broda.

Zawód flisaka jest wykonywany przez siedem miesięcy w roku (od kwietnia do końca października). Sezon związany jest z warunkami atmosferycznymi. Im wyżej nad Sromowcami
świeci słońce, tym więcej łodzi płynie po Dunajcu (ryc. 8). Czas trwania spływu zależy od aktualnego stanu wody, jednak zazwyczaj spływ trwa od 1,5 do 2 godzin. Flisak dniem wolnym od
pracy może się cieszyć jedynie w Boże Ciało, a także święta Wielkanocne (jeśli w danym roku
kalendarzowym wypadają w kwietniu).
a)

b)

Źródło: archiwum prywatne Gabrieli Kacik

Ryc. 8. Od lewej: a) Łódź flisacka wioząca turystów. W tle Wąwóz Szopczański (Pieniny Środkowe); b) Flisak sterujący łodzią. W dłoniach tzw. sprysa (przyrząd wykonany z drewna, służący do odpychania łodzi). W tle schronisko
w Sromowcach Niżnych

Trasa spływu pełna jest naturalnych walorów przyrodniczych, znajdujących się pod ochroną Pienińskiego Parku Narodowego, a także walorów historycznych, które są związane z działalnością człowieka. Zdecydowanie najpopularniejszy jest widok na szczyt górski Trzy Korony,
ale warto także zwrócić uwagę na mało znane zakątki, m.in. na tajemniczą Grotę Rybacką,
skalne przewężenie zwane „Zbójnickim Skokiem” (owiane legendami o poszukiwaczach skarbu
Lisia Jama) czy skalne turnie przypominające swym kształtem zaklętych w kamienie mnichów
z Czerwonego Klasztoru. Wielu ciekawostek o tych miejscach można się dowiedzieć, słuchając
opowieści flisaków w trakcie spływu.
U podnóży Dunajca można zaobserwować charakterystyczną dla tego regionu faunę i florę. Podróżując tratwą, łatwo dostrzec skupiska bagiennej olszyny górskiej oraz grądu z grabem
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i lipą w składzie. W Przełomie Dunajca wyróżnia się także runo leśne, porastająca młaki wełnianka oraz lubiące wilgoć mchy i porosty. Na wysokości wzroku rozpościerają się pienińskie łąki
usłane fioletowo-różowymi storczykami, a na nasłonecznionych skałach murawy kserotermiczne
z reliktami pienińskimi, takimi jak chryzantema Zawadzkiego czy jałowiec sawina. Ponadto na
terenie Pienin występują liczne okazy ptaków w ponad 180 gatunkach. Tuż nad wodą może
pojawić się bocian czarny, czapla siwa, derkacz, kilka gatunków kaczek, pliszka górska oraz
zwinny pluszcza. Wyżej krążą myszołowy, sokół wędrowny oraz rzadko spotykany pomurnik.
Rzeka obfituje w ryby. Najczęściej można spotkać takie okazy, jak: świnka, brzana czy lipień.
Największą ciekawostką przyrodniczą Pienin jest motyl niepylak apollo, który ma białe skrzydła
z czerwonymi i czarnymi plamkami.
Aby poczuć wyjątkowość spływu, należy usiąść na tratwie i pozwolić się nieść z nurtem Dunajca. Polscy flisacy z wyjątkową czułością dbają o to dziedzictwo. Pomimo że było im ono wiele
razy odbierane, czuli w sercach przynależność i walczyli o jego odzyskanie, aby z dumą kontynuować już prawie dwusetletnią tradycję. Jak śpiewają w swoim hymnie „Gdzie Trzech Koron
szczyt sięga niebios chmur, już od wieków lud flisaków strzeże Polskich gór. Każdy flisak zdrów,
swoją łódkę pcha. Chleb w Dunajcu, wiarę w sercu, szczęście w domu ma (…)”.

