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Wprowadzenie
Akcja „100 wsi na 100-lecie PTG” narodziła się z jednej strony, jako potrzeba
oryginalnego i niesztampowego uczczenia ważnego dla wielu środowisk (nie tylko
naukowych) Jubileuszu, a z drugiej strony, jako chęć do „podzielenia się „miejscami‟ ” dla
nas ważnymi i bliskimi.
W 2018 roku przypada tak pięknie okrągła, bo SETNA rocznica powstania Polskiego
Towarzystwa Geograficznego, założonego w Warszawie w styczniu 1918 roku,
w przełomowym czasie – u progu odzyskania przez Polskę upragnionej Niepodległości.
Głównym, ale jakże uniwersalnym celem postawionym wówczas przez Towarzystwo było:
łączenie środowisk akademickich, instytutów naukowych i placówek badawczych, kadry
pedagogów szkolnych, ludzi zainteresowanych naukami o Ziemi, studentów oraz młodzieży
szkolnej. Przekładając kolejno karty historii, ważne jest to, że zostało nam dane spotkać się
wspólnie w 2018 roku. Możemy upamiętnić budujące nas wydarzenia, czerpiąc
to co najlepsze z czasów, w których szczęśliwie przyszło nam żyć.
Jesteśmy pewni, że istnieje co najmniej sto sposobów uhonorowania i docenienia
Jubileuszu zawiązania się PTG, ale my jako Redaktorzy, z nieocenionym wkładem Autorów
opowieści o wsiach, wybraliśmy właśnie ten – „100 wsi na 100–lecie PTG”.
Celem inicjatywy było zebranie od wszystkich zainteresowanych, opowieści o „ich”
wsiach. O miejscowościach wybranych nieprzypadkowo, z rozmysłem, spersonalizowanych,
nieanonimowych; miejscach mających swoją historię i nagromadzoną pamięć,
„prawdziwych” krain z imieniem i adresem. Dla niektórych z Autorów były to ich małe
ojczyzny, światy najmniejsze – „domy” rodzinne, bliskie i oswojone. Dla innych zaś wsie
ciekawe albo po prostu ważne, bo będące przedmiotem pracy terenowej. Jednakowoż
miejsca, do których chętnie powraca się, czy to realnie czy w wyobrażeniach. Michel
Foucault proroczo portretuje współczesność jako szczególnie naznaczoną przez relacje
przestrzenne. Bywa bowiem, że odmienność spotyka się w sąsiedniej dzielnicy,
a to co znane odkrywa się na końcu świata.
Ten wyjątkowy katalog wsi cechuje układ alfabetyczny. Cały zbiór jednak
symbolicznie otwiera wieś Młodzawy Duże autorstwa Profesor Władysławy Stoli, jako
że Jej Pamięci dedykujemy niniejszą publikację. Przekazany przez Profesor opis wsi
ma postać oryginalną, nienaruszoną żadnymi korektami redakcyjnymi. Kolejno zbiór
zawiera autorskie opisy wsi, od tej o nazwie Adampol do tej o nazwie Żywy. Zamysł był
również taki, aby opis wsi cechowała określona struktura. Wobec powyższego na wstępie
prócz bardzo ogólnej charakterystyki wsi (położenie administracyjne oraz
fizycznogeograficzne) umownie wprowadziliśmy podział na wprowadzenie (gdzie
zaproponowaliśmy zawarcie podstawowych informacji o charakterze przyrodniczym,
genetyczno-historycznym, morfologicznym, funkcjonalno-instytucjonalnym i społecznym
wsi) oraz na subiektywne uzasadnienie wyboru wsi. Należy jednak zaznaczyć, iż mimo
zaproponowanych przez Redakcję strukturyzujących ram zebrane opowieści są silnie
zindywidualizowane, a więc i jedyne w swoim rodzaju.

Niniejsza publikacja jest dowodem na to, iż po raz kolejny dowiadujemy się od siebie,
że „miejsca” nabierają znaczenia w kontekstach, w społecznym doświadczeniu,
w charakterystykach i emocjach w jakie je ubieramy. Stają się wówczas ważne. Poprzez
narracje własne, ale i innych zyskuje się niepowtarzalne szanse na odkrycie, poznanie
i oswojenie nowych „miejsc”. Pamiętajmy, że to ludzie kreują „miejsca”, ale i „miejsca”
kreują ludzi.
Z ogromną przyjemnością oddajemy na Państwa ręce ten niepowtarzalny zbiór wsi –
„miejsc”, którym oddaliśmy głos, a które mamy nadzieję wzbogacą Państwa o nowe,
inspirujące historie. MY jako Redaktorzy i Autorzy dajemy WAM Czytelnikom Pierwszą
Połowę, natomiast Drugą pozostawiamy Waszym wyobrażeniom. Niech każdy, kto weźmie
do ręki ten tom pomyśli o swojej wsi, a symboliczne STO stanie się Całością.

Marcin Wójcik
Pamela Jeziorska–Biel
Konrad Czapiewski
Łódź – Warszawa, 8 maja 2018 r.
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Profesor Władysława Stola (1931 – 2018)

W dniu 28 stycznia 2018 roku odeszła do wieczności Profesor Władysława Stola
(ur. w 1931 roku w Młodzawach Dużych). Pani Profesor należała do grona największych
postaci polskiej geografii. Była Ona jednym z ostatnich geografów rolnictwa
ukształtowanych w szkole stworzonej przez prof. Jerzego Kostrowickiego i jednym
z pierwszych orędowników powołania w Polsce geografii wsi. Po ukończeniu studiów
magisterskich (w 1955 roku) w Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem
prof. Stanisława Leszczyckiego rozpoczęła bardzo długą, bo prawie pięćdziesięcioletnią
współpracę z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii
Nauk w Warszawie. Początkowo realizowała szereg badań związanych ze sporządzeniem
szczegółowej mapy użytkowania ziemi oraz zasad typologii rolnictwa. Po uzyskaniu stopnia
doktora (w 1968 roku za pracę Użytkowanie ziemi i rolnictwo Ponidzia) poświęciła się
problematyce przemian struktury funkcjonalnej obszarów wiejskich. Prace te również
obecnie stanowią klasyczne i obowiązkowe pozycje dla każdego geografa wsi. Stopień
doktora habilitowanego uzyskała w 1988 roku za pracę Klasyfikacja funkcjonalna obszarów
wiejskich Polski. Próba metodyczna, a tytuł profesora w 1997 roku. Po przejściu
na emeryturę w 2002 roku była częstym gościem w Instytucie i zawsze z wielką atencją
przysłuchiwała się pomysłom badawczym, a także perypetiom życiowym
współpracowników. Nigdy nie pozostawała obojętna na słuchacza i znajdowała trafne
riposty, porady oraz anegdoty. Jak sama często podkreślała, Instytut był dla Niej „drugim
domem”, gdyż dzięki przeogromnej życzliwości miała w nim licznych przyjaciół niezależnie
od prowadzonej specjalizacji i wieku. Jednakże nawet będąc w pracy nie przestawała myśleć
o swoim prawdziwym Domu i zawsze z wielką miłością, radością oraz promienistym
uśmiechem opowiadała o Mężu, Dzieciach i przede wszystkim Wnukach. Całe życie
naukowe była również aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
Czynnie uczestniczyła w pracach Komisji Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,
a później Komisji Obszarów Wiejskich PTG. Była Ona również długoletnią Przewodniczącą
Konkursu Prac Magisterskich z Zakresu Geografii. Za swoja działalność została
7

uhonorowana Złotą Odznaką PTG, Medalem PTG oraz Medalem Jubileuszowym
z okazji 100-lecia PTG.
Profesor Władysława Stola była związana bardzo emocjonalnie z Ponidziem (termin
ten spopularyzowała w literaturze geograficznej), Ziemią Pińczowską oraz Kielecczyzną.
Pomimo, że od czasów studiów mieszkała na stałe w Warszawie, to każdego roku wiele razy
bywała w Pińczowie i okolicach. Prowadziła tam niezliczone badania naukowe oraz będąc
już na emeryturze spędzała tam cieplejszą połowę roku. Zainteresowanie naukowe Pani
Profesor i przywiązanie do rodzinnych stron, w tym przede wszystkim do Jej ukochanych
Młodzaw Dużych, ukształtowały umiejętność całościowego ujęcia struktur i procesów
w skali „miejsca”. Profesor Władysława Stola wniosła do polskiej geografii wsi nie tylko
nowe metody badawcze, ale również umiejętność interpretacji procesów lokalnych oraz
jowialność dyskusji naukowych o wsi.

8

Rozmieszczenie wsi opisanych w ramach akcji „100 wsi na 100-lecie PTG”
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Władysława Stola
MŁODZAWY DUŻE
województwo świętokrzyskie, powiat Pińczów, gmina Pińczów, mezoregion Dolina Nidy
Młodzawy Duże położone są 6 km od Pińczowa, w Małopolsce. Kulturowo związane
są z ziemią krakowską, a nie świętokrzyską, jak to sugeruje zmiana nazwy województwa.
Leżą na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny, czyli na obszarach
o dużej wartości przyrodniczej Natura 2000. W Dolinie Nidy występują obszary specjalnej
ochrony ptaków oraz siedlisk – Ostoja Nidziańska. Poza doliną rzeki występuję tereny
o zróżnicowanej rzeźbie i dużym bogactwie fauny i flory, w tym gatunków ciepłolubnych,
kserotermicznych.
Wybór Młodzaw Dużych – mojej rodzinnej wsi – jest oczywisty, głównie dlatego,
gdyż już w przeszłości dokonali tego geografowie. Otóż w 1950 r. prof. J. Kondracki
zainicjował badania nad strukturą i dynamiką środowiska przyrodniczego okolic Pińczowa,
w tym Młodzaw Dużych. Badania te są kontynuowane do dziś w postaci corocznych praktyk
studenckich. Również geografowie ekonomiczni prowadzili tam badania. Dotyczyły
one użytkowania ziemi i rolnictwa Ponidzia 1 , a badania fauny i flory Młodzaw Dużych
prowadzone przez biogeografia A.S. Kostrowickiego sprawiły, że polanę Polichno w lesie
grądowym uznano za rezerwat. Wieś ma kształt okolnicy zmodyfikowanej. Na zapleczu
zabudowań są ogrody, czyli grunty zajęte pod uprawę warzyw. Wschodni kraniec wsi,
położony w odległości blisko kilometra od stawów rybnych, lasu olsowego i koryta Nidy,
zwany jest Mirowem. Na północy znajdują się Piaski, niegdyś najuboższa część wsi,
zamieszkała głównie przez ludność folwarczną. Na zachodzie natomiast znajduje się kolonia
powstała po komasacji gruntów w latach trzydziestych i parcelacji gruntów dworskich
po wojnie, która ciągnie się prawie dwukilometrowym pasem aż „pod Dębinę” (faktycznie
las grądowy z polaną Polichno), gdzie mieszkaliśmy od 1938 r. Przy głównej drodze
(z Pińczowa do sąsiednich Młodzaw) stoją dwie figury z wapienia pińczowskiego.
Są one liczne na Ponidziu. Młodzawy Duże od wczesnego średniowiecza były gęsto
zaludnione. Przed wojną liczyły około 1000 mieszkańców. Duże straty wojenne, w tym
eksterminacja Żydów, a po wojnie liczne wyjazdy na Dolny Śląsk oraz do powstającej
Nowej Huty pod Krakowem, spowodowały znaczny spadek liczby mieszkańców, przy czym
wiele osób na starość wracało do Młodzaw. Obecnie w Młodzawach jest 187 domów,
w których mieszka około 600 osób, w tym 415 powyżej 18 roku życia. Zabudowania
są na ogół murowane, kryte czerwoną dachówką. Wieś jest zelektryfikowana,
skanalizowana, z wodociągiem. Jest szkoła podstawowa oraz przedszkole, do którego
uczęszcza 37 dzieci, dwa sklepy, fryzjer, Ochotnicza Straż Pożarna (od 90 lat). W remizie
znajduje się świetlica. Atrakcją jest gospodarstwo agroturystyczne „Kordylówka” ze stawem
rybnym należące do moich kuzynów. Znajduje się ono w miejscu, gdzie był nasz dom,
w którym się urodziłam i spędziłam dzieciństwo. Chodziłam do ochronki, czyli przedszkola
zorganizowanego przez moją mamę, która za działalność społeczną została odznaczona
przez Prezesa Rady Ministrów w 1937 r. Brązowym Krzyżem Zasługi.
Ludność Młodzaw Dużych utrzymuje się głównie z rolnictwa. Na urodzajnych
lessowych glebach uprawia się stosunkowo dużo warzyw, a spośród zbóż głównie pszenicę.
1

Termin Ponidzie, dla którego inspiracją było Powiśle, wprowadziłam do literatury geograficznej
w 1968 roku w artykule w Geografii Polonica i w 1969 roku w Dokumentacji Geograficznej.
Zastosowałam ten termin również w swojej pracy doktorskiej (1968), której tytuł brzmiał:
Użytkowanie ziemi i rolnictwo Ponidzia.
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Gospodarstwa są zmechanizowane, w zdecydowanej większości wyposażone w ciągniki
i nowoczesne maszyny. Konie są rzadkością. We wsi można doliczyć się ich tylko 4 sztuk.
Przez Młodzawy od 1926 r. przebiegała kolej wąskotorowa od Jędrzejowa przez Pińczów
do Cudzynowic, blisko Krakowa (aktualnie tylko do Pińczowa).
Z wsią mojego dzieciństwa nadal uczuciowo jestem związana, gdyż mieszka w niej
rodzina mojej siostry i brata oraz wielu kuzynów. Jako emerytka spędzam dużo czasu
w Pińczowie, w domu po moich rodzicach. Również moje dzieci, zwłaszcza syn oraz wnuki
przyjeżdżają często do atrakcyjnego turystycznie Pińczowa, a stąd w odwiedziny
do kuzynów w Młodzawach Dużych, zwłaszcza Kordylówki i pod Dębinę lub w drodze
na cmentarz w Młodzawach Małych, gdzie spoczywają moi bliscy, odwiedzają podziwiany
przez licznych turystów Ogród na Rozstajach (prywatny ogród botaniczny założony przez
artystę rzeźbiarza Tadeusza Kurczynę).
Szczęśliwie się złożyło, że moja działalność naukowa wiązała się także z moimi
stronami rodzinnymi. Kilkanaście, tzn. blisko 10% moich publikacji dotyczy Ponidzia,
w tym mojej rodzinnej wsi Młodzawy Duże.

Fot. 1. Młodzawy Duże – wjazd do wsi
Autor: J. Stola

Fot. 2. Młodzawy Duże – zabudowania przy głównej
drodze
Autor: J. Stola

Fot. 3. Młodzawy Duże
Autor: J. Stola
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Kinga Madej
ADAMPOL
województwo lubelskie, powiat włodawski, gmina Wyryki, mezoregion Garb Włodawski
Adampol1 to mała wieś położona przy wschodniej granicy województwa lubelskiego,
w zachodniej części powiatu włodawskiego w gminie Wyryki (23°29‟E i 51°32‟N).
Od 1975 roku miejscowość ta należała do powiatu chełmskiego, który w 1998 roku został
włączony do województwa lubelskiego. Miejscowość Adampol znajduje się na pograniczu
Garbu Włodawskiego a północno-wschodnią częścią Równiny Łęczyńsko-Włodawskiej.
Obszar opracowania leży w makroregionie Polesie Zachodnie należącym do Prowincji
Niż Wschodnio-Bałtycko-Białoruski. Biorąc pod uwagę strukturę tektoniczną teren gminy
znajduje się pomiędzy Wzniesieniem Sławatycz a obniżeniem Nadbużańskim.
Historia Adampola bezpośrednio związana jest z miastem powiatowym Włodawą,
należącym w przeszłości do wielu zamożnych rodzin. Od 1534 roku dobra włodawskie
stanowiły własność rodziny Sanguszków, którzy przyczynili się do nadania Włodawie praw
miejskich. Do 1636 roku kolejnymi zarządcami była rodzina Leszczyńskich. Następnie
dobra włodawskie przekazywane były kolejno Pociejom, Flemmingom, Czartoryskim.
Ostatnimi właścicielami była rodzina Zamojskich.
Pierwsze informacje na temat Folwarku Adampol sięgają 1792 roku, podczas gdy jego
właścicielami byli Adam i Izabela Czartoryscy. Zły stan istniejących wówczas zabudowań
świadczy o tym, że wieś musiała powstać dużo wcześniej. Jedynym źródłem opisującym stan
faktyczny folwarku jest inwentarz z XVIII wieku. Folwark składał się wówczas z bramy
prowadzącej do dziedzińca, obok której stał dom kryty słomą. W pobliżu znajdował się
drewniany dom z podwórzem należący do administratora wsi. Dom otoczony był pięcioma
chlewami, piekarnią i ogrodami. Bezpośrednio za podwórzem były stawy, a za nimi browar
i słodownia. Naprzeciw bramy wjazdowej od strony Włodawy znajdowała się obora i szopa,
za nią brama prowadząca do pobliskiej miejscowości Wyryki. Adampol w Inwentarzu Dóbr
włodawskich z 1817 roku został określony jako „Folwark Wyryki z Adampolem”.
Bogactwem miejscowości są doskonałe warunki przyrodniczo-klimatyczne,
minimalnie naruszone wskutek ingerencji człowieka. Południowa część gminy wchodzi
w skład Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, z kolei północno-zachodnia znajduje się
w Zaklęsłości Sosnowickiej. Dominującą formą pokrycia terenu są lasy, głównie bory
mieszane sosnowo-dębowe, grądy grabowo-dębowe, lasy sosnowe oraz dąbrowy. Lasy
o powierzchni 218,27 ha w rejonie opracowania zostały objęte ochroną. Do istniejących
użytków ekologicznych gminy należy obszar 4,17 ha o nazwie „Adampol”, obejmujący
śródleśne bagna, torfowiska i łąki. Użytek ten należy do obrębu leśnictwa Włodawa numer
125d i 126d. Elementy przyrody ożywionej nie wskazują degradacji środowiska naturalnego.
Dzięki temu na terenie gminy możliwe jest spotkanie roślin chronionych takich jak widlak
torfowy czy rosiczka okrągłolistna. Żywiczne bory sosnowe wpływają leczniczo na choroby
układu oddechowego, dlatego w miejscowości Adampol zostało założone Sanatorium
1

Do opisu wsi wykorzystano następujące źródła: Łapiński R., 2016, Przyroda nadleśnictwa Włodawa,
Włodawa; Nawrocki Z., 1980, Studium historyczno-architektoniczne wykonane na zlecenie
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Chełmie Lubelskim, Część I, Toruń; Olszewski E., 2014,
Włodawa w Trzeciej Rzeczypospolitej, Studia i materiały, Włodawa; Wawryniuk A., 2010, Powiat
włodawski, historia, geografia, gospodarka, polityka. Monografia miejscowości, Włodawa, str. 651652; Wyryki, https://ugwyryki.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//projekt_zm._suikzp_gm._Wyryki.pdf,
Lublin 2004, data dostępu: 16.11.2016 r.
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specjalizujące się w leczeniu chorób płuc i gruźlicy. Lasy wytwarzają specyficzny, leczniczy
mikroklimat, są więc odpowiednim środowiskiem dla osób cierpiących na dolegliwości
górnych dróg oddechowych.
Adampolskie kompleksy leśne stały się ostoją dla wielu cennych gatunków zwierząt.
Wśród nich można spotkać wilka (Canis), ssaka z rodziny psowatych. Charakterystycznym
ssakiem lasów włodawskich jest również łoś (Alces), natomiast na terenach podmokłych
spotkać można bobra (Castor) i wydrę (Lutra). W miejscowości Adampol znajduje się głaz
narzutowy, który został objęty statusem pomnika przyrody nieożywionej, na podstawie:
Zarządzeń Wojewody Chełmskiego Nr 28 z dnia 13.11.1987 r. i Nr 27 z dnia 20.12.1988 r.
oraz Rozporządzenia Wojewody Chełmskiego z dnia 31.07.1992 r. Akty te zostały
uaktualnione Rozporządzeniem Nr 29 Wojewody Lubelskiego z dnia 29.03.1999 r.
(ogł. w Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 8, poz.86) oraz Rozporządzeniem Nr 76 Wojewody
Chełmskiego z dnia 10.11.1998 r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze
uznania za pomniki przyrody obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej (Dz. Urz. Woj.
Ch. Nr 19, poz. 189).
Wybrałam wieś Adampol, ponieważ przez przypadek odkryłam tę malowniczą
wioskę. W Sanatorium Przeciwgruźliczym (dawna letnia rezydencja rodziny Zamoyskich)
przebywała moja babcia. Pochodzę z sąsiedniej gminy, a nie miałam pojęcia o istnieniu tak
wyjątkowego miejsca. Chciałabym, aby więcej osób zainteresowało się dziedzictwem
kulturowym nadbużańskich terenów. Stopień zachowania Zespołu Pałacowego w Adampolu
jest bezwzględnym świadectwem działalności rodu Zamoyskich w pierwszej połowie
XX wieku. Dzięki zróżnicowanym elementom styli architektonicznych takich jak
dominujący barok, eklektyzm oraz wtrącenia architektury bizantyjskiej budynek jest
wyjątkowy.

Fot. 1. Widok z balkonu dawnej oficyny w stronę
pałacu
Autor: K. Madej

Fot. 2. Widok na pałac i północną część dawnej
oranżerii
Autor: K. Madej

Fot. 3. Widok na taras widokowy
Autor: K. Madej

Fot. 4. Widok na pałac i element wodny
Autor: K. Madej
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Monika Wesołowska
BABIN
województwo lubelskie, powiat lubelski, gmina Bełżyce, mezoregion Równina Bełżycka
Wieś Babin 1 położona jest we wschodniej Polsce, w północno-zachodniej części
Wyżyny Lubelskiej nad rzeką Krężniczanką, lewobrzeżnym dopływem Bystrzycy.
Jest to obszar równinny o wysokościach od 160 do 230 m n.p.m., o charakterze typowo
rolniczym. Babin należy do grupy wsi średnich. W 1827 roku liczył 64 domy
i 485 mieszkańców, a w 2011 roku 882 mieszkańców, którzy zamieszkiwali 212 domy.
Układ wsi ulicowy. Domy położone są wzdłuż dwóch równoległych dróg.
Babin jest prawdopodobnie najstarszą wsią w gminie Bełżyce. Wieś leżała na szlaku
królewskim Kraków-Wilno. Po raz pierwszy wzmiankowana (jako Babino) w dokumentach
księcia Władysława Łokietka z 1311 roku, który nadał jej immunitet sądowy. Właścicielem
wsi był wówczas Zdzisław, syn Komesa Zęborza. Również Jan Długosz w swoim dziele
„Liber beneficiorum dioecesis cracoviensis” wspomina Babin. Należał on wtedy do parafii
w Krężnicy Jarej i składał się z dwóch dziedzin: Piotrowa i Marcinowa. Od XIV wieku
Babin pozostawał w rękach Pszonków herbu Janina. W XVI wieku dziedzicem Babina był
Stanisław Pszonka, sędzia lubelski, który wraz z bratem Piotrem Kaszowskim założył
sławną Rzeczpospolitą Babińską. Było to miniaturowe państwo, które przetrwało ponad
sto lat i parodiowało rzeczywistość ówczesnego szlacheckiego państwa polskiego. Hasłem
stowarzyszenia było: „Omnis homo mendax” (każdy człowiek kłamca). Rzeczpospolita
Babińska została uwieczniona na obrazie Jana Matejki z 1881 roku. Ze znanych osób
prawdopodobnie związani z nią byli: Mikołaj Rej, Jan Kochanowski, Andrzej Frycz
Modrzewski, Piotr Kaszowski, Bartosz Paprocki, Mikołaj Sęp Sarzyński, Jan Andrzej
Morsztyn, Jan Zamojski, Jerzy Ossoliński, Potoccy i Radziwiłłowie. Rzeczypospolita
Babińska przetrwała w literaturze. Pisali o niej: S. Sarnicki, ks. Szaniawski, S. Tarnowski
(pseud. Edward Rembowski, Światowid) czy S. Windakiewicz, który wydał w Krakowie
w 1895 roku przechowywane w bibliotece Czartoryskich protokoły z lat 1601-1677
w VIII tomie Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce pt. „Akta Rzeczypospolitej
babińskiej według oryginalnego rękopisu”.
Do dnia dzisiejszego zachowały się ślady bytności w Babinie rodu Pszonków
w postaci fos i wałów po dworze obronnym oraz wpisany do rejestru zabytków kamienny
krzyż z wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego z 1664 roku, do którego w 1841 roku
dobudowano kapliczkę. W kolejnych latach dwór zmieniał właścicieli. Zachowany do dzisiaj
zespół przestrzenny (wpisany do rejestru zabytków) powstał jako drugi ośrodek dworski,
w zupełnie nowej lokalizacji. Ostatnim właścicielem majątku do 1944 roku był
Jan Nowakowski. Po II wojnie światowej majątek rozparcelowano, w 1946 roku przejęły
go Państwowe Zakłady Hodowli Roślin, następnie w latach 80. Kombinat Ogrodniczy

1

Do opisu wsi wykorzystano następujące źródła: Baca A., 2004, Parafia Babin. Historia
i teraźniejszość, Babin; Dzieje Lubelszczyzny, 1983, Słownik historyczno-geograficzny województwa
lubelskiego w średniowieczu, T. III, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa; Gloger Z.,
1900-1903, Encyklopedia staropolska ilustrowana, T. 1-4, Warszawa; Sarnicki S., 1587, Discriptio
Republice Babiniensis, [w:] K.W. Wójcicki, Przysłowia Narodowe, T. III; Sulimierski F., Walewski
W., 1880, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T. I,
Wydawnictwo Druk „WIEKU” Nowy Świat nr 61, Warszawa; Wojtaszko T., 1994, Rzeczpospolita
Babińska. Przez wieki i okupacje, Wydawnictwo Retro, Lublin; www.site.belzyce.pl
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w Leonowie, w latach 90. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa. Pod koniec lat 90.
gospodarstwo (wraz z ziemiami po byłym PGR) trafiło w prywatne ręce.
Przed II wojną światową Babin uchodził za wieś bardzo zamożną, dobrze
zorganizowaną i solidarną. Potwierdzają to liczne fakty. W 1937 roku zawiązał się komitet
budowy kościoła w Babinie. Wieś odłączyła się od parafii Matczyn i w 1938 roku
wybudowała własny kościół. Rola kościoła i proboszcza Franciszka Dziurzyńskiego,
dawnego oficera armii carskiej i 24 pułku ułanów w życiu społeczności babińskiej ujawniła
się podczas działań II wojny światowej. Proboszcz pełnił funkcję kapelana Batalionów
Chłopskich, a następnie plutonu AK „Heliodora”. W 1940 roku mieszkańcy na własny koszt
przeprowadzili elektryfikację wsi. W tym samym roku powstała na wsi Spółdzielnia
Spożywców „Jedność”, będąca przykrywką dla działalności ruchu oporu. We wsi mieściły
się kwatery oddziałów partyzanckich, m.in. „Szarugi”, „Nerwy”, „Rysia”, „Zapory”
i innych. Wspomnienie po nich upamiętniło odsłonięcie w 1979 roku tablic pamiątkowych
w przedsionku kościoła parafialnego (pierwsza dla oddziału „Nerwy”, druga dla żołnierzy
babińskiego plutonu).
Wieś Babin ma charakter typowo rolniczy, a głównym źródłem utrzymania
mieszkańców jest wyspecjalizowane rolnictwo. Większość użytków rolnych zajmują gleby
III i IV klasy bonitacyjnej. Z uwagi na bardzo dobre gleby, pszenno-buraczane, wysoką
gospodarność i pracowitość mieszkańców oraz zamożność wieś wyróżniała się w gminie
Bełżyce. Jak podają źródła w 1920 roku wielu gospodarzy w Babinie miało po 12 krów
mlecznych. Tradycje produkcji mleka we wsi sięgają 1910 roku, kiedy to we wsi powstała
pierwsza w gminie spółdzielnia mleczarska. Istniała do 1943 roku, do czasu połączenia
z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Bełżycach. Bazując na tradycji, współcześnie
we wsi kilka gospodarstw kontynuuje hodowlę krów mlecznych. Oprócz hodowli krów
babinianie wyspecjalizowali się również w chowie trzody chlewnej. Na terenie wsi
funkcjonuje kilkanaście takich gospodarstw. By sprostać wymaganiom rynku hodowcy
trzody chlewnej utworzyli w 2013 roku dwie grupy producentów rolnych: Spółdzielnię
Rolników „KABAN”, liczącą 27 członków i Spółdzielnię Rolników „KABAN BIS”
z 16 członkami.
Dominującym profilem roślinnej produkcji rolnej, poza produkcją zbóż i buraka
cukrowego jest produkcja rolno-ogrodnicza. W Babinie uprawia się wiele owoców miękkich,
tj. maliny, truskawki i poziomki oraz warzywa: cebulę, pory czy kapustę. Na terenie
miejscowości znajduje się także duże gospodarstwo rolno-szkółkarskie, należące
do obecnego właściciela dworu.
Choć babiniacy utrzymują się głównie z rolnictwa na wsi funkcjonują drobne zakłady
usługowe i rzemieślnicze. Zarejestrowane są 23 osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą, m.in. z zakresu budownictwa (realizacja projektów budowlanych związanych
ze wznoszeniem budynków, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych,
wykonywanie instalacji elektrycznych), firma zajmująca się doradztwem w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, usługi fotograficzne, prawnicze,
transportowe, działalność wspomagająca edukację. Działa też dwóch producentów
konstrukcji metalowych i ich części oraz pozostałych zbiorników, cystern i pojemników
metalowych. Funkcjonują również zakłady mechaniki pojazdowej czy ślusarz. Ponadto
we wsi znajdują się trzy sklepy spożywczo-przemysłowe.
Babin posiada też własną szkołę. Pierwsza szkoła powstała w połowie XIX wieku
z inicjatywy Michaliny Zarańskiej. Początkowo była to szkoła prywatna, a później rządowa.
Szkoła mieściła się w starym, nieczynnym młynie na wschodnim krańcu wsi. Około
1865 roku przeniesiono ją do nowego, specjalnie dla jej potrzeb wzniesionego drewnianego
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budynku o jednej sali lekcyjnej. W 1931 roku oddano do użytku nowy, murowany budynek,
który służy szkole babińskiej do dnia dzisiejszego.
Wysoka aktywnością mieszkańców Babina została dostrzeżona – w 1984 roku wieś
została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderem Odrodzenia Polski w uznaniu
szczególnych zasług mieszkańców w rozwoju gospodarczym i kulturalnym rejonu i kraju.
Najbardziej aktywną grupą na wsi są strażacy. Ochotnicza Straż Pożarna powstała
w 1928 roku z inicjatywy Józefa Wojtaszko i Jana Iwaniaka. W 1930 roku wybudowano
remizę z drewnianą sceną, w której urządzano przedstawienia teatralne i zabawy, zbierając
pieniądze na utrzymanie straży. Obecnie OSP Babin liczy 55 członków, posiada dwa
samochody (MAN TGM i Ford Transit) i wchodzi w skład Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego. W 2009 roku na bazie OSP KSRG Babin powołano stowarzyszenie, którego
celem, oprócz prowadzenia działalności mającej na celu zapobieganie pożarom jest również
rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu.
Drugie ze stowarzyszeń powołano do życia w 2015 roku. Jest nim Stowarzyszenie
Babinianki, którego celem jest działalność edukacyjna, kulturalna, charytatywna na rzecz
rozwoju, aktywizacji i integracji kobiet oraz podnoszenia jakości ich życia i świadomości
społecznej. Babińskie Koło Gospodyń Wiejskich skupia ponad 30 członkiń, które organizują
wyjazdy integracyjne, biorą udział w szkoleniach (kurs komputerowy dla początkujących),
warsztatach (np. z carvingu, układania dekoracji kwiatowych, palm wielkanocnych,
warsztatach zdobienia pisanek), uczestniczą w dożynkach, festynach i konkursach
(np. na wieniec dożynkowy, w konkursach kulinarnych). W 2016 roku dzięki przyznanej
dotacji, stowarzyszenie wykonało remont pomieszczenia otrzymanego od OSP w Babinie.
Stowarzyszenie było także inicjatorem spotkania integracyjnego uczniów szkoły w Babinie
z osobami starszymi pod nazwą „Majówka z seniorem”, sfinansowanego przy wsparciu
urzędu gminy Bełżyce. Uczniowie zaprezentowali przedstawienie pt. „Sąd nad Książką”.
Wspólnie z OSP aktywnie włącza się w organizację i uczestnictwo w różnych
przedsięwzięciach lokalnych, np. corocznej loterii fantowej czy Biesiadzie Babińskiej.
Przedstawiona pokrótce sylwetka wsi Babin jest mi szczególnie bliska. Kilkanaście lat
temu, gdy podjęłam decyzję o opuszczeniu miasta i osiedleniu się na wsi, znalazłam moje
nowe miejsce – wieś Babin, z ciekawą historią i pracowitymi mieszkańcami. I pomimo tego,
że nadal postrzegana jestem jako „obca”, to korzystam z jej uroków, powoli się zakorzeniam,
m.in. dzięki pomocnym sąsiadom i poczuciu, że jestem u siebie.

Ryc.1. Rzeczpospolita Babińska, Jan Matejko
Źródło: http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=5133, Muzeum Narodowe w Warszawie
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Fot. 1. Zabytkowy krzyż
Źródło: www.site.belzyce.pl

Fot. 2. Dwór w Babinie
Źródło: www.polskiezabytki.pl
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Łukasz Wiśniewski
BALIN
województwo kujawsko-pomorskie, powiat rypiński, gmina Rypin, mezoregion Pojezierze
Dobrzyńskie
Miejscowość Balin1 położona jest w południowo-zachodniej części gminy wiejskiej
Rypin. Przez wieś biegnie droga wojewódzka nr 557 Rypin-Lipno. Odległość do ośrodka
powiatowego wynosi 5 km, Włocławka 50 km, Torunia 65 km, Płocka 75 km, Grudziądza
80 km. Nazwa miejscowości jest nazwą dzierżawczą i pochodzi od imienia pierwszego
osadnika – najprawdopodobniej od imienia Bala lub Bała. Pierwsze wzmianki, w których
Balin wymieniany był jako osada młynarska pochodzą z 1375 i 1475 roku.
Podstawowym typem rzeźby jest płaska, miejscami falista wysoczyzna morenowa,
ukształtowana w czasie ostatniego zlodowacenia skandynawskiego. Przeważają gleby
brunatne i płowe – gleby zasobne w składniki pokarmowe. Dominuje klasa IVa.
Powierzchnia miejscowości wynosi 258,29 ha, z czego 243 ha (94%) przypada na użytki
rolne, zaś pozostała część tj. 15,3 ha (6%) stanowią nieużytki, lasy i inne grunty. Teren
miejscowości jest ubogi w wody powierzchniowe.
Na terenie miejscowości znajduje się odrestaurowany zespół dworsko-pałacowy
z drugiej połowy XIX wieku (obecnie własność prywatna). W 2010 roku rada gminy
ustanowiła pomnikiem przyrody dąb szypułkowy o obwodzie pnia (drzewo dwupienne)
337+312 cm. Miejscowość nie posiada oferty turystyczno-rekreacyjnej.
Balin jest wsią popegeerowską. Za wyjątkiem osiedla mieszkaniowego położonego
przy dawnym państwowym gospodarstwie rolnym, pozostała część wsi ma charakter
rozproszony (około 40 siedlisk).
Balin liczy 425 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2016 roku) i jest trzecią największą
miejscowością w gminie Rypin (w skład której wchodzi 30 miejscowości). Od 2013 roku
liczba ludności zmalała o 12 osób. W tym samym czasie w gminie Rypin liczba zwiększyła
się o 27 (w 2016 roku gminę zamieszkiwało 7595 osób). Według ostatniego spisu
powszechnego (2011) liczebnie przeważali mężczyźni (52,7%), zaś struktura według
ekonomicznych grup wieku przedstawiała się następująco: w wieku przedprodukcyjnym
20,1%, produkcyjnym 63,6%, poprodukcyjnym 16,3%. Ludność utrzymuje się z pracy
we własnym gospodarstwie rolnym, pracy najemnej, rent i emerytur oraz własnej
działalności gospodarczej. Ponadto kilka osób pracuje w gospodarstwie rolnym powstałym
na bazie dawnego państwowego gospodarstwa rolnego.
We wsi prężnie działa Koło Gospodyń Wiejskich, zespół wokalny Ale Babki, zaś niedawno
zawiązał się zespół muzyczny.
Centrum spotkań ludności jest odremontowana świetlica wiejska. We wsi znajdują się
dwa sklepy spożywczo-przemysłowe. Niedawno odnowiono plac zabaw i boisko (do piłki
nożnej i siatkówki plażowej), pogłębiono staw. Dzieci i młodzież uczęszczają do szkół
położonych w sąsiednich miejscowościach. Wieś jest w całości zwodociągowana. Ścieki

1

Do opisu wsi wykorzystano następujące źródła: Plan odnowy miejscowości Bali na lata 2015-2021,
Załącznik do uchwały Nr XLI/236/ 14 Rady Gminy Rypin z dnia 6 listopada 2016 r.; Plan rozwoju
miejscowości Balin na lata 2006-2008, Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/171/06 Rady Gminy
Rypin z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planów rozwoju miejscowości; UCHWAŁA
NR XXXIX/270/10 Rady Gminy Rypin z dnia 9 listopada w sprawie ustanowienia pomnika przyrody;
dane z Banku Danych Lokalny Głównego Urzędu Statystycznego oraz serwisu Geoportal
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trafiają do przydomowych oczyszczalni ekologicznych, skanalizowane jest jedynie osiedle
bloków mieszkalnych.
W 2016 roku w Balinie zarejestrowanych było 28 podmiotów gospodarczych.
Najwięcej podmiotów (12) zajmowało się handlem detalicznym i hurtowym (w przypadku
czterech podmiotów zakres usług obejmował handel i naprawę pojazdów samochodowych)
oraz budownictwem (7). Obok osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
działała jedna spółka (gospodarstwo rolne) i spółdzielnia mieszkaniowa.
Uzasadnienie wyboru: W wybranej wsi znajduje się rodzinne gospodarstwo rolne autora
niniejszego tekstu, na którym dorastał, zaś po ukończeniu studiów w Toruniu, zamieszkał.
Kierunki rozwoju miejscowości w ostatnich kilku dekadach były ściśle powiązane
z państwowym gospodarstwem rolnym – jego powstaniem, działalnością oraz upadkiem.
Jednak syndrom wsi popegeerowskiej jest jej obcy. Wynika to z charakteru samych
mieszkańców jak i zapewne niedalekiej odległości od miasta powiatowego.

Ryc. 1. Ortofotomapa centralnej części wsi Balin. Z lewej strony widoczna jest droga 557 Rypin – Lipno,
w części środkowej widoczne jest osiedle mieszkalne, z prawej gospodarstwo rolne utworzone na bazie
dawnego pgr-u. Czerwonymi kropkami oznaczono miejsca z których wykonywano fot. 1 i fot. 2.
Źródło: geoportal.gov.pl

Fot. 1. Osiedle mieszkaniowe wsi
Autor: Ł. Wiśniewski
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Fot. 2. Centrum osiedla mieszkaniowego
Autor: Ł. Wiśniewski
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Przemysław Tomczak
BIELANY WROCŁAWSKIE
województwo dolnośląskie, powiat wrocławski, gmina Kobierzyce, mezoregion Nizina
Wrocławska
Bielany Wrocławskie 1 to wieś o charakterze osiedla podmiejskiego położona
na obszarze Niziny Wrocławskiej w dorzeczu Ślęzy w gminie Kobierzyce w powiecie
wrocławskim. Wieś usytuowana jest w regionie charakteryzującym się najwyższą w skali
kraju jakością rolniczej przestrzeni produkcyjnej (dominują klasy bonitacyjne od I do IIIa).
Z uwagi na wysokie walory przyrodnicze (głównie warunki glebowe) przez lata funkcje wsi
zdominowane były przez rolnictwo (wg PSR 1988 było tu 61 indywidualnych gospodarstw
rolnych). Zmiana nastąpiła wraz z transformacją gospodarczą, co związane było z bliskością
Wrocławia i węzła komunikacyjnego. W latach 90. XX wieku w sąsiedztwie tzw. „Węzła
Bielańskiego” (skrzyżowanie autostrady A4 oraz dróg krajowych DK35, DK5 i DK8)
powstał kompleks (mający zasięg ponadlokalny) usługowo-handlowo-produkcyjny – Park
Handlowy Bielany (największe centrum handlowe w Polsce o powierzchni ok. 250 ha),
fabryki Cadbury i Cargill, 2 centra logistyczne Amazon i 2 parki technologiczne (Prologis,
Panattoni). W 2015 roku na terenie Bielan Wrocławskich funkcjonowały 992 podmioty
gospodarcze, w tym 19 zatrudniających powyżej 50 pracowników. Konsekwencją takiego
typu gospodarowania przestrzenią było formowanie się nowych form krajobrazu silnie
powiązanych z wielkokubaturowym charakterem obiektów handlowo-logistycznoprzemysłowych i związaną z tym infrastrukturą. W wyniku procesów suburbanizacji liczba
mieszkańców w miejscowości wzrosła z 1007 osób w 1988 roku do 3251 osób
w 2015 roku, nastąpiła też rozbudowa jej układu przestrzennego. Znany jeszcze
w latach 80-tych XX wieku układ ulicówki został wyraźnie rozbudowany. Zauważa się
przesunięcie na wschód i zachód od pierwotnej osi wsi.
Bielany Wrocławskie są doskonałym przykładem wsi kojarzonej z sukcesem
gospodarczym, wsi wykorzystującej możliwości rozwojowe wynikające przede wszystkim
z położenia na styku wieś-miasto oraz z najbliższego sąsiedztwa ważnego węzła
komunikacyjnego. To specyficzne usytuowanie przyczyniło się do zmian funkcjonalnoprzestrzennych w obrębie całej jednostki osadniczej. Obserwuje się przejście od dominującej
jeszcze w latach 80-tych funkcji rolniczej do mieszanej funkcji przemysłowo-handlowousługowej. Efektem tych przemian są silne przekształcenia w strefie podmiejskiej
(np. wielkokubaturowe obiekty handlowo-logistyczno-przemysłowe), mające nieraz wpływ
na nieodwracalne zmiany w charakterze krajobrazu. Ponadto warte podkreślenia
są korzystne zmiany nie tylko w samej liczbie mieszkańców, ale także w innych parametrach
demograficznych (niższa mediana wieku, wyższe współczynniki dzietności, wyższy udział
osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, dodatnie saldo migracji)

1

Do opisu wsi wykorzystano następujące źródła: Czerwiński S., Kurowska A., Naborczyk K., 2011,
Struktura funkcjonalno-przestrzenna „Węzła Bielańskiego”, Czasopismo Geograficzne, 82(3), s. 285304; Nowak B., 2015, Zmiany morfologiczne i fizjonomiczne wsi w strefie podmiejskiej Wrocławia,
Praca magisterska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław;
Sztejn J., 2012, Dynamika zmian zasobów krajobrazowych strefy podmiejskiej Wrocławia w latach
1982-2009, maszynopis pracy doktorskiej
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Ryc. 1. Zmiany układu przestrzennego Bielan Wrocławskich w XX w.
Źródło: Nowak 2015

Fot. 1. Centrum handlowo-usługowe na Bielanach
Wrocławskich jako przykład zabudowy wielkokubaturowej
Autor: P. Tomczak

Fot. 2. Bielany Wrocławskie, zagospodarowanie
przestrzeni w postaci nowych wielorodzinnych
budynków i supermarketu w „starej” części wsi
Autor: P. Tomczak

Fot. 3. Bielany Wrocławskie, przykład wypełnienia przestrzeni
o nowe budynki mieszkalne w historycznej części wsi,
położonej wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego (DK 8)
Autor: P. Tomczak