1.3. Pałac w Bulowicach koło Kęt
Elżbieta Dwornik
Kierunek studiów: Architektura krajobrazu, studia stacjonarne I stopnia, II rok
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Rok akademicki 2020/2021

Bulowice to malownicza wieś położona w powiecie oświęcimskim w gminie Kęty, licząca około
5 tysięcy mieszkańców. Zajmuje 18,55 km² powierzchni. Miejscowość ta jest znana głównie ze
względu na swoją dobrą lokalizację, gdyż rozciąga się na dość sporym odcinku drogi krajowej
o numerze 52, czyli wzdłuż trasy Bielsko-Biała–Kraków.
Wydaje się, że miejscowość Bulowice nie wyróżnia się niczym szczególnym, tymczasem na
ulicy Zamkowej skrywa ona ogromną posiadłość rodziny Larischów. Jest to historyczny pałac
z 1882 roku wybudowany w stylu neogotyckim. Pałac otoczony jest rozległym, lecz niestety
obecnie bardzo zaniedbanym parkiem, który pełni jedynie rolę schronienia dla okolicznych zwierząt (ryc. 9). Obiekt ten w tym momencie nie jest udostępniony dla zwiedzających i jest monitorowany przez firmę ochroniarską, chociaż na przestrzeni ostatnich lat odbyło się tam kilka
spotkań, podczas których można było zwiedzić to miejsce. Wydarzenia te cieszyły się dużym
zainteresowaniem mieszkańców, którzy byli zainteresowani historią tego miejsca.
Opisując historię obiektu, należy najpierw odpowiedzieć na pytanie, dlaczego doszło do realizacji tej budowli? Otóż powstała ona pod wpływem miłości Edmunda Larischa do swojej żony.
Postanowił on wznieść pałac, wzorując się na założeniach średniowiecznego zamku zwanego
Huntley Castle w Szkocji. Projekt wykonał Andrzej Walczak z Białej (obecnie Biała jest częścią
miasta Bielsko-Biała). Inwestycja została zrealizowana zgodnie z wizją inwestora.
Rodzina Larischów zamieszkiwała pałac aż do wybuchu II wojny światowej. Wydarzenie to
znacząco wpłynęło na przeznaczenie nieruchomości. Obiekt w trakcie wojny został przekształcony przez Niemców w sanatorium dla żołnierzy. W styczniu 1945 roku stan pałacu pogorszyli
Rosjanie, którzy dokonali kompletnej dewastacji wnętrza i wykradli wartościowe elementy. To
jednak nie był koniec przykrych wydarzeń dla rodziny założycieli. Po wojnie odebrano Lari-
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schom majątek, zgodnie z decyzją Powiatowej Komisji Ziemskiej. Mogli go jednak zamieszkiwać
do 1948 roku, kiedy powstało tam Sanatorium Przeciwgruźlicze. Sanatorium funkcjonowało
blisko 20 lat. W 1977 roku w pałacu zorganizowano Zamknięty Szpital Leczenia Odwykowego.
Dopiero w 2013 roku posiadłość wróciła do potomków założycieli. Mimo burzliwej historii zachowały się wybrane detale architektoniczne pałacu. Obiekt, pomimo zaniedbania, nie stracił
swojego uroku, jednak wymaga generalnego remontu (ryc. 10).
a)

b)

Źródło: archiwum prywatne Elżbiety Dwornik

Ryc. 9. Od lewej: a) Brama wjazdowa do Pałacu; b) Jedna z niefunkcjonujących bram do alei przy pałacu (styczeń
2021 roku)

Źródło: archiwum prywatne Elżbiety Dwornik

Ryc. 10. Fragment pałacu od tylnej strony (wrzesień
2018 roku)
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W historii pałacu pojawił się również wątek kinematograficzny. Za zgodą właścicieli nagrano
tam kilka produkcji filmowych, m.in. wybrane sceny bollywoodzkiej produkcji „24”. Oprócz pałacu w Bulowicach producenci filmu skorzystali z uroku innych polskich miejscowości. W filmie
wystąpił m.in. aktor Surya Sivakumar, który jest jedną z gwiazd filmowych w Indiach. Premiera
filmu miała miejsce 6 maja 2016 roku w Kuwejcie. Ponadto 19 września 2018 roku miała miejsce
premiera wojennego horroru polskiej produkcji w reżyserii Adriana Panka, również zrealizowana
w Bulowickim pałacu. Grały w niej m.in. Danuta Stenka oraz Sonia Mietielica. Zdjęcia trwały kilka
miesięcy i budziły zainteresowanie mieszkańców. Warto też wspomnieć, że miejsce to jest cenione
przez fotografów, którzy upodobali je sobie do wykonywania klimatycznych sesji zdjęciowych.
Nie można pominąć najbardziej charakterystycznego elementu posesji, którym jest bujna
roślinność. Osoba postronna, niezorientowana w historii tego miejsca może pomyśleć, że jest
to fragment rezerwatu przyrody. Mnóstwo powalonych, martwych drzew, niekoszona trawa,
zarośnięte ścieżki – odnowa tego miejsca mogłaby stanowić wyzwanie dla niejednej firmy ogrodniczej. Za bramą wjazdową znajduje się droga o długości około 300 m, która prowadzi na plac
przed budynkiem pałacu. Uwagę zwraca dość charakterystyczny element małej architektury
w postaci fontanny. Za pałacem znajduje się ścieżka, otoczona kasztanowcami. Nie sposób też
nie zwrócić uwagi na zieleń, która porasta mury pałacu. Szczególnie widoczne są rośliny pnące
się po ścianie frontowej, tuż nad wejściem do budynku (ryc. 11). Element ten dodaje ducha
czasu temu miejscu.
Obiekt jest obecnie zamknięty dla zwiedzających, jednak na przestrzeni kilku ostatnich lat
właściciele zdecydowali się zorganizować kilka wydarzeń otwartych dla publiczności. Jedno
z nich – spotkanie pt. „Bulowice. Droga do niepodległości” (ryc. 12) – miało miejsce 16 września
2018 roku. Wówczas prelekcję wygłosił prof. Piotr Zięba. Liczba zwiedzających była ogromnym
zaskoczeniem dla organizatorów, gdyż przybyło kilkaset osób. Z tego powodu ulica Zamkowa
była nieprzejezdna i konieczne było kierowanie ruchem.
Trudno stwierdzić, jakie będą dalsze losy tak wartościowej historycznie posiadłości. Patrząc
na zmienne i nieprzewidywalne losy tego miejsca w XX wieku, nie wiadomo, czy wiek XXI nie zaskoczy go jeszcze bardziej. W tym momencie pałac jest w rękach potomków Edmunda Larischa.
Możliwe, że na przestrzeni kilku lat dowiemy się o dalszych losach tego miejsca.

Źródło: archiwum prywatne Elżbiety Dwornik

Ryc. 11. Fragment ściany frontowej, wrzesień 2018
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Źródło: archiwum prywatne Elżbiety Dwornik

Ryc. 12. Zdjęcie ze spotkania „Bulowice. Droga do niepodległości”, wrzesień 2018

Osoby zainteresowane bardziej szczegółową historią Bulowic lub samego pałacu mogą udać
się do Muzeum Aleksandra Kłosińskiego w Kętach. Dostępna jest również książka profesora Pawła Zięby Monografia wsi i parafii Bulowice koło Kęt, który szczegółowo opisał historię tego miejsca
oraz ludzi, którzy je tworzyli. Na początku 2020 roku premierę miało drugie, bardziej szczegółowe wydanie monografii.