23

Łukasz Wiejaczka
BIESNA
województwo
Ciężkowickie

małopolskie,

powiat

gorlicki,

gmina

Łużna,

mezoregion

Pogórze

Wieś Biesna została założona w XIV wieku i ulokowana na prawie niemieckim
na tzw. surowym korzeniu. Nie wiadomo kim byli założyciele wioski. Pierwsze wzmianki
o wsi Biesna pochodzą z 1403 roku. Wymieniają ją „Księgi grodzkie krakowskie”,
w których pojawia się nazwisko Mikołaja z Biesnej. Następna wzmianka o Biesnej pojawia
się w dokumentach z 1414 roku i dotyczy Jaśka z Biesnej. Od początku istnienia była
własnością rycerską. W 1428 roku kolejny właściciel Paszko Trestka, sprzedał ją Paszkowi
z Bobowej herbu Gryf. Z czasem została podzielona między kilku właścicieli. Od początku
XVI wieku jej część przez wiele dziesięcioleci była własnością rodziny Wiktorów,
a na przełomie XVIII i XIX wieku należała do Nowakowskich. Później wieś wchodziła
w skład dóbr rodziny Miłkowskich, a w II połowie XIX wieku trafiła w ręce Koziorowskich.
Przedostatni dziedzic Biesnej Marian Turowski zakupił majątek ziemski wynoszący 140 ha
przed rokiem 1914, a po jego śmierci w 1940 roku dwór wraz z majątkiem odziedziczyła
zaadoptowana przez niego Kazimiera Szewczyk. Dobra zostały rozparcelowane
w 1945 roku.
W okresie I rozbioru Polski Biesna należała do Austrii i weszła w skład Królestwa
Galicji i Lodomerii. Po nadaniu Galicji autonomii w 1867 roku wieś weszła w skład powiatu
gorlickiego. Po likwidacji tego powiatu Biesna weszła w skład województwa
nowosądeckiego. Przez pewien czas podlegała Gromadzkiej Radzie Narodowej
w Siedliskach i gminie w Bobowej, a obecnie przynależy do gminy Łużna. Od 1999 roku
wioska znalazła się ponownie w powiecie gorlickim. Po zajęciu terenów Galicji przez
Austrię w 1783 roku Biesna przeszła we władanie reaktywowanej parafii rzymskokatolickiej
w Siedliskach, a od 1826 roku przynależy do diecezji tarnowskiej.
Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku liczba
ludności we wsi Biesna wynosi 735, z czego 49,5% mieszkańców stanowią kobiety,
a 50,5% ludności to mężczyźni.
Wieś Biesna leży na Pogórzu Ciężkowickim. W rzeźbie terenu zaznaczają się grzbiety
o regularnym przebiegu z zachodu na wschód porozcinane głęboko wciętymi potokami.
Górne części grzbietów są pokryte lasami (las grądowe), natomiast dolne są użytkowane
rolniczo. Wysokości bezwzględne obszaru Biesnej sięgają 350 m n.p.m. Przez Wieś
przepływa rzeka Bieśnianka, której źródła zlokalizowane są na stokach Maślanej Góry
(753 m n.p.m.) w Beskidzie Niskim (największy prawy dopływ Białej Dunajcowej).
W centrum wsi Biesna znajdują się zabytkowe zabudowania podworskie, użytkowane
jako szkoła (dwór z początku XX wieku) i remiza strażacka (spichlerz z początku
XIX wieku). We wsi znajduje się także park (z połowy XIX wieku) będący pozostałością
po dawnym majątku dworskim, m.in. z ponad stuletnimi dębami. Od 1985 roku park znalazł
się na liście konserwatora zabytków jako obiekt objęty ochroną (rezerwat przyrody). Park
w Biesnej razem z dworem i spichlerzem posiada elementy układu krajobrazowego
z XIX wieku.
W czasie I wojny światowej wieś Biesna znalazła się na linii frontu podczas
tzw. bitwy pod Gorlicami (2 maj 1915 roku). Podczas operacji gorlickiej wojska
austrowęgierskie i niemieckie przełamały linie obronne wojsk rosyjskich. Pozostałością
po tym wydarzeniu jest cmentarz wojenny nr 121 w Biesnej, zaprojektowany i wykonany
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przez J. Szczepkowskiego. Znajduje się tu 49 grobów (34 pojedynczych i 15 masowych),
w których pochowano 138 poległych żołnierzy armii austrowęgierskiej.
Legenda o powstaniu nazwy wsi Biesna
W dawnych czasach na miejscu dzisiejszej wsi Bieśnik w jednym z głębokich wąwozów
zwanymi paryjami mieszkał diabeł, nazywany przez lokalną ludność Biesem, wraz z żoną
Biesną oraz licznymi diablątkami. Biesy wychodziły ze swej siedziby i bardzo dokuczały
miejscowym ludziom. Wywracały wozy, straszyły konie, łamały dyszle i koła. Chłopów
wodziły po manowcach. Ludzie bronili się jak mogli, stawiali figurki i kaplice, gdzie
najbardziej straszyło. Około 1650 roku dziedzic z Szalowej postanowił w swojej wsi
wybudować kościół. Biesy robiły co mogły, aby temu przeszkodzić: chowały narzędzia,
wywracały wozy z materiałem, dręczyły ludzi. Budowa ciągnęła się przeszło 150 lat.
Gdy po zbudowaniu kościoła odbył się w Szalowej pierwszy odpust urządzono uroczystą
procesję do Bieśnika, aby z diabłami zrobić porządek. Na wozie wieziono święcone łańcuchy
i wodę. Gdy księża odprawili swoje egzorcyzmy nad pieczarą, gdzie diabły mieszkały, z jamy
wydobył się potworny świst, chichot i straszny podmuch, który przygasił wszystkie świece,
zapadła ciemność, później pojawiły się błyski i oślepiająca łuna oraz rozszedł się zapach
dymu i spalonej siarki. Po zakończeniu egzorcyzmów wyciągnięto z pieczary
na poświęconych łańcuchach cielsko martwego Biesa z dużą raną, z której ciekła smoła.
Chłopi przywiązali go do wozu, a następnie przymocowali na ścianie frontowej kościoła
z paszczą zwróconą w kierunku Bieśnika. Na nim ustawiono rzeźbę świętego Michała.
Tę rzeźbę jeszcze do dziś dnia można oglądać. Legenda głosi ze żona Biesa
wraz z młodymi diablątkami uciekła w okolice dzisiejszej wsi Biesna, gdzie osiedliła się
w jednej z tutejszych paryj, dając tym samym nazwę wsi.
Wieś Biesna jest moją rodzinną miejscowością, w której się wychowałem i pomimo
iż, na co dzień mieszkam w Krakowie, to wolne chwile razem z moją żoną i córkami
spędzamy w Biesnej, na małym gospodarstwie rolnym moich rodziców.
Wieś jest bardzo urokliwym pod względem krajobrazu miejscem położonym
na uboczu od głównych dróg komunikacyjnych, w którym można odpocząć od zatłoczonego
i hałaśliwego miasta.
Wieś ze względu na swoje administracyjne rozerwanie, tzn. gmina Łużna, parafia
Siedliska w gminie Bobowa, urząd pocztowy Bobowa jest przez lokalne władze oraz posłów
do Sejmu i Senatu (z tego regionu) traktowana po macoszemu (brak inwestycji), przez co jej
rozwój społeczno-gospodarczy przebiega wolniej w odniesieniu do innych okolicznych
miejscowości.
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Fot. 1. Wieś Biesna - widok od strony Staszkówki (w tle próg Beskidu Niskiego)
Autor: Ł. Wiejaczka

Fot. 2. Park w Biesnej - rezerwat przyrody z ponad stu letnimi dębami.
Pozostałość po majątku dworskim.
Autor: Ł. Wiejaczka

Fot. 3. Tradycyjne kopy siana w Biesnej - ginący krajobraz pogórski
Autor: Ł. Wiejaczka
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Olga Smoleńska
BOBROWNIKI NAD PROSNĄ
województwo wielkopolskie, powiat ostrzeszowski, gmina Grabów nad Prosną, mezoregion
Kotlina Grabowska
Powierzchnia wsi wynosi 1092 ha, z czego 978 ha to użytki rolne, 106 ha to lasy,
a reszta nieużytki. Północną i wschodnią granicę stanowi Prosna. W latach 1975–
1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa kaliskiego. Bobrowniki 1
to wieś o charakterze zachowawczym, aczkolwiek posiadająca możliwości rozwoju
w oparciu o turystykę, zwłaszcza agroturystykę i ruchy migracyjne. Jest to osada o luźnej,
amorficznej strukturze, składająca się z licznych przysiółków, o znacznym rozproszeniu
zabudowy i bez ukształtowanego porządku urbanistycznego.
Bobrowniki posiadają bogatą historię i kulturę. Nazwą Bobrowniki, często na terenie
Polski, określane są z zasady miejscowości położone nad rzekami. Bezpośrednia nazwa
powstała od słowa „bóbr”, która jednocześnie oznacza brunatny kolor zwierzęcia.
Do podstawy wyrazu dodano formant „-ownik” i powstała forma „bobrownik”, czyli
człowiek ze stanu służebnego zajmujący się bobrami. Nazwy służebne określały niegdyś
ludzi, którzy we wczesnym średniowieczu wykonywali powinności na rzecz dworu
książęcego. Była to zatem grupa ludności wiejskiej wolna, ale zobowiązana dziedzicznie
do wykonywania wyspecjalizowanych świadczeń w zamian za zwolnienie z niektórych
danin i ciężarów. Powstała ona na terenach Polski prawdopodobnie w X-XI wieku, to jest już
w okresie tworzenia państwa i aż po wiek XIV związana była z dworami książęcymi.
Zawodowe określenie tych grup służebnych zostało wtórnie przeniesione na nazwy osad,
w których oni zamieszkiwali. Tak powstały nazwy: Piekary, Sokolniki, Żerniki, Bobrowniki,
Mączniki. Ówczesne Bobrowniki graniczyły także z osadą służebną – Smolniki.
Jak z tego wynika, Bobrowniki są bardzo starą osadą. Początki jej istnienia mogą
sięgać XI wieku. Potwierdza to istnienie grodu i zachowanego do tej pory grodziska, które
położone jest wśród podmokłych łąk na lewym brzegu rzeki w odległości około 250 metrów
na północny-zachód od kościoła. Tereny te zostały znacznie osuszone po regulacji Prosny
w latach 60-tych XX wieku. Grodzisko to jest nazywane przez miejscową ludność
„szwedzkim grobem” lub „starym cmentarzem”. Wśród mieszkańców krąży legenda,
że kiedyś kościół znajdował się właśnie na tym grodzisku, lecz pewnej nocy aniołowie
przenieśli go na obecne miejsce. Obecnie grodzisko porośnięte jest gęsto drzewami i stanowi
trudno dostępny nieużytek, dzięki czemu zachował się obecny jego stan do naszych czasów.
Rok 1238 – to data bardzo ważna w historii Bobrownik. W tym roku w „Kodeksie
Dyplomatycznym Wielkopolski” pod pozycją nr 214 po raz pierwszy pojawia się
w dokumentach zapis wymieniający wieś Bobrowniki:
„...Viola księżna kaliska i rudzka w 1238 r. (bez oznaczenia dnia) na zjeździe książąt
domu panującego (wiecu, zgromadzeniu) w Bobrownikach; pozwala wspólnie z własnym
1

Do opisu wsi wykorzystano następujące źródła: Historia wsi i kościoła św. Barbary na podstawie
prac i informacji M.M Latajków i zamieszczonych na stronie miejscowości:
www.bobrownikinadprosna.pl oraz w „Ostrzeszowskiej Kronice Regionalnej” nr VII/2014; Program
opieki nad zabytkami dla gminy Grabów nad Prosną na lata 2010-2013, Kalisz 2009;
http://binek.pl/d_L.html;
http://www.grabownadprosna.com.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=7&strona=1&sub=2;
https://www.polishmuseumofamerica.org/na-marginesie-polska-1974-1990/;
https://www.researchgate.net/publication/316738900_Ptaki_doliny_Prosny_Birds_of_Prosna_river_v
alley; http://www.zpaf.pl/site_media/uploads/dokumenty/kulawiak_sem_katalog-pma.pdf
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synem księciem Władysławem, Klemensem kasztelanem krakowskim lokować wsie Łubnica
i Konarzew na prawie średzkim – czynszowym...”
Bobrowniki do połowy XIV wieku były wsią monarszą (królewską). Tereny
te związane z ziemią rudzką, którą w XIII wieku zaczęto nazywać wieluńską mają bardzo
bogatą przeszłość historyczną, jednak trudno dostępną. 1365 rok to również bardzo ważna
data w dziejach Bobrownik. W tym roku własność monarsza została zastąpiona własnością
prywatną. Wieś zyskała swoich właścicieli, którzy zmieniali się na przestrzeni wieków:
Wierzbięta herbu Niesobia 1365-1640; Madalińscy herbu Larysza 1640- ok. 1800, Belinowie
herbu Belina ok. 1730-1910 i Chrzanowscy herbu Poraj 1864-1945. Pod koniec
XVIII wieku w Bobrownikach istniały 4 obwody dworskie (folwarki) oraz 1obwód
stanowiący własność chłopską.
Na terenie Bobrownik znajduje się niewiele śladów dawnego materialnego
dziedzictwa kulturowego, ale wśród nich najcenniejszy zabytek stanowi kościół
pw. św. Barbary2 wraz z jego otoczeniem, w skład którego wchodzą:
 grobowiec Władysława Beliny (1833-1910)
 dzwonnica z połowy XIX wieku, dzwon z roku 1777 fundacji Ludwika Beliny
 grobowiec Józefa i Jadwigi z Bąkowskich Gengów – dziedziców Kuźnicy
Bobrowskiej
 istniejący w latach 1923-1957 grobowiec Celiny Wojtowskiej – dziedziczki
Bobrownik I
 grób kapitana Wojsk Polskich Józefa Madalińskiego (1774-1809)
 nagrobek Ignacego Wiewiórowskiego (1823-1870), dziedzica Kuźnicy Bobrowskiej
 wejście do grobowca rodziny Belinów, obecnie zabetonowane
 krzyż jubileuszowy ufundowany w 1985 roku z okazji 250-lecia budowy obecnego
kościółka.
O fundacji kościoła w Bobrownikach niewiele wiadomo. Można przypuszczać,
że pierwszy kościół (kaplica?) pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła powstał
około XIII wieku, kiedy Bobrowniki były wsią służebną. W tym czasie kościół
w Bobrownikach musiał być parafialnym, gdyż w akcie erekcyjnym kościoła
doruchowskiego został on pominięty. Na podstawie wizytacji z 1634 roku można stwierdzić,
że kościół w Bobrownikach był już filią parafii Doruchów. Podczas wizytacji w 1638 roku
zaznaczono, że drewniany kościół był pod wezwaniem św. Bartłomieja. W latach 50-tych
XVII wieku w Bobrownikach przebywali Bracia Czescy. Przybyli oni tutaj prawdopodobnie
z Kierzna w końcu 1651 roku. Jednak na podstawie uchwał sejmowych z 10 lipca 1658 roku
wyznawcy nowej religii musieli do 1661 roku wrócić do kościoła katolickiego lub opuścić
kraj. Po opuszczeniu Bobrownik przez Braci Czeskich nastąpiła nowa konsekracja kościoła,
który otrzymał za patronkę św. Barbarę. Wybór patronki wiązał się z tym, że nowymi
właścicielami Bobrownik zostali Madalińscy h. Larysza z Torzeńca, którzy byli przywiązani
do kościoła św. Barbary w Wyszanowie, gdzie Jan Madaliński był proboszczem, a później
został biskupem gnieźnieńskim. Z kolejnej wizytacji kanonicznej, przeprowadzonej w dniu
21 listopada 1670 roku przez księdza Wawrzyńca Joanstona, proboszcza z Namysłowa,
wynika, że kościół filialny należy do parafii doruchowskiej i jest już pod wezwaniem
św. Barbary.
Wymieniony w wizytacji z 1670 roku kościół przetrwał do lat trzydziestych
XVIII wieku. Kościół w Bobrownikach wymienia się w wizytacjach biskupich jeszcze
2

Wpis do rejestru zabytków o numerze: 704/Wlkp/A*, data wpisu: 08.11.1969 26.08.2008, liczba
obiektów: 3.
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trzykrotnie: w 1666 , 1778 i 1851 roku. W 1735 roku pobudowano nowy drewniany kościół,
który służył mieszkańcom Bobrownik prawie 100 lat. Na początku XIX wieku kościół został
mocno zaniedbany i spustoszony do tego stopnia, że służył za schronienie włóczęgom
i złodziejom. Z uwagi na te zniszczenia archidiecezja poznańska wydała rozporządzenie
o jego rozbiórce. Polecenia tego nie wykonano, ponieważ ówczesny dziedzic Bobrownik,
Hipolit Belina w testamencie z 19 marca 1831 roku polecił swoim następcom przeprowadzić
gruntowny remont kościoła. Dokonano tego w 1832 roku, o czym świadczy wyryta
na zewnętrznej południowej stronie prezbiterium data. Wówczas kościół został przedłużony
w kierunku zachodnim. Przedłużenie zostało wykorzystane na zbudowanie pod kościołem
rodzinnego grobowca Belinów. Wejście do grobowca usytuowane jest po zachodniej stronie
(obecnie zabetonowane).
Wygląd kościoła z 1832 roku dzięki przeprowadzanym remontom przetrwał
do dzisiaj. W 1910 roku przeprowadzono renowację kościoła. W latach 1939-1945
na polecenie władz okupacyjnych kościół był zamknięty. W 1956 roku wyremontowano
dach na kościele, a rok później położono nową polichromię, przedstawiającą życie
św. Barbary. W 1972 roku pokryto dach kościoła nowym gontem, a w 1979 roku Edward
Haladyn (1949-2007) z Ostrzeszowa (urodzony w Bobrownikach) na nowo odmalował
kościół. Polichromia przedstawia życie Pana Jezusa. W 1980 roku obok zakrystii
po północnej stronie kościoła dobudowano salkę katechetyczną. W 1999 roku ponownie
remontowano dach, a w 2003 roku położono chodnik z kostki granitowej wokół kościoła.
Nowy chodnik poprowadzono częściowo przez znajdujący się tam grób kapitana wojsk
polskich Józefa Madalińskiego (1774-1809).
Ponadto w gminnej ewidencji zabytków dla miasta i gminy Grabów nad Prosną,
zrealizowanej w latach 2008-2009 na podstawie zasobów z dnia 01.12.2009 r. i danych
uzyskanych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegaturze
w Kaliszu znajdują się 23 obiekty (wraz z kościołem, dzwonnicą i zabytkowymi
nagrobkami), w tym 11 budynków mieszkalnych oraz 5 budynków o charakterze
gospodarczym z XIX-XX wieku, 1 budynek szkoły z 4 ćw. XIX wieku i 1 figura przydrożna
z XX wieku.
Walory przyrodnicze wsi są słabo opisane, ale w krajobrazie typowo rolniczym można
dostrzec również niewielkie kompleksy leśne, bagienne oraz przede wszystkim rynnę rzeki
Prosny. Z fauny szczególnie bogate jest ptactwo, którego występowanie na tym terenie
opisał Przemysław Żurawlew w publikacji „Ptaki Doliny Prosny”.
Miejscowość zamieszkuje aktualnie 419 osób, w tym 197 mężczyzn i 222 kobiety,
412 członków stałych i 7 czasowych (stan na 31.12.2016 r.). Stan ludności rokrocznie spada.
Na terenie miejscowości prężnie działają jego mieszkańcy, lokalne instytucje i organizacje,
podtrzymujące życie kulturalne, historyczne i społeczne wsi. Są to m.in.: Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Bobrowniki (działające od 2001 roku), LZS Kuźnia-Bobrek, kabaret EWG,
świetlica socjoterapeutyczna, gospodarstwo agroturystyczne „Ranczo Bobrowniki”,
OSP Bobrowniki czy szkoła podstawowa. W 2008 roku wieś hucznie obchodziła obchody
swojego 770-lecia w ramach Estrady Folkloru, na których cześć powstała m.in. specjalnie
skomponowana piosenka. Co roku świętuje się również uroczystości związane z rolnictwem,
w tym przede wszystkim dożynki, na które tworzone są okolicznościowe ludowe
przyśpiewki. W późniejszym czasie miał tu też miejsce zjazd rodziny Binków, na który
przybyło ponad 100 osób. Ciekawym akcentem była również wystawa „Polska 1974-1990”,
fotograﬁi Stanisława Kulawiaka i Grupy Twórczej SEM. Wystawa, która gościła w Muzeum
Polskim w Chicago w 2015 roku prezentowała czarno-białe fotografie przedstawiające życie
w Polsce w latach 1974-1989 autorstwa Stanisława Kulawiaka, fotoreportera, redaktora,
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wydawcy i właściciela Oficyny Wydawniczej Kulawiak w Ostrzeszowie, na której
znajdowało się również zdjęcie mieszkańca z Bobrownik. Katalog z wystawy jest dostępny
on-line w formacie pdf.
Wybrałam tę wieś, ponieważ jest to poniekąd moja rodzinna miejscowość, związana
z życiem i gospodarstwem mojej śp. Babci Heleny Binek (z domu Hełka). Pamiętam jej
nieliczne wspomnienia (choćby z wiejskich wydarzeń, wojny czy działalności w Wiejskim
Kole Gospodyń Wiejskich), dawne budynki gospodarcze, wycieczki szkolne, smak i zapach
niektórych potraw i rzeczy, które dzięki Babci i tej wsi odkrywałam (wiele z nich pozostało
do dziś, choć z talentu do gotowania oddziedziczyłam głównie zbiór niezbyt dokładnie
zapisanych odręcznie przez Babcię, jak i przeze mnie, przepisów). Jestem z tą wsią
emocjonalnie związana, jednak również bezpośrednio, fizycznie, ponieważ od kilkunastu już
lat budynek mieszkalny po Babci (postawiony pierwotnie przez mojego Dziadka Idziego
z pomocą innych mieszkańców wsi), remontują i zamieszkują moi Rodzice, a ja spędzam
tam coroczne wakacje pod przysłowiowa „gruszą” wraz ze swoim synem, ulubionym
prawnukiem Heleny. Ponadto znakomita większość mieszkańców wsi stanowi naszą dalszą
lub bliższą rodzinę, co zostało potwierdzone zjazdem tej rodziny ze strony Mamy i drzewem
genealogicznym rodziny Binków, czego często dowiaduję się zupełnie przypadkowo
i bezpośrednio od nich. Od zawsze myślałam o działalności (agro)turystycznej na tym
terenie. Mój Tato prowadzi tam amatorską pasieką „Miodzio Smoleńskiego” (niestety
z nieżyjącym już mistrzem tego fachu i dotychczasowym proboszczem pobliskiej parafii
na Morawinie), a także jest pasjonatem zabytkowych pojazdów, a Mama uprawia ogród,
wyrabia przetwory i nalewki, a w wolnych chwilach rozwija talenty artystyczne swoich
wnucząt, powszechnie występujące w mojej rodzinie. Ponadto od lat śledzę działalność
społeczną, sportową i kulturalną tej wsi i jestem pod wrażeniem ogromu pracy i ciekawych
pamiątek, jakie są odkrywane przez jej lokalnych liderów i mieszkańców. Chciałabym
pomóc nieść to „dziedzictwo” dalej, by przekazywać je również kolejnym pokoleniom.

Fot. 1. Fotografia ślubna Heleny i Idzi Binków (moich Dziadków)
Źródło: Autor nieznany (najprawdopodobniej lokalny fotograf)

30

Fot. 2. Święcenie pokarmów w kościele św. Barbary w Bobrownikach
Autor: O. Smoleńska

Ryc. 1. Bobrowniki z lotu ptaka
Źródło: http://www.bobrownikinadprosna.pl/content/view/128/1/ oraz geoportal.gov.pl
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Katarzyna Bańkowska
BRZEŚCIE NOWE
województwo mazowieckie, powiat płoński, gmina Baboszewo, mezoregion Wysoczyzna
Płońska
Poszukując Brześcia Nowego 1 stwierdzimy, że to wioska usytuowana w północnozachodniej części gminy Baboszewo, od północy ograniczona szosą Płońsk-Raciąż.
Korzystając z GPS dowiemy się jeszcze o współrzędnych 52,6°N i 20,25°E,
lecz miejscowość ta to nie tylko punkt na mapie.
Wykopaliska archeologiczne wskazują na obecność osadnictwa w tym miejscu już
z XI wieku, natomiast pierwsze wzmianki pisemne dotyczą 1368 roku. Nazwa wsi pochodzi
prawdopodobnie od rodu Brzeskich – szlachty herbowej, z której wywodził się m.in. Feliks
Brzeski (z Brzezia) – jeden z wojewodów mazowieckich (XV/XVI wiek). Inne źródła
dopatrują się pierwotnego pochodzenia nazwy miejscowości w brzozach, których obecność
do dzisiaj zauważalna jest w krajobrazie wioski. Koleje zmiany brzmienia nazwy nie zawsze
są ściśle udokumentowane. Poza nazwą Brzeście odnaleźć można także Brzeszcze, Brzezie,
Breysczye, Brzyście. Z przekazów ustnych wiadomo, iż prawdopodobnie w XVIII wieku
nastąpiło podzielenie pierwotnego Brześcia na pomniejsze majątki, a jednym z nich stała się
wioska o nazwie Brzeście Szlacheckie, obecnie figurująca w wykazach jako Brzeście Nowe.
Przejeżdżając w pobliżu być może nie będziemy mieć świadomości, że poruszamy się
po pograniczu Wysoczyzny Płońskiej z Równiną Raciąską – które to mezoregiony choć nie
zawsze znane z nazwy okolicznym mieszkańcom, dyktują im naturalne uwarunkowania
życia i gospodarowania na tych terenach. Patrząc w okno miniemy kolejne pola uprawne,
na których coraz częściej rozpoznamy kukurydzę. Kiedyś byłyby to zapewne buraki cukrowe
i zboża, w latach 80-tych XX wieku zioła, a w ostatnim dwudziestoleciu warzywa, obecnie
coraz częściej wypierane przez wspomnianą już kukurydzę. Wioska zachowuje bardzo
rolniczy charakter za sprawą dobrej jakości gleb – przeważają grunty VI klasy bonitacyjnej,
mozaikowo przeplecione klasą III. Gleby o najmniejszej wartości (klasa V) ciągną się
wąskimi pasami wzdłuż dwóch głównych linii komunikacyjnych oraz rozpościerają
się na zachodnim krańcu wioski pod obszarem obecnie zalesionym. Gdybyśmy poruszali się
po południowej stronie wioski to patrząc na północ będziemy widzieć piękną panoramę
prostopadłych do drogi pasów pól, delikatnie obniżających się w ciągnący się całą długością
wioski pas naturalnych użytków zielonych przeciętych linią rowu melioracyjnego oraz
położoną na lekkim wzniesieniu za nimi linię luźnej zabudowy. Domy Brześcia Nowego
zlokalizowane są przy dwóch (gwiaździście rozchodzących się pod Baboszewem
i rozwierających w kierunku zachodnim) liniach drogowych – nie jest to jednakże typowa
zwarta widlica – główna linia zabudowy charakterystyczna jest raczej dla wsi rzędowej,
a ewentualne zmiany pierwotnego układu przestrzennego wioski wynikają głównie
z przemian własnościowych (są m.in. skutkiem reformy rolnej po II wojnie światowej oraz
obecnymi trendami budownictwa mieszkaniowego). Należy podkreślić w tym miejscu
rozsądek przodków lokujących wioskę – siedliska i drogi usytuowane są na gruntach
rolniczo najsłabszych – jest to rozwiązanie optymalne pod kątem rolniczego wykorzystania
gruntów, lecz rozczarowujące miłośników przydomowych ogrodów – rodzaj podłoża
determinuje dobór na rabaty roślin sucholubnych i o małych wymaganiach pokarmowych.
1

Do opisu wsi wykorzystano następujące źródła: Krysiak A. J., 2010, Baboszewo i okolice,
Baboszewo; Aneks do mapy glebowo-rolniczej Gromady Baboszewo, 1960; rozmowy
z mieszkańcami Brześcia Nowego
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W odróżnieniu od pasa przydrożnego wspomniany pas naturalnych użytków zielonych
charakteryzują spore możliwości pojemności wodnej. Pierwotnie tereny te nie były
zmeliorowane, co znacznie utrudniało ich zagospodarowanie i zadecydowało o tradycji
chowu bydła w wiosce. Chociaż pogłowie krów w Polsce w ostatnich latach maleje,
to w Brześciu Nowym tradycja ta nadal jest kultywowana. Zmieniła się wprawdzie
technologia i skala produkcji – w miejsce utrzymywanych systemem wypasowym
pojedynczych sztuk bydła w każdej z zagród, pozostało kilka gospodarstw, posiadających
stada liczące ok. 30 krów dojnych wraz z przychówkiem. Zmiana technologii zbioru traw
spowodowała zmiany w krajobrazie. Łąki użytkowane są głównie kośnie, tylko niewielką
część stanowią pastwiska, a część gruntów ornych również przeznaczana jest na pasze.
Zmiany widać zwłaszcza podczas zbiorów kolejnych pokosów – w pejzażu wioski zamiast
tzw. „kopek siana” pojawiły się białe baloty sianokiszonki. Również rzadziej niż jeszcze
40 lat temu odnotować można obecność jaskrów i czajek na łąkach. Brzeście Nowe to jednak
nadal miejsce lubiane przez zwierzęta. Nocą przelecą tu nad nami nietoperze i usłyszymy
sowy pójdźki. Latem nad polami trele rozwiną skowronki, za maszynami ścinającymi trawy
kroczyć będą bociany, a o zbliżającym się deszczu poinformują nisko latające jaskółki.
Od czasu do czasu spotkamy tu także kuropatwy i bażanty. Te ostatnie podobnie jak zające
oraz (utrzymywany już tylko w nielicznych gospodarstwach) drób obawiać się będą coraz
częściej goszczących w Brześciu lisów. Od czasu do czasu rowem melioracyjnym
przywędrują bobry, uznając że wspaniałym budulcem do tam może być kukurydza
z pobliskich pól, których nie omieszkają ku zgrozie rolników zalać. Kukurydza uprawiana
z przeznaczeniem na ziarno czy też paszę dla bydła, ale będąca także zaproszeniem
dla nie występujących tu jeszcze przed dziesięciu laty dzików. Zimą na brzeskie oziminy
przywędrują stada saren, które chociaż pięknie komponujące się z krajobrazem potrafią
przysporzyć zmartwienia i troski o stan upraw.
Największym walorem wioski nie jest jednak ani prowadzona tu produkcja rolna
ani występująca fauna i flora. Wartością tego miejsca są ludzie. Rozmawiając z seniorami
Brześcia Nowego i prosząc ich o odpowiedź co wskazaliby jako najważniejszy atut swojej
wsi, niezależnie od siebie wskazywali zwykłą ludzką solidarność. Zwyczaj, że jeśli choroba
lub inne nieszczęście dotyka któregoś z sąsiadów to pozostali starali się najpierw wykonać
prace na jego polu lub w jego obejściu. Wprawdzie zmieniły się dostępne technologie, ale
życie na wsi nie zawsze bywa sielanką i często nadal wymaga siły tak fizycznej
jak i duchowej. I w takich chwilach docenia się wsparcie zza miedzy, nie natrętne
i nie wścibskie. To poczucie wspólnoty, pomimo zmiany stylu życia nadal jest obecne
pośród mieszkańców wioski. Rzadko już można spotkać kogoś zwyczajnie idącego przez
wieś, częściej w natłoku prac jest to pędzące auto to jednak nadal ważne pozostają więzi
międzysąsiedzkie. Dla miejscowej ludności „sąsiad za miedzą jest lepszy niż brat
w Ameryce”. Współpraca sąsiedzka ważna jest nie tylko w sytuacjach losowych, ale także
podczas codziennych prac gospodarskich. Wioska ma spore doświadczenie we wspólnym
użytkowaniu maszyn (opartym o wzajemne niesformalizowane kontakty) czy też
we współdziałaniu na rzecz infrastruktury sieciowej (jako jedna z pierwszych w gminie
Brzeście około 30 lat temu pozyskało wodociąg, a w kolejnych latach gazociąg
i kanalizację). Współpraca mieszkańców nie byłaby możliwa bez spotkań towarzyskich.
Tradycją Brześcia Nowego są wspólne Bakusy – zwyczaj przebierańców odwiedzających
po kolei domostwa w ostatni wieczór karnawału. Jest to okazja do międzypokoleniowych
harców, kiedy w grupie przebranych bakuśników można spotkać emeryta, ale także
nastolatka, okazja do opowiedzenia/wysłuchania kilku wioskowych anegdotek, ale także
okazja do współodczuwania (brzeska społeczność potrafi w wybranych latach zrezygnować
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z utartego zwyczaju wiedząc, że w którymś z domów panuje żałoba). Według zasady
„coś dla ciała coś dla ducha” w kalendarium wspólnych „imprez” wioskowych można
znaleźć takie pozycje jak wycieczki, wyjazdy do teatru, majowe nabożeństwa pod figurką.
Przyczynkiem do zacieśniania więzi międzysąsiedzkich i międzypokoleniowych bywają
również wioskowe ogniska – odbywające się na ogół na opisanych powyżej łąkach, a zimą
bywają połączone z kuligiem. Niestety te ostatnie z przyczyn zmieniającego się klimatu mają
miejsce coraz rzadziej.
Zmieniają się technologie, zmieniają się pokolenia, niemniej jednak Brzeście Nowe
nadal pozostaje miejscem, w którym chce się być. Świadczy o tym m.in. fakt, że w ostatnim
roku wybudowały się tu 3 nowe domostwa kolejnej generacji wywodzącej się z tego miejsca.
I chociaż przyczynia się to do zagęszczenia i zmiany pierwotnej zabudowy, a co za tym idzie
zmiany w krajobrazie wioski, to miło wiedzieć, że młodzi nie zamierzają stąd uciekać.

Fot. 1. Brzeskie brzozy
Autor: K. Bańkowska

Fot. 2. Panorama południowa
Autor: K. Bańkowska
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Agnieszka Lisowska
CHEŁMSKO ŚLĄSKIE
województwo dolnośląskie, powiat kamiennogórski, gmina Lubawka, mezoregion Góry
Kamienne
Wieś położona jest nad rzeką Zadrną, jej zasięg przestrzenny kończy się na zboczach
Zaworów, stanowiących pasmo Gór Stołowych oraz na Górach Kruczych będących częścią
Gór Kamiennych. Historycznie osada istnieje od 1214 roku, z tego okresu pochodzą także
pierwsze udokumentowane wzmianki o Chełmsku Śląskim, jednakże ślady działalności
człowieka oraz osadnictwa są znacznie starsze (X/XI wiek). Wieś została założona przez
Czechów, a prawa miejskie uzyskała już w 1275 roku. Od 1343 roku, po śmierci ostatnich
właścicieli miasta stało się ono własnością klasztoru zakonu Cystersów z Krzeszowa,
pozostając pod ich władzą aż do kasaty (1810 rok). W tym okresie nastąpił bujny rozwój
Chełmska Śląskiego. Miasto stało się ważnym ośrodkiem tkactwa przede wszystkim
chałupniczego. W 1392 roku Chełmsko Śląskie przeszło pod panowanie korony czeskiej
pozostając jednak we władaniu Cystersów, niemniej jednak rozwój został poważnie
zahamowany na skutek wojen husyckich – miasto zostało doszczętnie zniszczone
i spustoszone, prawdopodobnie utraciło także prawa miejskie. Ponowne ożywienie
gospodarcze nastąpiło dopiero w XVI wieku, a to dzięki rozwojowi sukiennictwa oraz
płóciennictwa i handlu nimi. Osada powróciła także do statusu miasta. Mieszkańcy
Chełmska Śląskiego, a także okolicznych wsi trudnili się przede wszystkim uprawą lnu
i chałupniczym tkactwem. Liczne pożary sprawiły jednak stopniowe niszczenie osady
do tego stopnia, że w wyniku ostatniego ogromnego pożaru spłonęło 60 ze 120 domostw.
Ponowne ożywienie nastąpiło w drugiej połowie XVII wieku, znów dzięki tkactwu
chałupniczemu. Od końca ww. wieku miasto zyskało także przywilej 2 targów tygodniowo,
co było rzadkością w ówczesnych czasach i jednocześnie świadczyło o wielkości produkcji.
Chełmsko stopniowo odbudowało zniszczenia. Ponadto przyłączono do niego niektóre
okoliczne wsie tworząc z nich przedmieścia. W części centralnej (w rynku) powstały liczne
kamienice. Ponadto wybudowano dwa zespoły domów tkaczy: „Dwunastu Apostołów”
(pozostało 11) przeznaczone dla tkaczy czeskich oraz powstały nieco później u wjazdu
ze strony Olszyn zespół „Siedmiu Braci” (pozostał jeden, pozostałe zostały zniszczone
w wyniku pożaru) – dla tkaczy adamaszku przybyłych z Bawarii. W 1810 roku nastąpiła
kasacji dóbr klasztornych w całych Prusach w związku z czym w Chełmsku zaczął działać
samorząd oraz sąd.
Pod koniec XIX wieku osada liczyła 275 domów mieszkalnych oraz 86 budynków
gospodarczych. Ponadto istniał tu kościół, szkoła, waga miejska, szpital, browar, 3 gorzelnie,
młyn wodny, młyn do mielenia kory dębowej, cegielnia oraz farbiarnia. Działało tu także
155 krosien tkackich. W XIX wieku na krótki czas miasto stało się więc znanym ośrodkiem
przemysłowym w zakresie wyrobu tkanin, co zmieniły kolejne pożary, nieurodzaj,
a w efekcie odpływ ludności. Niewielkie ożywienie nastąpiło po połączeniu linią kolejową
z głównym miastem regionu – Kamienną Górą, co spowodowało ponowny rozwój
przemysłu, ale również turystyki, a tym samym całego miasta. Atrakcyjne położenie przy
licznie uczęszczanej trasie pomiędzy Kamienną Górą, Krzeszowem i czeskim Adrspachem
oraz fakt, że w latach 80. działało tu już kilka gospód i hotelików spowodowało, że miasto
cieszyło się popularnością wśród turystów. Podczas II wojny światowej na terenie miasta
nie prowadzono żadnych działań wojennych, co uchroniło zabudowę od wielkich zniszczeń.
Natomiast wspomnieć należy, że istniał tu od 1940 roku obóz pracy przeznaczony dla
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więźniów z Gross-Rosen. Po zakończeniu wojny Chełmsko Śląskie zmieniło swoją
przynależność państwową. Stało się peryferyjną, ale polską miejscowością, którą ostatecznie
pozbawiono praw miejskich.
Chełmsko Śląskie to największa jednostka osadnicza typu wiejskiego w Kotlinie
Kamiennogórskiej. To także wieś charakteryzująca się historyczną, typowo miejską
zabudową. Do chwili obecnej miejscowość zachowała swój pierwotny układ urbanistyczny
z rynkiem oraz bryłą kościoła. Co istotne obszar dawnego miasta wpisany został na listę
zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Chełmsko Śląskie od początków swojego
istnienia było istotnym ośrodkiem administracyjnym i usługowym. Zmieniając wielokrotnie
swoich właścicieli, a także przynależność państwową utrzymywało rozwój najważniejszej
gałęzi przemysłu – tkactwa. Pod koniec XIX wieku ostatecznie doszło do uprzemysłowienia
i zwiększenia produkcji tkanin, a także zelektryfikowania i zwodociągowania miasta.
Doprowadzono także linię kolejową, co pozwoliło Chełmsku na rozwój turystyki mającej
zaktywizować stopniowo podupadający region – miasteczko cieszyło się sławą „pięknego,
malowniczego barokowego cacka”. Mimo, właściwie, braku aktywnych działań wojennych,
Chełmsko ulegało powolnej degradacji, w tym także administracyjnej – utraciło prawa
miejskie stając się wsią, ponadto zniszczeniu uległo także wiele zabytkowych budynków.
Co interesujące, obecnie miejscowość znajduje się w okresie stagnacji. Dawny przemysł
tkacki przestał istnieć całkowicie, jednak nie został zapomniany. Istotnym,
bo charakterystycznym dla tej miejskiej wsi, ale i jedynym na skalę europejską zabytkiem
jest zespół drewnianych Domów Tkaczy tzw. Dwunastu Apostołów (do dziś pozostało 11,
budynek zwany Judaszem spłonął) powstałym dla tkaczy czeskich. Domy stanowią także
ważne świadectwo świetności ośrodka sukiennictwa i płóciennictwa oraz handlu tymi
wyrobami w Europie, ale również i do Ameryki. Drugim tego rodzaju zabytkiem byłoby
kolejnych siedem drewnianych domów, tzw. Siedmiu Braci, wybudowanych dla bawarskich
tkaczy adamaszki, jednakże do dziś zachował się tylko jeden.
Chełmsko Śląskie stanowi ciekawy przykład wsi, bo jednostki osadniczej o miejskim
rodowodzie z dobrze zachowanym układem urbanistycznym. Ponadto znajdują się tam
unikatowe na skalę europejską zabytki architektoniczne związane z dominującym niegdyś
przemysłem tkackim. Pomimo utraty statusu miasta to turystyka stanowi obecnie ważny
kierunek rozwoju wsi, co wynika przede wszystkim z jego walorów historycznych.
Nad właściwym przebiegiem tego procesu czuwa Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Chełmska Śląskiego „Tkacze Śląscy”, które w tym zakresie organizuje jedyne w regionie
Jarmarki Tkaczy Śląskich. Udostępnione zostały także niektóre z dawnych Domów Tkaczy –
w domku nr 15 znajduje się Izba Tkactwa ww. stowarzyszenia, tam można zobaczyć
zabytkowe kołowrotki, krosna, żelazka z duszą oraz inne przedmioty związane z tkactwem.
W domu nr 17 zorganizowano kawiarnię, natomiast w budynku nr 19 istnieje i działa
warsztat tkacki związany z pracownią artystyczną tkactwa ręcznego.
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Fot. 1. Zespół drewnianych domów tkaczy „Dwunastu Apostołów”
w Chełmsku Śląskim
Źródło: http://www.szlakikulturowe.dolnyslask.pl [29.11.2017r.]

Fot. 2. Rynek oraz domy podcieniowe we wsi Chełmsko Śląskie
Źródło: http://www.slasknasz.uni.wroc.pl [29.11.2017r.]
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Elżbieta Mydłowska
CISEWO
województwo zachodniopomorskie, powiat stargardzki, gmina Kobylanka, mezoregion
Równina Pyrzycko-Stargardzka
Cisewo1 zostało założone w XVIII wieku na obszernej polanie śródleśnej, przeciętej
licznymi rowami melioracyjnymi, w dobrach królewskich Königliche Forst Friedrichswalde,
jako ulicówka w typie rzędówki, która była rozplanowana wśród trzech dróg o luźnej
zabudowie. Historyczna nazwa wsi to Zimmermannshorst (funkcjonowała do 1945 roku).
Pochodzi ona od nazwiska założyciela (w latach 1785-1793) zlokalizowanego tu majątku
(kolonii folwarcznej) – Zimmermanna, radcy sądowego. Początkowo kolonia obejmowała
563 morgi ziemi, na których wybudowano folwark i 10 zagród kolonistów. W latach
30. XIX wieku ów folwark poddano parcelacji w wyniku czego powstało 37 zagród
gospodarskich. Systematycznie rozbudowująca się wieś w 1872 roku posiadała już
44 budynki mieszkalne. Żyło w nich łącznie 299 mieszkańców. Zimmermannshorst pierwszy
raz pojawia się na pruskiej mapie topograficznej z 1892 roku. Widoczny na mapie układ
ruralistyczny pozwala wyodrębnić kilka zespołów zabudowy: ulicówki usytuowanej na osi
wschód-zachód, większego gospodarstwa z osiedlem robotników rolnych zlokalizowanych
na północ od ulicówki oraz położonych na wschód od nich grupy zagród rozproszonych.
Miejscowość ulegała przemianom z luźno zabudowanej ulicówki w klasyczną
łańcuchówkę. Wieś posiadała także własną szkołę. Pierwsza wzmianka na ten temat
pochodzi z lat 30. XIX wieku. W 1913 roku wybudowano nowy budynek szkolny, w którym
obecnie znajduje się gospodarstwo domowe.
Współcześnie w zabudowie Cisewa zachowały się niewielkie zagrody składające się
z 2-3 budynków o konstrukcji ryglowej (mieszkalne) oraz drewniane lub szachulcowe
stodoły (gospodarcze) z przełomu XIX/XX wieku, są to jednak pojedyncze egzemplarze.
W przestrzeni wsi dominują nieduże, murowane budynki mieszkalne z końca
XIX i XX wieku. Pojawiły się także nowe zabudowania jednorodzinne.
Wyjątkowym miejscem w Cisewie jest lapidarium sepulkralne (północny skraj wsi)
powstałe w 2005 roku z przekształcenia ewangelickiego cmentarza wiejskiego
pochodzącego z II połowy XIX wieku (niektóre źródła wskazują datę powstania cmentarza
na koniec XVIII wieku), założonego na planie czworoboku o powierzchni 0,3 ha. Znajdują
się tu niewielkie fragmenty kamiennego muru ogrodzeniowego, kamienne płyty nagrobne
(wbudowane w istniejący mur) oraz pomnik (z 1919 roku) poświęcony mieszkańcom wsi
poległym w I wojnie światowej. Można także zobaczyć cenne okazy dębu szypułkowego
czy lipy drobnolistnej. Z terenu miejscowości znane jest jedno znalezisko archeologiczne –
narzędzie wykonane z poroża, którego datowanie odnosi się do epoki kamienia.
Mieszkańców Cisewa współcześnie jest niewielu w porównaniu z rokiem 1872,
ale stopniowo ich liczba wzrasta: w 2000 roku było ich 72, w 2010 roku 80, a obecnie
mieszka tu 100 osób (2017). Część z nich związana jest z rolnictwem (uprawa roli, hodowla
bydła czy drobiu), aczkolwiek gleby tu występujące nie są żyzne – słabe lub bardzo słabe

1

Do opisu wsi wykorzystano następujące źródła: opracowania znajdujące się w Książnicy i Muzeum
w Stargardzie (Katalog zabytków powiatu stargardzkiego (tom I-III);„Materiały zachodniopomorskie”
opublikowane przez Muzeum Narodowe w Szczecinie; Strategie rozwoju gminy Kobylanka na lata
2013-2022

38

(V i VI klasa bonitacyjna). Społeczność lokalna bierze licznie udział w organizowanych
w ramach funduszu sołeckiego przedsięwzięciach, co bardzo sprzyja integracji.
Położenie Cisewa na skraju Puszczy Goleniowskiej wśród borów sosnowych
na płaskiej równinie piaszczystej sprzyja rozwojowi funkcji osadniczej dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego oraz funkcji turystyczno-rekreacyjnej. Często można spotkać
osoby jeżdżące na rowerze, biegające czy też jeżdżące konno. Przez miejscowość biegnie
Szlak Anny Jagiellonki (niebieski szlak turystyki pieszej) oraz bierze początek Szlak
Miedwiecki (czarny) kierując się na południe w kierunku Morzyczyna. W Cisewie czas
zwalnia. Spokój i cisza, malownicze położenie wśród otaczających lasów, czyste powietrza
sprzyjają lepszemu życiu, funkcjonowaniu, wypoczynkowi.
Moja rodzina związana jest z Cisewem od niedawna. Nowe miejsce, nowi ludzie.
Naturalną koleją rzeczy było poszukiwanie wszelkich informacji na temat miejscowości,
najbliższych okolic i mieszkańców.