1.4. „Zawiew” żywej ciszy
Anna Malaga
Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna, studia stacjonarne I stopnia, II rok
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Rok akademicki 2020/2021

Kiedy myślimy o dziedzictwie kulturowym, w pierwszej kolejności przychodzi nam do głowy
zamek albo kościół. Jednak miasta skrywają w sobie o wiele więcej, niż można sobie wyobrazić.
Bowiem każda okolica skrywa ważne dla społeczności lokalnych miejsce. Miejsce, bez którego
dana dzielnica, miasto nie byłoby takie samo. I jakże mylna jest myśl, że trzeba wyjeżdżać za
granicę, by przeżyć niesamowite wrażenia estetyczne. A przecież możesz zrobić parę kroków
od swojego domu, by zachwycić się urokiem okolicy. Dlatego pozwól zabrać się w podróż, nie
dookoła świata, nie do innego kraju, a do swojego miasta – Krakowa. Wskażę ci drogę do miejsca, które zachwyci cię swoją surowością i niepowtarzalnym spokojem. Nie ma tej lokalizacji na
mapie, dlatego uważnie śledź moje słowa, żebyś się nie zgubił.
Z ulicy Walerego Eljasza Radzikowskiego kieruj się prosto w ulicę Lucjana Rydla. Idź dziarsko przed siebie. Po przejściu około 300 metrów, przejdź przez ulicę na drugą stronę. Przejdź
przez zardzewiałą bramę, a następnie kieruj się w lewo. Po swojej prawej stronie ujrzysz opusz-
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czone budynki i magazyny, stare, zniszczone auta, ale i te całkiem nowe. Kawałki szkła z okien,
stare opony, spróchniałe deski porozrzucane są po całym terenie. Ściany budynków rozwalają
się, informując o tym, ile już przetrwały. Namalowane graffiti agresywnie rzuca się w oczy. Możesz czuć nieodparty niepokój. Pięknie czarujący klimat beznadziejności. Ale dzielnie idź dalej,
aby później skręcić w prawo. Cały krajobraz zagospodarowany jest wojskowymi magazynami
stojącymi na baczność w rządku tuż obok siebie (ryc. 13). Nie ma żadnej tabliczki informującej,
co to za obiekt. Widnieją jedynie pomalowane białą farbą liczby numerujące magazyny. Opuszczone budynki świecą pustkami, nie ma żywej duszy, tylko ty stojący pośrodku ścieżki.

Źródło: archiwum prywatne Anny Malagi

Ryc. 13. Opuszczone magazyny nieopodal ulicy Rydla, Kraków

Zawiewa chłodny wiatr. Nie pójdziesz jednak do końca, ale z ciekawości skręcisz w prawo
i wejdziesz po schodkach, zobaczyć, co tamten rejon kryje. Na początku nie ujrzysz nic oprócz
rozwalonego śmietnika i tyłów magazynów. Ale gdy będziesz chciał zawrócić, to kątem oka zobaczysz coś, co nie przypomina trawy, gałęzi, krzewów, a jest całkiem nieżywym tworem. To on.
Trafiłeś. Możesz zachwycać się jego monumentalnością, jego niepokojem i skrywaną historią.
Mimo że nie jest to cel naszej podróży, wiem, że nie możesz oderwać od niego wzroku. Fort reditowy 7 „Za Rzeką” wpisany jest już do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Małopolskiego, ale nieodłącznie tworzy miejsce, do którego już niebawem przejdziemy, gdy już tylko
z powrotem będziesz mógł spokojnie oddychać.
W końcu, gdy już wziąłeś porządny wdech, wydeptaną ścieżką pójdziesz przed siebie. Odgarniesz niesfornie wiszące gałązki, by móc bez problemu przejść (ryc. 14). Niczego się nie spodziewasz, dlatego spokojnie wpatrujesz się w ziemię.
Rzucasz ostatnie spojrzenie na fort, który tak cię zachwycił i spoglądasz w końcu przed
siebie. Stajesz zszokowany tym, co widzisz. Dotarłeś do miejsca, które jest tematem mojej opowieści. Dlatego rozgość się wygodnie. To, co widzisz, to ogromna przestrzeń. Wylany beton
przypominający peron (ryc. 15). Starsi ludzie spacerują tam i z powrotem, zażywając spokoju
i ukojenia. Nie wiesz jeszcze, jak cię to miejsce zaskoczy, dlatego idziesz trochę nieśmiało wzdłuż
peronu, nie widząc jeszcze jego całego potencjału.
Nie bez przyczyny nazwałam to miejsce peronem, gdyż u jego podnóża znajdują się tory,
które jeszcze parędziesiąt lat temu dowoziły żywność do fortu (ryc. 16). Kiedy idziesz w prawo,
okazuje się, że dosłownie 30 metrów dalej znajdują się czynne, nowe tory, na których przejeżdżające pociągi przewożą ludzi z Katowic do Krakowa. Stare tory nie zostały odnowione, nie zostały także rozebrane. Ich część została tylko pokryta ziemią, która dzisiaj porasta lekką zielenią.
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Źródło: archiwum prywatne Anny Malagi