Fot. 1. Pomnik poświęcony mieszkańcom wsi poległym w I wojnie światowej
Autor: E. Mydłowska (2018)

Fot. 2 Cisewo – miejscowość malowniczo położona na śródleśnej polanie
Autor: E. Mydłowska (2018)
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Sylwia Staszewska
DOMACHOWO
województwo wielkopolskie, powiat gostyniński, gmina Krobia, mezoregion Wysoczyzna
Kaliska
Wieś Domachowo liczy 269 osób (2015) i położone jest w gminie Krobia,
w południowej części województwa wielkopolskiego, w krainie fizjograficznej mezoregion
Wysoczyzna Kaliska. Miejscowość z widocznym historycznym układem ruralistycznym,
w której zwarty układ zabudowań koncentruje się wokół nieregularnego placu.
Po zewnętrznym obrysie znajdują się dwie boczne drogi owalne, ułatwiające dostęp do pól
i stodół. Do wsi prowadzą ciągi wjazdowe, które z dalekiej perspektywy ukierunkowane
są na bryłę wzniesionego w 1568 roku kościoła. To niezwykły budynek kryjący cenne
poznawczo elementy wyposażenia. Ołtarz w kaplicy jest z 2 poł. XVIII wieku, obraz
św. Barbary z 1 poł. XIX wieku, ambona pochodzi z końca XVIII wieku, natomiast
chrzcielnica rokokowa z 2 poł. XVIII wieku. Walorem jest tu piękno ukryte w detalach
architektonicznych, rzeźbach i malowidłach.
W Domachowie oprócz kościoła dużą wartość stanowią licznie zachowane
historyczne budynki murowane z cegły i ich forma architektoniczna oraz detal
architektoniczny (konstrukcyjny i użytkowy). Zarówno budynki mieszkalne
jak i gospodarcze wciąż odkrywają dawny sposób budowania i stosowane do tego celu
materiały, m.in.: widoczne są charakterystyczne otwory wentylacyjne, pilastry wyznaczające
rytm w elewacji, podmurówki wzniesiona z cegieł w wiązaniu główkowym lub z kamienia
twardego, ciekawe wątki ceglane i inne.
Najważniejszym
historycznym
symbolem,
który
znalazł
odniesienie
we współczesności, jest rzeźba dwóch postaci – biskupianina i biskupianki ujętych w tańcu.
Element zlokalizowany jest w pobliżu kościoła, na wjeździe do wsi z kierunku południowowschodniego. Dobrze widoczny z drogi, jest symbolem wartości kulturowych Biskupizny
zachowanej na tym terenie. Kultura ta w postaci obrzędów, zwyczajów, muzyki dudziarskiej,
śpiewek ludowych, czyni tradycję biskupiańską jedną z najdłużej kultywowanych
w Wielkopolsce. Wartości te zachowują: „Dziecięcy Zespół Biskupiański, działający przy
Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi” (założony w 2003 roku),
„Młodzieżowy Zespół Instrumentalno-Taneczny Młodzi Biskupianie”(działający
od 2001 roku) oraz „Biskupiański Zespół Folklorystyczny z Domachowa i Okolic”
(założony w 1972 roku). Członkowie występują podczas festiwali, obrzędów i innych imprez
kulturalnych w odświętnych strojach. W przypadku stroju dziewczęcego spódniczki
są krótsze, a kopka (nakrycie głowy) nie posiada charakterystycznych skrzydeł, jakie mają
nakrycia głowy starsze kobiety. Szyję zdobi piękny kryzik, który wraz z czerwonymi
koralami tworzy swoisty element stroju biskupiańskiego. U dziewczynek preferowane
są włosy długie, ze względu na typowe dla Biskupianki uczesanie. Zaczesują one gładko
włosy z przedziałkiem na środku i splatają w dwa warkocze, które później upinają z tyłu
w ósemkę specjalnymi szpilkami i zawiązują wstążką na kokardę. Chłopcy zakładają
czerwone jaki i westki, tego samego koloru i kroju jak u dorosłych mężczyzn. Spodnie białe,
bufiaste, wpuszczone są w czarne buty z cholewami. Chłopcy na głowie noszą czarny
„pliszewy” kapelusz. Osoby tworzące zespół grają na skrzypkach i dudach, tańczą marsza,
wiwata, przodka i równego, wskrzeszają dawne przyśpiewki i tradycje biskupiańskie.
W przeciągu roku wielość wydarzeń organizowanych cyklicznie lub okazjonalnie przyciąga
tłumy turystów i stałych bywalców z całego kraju. Należą do nich m.in.: odpust św. Michała
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Archanioła, Katarzynki, Podkoziołek, Dożynki, Boże Ciało, Festiwal Tradycji i Folkloru
oraz wiele innych. Liczba uczestników niektórych imprez sięga 2 tys. osób.
Ta w pełni zorganizowana społeczność Domachowa i okolicznych miejscowości
tworzy zespół ludzi wspierających się wzajemnie. Tworzą wielką wspólnotę opierającą
„codzienne życie” na wartościach historycznych. Obecne życie wsi nie tylko zostało
podporządkowane tradycji, a wiejskie obrzędy nabierają dawnej formy. Dzieci, młodzież
i dorośli Domachowa współtworzą tożsamość tego regionu poprzez działalność taneczną,
kulinarną, warsztatową. Często spotykają się w Biskupiańskim Gościńcu, który pełni rolę
Centrum Kultury Biskupiańskiej. Odbywają się tu wystawy, konferencje, a także spotkania
Koła Gospodyń Wiejskich. Tu ma także swoja siedzibę domachowski zespół
folklorystyczny, to miejsce organizowania licznych warsztatów i uroczystości. Gościniec
to miejsce hierarchicznie ważne, identyfikowalne nie tylko przez mieszkańców wsi, ale także
przez okoliczną ludność, bardzo aktywną społecznie. Tu często odbywają się warsztaty:
koronkarskie, rzeźbiarskie, malarskie, kulinarne, modowe. Ich celem jest propagowanie
zachowanej kultury.
Domachowo „zbudowane” jest z wartościowych miejsc, one się przenikają tworząc
spójną całość. Do miejsc o cechach utylitarnych należą Biskupiański Gościniec, Kościół,
Kozi Rynek i sala wiejska. Wartości estetyczne tworzą obrazy utworzone z pól, wnętrz
uliczek, starodrzewia i przestrzeni publicznych, ale także festiwali folklorystycznych.
Etyczne wartości związane są z religijnością, które w przypadku Domachowa rozkwitają
podczas obrzędów kościelnych. Wartości witalne odkryje ten, kto zanurzy się w specyfice
wsi i odkryje przestrzeń zmysłów. Składają się na nią wrażenia z kontaktów z ludźmi,
doznania wywołane muzyką i folklorem, smak potraw, zapach wsi, odczucia związane
z eksploracją wnętrz urbanistycznych. Ilość i różnorodność bodźców, ich skala,
nagromadzenie są olbrzymie. Wszystkie wymienione wartości są spójne i często nakładają
się na siebie tworząc ogólny wizerunek Domachowskiej wsi – obraz miejsca społecznie
i przestrzennie harmonijnego.
DOMACHOWO – urzeka szacunkiem do ojcowizny, zachowanym układem
ruralistycznym, otwartością krajobrazów, mieszkańcy dbają o swa kulturę pieczołowicie
ją pielęgnując i przekazując wartości z pokolenia na pokolenie. Mieszkają tu ludzie
niezwykle dumni wierząc, że stanowią odrębny świat folkloru i historii. Osadzeni
w wiejskim układzie pól i zabudowań, stanowią niezwykłą wartość, którą należy koniecznie
„zbadać”, „dotknąć” i „posiąść”.

Fot. 1. Kościół we wsi Domachowo wraz z otaczającym
starodrzewem (zdjęcie późnojesienne)
Autor: S. Staszewska

Fot. 2. Młodzież Domachowa w
oryginalnych strojach biskupiańskich (w
trakcie tańca w Biskupiańskim Gościńcu)
Autor: S. Staszewska
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Edyta Regulska
GŁOTOWO
województwo warmińsko-mazurskie, powiat olsztyński, gmina Dobre Miasto, mezoregion
Pojezierze Olsztyńskie
Głotowo 1 to nieduża wieś północnej części powiatu olsztyńskiego (gmina Dobre
Miasto) w województwie warmińsko-mazurskim. Pod względem fizyczno-geograficznym
obszar ten wchodzi w skład mezoregionu Pojezierze Olsztyńskie (842.81) w makroregionie
Pojezierze Mazurskie podprowincji Pojezierza Wschodniobałtyckiego prowincji Niżu
Wschodniobałtycko-Białoruskiego (wg J. Kondrackiego). Współczesną powierzchnię terenu
omawianego obszaru w głównej mierze ukształtowały procesy zachodzące w okresach
transgresji i recesji lądolodu ostatniego zlodowacenia fazy pomorskiej. Okres zlodowaceń
pozostawił w Głotowie spuściznę w postaci dużego obszaru wysoczyzny moreny dennej,
a także moreny czołowej i sandru, powstałego w wyniku glacifluwialnej działalności
lodowca. Z racji tego, we wsi występują głównie dobre gleby rozwinięte na utworach
gliniastych, typowe dla obszarów o intensywnej rzeźbie młodoglacjalnej.
Głotowo pod względem morfogenetycznym jest widlicą, która bokami okala całe
założenie obejmujące Kalwarię Warmińską, kościół barokowy pw. Najświętszego
Zbawiciela i zabytkowy cmentarz. Zespół sakralny otoczony jest, szczególnie od strony
północnej i południowej, polami uprawnymi i zabudową mieszkalną. We wsi dominuje
w miarę jednorodna zabudowa w stylu warmińskim z pieczołowicie zadbanymi zagrodami
siedliskowymi. Założenie kalwaryjskie porasta liczny i zróżnicowany drzewostan,
z domieszką blisko 100-letnich drzew, zaś zbocza wąwozu przecina okresowo wysychająca
rzeczka Kwiela (dopływ Łyny).
Nazwa wsi wywodzi się od nazwy Glotowia (z niemieckiego Glottau), stąd
mieszkańcom bliska jest nazwa Glotowo. Historia tego miejsca nierozerwalnie łączy się
z kościołem. W akcie lokacyjnym Głotowa z 1313 roku zawarta jest informacja,
że znajdował się tu kościół i zamek (castrum Glottouiense). Drewniany kościół został
doszczętnie spalony, a wieś zrównana z ziemią podczas najazdów Litwinów w 1300 roku.
Z ową tragedią związana jest legenda, która głosi o cudownym ocaleniu Najświętszego
Sakramentu i ukryciu go w bezpiecznym miejscu. Po latach rolnik orzący pole odkrył
zakopany kielich z Hostią, a woły ciągnące pług uklękły, podkreślając niezwykłość
zdarzenia. Skarb został przeniesiony do kościoła w Dobrym Mieście, jednakże jeszcze
dwukrotnie pojawiał się w miejscu odnalezienia. Odczytano to jako znak Boży i zbudowano
na tym uświęconym miejscu nowy kościół ku czci Bożego Ciała. W XIV wieku powstało
Sanktuarium Najświętszego Sakramentu, które zasłynęło przez cudowne uzdrowienia
i nawrócenia. Należy podkreślić, że w XIII i XIV wieku dzisiejsze Głotowo było głównym
ośrodkiem administracyjnym dawnej pomezańskiej włości zwanej terra Glotowia i miało
znacznie szerszy zasięg terytorialny niż obecnie. Wskutek ciągłych najazdów litewskich,
główny ośrodek ulokowano w odpowiedniejszym do obrony Dobrym Mieście (założonym
w 1329 roku). Od tego czasu miejscowość zaczynała powoli tracić na znaczeniu jako
ośrodek gospodarczo-administracyjny. Jednakże, wspomniany cud i w konsekwencji
1

Do opisu wsi wykorzystano następujące źródła: Klimek R., 2013, Zaginione zamki i strażnice
poświadczone w źródłach z pierwszej połowy XIV wieku z obszaru Warmii biskupiej oraz propozycje
ustalenia ich lokalizacji, Archaeologica Hereditas, 2, s. 205-224; Plan Odnowy Głotowa na lata 20102018. Załącznik do Uchwały Nr XLV/343/2010 rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 25 lutego
2010 r.
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powstanie sanktuarium były przyczynkiem do powstania i znacznego rozwoju Głotowa jako
miejsca pielgrzymkowego. W połowie XIV wieku wieś ponownie została spalona w trakcie
najazdu Litwinów, lecz szybko się odbudowała i zaludniła. Po przyłączeniu Warmii
do Polski w 1466 roku nasilił się ruch pątniczy i z inicjatywy biskupów warmińskich
w XVIII wieku wzniesiono nową, późno barokową świątynię ku czci Najświętszego
Zbawiciela i św. Floriana.
Znaczenie Głotowa jako miejsca kultu religijnego znacznie wzrosło po wybudowaniu
Kalwarii Warmińskiej (1878-1894). Inicjatorem wydarzenia był Johannes Marten, który
natchniony pobytem w Ziemi Świętej podarował na rzecz kościoła 7 ha ziemi. Jako relikwie
przywiózł znalezione na jerozolimskiej drodze kamyczki z zamiarem umieszczenia ich
w kapliczkach stacji. Wąwóz pod Kalwarię wykopano siłą rąk i dołożono starań, aby wiernie
odwzorować długość drogi Chrystusa na Golgotę. Owe podobieństwo przyczyniło się
do nazwania jej Kalwarią Warmińską lub Jerozolimą Warmińską. Wzdłuż głównej alei
parku zbudowano 14 kapliczek, w których umieszczono często pełnowymiarowe rzeźby
przedstawiające Misterium Pasyjne, z pietyzmem wykonane prawdopodobnie przez mistrza
Meyera z Bawarii. W każdej z nich umieszczono kamyczki-relikwie, które współcześnie
odnajdziemy tylko w niektórych kaplicach. Aleję poprowadzono trawersami nad rzeką
i po zboczach wąwozu, trasa jest więc bardzo zróżnicowana i wzbogacona ciekawymi
punktami widokowymi. Oprócz stacji, zbudowano również grotę Matki Bożej z Luordes
ze źródłem i kaplicę modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu.
Burzliwe zakręty historii, w tym liczne najazdy litewskie i epidemia dżumy
na początku XVIII wieku, spowodowały znaczne uszczuplenie liczebności mieszkańców
wsi. Obecnie wynosi ona niespełna 500 mieszkańców. W Głotowie funkcjonuje kilku
przedsiębiorców oraz okresowo Dom Pielgrzyma z zapleczem gastronomicznym, jednak
w głównej mierze mieszkańcy pracują w okolicznych miastach (Olsztyn, Dobre Miasto).
Tylko nieliczni zajmują się typową gospodarką rolną zaś większość traktuje rolnictwo jako
dodatkowe źródło dochodu. Średnia powierzchnia gospodarstwa wiejskiego we wsi wynosi
ok. 14 ha, przy średniej wojewódzkiej ok. 23 ha.
Nadszedł moment, w którym należy odpowiedzieć na pytanie – dlaczego właśnie
ta wieś? Głotowo poznałam podczas realizacji projektu „Tworzenie Sieci Najciekawszych
Wsi” i od tego czasu jest dla mnie szczególnie ważna. Znajdą w niej „to coś” dla siebie
zarówno miłośnicy sztuki i historii, jak i osoby poszukujące doznań estetycznych
i duchowych. Na zainteresowanych zabytkami sztuki sakralnej, oprócz wspaniałego
założenia kalwaryjskiego, kościoła i cmentarza, czekają ciekawe, pochodzące głównie
z XVIII i XIX wieku eksponaty, chociażby ambona z rzeźbami ewangelistów i Chrystusa
Zmartwychwstałego wykonana przez Wojciecha Reibenschu, unikalna tzw. zagroda
chrzcielna wykonana przez Hermana Katenbringka, polichromie na ścianach i sklepieniach
nawy i prezbiterium z postaciami i scenami związanymi z Przenajświętszym Sakramentem
czy też sześć secesyjnych witraży wykonanych w warsztacie Chritopha Ringsa w Kolonii.
Warto również zobaczyć unikalny w skali krajowej system zegarów słonecznych pierwotnie
widniejących na wszystkich czterech ścianach kościoła, a obecnie z zachowanymi trzema
zegarami.
Smaczkiem dla poszukiwaczy zagadek historycznych jest niepewność miejsca
lokalizacji zamku głotowskiego Castrum Glottouiense. W XIV wieku w Głotowie
funkcjonowała tzw. kamera, w której urzędował komornik. Z pewnością znajdowała się ona
w zamku, którego umiejscowienia w terenie nie można do dzisiaj jednoznacznie potwierdzić.
Wymienia się trzy prawdopodobne scenariusze – według mapy z 1755 roku zamek
Schlossberg położony był na wschód od wsi, nad lewym brzegiem rzeczki Kwieli. Drugie
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źródło podaje, że we wschodniej części wsi leżało grodzisko zwane Oelberg – „Góra
Oliwna” oraz inne wzgórze Kalvarienberg – „Góra Kalwaria” – położone na północny
wschód od Głotowa a jeszcze inne umiejscawia relikty warowani na wzgórku, w miejsce
obecnej XIV stacji Kalwarii Warmińskiej.
Kolejny powód wyboru wsi związany jest z przeżyciami estetycznymi i religijnymi.
Głotowo wraz z założeniem sakralnym stanowi miejsce szczególne dla jego mieszkańców.
Tradycja opieki poszczególnych rodzin nad kapliczkami sięga niekiedy kilku pokoleń.
Przywiązanie do miejsca wyraża się również w ogromnej aktywności lokalnej społeczności
w zakresie kulturalnym, artystycznym, edukacyjnym i religijnym. Zaangażowanie
mieszkańców jest widoczne na każdym kroku, dbają nie tylko o teren prywatny, ale również
o przestrzeń publiczną. Schludne podwórza i posesje potęgują estetyczne doznania
odwiedzających wieś. Również położenie i walory przyrodnicze predysponują to miejsce
do wyróżnienia. Znaczna część miejscowości znajduje się w Obszarze Chronionego
Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny. Szczególnie warty uwagi jest wąwóz, przepięknie
opanowany przez roślinność niską i wysoką, a przecięty śródleśną rzeczką Kwielą. Wrażenie
wywierają liczne deniwelacje terenu. Z okolicznego wzgórza dostrzec można sylwetę całej
miejscowości, z wyraźną dominantą w postaci pięknego kościoła i pięknie zarysowany układ
miejscowości. Spacerując po wsi i jej okolicach napotkać można elementy małej
architektury w postaci przydrożnych kapliczek i krzyży, tak charakterystycznych
dla krajobrazu warmińskiego.
Kalwaria Warmińska niemal wierne odwzorowuję Kalwarię Jerozolimską (różnica
wynosi ok. 20 metrów). W XIV kapliczkach umieszczono rzeźby realistycznie
przedstawiające Mękę Pasyjną. Trzeba podążyć szlakiem Kalwarii, aby wędrując od stacji
do stacji, niemalże wziąć udział w tym mistycznym wydarzeniu. Znajdujący się na końcu
trasy, zanurzony w zieleni, jakby uśpiony, cmentarz wieńczy nasze duchowe przeżycia.
Szczególnie warto tu przyjechać wczesną wiosną, kiedy wszystko budzi się do życia i mamy
szansę w odosobnieniu doświadczyć aury tego miejsca.
Nie mniej ważni a może najważniejsi są ludzie. Mieszkańcy Głotowa, a szczególnie
osoby działające w bodajże pięciu lokalnych Stowarzyszeniach, to ludzie z pasją, życzliwi
i otwarci na innych. Zaangażowani, kreatywni i pełni wiary w swoje możliwości.
W ich otoczeniu nasycamy się pozytywną energią i siłą do osiągania własnych celów.

Fot 1. Widok na Głotowo z okolicznego wzgórza
Autor: K. Czapiewski
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Fot 2. Struktura osadnicza wsi. Budynki
mieszkalne w stylu warmińskim
Autor: K. Czapiewski

Fot. 3. Jedna z kaplic Głotowskiej Kalwarii
Autor: K. Czapiewski

Fot. 4. Rzeźby w kaplicy stacyjnej
Drogi Krzyżowej
Autor: K. Czapiewski
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Paulina Wasielewska
GNIEWOSZÓW
województwo dolnośląskie, powiat kłodzki, gmina Międzylesie, mezoregion Góry
Bystrzyckie
Gniewoszów1 jest jedną ze wsi położonych w obrębie Gór Bystrzyckich, w bliskim
sąsiedztwie Gór Orlickich. Znajduje się ona na północny zachód od Międzylesia
(w odległości ok. 7,5 km). Graniczy bezpośrednio m.in. z Różanką czy Poniatowem.
W 2015 roku liczba ludności wynosiła około 50 osób. Gniewoszów boryka się z problemem
wyludniania się wsi tak, jak na przykład Lesica, znajdująca się w południowej części gminy.
Górskie tereny stanowią duży atut tejże miejscowości.
Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z XIV wieku. Swoją historię ściśle wiąże
z pobliskim zamkiem Szczerba. Husyci oblegli zamek, nie oszczędzając przy tym samej
miejscowości. Po tamtejszych wydarzeniach właścicielami wsi była rodzina Wendlerów,
a w XVII wieku powędrowała do rąk Althannów. Stał się wtedy głównym ośrodkiem
zarządzającym majątkiem zamku. Wiek XIX był natomiast najbardziej prężny pod
względem rozwoju pod pieczą hrabi Magnisa. Obecny łańcuchowy układ wsi pochodzi
właśnie z tamtego okresu. Lokalizowane są tam wtedy m.in. szpital, warsztaty rzemieślnicze
czy dwa młyny wodne. Przed II wojną światową Gniewoszów był miejscowością
letniskową. Obecnie większość z jej mieszkańców trudni się rolnictwem, a pozostali pracują
w pobliskich większych ośrodkach, takich jak Międzylesie czy Bystrzyca Kłodzka. Niegdyś
prócz działalności rolniczej, działało tutaj sprawnie tkactwo chałupnicze.
Z racji moich prywatnych zainteresowań trudno nie wspomnieć o powodzie wyboru
tej miejscowości. Wyjeżdżając na swój pierwszy obóz naukowy badaliśmy właśnie
cmentarze międzyleskie. Ten gniewoszowski z racji położenia powyżej głównej drogi przy
kościele filialnym pod wezwaniem św. Michała Archanioła, w szczególności zaskarbił sobie
moją uwagę. Sama budowla ma swoje początki jeszcze w XVI wieku jako drewnianomurowany protestancki kościół, przebudowany wiek później do obecnego późnobarokowego
stanu. Cmentarz został założony w tym miejscu jako luterański w XVII wieku. Pamiątkę
po niemieckich nagrobkach stanowi lapidarium zlokalizowane przy ogrodzeniu. Również
widoki roztaczające się z samego obiektu zapierają dech w piersiach.

Fot. 1. Zimowy widok z południowego stoku wzgórza
cmentarnego w Gniewoszowie
Autor: P. Wasielewska

Fot. 2. Kościół w Gniewoszowie
Autor: M. Nowak

1

Do opisu wsi wykorzystano następujące źródło: Grochowska A., Krzemińska A., Zaręba A., 2008,
Przemijające krajobrazy – przykościelne cmentarze gminy Międzylesie, Wrocław.
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Anna Kołodziejczak
GRABONÓG
województwo wielkopolskie, powiat gostyński, gmina Piaski mezoregion Wysoczyzna
Kaliska
Pierwsze ślady osadnictwa na terenie Grabonoga 1 sięgają okresu kultury łużyckiej
(VIII-V w. p.n.e.). Już w okresie wczesnopiastowskim istniało tu grodziszcze przebudowane
w XI wieku w warowny gród, który wraz z powstałą u jego podnóża osadą stanowił
królewszczyznę. W XIII wieku często przebywali tu książęta wielkopolscy Przemysław
I i II. Po raz pierwszy wieś wzmiankowana była w 1275 roku. W XIV wieku Grabonóg
przestał być królewszczyzną, bowiem wg tradycji Władysław Łokietek przekazał gród
i osadę w ręce wojewody poznańskiego Dobrogosta, który w bitwie pod Płowcami utracił
nogę i nosił potem drewniane (grabowe) szczudło. Od tego wywodzi się nazwa wsi.
Wspomniany Dobrogost przeniósł osadę kmiecą na prawo czynszowe i przed 1337 rokiem
wieś liczyła 2 łany sołtysie i 28 łanów kmiecych. W XV i XVI wieku Grabonóg należał
do rodziny Górków herbu Łodzia, dawny gród przebudowano na mały zamek, a osadę
kmiecą zamieniono w folwark szlachecki. W 1 poł. XVIII wieku zamek rozbudowano,
a w 2 poł. XVIII wieku majątek grabonowski miał własny browar, karczmę i wiatrak.
Pod koniec tego wieku Grabonóg przeszedł w ręce Wilkońskich. W 1814 roku urodził się
w tamtejszym dworku bł. Edmund Bojanowski, niestrudzony społecznik, literat, publicysta
i twórca bibliotek wiejskich. Pierwszy zainicjował działania wiejskiej biblioteki objazdowej.
Był aktywnym członkiem Towarzystwa Pomocy Naukowej, redagował „Zbierankę
Literacką”, „Pokłosie” i „Rok wiejski”. Znany jest przede wszystkim jako założyciel
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP i opiekun wiejskich dzieci. Z jego inicjatywy
powstawały ochronki dla biednych i opuszczonych dzieci, którymi opiekowały się siostry.
Uwłaszczenie chłopów grabonowskich przeprowadził w 1830 roku ówczesny dziedzic Teofil
Wilkoński, powstało wtedy we wsi 9 gospodarstw chłopskich. W 1868 roku majątek
w Grabonogu nabyła w drodze subhasty rodzina Lossowów z Grażyny. Za ich czasów
wybudowano obok starego dworku mały pałac. W czasie okupacji niemieckiej wieś nosiła
nazwę Eichenstätt. Po zakończeniu II wojny majątek został przekształcony w PGR.
W 2011 roku Grabonóg liczył 516 mieszkańców. We wsi znajduje się kilka
gospodarstw rolnych oraz działają małe firmy zajmujące się głównie usługami. Walorem
turystycznym wsi jest Muzeum im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego znajdujące
się w zabytkowym dworku (jednym z najmniejszych w Wielkopolsce) w centrum
wschodniej części parku. Otwarcie muzeum nastąpiło 16 listopada 1981 roku, zbiory
muzealne zostały umieszczone w siedmiu niewielkich pomieszczeniach. W części wstępnej
zbiory archeologiczne dokumentujące przeszłość Grabonoga. Salonik urządzony w stylu
biedermeier, przypomina wnętrza szlacheckiego dworku. Znajdziemy tam trofea myśliwskie,
militaria i obrazy o tematyce regionalnej. W osobnej sali zgromadzono stroje ludowe
z Biskupizny i instrumenty muzyczne. Wśród eksponatów etnograficznych największą grupę
stanowią sprzęty gospodarstwa domowego służące do wyrobu chleba, masła, sera. Zobaczyć
też można stary piec do pieczenia chleba oraz komin typu nogawicowego. Osobne
pomieszczenie poświęcono zasłużonym ludziom Ziemi Gostyńskiej: historykowi literatury
i angliście prof. Stanisławowi Helsztyńskiemu, Edmundowi Bojanowskiemu. Na piętrze,
1

Do opisu wsi wykorzystano następujące źródło: Kołodziejczak M., 2017, Patron wiejskich dzieci.
[w:] W. Łęcki (red.), 222 x Wielkopolska. Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji. Poznań, s. 143-145.
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w niewielkim pokoju przedstawiono pamiątki po Edmundzie Bojanowskim i dokumenty
z nim związane. Wśród eksponatów muzeum są rzeźby artysty ludowego Walentego
z Grabonoga, który mieszkał i tworzył tutaj w latach 1740-1812. Obok dworku stoi stara
kuźnia, a na wolnym powietrzu pod wiatami narzędzia i maszyny rolnicze w liczbie ponad
stu. Ciekawa jest kolekcja uli figuralnych w kształtach zabytków regionu oraz miniaturowy
wiatrak koźlak. Zbiory muzeum liczą łącznie ponad 7000 eksponatów. Przy dworze znajduje
się park krajobrazowy (powierzchnia 2,2 ha) z 2 poł. XIX wieku, w którym rosną okazy
dębów, buków, jesionów i modrzewi. We wsi znajduje się pałac wzniesiony około
poł. XIX wieku, przebudowany przez architekta Mariana Andrzejewskiego w latach
20-tych XX wieku, zmienił po 1945 roku swój wygląd. Został podwyższony o jedną
kondygnację, a część południowa została dostosowana do nowych funkcji. W jednej z jego
sal znajduje się galeria obrazów. Na zachodniej ścianie pałacu – tablica poświęcona
Edmundowi Bojanowskiemu. Pałac i nowy budynek oraz zabudowania folwarczne należą
do Zespołu Szkół Rolniczych im. Józefa Wybickiego. Patronowi szkoły poświęcona jest
tablica z płaskorzeźbą na nowym budynku szkoły.
Po środku wsi obok świetlicy od 2012 roku znajduje się Przystań – miejsce spotkań
integracyjnych pod wiatą, a przed nią odsłonięto w 2014 roku drewnianą rzeźbę
błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, dzieło artysty Andrzeja Hodowanego.
Grabonóg jest miejscem pielgrzymek, integracji i spotkań nie tylko mieszkańców.
Tutaj odbywają się wydarzenia kulturalne, których głównymi animatorami są aktywnie
działające organizacje pozarządowe.

Fot. 1. Dwór muzeum w Grabonogu
Autor: Z. Szmidt

Fot. 2. Ekspozycja strojów biskupiańskich w Muzeum
Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w
Grabonogu
Autor: Z. Szmidt

Fot. 3. Skansen maszyn i narzędzi rolniczych w Grabonogu
Autor: Z. Szmidt
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Małgorzata Mikołajczyk
GROCHOLIN
województwo kujawsko-pomorskie, powiat nakielski, gmina Kcynia, mezoregion Pojezierze
Chodzieskie
Jest takie mało popularne miejsce w Kujawsko-Pomorskim o nazwie Pałuki. To region
kulturowy, gdzie wśród malowniczych pól znajduje się wieś Grocholin. Pierwsza wzmianka
o tym miejscu pochodzi z 1384 roku. Z pobliskiego miasteczka do niej prowadzi wąska
dróżka wysadzana drzewami. Po minięciu kilku zwyczajnych wiejskich domków, latem
tonących w kwiatach, potem perelowskiego sklepu, trafiamy na wijący się wzdłuż drogi,
ceglany mur a za nim piękne, wielkie drzewa parku. To miejsce wyróżnia Grocholin z wielu
podobnych, kujawsko-pomorskich wsi. W środku tego parku znajduje się bowiem dwór
obronny w stylu neogotyckim oraz pałac z I połowy XIX wieku. Ostatnim właścicielem tych
dóbr był Hans Freiher von Rosen. Gospodarzył on aż do 1945 roku, kiedy to dwór, pałac,
10 hektarów parku i trzy stawy nad rzeką Kcynką, przejął Skarb Państwa. Zaczęła się era
PGR-u. Chyba wszyscy mieszkańcy pracowali w tym wielkim gospodarstwie, którego
główna siedziba zadomowiła się w zabytkowym pałacu. Niedaleko tego miejsca swój domek
miała moja Babcia. Nie mieszkała bezpośrednio we wsi – jej gospodarstwo położone było
wśród pól, przy bocznej polnej drodze. Dziadkowie byli prawdziwymi rolnikami. Uprawiali
tam sporo swojej ziemi, na której rosły głównie ziemniaki, pszenica, żyto, buraki cukrowe,
koniczyna dla zwierząt. Tych też było trochę: kilka krów, świnie, konie, kury, kaczki,
barany. Kiedy dziadkowie byli jeszcze w miarę młodzi i zdrowi razem prowadzili tam
swoiste małe przedsiębiorstwo. Nie byli rodowitymi mieszkańcami tej ziemi, przybyli przed
wojną z przeludnionej Małopolski. Przedwojenny minister rolnictwa Juliusz Poniatowski
zbudował tam kilka gospodarstw dla takich ludzi. Były one umiejscowione na planie
kwadratu, zawierały dom mieszkalny, oborę stojącą równolegle do domu i stodołę
umiejscowioną prostopadle do domu. Dom nie miał łazienki i był raczej prymitywny, ściany
zrobione były z trzciny i gliny oczywiście chodziło o niskie koszty budowy. Za to nie można
mu odmówić olbrzymiego uroku i wyczucia architektury. Piękny, drewniany ganek
z niebanalnymi wycięciami i ozdobami zachwyca do dziś. W tej chwili takie domki można
podziwiać też w skansenie w Osieku nad Notecią. Potocznie nazywane są Poniatówkami
od nazwiska pomysłodawcy. Oczywiście za ten luksus dziadkowie moi słono zapłacili,
wzięli kredyt przed wojną, a raty ściągało od nich już Państwo Ludowe jeszcze w latach
siedemdziesiątych.
Byłam tam częstym gościem, a nawet mieszkańcem i przez te lata mogłam
obserwować przemianę polskiej wsi. Pamiętam czasy, kiedy pola obkaszało się kosą, aby
potem snopowiązałka mogła jeździć w koło i zostawiać ścięte zboże. Następnie kilka osób
ustawionych równolegle wiązało to zboże w snopki, a kolejni ludzie ustawiali je w tak
zwane sztygi, czyli malownicze piramidki czekające do wyschnięcia. Po jakimś czasie sztygi
były pakowane na wozy drabiniaste i układane w stogi koło domu. Kolejny etap to młócenie
zboża, czyli przerzucenie tego stogu przez maszynę w celu oddzielenia ziaren od słomy.
Działo się na przełomie lipca i sierpnia i były to żniwa. Dużą rolę odgrywała pogoda,
a deszczowe lato potrafiło bardzo zepsuć humory i całoroczny wysiłek rolników. Teraz
wszystkie te czynności można oglądać w pięknie przedstawionych scenach w filmach,
np. „Nocach i dniach”.
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Potem na pola wyjechały kombajny, początkowo zostawiały za sobą kostki, a obecnie
wielkie bale słomy. Proces żniw został uproszczony do minimum, ale jednocześnie stracił
na uroku, klimacie, zacieśnianiu znajomości.
Podobnie wyglądało koszenie łąk, które dziadkowie też posiadali. Dla mnie to bardzo
sentymentalny czas, pełen atrakcji – jazdy na podskakujących twardych deskach wozów,
zsuwania się po drodze ze źle ułożonego zboża, czy biegania na pole „do ludzi z koszykiem
prowiantu na śniadanie”. Od ścierniska, ostrej słomy, czy zeschłej trawy miałam wiecznie
podrapane nogi, czasem nawet do krwi. Nikt się tym nie przejmował. W gospodarstwie
wiecznie się coś działo, krowy trzeba było dwa razy dziennie wyprowadzać na łąkę i doić
dwa, trzy razy dziennie (oczywiście ręcznie), doglądać pszczół, które dziadkowie też
posiadali, a te czasem potrafiły uciekać z nowym rojem. Cały czas trwało karmienie
lub czyszczenie miejsc dla zwierząt. Wieś sielska, w której czas biegnie powoli i nudnie
to tylko chwile utrwalone na obrazach czy czarno-białych zdjęciach.
Pisząc o wsi Grocholin nie sposób pominąć uroczej stacji kolejowej o takiej samie
nazwie. To piękny ceglany budynek, gdzie od frontu był niewielki pas peronu i dwa pasy
torów. Na te tory ze świstem i buchającą parą wpadała zadyszana lokomotywa, a za nią
śmieszne wagoniki. W tych wagonikach często jechał drób, kosze jedzenia i kobiety
w chustkach na głowie. Pociąg jeździł bardzo punktualnie i dziadkowie słyszeli jego gwizd
kilka kilometrów dalej, gdzie znajdowało się nasze gospodarstwo. Zawsze było to dla mnie
zastanawiające, że pociąg zatrzymywał się na stacji o nazwie Grocholin, gdzie jak okiem
sięgnąć ciągnęły się pola, łąki, las na horyzoncie i ani jednego zabudowania! Babcia
wyjeżdżała po nas wozem konnym i było to takie normalne jak dzisiejsza taksówka. Potem
chyba koło godziny dwa koniki ciągnęły nas po wyboistej drodze do domu. Dzisiaj zostały
wspomnienia i niszczejący budynek stacji. Tory zarosły, bo pociąg nie gwiżdże tu już
od wielu lat. Okolicznie drogi doczekały się asfaltu i trudno już o tę wieś z obrazka.
Przeminęła też era PGR-u. Mieszkańcy Grocholina nie są bogatymi ludźmi, radzą sobie
różnie. Czasem mają kawałek pola, ale dorabiać muszą w mieście. Pałac i zamek można
odwiedzać w miarę zadbanym parku. Nasze gospodarstwo też zmieniło charakter –
to miejsce wypoczynku i spotkań rodzinnych. Podwórko zarosło trawą, którą teraz dzielnie
kosimy. Studnia stała się niepotrzebna, bo jest wodociąg, a polną drogą nie jeżdżą już wozy
konne. Stało się tak, że teraz ta wieś jest bardziej sielska, leniwa niż kiedyś. Z naszego
podwórka najlepiej widać pobliskie miasteczko – Kcynię. Nie sposób pominąć tej maleńkiej
miejscowości położonej cztery kilometry od Grocholina, która prawa miejskie uzyskała
w 1262 roku. To dwa kościoły na górce i czerwone dachy domków. Artyści docenili ten
uroczy widoczek i często odbywają się tu plenery malarskie, po których pozostają różne
obrazki. Jeden taki wisi w moim warszawskim mieszkaniu, przypominając
mi o szczęśliwych czasach w Grocholinie – miejsca bardzo dla mnie szczególnego
i ważnego.
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Fot. 1. Zamek, pałac i park w Grocholinie
Autor: M. Mikołajczyk

Fot. 2. Pałac w Grocholinie
Autor: M. Mikołajczyk

Fot. 3. Nasza Poniatówka
Autor: M. Mikołajczyk
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Sylwia Staszewska
JABŁONKA
województwo podkarpackie, powiat brzozowski, gmina Dydnia, mezoregion Pogórze
Dynowskie
Wieś Jabłonka liczy 1123 osoby (2015) i położona jest w gminie Dydnia,
w południowej części województwa podkarpackiego, w krainie fizjograficznej Pogórze
Dynowskie.
Specyfika wsi Jabłonka opiera się na budynkach i formach wyposażenia posesji,
zieleni wysokiej, średniej oraz niskiej, które tworzą spójną kolorystycznie i wielkościowo
kompozycję współgrających ze sobą form zagospodarowania (przyrodniczych
i krajobrazowych), a te z kolei formują wnętrza zbudowane z odpowiednio szerokiej
podłogi, zwartych ścian urbanistycznych utworzonych przez budynki i zieleń oraz stropu
w postaci nieba. Owe formy zagospodarowania cechuje uporządkowanie i jednolitość
elementarna. Widoczna tu różnorodna szata roślinna uzależniona jest od sposobu
użytkowania ziemi, warunków wodnych i glebowych. Liczne pasma wzgórz rozciągają się
z północnego zachodu na południowy wschód, poprzedzielane dolinami rzek i potoków.
Atrakcyjny pagórkowaty teren kryje wiele ciekawych przyrodniczo miejsc.
Na uwagę zasługują dobrze zachowane w centrum wsi obiekty zabytkowe: kościół
drewniany i dwór. Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej, zlokalizowany w centrum wsi
jest cennym architektonicznym wyróżnikiem widocznym wśród istniejącej zabudowy
i został wzniesiony w latach 1936-39 wg projektu architekta Bogdana Tretera. Jednonawowy
obiekt reprezentuje wzorowany na kościołach podhalańskich styl narodowy w drewnianej
architekturze okresu międzywojennego. W ołtarzu głównym krucyfiks z przełomu
XIX i XX wieku – dzieło Józefa Laska z Humnisk. Wspomniany Dwór natomiast
zbudowany na rzucie prostokąta, parterowy z mieszkalnym poddaszem jest zwrócony
frontem na południe. Ten dwutraktowy obiekt z dużym salonem, w którym piwnice
zbudowano w sklepieniu krzyżowym znajduje się w bardzo dobrym stanie dzięki obecnym
właścicielom. Z pięknego wystroju wewnętrznego zachowały się tylko XIX-wieczne
kominki: w salonie (kamienny z 2 konsolkami) i w jednym z pokoi (narożny, ujęty
w pilastry, dźwigające gzyms, powyżej nisza). Poniżej dworu znajduje się staw.
Kościół i dwór stanowią punkty hierarchicznie ważne w nie dość mocno
rozbudowanej strukturze wiejskich dróg i zaułek. Ale te zaś są nieutwardzone, naturalne,
trawiaste, kwitnące latem, zamknięte w ściany naturalnych niewysokich płotów lub drzew.
Wspomniana zieleń wysoka dopełnia ściany wnętrza, nie tylko tworzy ramy, ale także
współtworzy przestrzeń wewnętrzną przelewając się nad ogrodzeniami. Krajobraz jest
tu spójny i harmonijny, a drogi i wiejskie zaułki naturalnie i harmonijnie łączą poszczególne
części wsi, często są częścią czyjegoś podwórka. Tu posesje łączą się swobodnie
otaczającymi przyrodniczymi terenami.
Walorem wsi są miejsca pamięci, które są „długowiecznymi, trwającymi przez
pokolenia punktami krystalizowania się zbiorowej pamięci i tożsamości”. Celem
jabłonkowego miejsca pamięci jest uplastycznienie procesu historycznego, stwarzanie
możliwości identyfikacji, ułatwianie przeniesienia doznanych odczuć i uzyskanej wiedzy
do świata dzisiejszego oraz wzmacnianie poczucia tożsamości z regionem. Tworzenie miejsc
pamięci w postaci muzeum opiera się na przeszłości, ale na niej nie poprzestaje. Wieś
Jabłonka jest zorientowana na przyszłość i na tym bazuje jej potencjał edukacyjny
dla współczesnych społeczeństw. W Jabłonce są dwie izby pamięci. Obie zlokalizowane
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w Szkole Podstawowej. Jedna poświęcona jest pamięci dawnego życia i pracy mieszkańców
miejscowości, natomiast druga wspomina Jana Pawła II, patrona tejże szkoły.
Mieszkańcy Jabłonki to bardzo dobrze zorganizowana i pełna energii grupa ludzi,
którzy wspólnie podejmują inicjatywy na rzecz rozwoju miejscowości. Budują razem kościół
przy pomocy władz kościelnych, gminnych i fachowych, aczkolwiek większość prac
wykonują własnymi rękoma. Mają duży szacunek do religii i tradycji (uczestniczą
w religijnych obrzędach i obchodach), pielęgnują historyczne wartości rzemieślnicze
(koronkarstwo, zdobienie jajek na święta Wielkiej Nocy), dbają i zachowują
architektoniczne wyróżniki historycznych zabudowań (dworek został odrestaurowany
zgodnie z wymogami konserwatorskimi, z wykorzystaniem odpowiednich materiałów
wykończeniowych). Ich posesje natomiast są otwarte, czyste i zadbane. Niewielka ilość
współczesnych ogrodzeń, naturalne wygrodzenia pomiędzy parcelami, płoty drewniane
często obrośnięte zielenią lub brak podziałów, rowy przydrożne z bogatą naturalną florą.
Parcele grodzone bardzo często jedynie zielenią w postaci krzewów, żywopłotów,
pozwalające na nieograniczony wgląd na posesje.
Przez Jabłonkę biegnie Trasa Rowerowa „Doliną Sanu” oraz Szlak Architektury
Drewnianej, natomiast na terenie gminy, wzdłuż Sanu, przebiega Szlak Rowerowy
Nadsańskich Umocnień (tzw. Linia Mołotowa) oraz Szlak Architektury Drewnianej,
dla kajakarzy szlak wodny „Błekitny San” oraz w Obarzymie i Niewistce piesze szlaki
turystyczne, od Sanoka przez Hłomczę, Łodzinę, Witryłów do Ulucza biegnie Szlak Ikon,
na terenie gminy istnieje Nordic Walking Park „Gmina Dydnia”.
JABŁONKA – to osobliwa wieś nieprzeciętnych ludzi i urzekających krajobrazów.
Malownicze ciągi wjazdowe prowadzące do miejscowości w postaci szpaleru drzew tworzą
korytarze-bramy wjazdowe, które tworzą symboliczne odniesienie do stref wejściowych
osady czy grodu. Wzmacnia to poczucie wyjątkowości i odrębności miejsca.

Fot. 1. Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej
Autor: S. Staszewska

Fot. 2. Ciąg wjazdowy - brama wsi
Autor: S. Staszewska

Fot. 3. Dwór wraz z drzewostanem objęty jest ochroną Konserwatora Zabytków w Krośnie, wpisanym
do rejestru zabytków w roku 1974 pod numerem A-780. W XIX wieku był on własnością Słoneckich,
Jaruntowskich i Kraińskich.
Autor: S. Staszewska
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Aleksandra Bałuch
JANKOWICE
województwo śląskie, powiat pszczyński, gmina Pszczyna, mezoregion Równina Pszczyńska
Jankowice1 znajdują się w części wschodniej powiatu pszczyńskiego. Położone są nad
rzeką Dokawą, na obrzeżu tzw. lasów dolnopszczyńskich. Tereny wsi mieszczą się
na wysokości 240-255 m n.p.m. Mając na uwadze rodzaj układu przestrzennego wsi
to można ją określić jako wielodrożnicę, gdyż zabudowa znajduje się przy kilku głównych
ulicach (Żubrów, Złote Łany, Kasztanowa, Pszczelarska), a sama wieś ma kształt
nieregularny. Liczba ludności wsi to około 3 000 osób, a jej powierzchnia wynosi 24,5 km2.
Wieś Jankowice miała swoje początki najprawdopodobniej około roku 1300, jednakże
pierwszy dokument wymieniający jej nazwę pochodził dopiero z 1440 roku. Według wielu
źródeł nazwa Jankowice wywodzi się od imienia Janek, który był założycielem wsi lub
był związany z jej początkami. Na przestrzeni lat nazwa wsi zmieniała się: Jankowicz
(1468), Jankowicze (1476), Jonkowice (1593), Jankowitz (1743) i dopiero w 1922 roku
powrócono do nazwy polskiej – Jankowice, co było spowodowane przyłączeniem tego
terenu do Polski. Jankowice, jako wieś kameralna, była własnością pana na Pszczynie. Przez
nią przechodził ważny szlak handlowy o znaczeniu międzynarodowym, który był źródłem
dochodów dla zamku pszczyńskiego. Był to szlak handlu tranzytowego z Polski na południe
Europy (Morawy, Austria, Włochy).
Na terenie miejscowości Jankowice znaleźć można pozostałości Puszczy
Pszczyńskiej, gdzie mieści się rezerwat żubrów, który jest popularną atrakcją turystyczną
w tych regionach. W lasach pszczyńskich hodowla żubrów rozpoczęła się już w 1865 roku.
Jankowicki rezerwat w dużym stopniu uchronił ten gatunek przed wyginięciem, gdyż
w 1919 roku, kiedy wytępiono w Puszczy Białowieskiej ostatnie dziko żyjące żubry
to właśnie dzięki niemu udało się odnowić hodowlę w Białowieży w 1929 roku. Przez długi
czas miejsca bytowania żubrów nie były dostępne dla zwiedzających, lecz od 2006 roku
zagroda jest ogólnodostępna, a wstęp darmowy. W Jankowicach rezerwat “Żubrowisko”
utworzono w 1997 roku, a jego celem było odnowienie populacji żubra na Górnym Śląsku.
Jankowice nie mają dużego dziedzictwa kulturowego, a jedynymi obiektami
zasługującymi na uwagę są przydrożne krzyże i kapliczki z drugiej połowy XIX wieku oraz
cmentarz szwedzki przy ulicy Złote Łany z okresu wojny trzydziestoletniej (1618-1648),
gdzie pochowano Szwedów biorących w niej udział.
Duże znaczenie dla mieszkańców Jankowic ma kościół pw. św. Izydora, czyli patrona
rolników. Od wieków Jankowice należały do parafii pszczyńskiej, jednakże po drugiej
wojnie światowej mieszkańcy zdecydowali się wybudować swoją własną świątynię.
Po wieloletnich staraniach w czerwcu 1950 roku rozpoczęto budowę kościoła, który został
ukończony szybko, bo we wrześniu tego samego roku. Około roku 2004 mieszkańcy wsi
zainicjowali budowę nowego kościoła, a w tym celu powstał Komitet Budowy Kościoła,
składający się z proboszcza i parafian odpowiedzialnych za budowę. Nowy kościół powstał
obok starego, który został przekształcony w Dom Parafialny, gdzie m.in. znajdują się salki
katechetyczne czy też kaplica przedpogrzebowa. Ostatecznie roboty zakończyły się
we wrześniu 2010 roku, w którym to roku odbywała się 60 rocznica powstania parafii
w Jankowicach. Co roku parafianie organizują ognisko parafialne z okazji święta Zesłania
1

Do opisu wsi wykorzystano informacje znajdujące się na stronie PORTAL Jankowice.info
http://www.jankowice.info/
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Ducha Świętego, w czym pomaga Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowicach. Wydarzenie
to pozwala mieszkańcom spotkać się w miłej atmosferze i zacieśnić więzi.
Jankowice to wieś szczególnie mi bliska, gdyż jest to miejsce, gdzie się wychowałam
i w którym spędziłam najpiękniejsze lata mojego życia, czyli dzieciństwo. Z miejscem tym
wiąże się wiele ważnych dla mnie wspomnień – nawiązywanie pierwszych przyjaźni,
pierwsze sukcesy naukowe czy też sportowe i wiele innych. Nie każdy może pochwalić się
tak silną więzią ze swoją rodzinną miejscowością, zwłaszcza, że w przypadku wsi, wiele
młodych ludzi z nich wyjeżdża i pragnie zamieszkać w mieście. Osobiście również
pragnęłam wyjechać i znaleźć swoje miejsce w mieście. Wyjechałam na studia i mimo,
że przyzwyczaiłam się już do życia w mieście, to najbardziej lubię wracać na wieś, do moich
Jankowic. W mieście brakuje mi m.in. widoku gwiazd, pól, wędrówek po lesie, znajomych
twarzy na ulicy, czyli tego wszystkiego, co na wsi jest dla mnie na porządku dziennym.
To właśnie w mieście uświadomiłam sobie jak ważne są dla mnie Jankowice, gdzie
nie jestem kolejną nieznaną nikomu osobą na ulicy, a częścią Wspólnoty.

Fot. 1. Pole w Jankowicach. W tle kościół
pw. św. Izydora w Jankowicach
Autor: A. Bałuch

Fot. 2. Droga wzdłuż lasu w Jankowicach
Autor: A. Bałuch

Fot. 3. Rezerwat "Żubrowisko" w Jankowicach
Autor: T. Gajewski
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Sylwia Latoch
JUGÓW
województwo dolnośląskie, powiat kłodzki, gmina Nowa Ruda, mezoregion Góry Sowie
Jugów 1 to wieś malowniczo położona wśród Gór Sowich w gminie Nowa Ruda
w powiecie kłodzkim w województwie dolnośląskim. To największa i najbardziej liczna
wieś w gminie – liczba mieszkańców wynosi ponad 3 000.
W czasach niemieckich Jugów nazywał się Hausdorf. Pierwsze wzmianki o wsi
pochodzą z XIV wieku. Ludność wiejska trudniła się rolnictwem, rzemiosłem oraz
w większości wydobywaniem węgla, rud miedzi i żelaza. W czasach niemieckich na terenie
Jugowa istniała prężnie działająca kopalnia węgla kamiennego „Wenzeslaus”, z szybem
„Kurt” znajdującym się w Jugowie której początki sięgają 1771 roku. W latach swojej
działalności przechodziła w różne ręce. W 1897 roku, gdy kopalnie przejął doktor prawa –
Gustav Linnartz doprowadziło to do działań mających na celu zwiększenie wydobycia
w kopalni poprzez pogłębianie istniejących szybów i połączenie szybu „Kurt” w Jugowie
z szybem „Walter” w Miłkowie (obecnie Ludwikowice Kłodzkie). W 1923 roku kopalnia
zatrudniała 4600 górników i 250 osób administracji.
Dobra passa nie trwała jednak długo, gdyż w późniejszym czasie ceny węgla zaczęły
spadać. Upadek kopalni „Wenzeslaus” wisiał w powietrzu. Szalę goryczy przelała
największa katastrofa górnicza w Europie, która miała miejsce w środę 9 lipca 1930 roku
w szybie „Kurt” w Jugowie. Spowodowana ona została przez wyrzut skał i dwutlenku węgla.
Miała ona miejsce na II i III poziomie szybu kopalni. W katastrofie zginęło wówczas
151 górników (102 z Jugowa, 17 z Drogosławia, 12 z Nowej Rudy, pozostali zaś
z okolicznych miejscowości). Na uroczystości pogrzebowe przyjechało wtedy około
20 tysięcy osób. Po katastrofie ówczesne władze zadecydowały o zamknięciu kopalni
w 1931 roku. Pracę straciło wtedy 2700 górników (wraz z najbliższymi członkami ich rodzin
środki do życia straciło 6-8 tysięcy osób). Obecnie na jugowskim cmentarzu stoi pomnik
upamiętniający tę katastrofę. Co roku, w uroczystość św. Barbary (4 grudnia) zbierają się
tam ludzie, by oddać hołd i uczcić pamięć poległych w jugowskim szybie „Kurt”.
To wydarzenie najbardziej wpisało się w historię Jugowa.
We wsi mieszczą się: przedszkole samorządowe, szkoła podstawowa i gimnazjum.
W Jugowie działają też: przychodnia, punkt apteczny oraz bankomat. Mieszkańcy korzystają
też z lokalnych sklepów i restauracji.
Ochroną przyrody zajmuje się Nadleśnictwo Jugów, którego siedziba znajduje się
w zabytkowym pałacu z początku XVII wieku. Na terenie wokół budynku znajduje się park,
staw oraz kort tenisowy. Priorytetowymi działaniami Nadleśnictwa są: ochrona lasu,
prowadzenie szkółek leśnych oraz działań edukacyjnych. Jugów jest też miejscem, w którym
kultywowane są tradycje łowieckie.
O duchowy aspekt dba parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Kościół położony
jest w środkowej części wsi. Oprócz tego do parafii należy cmentarz parafialny z kaplicą
cmentarną, który położony jest po drugiej stronie ulicy, naprzeciw kościoła. To nie jedyny
cmentarz znajdujący się w Jugowie. W innej części znajduje się cmentarz komunalny,
1

Do opisu wsi wykorzystano następujące źródła: Behan A., 2006, Nowa Ruda. Przewodnik
historyczno-turystyczny, Nowa Ruda, s. 54-58; Bieda T., 2007, Wśród malowniczych wzgórz nad
Włodzicą. Zarys dziejów miejscowości gminy Nowa Ruda, Nowa Ruda, s. 155-208; dane z Banku
Danych Lokalnych
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z którego korzystają przedstawiciele różnych religii oraz osoby nie związane z żadnym
kościołem.
Jugów to nie tylko piękne krajobrazy, ale także kultura. We wsi działa Koło Gospodyń
Wiejskich. Co roku organizowany jest tu Festiwal Folkloru (główne wydarzenia dzieją się
wówczas w Nowej Rudzie, zaś Jugów jest jedną ze scen), który odbywa się w parku
przy Nadleśnictwie. Na Festiwal przyjeżdżają zespoły z Polski oraz goście z zagranicy,
by prezentować tradycyjne tańce, kulturę i kuchnię. Corocznie odbywają się również
dożynki na boisku przy ul. Olimpijskiej, a także festyny szkolne.
Jugów posiada dwa wyciągi narciarskie oraz schronisko „Zygmuntówka”. Wypocząć
można także w „Bukowej Chacie” i pensjonatach. Przez wieś przechodzą piesze, rowerowe
i narciarskie szlaki turystyczne. Odbywają się tutaj wydarzenia sportowe takie, jak biegi
narciarskie, czy zawody w narciarstwie alpejskim. Warto dodać, że przez Jugów prowadziły
trasy kilku rajdów samochodowych (między innymi Rajdu Polski, który był w tamtym czasie
eliminacją Rajdowych Mistrzostw Europy, a obecnie Rajdu Świdnickiego, który jest
eliminacją Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski oraz kilku imprez o niższej
randze), a także wyścigów kolarskich (dawniej nawet Tour de Pologne). We wsi działa
stowarzyszenie Rajdowy Jugów, które zrzesza lokalnych amatorskich kierowców
i organizuje imprezy motorsportowe.
Demograficznie Jugów to największa wieś gminy Nowa Ruda. Oficjalnie liczba
mieszkańców oscyluje wokół 3 000, lecz cały czas zmienia się ze względu na ruchy
migracyjne. Większość z nich wyjeżdża z Jugowa w poszukiwaniu pracy bądź też lepszych
zarobków. Młodzież i młodzi dorośli to największy odsetek wyjeżdżających. Wiele z nich
emigruje za granicę bądź też do większych miast w poszukiwaniu pracy lub też ze względu
na naukę (studia wyższe). Warto dodać, że powojennymi mieszkańcami Jugowa nie byli
tylko obywatele Polski. We wsi pozostało kilka rodzin niemieckich. Na ziemie odzyskane
przybyli również repatrianci z Francji.
Pod względem urbanistycznym miejscowość jest tzw. łańcuchówką z licznymi
rozgałęzieniami. Taką budowę determinuje ukształtowanie terenu. Położona w dolinie
Jugowskiego Potoku wieś wspina się w coraz wyższe partie Gór Sowich, aż do Przełęczy
Jugowskiej, gdzie graniczy z Kamionkami (powiat dzierżoniowski). Wieś ograniczona jest
przez dolinę, w której się znajduje. Zbocza doliny w niektórych miejscach są bardzo strome,
a możliwości jakiejkolwiek spójnej koncepcji urbanistycznej, niemal graniczą
z niemożliwym. Ulice ułożone są w nieregularny sposób, który narzuca ukształtowanie
doliny. W zimie Jugów boryka się z problemami bardzo zanieczyszczonego powietrza z racji
pieców grzewczych, które niekiedy nie są zasilane odpowiednimi materiałami palnymi.
Obecnie prowadzone są działania mające na celu poprawę jakości powietrza poprzez system
dotacji przysługujący mieszkańcom, którzy wyrażają chęć wymiany przestarzałych
systemów ogrzewania na nowoczesne i bardziej ekologiczne rozwiązania technologiczne.
Pod kątem architektonicznym wiele domów to pozostałości niemieckie. Niektóre
posiadają charakterystyczne, obłe dachy. Po wojnie wiele domów pozostało pustych przez
kilka lat, dopóki repatrianci ze wschodu nie zasiedlili ich. Dopiero około 30 lat temu zaczęły
powstawać nowe budynki mieszkalne. We wsi znajduje się wiele domów jednorodzinnych,
które odzyskałyby swoją dawną świetność dzięki remontom.
Niewątpliwie jedną z najbardziej reprezentatywnych przedwojennych budowli jest
budynek jugowskiej szkoły podstawowej. Nie tak dawno przeszedł on gruntowne
odnowienie (szczególnie fasady), które nadało mu stary, przedwojenny sznyt. Wart uwagi
jest także przedwojenny basen odkryty. Również kilka przydrożnych kapliczek czy stara
plebania zasługują na interwencję remontową. Kolejnym przykładem starego niemieckiego
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budownictwa jest ciąg domów szeregowych na ulicy Olimpijskiej. Moim zdaniem warte
są one zobaczenia, ale także przemyślenia jednej spójnej koncepcji remontu.
Zauważalny jest chaos architektoniczny. Powojenna samowola budowlana oraz brak
ingerencji ze strony władz czy urbanisty skutkują tym, że na terenie Jugowa wiele budynków
nie wpisuje się odpowiednio w krajobraz gór, a niekiedy wręcz szpeci otoczenie. Jednak
te kwestie są trudne do zmienienia bez uprzedniego uporządkowania dokumentacyjnego
i planistycznego (szczególnie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia
kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego czy gminne programy
rewitalizacji).
Wybrałam Jugów z wielu powodów. Przede wszystkim bywam tam bardzo często.
Sama pochodzę z terenów górskich i te krajobrazy najbliższe są mojemu sercu. Widok gór,
szczególnie jesienią sprawia, że człowiek zatrzymuje się w pędzie codzienności i zwraca
uwagę na inne, bardziej istotne aspekty człowieczeństwa takie jak bliskość przyrody.
Kolejnym argumentem jest fakt, że mam rodzinę w Nowej Rudzie i kilka lat temu zaczęłam
w te okolice coraz częściej przybywać. Poznałam wiele różnych i ciekawych ludzi, którzy
zaskarbili sobie moją przyjaźń. Większość z nich mieszka właśnie w Jugowie. Z tą wsią
kojarzą mi się też miłe wakacyjne wspomnienia, gdy beztrosko chodziliśmy sobie grupą
znajomych po górach. Wieś posiada walory architektoniczne i interesującą ofertę
turystyczno-rekreacyjną. Do Jugowa przyciąga klimat miejsca, który stwarzają mieszkający
tam ludzie i otoczenie Gór Sowich.

Fot. 1. Budynek Nadleśnictwa Jugów
Autor: M. Tworkowski

Fot. 2. Budynek Zespołu Szkół Nr 1 w Jugowie
Autor: M. Tworkowski

Fot. 3. Kapliczka – pomnik górników w Jugowie
Autor: M. Tworkowski
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Joanna Kotlicka
JUTROSZEW
województwo łódzkie, powiat łódzki wschodni, gmina Tuszyn, mezoregion Wysoczyzna
Bełchatowska
Na szlaku korzeni. Jutroszew1
Jest druga połowa lat 70-tych XIX wieku, kilkunastoletni młodzieniec, Franciszek
Bębenek opuszcza rodzinny Jutroszew, w którym od dziesięcioleci żyli jego przodkowie
i wyrusza w świat. Czemu zostawia to miejsce?
Krajobraz naturalny Jutroszewa jest malowniczy
W okolicy wyraźnie dominują wzgórza morenowe. Pagórki osiągają miejscami ponad
30 m wysokości względnej. Wieś położona jest po zachodniej stronie ciągnącego się
południkowo zespołu moren martwego lodu. Od północy przez sąsiednie Górki Małe i Górki
Duże wzniesienia dalej biegną w granicy między Jutroszewem a Szczukwinem. W Górkach
Dużych kulminacja ma 288 m n.p.m. i jest to najwyższy punkt Wyżyny Łódzkiej.
W Jutroszewie najwyższym jest pagórek w granicy z Wacławowem i Szczukwinem,
przekracza 254 m. n.p.m., ten rozległy w kierunku Niw Jutroszewskich ma 246,77 m n.p.m.
a te w północnej części, w kierunku Polskiej Woli i Górek mają 236-239 m n.p.m.
W krajobrazie Jutroszewa wyraźnie zaznacza się dolina Grabki. W granicach wsi ma
ona układ równoleżnikowy i biegnie niemal środkiem gruntów. We wschodniej części,
między pagórkami jest węższa, a w zachodniej jest doliną poza stoisku szeroką na około
500 m.
Rzeka Grabka swój obszar źródliskowy ma w pobliskim lesie szczukwińskim. Główne
źródło jest oczkiem, ponadto wiele jest wysięków i wycieków, z których wypływająca woda
jeszcze przed opuszczeniem lasu tworzy jeden ciek. W dolnym biegu Grabka nazywana
bywa też Mała Widawką. Jest rzeką V rzędu o długości 20,57 km i 68 km2 powierzchni
dorzecza. Pagórkami moreny martwego lodu przebiega dział wodny I rzędu głównych rzek
Polski Wisły i Odry. Jutroszew leży po zachodniej stronie tego działu i w całości jest
w dorzeczu Odry. Grabka wpada do Grabi, następnie z Widawką i Wartą do Odry.

1

Do opisu wsi wykorzystano następujące źródła: Atlas podziału hydrograficznego Polski, praca zb.
pod kier. H. Czarneckiej, 2005, Warszawa; Burszta J., 1985, Od osady słowiańskiej do wsi
współczesnej. Wrocław; Geoportal. http://www.geoportal.gov.pl [dostęp 5.11.2017]; Karte des
westlichen Russlands, ark. E 35 Pabianice, 1:100 000, 1914; Kiełczewska-Zaleska M., 1972,
Geografia osadnictwa, wyd. 2 popr., Warszawa; Maksymiuk Z., Mela S., 1995, Źródła Polski
Środkowej. AUL, Folia Geographica 20, s. 109-119; Mapa Taktyczna Polski. Ark. Pabianice, 1:100
000, WIG 1937; Polska w liczbach. http://www.polskawliczbach.pl [dostęp 29.10.2017]; Słownik
geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, 1882, T. 3, Warszawa, s. 643;
Special Karte von Südpreussen, ark. CIII, 1:150 000, D. Gilly, Berlin 1802-1803; Tkocz J., 1998,
Organizacja przestrzenna wsi w Polsce, Katowice; Topograficzna Karta Królestwa Polskiego. kol. II,
sek. V, 1:126 000, Warszawa 1839-1843; Turkowska K., 2006, Geomorfologia regionu łódzkiego,
Łódź; Urząd Miasta w Tuszynie. Ewidencja ludności. Październik 2017; Wywiad z Andrzejem
Jachem, sołtysem wsi Jutroszew. Październik 2017
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Krajobraz antropogeniczny Jutroszewa w drugiej połowie XIX wieku, kiedy Franciszek
opuszczał wieś, był nowy i nowoczesny
Wcześniej, jeszcze w początkach XIX wieku lesistość okolicy była duża, a osadnictwo
rzadkie. Jutroszew był wsią śródleśną w całości otoczoną lasem. W latach 40-tych
XIX wieku zalesienie zmniejszyło się jedynie od południa w kierunku nowej wsi Majdany,
ale w następnych latach las gwałtownie się kurczył, zakładane były w okolicy nowe wsie.
W połowie XIX wieku w Jutroszewie zorganizowana została na nowo przestrzeń
wiejska. Zbudowano nowy układ przestrzenny, podobnie jak w wieku wsiach w Królestwie
Polskim. Przed reorganizacją zabudowa Jutroszewa była zwarta, ulokowana przy przeprawie
przez Grabię wzdłuż drogi z Górek od Russocin centralnie względem niwowo rozłożonych
pól.
Zmiana polegała na całkowitej reorganizacji zarówno obszaru zabudowy jak i układu
gruntów. Zlikwidowano zupełnie dotychczasową zwartą zabudowę i na nowo rozmieszczono
gospodarstwa oraz zamieniono niwowy układ gruntów na wydzielone każdemu z włościan
indywidualne, scalone działy ziemi. Pociągnęło to zmiany przebiegu dróg, zlikwidowano
dużą liczbę krętych dróżek i ścieżek prowadzących do pól i sąsiednich wsi a wytyczono
nowe drogi wzdłuż linii prostych i krzyżujących się pod kątem prostym. Zmiany
te pociągnęły również korektę przebiegu granic wsi. Przebudowane na ten sposób wsie
potocznie nazywano koloniami i z takim określeniem występuje Jutroszew w literaturze
XIX-wiecznej.
Nową wieś wytyczono wzdłuż górnej, północnej krawędzi doliny Grabki, niemal
równolegle do biegu rzeki. Osią wsi została nowa, długa na 2,5 km, prosta droga, biegnąca
przez całą wieś. Przy niej, po jednej, południowej stronie stawiano rzędem obok siebie
zabudowania włościańskie. Zagrody rozlokowane były na froncie, a na przedłużeniu parceli
domowej, po obu stronach drogi ciągnął się prostopadle do niej grunt każdego włościanina,
ujęty również w liniach prostych. Uzyskano luźną zabudowę, a wieś nabrała charakteru
rzędówki. Ziemia orna była po całej północnej stronie drogi i po południowej tuż
za zagrodami. W rozszerzającej się ku zachodowi dolinie Grabki były łąki, a w kierunku
południowo-wschodnim las włościański.
W czasie reorganizacji było niespełna 50 domów i tyle wydzielono działów gruntu
włościanom zamieszkałym we wsi. W późniejszych dziesięcioleciach na skutek podziałów
spadkowych następował podział gospodarstw i gruntów, a zawsze były to podziały podłużne,
i do dziś nie ma podziałów poprzecznych.
Jutroszew jest zawsze dużą wsią
Przez cały wiek XIX utrzymywał w okolicy pierwszą pozycję w liczbie ludności.
W roku 1827 były we wsi 42 domy, w których zamieszkiwało 340 osób, w latach
80-tych XIX wieku wieś miała 52 domy i 426 mieszkańców. Ta pozycja utrzymywała się
jeszcze w pierwszych dekadach XX wieku. W 1914 roku było 59 domów, a w 1937 liczba
ta wzrosła do 71, ale już wówczas szybciej wzrastał sąsiedni Szczukwin i do podobnej
wielkości wzrosły też pobliskie Leszczyny.
W wiek XXI Jutroszew wszedł ze zdecydowanie mniejszą liczbą mieszkańców
niż wchodził w wiek XX. W roku 1998 miał 278 mieszkańców, a w 2002 tylko 245.
W następnych latach liczba ta nieco wzrosła, w 2011 roku do 250 osób, a w październiku
2017 wynosiła do 260 osób. W innych wsiach też spadła liczba mieszkańców, ale mimo
tej mniejszej liczby w dalszym ciągu jest jedną w większych wsi w okolicy. Jedynie sąsiedni

60

Szczukwin jest zdecydowanie większy (337 mieszk.), a Górki Małe są podobnej wielkość
(250 mieszk.).
W drugiej dekadzie XXI wieku korzystna jest struktura demograficzna Jutroszewa.
W ostatnich latach wzrósł odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym z 18,8% w roku 2011
do 22,3% w 2017 roku. Jest to wskaźnik zdecydowanie wyższy niż dla gminy Tuszyn
(17,7%) i dla województwa łódzkiego (16,8%). Liczniejsze są roczniki najmłodsze. Liczba
dzieci w wieku do 0-5 lat jest większa (26 osób) niż liczba w wieku 6-12 (20 osób)
oraz młodzieży do 18 roku (14 osób). Udział osób w wieku poprodukcyjnym w ostatniej
dekadzie utrzymuje się na tym samym poziomie 19,6% i jest bliski wskaźnikowi dla gminy
Tuszyn, ale jest znacznie niższy niż wskaźnik dla województwa łódzkiego (22,5%).
Mniejsza liczba osób w wieku poprodukcyjnym (51) niż liczba osób w wieku
przedprodukcyjnym (58) określa wskaźnik obciążenia demograficznego w roku 2017 na 87,9
i jest on zdecydowanie korzystniejszy niż te dla całego województwa i Polski. Relacje
te w Jutroszewie zmieniły się w ostatnich latach, bowiem jeszcze w roku 2011 wskaźnik był
wyższy i wynosił 104,3.
Jest połowa drugiej dekady XXI wieku, prawie 140 lat od wyjścia Franciszka, prowadzę
prace nad biografią rodzinną, zainteresowana jestem środowiskiem, z jakiego wywodzili się
moi przodkowie. Nie mam we wsi rodziny, od wielu dziesięcioleci nie ma w Jutroszewie osób
z nazwiskiem pradziadka, choć są zapewne jacyś daleko spokrewnieni. A jaki jest
współczesny Jutroszew?
Współczesny Jutroszew
Układ przestrzenny Jutroszewa nie uległ większym zmianom. Osią wsi jest ta sama
prosta droga biegnąca od wschodniej do zachodniej granicy. W roku 2017 Jutroszew
ma 152 numery administracyjne, ale numeracja jest po oby stronach drogi. Dominuje
zabudowa po południowej stronie drogi, choć zdarzają się pojedyncze gospodarstwa
po przeciwnej stronie. Nieliczne są już zagrody drewniane. Starsze budynki
są modernizowane lub wymieniane na nowe. W latach 2008-2015 oddano do użytku 3 nowe,
indywidualne budynki mieszkalne. Miały 162-194 m2 i była to powierzchnia zdecydowanie
większa niż średnia powierzchnia oddawanych domów w województwie łódzkim.
Jutroszew jest wsią rolniczą. Każda rodzina ma gospodarstwo rolne, ale niewiele jest
gospodarstw dających rodzinie pełne utrzymanie z rolnictwa. Są 3-4 gospodarstwa
20-30 hektarowe, ale grunty posiadają również we wsiach sąsiednich. Kilka gospodarstw
specjalizuje się w produkcji mleka hodując 30-50 szt. bydła, 4-5 gospodarstw specjalizuje
się w hodowli trzody chlewnej z chlewnią na 200-300 szt. świń. Pozostałe to małe i średnie
gospodarstwa prowadzące produkcję roślinną i zwierzęcą, jednak z koniecznością
uzupełnienia swych dochodów inna pracą.
Jutroszewianie znajdują pracę w najbliżej okolicy. We wsi zarejestrowanych jest kilka
firm prowadzonych przez jej mieszkańców. Są to przedsiębiorstwa budowlane, remontowe,
montażowe oraz usługowe m.in. dekarskie, transportowe, motoryzacyjne, serwis dźwigowy.
Zatrudnienie oferują przedsiębiorstwa eksploatujące piaski i żwiry z okolicznych pagórków
morenowych, prowadzona w nich jest również wstępna obróbka tego surowca. Inni
zatrudnienie znajdują w przedsiębiorstwie przetwórstwa rolniczego w Górkach Małych,
produkującym różnego rodzaju herbaty ziołowe i owocowe lub w przedsiębiorstwie
ogrodniczym w Tuszynku. Nieliczni dojeżdżają do dalszych miejscowości.
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Życie społeczne w dużym stopniu splata się z życiem rodzinnym. W gospodarstwach
jutroszewskich mieszkają rodziny wielopokoleniowe, wiele jest rodzin spokrewnionych.
Ważną organizacją jest Ochotnicza Straż Pożarna i dla niej w ostatnich latach wybudowano
remizę. Jest to budynek wielofunkcyjny, wyposażony i przygotowany do różnych zadań
wspólnych.
W życiu społecznym i duchowym Jutroszewa dużą rolę odgrywa kult św. Klary
i pamięć o tragicznych losach wsi w latach 30-tych XIX wieku. Wówczas dotarła tu szerząca
się na ziemiach polskich epidemia cholery. Nie ma zapisków ani dokumentów opisujących
tamto nieszczęście, ale Jutroszewianie o nim pamiętają i podejmują wiele działań.
W 2014 roku ufundowali tablicę następującej treści: „Ofiarom epidemii cholery, którzy
niedaleko tej kaplicy spoczywają w bezimiennej mogile i tym, którzy w 1830 roku
na kolanach szli z obrazem św. Klary do parafialnego kościoła w Tuszynie i wymodlili
ustąpienie choroby, tablicę tę poświęcamy. Nie możemy o nich zapomnieć, by Bóg
nie zapomniał o nas. Mieszkańcy Jutroszewa w roku kanonizacji Jana Pawła II 2014”.
Tablica umieszczona jest na frontonie kaplicy, która ufundowana została niedługo
po epidemii. Tamta pierwsza, dziewiętnastowieczna kapliczka była przebudowywana
i modernizowana i dziś pośrodku wsi stoi mała murowana świątynia z historycznym
obrazem św. Klary w centralnym miejscu.
Kult św. Klary to również szczególnie obchodzony odpust przypadający 12 sierpnia,
świętowany w niedzielę bliską tej daty, a w następną po odpuście niedzielę sierpnia obraz
niesiony jest w pieszej pielgrzymce do kościała parafialnego w Tuszynie. Po uroczystej
mszy dziękczynnej wyrusza z obrazem procesja na cmentarz parafialny z modlitwą
za wszystkich zmarłych mieszkańców Jutroszewa, po czym następuje pieszy,
pielgrzymkowy powrót do Jutroszewa.
Modlitewna pamiątka tamtych wydarzeń i związane z nią uroczystości są szczególnie
ważne dla mieszkańcy wsi również dla tych, którzy już w niej nie mieszkają,
ale tu odnajdują swą tożsamość.
Jest październik 2017 roku, na szlak korzeni rodzinnych zabieram Agnieszkę i Alinę
z piątego pokolenia oraz Piotrusia z szóstego pokolenia po Franciszku, dzielę się zebranymi
informacjami. Rozważamy co byłoby gdyby Franciszek pozostał tu. Obiecujemy włączyć
się najbliższego lata w uroczystości św. Klary, bo jesteśmy pewni, że brał w nich udział.

Fot. 1. Droga przez wieś
Autor: J. Kotlicka

62

Fot. 2. Jutroszew- ku zachodowi
Autor: J. Kotlicka

Fot. 3. Kaplica św. Klary
Autor: J. Kotlicka
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Iwona Jażewicz, Gabriela Czapiewska, Aleksandra Zienkiewicz
KLUKI
województwo pomorskie, powiat słupski, gmina Smołdzino, mezoregion Wybrzeże
Słowińskie
Kluki 1 to dawna wieś słowińska położona po zachodniej stronie Jeziora Łebsko
na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego. Jej główną atrakcją, poza pięknym
położeniem jest Muzeum Wsi Słowińskiej – skansen budownictwa wiejskiego i ośrodek
kultury regionalnej.
Najważniejszymi elementami środowiska przyrodniczego miejscowości Kluki,
określającymi jego wysoką wartość przyrodniczą są: dostęp do jeziora Łebsko, które jest
trzecim największym pod względem powierzchni jeziorem w Polsce (71,4 km²)
i największym jeziorem przybrzeżnym, z wytyczoną wokół trasą rowerową; bliskość do wód
morskich Bałtyku; lokalizacja w obrębie Słowińskiego Parku Narodowego
z charakterystycznymi zbiorowiskami wydmowymi, torfowiskowymi, łąkowymi i leśnymi;
obecność siedlisk, zróżnicowanych pod względem wilgotności i żyzności – obszary bagienne
i torfowiskowe – stanowiące ogromny potencjał środowiska; dostępność kompleksów
leśnych, warunkująca bogactwo leśnych ekosystemów i wartościowe cechy krajobrazu
(ścieżka przyrodnicza „Klucki las”).
Kluki to typowa wieś, gdzie warunki środowiska przyrodniczego determinowały
rozwój osadnictwa. Generalnie jest to teren bagnisty, przez co trudny i mało atrakcyjny pod
względem osadniczym. Wieś od strony wschodniej graniczy z zachodnim brzegiem Jeziora
Łebsko przy ujściu rzeki Pustynki, z pozostałych stron otoczona jest lasami. Rybacka wieś
Kluki do lat 50-tych XX wieku składała się z trzech odrębnych części: Kluk Smołdzińskich,
Kluk Żelaznych (Żeleskich) i Kluk Ciemińskich oraz kolonii Pawełki. Poszczególne części
Kluk założono w XVIII wieku, a zadecydowały o tym warunki hydrologiczne – obniżenie
się poziomu wody w jeziorze Łebsko. Powstały one z pojedynczych chałup-zagród
zamieszkałych przez hodowców bydła i rybaków, które były lokowane na pagórach wydm
stanowiących bezpieczne miejsce przed zalaniem. Geneza wsi Kluki Żeleskie wiąże się
z przeprowadzoną melioracją i możliwością wykorzystania ziemi do uprawy roślin i hodowli
zwierząt. W dokumentach wzmiankowano o niej po raz pierwszy pod koniec XVIII wieku
pod nazwą „Selensche Kluken”. Pod koniec XIX wieku osadę tę zamieszkiwało około
20 rodzin. Osada należała do rodziny Bandemerów z Żelaza. Kluki Ciemińskie natomiast
należały początkowo do rodu Stojentinów, Puttkamerów, Zitzewitzów, a następnie
do Weiherów. Miejscowość zamieszkiwało jedynie 8 rodzin. Ostatnim członem Kluk były
tzw. Kluki Smołdzińskie. Stanowiły one największą ich część i przetrwały do dzisiaj.
1

Do opisu wsi wykorzystano następujące źródła: Ellwart J., 2010, Kraina w Kratę, Wyd. „Region”,
Gdynia; Ellwart J., 2009, Kaszuby. Przewodnik turystyczny, Wyd. „Region”, Gdynia; Rybicki H.,
1998, Kluki. Zarys dziejów, Muzeum Pomorza Środkowego, Słupsk; Rydz E., 2007, Przemiany
struktur społeczno-gospodarczych w okresie transformacji systemowej na Pomorzu Środkowym,
Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk; Soja H., Tkacz-Laskowska V., 2003, Muzeum Wsi
Słowińskiej w Klukach. Przewodnik, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Oddział Muzeum
Wsi Słowińskiej w Klukach, Kluki; Szalewska E., 1996, Osadnictwo nad jeziorem Gardno i Łebsko.
Przemiany po 1945 r.,[w:] H. Rybickie (red.), IV Konferencja Kaszubsko-Słowińska, s. 215-254;
50 lat skansenu w Klukach, 2013, Głos Pomorza. Dodatek Głos Słupska, 20 września, s. 215-16;
Zagożdżon K., 2015, Potencjał kulturowy i ruch turystyczny w muzeach etnograficznych
(na przykładzie Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach), maszynopis pracy licencjackiej wykonanej
pod kierunkiem prof. dr. hab. Ivana Pirozhnika, Instytut Geografii i Studiów Regionalnych, Akademia
Pomorska w Słupsku, Słupsk
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Na początku XVIII wieku zlokalizowanych było tu tylko kilka chat W kolejnych
dziesięcioleciach wieś rozrastała się dynamicznie i pod koniec XIX wieku liczyła około
250 mieszkańców. Wszystkie w/w części traktowane były jako jedna jednostka
administracyjna. Z powodu dostosowania osadnictwa do uwarunkowań fizjograficznych
osady wchodzące w skład Kluk nie miały regularnego i planowanego ładu przestrzennego.
Dopiero w 1909 roku po separacji gruntów, rozbudowie wsi i połączeniu jej z drogą
biegnącą ze Smołdzina domy murowane stawiano równolegle do drogi, a Kluki zaczęły się
rozwijać jako ulicówka. Obecnie jest to droga powiatowa oznaczona jako DP 39138 łącząca
Kluki przez Smołdzino-Wierzchocino-Choćmirowo ze Słupskiem. Wieś Kluki do dnia
dzisiejszego rozwija się jako ulicówka. W 1963 roku Kluki zostały zamknięte w granicach
nowoutworzonego Słowińskiego Parku Narodowego. Zlikwidowane zostały w tym czasie
grunty orne, łąki i pastwiska wokół wsi.
Obecnie na terenie Kluk znajduje się Muzeum Wsi Słowińskiej – skansen
przyciągający około 100 tys. gości rocznie. Utworzony został w 1963 roku i prezentuje
budownictwo świeckie-ludowe, w szczególności architekturę jako rodzaj przekazu
dziedzictwa kulturowego. W latach 80-tych został opracowany program jego rozbudowy.
Miejsce to ważne jest ze względu na kulturę Słowińców, zamieszkujących w przeszłości
Kluki i okolice oraz pozostaje pod specjalną ochroną konserwatorską. Na terenie Muzeum
znajdują się tradycyjne budowle drewniane o konstrukcji szkieletowej (smołowane pionowe
belki połączone poziomymi reglami, bielone wapnem gliniane kwatery, znajdujące się
w drewnianym szkielecie wypełnione strychulcem lub czerwoną cegłą). Powszechność
występowania konstrukcji w formie biało-czarnej kraty, stała się przyczynkiem do nazwania
całego regionu „Krainą w kratę”. Dachy domostw zazwyczaj kryto trzciną. W Muzeum Wsi
Słowińskiej odtworzono dawny układ osadniczy wsi z XVIII wieku. Zaprezentowana w tym
miejscu architektura i konstrukcja chałup obrazuje przemiany kulturowe, jakie miały miejsce
na tym terenie w ciągu trzech wieków. Muzeum o obecnym kształcie składa się z trzech
istniejących wcześniej zagród oraz przeniesieniu kilkunastu z innych części wsi – w sumie
20 obiektów odmiennych ze względu na rodzaj wykorzystania (obory, piece chlebowe,
magazyn na łodzie, szałas oraz sprzęt rybacki). W budynkach tych znajdują się zbiory
oryginalnych mebli, naczyń, narzędzi gospodarskich. Najstarszymi z obiektów,
zlokalizowanymi na terenie Skansenu jest chałupa Charlotty Klick z unikatowym systemem
ogniowym - czarną kuchnią (XVIII wiek) i dwurodzinna zagroda rybacka Josta Klicka
wyposażona w typowy dla chaty z przełomu XIX i XX wieku sposób. Znajduje się
tu również Zagroda Alberta Klicka (lata 20. XX wieku), której wyposażenie nawiązuje
do zmian jakie zaszły w gospodarce w związku z przekształceniem jej z rybackiej
w rolniczo-rybacką. Natomiast Zagroda Keitschików złożona jest z budynku mieszkalnego,
zabudowań gospodarczych i pieca chlebowego (lata 40. XX wieku). W gospodarstwie
tym zobrazowano historię okresu II Rzeczypospolitej, kiedy na okoliczne ziemie przybywała
ludność ze wschodnich obszarów Polski. Wystawy czasowe prezentujące sztukę ludową
i rękodzieło odbywają się w chałupie z Żoruchowa sprowadzonej do Kluk w latach
80. XX wieku (chałupa pochodzi z 1841 roku). Interesująca kultura Słowińców
prezentowana jest również przez stałe ekspozycje w budynku mieszkalnym zagrody
Reimannów wśród których najważniejszą jest: „Historia Słowińców, dzieje wsi Kluki, 35 lat
skansenu”. Na cele wystawowe przeznaczone są również pozostałe budynki gospodarcze,
w których odbywają się pokazy edukacyjne.
Rozwój ludnościowy wsi Kluki wykazuje ścisły związek z historyczno-politycznymi
dziejami Pomorza Zachodniego. W wiekach średnich wieś Kluki zamieszkiwała ludność
pochodzenia kaszubskiego. Upowszechnienie jednak procesów germanizacji i izolacja
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od Ziem Polskich oraz przyjęcie w XVI wieku na Pomorzu Zachodnim religii ewangelickiej
spowodowała, że mieszkańcy wsi Kluki jako ludność pomorsko-kaszubska w świetle
literatury zostali nazwani Słowińcami. Pod koniec XIX wieku Kluki liczyły 98 rodzin
i zamieszkiwało je łącznie 550 mieszkańców. Wśród mieszkańców dominowała ludność
pochodzenia kaszubskiego, była również jedna rodzina romska, a tylko rodziny nauczycieli
i właściciel karczmy miały pochodzenie niemieckie. Do wybuchu II wojny Kluki
charakteryzowały się wzrostem liczby ludności i w maju 1939 roku liczyły już 658 osób.
Niestety po wkroczeniu wojsk radzieckich w 1945 roku mieszkańcy omawianej wsi zostali
potraktowani jako ludność niemiecka. Pierwszy Spis Powszechny z 1946 roku wykazał,
że miejscowość Kluki zamieszkiwały 654 osoby, w tym 418 kobiet i 236 mężczyzn. Prawie
połowę stanowiły osoby w wieku 18-59 lat, 39,0% osoby poniżej 18 lat, a 11,8% miało
powyżej 60 lat. Dopiero w latach 1946-1947 przybyli pierwsi osadnicy polscy pochodzący
przede wszystkim z Wileńszczyzny. Jednocześnie autochtonów uważanych za Niemców
zaczęto wysiedlać do Saksonii. W rezultacie dokonywanych deportacji liczba mieszkańców
Kluk zmniejszyła się prawie 3-krotnie i w 1950 roku wynosiła 207 osób. W latach
1956-1962 Kluki opuściło 35 osób w ramach tzw. akcji łączenia rodzin. Niestety
w kolejnych latach 1971-1976 wyjechały 122 osoby. Pod koniec lat osiemdziesiątych
w Klukach pozostało 100 osób. Według danych Narodowego Spisu Powszechnego
z 1988 roku omawianą wieś zamieszkiwało 88 osób, dziesięć lat później w 2008 roku
94 osoby, zaś w ciągu ostatnich pięciu lat tj. 2012 -2016 liczba mieszkańców zmniejszyła się
z 103 osób w 2012 roku do 100 osób w 2016 roku. Ostatecznie na dzień 31.10.2017 r.
wynosiła ona 99 osób, w tym 52 kobiety i 47 mężczyzn. Struktura wiekowa natomiast
przedstawiała się następująco: 0-14 lat 22 osoby (22,2%), 15-65 lat 68 osób (68,7%)
i powyżej 65 lat 9 osób (9,1%). Obecnie wieś Kluki jest jedną z 20 wsi w gminie Smołdzino,
która pod względem zaludnienia zajmuje 12 miejsce.
Wieś Kluki pozostaje dobrym przykładem zmian funkcjonalnych na obszarach
wiejskich. W zasadzie do II wojny światowej mieszkańcy głównie utrzymywali się
z rybołówstwa, a dopiero w końcu XIX wieku po melioracji gruntów zaczęli trudnić się
rolnictwem – sadownictwem i ogrodnictwem. W przedwojennej wsi od 1863 roku
funkcjonowała szkoła z czterema klasami oraz karczma pod nazwą „Krug”. Po drugiej
wojnie światowej funkcje wsi były częściowo podtrzymywane, ale działalność rybacką
przejęło Państwowe Gospodarstwo Rybackie z siedzibą w Łebie, a funkcje rolnicze były
ograniczane ze względu na procesy depopulacji. Po koniec lat sześćdziesiątych do Kluk
wprowadzono nową funkcję uruchamiając we wsi Zakład Produkcji Obuwia Domowego
jako filię Koszalińskiej Spółdzielni Szewców „Dobry But”. Funkcje kulturalno-oświatowe
natomiast pełniła szkoła podstawowa oraz Słowiński Dom Kultury. Przełomowy dla wsi
Kluki był 22 września 1963 roku, kiedy to nastąpiło otwarcie Muzealnej Zagrody
Słowińskiej. W ten sposób omawiana wieś już ponad 50 lat pełni funkcje turystyczne.
Na terenie Kluk znajduje się odcinek pieszego szlaku żółtego, prowadzącego z Kluk
do Smołdzina. W miejscowości występują także obiekty prywatnej bazy noclegowej w tym:
Agroturystyka „Pod Dębami”, Agroturystyka „Kluki” z polem namiotowym i parkingiem
oraz 2 domki letniskowe z przeznaczeniem na wynajem. Najważniejszą instytucją
o charakterze turystycznym jest Muzeum Wsi Słowińskiej, które pełni rolę popularyzatorską
i edukacyjną dotyczącą życia codziennego Słowińców. W obrębie Muzeum funkcjonuje
Galeria Pomorskiego Malarstwa Plenerowego, a także sezonowo „Karczma u Dargoscha”,
będąca jedynym obiektem gastronomicznym w miejscowości. Jeszcze w 1992 roku
w Klukach funkcjonował sklep, szkoła podstawowa, parking, przystanek PKS. Obecnie wieś
nie pełni już funkcji oświatowej (brak szkoły), handlowa ogranicza się jedynie do kiosków
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oferujących turystom domowe wypieki oraz miód (funkcjonujących sezonowo), a usługową
reprezentuje Pracownia Garncarsko-Wikliniarska „Cyba”, działająca w sezonie letnim.
W miejscowości znajduje się 36 budynków mieszkalnych, w których na stałe zamieszkuje
obecnie 99 osób. Poza terenem Skansenu w miejscowości umiejscowiona jest ścieżka
edukacyjna prezentująca historię i najważniejsze budynki znajdujące się we wsi.
Przed wjazdem do Kluk znajduje się również zamknięty zabytkowy cmentarz słowińskich
mieszkańców wsi wyznania luterańskiego z XVIII wieku. Walory turystyczne wsi Kluki
jak i terenu gminy Smołdzino promuje Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Wiejskiej
„Słowiniec”, zaś tradycje i kulturę wsi propaguje Koło Gospodyń Wiejskich KlukiŁokciowe.
Wieś Kluki to dobry przykład zachowanego dziedzictwa kulturowego Słowińców
(Muzeum Wsi Słowińskiej), poza tym posiada specyficzną lokalizację w nawiązaniu
do warunków przyrodniczych. Jest wyjątkowo atrakcyjnym miejscem turystycznym
na Pomorzu Środkowym, znanym w kraju i za granicą z organizowanej co roku w dniach
1-3 maja imprezy folklorystycznej „Czarne Wesele”, podczas której odbywa się tradycyjne
kopanie torfu, prezentowane są rzemiosła i zajęcia mieszkańców słowińskich wsi. Przez wieś
Kluki prowadzi także pieszy żółty szlak Słowińców, natomiast na wschodnim końcu wsi,
nad jeziorem Łebsko znajduje się wieża i platforma widokowa przystosowana dla potrzeb
ekoturystów.

Fot. 1. W drodze do Kluk
Autor: A. Zienkiewicz

Fot. 2. Nowe źródła utrzymania mieszkańców wsi
Autor: A. Zienkiewicz

Fot. 3. i 4. Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach
Autor: I. Jażewicz
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Elżbieta Mydłowska
KOBYLANKA
województwo zachodniopomorskie, powiat stargardzki, gmina Kobylanka, mezoregion
Równina Pyrzycko-Stargardzka
Historia Kobylanki 1 sięga czasów słowiańskich. Pierwsza wzmianka pojawiła się
w 1220 roku w dokumencie związanym z klasztorem w Kołbaczu, a w 1304 roku
w dokumencie odnoszącym się do rodziny książęcej i klasztoru cysterskiego. O słowiańskim
rodowodzie Kobank (nazwa z 1233 roku) świadczy jej owalnicowy charakter zabudowy.
W 1304 roku została ona darowana klasztorowi cystersów w Kołbaczu przez Ottona I.
Po wprowadzeniu reformacji, od 1537 roku należała do dóbr książąt zachodniopomorskich,
a po 1648 roku do elektorów brandenburskich. Biorąc pod uwagę źródła kartograficzne,
warto nadmienić, że miejscowość ta została oznaczona na Wielkiej Mapie Księstwa
Pomorskiego (1618) sporządzonej przez Lubinusa, jako wieś Kublancke. Około 1700 roku
we wsi funkcjonowało 7 gospodarstw chłopskich i 3 zagrodnicze, natomiast w 1786 roku
zarejestrowano już 13 gospodarstw chłopskich, 5 chałupników oraz majątek karczmarza
(łącznie 19 domostw). Liczba mieszkańców systematycznie rosła od 534 osób w połowie
XIX wieku do 629 w 1939 roku w liczbie 178 gospodarstw domowych. W 1803 roku urodził
się w Kobylance Christian Hess – botanik, meteorolog, nauczyciel Gimnazjum Mariackiego
w Szczecinie, który studiował teologię w Halle i Greifswaldzie. Prowadził on badania
przyrodnicze oraz bardzo dokładne obserwacje meteorologiczne, które wzbudziły
zainteresowanie w ośrodkach badawczych Europy.
Kobylanka to główna wieś gminy, położona na szlaku łączącym Szczecin
ze Stargardem. Z nimi też jest związane znaczenie historyczne miejscowości. Została
tu bowiem podpisana ugoda przez burmistrzów zwaśnionych miast (1460), kończąca wojnę
(tzw. „wojnę pszenną”) toczącą się w połowie XV wieku, o prymat w pomorskim handlu
zbożem. Spór spowodowały dążenia Szczecina do podporządkowania gospodarczego sobie
innych ośrodków miejskich w okolicy, w tym Stargardu oraz animozje wynikłe
ze wzajemnie sprzecznych przywilejów nadanych obydwu miastom przez książąt
pomorskich. Dla przypieczętowania rozejmu w centrum wsi została posadzona lipa
drobnolistna zwana „Wieńcem Zgody”. Obecnie jest to jedno z najstarszych drzew lipowych
w Polsce. Z tej okazji także wśród podań i legend Pomorza można znaleźć legendy „Wieniec
Zgody” czy „Historia wśród wag i kramarzy” opisujące to wydarzenie. Także na pamiątkę
tych zdarzeń, począwszy od 1460 roku, co 100 lat sadzone jest kolejne drzewo, tworząc
lipowy szpaler, objęty obecnie ochroną w postaci pomników przyrody (łącznie 6 drzew).
Ostatnie drzewo zasadzone w 1960 roku niestety uschło. Do zdarzenia nawiązuje także
pomnik Kamienny Krąg, położony nieopodal na Placu Zgody. Złożony jest on z dziesięciu
płyt symbolizujących 10 sołectw gminy oraz fontanny w kształcie drzewa lipowego.
Pomimo podpisanego w Kobylance porozumienia konflikt trwał jeszcze aż 4 lata,
a niekorzystne dla Stargardu zmiany polityczne w Księstwie Pomorskim ostatecznie
doprowadziły do jego rozstrzygnięcia na korzyść Szczecina.