Ryc. 14. Sceneria wokół opuszczonych budynków (okolice ul. Rydla, Kraków)

Źródło: archiwum prywatne Anny Malagi

Ryc. 15. Wylany beton przypominający peron

Źródło: archiwum prywatne Anny Malagi

Ryc. 16. Tory kolejowe, które jeszcze parędziesiąt lat temu dowoziły żywność do fortu „Za Rzeką”
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Po lewej stronie zobaczysz opuszczony budynek, który kiedyś na pewno przeżywał swoją
świetność. Mimo powybijanych szyb, pomalowanych ścian w środku i na zewnątrz, odrywającego się tynku, zarośniętej rynny, stoi dzielnie, zachwycając swoim nieodnowionym widokiem
(ryc. 17). Zaglądając przez powybijane szyby do środka, można ujrzeć martwą pustkę. Nie ma
tam nic oprócz ciemności, graffiti, wilgoci. Wokół nie ma żadnego innego budynku. Stoi więc
samotny, tajemniczy, a jednak nierozebrany od tylu lat.

Źródło: archiwum prywatne Anny Malagi

Ryc. 17. Martwa pustka

Na tyłach ujrzysz stare ogrodzenie, jeszcze z oryginalnym drutem kolczastym, a za nim
już nowy płot akustyczny (ryc. 18, 19). Zderza się tu przeszłość z teraźniejszością, rywalizując o swoje miejsce w krajobrazie. Ogrodzenie, już podniszczone, z zardzewiałym drutem, stoi
dziarsko, jednak jego wyparcie przez teraźniejszość wydaje się nieuniknione. Jak pójdziesz dalej,
zobaczysz starą, również zardzewiałą bramę. Nikt nie dba o te stare, ale jakże piękne elementy
z przeszłości, które niewątpliwie stanowią naszą historię. Dokąd prowadziła ta brama? Smutno
trzeba stwierdzić, że raczej się nie dowiemy.

Źródło: archiwum prywatne Anny Malagi

Ryc. 18. Ekrany akustyczne i ogrodzenie z oryginalnym drutem kolczastym
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Źródło: archiwum prywatne Anny Malagi

Ryc. 19. Klimat okolicy fortu „Za Rzeką”

Przy ogrodzeniu leży latarnia (ryc. 20). Nadaje to jeszcze większego beznadziejnego klimatu
temu miejscu. Jej wnętrzności – wyprute na zewnątrz – przypominają nam o przemijaniu. Jeszcze wczoraj świeciła jasnym światłem, dzisiaj już leży martwa, nigdy już nie zaświeci. Tak samo
jak budynek wcześniej, który jeszcze jakąś chwilę temu był w pełni zagospodarowany, dzisiaj za
to możemy odwiedzić jedynie jego strzępki.