1

Do opisu wsi wykorzystano następujące źródła: opracowania znajdujące się w Książnicy i Muzeum
w Stargardzie (Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie t. I-III; Katalog zabytków powiatu
stargardzkiego t. I Muzeum w Stargardzie), dokumenty strategiczne gminy Kobylanka, zbiór legend
napisanych w 1947 roku przez Waleriana Lachnitta „Pod znakiem Gryfa, rozmowy z mieszkańcami.
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Kobylanka pierwotnie była wsią o założeniu placowym, które uległo z czasem
rozbudowaniu jako ulicówka. Centralnym punktem był trójkątny plac z posadowionym
wewnątrz kościołem. Taki układ zachował się praktycznie do dziś, a wśród zabudowań
można zauważyć pojedynczo zachowane budynki ryglowe z XIX wieku. Owa świątynia była
konstrukcji ryglowej, pobudowaną na planie krzyża greckiego (XVIII wiek). Z jej
powstaniem związana jest legenda. Pewien możny pan szukał niegdyś pomocy u księdza
Antoniego, znanego w całej okolicy zielarza i uzdrowiciela. Kapłan uzdrowił bogacza.
Ten w drodze wdzięczności spełnił jego marzenie, którym było postawienie świątyni. Wierni
zaś oddali kościół pod opiekę jego patronowi św. Antoniemu. Po śmierci ksiądz został
pochowany na przykościelnym cmentarzu, a przy grobie zasadzono lipę. W 1934 roku
kościół spłonął, a na jego miejscu wzniesiono, na planie prostokąta, nowy murowany kościół
z drewnianą wieżą (1936). Przez kilka miesięcy w 1945 roku stacjonujące tu wojska
radzieckie potraktowały kościół jako oborę. Zniszczone wtedy zostały część dachu, ołtarz
i organy. Mieszkańcy Kobylanki naprawili dach i wykonali prowizoryczny ołtarz, w którym
umieścili obraz patrona – św. Antoniego z Padwy. Obecny parafialny kościół
rzymskokatolicki (parafia pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy) to modernistyczna
budowla ceglana z obszerną drewnianą wieżą z zegarem, przykrytą strzelistym hełmem.
Na uwagę zasługuje postać księdza proboszcza Piotra Głogowskiego, który kierował
organizacją parafialną, od 1948 roku. W wyniku jego starań dnia 29 listopada 1957 roku
Kobylankę odwiedził Prymas Tysiąclecia – Kardynał Stefan Wyszyński. Kościół otoczony
jest ceglanym murem. Na placu przykościelnym znajduje się nieczynny cmentarz
ewangelicki z początku XIX wieku. Na jego terenie rosną także okazy lipy drobnolistnej
(5 szt.) – pomniki przyrody.
We wsi, przy skrzyżowaniu ulic Szczecińskiej i Kard. Wyszyńskiego położone jest
także lapidarium sepulkralne, które rozpoczęto organizować w latach 1988-1990 na terenie
ewangelickiego cmentarza z połowy XIX wieku. Cmentarz po zamknięciu w 1961 roku
został częściowo zajęty pod budowę obiektów magazynowych. Pozostałą powierzchnię
przeznaczono pod założenie parkowe. Na jego terenie występuje zbiór zabytkowych
elementów nagrobnych pochodzących z nieczynnych cmentarzy ewangelickich kilkunastu
gmin województwa zachodniopomorskiego. Nietrudno też zauważyć budynku Antykwariatu,
który jest swoistym żywym muzeum w Kobylance, posiadającym bogate zbiory różnych
przedmiotów i mebli z minionej epoki.
Na terenie miejscowości liczącej obecnie 1245 mieszkańców (2017) funkcjonuje
(m.in.) poza Urzędem Gminy, Szkoła Podstawowa im. Józefa Mozolewskiego, Ochotnicza
Straż Pożarna, Niepubliczny Ośrodek Zdrowia, Ośrodek Pomocy Społecznej, Poczta Polska,
Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury. Ten ostatni jest organizatorem
bądź współorganizatorem licznych wydarzeń kulturalnych. Malowniczość otaczających
lasów, bliskość Jeziora Miedwie oraz sąsiedztwo aglomeracji miejskich uczyniło wieś
atrakcyjną osadniczo. Spowodowało to rozwój budownictwa mieszkaniowego,
tak że Kobylanka stała się po części „sypialnią” dla Szczecina i Stargardu.
Kobylanka jest interesującym miejscem ze względu na swoją historię, co było
głównym powodem poszukiwań wszelkich danych na jej temat.
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Fot. 1. Lipa „Wieniec Zgody” upamiętniająca rozejm
między Szczecinem a Stargardem w tzw. „wojnie
pszennej; pień ma obwód 635 cm

Fot. 2. Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem
św. Antoniego z Padwy, widoczna drewniana wieża
z zegarem, przykryta strzelistym hełmem
zwieńczonym krzyżem
Autor: E. Mydłowska (2018)

Fot. 3. Pomnik Kamienny Krąg – dziesięć płyt symbolizuje 10 sołectw gminy Kobylanka;
pośrodku drzewo lipowe – według legendy – ponieważ miód lipowy smakuje wybornie,
aby więc prawione na zgodę słodkie słówka, nie przestały zbyt szybko
płynąć z ust podpisujących rozejm
Autor: E. Mydłowska (2018)
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Anna Kołodziejczak
KOPASZEWO
województwo wielkopolskie, powiat kościański, gmina Krzywiń, mezoregion Równina
Kościańska
Wieś wzmiankowana w dokumentach co najmniej od 1386 roku była wtedy
własnością Górków, którzy w XV wieku zaczęli używać nazwiska Kopaszewski. Jednak
nie jest znana dokładna data jej lokacji na prawie niemieckim. Przed 1714 rokiem własność
Zakrzewskich, później siedziba rodowa Skórzewskich. W sierpniu 1831 roku w gościnie
u Honoraty Skórzewskiej przebywał Adam Mickiewicz. Legenda głosi, że w Kopaszewie1
powstawały fragmenty Pana Tadeusza. W 1844 roku zakupione przez generała Dezyderego
Chłapowskiego, bohatera wojen napoleońskich i powstania listopadowego dla swojego syna
Kazimierza. Według spisu urzędowego z 1837 roku Kopaszewo liczyło 186 mieszkańców,
którzy zamieszkiwali 20 dymów (domostw). W 1868 roku gościła w pałacu Helena
Modrzejewska żona Karola Chłapowskiego. Kopaszewo pozostawało we władaniu
Chłapowskich do 1939 r. W latach 1815-1879 gen. Dezydery Chłapowski dokonał w swoich
majątkach (Kopaszewo, Turew, Rąbin Rogaczewo Małe i Rogaczewo Wielkie) dzieła
przekształceń tradycyjnego rolnictwa w nowoczesną gospodarkę opartą na wiedzy rolniczej
i przyrodniczej, wzbogacającą krajobraz, a przy tym przynoszącą znaczne efekty
ekonomiczne. Jego pionierska działalność wyrażała się przede wszystkim poprzez
wprowadzenie sytemu zadrzewień śródpolnych o zróżnicowanej formie i bogatym składzie
gatunkowym. Tradycyjną trójpolówkę zastąpił Chłapowski wieloletnim płodozmianem,
z uprawą wielu gatunków roślin. Podstawą było wydzielenie niewielkich pól (przeciętnie
7,5 ha) o jednorodnych własnościach glebowo-wodnych warunkujących ich sposób
użytkowania. Zarówno pola uprawne jak i pastwiska otoczono zadrzewieniami. Zasadzono
też nowe zadrzewienia śródpolne wzdłuż strumieni, rowów oraz dróg publicznych i polnych.
Pasy zieleni w pewnych odległościach przerywane, tworzyły osłonę od wiatrów. W oparciu
o ten krajobraz rolniczy utworzono w 1992 r. park krajobrazowy.
W 2008 roku Kopaszewo liczyło 502 mieszkańców. Główną atrakcją turystyczną wsi
jest pałac zbudowany w latach 1800-1801, po pożarze odbudowany w 1892 roku,
a odnowiony w latach 1921-1923 w stylu klasycystycznym. W pałacu znajdował się bogaty
księgozbiór (5 tys. pozycji) oraz kolekcja obrazów, zawierająca m.in. dzieła Kossaka,
Wyczółkowskiego, Brandta, Fałata. Większość pałacowych zbiorów zaginęła podczas
II wojny światowej. Po wojnie pałac przeszedł na własność Skarbu Państwa. Obecnie, od lat
ma tu swoją siedzibę Zakład Nasienno-Rolny „Danko” Hodowla Roślin spółka z o.o.
z Choryni, która jest znaną firmą hodowlaną na polskim rynku zbóż. Zapewne podobałoby
się to Dezyderemu Chłapowskiemu, zważywszy na fakt, że rolnictwo, chów zwierząt
i produkcja roślin były jego ogromną pasją. Z inicjatywy władz Zakładu pałac gruntownie
odrestaurowano i w środku oprócz pomieszczeń biurowych mieszą się wystawy poświęcone
pamięci Adama Mickiewicza, Heleny Modrzejewskiej oraz rodziny Chłapowskich, a także
ekspozycja dotycząca hodowli zbóż. Obok późnobarokowa kaplica pałacowa z 1794 roku
1

Do opisu wsi wykorzystano następujące źródła: Chłapowski D., 1852, O rolnictwie, Wyd. J.K.
Żupańskiego, Poznań; Morawski K., 1981, Wspomnienia z Turwi, Wydawnictwo Literackie, Kraków;
Raszeja E., 2010, Struktura krajobrazu rolniczego w Parku Krajobrazowym im. gen. Dezyderego
Chłapowskiego, Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 9/1 s. 97-110; Szmidt Z., 2017,
Kopaszewska Droga Krzyżowa, [w:] W. Łęcki (red.), 222 x Wielkopolska, Wydawnictwo
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji, Poznań, s. 215-218
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pw. M.B. Śnieżnej, orientowana na rzucie wydłużonego ośmioboku z niewielką niższą,
półkolistą zakrystią od wschodu i kwadratową wieżą od zachodu. Pałac otoczony jest
parkiem o powierzchni 11,75 ha urządzonym na przełomie XVIII i XIX wieku w regularny
ogród, który przekształcono w poł. XIX wieku w park krajobrazowy w typie angielskim,
a założenia parkowe zostały zaprojektowane przez architekta ogrodów Augustyna Denizota.
Poza obrębem parku na osi pałacu znajduje się najdłuższa w Europie aleja 100 letnich
platanów prowadząca do dawnego folwarku. Inną atrakcją wsi jest Kopaszewska Droga
Krzyżowa, która zaczyna się przy kaplicy w Kopaszewie i wiedzie przez Kopaszewko
i Rogaczewo Wielkie, a dalej przez kładkę przerzuconą nad Rowem Wyskoć do Rąbinia
i tym samym szlakiem wraca do Kopaszewa. Jej 16 km trasa wiedzie przez pola, łąki i lasy.
Na skrzyżowaniu dróg znajdują się małe, murowane kapliczki, które mają formę
kwadratowych słupów o bokach 1,5x1,5 m i wysokości 3,5 m zwieńczonych
czterospadowymi daszkami. Na dwóch ścianach każdej kapliczki wmurowane są odlewy
przedstawiające poszczególne stacje drogi krzyżowej. Umieszczone zostały tak,
aby wskazywać równocześnie kierunek dalszej drogi. Fundatorem Kopaszewskiej Drogi
Krzyżowej był Jan Koźmin, ówczesny dziedzic Kopaszewa, a bezpośrednią przyczyną tego
przedsięwzięcia była samobójcza śmierć żony Zofii (córki generała Dezyderego
Chłapowskiego), która popadłszy w depresję otruła się 25.10.1853 r. We wsi warto zobaczyć
budynek przedszkola – jest to dom ufundowany w I poł. XIX wieku przez Chłapowskich
z przeznaczeniem na ochronkę dla dzieci. W elewacji frontowej portyk wsparty na dwóch
kolumnach w nim figura św. Anny z Maryją. Nieco dalej przy tej samej drodze kapliczka
z 1854 roku wewnątrz rzeźby św. Tomasza i św. Dezyderego. Druga kapliczka z figurą
M.B. Różańcowej z pocz. XX wieku przy skrzyżowaniu. W zachodniej części wsi
na murowanym słupie rzeźba ludowa św. Benona. Do obiektów zabytkowych należy także
czworak nr 27 z 1926 roku i ośmiorak nr 28.
Pięknie odnowiony pałac i jego otoczenie to miejsce, dla którego warto zboczyć
z drogi, by przez chwilę poczuć ducha historii walki Polaków z germanizacją
w Wielkopolsce w latach 1815-1918. Niezapomniane widoki okolic Kopaszewa, spacer
Kopaszewską Drogą Krzyżową, czy Drogami Mickiewicza oraz przejazd trasą rowerową
to przyjemność obcowania z krajobrazem rolniczym i przyrodą.

Ryc. 1. Położenie wsi Kopaszewo
Źródło:https://www.google.com/maps/@52.0096183,16.8166921,3007a,35y,180h/data=!3m1!1e3?hl=pl
[dostęp: 12.11.2017].
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Fot. 1. Tablica informacyjna w Parku Krajobrazowym im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
Źródło:http://4.bp.blogspot.com/_MzdJOIuVh8c/TU1Y6U7bulI/AAAAAAAABnw/LZcVOowc3u8/s1600/Kop+
3.jpg [dostęp: 12.11.2017]

Fot. 2. Pałac w Kopaszewie
Autor: Z. Szmidt
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Halina Kozieł, Robert Szmytkie
KOZY
województwo śląskie, powiat bielski, gmina Kozy, mezoregion Beskid Mały
Kozy to wieś położona u podnóża Hrobaczej Łąki (828 m n.p.m.) w Beskidzie
Małym. Przez wieś przechodzi droga krajowa DK nr 52 z Bielska-Białej do Krakowa.
W sensie administracyjnym Kozy to gmina jednowioskowa w powiecie bielskim. Gmina
zajmuje powierzchnię 26,7 km2 i jest zamieszkana przez 12830 mieszkańców (stan
na 31.12.2016), co daje gęstość zaludnienia na poziomie 480 osób na km2. Według
miejscowej legendy miejscowość powstała jeszcze przed wielkim najazdem tatarskim
w 1241 roku. Pierwsze pisemne wzmianki o wsi pochodzą jednak z wykazu dziesięciny
papieskiej z 1325 roku, gdzie wymieniana jest jako Duabuscaprisseu Siffridivilla (tzn. Dwie
Kozy wieś Zygfryda). Dwie osady noszące nazwy Kozy Górne i Kozy Dolne istniały
do końca XVIII wieku. Każda z nich należała do innego właściciela i miała osobnego wójta,
lecz stanowiły jedną parafię. Po II wojnie światowej miejscowość weszła w skład gminy
zbiorczej Biała Wieś, a od 1954 roku stanowi odrębną jednostkę administracyjną – gminę
Kozy. Gmina posiada dobrze rozwinięte zaplecze handlowo-usługowe i rekreacyjnosportowe. W 2016 roku na terenie gminy zarejestrowanych było 1511 podmiotów
gospodarczych, z czego 96,8% stanowiły mikroprzedsiębiorstwa. W podmiotach
funkcjonujących na terenie gminy zatrudnionych jest ok. 3200 osób, z czego ok. 900 osób
stanowią dojeżdżający do pracy z innych gmin (głównie Bielsko-Biała, Porąbka
i Wilamowice). Na terenie miejscowości znajduje się również kilka ciekawych atrakcji
turystycznych. Do najcenniejszych należą: zespół pałacowo-parkowy Czeczów
z XVIII wieku (obejmujący neoklasycystyczny pałac, zabudowania gospodarcze i park
w stylu angielskim) i kościół parafialny pod wezwaniem św. Apostołów Szymona i Judy
Tadeusza – wzniesiony w latach 1901-02. Dużą atrakcją przyrodniczą wsi jest także
nieczynny kamieniołom. Kozy to również punkt wypadowy w rejon Beskidu Małego
(Hrobacza Łąka, Przełęcz u Panienki).
Kozy to najludniejsza wieś w Polsce. W dodatku, dzięki korzystnej sytuacji
demograficznej oraz położeniu w strefie podmiejskiej Bielska-Białej jej populacja
systematycznie się zwiększa. W aspekcie ludnościowym Kozy są ok. 14 razy ludniejsze
od najmniejszego obecnie miasta w Polsce (w 2016 roku były to Wyśmierzyce liczące
912 mieszkańców), a od 2018 roku, gdy do grona miast awansuje Wiślica różnica między
największą polską wsią a najmniejszym miastem będzie jeszcze większa. Wieś Kozy jest
także większa od kilkudziesięciu miast powiatowych. Gdyby miejscowość uzyskała status
miasta stałaby się 340 miastem pod względem liczby ludności.
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Ryc. 1. Najludniejsze wsie w Polsce w 2011 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NSP2011

Fot. 1. Pałac Czeczów i Platan (Drzewo Roku 2012) w Kozach
Źródło: z zasobów Urzędu Gminy Kozy

Fot. 2. Nieczynny kamieniołom w Kozach, w tle widok ogólny wsi
Źródło: z zasobów Urzędu Gminy Kozy
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Bożena Dobosik
KRZYSZKOWICE
województwo małopolskie, powiat myślenicki, gmina Myślenice, mezoregion Pogórze
Wielkickie
Krzyszkowice to wieś położona w województwie małopolskim w powiecie
myślenickim w gminie Myślenice w odległości około 25 km od centrum Krakowa. Przez
miejscowość przechodzi droga krajowa nr 7 łącząca Kraków z Zakopanem, czyli popularna
zakopianka. Krzyszkowice sąsiadują z Głogoczowem, Jawornikiem, Polanką i Zawadami
w gminie Myślenice oraz z Sieprawiem będącym również siedzibą gminy. Wieś zajmuje
powierzchnię 11,8 km².
Pod względem fizycznogeograficznym Krzyszkowice znajdują się na obszarze
mezoregionu Pogórze Wielickie będącego wg J. Kondrackiego częścią Pogórza
Zachodniobeskidzkiego. Podłoże zbudowane jest z osadów morskich, głównie piaskowców
i łupków, czyli fliszu karpackiego. Najmłodszymi skałami są plejstoceńskie gliny i żwiry
pokrywającą wierzchowinę i osady holoceńskie występujące w dolinach rzek i potoków.
Wierzchowina Pogórza Wielickiego na terenie Krzyszkowic wznosi się do ok. 350 m n.p.m.
Jest ona rozcięta doliną Głogoczówki i uchodzącej do niej Krzyszkowianki. Najniżej
położony teren znajduje się we wschodniej części wsi w dolinie Głogoczówki na wysokości
ok. 250 m n.p.m. Zachodni kraniec wsi położony jest w dolinie Zakrętka będącego
dopływem Krzyszkowianki. Północna i północno-zachodnia granica wsi biegnie częściowo
wzdłuż Sieprawki – lewego dopływu Głogoczówki. Pod względem hydrograficznym
Krzyszkowice leżą w dorzeczu Skawinki – prawego dopływu Wisły. Na osadach plejstocenu
i holocenu wykształciły się średnio żyzne gleby, w większości należące do III i IV klasy
bonitacyjnej. Największy kompleks leśny znajduje się w północno-zachodniej części wsi.
Jest to zachowany płat lasu mieszanego piętra pogórskiego. W dolinie Krzyszkowianki
i Zakrętka fragmentarycznie występują łęgi i olsy.
Krzyszkowice są wsią starą, bo prawdopodobnie istniały już w XII wieku. Nazwa wsi
pochodzi od jej właściciela – rycerza Krzyszka. Jego synowie Lewosz i Krzyszek
w 1238 roku sprzedali Krzyszkowice kasztelanowi krakowskiemu Teodorowi z Gryfic, który
ofiarował je cystersom ze Szczyrzyca. Były one jedną ze znaczniejszych posiadłości
klasztoru - znajdowało się tam pięć łanów kmiecych, folwark klasztorny, młyn i karczma.
W 1354 roku miała miejsce poszerzona lokacja wsi na prawie średzkim. Dokonał jej Imbram
z Tworkowej na podstawie przywilejów króla Kazimierza Wielkiego. Do 1450 roku wieś
stanowiła własność szlachecką. W 1450 roku zakupił Krzyszkowice Dziersław
z Borzynowa, doktor prawa i profesor Akademii Krakowskiej. Wkrótce jednak wstąpił
on do klasztoru Kanoników Laterańskich, któremu też je zapisał. Do klasztoru wieś należała
aż do pierwszego rozbioru Polski. Po przeprowadzonej kasacie dóbr kościelnych
w 1772 roku Krzyszkowice zostały sprzedane Włodzimierzowi Dębskiemu. W latach
60-tych XIX wieku właścicielem Krzyszkowic był adiutant Langiewicza, Łukasz
Dobrzański, który ożenił się z hrabianką Natalią Wessel. Natalię Dobrzańską odwiedziła
w Krzyszkowicach jej przyjaciółka księżna Augusta Montléart. Dwór i ogród wywarły
na niej tak duże wrażenie, że w 1869 roku zakupiła wieś i urządziła tutaj główną siedzibę
swych włości w okolicach Myślenic. Księżna była prawnuczką po kądzieli króla Augusta III.
Stała się ona ważną postacią w historii Krzyszkowic. Przez okolicznych mieszkańców była
zwana „chłopską księżną", ponieważ we dworze założyła dla nich szpital, prowadziła
działalność charytatywną, chętnie podejmowała się roli matki chrzestnej chłopskich dzieci,
76

a swe chrzestne córki i synów hojnie wyposażała. Wybudowała pierwszą szkołę
w Krzyszkowicach. Fundowała też liczne stypendia dla uczącej się młodzieży.
30 marca 1885 roku w niewyjaśnionych okolicznościach została zamordowana. Pochowano
ją w Sierpawiu, ponieważ do tej parafii należały wówczas Krzyszkowice. W krakowskim
„Czasie” (nr 79 z 8 kwietnia 1885 roku) wyrażono życzenie, by kiedyś prochy księżnej
Montléart spoczęły w Krzyszkowicach. Po przeszło pół wieku, podjęli tę myśl byli
stypendyści księżnej. Między innymi dzięki ich staraniom 4 stycznia 1937 roku uroczyście
przeniesiono jej szczątki na cmentarz w Krzyszkowicach. Na jej nagrobku znajduje się
napisy: „Tu spoczywają zwłoki J.O. Księżnej Augusty de Montleart zmarłej
w Krzyszkowicach dnia 30 marca 1885 roku. Dobroczynność zmarłej znana była w całej
okolicy” oraz „Grobowiec wystawili i zwłoki swej dobrodziejki przenieśli z Sieprawia
do Krzyszkowic 4.I.1937 wdzięczni stypendyści”. Po śmierci księżnej Krzyszkowice
powróciły do rąk Dobrzańskich, ponieważ zapisała je w testamencie Natalii Dobrzańskiej.
Księżna Augusta Montléart mieszkała w dworku powstałym w początkach XIX wieku
na fundamentach starszego dworu z 1762 roku, zbudowanego w widłach Głogoczówki
i Krzyszkowianki. Rodzina Dobrzańskich przebudowała go na przełomie XIX i XX wieku.
W 1925 roku dworek kupił hrabia Konstanty Romer z Jodłownika, który umarł w 1944 roku
Krzyszkowice odziedziczyła po swoim ojcu jedyna córka Teresa, która była ich właścicielką
do 1945 roku, kiedy to nastąpiło upaństwowienie dóbr krzyszkowickich w ramach
przeprowadzonej reformy rolnej. Pola dworskie sprzedano tutejszej ludności; w rękach
państwa pozostawiono park, dworek i zabudowania gospodarcze (2 ha z parcelacji
przeznaczono pod budowę szkoły). Wywłaszczona właścicielka dworu wyjechała na Ziemie
Odzyskane. Po wojnie zabudowania gospodarcze: piwnice, czworaki, część stajni, duża
stodoła, spichlerz zostały zburzone, a dwór gruntownie przebudowano. W okresie PRL przez
pewien czas miało w nim siedzibę Kółko Rolnicze, Gromadzka Rada Narodowa i biblioteka
wiejska. W 1982 roku w stanie zdewastowanym dworek przejął Zakład Opakowań
Blaszanych "Opakomet" i wkrótce przystąpił do restauracji w celu przystosowania go do roli
ośrodka wczasowo-rekreacyjnego oraz do uporządkowania bardzo zniszczonego parku
z początku XIX wieku. W 1989 roku „Opakomet” wstrzymał wszelkie prace budowlane
i porządkowe, a spadkobiercy prawowitych właścicieli upomnieli się o zwrot
zawłaszczonego przez państwo budynku dworu i parku. W 1999 roku dwór wraz z parkiem
został przekazany ostatniej właścicielce Teresie Romer-Mirosław i jej synowi Krzysztofowi
Mirosław. Dziś odrestaurowany dworek będący obecnie własnością prywatną prezentuje się
bardzo okazale. Uroku dodaje mu malownicze otoczenie, czyli rozległy park ze starymi
drzewami oraz staw.
Księżna Augusta Montléart marzyła o tym by utworzyć osobną placówkę
duszpasterską w Krzyszkowicach, które należały do parafii Siepraw, dlatego pozwoliła
przenieś kaplicę dworską do środka wsi, gdzie dziś jest kościół parafialny i dołożyła tyle
drzewa ile było potrzebne do jego budowy. Obecny, drewniany kościół pod wezwaniem
św. Anny, postawiony został w 1874 roku na miejscu wcześniejszej kaplicy dworskiej.
18 sierpnia 1896 roku nastąpiła kanoniczna instalacja pierwszego proboszcza parafii
Krzyszkowice. W 1934 roku przedłużono nawę kościoła i zakończono ją wieżą. Wewnątrz
kościoła znajduje się wyposażenie z dawnej kaplicy (ołtarze, ambona, chrzcielnica). Ołtarz
główny i dwa boczne są rokokowe. W ołtarzu głównym znajduje się obraz z II połowy
XVIII wieku przedstawiający Maryję z jej rodzicami, czyli św. Anną i Joachimem.
Rokokowa jest także ambona i chrzcielnica w kształcie anioła dźwigającego czarę.
W kościele znajduje się również tablica ufundowana w 1990 roku przez parafian poświęcona
księżnej.
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Rozwój szkolnictwa w Krzyszkowicach również wiąże się z księżną. Dzięki jej
staraniom Rada Szkolna Krajowa we Lwowie w 1875 roku przemianowała wybudowaną
przez nią szkołę parafialną w jednoklasową szkołę etatową. Drewniany budynek szkoły
w 1884 roku został zastąpiony przez murowany. W 1887 roku szkoła liczyła 63 dzieci.
Szkoła posiadała sztandar z obrazem św. Stanisława Kostki po jednej stronie i wizerunkiem
Anioła Stróża po drugiej. Uchwałą Rady Szkolnej z 11 września 1888 roku sztandar
umieszczono w miejscowym kościele. Od końca XIX wieku szkoła w Krzyszkowicach stała
się szkołą 2-oddziałową. Przerwane w czasie I wojny światowej nauczanie wznowiono
w listopadzie 1918 roku. W 1925 roku szkoła stała się 5-klasową szkołą powszechną.
W 1948 roku zorganizowano w niej kurs dla analfabetów, w którym uczestniczyło 11 osób
oraz kurs rolniczy dla 48 osób. W 1968 roku szkoła liczyła już 9 oddziałów. W roku
szkolnym 1973/1974 powstało ognisko przedszkolne. Na początku lat 80. stan budynku
szkoły był już tak zły, że podjęto starania o budowę nowego obiektu szkolnego. W latach
1986-1990 trwała budowa szkoły. Naukę w nowej szkole uczniowie rozpoczęli w lutym
1990 roku. 21 września 1996 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia
św. Stanisława Kostki. W roku szkolnym 2017/2018 uczy się w niej 390 uczniów.
Mieszczące się w jednym budynku szkoła podstawowa im. św. Stanisława Kostki,
przedszkole oraz filia biblioteczna MBP w Myślenicach to ważne instytucje życia
społecznego w Krzyszkowicach. We wsi działa też Ochotnicza Straż Pożarna (od 1903 roku)
i Koło Gospodyń Wiejskich „Dworzanki”.
Wieś jest wielodrożnicą. Zabudowa jest na ogół rozproszona. Budynki zlokalizowane
są wzdłuż drogi powiatowej prowadzącej od zakopianki w kierunku Sieprawia oraz
kilkunastu innych dróg. Poszczególne części wsi zachowały ukształtowane historycznie
nazwy np. Dwór, Na Pańskim, Brzeg, Pod Dębiną, Dudzino, Nadlas czy Pod Lasem.
W 2011 roku (dane ze Spisu Powszechnego) Krzyszkowice liczyły
2236 mieszkańców, z których 50% stanowiły kobiety. Liczba ludności wsi stale rośnie.
W okresie 1998-2011 nastąpił wzrost liczby mieszkańców o 27%. Wg stanu na 31.12.2016 r.
liczba ludności wsi wynosiła 2445 osób, czyli w latach 2011-2016 nastąpił jej wzrost
o 9,3%. W Krzyszkowicach podobnie jak w całej gminie Myślenice występuje dodatni
przyrost naturalny i dodatnie saldo migracji zewnętrznych. W 2016 roku współczynnik
przyrostu naturalnego wyniósł aż 14,3‰ (47 urodzeń i 12 zgonów). W ostatnich latach
obserwowany jest napływ ludności m.in. z Krakowa. Społeczeństwo Krzyszkowic jest
społeczeństwem młodszym niż średnia w województwie małopolskim i w Polsce.
W 2011 roku w wieku produkcyjnym było 63,2% mieszkańców, w wieku
przedprodukcyjnym 25,4%, a w wieku poprodukcyjnym 11,4%. Położenie blisko Krakowa
i współczesne procesy demograficzne wpłynęły na strukturę zatrudnienia. Znaczny odsetek
mieszkańców zatrudniony jest w usługach, z których część pracuje poza miejscem
zamieszkania – zwłaszcza w Krakowie.
Struktura użytkowania ziemi w Krzyszkowicach w 2010 roku przedstawiała się następująco:
- użytki rolne – 859 ha (72,9%)
- grunty orne – 622 ha (52,8%)
- użytki zielone – 237 ha (20,1%)
- lasy - 213 ha (18%)
- wody – 10 ha (0,8%)
- obszary zabudowane i pozostałe – 96 ha (8,1%)
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W 2010 roku we wsi było 437 gospodarstw rolnych, z których 163 miały powierzchnię
poniżej 1 ha. Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosiła ok. 2 ha. Powierzchnia
zajmowana przez obszary zabudowane systematycznie zwiększa się. W październiku
2017 roku we wsi było około 735 budynków mieszkalnych, a w 2011 roku około 630.
Tak więc w ciągu 6 lat przybyło około 100 domów mieszkalnych.
We wsi zlokalizowane jest kilkanaście obiektów usługowych lub usługowoprodukcyjnych. Są to m.in.: Zakład Produkcyjno-Usługowy SALAMET, Zakład
Produkcyjno-Usługowy Metalex, AutoKomis AMK, Autoserwis, kilka sklepów (w tym
Lewiatan), zakład stolarski, Firma Handlowo-Usługowa wykonująca usługi brukarskodrogowe oraz prowadząca sprzedaż kostki brukowej. W Krzyszkowicach zlokalizowany jest
również Zakład Doświadczalny i Produkcyjny NGV Autogass Sp. z o.o. Jest to firma
zajmująca się dystrybucją, montażem, instalacją i serwisem stacji tankowania CNG oraz
wyposażaniem autobusów i wózków widłowych w instalacje gazowe.
Z racji położenia przy zakopiance w Krzyszkowicach są aż dwie restauracje. Centrum
Weselno-Konferencyjne „Krakowiacy i Górale” to kompleks obejmujący m.in. restaurację,
11 pokoi gościnnych, stodołę plenerową, a nawet sklep z produktami spożywczymi marki
Krakowiacy i Górale. Natomiast Oberża „Wilczy Głód” to restauracja oraz 18 miejsc
noclegowych.
O tym, że Krzyszkowice są wsią dynamicznie rozwijającą się świadczy fakt,
że powstaje tutaj wiele nowych domów, które budują nie tylko mieszkańcy, ale również
osoby z zewnątrz. W latach 2008-2015 wybudowano 109 domów, w tym
9 na sprzedaż/wynajem. Inwestują tu także firmy deweloperskie. W 2017 roku zakończono
np. budowę osiedla „Słoneczne Krzyszkowice” składającego się z 5 lokali mieszkalnych
w zabudowie bliźniaczej. Wg danych GUS przeciętna powierzchnia użytkowa
nieruchomości oddanych do użytku w 2015 roku w Krzyszkowicach wynosiła 153,7 m²
i była znacznie większa od przeciętnej powierzchnio nieruchomości w Polsce (99,8 m²)
i w województwie małopolskim (106,4 m²). Przeciętna liczba pokoi w nowych domach
we wsi wynosi 5,73 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego
(4,32) oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce (4,13).
Wygląd Krzyszkowic – zwłaszcza w ostatnich latach zmienia się bardzo dynamicznie.
Już tylko niewielki odsetek stanowią stare zabudowania. Wieś jest zgazyfikowana,
ma kanalizację sanitarną i wodociąg. Na terenie wsi znajduje się funkcjonująca od 2011 roku
mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków powstała w ramach realizowanego przez
gminę projektu „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
na terenie gminy Myślenice”. Oczyszczone ścieki odprowadzane są z niej do Głogoczówki.
Dlaczego wybrałam Krzyszkowice do przedstawienia ich w ramach akcji „100 wsi
na 100-lecie PTG”? Miejscowość ta jest dla mnie ważna od 2011 roku, czyli od chwili kiedy
mój syn z rodziną przeprowadził się do niej z Krakowa. Bywam tam kilkanaście razy
w roku. Obserwuję jak zmienia się wieś nie tylko podczas spacerów z wnukami, ale także
podczas pobytu w szkole, przedszkolu, kościele, czy sklepie. Niedługo zostanę mieszkanką
Krakowa, więc jeszcze łatwiej będzie mi obserwować wszystkie zmiany jakie zachodzą
w Krzyszkowicach. A z punktu widzenia geografa są one niezmiernie ciekawe.
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Fot. 1. Widok na Pogórze Wielickie z północno-wschodniego
krańca Krzyszkowic
Autor: B. Dobosik

Fot. 2. „Wilczy Głód” – jedna z dwóch restauracji położonych
przy zakopiance w Krzyszkowicach
Autor: B. Dobosik

Fot. 3. Bliźniacza zabudowa jednorodzinna w dolinie Zakrętka powstała
w latach 2008-2011
Autor: B. Dobosik
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Robert Szmytkie
LASÓWKA
województwo dolnośląskie, powiat kłodzki, gmina Bystrzyca Kłodzka, mezoregion Góry
Bystrzyckie
Lasówka położona jest w dolinie Dzikiej Orlicy w Górach Bystrzyckich.
Zabudowania wsi leżą na wysokości 680-730 m n.p.m. Z uwagi na położenie w szerokiej
dolinie Lasówka nie ma charakteru wsi łańcuchowej, które są typowe dla obszaru Sudetów,
a jej zabudowa jest rozproszona. Nie powstała też w trakcie kolonizacji średniowiecznej.
Początek osady wiąże się bowiem z założeniem w 1612 roku huty szkła, która
wykorzystywała miejscowe złoża piasków kwarcytowych i drewno z okolicznych lasów.
Wojna trzydziestoletnia przyczyniła się do upadku huty oraz wyludnienia osady. Kolejna
huta szkła powstała tu w 1656 roku. Pod koniec XVII wieku huta była jedną z największych
w dolinie Dzikiej Orlicy, co przyczyniało się do rozwoju wsi. W 1747 roku mieszkało
tu 23 zagrodników i chałupników, a oprócz huty we wsi był folwark i młyn wodny.
W 1840 roku Lasówka liczyła 42 budynki, a we wsi działały: huta szkła (produkująca
rocznie 600 ton kryształów, 400 ton szkła ciągnionego, 300 ton szyb w taflach i 200 ton
szkieł medycznych), młyn wodny, folwark, wapiennik, potażarnia, browar i gorzelnia oraz
6 warsztatów bawełnianych. W połowie XIX wieku powstała tu szlifiernia szkła i fabryka
zapałek. Na początku XX wieku Lasówka stała się wsią letniskową. W 1933 roku wieś
liczyła 612 mieszkańców. Po II wojnie światowej przemysł zanikł (fabryka zapałek nie
podjęła produkcji, a huta szkła i szlifiernia znacznie zmniejszyły produkcję, aż do ich
likwidacji pod koniec lat 50.), a z uwagi na przygraniczne położenie Lasówka przestała
pełnić funkcje turystyczne. Przyczyniło się to do znacznego odpływu ludności, która nie
mogła się utrzymać tylko z rolnictwa i pracy w lesie. W 1950 roku wieś liczyła
168 mieszkańców, a w 1978 roku już tylko 94 mieszkańców. Pod koniec lat 90. XX wieku
zaczęła tu napływać nowa ludność, pochodząca głównie z Wrocławia i innych dużych miast.
We wsi zaczęły powstawać nowe budynki mieszkalne, pełniące głównie funkcje
tzw. „drugich domów”. Znaczna cześć nowych mieszkańców osiedliła się jednak tu na stałe,
co przyczyniło się do aktywizacji lokalnej społeczności (odnowiono miejscowy kościół,
we wsi organizuje się dni Lasówki oraz liczne imprezy rekreacyjno-sportowe, a większość
budynków pełni funkcję gospodarstw agroturystycznych). Do reaktywacji miejscowości
przyczyniło się głównie jej atrakcyjne położenie oraz bliskość ośrodka narciarskiego
w Zieleńcu.
Lasówka jest przykładem wsi, która powstała w trakcie drugiej fali kolonizacji
Sudetów, która trwała od wojny trzydziestoletniej do XIX wieku. W tym okresie wsie
zakładane były w górnych odcinkach dolin rzecznych i w obniżeniach śródgórskich, często
powyżej tzw. granicy opłacalności rolniczej. Stąd też większość z tych wsi nie miała
rolniczego charakteru, a ich mieszkańcy trudnili się głównie leśnictwem i rzemiosłem
(zwykle tkactwem chałupniczym). Bardzo często na ich terenie powstały również zakłady
przemysłowe. W XIX wieku dodatkowym czynnikiem ich rozwoju stała się turystyka.
Wymiana ludności i przemiany społeczno-gospodarcze po 1945 roku przyczyniły się
do upadku podstawowych dotąd źródeł utrzymania (tzn. przemysłu i turystyki). Regres bazy
ekonomicznej na obszarach wiejskich spowodował z kolei odpływ ludności do miast
i depopulację wsi. Szczególnie niekorzystny charakter procesy te miały miejsce w przypadku
wsi położonych w górnych odcinkach dolin. W ostatnich latach jednak wiele wsi zaczęło się
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odradzać dzięki renesansowi turystyki i napływowi nowych mieszkańców, pochodzących
głównie z dużych miast.