Źródło: archiwum prywatne Anny Malagi

Ryc. 20. Porzucona latarnia

Tuż obok drzwi ewakuacyjnych postawiona jest prowizoryczna ławeczka z kawałka deski.
Znajdujące się obok puste butelki niewątpliwie świadczą o licznych spotkaniach społecznych.
Można byłoby pomyśleć, że miejsce to jest zagracone niepotrzebnymi elementami, ale jednak
te „śmieci” tworzą niepowtarzalny klimat tego miejsca. Niesamowite jest ujrzeć pierwotny drut
kolczasty zwisający z niskiego ogrodzenia, które jeszcze nie tak dawno odgrywało tak ważną rolę
w tym krajobrazie. Szczątki. Szczątki przeszłości.
Przed tobą znajduje się ścieżka. My jednak cofniemy się, by jeszcze raz zachwycić się samotnym budynkiem i przejść w otwartą przestrzeń. Tutaj poznasz piękno i surowość tego miejsca.
Ludzie chodzą tutaj z psami na spacer. Starsi ludzie spacerują, spędzając czas aktywnie i względ-
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nie na świeżym powietrzu. Młodsi siedzą, rozmawiając o swoich problemach czy po prostu
ciesząc się chwilą. O, i dzieci bawiące się na torach (ryc. 21). Małe kilkuletnie buciki stąpają
po starych, kilkudziesięcioletnich torach. Nie są nawet świadome, ile te tory przeżyły. I właśnie
to jest piękno tego miejsca, które ze wszystkich stron brutalnie zderza się z teraźniejszością.
Zapominamy powoli o istocie tej przestrzeni, dlatego, Drogi Podróżniku, dbaj o pamięć miejsc
zapomnianych, czy nie do końca znanych.

Źródło: archiwum prywatne Anny Malagi

Ryc. 21. Dzieci bawiące się na torach

Mimo sąsiedztwa z domami, miejsce to nie tętni obecnością ludzi. I nie piszę o tym jako
o czymś negatywnym. To tylko sprawia, że miejsce to staje się wyjątkowe, indywidualne dla
każdego odwiedzającego. Przed peronem postawione są urokliwe białe ławki (ryc. 22). Są one
ułożone w taki sposób, by każdy odpoczywający nie przeszkadzał drugiej osobie. Swoim unikatowym wyglądem zachęcają do odpoczynku. Tutaj niewątpliwie można zrelaksować się w ciszy,
nie słysząc za plecami odgłosów innych ludzi. Pójdziesz jednak dalej, zaciekawiony karmnikiem dla ptaków. Będziesz oczekiwał słoniny, ziarenek, może jakiegoś innego pożywienia. Może
zobaczysz wróbelka? Jednak gdy zbliżysz się, zobaczysz w karmniku książki, kamyczki, klucz

Źródło: archiwum prywatne Anny Malagi

Ryc. 22. Urokliwe białe ławki i budka dla ptaków(?)
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(ryc. 23). Karmnik jest otwarty, dostępny dla wszystkich i o dziwo niezniszczony. Nie ma na nim
graffiti, a książki mają wszystkie strony. W środku budki jest czysto i dziwnie zachęcająco do
uczestniczenia w tej pięknej tradycji. Czyje są te książki? Kto zbudował karmnik? Kto wpadł na
ten wspaniały pomysł? Tego nie wiemy i nigdy się nie dowiemy, co jeszcze mocniej sprawia, że
chce się przebywać w tym tajemniczym miejscu.

Źródło: archiwum prywatne Anny Malagi

Ryc. 23. W karmniku książki, kamyczki, klucz

Możesz zastanawiać się, do czego jest ten klucz (ryc. 24)? A może sądzisz, że zamyka on
karmnik. Ale jakże mylna jest twoja myśl. Karmnik nie zamyka się na klucz. Więc może ktoś je
zgubił? A może służą do otwarcia czegoś znacznie ważniejszego? Niestety, nie znam odpowiedzi
na te pytania. Tajemnica przesiąka wszystko w tym niesamowitym miejscu.
Teren jest otwarty, przejrzysty, surowy i ostry. Znajduje się tutaj wiele zarośli, które w niekontrolowany sposób zarastają to miejsce. Zostaje ono powoli wchłonięte przez naturę. Nawet
w rynnach zamiast wody przelewają się gałązki.
Po krótkim odpoczynku pójdziesz schodami w górę. Ujrzysz jeszcze raz rozlany beton i surowe piękno tego miejsca. Nie pomyślisz już o nim, jak o pustym, szarym miejscu, a jako o tajem-