Ryc. 1. Zabudowa Lasówki na przedwojennej mapie Mestischblatt 1:25000,
arkusz: Grunwald (5664)
Źródło: mapy.amzp.pl

Fot. 1. Kościół św. Antoniego w Lasówce wybudowany w latach 1911-12
Autor: R. Szmytkie

Fot. 2. Dolina Dzikiej Orlicy i Lasówka w zimie
Autor: R. Szmytkie
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Anna Kamzol
LESICA
województwo dolnośląskie, powiat kłodzki, gmina Międzylesie, mezoregion Góry
Bystrzyckie
Na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Gór Bystrzyckich i Orlickich znajduje
się licząca zaledwie około 40 mieszkańców wieś – Lesica 1 . Znajduje się ona ok. 5 km
od Międzylesia w ziemi kłodzkiej. Historia tej śródgórskiej, przygranicznej wsi łańcuchowej
sięga XVI stulecia, jednak bardziej znana i udokumentowana jest jej historia z XX wieku.
Do 1945 roku obecna Lesica była podzielona na dwie jednostki osadnicze, granicę między
nimi stanowił ciek wodny Jelonek. Wsie nazywały się Freiwaldei Grenzendorf. Największy
rozwój gospodarczy jednostka przeżywała po wojnach śląskich, gdy to zajęto się wyrobem
tkanin. W podobnym czasie nastąpił także rozwój rolnictwa, które do dnia dzisiejszego
stanowi podstawowe źródło utrzymania mieszkańców. Warsztaty tkacie upadły zaraz
po rewolucji przemysłowej. W XIX wieku prężnie działała turystyka. Lesica stanowiła także
ośrodek pielgrzymkowy. Działało przejście graniczne Polska – Czechy.
Charakterystycznym zjawiskiem wsi jest jej postępujące wyludnianie. 1867 rok
to apogeum liczby mieszkańców tego terenu – 618 osób. Od tego czasu jednostka osadnicza
systematycznie pustoszeje. Odciska to bardzo znaczące piętno na krajobrazie wsi – są tutaj
widoczne liczne ruiny budynków.
Okres międzywojenny przyniósł kryzys turystyczny wsi. Od tego czasu zaczęła
zmniejszać się także liczba mieszkańców Lesicy. Po II wojnie światowej umieszczono
we wsi repatriantów, jednak i to działanie nie zatrzymało procesu wyludniania się.
Naturalną granicą w fizjografii wsi jest rzeka – Dzika Orlica, stanowiąca jednocześnie
granicę Polsko-Czeską.
W krajobrazie wsi zapisane są ruiny warsztatów tkackich, młynów wodnych,
folwarków, potażarni, gorzelni, szkoły. Do dnia dzisiejszego przetrwał kościół św. Marcina.
Kamienna, barokowa budowla z 1706 roku. Kościół częściowo spłonął w XIX wieku jednak
był miejscem częstych pielgrzymek, dlatego wierni szybko go odbudowali. Obecnie
nie prezentuje się najlepiej ze względu na zły stan techniczny, nie mniej jednak jest budowlą
salową z przysadzistą wieżą ze stożkowym hełmem. Nad prezbiterium znajduje się
sklepienie kolebkowe z lunetami. Wnętrze kościoła charakteryzuje się pozostałościami
po wyposażeniu neobarokowym i rokokowym. Na ołtarzu głównym widnieje obraz patrona.
We wnętrzu kościoła znajduje się dwukondygnacyjny chór organowy. Podjęto się remontu
zabytku, aczkolwiek przerwano go z braku środków finansowych. Na losach kościoła oraz
przyległego cmentarza bardzo zależy mieszkańcom wsi. Po dewastacji cmentarza, podczas
prac odwadniających, miejscowi organizowali się między sobą i sami składali połamane
krzyże, płyty nagrobne i porządkowali pole grzebalne. Cmentarz jak i kościół stanowią
znaczący element w krajobrazie kulturowym tego miejsca. Mieszkańcy Lesicy walczą
by świątynia nie popadła w całkowitą ruinę. Dbają o szacunek dla pochowanych dawnych
mieszkańców wsi.
Okoliczne drogi charakteryzują się obecnością zachowanych kapliczek, krzyży i figur.
Niestety obiekty te niszczeją i są celem częstych kradzieży. Ich obecność stanowi
o dziedzictwie kultury wsi i nadaje ducha miejsca.
1

Do opisu wsi wykorzystano następujące źródła: Latocha A., 2013, Śladami dawnego osadnictwa
w Sudetach (17) - Lesica, Sudety, 10-11/151-152; Wolniaczyk M., 2004 - do dziś, Kroniki Wsi Lesica
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W Lesicy czas się zatrzymał. Codzienne życie toczy się spokojnym rytmem. Jednak
nie jest ono lekkie. Do Lesicy nie docierają turyści, Internet i zasięg sieci telefonicznych
oraz pług odśnieżający okoliczne drogi w sezonie zimowym. O wsi i jej mieszkańcach
zapomina się bardzo często, szczególnie przy ostatnim z wymienionych. Pług odśnieżający
zawraca przed zabudowaniami, a osoby które chcą wydostać się zimą ze wsi muszą problem
nagłaśniać w mediach, by został rozwiązany.
Lesica jest wsią wyjątkową. Osobie przyjeżdżającej i wędrującej wśród jej zabudowań
towarzyszy niepokój jaki odczuwają eksploratorzy miejsc opuszczonych, zapomnianych,
zamkniętych. Spacerując po opuszczonych zagrodach ma się wrażenie, jakby mieszkający
tu niegdyś ludzie musieli pewnego dnia uciekać. Wszystko wygląda tak, jak gdyby ktoś
z dnia na dzień zostawił cały swój dobytek i zniknął. Niepewność szybko rozmywają bardzo
przyjaźnie nastawieni mieszkańcy, którzy z zaangażowaniem opowiadają historię tego
miejsca.
Jako członkowie Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu
Wrocławskiego we wrześniu 2016 roku wybraliśmy się na inwentaryzację wsi
Gór Bystrzyckich, by zbadać stan wyludniania się tych okolic oraz zdiagnozować,
jak wpływa to na krajobraz i zagospodarowanie przestrzenne tego terenu. Dane statystyczne
mówią o 40 mieszkańcach Lesicy. Podczas badań oszacowaliśmy, że rzeczywistych
mieszkańców jest około 15. Inwentaryzacji został poddany stan techniczny istniejącej
zabudowy z uwzględnieniem problemów zmian krajobrazowych. Projekt obejmował swoim
działaniem dwa pola: inwentaryzacje struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz
inwentaryzację krajobrazu kulturowego. Tak kompleksowe badania terenowe, w oparciu
o przeprowadzony przez uczestników wywiad środowiskowy, pomogły określić
wykorzystane i niewykorzystane szanse i możliwości rozwoju lokalnego. Celem badań było
zanalizowanie i zinterpretowanie elementów przyrodniczych, a także antropogenicznych
cmentarzy, jako charakterystycznych miejsc kultury ludności. Analiza przebiegała
w kontekście uwarunkowań naturalnych oraz kulturowo-historycznych. Inwentaryzacja
krajobrazu kulturowego oraz inwentaryzacja strukturalno-przestrzenna jednoznacznie
określiła stan zagospodarowania górskiej wsi Gór Bystrzyckich.
W krajobrazie historycznych ruin pojawiają się nowe budynki. W bezpośrednim
sąsiedztwie zabytkowego kościoła wybudowano willę o charakterze pensjonatu. Z punktu
widzenia zagospodarowania przestrzennego, burzy ona istniejący ład przestrzenny
i wprowadza chaos stylu zabudowy. Odbiega od tradycyjnych, historycznych obiektów
budowlanych nie tylko funkcją, ale także formą. Ma to wpływ na zaburzenie krajobrazu wsi
o charakterystycznym zabytkowym rytmie zabudowy.
Wieś w przeszłości była poprzecinana bardzo gęstą siecią dróg polnych, co dziś
nie jest tak oczywiste. Mimo ich nieużytkowania, można wyczytać je z krajobrazu –
widoczne są skarpy drogowe, charakterystycznie rosnące pasy drzew i krzewów.
Ducha tej wsi tworzą ludzie. Jest wiele niepisanych zasad między mieszkańcami,
które to podkreślają ich wspólnotę. Jedną z nich jest sytuacja opiekowania się zwierzętami
i przygarniania ich do swojego gospodarstwa po śmierci sąsiada z najbliższej okolicy.
Przed wojną powierzchnie wsi stanowiły głównie grunty rolne, w dużo mniejszej skali
łąki. Dziś we wsi nie ma wystarczająco dużo rolników, którzy zajęliby się czynną uprawą
wszystkich gruntów rolnych, i niektóre z nich są nieuprawiane. Natomiast, gdy ktoś już
postanowi uprawiać ziemię, która od lat leżała odłogiem – wtedy znajduje w gruncie
przedmioty często niezidentyfikowane. Od wielu już lat, niepisaną umową mieszkańców jest
ta, iż takie znaleziska ludzie przynoszą do Pani Małgorzaty, która je kolekcjonuje. Wiele
znalezionych naczyń, figurek i przedmiotów codziennego użytku sprzed wielu lat można
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podziwiać u Pani Sołtys w domu. Pani Małgorzata jest pasjonatką historii Lesicy. Spełnia
rolę miejscowego historyka-archiwisty. Bardzo dba o utrzymanie tożsamości miejsca.
Eksploruje ona opuszczone gospodarstwa i nie pozwala ludziom niszczyć przedmiotów
po dawnych mieszkańcach wsi, znalezionych w piwnicach i na strychach.
Szczególną gościnnością zauroczyła nas cała rodzina Pani Małgorzaty. Prowadzą oni
kroniki, w których spisują dawne dzieje wsi. Dbają o spuściznę kulturową tego miejsca.
Namacalnym dowodem ich działań jest Ekomuzeum – muzeum rozproszonych w pobliskim
terenie obiektów, które tworzą kolekcję oddającą charakter tego miejsca. Tablica
informacyjna obecnie znajduje się na domu Pani Sołtys. Budynek był kiedyś strażnicą
wojskową i posterunkiem przygranicznej policji. Pani Małgorzata gości również dawnych
mieszkańców tych okolic oraz ich rodziny, które szukają swoich korzeni.
Odjeżdżając ma się wrażenie, że wieś istnieje na mapie tylko ze względu na obecność
i działanie właśnie takich ludzi jak Pani Małgorzata.
Jako osoby przyjeżdżające na badania nie spodziewaliśmy się, że wizyta w tej wsi
uświadomi nas, studentów, o trudnej historii regionu, którą można wyczytać z jego
krajobrazu: zmiany granic, wysiedlenia, opuszczenia.
W Lesicy jest pięknie. Niski stopień zalesienia okolicznych wzgórz sprawia,
że otwierają się rozległe i bardzo malownicze widoki. Na skraju wsi, w upalne popołudnie,
można spotkać mieszkańców, którzy chłodzą się w rzece Dzikiej Orlicy – naturalnej granicy
między Polską a Czechami.
W mentalności mieszkańców granica nie istnieje. Obecnie ma ona dla nich charakter
symboliczny. Młodsi mieszkańcy przekraczają ją czasami kilka razy, jeżdżąc do pracy.
Nie odczuwają znaczących różnic kulturowych.
Głównym problemem wsi jest jej drastyczne wyludnianie. Jest ono spowodowane
m.in. dalekimi dojazdami do pracy, a także trudnościami w jej znalezieniu w tym rejonie.
Dawniej działała tu szkoła, dziś najbliższa znajduje się w Międzylesiu. Zły stan techniczny
drogi dojazdowej nie sprzyja rozwojowi wsi, a wręcz utrudnia codzienne funkcjonowanie.
Zdecydowanie obecną najsilniejszą stroną jest malowniczy obraz tej wsi, a także
zawziętość i niezłomność jej mieszkańców, którzy mimo trudów codziennego życia, trwają
i nie opuszczają swoich gospodarstw.
Podczas inwentaryzacji w pobliskich wioskach mieszkańcy wiedzieli o nas więcej
niż mogliśmy sobie wyobrazić. Zapraszali do siebie, opowiadali historię tych wsi. Nie raz
pokazywali fotografie i byli bardzo dumni z miejsca, w którym obecnie zdecydowali się żyć.
Jeśli ktoś pyta czym jest genius loci – wyślij go do Lesicy.

Fot. 1.Panorama wsi z okolicznych wzgórz – stan na 2016 r.
Autor: A. Kamzol
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Fot. 2. Niszczejące gospodarstwo o charakterze zabudowy zagrodowej
Autor: A. Kamzol

Fot. 3. Zabudowa letniskowa na ruinach przedwojennych zabudowań
Autor: A. Kamzol
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Wioletta Kałamucka, Urszula Młynarczykowska
LIŚNIK DUŻY
województwo lubelskie, powiat kraśnicki, gmina Gościeradów, mezoregion Wzniesienia
Urzędowskie
Liśnik Duży to wieś położona przy drodze krajowej nr 74 między Kraśnikiem
a Annopolem. Leży w południowo-zachodniej części Wzniesień Urzędowskich przy
krawędzi Wyżyny Lubelskiej, charakteryzującej się skomplikowaną budową geologiczną.
Położony jest w obrębie synkliny Liśnika. Kilka kilometrów na zachód od wsi w antyklinie
rachowskiej występują najstarsze na obszarze Lubelszczyzny skały jurajskie zawierające
fosforyty, wydobywane tu do 1971 roku, natomiast kilka kilometrów na wschód w okolicach
Olbięcina i Trzydnika znajdują się złoża węgla brunatnego z miocenu (kenozoik).
W podłożu występują skały wapienne: opoki i margle kampanu i santonu nadbudowane
lessami (część wschodnia i lessami spiaszczonymi (część zachodnia), na których powstał
system wąwozów lessowych i dolin nieckowatych. Skały kredowe wychodzą
na powierzchnię jedynie w podcięciach erozyjnych i niszach źródliskowych. Dawne
osadnictwo rozwijało się w pobliżu Tuczyna (dopływ Sanny) oraz jego prawego dopływu
nazywanego strugą Zimnowody (spod Zimnowód). Dolina Tuczyna jest dosyć szeroka.
Jej dno rozszerza się znacząco u wylotu strugi Zimnowody, obecnie zajętym przez stawy
rybne. W dnach obu dolin znajdowały się sprzyjające osadnictwu wydajne źródła
szczelinowo-warstwowe wypływające ze skał kredowych. Liczba źródeł w dolinie
Zimnowody (11) była znacznie większa niż Tuczyna (2), podobnie przepływ Zimnowody
jest większy od uznawanego za rzekę główną Tuczyna. Źródła Zimnowody znajdowały się
przed wojną na skraju lasu w części wsi nazywanej Budy. Płynęła ona przez obniżenie
stanowiące później wygon. Po zaniku wypływu za początek strugi uznawano źródła przy
skrzyżowaniu drogi do sąsiedniej wsi Suchodoły. Przy skarpie na terenie wspólnego
pastwiska znajdowały się dwa duże wypływy „pulsujące” ze względu na obecność w dnie
okruchów wapiennych i piasku, wykorzystywane do lat 80 jako źródło wody pitnej i dla
pojenia krów i koni. Mniejsze źródła znajdowały się w środku wsi i skarpy w pobliżu młyna.
Woda ze źródeł stanowi około 80% przepływu rzek, co wpływa na ich czystość. Obecnie
wiele źródeł nie funkcjonuje. Obszary źródliskowe zarosły olszyną (Budy), niektóre
ze źródeł zasypano podczas budowy drogi (okolice stawów).
Rzeźba terenu Liśnika Dużego jest urozmaicona. Osadnictwo związane jest
z asymetrycznymi dolinami. Zbocza o dużych spadkach ulegają erozji, w szczególności
w okresie deszczów nawalnych, kiedy dochodziło do powstania dużych rozcięć o głębokości
do 2 m.
Wieś występowała wcześniej pod nazwami Leśnik Duży (w 1408 roku Lescznik,
w 1456 roku Lyesnik, od 1529 roku Lesnik). Jak podaje Słownik historyczno-geograficzny
ziem polskich w średniowieczu w 1565 roku rejestry poborowe odnotowały trzy osady o tej
nazwie: Liesznyk Ostrowski z 10 łanami, Lyesznyk Petri z 7 łanami, Lyesnyk Othwynowsky
z 4 łanami, ponadto Gościeradow Petri (później Wólka Gościeradowska) z 5 łanami.
Oznacza to, iż struktura własnościowa w aglomeracji osadniczej Liśnika była bardzo
złożona. W 1781 roku widnieje zapis „Lesnik z częściami Ostrowczyzna, Dąbrowszczyzna,
Linowszczyzna, wulgariter Mroczkowszczyzna zwane” co oznacza, że Liśnik składał się
wówczas z dwu części: wsi o tej nazwie i Mroczkowszczyzny, którą w XIX wieku zaczęto
nazywać Liśnikiem Małym. W wyniku tego stara wieś była nazywana Liśnikiem Dużym
(Wielkim). Pierwszy zapis Liśnik Wielki pochodzi z 1806 roku. Obecna nazwa Liśnik Duży
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pojawiła się w 1827 roku. Jak podaje Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego Liśnik
Duży to „osada starożytna wcielona do rozległych dóbr gościeradowskich”. W XVI wieku
stanowiła własność rodziny Otwinowskich. Tu mieszkał i zmarł w 1614 roku Erazm
Otwinowski – wyznawca kalwinizmu i poeta podróżnik. Jako wysłannik Tęczyńskiego,
często uczestniczył w zagranicznych poselstwach. Po śmierci Tęczyńskiego osiadł
na ojcowiźnie w Liśniku. Poświęcił się twórczości literackiej, tworząc pierwsze w literaturze
polskiej erotyki, fraszki i epigramaty. Będąc kalwinem, a potem arianinem nie cieszył
się wśród sąsiadów – katolików szacunkiem, ani też specjalnym mirem. Stąd nawet po kilku
wiekach zachowała się legenda, czy też gadka ludowa o tym, że w miejscu domniemanego
dworu Otwinowskiego jest wejście do piekła. Możemy oczywiście to tłumaczyć ową
innością religijną. Według spisu z 1827 roku Liśnik Duży posiadał 43 domy zamieszkałe
przez 282 mieszkańców. Jak podaje Słownik pod koniec XIX w. było tu już 73 domy,
547 mieszkańców 614 mórg ziemi. Folwark obejmował 400 mórg, 2 domy i 4 budynki.
Słownik wspomina również o cegielni dworskiej przy drodze bitej Kraśnik-Annopol,
występowaniu urodzajnych, chociaż gliniastych gleb, dobrych łąk i stawu rybnego.
W 1934 roku Liśnik Duży wymieniany jest w dokumentach gminnych jako jedna z trzynastu
gromad Gminy Gościeradów. Obszar gromady wynosił wówczas 964 ha a liczba
mieszkańców 945. Wieś była dzierżawiona od Warszawskiego Towarzystwa
Dobroczynności przez pana Malanowskiego, którego żona była siostrą twórcy polskiej
kawalerii Władysława Beliny Prażmowskiego. Stawy dworskie słynęły ze smakowitych ryb
dostarczanych między innymi na stoły Lublina i Lwowa. Ze wspomnień z lat czterdziestych
XX wieku wiadomo, że miejscowa ludność zrzuciła barwne ludowe stroje, a miejsce
ich zajęły modne ubiory i „obecnie nie daje się widzieć nawet u najstarszych ludzi
starodawnej sukmany naszywanej „pięknemi taśmami‟. Ze strojami zaginęły również
i obrzędy ludowe”. Przed I wojną światową aktywnie działa tu Ochotnicza Straż Pożarna
(27 członków). Dużą rolę w postrzeganiu Liśnika jako wsi „postępowej” przypisuje się
działalności Zarządu Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, który m.in. udzielał
wsparcia potrzebującym oraz otaczał mieszkańców gminy bezpłatną pomocą lekarską
sprawowaną przez prawdziwego Judyma – doktora Chmielewskiego. Jeszcze za czasów
carskich w 1907 roku, po ukazie tolerancyjnym, została założona szkoła jednoklasowa
prowadzona przez pana Rogowskiego. W 1934 roku w nowym budynku funkcjonowała
Trzyklasowa Publiczna Szkoła Powszechna, do której uczęszczało w roku 1932/1933
239 uczniów. Uczono wówczas religii, języka polskiego, rachunków z geometrią, rysunków,
robót ręcznych, śpiewu, historii, przyrody żywej, geografii, nauki o Polsce współczesnej.
W programie znalazły się również „ćwiczenia cielesne”. W okresie okupacji w prywatnych
domach odbywało się tajne nauczanie w języku polskim. Osobą, która bardzo silnie
wpłynęła na pozytywny wizerunek Liśnika Dużego była Janina Wierzchowska, duchowa
wychowanka Elizy Orzeszkowej i Narcyz Żmichowskiej, całe życie przekonana
o słuszności pracy u podstaw i pracy wśród ludu. która przyjechała tu przed I wojną
światową z Warszawy i jako ówczesna „siłaczka” organizowała życie wsi, angażowała się
w edukację, szerzenie kultury, pedagogizację rodziców, pełniła rolę pielęgniarki, lekarza,
powiernika. Była dyrektorem szkoły do 1951 roku. Zaangażowanie społeczne mieszkańców
po wojnie przyczyniło się do wybudowania nowej szkoły „tysiąclatki”. Znaczenie Liśnika
Dużego wzrosło, gdy po reformie oświaty w 2003 r. utworzono tu gimnazjum publiczne,
do którego dowożona jest młodzież z całej gminy Gościeradów. Aktywność mieszkańców
przyczyniła się również do utworzenia tu parafii i cmentarza.
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Liśnik Duży w okresie poprzedniego podziału administracyjnego należał do województwa
tarnobrzeskiego. Funkcjonalne związki z Sandomierszczyzną widoczne są obecnie
m.in. poprzez administrację kościelną (Diecezja Sandomierska).
Wieś w okresie wojny ze względu na bliskość dość dużych powierzchni lasów była
miejscem aktywności oddziałów partyzanckich. Tu partyzanci zaopatrywali się w żywność,
wodę. Ostatnie zabudowania Budów były częstym miejscem odpoczynku i zgrupowań.
Podczas jednego z nich zmęczone warty nie ostrzegły w porę oddziału przed Niemcami.
Partyzanci zdołali uciec. Do pacyfikacji wsi nie doszło dzięki przejęciu broni, wozów, koni
oraz miejscowemu tłumaczowi, który przedstawił sytuację jako wynik braku współpracy
mieszkańców z partyzantami. Splądrowano niemal doszczętnie gospodarstwo i dom rodziny
Budów, pozostawiając ją praktycznie bez środków do życia. Zachowało się nazwisko owego
tłumacza, mianowicie Dybowski lub Dubowski. Wieś wiele mu zawdzięczała
w tym tragicznym okresie. Po wojnie las był schronieniem dla „żołnierzy niezłomnych”
m.in. Hironima Dekutowskiego „Zapory”, a najbliższe zabudowania rodziny Budów
miejscem odpocznienia, dostarczania informacji, wody, w miarę możliwości żywności. Echa
wojennych wydarzeń przetrwały jeszcze kilkadziesiąt lat w postaci mogiły pod rozłożystym
dębem na skraju lasu Kotówka w części zwanej Budy. Pochowano tu żołnierza Armii
Czerwonej o imieniu Stanisław i polskim nazwisku, które nie zachowało się. W początkach
władzy ludowej potajemnie wrzucono do grobu również ciało żołnierza AK, które potem
ekshumowano. Po uszkodzeniu dębu mogiły już nie odnowiono. Warto jeszcze dodać,
że w przylegającym do wsi (Budy) lesie na skutek wypasu bydła i corocznego grabienia liści
dębowych na ściółkę i do ocieplania budynków powstało specyficzne siedlisko leśne –
dąbrowa świetlista. Jest to siedlisko chronione w sieci Natura 2000 – przykład powiększania
bioróżnorodności w wyniku działalności człowieka. Modelowe płaty dąbrowy tworzą ostoję
siedliskową PLH060007 Gościeradów.
Po II wojnie światowej nastąpiły duże zmiany w krajobrazie i funkcjonowaniu wsi.
Dokonano wówczas parcelacji majątku, dzierżawionego od Warszawskiego Towarzystwa
Dobroczynności przez Malanowskiego. Majątek rozparcelowano między mieszkańców
folwarku i wsi Liśnik. Na obszarze pól folwarcznych pojawiła się wieś Kolonia Liśnik.
Obecnie na skutek masowych wyrębów zdecydowanie zmieniły się krajobrazy leśne.
Powierzchnie leśne powiększyły się znacznie w dolinie Zimnowodny.
Wieś Liśnik Duży w 2011 roku liczyła 575 mieszkańców (52,2% kobiet). W latach
1998-2011 liczba mieszkańców zmniejszyła się o 8,0%. Dużo osób młodych wyjeżdża
za granicę w poszukiwaniu pracy, głównie do prac polowych i ogrodniczych oraz
budowlanych. Współczynnik feminizacji we wsi wynosi 109 i jest zbliżony do poziomu
województwa lubelskiego i Polski. Mieszkańcy w wieku produkcyjnym stanowią 59,0%,
w wieku przedprodukcyjnym 21,6% , a w wieku poprodukcyjnym 19,5%. Wskaźnik
obciążenia demograficznego jest duży, znacznie większy od wskaźnika dla województwa
lubelskiego i Polski. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada tu 69,6 osób w wieku
nieprodukcyjnym. Według danych z dn. 23 listopada 2017 roku wieś liczyła ogółem
585 osób (312 kobiet, 273 mężczyzn).
Liśnik Duży posiada wodociąg. Nie ma natomiast kanalizacji ani gazu sieciowego.
Ma połączenie komunikacją publiczną z Kraśnikiem. Zatrzymują się tu również autobusy
pośpieszne. Centrum usługowe wsi znajduje się u zbiegu dróg z Bud i Zimnowodów oraz
Kolonii Liśnik. Tu znajduje się sklep, punkt apteczny, poczta, przystanek autobusowy.
W pobliżu – nowy kościół, szkoła, ośrodek zdrowia, remiza.
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Liśnik Duży – miejscowość o długiej historii, która zachowała charakter tradycyjnej wsi.
Stanowi dobry przykład dużego znaczenia liderów lokalnych w rozwoju wsi oraz bardzo
dużych przekształceń środowiska i krajobrazu w okresie powojennym.

Fot. 1. Stawy dawnego Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności
Auto: W. Kałamucka

Fot. 2. Przekształcony krajobraz leśny na skraju północnej części wsi (Budy).
Widoczne pojedyncze drzewa wyciętego starego lasu, odsłaniające
„Białą drogę” prowadzącą do dawnego traktu Lublin - Sandomierz
Auto: W. Kałamucka

Fot. 3. Panorama wsi w kierunku północnym (od strony dawnych pól dworskich)
Auto: W. Kałamucka
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Konrad Czapiewski
LUBKOWO
województwo pomorskie, powiat pucki, gmina Krokowa, mezoregion Wysoczyzna
Żarnowiecka
Lubkowo (kaszubskie Lëbkòwò), jak już sama końcówka jego nazwy wskazuje,
położone jest w Polsce Północnej, a dokładniej na Kaszubach, w odległości zaledwie 6 km
od Morza Bałtyckiego, nad brzegiem znanego jez. Żarnowieckiego. Jest to wieś niewielka
(350 mieszkańców), choć gdyby historia tego miejsca potoczyła się inaczej, meldunek
w Lubkowie miałoby po wielokroć więcej osób, niż współcześnie.
Już we wczesnym średniowieczu (prawdopodobnie VII-IX wiek) na pobliskich
wzgórzach morenowych funkcjonowała jedna z czołowych warowni słowiańskich
na Pomorzu. Był to gród ziemno-drewniany stanowiący centrum opola, czyli sąsiadujących
ze sobą osad, bardzo gwałtownie zniszczony, najprawdopodobniej podczas zbrojnego
napadu. Do dzisiaj można oglądać jego pozostałości na tzw. Górze Zamkowej wznoszącej
się około 100 metrów ponad taflą jeziora. Natomiast początki współczesnej wsi na pewno
sięgają XIII wieku i są na kilka stuleci nierozerwalnie związane z wybudowanym przez
zakon cystersów z Oliwy (współcześnie część Gdańska) klasztorem Cysterek w pobliskiej
wsi Żarnowiec. Klasztor ten władał nad dosyć sporym terenem (dziewięć wsi i osad, cztery
folwarki, okoliczne lasy, Jezioro Żarnowieckie i rzekę Piaśnicę, na odcinku od tego jeziora
aż do morza, wraz z fragmentem morskiego brzegu), miał duże przywileje ekonomicznofinansowe (np. wyłączność połowu ryb) oraz władzę sądowniczą nad mieszkańcami.
W wyniku licznych wojen, spisków i rozwoju światopoglądowego, pod koniec XVI wieku
dobra żarnowieckie przeszły na własność zakonu benedyktynek i od tego momentu
rozpoczęło się wyraźne ożywienie gospodarcze oraz kulturowe tego obszaru – dość
powiedzieć, że to właśnie tutaj powstał słynny do dzisiaj haft kaszubski. Ponieważ klasztor
był bardzo mocnym centrum polskości na Pomorzu, to w wyniku Pierwszego Zaboru Prusy
doprowadziły do stopniowej kasacji zakonu i uwolnienia mieszkańców spod jurysdykcji
klasztornej. Część mieszkańców skorzystała z prawa swobodnej migracji i przeniosła się
do industrializujących się w XIX wieku miast. Wieś powróciła do Polski w 1918 roku
i od razu miała możliwość stać się bohaterem jednego z największych przedsięwzięć
II Rzeczpospolitej. Otóż rozważano przekopanie kanału na 4-kilometrowym odcinku rzeki
Piaśnicy i budowę na jez. Żarnowieckim pełnomorskiego portu, jednakże ostateczny wybór
lokalizacji tego przedsięwzięcia padł na Gdynię – dzisiaj 250-tysięczne miasto, a 100 lat
temu wieś niewiele większa od Lubkowa. Po II wojnie światowej we wsi dominowało
rolnictwo indywidualne i rybołówstwo.
Pomimo całej swojej długiej historii, można zdecydowanie wskazać, iż największa
transformacja funkcjonalno-przestrzenna nastąpiła w Lubkowie w ciągu ostatnich 40 lat,
co wiąże się z dwoma kluczowymi wydarzeniami. Pierwszym jest koncepcja budowy nad
jez. Żarnowieckim zespołu elektrowni produkujących energię elektryczną dla aglomeracji
trójmiejskiej. O ile powstanie największej w kraju elektrowni szczytowo-pompowej
nie miało dla samej wsi aż tak wielkiego znaczenia, o tyle budowa zaledwie 2 km od niej
pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej już tak. Przez całą dekadę lat 80. na budowie
zatrudnienie znajdowali mieszkańcy, osiedlały się we wsi nowe osoby, wykupywano
od mieszkańców ziemię pod inwestycje infrastrukturalne (np. do wyprostowania drogi) oraz
cały czas wieś funkcjonowała w cieniu powstającej elektrowni. Po katastrofie w Czarnobylu
zwiększyła się intensywność i skala protestów, także w skali lokalnej, przeciwko powstającej
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inwestycji. Ostatecznie w 1990 roku zawieszono prace budowlane, olbrzymi teren doznał
ogromnej dewastacji, a mieszkańcy zderzyli się z nowym zjawiskiem w polskiej
rzeczywistości, jakim było bezrobocie. Jednakże historia ta może mieć swój ciąg dalszy,
gdyż …. okolice Lubkowa są wskazane w dokumentach rządowych jako jedno z dwóch
potencjalnych lokalizacji „nowej” pierwszej w Polsce elektrowni atomowej, zbudowanej już
tym razem z wykorzystaniem zachodnich technologii. Drugim wydarzeniem w nieodległej
historii Lubkowa jest zmiana zachowań turystycznych Polaków i odkrycie urokliwych
zboczy nad jeziorem rynnowym do budowy wymarzonych domów letniskowych. Zjawisko
to cechowało się dosyć powolnym startem. Jeszcze w latach 1990. na tym terenie
funkcjonowało kilka sprywatyzowanych ośrodków wczasowych po zlikwidowanych
zakładach z okresu PRL, składających się z kilku do kilkunastu domków, o lekkiej
konstrukcji drewnianej lub paździerzowej bez bieżącej wody i sieci kanalizacyjnej. Jednakże
już pierwsze lata XXI wieku przyniosły odkrycie tzw. „drugiego pasa gmin”, czyli obszarów
położonych w pewnym oddaleniu od bałtyckich plaż. W dosyć krótkim czasie dominujące
w krajobrazie Lubkowa użytki rolne zamienione zostały w kolonie nowoczesnej zabudowy,
która w większości spełnia standardy obiektów całorocznych. Powstało również wiele
obiektów z myślą o turystach – popularna wyszukiwarka internetowa wskazuje, iż domki
pod wynajem stanowią obecnie jedyny atrybut wsi. Interesujące, że choć większość
z wynajmujących jako atuty oferty wskazuje na niewielką odległość do morza,
to podkreślane są przede wszystkim zalety jez. Żarnowieckiego (plaże, szkoły windsurfingu
i możliwość połowu leszcza, szczupaka, okonia, płoci, sandacza i węgorza), oraz krajobraz
wzgórz morenowych porośniętych lasami.
Współczesne Lubkowo jest rozbudowującą się wielodrożnicą, z coraz śmielej
wychodzącą zabudową z tradycyjnego rdzenia osadniczego i często sięgającą już do jakże
dominującej jeszcze do niedawana granicy polno-leśnej. W krajobrazie wsi i jej okolic
można wskazać trzy wyraźne bariery: jeziora, głównej drogi oraz lasu. Teren od jeziora
do drogi jest współcześnie już praktycznie cały zagospodarowany przez zabudowę
letniskową. Z kolei na terenie od drogi do lasu proces ten zachodzi obecnie – na części pól
porośniętych jeszcze zbożem już zainstalowano skrzynki eklektyczne i wbito znaczniki
podziału gruntów. Drogi we wsi zyskały chodniki, wybudowano także brukowany parking,
postawiono wiele tablic z informacjami turystycznymi, zagospodarowano wiejską plażę
poprzez budowę przystani jachtowej z molo i wiatą, powstało kilka sezonowych i stałych
punktów gastronomicznych. Co prawda w dalszym ciągu prowadzona jest we wsi
działalność rolnicza i rzemieślnicza, jednakże modernizacja infrastrukturalna i wypełnianie
przestrzeni symboliką stricte turystyczną, jednoznacznie wskazuje nadominujący kierunek
przemian funkcjonalnych w Lubkowie.
W Lubkowie spędzałem co roku wakacje przez ponad 20 lat. Czasami były to prawie
dwa letnie miesiące, a czasami zaledwie kilka dni. Jednakże ta wieloletnia perspektywa
umożliwiała mi obserwację zachodzących zmian, zarówno w wymiarze przestrzennym,
morfologicznym, funkcjonalnym oraz społecznym. Po raz pierwszy byłem tam na początku
edukacji podstawowej pod koniec lat 1980., kiedy po głównej drodze jeździła ciężarówka
za ciężarówką na budowaną jeszcze elektrownię atomową. Wówczas nad jeziorem było
kilka malutkich domków letniskowych będących własnością firm państwowych,
w tym „kolonia” czterech chatek należących do Państwowego Ośrodka Maszynowego
(POM) w Bolszewie k. Wejherowa, które potocznie nazywane były „Widokówka”,
„Belwederówka”, „Barakowóz” i „Rybakówka”. Wówczas w Lubkowie funkcjonował jeden
sklep spożywczy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, który służył za całe
zagospodarowanie turystyczne. W pierwszych latach transformacji przestały jeździć
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ciężarówki, natomiast stopniowo zaczęła się powiększać kolonia letników – najpierw dosyć
skromnie na jednym z pól ustawionych zostało 12 domków holenderskich, a później
nieśmiało zaczęły powstawać pierwsze domki drewniane, z ociepleniem i werandami.
We wsi powstał drugi, tym razem prywatny sklep spożywczy, i przez kilka lat pasjonowała
mnie rywalizacja pomiędzy tymi dwoma obiektami. Pomimo, że w tym okresie
w Warszawie miałem możliwość obserwacji rozkwitu niezliczonych przykładów prywatnej
inicjatywy, to właśnie w Lubkowie, przyglądanie się w mikroskali konkurencji tych dwóch
obiektów było dla mnie bardzo ważną lekcją gospodarki wolnorynkowej. W tym okresie
nastąpiła również jedna bardzo ważna zmiana społeczna – wszystkie funkcjonujące
dotychczas domki zostały sprywatyzowane. We wcześniejszych latach rodziny pracowników
zakładów państwowych przyjeżdżały nad jezioro w turnusach, wszystkie miejsca były
zajęte, zmieniali się tym samym koledzy do zabaw i rozmów. A już od połowy lat 1990.
nastąpiła stabilizacja, „domki zostały rozdane”, twarze pozostawały wciąż te same, a często
poza weekendami nikogo nie było w pobliżu, a ja już do końca mieszkałem tylko
w „Widokówce”. Ten okres to także przykre doświadczenia z obserwacją niszczejących
terenów po niedokończonej budowie elektrowni jądrowej – kiedyś obszar tajemniczy,
ogrodzony i pilnowany, później osiągalny tylko za okazaniem specjalnych przepustek,
aż wreszcie zupełnie otwarty i dostępny dla każdego. Luksusowe hotele, biurowce, dworzec
autobusowy ze stanowiskami na 30 autobusów, hale produkcyjne i szereg obiektów
o niedookreślonej funkcji, z roku na rok było pozbawianych coraz większej liczby szyb
i metalowych elementów konstrukcyjnych. Utworzenie tutaj Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w niewielkim tylko stopniu przyczyniło się do rewitalizacji tych terenów. W pierwszej
dekadzie XXI wieku boom budowlany domków letniskowych ruszył już na dobre. Ceny
ziemi dynamicznie wzrastały, przestrzeń pokrywała się coraz większą siecią ogrodzeń,
a powstające domy coraz bardziej zaczęły przypominać jednorodzinne wille całoroczne.
I tak jakby coraz bardziej, z roku na rok, kolonia czterech domków po zlikwidowanych już
zakładach POM mniej i mniej pasowała do modernizującej się i nabierającej coraz
większego splendoru i prestiżu przestrzeni. Aż w końcu zniknęła „Widokówka”… Jednakże
przez okres ponad 20 lat służyła mi za miejsce, skąd miałem możliwość uczenia się czytania
krajobrazu, dokładnego poznania najbliższej okolicy (współczesne powiaty wejherowski
i pucki), podpatrywania zwyczajów kulturowych i sakralnych (ceremonie w żarnowieckim
klasztorze), patrzenia na krajobraz naturalny oczami lokalnej społeczności (różnorodna
eksploatacja darów lasu i jeziora), czy miejsce ciszy i twórczego namysłu (to właśnie tutaj
powstała znacząca część mojej pracy doktorskiej). Do dzisiaj polodowcowy krajobraz
Kaszub z zalesionymi wzgórzami morenowymi ciasno otaczającymi jeziora rynnowe jest
mi bardzo bliski, gdyż został oswojony w trakcie niezliczonych letnich dni spędzonych
w Lubkowie.

Fot. 1. Plaża w Lubkowie – nowe zagospodarowanie turystyczne (przystań jachtowa, wiata,
molo, oświetlenie, tablice informacyjne)
Autor: K. Czapiewski
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Fot. 2. Część Lubkowa nad jeziorem – wybrukowane drogi wiejskie,
domy pod wynajem, sezonowy punkt gastronomiczny oraz zabudowania
gospodarcze dla działalności rolniczej
Autor: K. Czapiewski

Fot. 3. Część centralna Lubkowa – główna droga, obiekty handlowe, kapliczka, pensjonat
(skrajnie po prawej), przystanek autobusowy oraz nowe elementy zagospodarowania wsi
(chodnik, ścieżka rowerowa, parking i turystyczne tablice informacyjne).
Autor: K. Czapiewski

Fot. 4. Zabudowa letniskowa na terenie „od drogi do lasu” oraz nowa ścieżka
pieszo-rowerowa
Autor: K. Czapiewski
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Robert Szmytkie
MIŁKÓW
województwo dolnośląskie, powiat
Karkonosze/Kotlina Jeleniogórska

jeleniogórski,

gmina

Podgórzyn,

mezoregion

Miłków położony jest w dolinie Miłkówki na pograniczu Karkonoszy i Kotliny
Jeleniogórskiej. Jest to duża wieś łańcuchowa o długości 4,0 km, a jej zabudowania
rozciągają się na wysokości 410-650 m n.p.m. Miłków wzmiankowany jest w dokumencie
kapituły wrocławskiej z 1305 roku jako Arnoldi villa, a imię zasadźcy w nazwie świadczy
o tym, że był lokowany na surowym korzeniu. W tym samym czasie powstał miejscowy
kościół parafialny. Początkowo była to wieś rolno-leśna należąca do różnych rodów
rycerskich. W XVI wieku Miłków był ośrodkiem ludowych cyrulików i owczarzy,
a na początku XVII wieku istniał tu młyn papierniczy i kuźnica związana z ośrodkiem
górniczym w pobliskich Kowarach. Szybko rozwinął się tu protestantyzm, a w 1653 roku
miejscowa ludność sprzeciwiła się zaborowi kościoła na rzecz katolików. W 1667 roku
w Miłkowie powstał dwór. W XVII i XVIII wieku w okolicy wsi odbywały się tajne
nabożeństwa protestanckie. W 1742 roku mieszkańcy Miłkowa wspólnie z mieszkańcami
pobliskich wsi wznieśli tu drewniany dom modlitw, zastąpiony w 1755 roku przez
murowany zbór. W połowie XVIII wieku było tu 25 kmieci, 161 zagrodników
i chałupników, w tym 44 rzemieślników. We wsi funkcjonowały 2 kościoły (katolicki
i ewangelicki), 2 szkoły parafialne, 4 młyny wodne i młyn papierniczy, a miejscowa ludność
trudniła się również tkactwem chałupniczym. Miłków był też ośrodkiem ludowego
zielarstwa (powstał tu cech laborantów, który rozwinął się później w pobliskim Karpaczu).
Na początku XIX wieku nastąpił dalszy rozwój przemysłu. Powstały kolejne 2 młyny
wodne, tartak, 2 cegielnie, torfiarnia oraz 2 fryszerki produkujące 2655 cetnarów wyrobów
rocznie. We wsi działało też 6 warsztatów tkackich, 60 rzemieślników i 17 handlarzy. Wieś
stanowiła centrum dużego majątku ziemskiego należącego do hrabiego von Matuschki,
obejmującego kilka pobliskich wsi i znaczą część lasów karkonoskich. W 1875 roku były
tu 222 domy, a wieś liczyła 1649 mieszkańców. W tym czasie powstał bielnik, fabryka
gwoździ, winiarnia, browar i kilka gospód. Od 1880 roku we wsi działał oddział
Riesengebirgs Verein (Towarzystwo Karkonoskie). W 1895 roku przez Miłków
przeprowadzono linię kolejową z Jeleniej Góry do Karpacza, dzięki czemu wieś stała się
popularnym letniskiem (dla letników tworzono kolejne atrakcje: kąpielisko, kręgielnia,
ogródki piwne). Dalszy rozwój wsi nastąpił w okresie międzywojennym. Po zakończeniu
II wojny światowej wieś została szybko zasiedlona przez ludność polską. Szybko
uruchomiono miejscowe zakłady przemysłowe (zakłady papiernicze, filia Polaru),
a w 1952 roku powstała RSP „Zgoda”. W pałacu działał też PGR. Dzięki temu wieś przez
cały okres powojenny charakteryzowała się stabilną sytuację ludnościową. Duże zmiany
przyniosła dopiero transformacja ustrojowa, która przyczyniła się do upadku przemysłu.
Zespół pałacowy został zakupiony przez prywatnego inwestora, który prowadzi w nim hotel
z restauracją Spiż. W ostatnich latach wzrosła liczba obiektów noclegowych
i agroturystycznych.
Miłków jest dobrym przykładem wsi łańcuchowej założonej w trakcie pierwszej fali
kolonizacji Sudetów. Początków osadnictwa u podnóża Karkonoszy należy poszukiwać
w końcu XIII wieku. W 1281 roku książę lwówecki Bernard podarował joannitom
ze Strzegomia miejscowość Calidus Fons („ciepłe źródła”) wraz z 250 łanami ziemi. Jeszcze
tego samego roku joannici odkupili od księcia dalszych 100 łanów ziemi w Kotlinie
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Jeleniogórskiej (w sumie ok. 100 km2). Na swych ziemiach joannici prowadzili wzmożoną
akcję kolonizacyjną, lokując szereg wsi, w tym m.in. Miłków. W późniejszych latach wieś
podlegała procesom typowym dla obszaru Sudetów. W średniowieczu podstawą
funkcjonowania wsi w regionie była uprawa roli. Z uwagi na niekorzystne warunki naturalne
rolnictwo przestało być jednak głównym źródłem utrzymania mieszkańców. W wielu wsiach
rozwinęło się rzemiosło, głównie tkactwo chałupnicze, a także górnictwo i hutnictwo
bazujące na miejscowych złożach, a w okresie późniejszym przemysł i turystyka. Miejscowa
ludność dość szybko przeszła też na protestantyzm. Na początku XVII wieku blisko 90%
mieszkańców wsi sudeckich stanowili ewangelicy. Sytuację protestantów skomplikowała
jednak wojna trzydziestoletnia (1618-1648). Na mocy pokoju westfalskiego odebrano
im użytkowane dotąd świątynie, stąd popularne nabożeństwa protestanckie odprawiane
w sudeckich lasach. Sytuację protestantów poprawiło dopiero przejście Śląska
pod panowanie pruskie w 1742 roku. Swoboda wyznania panująca w Prusach umożliwiła
ewangelikom budowę nowych świątyń. Stąd też w wielu wsiach Śląska obok siebie
występują 2 kościoły: katolicki (zwykle gotycki) i ewangelicki (zwykle barokowy). Duże
zmiany przyniósł koniec II wojny światowej. Przesunięcie granic i wymiana ludności
zmieniły oblicze wsi sudeckich. Przemysł ograniczył się jedynie do dużych wsi leżących w
kotlinach i dolnych odcinkach dolin, praktycznie upadła turystyka, pojawiło się rolnictwo
uspołecznione. Kolejne zmiany przyniosła transformacja ustrojowa w latach 90. XX wieku,
która przyczyniła się do upadku przemysłu i renesansu turystyki.
Miłków jest też przykładem wsi, która wykorzystuje swoje dziedzictwo historyczne
oraz korzystne położenie (u podnóża Karkonoszy, w sąsiedztwie Karpacza). Popularnymi
atrakcjami turystycznymi są gotycki kościół parafialny pod wezwaniem św. Jadwigi
z XIV wieku z bogatym wyposażeniem i cennymi płytami nagrobnymi karkonoskich
laborantów oraz kamiennym pręgierzem z XVI wieku i trzema krzyżami pokutnymi
wmurowanymi w mur cmentarza, a także zespół pałacowy z XVII wieku (obecnie hotel
Spiż). Oba zabytki w ostatnich latach przeszły gruntowną renowację. Niestety w ruinę
popadł niezwykle cenny zbór ewangelicki, który nie był użytkowany po 1945 roku.
W ostatnim czasie we wsi powstały ponadto inne atrakcje dla turystów (Cyrkland, Chata
na głowie, trasy spacerowe z tablicami informacyjnymi).