Źródło: archiwum prywatne Anny Malagi

Ryc. 24. Co otwiera ten klucz?
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niczym, z ogromną przyszłością terenie. I melancholijnie będziesz chciał już wracać, gdy ujrzysz
bok magazynu zagospodarowany na mieszkanie. Zasłony w oknach, ładnie przystrzyżony ogródek. Na schodach kubek.
Mimo martwej ciszy, bijącej samotności i pustki, starych elementów i zgliszczy to miejsce
wciąż żyje. Czuć niespotykane otaczające ukojenie zarówno w sercu, jak i na ciele. Okolica z mojej opowieści nie musi być wpisana do rejestru Dziedzictwa Kulturowego, ale zależy mi na tym,
by ludzie nie zapomnieli o istocie i pięknie tego miejsca, by następnie nie umarło w pamięci
całego społeczeństwa.

1.5. Dolina Karpia pod lupą
Natalia Saniawa
Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna, studia stacjonarne I stopnia, II rok
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Rok akademicki 2020/2021

Dolina Karpia to atrakcyjny turystycznie i przyrodniczo obszar siedmiu gmin położonych w Małopolsce, w powiatach oświęcimskim i wadowickim. Obejmuje ona teren historycznego zagłębia hodowli karpia i rozciąga się na wielkich obszarach w dolinach Wisły oraz Skawy. Dolina
Karpia znajduje się w dogodnej lokalizacji, gdyż usytuowana jest na trasie pomiędzy Katowicami i Krakowem, a także innymi ośrodkami miejskimi: Oświęcimiem, Wadowicami, Kalwarią
Zebrzydowską oraz Lanckoroną.
Dolina Karpia to dobre miejsce na odpoczynek nad kompleksami stawów rybnych oraz do
uprawiania turystyki aktywnej. Jest to obszar o dużych walorach przyrodniczych oraz kulturowych (ryc. 25). Każdy na jej terenie znajdzie coś dla siebie – coś dla miłośników przyrody, fanatyków turystyki aktywnej, czy też dla osób ceniących ciszę i spokój.

Źródło: archiwum prywatne Natalii Saniawy

Ryc. 25. Krajobrazy w Dolinie Karpia
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Autorka w swojej pracy przedstawiła gminy, które tworzą tzw. Dolinę Karpia, a następnie
przybliżyła wybrane obiekty zabytkowe, przeważnie sakralne, zlokalizowane na terenie tych
gmin, m.in. drewniany kościół pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowicach, neogotycki
pałac w Paszkówce, Dwór w Ryczowie, zamek w Spytkowicach czy też kościół parafialny pw. św.
Wojciecha i Jerzego w Zatorze.

Katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski pod redakcją naukową J. Hernika, B. Prus, K. Króla
Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie • 2021 • 629–658

2. Nieznane Dziedzictwo Małopolski
ujęte w koncepcje projektowe
szlaków kulturowych
Prace studentów kierunku Gospodarka przestrzenna Wydziału Inżynierii Środowiska
i Geodezji na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie wykonane w ramach przedmiotu Rozwój
kultury regionu, zrealizowane pod kierunkiem dr inż. arch. krajobrazu Magdaleny Wilkosz-Mamcarczyk oraz mgr inż. arch. krajobrazu Joanny Rajcy
Dziedzictwo kulturowe, zarówno materialne, jak i niematerialne, stanowi dorobek minionych epok. Konieczność ochrony dziedzictwa, w tym zabytków, zwyczajów i tradycji jest niezbędna dla ich zachowania dla przyszłych pokoleń. Naukowcy, badacze już od stuleci starają się
wypracować różne formy ochrony celem zachowania poszczególnych elementów architektury,
kompozycji ogrodowych, a także całych krajobrazów w niezmienionym stanie. Stosuje się w tym
celu odpowiednio wypracowane strategie kuratorskie, w tym kierunki rewaloryzacji, czy programy ekspozycji (Hodor i in., 2021).
Idea tworzenia szlaków kulturowych na bazie elementów dziedzictwa jest niezwykle ważna i także przyczynia się do jego ochrony. Potwierdzają to różne instytucje europejskie, które
promują działania na rzecz tworzenia szlaków. Jednym z przykładów takich działań może być
zorganizowany przez Radę Europy w 1987 roku program pod nazwą „Szlaki kulturowe Europy”,
który ma na celu zachęcanie Europejczyków do ponownego odkrywania własnego dziedzictwa,
poprzez uprawianie turystyki kulturalnej na terenie państw członkowskich (Mikos v. Rohrscheidt, 2008).
Bogatą ofertę elementów dziedzictwa kulturowego dostarczają tzw. małe ojczyzny, z których
każda ma swoją historię i zwyczaje. W tych lokalnych i regionalnych tradycjach, zabytkach kryje
się niejednokrotnie bogaty przekaz kultury materialnej i duchowej. Podstawą do ich zachowania
i ochrony jest ich rozpoznanie, inwentaryzacja.
Studenci kierunku Gospodarka przestrzenna na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w ramach przedmiotu Rozwój kultury regionu opracowali
plansze przedstawiające nieznane według nich i wymagające promocji dziedzictwo kulturowe
Małopolski. Dodatkowo na podstawie rozpoznanych elementów dziedzictwa zaproponowali
koncepcję szlaków turystycznych. Prace wykonane zostały pod opieką dr inż. arch. kraj. Magdaleny Wilkosz-Mamcarczyk oraz mgr inż. arch. kraj. Joanny Rajcy z Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu.
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Tematyka prac była bardzo zróżnicowana. Nawiązywała do architektury (obiekty architektoniczne w Krakowie, Zakopanem, jak i wokół Nowego Sącza), detali architektonicznych
(sgraffito), tradycji kulinarnych, sztuki i muzyki ludowej, jak również do kultury mniejszości
narodowych zamieszkujących tereny Małopolski. Ciekawą propozycją szlaku były współczesne
elementy sztuki – graffiti. Autorzy prowadzą szlak przez tajemnicze zakątki miasta Krakowa,
pokazując dzieła na ścianach budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Innym oryginalnym pomysłem był szlak związany z tradycją uprawy oraz wyplatania wikliny, przekazywaną
od pokoleń przez kilkadziesiąt lat w Babicach.
Wszystkie prace okazały się interesujące i ukazały spojrzenie młodego pokolenia na tradycje
dziedzictwa kulturowego Małopolski.
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i ochrona środowiska. Zajmuje się również rolą polityki środowiskowej, w tym ograniczaniem ryzyka
i rolą zmian klimatycznych. Był kierownikiem pięciu międzynarodowych projektów badawczych
w zakresie krajobrazów kulturowych i użytkowania gruntów. Jest autorem ponad 140 publikacji
naukowych, prowadzi szeroką współpracę naukową w zakresie rozwoju i ochrony krajobrazów
kulturowych oraz zagospodarowania przestrzennego z uniwersytetami i instytutami badawczymi
w Europie, USA i Azji.
Dr hab. inż. Barbara Prus, prof. URK, absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
Akademii Rolniczej w Krakowie. Tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia,
w specjalności gospodarka nieruchomościami, uzyskała w 2009 roku na Wydziale Inżynierii, Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Habilitacja w dziedzinie
nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport, w specjalności systemy
geoinformacyjne, geodezja i inżynieria przestrzenna, została jej nadana w 2019 roku uchwałą
Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Obecnie zatrudniona na stanowisku profesora URK w Katedrze Gospodarki
Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie.
Dr inż. Karol Król, dyplomowany architekt informacji, twórca witryn internetowych, technik
wsparcia informatycznego, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Redaktor główny serwisu internetowego digitalheritage.pl.
Prowadzi badania z zakresu wykorzystania technik i narzędzi komputerowych w prezentacji danych
przestrzennych oraz w zakresie wydajności, funkcjonalności i użyteczności witryn internetowych.
W obszarze jego zainteresowań znajdują się m.in. analityka danych i technologie internetowe,
cyfrowe dziedzictwo kulturowe, organizacja pracy i zarządzanie, a także strategie marketingowe.
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