Fot. 1. Widok Miłkowa na tle Grzbietu Kowarskiego w Karkonoszach
Autor: R. Szmytkie
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Fot. 2. Pałac w Miłkowie
Autor: R. Szmytkie

Fot. 3. Krzyże pokutne w murze otaczającym kościół św. Jadwigi w Miłkowie
Autor: R. Szmytkie
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Marcin Mazur
MOŚCISKA
województwo lubelskie, powiat krasnostawski, gmina Rudnik, mezoregion Wyniosłość
Giełczewska
Mościska są wsią folwarczną (sołectwem) położoną w środkowej części województwa
lubelskiego, na Wyżynie Lubelskiej, na pograniczu Wyniosłości Giełczewskiej z leżącym
na południe Padołem Zamojskim, wzdłuż doliny małej rzeki Werbka, lewobrzeżnego
dopływu Wieprza, na wysokości niewiele ponad 200 m n.p.m. Starsza część zabudowy
wiejskiej rozciąga się na długości ok. 2 km, po południowo-zachodniej stronie rzeki.
Nowsza, znacznie mniej liczna i bardziej rozproszona część, znajduje się po stronie
północno-wschodniej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 837 – najważniejszego szlaku
komunikacyjnego gminy. Wśród gleb dominują stosunkowo urodzajne rędziny (przeważa
III klasa) ukształtowane na opokach i marglach. Już od najdawniejszych czasów były one
podstawą rozwoju rolnictwa.
Pierwsza wzmianka o wsi Mościska pochodzi z 1427 roku, gdy jej właścicielem był
Gniewosz z Kleszczowa. W drugiej połowie XVI wieku Mościska majątek liczył 3 łany
gruntów. W 1827 roku wieś liczyła 31 domów i 194 mieszkańców, zaś dobra ziemskie
liczyły 1445 mórg (większość to grunty orne). W 1921 roku Mościska liczyły już 62 domy
i 246 mieszkańców, wyłącznie katolików. Łączna liczba osób zameldowanych
w Mościskach w 2009 roku wyniosła 354, co sytuuje je pod tym względem na 4. miejscu
w gminie. Struktura wieku ludności jest stosunkowo stara. W 2009 roku więcej osób
znajdowało się w wieku poprodukcyjnym (23,4%) niż w przedprodukcyjnym (22,0%).
Zachwiana jest także struktura płci. Mimo że znaczną część mieszkańców stanowią osoby
starsze, wśród których z reguły dominują kobiety, to na skutek trwałej emigracji kobiet
z młodszych grup wiekowych, w ogólnej liczbie mieszkańców aż 53,1% stanowią
mężczyźni.
W strukturze gospodarki i zatrudnienia dominuje rolnictwo do czego nawiązuje
chociażby kłos pszenicy w herbie gminy Rudnik. Do dziś w strukturze zasiewów
zdecydowanie dominują zboża przy pewnym udziale roślin przemysłowych takich
jak rzepak, chmiel, tytoń, buraki cukrowe, ziemniaki czy len. W ostatnich latach najbardziej
dynamicznie wzrasta produkcja owoców miękkich, a w szczególności malin i truskawek.
Charakterystyczna jest niska obsada zwierząt gospodarskich. Łączny udział gruntów ornych
w całkowitej powierzchni gminy wynosi aż 77%. Dominują gospodarstwa małe. Według
Powszechnego Spisu Rolnego 2010 spośród ogólnej liczby 627 gospodarstw rolnych
w gminie aż 426 (68%) nie przekracza 10 ha, a tylko 98 liczy ponad 15 ha. Z powodu
rozdrobnionej produkcji, niskich kwalifikacji zawodowych i braku grup producenckich
system dystrybucji produktów rolnych jest słabo rozwinięty, a miejscowe rolnictwo
niekonkurencyjne. Charakterystyczny jest fakt, że już przed II wojną światową struktura
gospodarki lokalnej była w większym stopniu zdywersyfikowana, gdyż w Mościskach
funkcjonował młyn wodny, zakład mleczarski zakłady krawieckie i sklep spożywczy.
Istotną barierą dla dywersyfikacji funkcjonalno-gospodarczej jest nie tylko
niekorzystna struktura demograficzna mieszkańców i stosunkowo niewielki ogólny kapitał
społeczny (w przeciwieństwie do sąsiednich wsi w Mościskach nie funkcjonowało nawet
koło gospodyń wiejskich), ale również opóźnienie w rozwoju infrastruktury technicznej.
Za przykład niech posłużą fakty, że utwardzona droga łącząca Mościska z oddaloną o 4 km
siedzibą gminy powstała dopiero w 1964 roku, a dopiero w 2005 roku odsetek mieszkańców
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gminy z dostępem do sieci wodociągowej przekroczył 50%. Również infrastruktura
społeczna pozostaje uboga. W Mościskach funkcjonuje OSP i świetlica wiejska, jednak
nie ma chociażby zakładu opieki zdrowotnej, szkoły podstawowej (4-klasowa istniała od lat
70. ale została zlikwidowana) i przedszkola.
Dominacja funkcji rolniczej i niski poziom rozwoju społeczno-gospodarczego
są ściśle związane z kontekstem lokalizacji Mościsk. Administracyjnie leżą one w gminie
Rudnik, liczącej według oficjalnych danych GUS zaledwie 3,1 tys. mieszkańców,
a w rzeczywistości znacznie mniej. Mieszkańcy Mościsk należą do parafii Płonka
(drewniany kościółek w sąsiednie wsi wzniesiony ok. 1793 roku, parafia ufundowana
w XV wieku przez Jana Olbrachta). Najbliższym miastem, oddalonym 24 km na południe
jest Szczebrzeszyn, w którym zameldowanych jest zaledwie 5,2 tys. mieszkańców. Stolica
powiatu – Krasnystaw znajduje się 26 km na północny-wschód. Jedyna droga wojewódzka
przechodząca przez gminę łączy jednak Mościska bezpośrednio z położonym 32 km
na południowy-wschód Zamościem, siedzibą województwa w latach 1975-1998. Obecna
stolica województwa jest oddalona o 66 km na północny-zachód. Podane wartości
i zróżnicowanie kierunków świadczą nie tylko o peryferyjnym położeniu Mościsk na tle
struktury przestrzennej sieci miast, ale także o tym, że poziom urbanizacji całego regionu
należy do najniższych w kraju.
Wieś Mościska stanowi mój prywatny, ukształtowany w dzieciństwie i modyfikowany
w czasach późniejszych archetyp, zakorzeniony w świadomości, a może również
w podświadomości wyobrażenie obszaru wiejskiego Polski oraz jego przemian, począwszy
od początku 90. (w okresie transformacji gospodarczo-ustrojowej). Jak wynika
z powyższego opisu specyfiki, Mościska nie stanowią wyjątkowej przestrzeni. Wsi
o podobnych cechach jest na Wyżynie Lubelskiej znacznie więcej. Nie wyróżnia się ona
niczym szczególnym do tego stopnia, że nawet w Zamościu nie jest ona zbyt znana. Kiedyś,
gdy nazwa Mościsk pojawiła się w opisie pochodzenia moich przodków, uznano że moja
rodzina pochodzi z kresów, z liczącego 11 tys. mieszkańców miasteczka na ukraińskim
Podkarpaciu tuż przy granicy z Polską, gdzie Polacy stanowią do dziś znaczącą mniejszość
narodową, oddalonego o 140 km od Zamościa. Wyjątkowość tej wsi wynika jednak z faktu,
że jej przestrzeń została przeze mnie „umiejscowiona”. Co więcej, owe „umiejscowienie”
i jednoczesne poznawanie drogą obserwacji uczestniczącej nastąpiły w latach dzieciństwa,
w czasie gdy człowiek bardziej beztrosko i optymistycznie postrzega otaczającą
go rzeczywistość.
Pod koniec lat 80. i w pierwszej połowie lat 90. przebywałem w Mościskach niezbyt
często, ale dosyć regularnie, kilka razy w roku. Miało to miejsce w czasie wolnym głównie
w okresie letnim, gdy wieś jest zielona, pachnąca i tętniąca życiem. Nie chodzi tylko z resztą
o pracowity okres żniw, ale także o fakt, że z wypoczynku w formie tzw. „wyjazdów
na wieś” lub „do dziadków” korzystało równocześnie wiele dzieci w wieku podobnym
do mojego. Należy chyba w tym miejscu zatrzymać się chwilę nad przyczynami tego stanu,
dla mnie oczywistymi, ale z czasem przekonałem się że jednak nie wszędzie było tak samo.
Niewiele
osób
pracujących
zawodowo
korzystało
wówczas
jeszcze
ze zorganizowanych form wypoczynku, zwłaszcza w Zamościu, który jest peryferyjnie
położonym ośrodkiem i lata świetności ma już dawno za sobą. Jednak fakt uzyskania statusu
stolicy województwa w 1975 roku sprawił, że uzyskał on zdecydowanie dominującą pozycję
względem innych miast południowej i południowo-wschodniej części Lubelszczyzny.
W związku z nową funkcją administracyjną i powstającymi nowymi pozarolniczymi
miejscami pracy liczba mieszkańców Zamościa wzrosła dynamicznie z 39 tys. w 1975 roku
do 55,5 tys. w 1985 roku i 66,3 tys. w 1995 roku, głównie dzięki imigracji osób
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zamieszkujących okoliczne obszary wiejskie. W krótkim czasie wykształciła się typowa
struktura rodziny wielopokoleniowej: dziecko urodzone w Zamościu w okresie wyżu
demograficznego lat 80. i uczęszczające do tutejszej szkoły, rodzic pracujący
w podupadającej w latach 90. firmie państwowej i najstarsze pokolenie radzące sobie z coraz
większym trudem z prowadzeniem niewielkiego gospodarstwa rolnego na wsi, w coraz
większym stopniu na użytek własny i najbliższej rodziny. W naturalny sposób mieszkańcy
Zamościa wykorzystywali więc bliskie więzy rodzinne z pokoleniem „dziadków” do niemal
bezkosztowego wypoczynku, pomagając przy okazji w pracach polowych. Bliskość
sprawiała natomiast że wyjazdy takie mogły odbywać się dosyć często, np. w każdy
weekend, a wieś zaczęła wkrótce pełnić funkcję nazywaną dziś „drugie domy”,
ale ze względów chronologicznych bardziej odpowiedni byłby chyba termin „pierwszy
dom”.
W ten oto sposób Mościska stały się uosobieniem wszystkiego co najbardziej radosne,
wolność wakacji, długie dni i mnóstwo kolegów. Należało tylko wsiąść do jednego z wielu
autobusów PKS marki autosan jadących w stronę Żółkiewki, poczekać niecałą godzinę
i pokonać pieszo całkiem długi jak mi się wtedy wydawało dystans ok. 1,5 km asfaltowożużlowej drogi z przystanku PKS „na krzyżówce”. Nie wiedziałem nawet czy nazwa wzięła
się od skrzyżowania między drogą wojewódzką Zamość-Żółkiewka (tzw. „szosą”), drogą
„na Rudnik” i drogą „do Mościsk”, czy może od stojącego przy tym skrzyżowaniu dużego
drewnianego krzyża przy którym odbywały się majówki. A później rower, piłka, wspinaczka
na jabłonie, lody na patyku kupione w jedynym sklepie i „zielone jabłka” prosto z drzewa.
Mam jednak też w pamięci kilka bardziej unikalnych obrazów z Mościsk tamtego okresu.
Bardzo miękki asfalt na lokalnej drodze przylepiający się do butów w słoneczne dni,
godzinna piesza droga ścieżką „na skróty” do Płonki na mszę, przed drewnianą chatą mały
ogródek z kwiatami które później widziałem już tylko w Muzeum Wsi Lubelskiej (ten
z warzywami był nieco dalej). Z dźwięków najbardziej kojarzę traktory (do dziś
rozpoznałbym dźwięk ursusa „30”, „60” i „władimirca”) i charakterystyczną gwarę
miejscowych.
W 1994 roku rozpoczął się drugi etap mojego poznawania i doświadczania obszarów
wiejskich na podstawie Mościsk. Babcia z racji wieku przeprowadziła się do Zamościa,
bo wszystko tu jest blisko (córka i wnukowie, opieka zdrowotna, sklepy, kościół)
i mieszkanie ciepłe. Chyba jednak nigdy nie czuła się tutaj dobrze. W Mościskach bywałem
znacznie rzadziej, częściej w Płonce, gdzie był cmentarz parafialny. Za każdym razem
jednak miałem podobne odczucie. Zaskakiwało nie tylko to jak wszystko stawało się
stopniowo coraz mniejsze, ale również coraz smutniejsze. A przecież mieszka tam kilku
rolników, którym się udało odnieść sukces. Krzyż „przy krzyżówce” zmieniono na nowszy.
Wesołych dzieci jednak już w Mościskach nie ma, chata z którą wiąże się tyle wspomnień
jest rozebrana a w miejscu ogrodu rosną pokrzywy. Teraz takie obrazy kojarzą mi się
z Mościskami, najlepiej znanym mi studium przypadku obszaru rolniczego na peryferiach
wewnętrznych regionu.
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Fot. 1. Mościska, najważniejszy węzeł transportowy gminy Rudnik. Widok z
przystanku autobusowego od strony Zamościa na skrzyżowanie
drogi wojewódzkiej (tzw. „szosy”) z drogą „do Mościsk” (w lewo)
i „na Rudnik” (w prawo, w tle)
Źródło: www.google.pl/maps

Fot. 2. Droga „do Mościsk” z widocznym po lewej nowym
krzyżem „przy krzyżówce”
Źródło: www.google.pl/maps

Fot. 3. Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP w Płonce
Źródło: www.rudnik.gmina.pl
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Oskar Wolski
MSTÓW
województwo śląskie, powiat częstochowski, gmina Mstów, mezoregion Wyżyna
Częstochowska
Mstów1 jest wsią położoną w gminie o tej samej nazwie, w powiecie częstochowskim
(województwo śląskie), niespełna 15 km na wschód od centrum Częstochowy. We wsi
mieszka nieco ponad 1 750 osób. Pod względem fizyczno-geograficznym Mstów leży
na północnym krańcu Wyżyny Częstochowskiej.
Historia Mstowa to w dużej mierze historia miasta swoimi początkami sięgającego
drugiej połowy XIII wieku. Miasta, którego historia nierozerwalnie związana była
z klasztorem Kanoników Regularnych Laterańskich i handlem, który stanowił podstawę jego
rozwoju. Mstów uzyskał prawa miejskie w 1279 roku. Podobnie jak Mstów, który
w XV wieku stanowił jeden z głównych ośrodków handlowych na pograniczu Małopolski,
Wielkopolski i Śląska, tak również tamtejszy klasztor pamięta czasy, w których nie istniała
jeszcze osławiona Jasna Góra, stanowiąc istotne centrum kultury wciąż kształtującego się
państwa polskiego. Choć Mstów prawa miejskie utracił w 1870 roku (w wyniku
tzw. reformy carskiej odebrano, po stłumieniu powstania styczniowego, prawa miejskie
wielu miejscowościom wszystkich ówczesnych guberni), a sąsiednia Częstochowa rozrosła
się do tego czasu do jednego z największych miast w Polsce, mstowskie wzgórze klasztorne
i zachowany układ urbanistyczny wraz z rynkiem dawnego miasta wciąż utrwalają
w pamięci mieszkańców lata świetności obecnej wsi. Jednocześnie, w zespół z późniejszymi
zmianami krajobrazu wsi (po utracie praw miejskich nastąpiła gwałtowna agraryzacja),
stanowią także interesujący konglomerat cech miejskich i wiejskich. W Mstowie,
w zależności od miejsca, do którego się wybierzemy, wciąż możemy poczuć klimat małego
miasteczka lub też klimat wsi rolniczej, pachnącej jabłkiem i przeciętej korytem Warty.
Wieś posiada zachowany miejski układ urbanistyczny. W centralnej części wsi,
w granicach XVII-wiecznego miasta, zabudowa wciąż posiada charakter zwarty,
poszczególne budynki mieszkalne przylegają ścianami do siebie, co nadaje jej szczególny
wygląd. Centrum wsi – rynek – stanowi czworobok poszerzający się w kierunku dawnej
drogi wjazdowej do miasta. Współcześnie, tak jak i w przeszłości, stanowi centrum
handlowo-usługowe miasta-wsi. Kramy, w których w późnym średniowieczu nabyć można
było sukno cieszące się uznaniem w całej okolicy, zostały zastąpione marketami i innymi
sklepami. Obecnie niemal w każdym budynku tam znajdującym się funkcjonują obiekty
usługowe, w tym także... placówki bankowe. Rozwój przestrzenny wsi następował
w pierwszej kolejności wzdłuż ciągów komunikacyjnych mających swój początek
na wspomnianym rynku, od wewnątrz miejskiego układu urbanistycznego. Ta zabudowa
ma już inny charakter, poszczególne domy dzieli od siebie od kilku do kilkunastu metrów.
Osobnym akcentem urbanistycznym Mstowa są osiedla domów jednorodzinnych, gdzie
jedno z nich cechuje się zabudową o jednorodnych parametrach technicznych, a także
rozproszona zabudowa peryferyjna, „porozrzucana” wzdłuż doliny Warty. Warto
też zauważyć, że niemal cała zabudowa wsi skoncentrowana jest w jej północnej części,
wzdłuż dróg wojewódzkiej i powiatowej oraz wspomnianej rzeki. Pozostałą, zdecydowanie
większą część powierzchni wsi stanowią pola, w dużej mierze nieużytkowane.
1

Do opisu wsi wykorzystano następujące źródło: Wolski O., 2014, Suburbanizacja zewnętrzna wsi
a specyfika obszaru podmiejskiego na przykładzie Mstowa, praca magisterska, manuskrypt, IGiGP
UJ, Kraków.
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Rolnictwo w Mstowie, choć jego znaczenie dla lokalnej gospodarki nie jest tak duże,
jak niegdyś, współdecyduje o charakterze krajobrazu wsi. Tereny otwarte, niezabudowane
stanowią przeciwwagę dla zurbanizowanej, hałaśliwej i posiadającej nieco „ciężką”
atmosferę części północnej. Krajobraz wsi podlega także ochronie – w całości leży ona
w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.
Mstów to nie tylko miejsce, gdzie spotykają się światy miejski i wiejski.
Niegdysiejsze miasto stanowiło także miejsce spotkań kultur – polskiej i żydowskiej.
Pod koniec XVII wieku w okolicach rynku wzniesiono synagogę, sami zaś żydzi
już wówczas posiadali pewną autonomię, o czym świadczy fakt, iż prowadzili własną szkołę
w języku jidysz. Liczba ludności żydowskiej systematycznie i szybko wzrastała
by w pierwszej ćwierci XX wieku stanowić niespełna 40% mieszkańców wsi
(na 1 970 mieszkańców, 740 było wyznania mojżeszowego). Żydzi zamieszkujący gminę
mieszkali w zdecydowanej większości w Mstowie, głównie w kamienicach na rynku.
Posiadali także własny cmentarz, zlokalizowany w północno-zachodniej jego części. Choć
zdewastowany w okresie II wojny światowej (wówczas spalono także synagogę i bibliotekę
żydowską) i porzucony, stanowi ważny znak dziejów ziemi mstowskiej i stanowi jedyny
tutejszy ślad tej społeczności. Obecność żydów zauważalna była w wielu sferach życia
społecznego i gospodarczego Mstowa. Żydowskiego pochodzenia byli pierwsi osiedlający
się tu na stałe lekarze, a także liczni rzemieślnicy, handlarze i przedsiębiorcy. W czasie
okupacji w Mstowie utworzono getto dla ludności żydowskiej, która później została
wysiedlona do getta w Radomsku.
Mstów to także wieś pełniąca rozliczne funkcje, często – jak mogłoby się wydawać –
nieco nieprzystające do siebie. Funkcje te kształtowane były z jednej strony czynnikami
historycznymi, z drugiej zaś współczesnymi procesami społeczno-gospodarczymi.
Poza długą tradycją funkcji administracyjnej, wyróżnić należy choćby gospodarczą,
wypoczynkową, kulturową czy religijną. Jak wiele wsi położonych w sąsiedztwie miasta,
Mstów wykazuje się wysoką przedsiębiorczością: statystycznie co 7 mieszkaniec wsi
w wieku produkcyjnym posiada własny biznes, a 2/3 z nich działa w sektorze usług. We wsi
działają także zakłady produkcyjne, do pracy w których dojeżdżają nie tylko mieszańcy
pobliskich wsi, ale i Częstochowy. Osoby te odwiedzają Mstów także w celach
wypoczynkowych, czemu okazję stwarza nie tylko ponad 5-hektarowy kompleks
rekreacyjny, lecz także zaplecze sportowe, które zadowoli amatorów spływów kajakowych,
deski snowboardowej, wspinaczki, nordic walking, czy popularnych tutaj jednośladów.
Jeszcze inni odwiedzają Mstów z uwagi na uroki krajobrazu Jury KrakowskoCzęstochowskiej. Kolejnym powodem, dla którego warto – w przypadku turystów –
odwiedzić lub – dla miejscowych – wyjść na wieś, jest oferta kulturalna z imprezami już
na stałe goszczącymi w kalendarzu wydarzeń gminy i regionu. Ważnym miejscem na mapie
kulturalnej wsi jest bez wątpienia także wspomniany klasztor, pełniący funkcję Sanktuarium
Matki Bożej Miłosierdzia (znajduje się w nim obraz MB Mstowskiej). Jest to także
interesujący obiekt architektoniczny – jeden z niewielu zachowanych w tak dobrym stanie
w tej części kraju przykład klasztoru-warowni, otoczonego murami obronnymi. Co ciekawe,
miejsce kultu właściwie sąsiaduje z terenami rekreacyjnymi, decydując nie pierwszy raz
o mozaikowatości obszaru wsi. Po raz kolejny więc różne światy kontrastują, a przy tym –
jak to w Mstowie – harmonizują ze sobą.
Mstów jest wsią, gdzie przenikały bądź wciąż przenikają się różne światy (miejski
i wiejski), krajobrazy (zurbanizowany, rolniczy i naturalny), funkcje (usługi, rolnictwo
i kultura) i różni ludzie (chrześcijanie i żydzi). Nie jest wsią pogranicza, ale mimo
to różnorodną. Z tego względu stanowi przystań dla wielu ludzi – osiedlających się tutaj
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na stałe i turystów. Posiada swój osobliwy klimat, specyfikę, ale też z drugiej strony znaleźć
w niej można elementy doskonale znane z innych wsi polskich. Wieś ta wciąż się zmienia,
podlega procesom suburbanizacji, zwłaszcza zauważalnej w jej strukturze przestrzennej
i funkcjonalnej – z jednej strony upodabnia się do miasta, a z drugiej wciąż „chce” pozostać
wsią. To swoiste „napięcie” oddaje niemal cyklicznie powracający pomysł dotyczący
podjęcia starań o przywrócenie praw miejskich wsi. Czy też z przyczyn formalnych, czy też
w wyniku zaniechania starań, Mstów wciąż pozostaje jednak wsią. I wydaje się, że dobrze.

Fot. 1. Układ przestrzenny centralnej części Mstowa
Autor: A. Mielczarek, jurazlotuptaka.pl

Fot. 2. Rynek w Mstowie
Źródło: archiwum Urzędu Gminy Mstów

Fot. 3. Ostaniec wapienny Skała Miłości
Autor. T. Gębuś, archiwum Związku
Gmin Jurajskich

Fot. 4. Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Mstowie
Autor: O. Wolski
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Paulina Wasielewska
NADOLICE WIELKIE
województwo dolnośląskie, powiat wrocławski, gmina Czernica, mezoregion Równina
Oleśnicka
Nadolice Wielkie 1 położone są w odległości ok. 15 km na wschód od Wrocławia
w gminie Czernica i sąsiadują m.in. z Nadolicami Małymi i Krzykowem. Położona jest
na terenach nizinnych. Zajmuje powierzchnię 828,2 ha, co sprawia, że jest to trzecia
największa miejscowość w gminie. Ludność gminy na przestrzeni lat 2004-2016 zwiększyła
się praktycznie 2,5-krotnie osiągając poziom ponad 1200 mieszkańców, co warunkuje o tym,
że jest to druga największa wieś w Czernicy. Stanowi ona sypialnię miasta wojewódzkiego
o układzie wielodrożnicy z przeważającą zabudową willową. Otaczają ją głównie pola
uprawne. Teren Nadolic jest bardzo atrakcyjny rekreacyjnie.
Jej początki sięgają już VII w. n.e. – odkryto tutaj ślady słowiańskiej osady jeszcze
starszej niż ta Ślężańska. Wieś ta wędrowała z rąk do rąk – poczynając w XIII wieku
od klasztoru augustianów, którzy jako pierwsi wzmiankowali o niej jako o polskiej
miejscowości – Nadlic. Następnie w tym samym wieku miejscowość trafiła do rąk Güntera
Małego, wrocławskiego mieszczanina, który już z początkiem kolejnego wieku posiadał
tu jedno z największych gospodarstw na Śląsku. Ostatnim właścicielem wsi był Graf von
Königsberg (przełom XVIII/XIX wieku). W połowie XIX wieku powstał neoromański
protestancki kościół projektu Zahna. Współcześnie nosi on wezwanie Matki Boskiej
Różańcowej.
Pośród wyróżników tożsamości tego terenu na szczególną uwagę zasługują dwa
obiekty. Jednym z nich jest Skansen Rolny Golinowskich, otwarty w latach 80. ubiegłego
wieku, zlokalizowany przy ul. Wrocławskiej. Można odnaleźć tu zarówno eksponaty z kraju,
jak i z całego świata. Prócz swojej muzealnej roli miejsce to też jest centrum edukacyjnym –
posiada w swojej ofercie programy dotyczące m.in. takich ginących zawodów jak kowal czy
rymarz, czy też zahaczające o stricte przyrodnicze zagadnienia, np. życie pszczół. Przy
skansenie działa również teatrzyk rodzinny „Melonik” i zespół ludowy Gieni Dudy.
Wyposażenie w infrastrukturę typu paleniska, ławki umożliwia dobrą zabawę przy ognisku
w otoczeniu duchem wsi minionych wieków, co oddaje niepowtarzalny klimat i swojskość
wsi.
Drugim z tych miejsc szczególnych jest działający od 1998 roku cmentarz noszący
szumną nazwę Parku Pokoju. Związany on jest z niemieckimi żołnierzami, poległymi
na terenie całej ziemi śląskiej w trakcie II wojny światowej. Ciała 15 000 osób
ekshumowano i przeniesiono właśnie w to miejsce. Znajdują się tam także tablice informacje
o podobnych tego typu ogrodach umarłych. Żołnierze Wermachtu wyrządzili wiele krzywd
całej Europie, toteż to nekropolis budzi bardzo wiele skrajnych emocji. Jedni uważają
to za słuszne upamiętnienie po prostu zwykłych ludzi, inni – za czczenie rzezi. Proste alejki
obsadzone drzewami z kwaterami ku pamięci zarówno fundatorów, jak i poległych, zamiast
wprowadzać sacrum, jedność i pokój, paradoksalnie dzielą.
Powodem uzasadniającym wybór akurat tej wsi są wspomnienia letnich wakacyjnych
dni spędzanych tutaj wraz z bliskimi bliskich. Jazda rowerami po polnych drogach, często
ku zachodzącemu słońcu, dodająca sił, przypominająca o dziecięcej beztrosce połączona
z walorami terenów, zapachem świeżego siana, obcowaniem z naturą – to jest to, co budzi
1

Do opisu wsi wykorzystano informacje ze strony www.czernica.pl
105

najcieplejsze uczucia, mimo majaczącego gdzieś w oddali Sky Tower. Widma codzienności
były wtedy tak samo malutkie jak ów drapacz chmur.

Fot. 1. Kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej w Nadolicach widok od strony północno-zachodniej
Autor: P. Wasielewska

Fot. 2. Główna aleja Parku Pokoju
Autor: P. Wasielewska
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Damian Mazurek
NOWY GAJ
województwo lubelskie, powiat lubelski, gmina Wojciechów, mezoregion Płaskowyż
Nałęczowski
Wieś Nowy Gaj położona jest na skraju Płaskowyżu Nałęczowskiego tuż przy granicy
z Równiną Bełżycką nad rzeką Bystrą uchodzącą do Wisły. Usytuowanie jest dość
specyficzne na granicy dwóch mezoregionów, gdzie krajobraz z pagórkowatego,
porozcinanego licznymi wąwozami i głębocznicami, przechodzi dość wyraźnie w równinną
monotonię pól Równiny Bełżyckiej cechującej się żyznymi glebami, zwłaszcza w jej
północnej części (gleby płowe). Miejscowość zamieszkuje 60 osób (według danych GUS
na 2011 rok). Administracyjnie położona jest w gminie Wojciechów, jednakże krajobraz
tej malowniczej miejscowości przybliża ją do Nałęczowa, i to właśnie z tym miastem Nowy
Gaj jest przeze mnie kojarzony. Wynika to między innymi z faktu, że administracyjnie
Nowy Gaj graniczy z miastem Nałęczów – słynnym uzdrowiskiem. Nowy Gaj jest wsią
nieregularną, skupioną wokół przecinających się dróg z zabudową zależną od ukształtowania
terenu (dolina rzeki). Struktura osadnicza również jest specyficzna, ponieważ do Nowego
Gaju dochodzi ulica Słowicza (należąca do Nałęczowa), przy której mieszkają moi
dziadkowie. Od centrum Nałęczowa ich dom oddalony jest o około 2,5 km, natomiast
najbliższymi sąsiadami są mieszkańcy Nowego Gaju. Co więcej, dziadkowie nie posiadają
bezpośrednich sąsiadów „za płotem” z Nałęczowa i są typowymi mieszkańcami wsi –
członkami społeczności wiejskiej z Nowego Gaju. Ich malowniczo położone gospodarstwo
rolne usytuowane jest na wysokim wzniesieniu o deniwelacji w stosunku do doliny rzeki
Bystrej około 25-30 m. Dodatkowo otoczone jest lasem, a jedna z dwóch dróg prowadzących
do dziadków ciągnie się wzdłuż rzeki i kończy się stromym podjazdem. Wspomnienia
związane z Nowym Gajem, wzmocnione przez więzy rodzinne (weekendowe obiady,
wakacje i ferie zimowe u dziadków) oraz podparte tęsknotą za pięknym krajobrazem
i klimatem tej wsi, skłaniają do częstych powrotów w rodzinne strony.
Wieś od pokoleń miała charakter typowo rolniczy. Mieszkańcy pracowali niegdyś
w pobliskim folwarku. O ciężkiej pracy w polu bez pomocy maszyn w szczególnie trudnym,
mocno pofałdowanym terenie, wspominał dziadek w swoich opowieściach. Konie
wykorzystywane były w pracy jeszcze pod koniec XX wieku dość powszechnie. Rzeźba
terenu, która w pewnych miejscach cechowała się wyjątkowo dużym nachyleniem, zmuszała
rolników do tarasowania stoków. Czyniono to nie tylko ze względu na ograniczenie
procesów erozyjnych, lecz także ze względów praktycznych. Orka w poprzek stoku
na tak przygotowanym terenie ułatwiała pracę, zarówno przy wykorzystaniu koni,
jak też maszyn w późniejszym okresie. Konieczność dojazdu do pól rozciągających się
na falistych wzniesieniach, które często znajdowały się za pobliskim lasem, doprowadziła
do powstania głębocznic lub wytyczania dróg z prywatnych posesji. Powstałe głębocznice
oraz naturalne wąwozy są charakterystycznym elementem wsi. W centrum wsi przy
skrzyżowaniu dróg, które okalają łąki, rzekę Bystrę oraz tereny podmokłe porośnięte
wysokim drzewostanem, wznosi się młyn (wybudowany w 1937 roku), który jest jednym
z niewielu zachowanych w okolicy.
Gospodarzy we wsi zostało już niewielu, głównie ze względów pokoleniowych (dzieci
pracują w miastach). Osiedlają się tu natomiast mieszkańcy dużych miast, gdzie znajdują
spokój i idealne miejsce do wypoczynku. Nowy Gaj zyskuje wśród tego typu inwestorów
głównie dzięki swojemu położeniu geograficznemu. Miejscowość położona jest w otulinie
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Kazimierskiego Parku Krajobrazowego w bliskim sąsiedztwie Nałęczowa i Wojciechowa,
jak też w niedużej odległości od Kazimierza Dolnego i Janowca. Nowy Gaj położony jest
na szlaku turystycznym Wojciechów-Nałęczów i został włączony do organizacji turystycznej
„Kraina Lessowych Wąwozów”. Wieś jest jednym z przystanków na szlaku młynów
wodnych rzeki Bystrej, na której przez ponad pięć wieków funkcjonowały 23 takie
urządzenia. Niemalże wszystkie drogi w Nowym Gaju są szlakami turystycznymi. Jest to raj
dla rowerzystów, jeżdżących konno, osób uprawiających nordic-walking lub zwykłych
spacerowiczów. Wieś posiada dobrze rozwiniętą bazę noclegową w postaci gospodarstw
agroturystycznych, młyna „Hipolita” oraz domków do wynajęcia. Pozostała infrastruktura
turystyczna jest również rozbudowana – znajduje się tu ranczo z drewnianą salą, altaną
z paleniskiem, murowanym grillem, przy drogach znajdują się drogowskazy, mapy
turystyczne, tablice informacyjne oraz miejsca wypoczynku. We wspomnianym młynie
znajduje się obecnie muzeum minerałów oraz baza noclegowa. Organizowane są kuligi,
przejażdżki bryczkami, pikniki, imprezy integracyjne oraz pokazy płukania złota. Nazwa
młyna – „Hipolit” – wiąże się z historią rodzinną właścicieli. Córka młynarza z Nowego
Gaju, zrywając zaręczyny, popchnęła tym czynem Hipolita – syna weterynarza z Nałęczowa
(przodka ówczesnych właścicieli) do samobójstwa. Od tamtej pory duch Hipolita
prawdopodobnie ma nawiedzać młyn.
Liczne wąwozy okalające lasy (Las Wojciechowski od zachodu oraz Las Górski
od strony wschodniej), opuszczona niewielka kopalnia piachu, rzeka Bystra i stojący przy
niej stary młyn oraz sąsiedztwo Nałęczowa czynią tę miejscowość wyjątkową. Dziś jest
to wieś turystyczna, z licznymi jak na tak małą miejscowość atrakcjami turystycznymi.
Nowy Gaj w Strategii Gminy Wojciechów wymieniany jest jako jedno ze skupisk turystów.
Wysoką atrakcyjność turystyczną zawdzięcza nie tylko swoim walorom krajobrazowym,
muzeum minerałów czy rozwiniętej bazie turystycznej, lecz także dzięki bezpośredniemu
sąsiedztwu Nałęczowa i Wojciechowa. Gmina Nałęczów słynie z uzdrowiska, muzeów
słynnych polskich pisarzy (Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego) i mikroklimatu, którego
doświadczymy również w Nowym Gaju. Gmina Wojciechów również posiada wiele atrakcji
turystycznych, które przyciągają turystów nie tylko z Lubelszczyzny, lecz także z całego
kraju, a nawet z zagranicy. Do takich należą: Wieża Ariańska, w której mieści się Muzeum
Kowalstwa oraz Wojciechowskie Muzeum Regionalne, zabytkowa kuźnia (czynna),
dostępna dla turystów, XVIII-wieczny drewniany kościół, skansen z wypożyczalnią
rowerów, zoo, park edukacyjno-rekreacyjny „Owadolandia” oraz wspominane już szlaki
turystyczne. Duże znaczenie dla rozwoju turystyki w regionie, w którym znajduje się Nowy
Gaj jest także obecność stoków narciarskich z pełną infrastrukturą turystyczną w Rąblowie
i Celejowie oddalonych o około 15 km. Mnogość atrakcji turystycznych w okolicy,
jak i w samym Nowym Gaju stanowi ciekawą ofertę turystyczną o każdej porze roku.
Krajobraz wsi zarówno latem (zielone lasy i malownicze łany zbóż), wielobarwną jesienią,
śnieżnobiałą zimą oraz wiosną z porannymi mgłami na łąkach w dolinie Bystrej zachęcają
do odwiedzenia tego miejsca. Dla mnie Nowy Gaj jest nie tylko malowniczą wsią – jest
i pozostanie miejscem gdzie spędzałem wakacje, zimowe ferie i weekendy u dziadków.
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Ryc.1. Zdjęcie satelitarne wsi Nowy Gaj
Źródło: www.geoportal.gov.pl

Fot. 1. Głębocznica
Autor: D. Mazurek

Fot. 2. Infrastruktura turystyczna (od lewej u góry: mapa turystyczna, miejsce wypoczynku,
młyn „Hipolit”, ranczo)
Autor: D. Mazurek
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Katarzyna Wilczyńska
OSTASZEWO
województwo kujawsko-pomorskie, powiat toruński, gmina Łysomice, mezoregion
Pojezierze Chełmińskie
Wieś Ostaszewo1 leży w województwie kujawsko-pomorskim w powiecie toruńskim
w północnej części gminy Łysomice.
Pierwsze wzmianki o miejscowości Ostaszewo pochodzą z dokumentu zakonnego
z 1255 roku, w którym pojawia się pod nazwą „Gross Osteschaw”. Nazwa wsi wywodzi się
od imienia dawnego właściciela. Do początków XVIII wieku Ostaszewo składało się
z trzech jednostek administracyjnych, które w tłumaczeniu na język polski brzmią
następująco: Ostaszewo wieś, Ostaszewko, Ostaszewo folwark. W czasach krzyżackich
obszar ten należał do komturstwa toruńskiego. W ciągu kilkuset lat dochodziło do wielu
zmian właścicieli i dzierżawców tych terenów. Na początku XV wieku Ostaszewo folwark
zostało rozdzielone w podziale majątkowym na dzieci jednego z ówczesnych właścicieli.
W roku 1882 przez Ostaszewo przeprowadzono linie kolejową Toruń-Chełmża-Grudziądz.
W znalezionej po II wojnie światowej kronice znajdował się zapis o powstaniu Szkoły
w Ostaszewie w 1818 roku, której budynek spalił się niecało 20 lat później,
zaś w następstwie w 1838 roku wybudowano (nadal istniejący) stary budynek szkolny.
Nie ma jednoznacznej daty, wskazującej na moment połączenia Ostaszewa z Ostaszewkiem.
Prawdopodobnie oba majątki połączono podczas I wojny światowej. W okresie okupacji
mieszkańcy tych ziem pracowali w folwarku, mieszkając w drewnianych domach dla
robotników. Po II wojnie światowej, w Ostaszewie utworzono Państwowe Gospodarstwo
Rolne, natomiast w latach 60. XX wieku w czynie społecznym wybudowano nowy budynek
szkoły, w którym obecnie znajduje się Szkoła Podstawowa.
Zabytkiem w Ostaszewie jest pałac z II połowy XIX wieku wraz z zabudowaniami
folwarcznymi oraz kaplicą z początków XX wieku. Cały teren otoczony jest różnorodnym
drzewostanem, w którym dominują liściaste gatunki drzew i krzewów. Na terenie Parku
znajduje się jeden pomnik przyrody, będący jednym we wsi Ostaszewo. W pobliżu
istniejącej placówki oświatowej, w której mieści się SP Ostaszewo, znajduje się boisko –
orlik – wyposażone w różnorodny sprzęt do ćwiczeń. W pobliżu orlika zamontowane
są siłownie zewnętrzne oraz wiata ogniskowa. W związku z tym, ten teren pełni funkcję
rekreacyjną. W wybranej wsi znajduje się aktywnie działająca filia biblioteki gminnej,
w której dzieci i młodzież mogą spędzać wolne chwile. Od 1989 roku przy drodze krajowej
nr 91 w Ostaszewie funkcjonuje Zajazd Bumerang- restauracja oraz miejsce dające
możliwość do organizowania imprez okolicznościowych.
W Ostaszewie na pobyt stały obecnie zameldowanych jest 790 osób, w tym
odpowiednio 413 kobiet oraz 377 mężczyzn.
Elementem wyróżniającym wieś Ostaszewo na tle innych położonych w gminie
Łysomice jak i w powiecie jest ulokowanie w niej Pomorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej (PSSE) – obecnie Crystal Park. PSSE jest specjalnie wydzieloną częścią
1

Do opisu wsi wykorzystano następujące źródła: Kondracki J., 2002, Geografia regionalna Polski,
wydawnictwo PWN, Warszawa, mapa regionów fizyczno-geograficznych; Pawłowski M., 2014,
Gmina Łysomice. Historia, kultura, tradycja, Rada i Urząd Gminy Łysomice, s.165-2017;
dane z Urzędu Gminy w Łysomicach; http://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/sse/sopot;
http://www.strefa.gda.pl/inwestorzy,175,pl.html;http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/;https://maps.goog
le.com/
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kraju, w której działalność gospodarcza może być prowadzona na korzystniejszych
dla pewnych osób lub instytucji warunkach niż oferowane innym. W Polsce PSSE
utworzono na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 11 lipca 2001 roku. Początkiem
przygotowania obszaru gminy Łysomice dla działalności PSSE uznaje się rok 2003, kiedy
ówczesny wójt gminy zaproponował opracowanie Strategii Rozwoju Gospodarczego Gminy
Łysomice, a w niej utworzenie Strefy Rozwoju Gospodarczego w Ostaszewie. W 2005 roku
Agencja Nieruchomości Rolnych przeznaczyła 40 ha gruntów na Strefę Rozwoju
Gospodarczego – Park Przemysłowy. Oferta inwestycyjna Parku Przemysłowego otrzymała
certyfikat „Grunt na medal” przyznany przez Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego oraz Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Tym samym teren
w Ostaszewie został włączony do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. PSSE
w Ostaszewie jest jedną z 35 podstref położonych w 5 województwach naszego kraju.
Całkowita powierzchnia Crystal Parku obejmuje obecnie ok. 180 ha. Ponadto istnieją jeszcze
do sprzedaży nieruchomości niezabudowane, których łączna powierzchnia wynosi
ok. 45 ha. W początkowej fazie rozwoju PSSE działalność prowadziły japońskie firmy,
m.in. Sharp, Orion, Tensho. Zestawienie obecnych inwestorów znajduje się w poniższej
tabeli.
Tab. 1. Zestawienie obecnych inwestorów PSSE w Ostaszewie

Nazwa inwestora
APATOR S.A.
BORYSZEW TENSHO Poland sp. z o.o.
B.A.U.S. AT sp. z o.o.
For Nature Solutions sp. z o.o.
Kreis Pack sp. z o.o.
KATARZYNKI Akcesoria Meblowe sp. z o.o.
Mueller Fabryka Świec S.A.
ORION ELECTRIC (POLAND) sp. z o.o.
PKP Cargo S.A.
POLAND TOKAI OKAYA
MANUFACTURING sp. z o.o.
SOHBI CRAFT Poland sp. z o.o.
TIOMAN sp. z o.o.
Vital sp. z o.o.
NISSIN Logistics Poland Sp. z o.o.

Rodzaj działalności
produkcja aparatury łącznikowej
produkcja elementów plastikowych
produkcja karetek pogotowia i wozów
ratowniczych
przemysł drzewny
produkcja opakowań
produkcja akcesoriów do mebli
tapicerowanych
produkcja świec
montaż odbiorników kolorowych z
ekranem płaskim
transport drogowy towarów, usługi
magazynowania i przechowywania
towarów (działalność nie rozpoczęta
produkcja pras i arkuszy metalowych,
komponentów z metalu
branża elektroniczna / części metalowe
produkcja znaków i artykułów
bezpieczeństwa drogowego
produkcja pieczywa i wyrobów
ciastkarskich
usługi transportowe

Źródło: http://www.strefa.gda.pl/inwestorzy,175,pl.html

Dodatkowo od maja bieżącego roku, tymczasowo w jednej z hal znajdujących się na terenie
PSSE mieszczą się biura Urzędu Gminy Łysomice.
Rozwój Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przyczynił się do zmniejszenia
bezrobocia na obszarze gminy i polepszenia sytuacji materialnej mieszkańców. Jednakże
należy zaznaczyć, iż do pracy w firmach znajdujących się na terenie PSSE dojeżdżają osoby
z okolic gminy Łysomice, w tym sąsiadującego z nią miasta Torunia. Obecnie na terenie

111

strefy pracuje ok. 2700 osób. (stan na dzień 30.06.2017 r.). Istnienie PSSE Łysomice
przyczyniło się i nadal przyczynia do rozwoju gospodarczego tego regionu.

Ryc. 1. Wieś Ostaszewo z Pomorską Specjalną Strefa Ekonomiczna
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/

Fot.1. Widok głównej jezdni we wsi Ostaszewo
Autor: K. Wilczyńska

Fot. 2. Widok kilku hal PSSE
Autor: K. Wilczyńska

Fot. 3. Wjazd do PSSE w Ostaszewie
Autor: K. Wilczyńska
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Lucyna Wachecka-Kotkowska
PARCHLINY
województwo łódzkie, powiat bełchatowski, gmina Szczerców, mezoregion Kotlina
Szczercowska
Parchliny to wieś historyczna. Od 2010 roku znajduje się w obrębie pola Szczerców
oddziału KWB Bełchatów koncernu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Wraz
z pracami górniczymi z zachodu na wschód mającymi na celu usunięcie nadkładu osadów
przykrywających pokład węgla brunatnego ukazywały się czwartorzędowe formacje
osadowe, które wraz z zespołem geologów, geomorfologów, geofizyków, paleobiologów
i geografów fizycznych były poddawane wszechstronnym badaniom: litologicznopetrograficznym, paleobotanicznym, paleozoologicznym, geochemicznym, geofizycznym
i geochronologicznym.
Do początku XXI wieku, czyli do czasu wysiedlenia ludności związanego z pracom
i przygotowawczymi przed właściwą eksploatacją węgla brunatnego, wieś zamieszkiwało
kilka rodzin. Był to właściwie przysiółek graniczący od północy z leśniczówką (osadą)
Leśną Niwą, a od południa z większą wsią- Kuźnicą. Wieś ta wcześniej była słabo
skomunikowana nawet z pobliskimi osadami, a jej grunty leżały na bardzo słabych glebach
(V i VI klasy) w dolinie Krasówki, dopływie Widawki.
Dzięki pracom geologicznym związanym z usunięciem nadkładu czwartorzędowego
o miąższości kilkudziesięciu metrów pojawił się przekrój geologiczny poniżej powierzchni
terenu, gdzie znajdowała się wieś Parchliny. Dostęp do osadów wypełniających zachodnią
część rowu Kleszczowa, a powstałych w ciągu ostatnich 500 000 lat dawał możliwość
prześledzenia budowy geologicznej Polski Środkowej i stwarzał niepowtarzalną okazję
pobrania kilkuset próbek do wielu specjalistycznych analiz.
Wraz z wybitnym znawcą problematyki czwartorzędu rowu Kleszczowa, profesorem
dr hab. Dariuszem Krzyszkowskim (UWr) i mgr Dariuszem Wieczorkiem, autorem
reambulacji Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 arkusz Szczerców,
a także wraz z geologami KWB Bełchatów – mgr inż. Katarzyną Kowalską,
mgr inż. Markiem Jończykiem i mgr inż. Adamem Kucią (za zgodą i przy wsparciu prezesa
Prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Sławomira Zasady) stworzyliśmy
zespół badawczy, do którego zapraszani są najlepsi specjaliści z Polski i ze świata
reprezentujący różne dziedziny nauk o Ziemi.
Zatem motyw wyboru tej wsi wiązał się z szeroko zakrojonymi badaniami naukowymi
i "zaistnieniem" wsi w międzynarodowej czasopismach naukowych o zasięgu globalnym.
Powstało do tej pory kilka artykułów z listy A (w załączniku), kilka z listy B (w załączniku).
Stanowisko Parchliny odwiedziło wielu badaczy z kraju i ze świata (np. 15.XI.2015 r. –
profesor David Bridgland z Durham University (Wielka Brytania). 6 września 2007 roku
odbyła się sesja terenowa w stanowisku PARCHLINY podczas XXIV Konferencji
Naukowo-Szkoleniowej STRATYGRAFIA PLEJSTOCENU POLSKI pod patronatem
Głównego Geologa Kraju prof. dr. hab. Mariusza-Orion Jędryska „Czwartorzęd pogranicza
niżu i wyżyn w Polsce Środkowej”(4-8 września 2017 r., Wawrzkowizna k/Bełchatowa).
Zapomniana wieś, leżąca z daleka od cywilizacji, która nie wyróżniała się niczym
do początku XXI wieku została wpisana w naukach o Ziemi jako stanowisko PARCHLINY
2012, PARCHLINY 2014, PARCHLINY C, gdzie:
- zrekonstruowano funkcjonowanie doliny Krasówki w ciągu ostatnich 50 000 lat
(Wachecka-Kotkowska i in., 2014),
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- opisano tzw. pojezierze eemskie i dokonano odtworzenia ewolucji środowiska pomiędzy
interglacjałem eemskim i vistulianem (120 000-15 000 lat temu) (Wachecka-Kotkowska
i in., w druku)
- przedstawiono różne typy petrograficzne glin (Krzyszkowski i in., 2015)
- scharakteryzowano makroszczątki pochodzące z interglacjału mazowieckiego (Myśkow
i in., 2016).

Ryc. 1. Położenie wsi Parchliny w kompleksie
KWB Bełchatów

Fot. 1. Fragment tzw. pojezierza eemskiego - ślady
kopalnego zbiornika wypełnionego osadami
organicznymi i przykrytego osadami mineralnymi;
w tle zespół badawczy (prof. D. Krzyszkowski,
mgr Dariusz Wieczorek i dr hab. Lucyna
Wachecka- Kotkowska) podczas pobierania próbek
Autor: L. Wachecka-Kotkowska

Ryc. 2. Przekrój geologiczny poprowadzony wzdłuż ściany wschodniej skraju doliny
Krasówki, pole Szczerców, stanowisko Parchliny (stan z 2014 roku)
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Fot. 2. Uczestnicy XXIV Konferencji Stratygrafia Plejstocenu Polski
podczas sesji terenowej 6 września 2017 r. w stanowisku
Parchliny,Pole Szczerców, KWB Bełchatów
Autor: L. Wachecka-Kotkowska

Fot. 3. Referowanie zagadnień stratygrafii glin przez mgr. D. Wieczorka
i prof. D. Krzyszkowkiego na XXIV Konferencji Stratygrafia
Plejstocenu Polski podczas sesji terenowej 6 września 2017 r.
w stanowisku Parchliny, Pole Szczerców, KWB Bełchatów
Autor: L. Wachecka-Kotkowska
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Wioletta Kałamucka
PASIEKA
województwo lubelskie, powiat kraśnicki, gmina Kraśnik mezoregion Wzniesienia
Urzędowskie
Pasieka jest wsią niedużą – zajmuje powierzchnię 188,7 ha. Według NSP z 2011 roku
mieszkało tu 405 osób (5,5% mieszkańców gminy) z czego 54,6% to kobiety. W latach
1998-2011 liczba mieszkańców zmalała o 4,0%. Współczynnik feminizacji – 120 jest
znacznie większy niż w województwie lubelskim i w Polsce, a wskaźnik obciążenia
demograficznego znacznie niższy. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 48,9 osób
w wieku nieprodukcyjnym (w województwie lubelskim 61,1; w Polsce 60,1). Według
UG na dzień 15 listopada 2017 roku we wsi mieszkało 343 osoby, z tego w wieku
od 0 do 9 – 14, od 10 do 19 – 22, od 20 do 29 – 41, od 30 do 39 – 65, od 40 do 49 – 51,
od 50 do 59 – 38, od 60 do 69 – 45, od 70 do 79 – 27, od 80 do 89 – 14, powyżej 90 – 4.
Widoczny jest wyraźny ubytek grupy wiekowej pięćdziesięciolatków. Na terenie wsi
znajduje się 85 domów, w tym 25 drewnianych. W ostatnim dziesięcioleciu rozebrano stary
drewniany dom kryty strzechą.
Struktura gospodarstw rolnych przedstawia się następująco: gospodarstwa
od 1 do 5 ha 137, od 5 do 10 ha 8, powyżej 10 ha 2. Liczba wiejskich nieruchomości rolnych
do 1 ha to 114.
Wieś leży przy wschodniej granicy administracyjnej Kraśnika. Północną część wsi
zajmują łąki w dnie doliny Wyżnicy, prawostronnego dopływu Wisły. Na południu rozłogi
pól sięgają wierzchowiny w pobliżu lokalnej drogi do Owczarni oraz rozłogów wsi Kolonia
Pasieka. W morfologii obszaru, na którym położona jest wieś główny rys tworzy głęboko
wcięta, rozległa dolina Wyżnicy. Jej dno wypełnione jest utworami piaszczystymi, nad
którymi występują torfy o miąższości około 6 m. Płaskie dno doliny, od lat 70-tych
zmeliorowane kontrastuje z powierzchniami wierzchowiny, zbudowanej z utworów
lessowych wyniesionymi w stosunku do dna o ponad 70 m. Krawędź doliny ma zmienną
wysokość. Największe deniwelacje występują w części zachodniej (Pasieka nr 10-12).
Na wschód wysokości maleją w kierunku uchodzącej do Wyżnicy asymetrycznej dolinki
jedynego, lewego dopływu Wyżnicy – strumienia Krasny. Asymetria dotyczy zarówno
morfologii jak i utworów podłoża. Prawe bardzo strome zbocze dolinki, zbudowane ze skał
wapiennych zajmują nieduże zagajniki, zaś lewe znacznie niższe i połogie, gdzie rozwinęła
sieć suchych dolin – pola orne. Obniżenia związane są z występującymi w podłożu
spękaniami skał, których kierunek nawiązuje do wcześniejszej aktywności tektonicznej
na tym obszarze. O obecnym krajobrazie zadecydowało występowanie nad skałami
kredowymi utworów lessowych kilkumetrowej miąższości, na których wytworzyły się żyzne
gleby. Podatność na erozję utworów lessowych była przyczyną powstania głębokich
wąwozów. Występują one w części południowej, sąsiadującej z Kolonią Pasieka oraz
na terenie zabudowanym w sąsiedztwie stawów i przy zachodniej granicy wsi. Procesy
erozyjne widoczne są również w postaci głębocznic wcinających się w miejscami ponad
2 m poniżej powierzchni pól.
Wieś należy do obszarów, na których udokumentowano występowanie osadnictwa
neolitycznego oraz wczesnośredniowiecznego (5 stanowisk AZP). O atrakcyjności tego
obszaru dla osadnictwa zadecydowały nie tylko żyzne gleby, ale również naturalne czynniki
obronne: wysoka skarpa u podnóża której znajdowały się wydajne źródła i zabagniona,
trudna do przebycia dolina Wyżnicy. Najwyraźniejsze ślady pradziejowego osadnictwa
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zachowały się na wzgórzu w sąsiedztwie stawów. Uległo ono znacznemu przekształceniu
w wyniku eksploatacji gliny na potrzeby utworzonej tu w latach 60 i funkcjonującej
do połowy lat 70-tych cegielni.
Późniejsze osadnictwo związane jest z rozwojem ośrodka miejskiego w Kraśniku
i sprowadzeniem do niego zakonników regularnych laterańskich (w XVI wieku), którzy
aż do kasaty zakonu prowadzili na terenie wsi wzorowe gospodarstwo oraz stawy rybne,
osiągając wysokie dochody. Dawna nazwa wsi to prawdopodobnie Bieliny
(od powszechnego w obszarach lessowych błota o jasnym kolorze). W Słowniku
Geograficznym Królestwa Polskiego (tom VII) istnieje pod nazwą Pasieka Księża – wieś
oddalona zaledwie 2 wiorsty od centrum miasta stanowiąca część dóbr Rzeczyca Księża,
które również były własnością zakonu. Jak podaje Słownik folwark i wieś miał „37 domów
włościańskich 240 mieszkańców wyznania rzymskokatolickiego, 410 mórg gruntu. Folwark
Pasieka posiadał rozległość 285 mórg, w tym ziemi ornej 240 mórg, ogrodów 2 morgi,
łąk 30 mórg, nieużytki 10 mórg, wód zarybionych karpiami 3 morgi”. Po kasacie klasztoru
w 1864 roku folwark Pasieka nadano komisarzowi włościańskiemu Kowalewskiemu, który
rozprzedał ziemię, pozostając przy niewielkiej „resztówce”, której wkrótce również się
wyzbył, po spaleniu folwarku w 1917 roku. W krajobrazie wsi ślady po istniejącym folwarku
zachowały się jedynie w postaci sędziwych krzewów lilaka. Podczas prac polowych
na powierzchnie wydostają się fragmenty fundamentów dawnych budynków. Większe
fragmenty fundamentów odnaleziono przy budowie obwodnicy, która poprowadzona została
przez Pasiekę. Słownik wspomina również, iż niedaleko od dworu, na wyniosłości
nad łąkami znajdują się doskonale zachowane okopy „Szwedzkiemi” zwane, albowiem
w 1657 roku Gustaw Adolf ze wszech stron naciskany przez Polaków pod wodzą
Czarnieckiego i Lubomirskiego, zająwszy stanowiska około Kraśnika i Urzędowa,
wyczekiwał nadejścia posiłków Rakoczego. Jakoż połączywszy się z nim, rozpoczęli
Szwedzi dalsze, kroki wojenne, a wtedy Kraśnik i cała okolica ogniem i mieczem zniszczoną
została”. Fakt stacjonowania wojsk szwedzkich potwierdzają dokumenty oraz znaleziska
archeologiczne.
Wieś zachowała cechy łańcuchówki. Zabudowania wsi usytuowane są na lewym
zboczu doliny, powyżej jej krawędzi. Pola w postaci długich i wąskich pasów zajmują
łagodne stoki powyżej drogi oraz wierzchowinę aż do granicy lasu. Na mapach
archiwalnych do czasów II wojny światowej widoczna jest wyraźna dwudzielność wsi.
Zwarta zabudowa występowała w części wschodniej, najbardziej oddalonej od miasta,
natomiast na obszarze dawnego folwarku położonego przy granicy miasta występowały
jedynie pojedyncze zabudowania. Obecnie nastąpiło znaczne dogęszczenie zabudowy,
również na południe od drogi biegnącej przez wieś, co upodabnia ją obecnie do ulicówki.
Po parcelacji dóbr zakonu, po II wojnie światowej zaszły duże zmiany funkcjonalne
i krajobrazowe. Wieś została włączona do obszaru miejskiego Kraśnika, dzięki czemu
w początku lat 70. utwardzono drogę i wykonano oświetlenie ulicy. Nawierzchnia drogi
została zniszczona krótko po jej wybudowaniu w wyniku przejazdu czołgów i sprzętu
wojskowego podczas przemieszczania się oddziałów wojskowych omijających w ten sposób
centrum miasta. Piękna krajobrazowo dolina oraz malowniczy strumień Krasny płynący
pod zboczem doliny pełnił funkcje rekreacyjne dla mieszkańców Kraśnika. W tym celu przy
północnym zboczu doliny poprowadzono chodnik oraz wybudowano drewniane zadaszenie
i prowizoryczny bufet, umożliwiające organizację zabaw tanecznych. Przekształcenia
w kierunku nadania wsi charakteru miejskiego przerwało oddzielenie Pasieki od miasta
poprzez reformę administracyjną, w wyniku której połączono Kraśnik Lubelski i Kraśnik
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Fabryczny w jedno miasto. Rezerwa gruntów inwestycyjnych i rekreacyjnych nie była już
potrzebna ze względu na włączenie wsi Piaski i Budzyń, leżących między obu miastami.
Pasieka jako jednostka osadnicza, chociaż typowo wiejska związana była z miastem.
Do czasów kasaty zakonów stanowiła zaplecze żywnościowe i źródło dochodów
dla klasztoru. Później Kraśnik, w którym odbywały się targi 2 razy w tygodniu dawał
możliwości zbytu produktów rolnych. Zarówno w okresie przedwojennym jak i po wojnie
na wsi funkcjonowały różne usługi (szewc, 2 krawcowe, krawiec, 2 kuźnie, 3 stolarzy).
Wzrost znaczenia miasta sprawił, że rola lokalnych usług malała. Po wojnie na terenie wsi
słabo funkcjonowały typowe dla wsi instytucje (ochotnicza straż pożarna, koło gospodyń).
W prywatnym domu w latach 70. działał klub, w latach 80. z przerwami sklep spożywczy.
Miejscem obsługi mieszkańców obecnie jest Kraśnik, siedziba władz gminy i duży ośrodek
handlowo-usługowy. Z Kraśnikiem istnieją również związki formalne: przynależność
mieszkańców do najstarszej w mieście parafii pw. Wniebowzięcia NMP, uczniów
do Szkoły Podstawowej nr 1. W latach 70. Pasieka uzyskała połączenie z Kraśnikiem
komunikacją miejską (obecnie 8 kursów). O podmiejskim charakterze wsi świadczy
powstanie dużej drukarni, wcześniej zakładu produkującego ozdoby do trumien oraz
obwodnicy Kraśnika.
Część wsi (poza zawartą zabudową) ze względu na wysokie walory krajobrazowe
włączona została do powołanego w 1990 roku Kraśnickiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. Z inicjatywy mieszkańców Kraśnika, w celu ochrony krajobrazu i wysokich
walorów przyrodniczych doliny Wyżnicy utworzono tu użytek ekologiczny „Krasny”, który
odwołano po kilku latach ze względu na projekt budowy obwodnicy Kraśnika.
Był to pierwszy w Polsce przypadek odwołania ochrony prawnej obszaru bez utraty jego
walorów przyrodniczych. Obwodnica w postaci wysokiego nasypu przecięła ważny korytarz
ekologiczny łączący Roztocze z Małopolskim Przełomem Wisły i zdegradowała wysokie
walory krajobrazowe i historyczne (grodzisko nie wykazywane w AZP, mimo istnienia
znalezisk i udokumentowane średniowieczne stawy). Duże przekształcenia w środowisku
spowodowały również likwidacja strumienia Krasny w wyniku skierowania
go w środkowym odcinku do jednego z rowów melioracyjnych. Miejsce dawnego koryta
w krajobrazie widoczne jest w postaci ciągu drzew. Dolina Wyżnicy jest najbardziej
wrażliwą ekologicznie częścią struktury przyrodniczej wsi. W jej dnie istniały piękne
krajobrazowo łąki kwietne, siedlisko chronione obecnie w sieci Natura 2000. Łąki
ze względu na zabagnienie poddane zostały melioracji. W jej wyniku niemal zanikły źródła
dolinne o dużej wydajności zwane „oknami”, znajdujące się w pobliżu stawów, które
użytkowane były jako miejsce poboru wody do prania i płukania. Z obmyciem się
w źródlanej wodzie przed wschodem słońca w Wielki Piątek wiązało się przekonanie
o zachowaniu zdrowia na cały rok, co jest tradycją kultywowaną do dnia dzisiejszego. Poza
dnem doliny źródła występują również pod zboczem dawnego grodziska i na zachodnim
obrzeżu pozostałości stawów. Jedno ze źródeł znajdujące się w pobliżu drogi posiadało
cementową cembrowinę a z wody korzystało latem wielu przechodniów. Osuszenie łąk,
podsiewanie nasionami wybranych gatunków traw, a potem zaniechanie koszenia
zdegradowało krajobraz doliny, którą obecnie porastają w całości trzciny.
W związku z funkcjonowaniem po wojnie Kraśnika Lubelskiego jako miasta
powiatowego i budową fabryki łożysk w Kraśniku Fabrycznym na terenie wsi zaczęła
pojawiać się ludność dwuzawodowa. Część mieszkańców nie jest już związana
z rolnictwem. Znaczną powierzchnię pól zajmują charakterystyczne dla okolic Kraśnika
(określanych jako „Malinowe Zagłębie”) uprawy malin, porzeczek i aronii, stanowiące
dodatkowe źródło dochodów znacznej liczby osób dziedziczących niewielkie działki,
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a pracujących w mieście bądź utrzymujących się z emerytury. Występują również pola
nieuprawiane od kilku lat. Sposobem uzyskiwania dodatkowych dochodów było również
eksploatowanie lessów i wyrób cegły (5 małych cegielni na gruntach prywatnych), którą
można było w stanie surowym odsprzedać lub wypalić w istniejących na terenie miasta
i w okolicy piecach. Jeden z takich pieców położony na terenie dawnej „resztówki”
na wzgórzu nad stawami funkcjonował do połowy lat 70. Komin pieca stanowi jedną
z dominant widokowych.
Obecnie Pasieka ze względu na korzystne położenie, dobrą komunikację oraz
doprowadzenie podstawowych instalacji (wodociąg, kanalizacja, gaz), infrastruktury
drogowej (asfaltowa ulica z chodnikiem, sieć dróg asfaltowych–dojazdowych do pól)
stanowi atrakcyjne miejsce dla mieszkania i można się spodziewać rozwoju tej funkcji
w przyszłości.
Miejscowość, w której mieszkałam, ma charakter wsi podmiejskiej, bezpośrednio
przylegającej do granic administracyjnych miasta o bogatej i ciekawej historii. Stanowi
rzadki przykład obszaru funkcjonalnie związanego z miastem a wyłączonego z jego granic
administracyjnych, co miało miejsce w czerwcu 1975 roku.

Fot.1. Widok na fragment wsi Pasieka od doliny Wyżnicy
Autor: W. Kałamucka

Fot. 2. Zabudowa jednorodzinna ( druga linia zabudowy)
Autor: W. Kałamucka

Fot. 3. Dawne stawy kanoników regularnych na tle wzgórza, na którym
zachowały się ślady osadnictwa z neolitu i wczesnego średniowiecza
Autor: W. Kałamucka
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Marta Gwiaździńska-Goraj, Sebastian Goraj
RUŚ
województwo warmińsko-mazurskie, powiat olsztyński, gmina Stawiguda, mezoregion
Pojezierze Olsztyńskie
Ruś to malowniczo położona wieś na terenie Pojezierza Olsztyńskiego. Ze względu
na zróżnicowaną rzeźbę terenu swoim charakterem przypomina miejscowość podgórską,
a jednocześnie jej położenie na stromych stokach krawędzi doliny górnej Łyny czyni ją
jedną z najpiękniejszych wsi warmińskich. Na atrakcyjność Rusi, poza wysokimi walorami
przyrodniczymi wpływa również dziedzictwo kulturowe wsi. Akt lokacyjny Rusi datowany
jest na rok 1374, a zachowany stary układ ruralistyczny wraz z najbliższym otoczeniem
współtworzy osobliwy klimat miejsca. Z tego właśnie powodu W. Ogrodziński nazwał Ruś
perłą wsi warmińskich. W przeszłości Ruś wyróżniała się na tle sąsiadujących wsi
wielofunkcyjnością. Istniały młyny zbożowe, tartaki, olejarnie, wytwórnie żelaza i miedzi,
a gospodarcze znaczenie wsi było większe niż obecnie. Poza rolnikami mieszkali tu bartnicy,
rybacy i młynarze. Ruś uchodziła za istotny punkt na trasie spływu Łyną drewna
do Olsztyna, a nawet do samego Królewca. O czasach świetności tej wsi przypomina
zabytkowy młyn zbożowy o konstrukcji drewnianej, który niestety parę lat temu uległ
zniszczeniu (zawalił się dach). W sąsiedztwie młyna znajduje się dwukondygnacyjna
kapliczka przydrożna zbudowana z czerwonej cegły datowana na rok 1887. Ważnym
elementem dawnego układu ruralistycznego jest dobrze zachowana karczma (obecnie
budynek mieszkalny). Jest to budynek dwukondygnacyjny z czerwonej cegły ze spadzistym
dachem, z widocznym, niewyraźnym napisem „Gasthaus”. Kolejnym ważnym obiektem
zlokalizowanym w Rusi a świadczącym o jej randze w przeszłości była szkoła, początkowo
drewniana, a od 1867 roku murowana, która w końcu lat 20. była jedyną szkołą wiejską
czteroklasową w powiecie olsztyńskim. Niestety budynek szkoły ze względu na bardzo zły
stan techniczny został rozebrany. W roku 1988 oddano do użytkowania nowy obiekt
szkolny, a w 2004 roku w miejscu dawnego budynku szkoły zbudowano salę gimnastyczną.
W zabudowie mieszkaniowej Rusi początkowo dominowały budynki drewniane, które
z czasem były zastępowane przez zabudowę murowaną z czerwonej cegły na podmurówce
kamiennej, z dachami pokrytymi dachówką, o kącie nachylenia 40-45°. Najwięcej
zachowanych starych budynków charakterystycznych dla zabudowy warmińskiej
zlokalizowanych jest w starszej części wsi, położonej w dolnym piętrze wsi, w sąsiedztwie
rzeki Łyny. Na wzniesieniu, w górnym piętrze wsi, udział starej zabudowy jest niewielki –
dominują tam budynki nowe. Położenie Rusi przy starym Trakcie Niborskim prowadzącym
z Olsztyna do Nidzicy (a szerzej z Warszawy do Królewca) sprawiało, że nie oszczędzały
jej wojny. Często zdarzały się też klęski żywiołowe czy epidemie. Jako wieś pogranicza Ruś
w roku 1920 objęta została plebiscytem, w wyniku którego znalazła się w granicach Prus
Wschodnich. Po II wojnie światowej ok. 75% mieszkańców wsi wyjechało za granicę,
a jej funkcje gospodarcze ograniczone zostały do rolnictwa. Przez ostatnie lata wieś zmieniła
swój charakter, rolnicza przestrzeń produkcyjna systematycznie ustępuje miejsce przestrzeni
mieszkaniowo-wypoczynkowej. Obecnie we wsi funkcjonuje jedno indywidualne
gospodarstwo rolne oraz Gospodarstwo Rybackie Olsztyn II Sp. z o.o., które zajmuje się
hodowlą jesiotra i produkcją kawioru. Intensywny rozwój zabudowy mieszkaniowej
Olsztyna w kierunku południowym spowodował, że pobliska Ruś i jej okolice stały się
atrakcyjnym miejscem wypoczynku dla mieszkańców nowych dzielnic, jak i zamieszkania.
W rozwój funkcji rekreacyjnej Rusi opartej na lokalnym potencjale mocno wpisuje się
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uruchomienie wyciągu narciarskiego Kartasiówka. Wsi systematycznie przybywa
mieszkańców, co wynika z wyjątkowych walorów przyrodniczych i kulturowych, a także
niewielkiej odległości Olsztyna. W 1817 roku wieś zamieszkiwały 94 osoby, a największą
liczbę mieszkańców odnotowano w 1939 roku, bo aż 870 osób, co prawdopodobnie
wynikało z możliwości zatrudnienia przy wyrębie lasu. Obecnie Ruś zamieszkuje 458 osób
tworząc otwartą społeczność, która docenia unikalność tej malowniczo położonej wsi
o bogatej przeszłości historycznej.
Wieś ta jest nam szczególnie bliska, bo to nasze miejsce zamieszkania. Ruś wyróżnia
się malowniczym położeniem i bogatą przeszłość historyczną. Z jednej strony jest to wieś
położona na uboczu, na skraju kompleksu leśnego zwanego Lasy Łańskie, a z drugiej strony
oddalona tylko o pięć kilometrów od granic Olsztyna. Charakter tej wsi współtworzą
również mieszkający tu ludzie. Społeczność Rusi stanowi przede wszystkim ludność
napływowa, która dokonała świadomego wyboru „swojego miejsca na ziemi”. Silna
identyfikacja z zamieszkiwaną przestrzenią i potrzeba „zakorzenienia” nowych
mieszkańców przyczyniła się do aktywnego podejmowania inicjatyw zmierzających
do podniesienia jakości życia w Rusi. Jednocześnie działania te powodują integrację
społeczną i brak anonimowości, tak częstej w miastach. Wysokie walory przyrodnicze,
dziedzictwo kulturowe tego miejsca oraz więzi lokalne, które kreują przestrzeń przyjazną
do życia spowodował, iż i my z dziećmi kilka lat temu staliśmy się mieszkańcami wsi Ruś.

Fot. 1. Widok na zabudowę mieszkaniową w starej części wsi Ruś
Autor: S. Goraj

Fot. 2. Widok na przydrożną kapliczkę w Rusi
Autor: S. Goraj
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Anna Traczyk
SACIN
województwo mazowieckie, powiat grójecki, gmina Nowe Miasto nad Pilicą, mezoregion
Wysoczyzna Rawska
Sacin 1 to niewielka wieś położona w południowo-zachodniej części województwa
mazowieckiego w odległości około 85 km na południowy-zachód od Warszawy. Wieś
zajmuje 586,22 ha powierzchni. Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań w 2011 roku na terenie wsi mieszkało 158 mieszkańców –
74 mężczyzn i 84 kobiety.
Pierwsze wzmianki na temat wsi pochodzą z XIV wieku. Według historyka
ks. W. Kwiatkowskiego w 1350 roku Sacin należał do Księstwa Mazowieckiego i parafii
Góra. Początkowo Sacin był niewielką osadą. W 1580 roku wieś liczyła zaledwie 3 łany pól
(około 50 ha).
W wyniku III rozbioru Polski miejscowość znalazła się w obrębie zaboru pruskiego
i administracyjnie należała do departamentu warszawskiego. Wieś liczyła wówczas
32 mieszkańców. W 1827 roku we wsi mieszkało 104 mieszkańców. Na terenie
miejscowości istniały dwa folwark – folwark Sacin i folwark Sacinek. W 1885 roku folwark
Sacin obejmował 638 mórg ziemi (ok. 357 ha) z czego 563 morgi zajmowały grunty orne
i ogrody, 53 morgi łąki i pastwiska, a 22 morgi nieużytki. Folwark Sacinek zajmował
natomiast 269 mórg (ok. 150 ha) z czego 266 mórg zajmowały grunty orne i ogrody,
a 3 morgi nieużytki. Wieś posiadała dwa budynki murowane i dwanaście drewnianych.
W latach 1938-1975 wieś wchodziła w skład województwa łódzkiego, zaś od 1975 do 1998
roku w skład województwa radomskiego. Od 1999 roku Sacin administracyjnie przynależy
do województwa mazowieckiego.
Pod względem morfologicznym Sacin zaliczany jest do rzędówki. Miejscowość
charakteryzuje się zwartą zabudową skoncentrowaną wzdłuż drogi głównej po obu jej
stronach. Większość gospodarstw położona jest po jej lewej stronie. Rozłogi biegną
prostopadle w stosunku do pasa zabudowy i drogi głównej.
Sacin to wieś typowo rolnicza. Dominującym rodzajem działalności na jej obszarze
jest sadownictwo, które stanowi główne źródło utrzymania dla większości mieszkańców.
Część mieszkańców Sacina pracuje również poza sektorem rolniczym – w przemyśle
lub usługach, w oddalonych o kilkanaście kilometrów od wsi większych miejscowościach.
Na terenie wsi funkcjonuje Zakład Tworzyw Sztucznych UNIPLAST, dwa zakłady
zajmujące się naprawą samochodów – P.H.U. „Resław” i „DUDI-BLACH” oraz dwa skupy
owoców. Dwóch mieszkańców miejscowości prowadzi także własną, zarejestrowaną
działalność handlową.
Na terenie wsi znajduje się klika obiektów ważnych dla mieszkańców ze względu
na duże wartości religijne, historyczne, patriotyczne i obyczajowe. Są to przede wszystkim
przydrożne kapliczki. Pierwsza kapliczka znajduje sie przy wjeździe do miejscowości.
Została ona wybudowana w 1904 roku przez ówczesnego, miejscowego murarza Bolesława
1

Do opisu wsi wykorzystano następujące źródła: Chlebowski B., Walewski W., 1889, Słownik
geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom X, Wydawnictwo Druk
„WIEKU” Nowy Świat nr 61, Warszawa; Czarnota J., 1991, Zabytki sakralne w Nowym Mieście nad
Pilicą, rękopis; Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, GUS; Traczyk A., 2013,
Monografia geograficzna sołectwa Sacin w gminie Nowe Miasto nad Pilicą w powiecie grójeckim,
maszynopis pracy licencjackiej; Zajączkowski S., 1975, Powiat rawski. Zarys dziejów do końca
1973 roku, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Łódź.
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Woracha. Drugą kapliczkę przedstawiającą figurę Najświętszej Maryi Panny mieszkańcy
wznieśli w 1934 roku. Kapliczka ta od momentu swojego powstania pełni ważną rolę
w życiu religijnym miejscowości. Tutaj odbywały się nabożeństwa majowe odprawiane
przez mieszkańców (tzw. „majówki”), a także w późniejszym czasie msze święte z okazji
święta patronki miejscowości – św. Jadwigi. Trzecia kapliczka znajduje się na końcu wsi.
Jest to figura Chrystusa, którą mieszkańcy postawili w 2010 roku w miejscu starej,
drewnianej, przedwojennej kapliczki. W miejscowości znajdują się także dwa miejsca
upamiętniające śmierć poległych. Najważniejszym z nich jest metalowy krzyż nazywany
przez okolicznych mieszkańców „Czerwonym Krzyżem” z 1904 roku. Krzyż ten został
postawiony ku czci zamordowanych w jego pobliżu ludzi. Symbolicznym miejscem we wsi
jest również murowany krzyż postawiony w 1918 roku, który upamiętnia śmierć żołnierza
poległego na terenie miejscowości w czasie I wojny światowej. Do 2014 roku na terenie wsi
znajdowała się świetlica wiejska (wcześniej mieściła się tu szkoła, potem Klub Rolnika),
jednakże ze względu na zły stan techniczny budynek został rozebrany.
Wieś Sacin jest bardzo urokliwym miejscem. Miejscowość posiada ładny krajobraz,
którego głównym elementem są sady, nadające wsi niezwykłego uroku. Szczególnie pięknie
jest tu wiosną, kiedy kwitną wszystkie drzewa owocowe. Charakterystycznym elementem
zagospodarowani wsi jest również staw – kiedyś główne miejsce spotkać młodego pokolenia
mieszkańców Sacina. Młodzież organizowała tu ogniska, kąpała się w stawie i grała w piłkę
na znajdującym się bezpośrednio przy stawie boisku. Współcześnie staw cieszy się
zainteresowaniem tylko wśród okolicznych rybaków.
Sacin to wieś cicha i spokojna. Przez miejscowość nie przebiega żadna ruchliwa
droga, dzięki czemu jest tu bezpiecznie. Wieś jest zadbana i czysta, a jego mieszkańcy
zaradni i przedsiębiorczy.
Sacin jest dla mnie miejscem szczególnie ważnym, ponieważ tu się wychowałam
i spędziłam pierwsze 20 lat mojego życia. Tu jest mój rodzinny dom, do którego
przyjeżdżam w prawie każdy weekend, żeby nabrać sił przed kolejnym tygodniem pracy.
Z tą wsią wiąże bardzo wiele miłych wspomnień, do których wielokrotnie wracam pamięcią.
Doskonale pamiętam te wielogodzinne spotkania z rówieśnikami, podczas których graliśmy
w piłkę, jeździliśmy na rowerach, czy kąpaliśmy się w stawie. Pamiętam „majówki”,
na które przychodziły wszystkie dzieci i młodzież ze wsi, żeby wspólnie się modlić przy
kapliczce Najświętszej Maryi Panny, a następnie wspólnie spędzać czas, grając w „zbijak”
na drodze. Pamiętam też wakacje, które w większości spędzałam na pracy w rodzinnym
gospodarstwie, zbierając najpierw truskawki, a potem zrywające czereśnie, wiśnie i śliwki.
Sacin jest dla mnie ważnym miejscem, bo tu znajduje spokój, o który tak ciężko żyjąc
w dużym mieście. Tu mogę się wyciszyć, odprężyć, zebrać myśli. Tu mogę oderwać się
od codziennych obowiązków i spędzić czas w zupełnie inny sposób niż w mieście, w którym
na co dzień żyje. Praca w rodzinnym gospodarstwie daje mi wiele radości (zwłaszcza latem)
i jest doskonałą alternatywą dla pracy, którą wykonuje na co dzień.
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Fot. 1. Widok na wieś
Autor: A. Traczyk

Fot. 2. Kapliczka Najświętszej Maryi Panny
Autor: A. Traczyk

Fot. 3. Staw wiejski
Autor: A. Traczyk
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Robert Szmytkie
SIENNA
województwo dolnośląskie, powiat kłodzki, gmina Stronie Śląskie, mezoregion Masyw
Śnieżnika
Sienna położona jest na zachodnich stokach Czarnej Góry (1205 m) w Masywie
Śnieżnika. Przez wieś przepływa potok Sienna Woda, a jej zabudowania rozciągają się
na wysokości 680-800 m n.p.m. Obecnie przysiółkiem Siennej jest dawna wieś górnicza
Janowa Góra. Sienna powstała w 1560 roku w okresie rozwoju górnictwa w Masywie
Śnieżnika, jednak prace górnicze na jej terenie nie były prowadzone. Do końca XVIII wieku
była to niewielka wieś pasterska. W 1765 roku mieszkało tu 35 zagrodników
i 6 chałupników. Janowa Góra powstała z kolei w 1582 roku jako osada górnicza. Do końca
XVII wieku wydobywano tu galenę, rudy ołowiu i srebra. W XVIII wieku Janowa Góra stała
się wsią rolniczą. W XIX wieku Sienna i Janowa Góra zyskały znaczenie jako wsie
turystyczne. Prowadziły stąd szlaki na Śnieżnik, Czarną Górę i Przełęcz Puchaczówkę.
W 1840 roku w Siennej było 47 domów, gospoda, 2 młyny wodne, tartak i garbarnia,
a mieszkańcy wsi trudnili się głównie rzemiosłem. W tym czasie w Janowej Górze było
25 domów, olejarnia i młyn wodny. W okresie międzywojennym nastąpił dalszy rozwój
turystyki. W 1933 roku Sienna liczyła 216 mieszkańców, a Janowa Góra 121 mieszkańców.
Po 1945 roku wsie zostały zasiedlone w niewielkim stopniu (w 1950 roku liczyły w sumie
67 mieszkańców). W dodatku przez cały okres powojenny wyludniały się osiągając liczbę
19 mieszkańców w 1988 roku. W latach 70. chciano tu stworzyć ośrodek narciarski
w ramach projektu tzw. „drugiego Zakopanego”, jednak planów tych nie zrealizowano.
Zmiana niekorzystnych tendencji nastąpiła dopiero na przełomie XX i XXI wieku wraz
z budową ośrodka narciarskiego Czarna Góra, który został otwarty w 1996 roku. Przyczyniło
się to do aktywizacji całego Masywu Śnieżnika. W Siennej i okolicznych wsiach nastąpił
gwałtowny rozwój infrastruktury turystycznej (w 2013 roku w Siennej i Janowej Górze było
485 miejsc noclegowych). We wsi nastąpił też nieznaczny wzrost liczby mieszkańców
wywołany napływem migracyjnym (głównie z dużych miast), co przyczyniło się
do odmłodzenia struktury wiekowej ludności i przeobrażenia struktury wykształcenia
mieszkańców wsi.
Sienna jest znakomitym przykładem wsi odradzającej się. W okresie powojennym
obszary wiejskie Sudetów podlegały znaczącym procesom depopulacji, przy czym
najwyraźniej proces ten zaznaczył się na terenie Ziemi Kłodzkiej. Niekorzystne zmiany
ludnościowe w całym regionie doprowadziły do częściowego lub całkowitego wyludnienia
wielu miejscowości, co z kolei przyczyniło się do zanikania całych wsi lub ich części.
W ostatnich latach doszło jednak do zróżnicowania się tendencji zmian ludnościowych.
Obok wciąż obecnych procesów depopulacji pojawiły się bowiem procesy świadczące
o „odradzaniu się” niektórych wsi, uznawanych dotychczas za zanikające.
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Ryc. 1. Liczba ludności Siennej (wraz z Janową Górą) w okresie powojennym
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS

Fot. 1. Sienna w okresie zimowym (2013 r.)
Autor: R. Szmytkie

Fot. 2. Kościół św. Michała Archanioła w Siennej
Autor: R. Szmytkie
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Marcin Wójcik
SIERAKOWO SŁAWIEŃSKIE
województwo zachodniopomorskie, powiat koszaliński, gmina Sianów, mezoregion
Równina Słupska
Wieś Sierakowo Sławieńskie, wciśnięta pomiędzy pomorskie lasy niedaleko Sianowa,
30 km od nadbałtyckich plaż. Wieś z przeszłością, naznaczona przez potężny zakon
cystersów, w której losy wplecione są wielkie wydarzenia z historii Pomorza. Współcześnie
pod względem ludnościowym to, jak na polskie warunki, przeciętna osada, z ok. 200 stałymi
mieszkańcami, z podstawowymi usługami, tj. sklepem, biblioteką, świetlicą, OSP, filialnym
kościołem, przystankiem PKS. Sierakowo Sławieńskie jest pod tym względem podobne
do tysięcy osad położonych na Pomorzu, Śląsku oraz Warmii i Mazurach. Przez pierwsze
powojenne dziesięciolecia panowała tu atmosfera tymczasowości, strachu przed powrotem
wysiedlonych stąd Niemców, utratą dopiero co przejętych gospodarstw. Trudna
transformacja społeczna obszarów popegeerowskich, kryzys ekonomiczny i w efekcie
bezradność społeczna wobec nowych procesów, skomplikowała sytuację w próbach
odrodzenia tożsamości społecznej opartej na wartościach regionalnych i wartościach
poszczególnych „miejsc”. Poszukiwanie właściwego mechanizmu wyjścia nie tylko
z kryzysu ekonomicznego, ale również z kryzysu tożsamości było i jest procesem długim
oraz wymagającym. Sukces, który osiągnęli mieszkańcy wsi Sierakowo Sławieńskie jest
wynikiem oddziaływania wielu czynników z których bardzo ważnym jest praca dużej grupy
ludzi. Idea utworzenia Wioski Hobbitów została zapisana Strategii Rozwoju Gminy Sianów
(2000 roku) i była jednym z wielu działań Polsce o takim charakterze. W dużej mierze
pomysł ten był adaptacją w naszych warunkach idei, które zrealizowano w państwach Unii
Europejskiej. Związek pomiędzy poszukiwaniem nowych funkcji wsi, a wsparciem środkami
przedakcesyjnymi i już tymi dostępnymi po wejściu Polski do UE, był ważnym elementem
w uruchomieniu mechanizmu tematyzacji wiejskich przestrzeni. Początki organizacji takich
wiosek odbywały się przede wszystkim w wyniku zaangażowania funduszy własnych
(gminnych, sołeckich, własnego nakładu pracy, wsparcia sponsorów). Ten rodzaj wsparcia
rozwoju lokalnego, zwłaszcza dla obszarów peryferyjnych, pełni wiele funkcji społecznokulturowych, ekonomicznych, a także związanych z reorganizacją przestrzeni wsi. Rozwój
inicjatywy budowy wioski tematycznej w Sierakowie Sławieńskim, można pod wieloma
względami uznać za modelowy przypadek społecznego działania, na rzecz kreowania
wspólnych instytucji oraz zaangażowania wielu aktorów zmiany pełniących różne funkcje
w odzyskującej swą podmiotowość społeczności lokalnej. W anatomii tego działania
przewodnią rolę odegrali liderzy – przewodnicy, propagatorzy idei, w tym dyrektor szkoły
podstawowej wsparty przez parafię, koło gospodyń wiejskich, sołectwo. Istotą wstępnej fazy
pomysłu na temat, wokół którego miała się koncentrować „opowieść” o wsi, były inicjatywy
pochodzące z grona pedagogicznego szkoły podstawowej. Słusznie założono, że dzieci wraz
z rodzicami przy wsparciu autorytetu szkoły oraz instytucji z nią powiązanych w mniej
lub bardziej formalny sposób (gmina, parafia) mogą stać się głównym motorem
przedsięwzięcia w lokalnym środowisku. Próba upodobnienia wsi do opisu literackiego,
a później chyba jeszcze w większym zakresie do scenerii zbudowanych w filmach, dała
interesujący efekt zarówno w płaszczyźnie społecznej, jak i przestrzennej. Wzmocnienie idei
wioski tematycznej miało bardzo ważny czynnik w postacie praktyki badawczej, w której
przedstawiciele świata nauki nie tylko zaszczepiali idee, ale również wyposażali społeczność
w narzędzia do analizy zasobów i procesów rozwoju, podpowiadali jak rozwiązywać
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problemy, a dla siebie uzyskiwali materiał do interpretacji zdarzeń i efektów
w tym swoistym eksperymencie, naukowo określanym jako „badanie w działaniu”.
Założenie w niedługim czasie Stowarzyszenia Hobbiton (2003) zamknęło etap wstępny
i pozwoliło na taką organizację grupy, ze wszystkimi jej aktorami i przypisanymi
im funkcjami, aby można było ubiegać się o poważniejsze już środki na działalność oraz
zmiany w przestrzeni wsi. Po 2004 roku pojawiły się możliwości pozyskiwania pieniędzy
z funduszy europejskiej w realizacji kolejnych pomysłów i wprowadzanie tolkienowskich
motywów w przestrzeń wsi, jak i wielu innych opartych na cechach środowiska
przyrodniczego i kulturowego. Samorząd gminy, aktywny uczestnik działań na rzecz
stworzenia wioski tematycznej, podjął decyzje o bezpłatnym użyczeniu budynku dawnej
szkoły Stowarzyszeniu Hobbiton (2011), tym samym tak ważne dla wielu pokoleń miejsce
pozostało w symbolicznym posiadaniu wspólnoty jako swoisty rodzaj kontynuacji
w podtrzymaniu lokalnej tożsamości. Budynek szkoły wraz z towarzyszącymi obiektami
staje się obecnie na nowo miejscem identyfikacji społecznej, gromadzącym ludzi
z pomysłami i wiarą w dalsze trwanie społeczne wsi.
Problem tematyzacji przestrzeni, jako swoisty akt kreacji na bazie lokalnego
potencjału społeczno-kulturowego i przyrodniczego, jest obecnie szeroko komentowanymi
opisywanym w literaturze i mediach sposobem na zaistnienie „miejsca”, w tym przypadku
wsi, w obiegu globalnym. W 2015 roku zespół naukowców w różnych polskich ośrodków,
wykonał na zlecenie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) projekt
pt. „Tworzenie sieci najciekawszych wsi”, który był jednym z elementów programu odnowy
wsi w Polsce, w tym przypadku bardzo ważnym, bo polegającym na próbie całościowej
oceny wartościowych układów ruralistycznych, zarówno pod względem dziedzictwa
materialnego, jak i społecznej aktywności odnoszącej się do wartości „miejsc”. Sierakowo
Sławieńskie znalazło się na liście wsi wskazanych do inwentaryzacji i oceny. Kiedy ponad
10 lat temu przeczytałem w jednym z tygodników artykuł o wiosce tematycznej Hobbitów
w Sierakowie Sławieńskim, miałem ambiwalentny stosunek do tej inicjatywy. Zaciekawienie
tym tematem mieszało się z odczuciem infantylności tego przedsięwzięcia. Obraz
mieszkańców wsi przebranych za Hobbitów i inne tolkienowskie postaci wzbudzał niesmak
związany z przemyśleniami o braku rzeczywistych szans rozwojowych. Moje wniknięcie
w tę problematykę w ramach projektu dotyczącego poszukiwania ciekawych wsi, odkrycie
całego kontekstu zdarzeń ostatnich 15 lat sprawia, że patrzę na ten akt kreacji świata z dużo
głębszą refleksją, w której przeważa podziw dla tych ludzi. Ze śmiałego i z pozoru mało
realnego pomysłu uczynili Oni sposób na życie i dowiedli, że mała wieś może dokonać
wielkich rzeczy. Życzę jej długiego funkcjonowania w oparciu o tolkienowskie wyobrażenie
świata i myślę, że nawet jeśli motyw ten się wyczerpie jako „paliwo” do działania (oby jak
najpóźniej), to wieś będzie przykładem ludzi o wyuczonej zaradności zdolnych realizować
kolejne ambitne i łączące ich projekty.
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Fot. 1. Centralna części wsi Sierakowo Sławieńskie
Autor: M. Wójcik

Fot. 2. Brama do wioski Hobbitów
Autor: M. Wójcik

Fot. 3. Dawna Szkoła Podstawowa w Sierakowie Sławieńskim.
Obecnie siedziba Stowarzyszenia Hobbiton
Autor: M. Wójcik
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Przemysław Tomczak
SMOLEC
województwo dolnośląskie, powiat wrocławski, gmina Kąty Wrocławskie, mezoregion
Nizina Wrocławska
Smolec1 to wieś położona na obszarze Niziny Wrocławskiej, wzdłuż przebiegu jednej
z najstarszych linii kolejowej w Polsce łączącej Wrocław z Wałbrzychem oraz
w bliskim sąsiedztwie z lotniskiem im. Kopernika we Wrocławiu. Po raz pierwszy
wzmiankowana była w 1323 roku pod nazwą Smolcz Polonicali. Do końca lat 80-tych
przyjmowała układ wielodrożnicy, obecnie struktura ta jest bardziej złożona, co związane
jest z powstaniem w północno-wschodniej części wsi kompleksu nowych osiedli
mieszkaniowych, o zróżnicowanej formie i rozplanowaniu przestrzennym. Warto
wspomnieć, że analizowana wieś w latach powojennych (1945-1954) pełniła rolę siedziby
gminy Smolec. W 2016 roku na terenie Smolca funkcjonowały 1022 podmioty gospodarcze,
z czego większość – w „starej” części wsi. Dla porównania jeszcze w 2010 roku ich liczba
sięgała 665 tego typu podmiotów. W wyniku procesów suburbanizacji, liczba mieszkańców
w miejscowości wzrosła z 1398 osób w 1988 roku do 3757 w 2015 roku (blisko 3-krotny
wzrost), nastąpiła też rozbudowa jej układu przestrzennego. Według założeń „nowa” część
Smolca docelowo będzie liczyła około 5 tys. mieszkańców.
Smolec to znakomity przykład wsi podwrocławskiej charakteryzującej się intensywnie
zachodzącym procesem suburbanizacji. Występujące w przestrzeni zmiany przede
wszystkim odnoszą się do jej wypełniania zabudową mieszkalną w sposób chaotyczny
i w wielu przypadkach także w sposób wcześniej nieznany w tradycyjnym krajobrazie.
W efekcie dochodzi do konfliktu na linii różnych form architektonicznych a tłem
krajobrazowym. W ten sposób powstają całe zespoły osiedli-sypialni, nie realizujących
pełnego programu funkcjonalno-przestrzennego, który poza funkcją mieszkaniową,
obejmowałby także usługi i rekreację. Takim zachowaniom przestrzennym towarzyszy
nieraz swobodna interpretacja przez samorządowców zapisów w planach przestrzennego
zagospodarowania, presja ze strony deweloperów, preferencje mieszkaniowe czy niższe ceny
działek budowlanych. Inną ważną kwestią związaną z funkcjonowaniem Smolca jest
nieoficjalny, ale wyraźnie odznaczający się, podział społeczeństwa na tą pochodzącą
ze „starej” części wsi, obejmującą ludność zasiedziałą, w pewnej części trudniącą się
rolnictwem i ludność „nową”, napływową, mającą w zdecydowanej większości rodowód
miejski. Przeprowadzone w 2007 roku na prośbę „nowych” mieszkańców, głosowanie
dotyczące rozpadu wsi i utworzenia dodatkowego sołectwa, zakończyło się utrzymaniem już
istniejącej struktury. Jednak nie zmienia to faktu, że procesy integracyjne między tymi
społecznościami zachodzą na niewielką skalę. Ponadto Smolec (z uwagi na swoje
usytuowanie poza głównym ciągiem komunikacyjnym jak i ciągle rosnącą liczbę ludności),
podobnie jak inne tego typu wsie podmiejskie, boryka się z problemem niewydolności
komunikacyjnej. Wyraźnie zaznaczające się wąskie „gardła transportowe” na styku SmolecWrocław, w sposób znaczący utrudniają (szczególnie w godzinach szczytu
komunikacyjnego) połączenia między tymi jednostkami osadniczymi.

1

Do opisu wsi wykorzystano następujące źródła: Sztejn J., 2012, Dynamika zmian zasobów
krajobrazowych strefy podmiejskiej Wrocławia w latach 1982-2009, maszynopis pracy doktorskiej;
Załęski, 1985, Miasto i gmina Kąty Wrocławskie, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawczy,
Oddział Wrocław.
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Fot. 1. Osiedle leśne jako „nowa” część Smolca
Autor: P. Tomczak

Fot. 2. Nowa zabudowa (podobna architektonicznie do już istniej tkanki
mieszkalnej) wkomponowana w „starą” historyczną część Smolca
Autor: P. Tomczak
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Ewa Pałka-Łebek
SOLEC NAD WISŁĄ
województwo mazowieckie, powiat lipski, gmina Solec nad Wisłą, mezoregion Równina
Radomska/Przedgórze Iłżeckie/Małopolski Przełom Wisły
Celem opracowania jest krótka prezentacja specyfiki wsi Solec nad Wisłą. Jest
to malownicza wieś zlokalizowana w południowej części powiatu lipskiego na południowowschodnim krańcu województwa mazowieckiego. Gmina Solec nad Wisłą leży w dorzeczu
Wisły, Kamiennej i Krępianki. Znajduje się ona w obrębie Wzniesienia PołudniowoMazowieckiego (Równina Radomska), Wyżyny Kieleckiej (Przedgórze Iłżeckie) i Wyżyny
Lubelskiej (Małopolski Przełom Wisły).
Pierwsze wzmianki o Solcu pojawiały się w kronikach w XII wieku. Za czasów
Władysława Łokietka miejscowość funkcjonowała jako gród obronny nad Wisłą. Była
to wówczas osada o konstrukcji drewniano-ziemnej otoczona wodą i stromymi wzgórzami.
Lokacja miasta miała miejsce prawdopodobnie około 1347 roku, gdy stało się ono
własnością królewską. Przez to Solec został włączony do gospodarczego, obronnego
i komunikacyjnego systemu państwa polskiego. Zlokalizowane tutaj były: obronny zamek,
port przeładunkowy dla towarów przewożonych Wisłą, starostwo oraz folwarki królewskie.
Nazwa miejscowości wywodzi się od znaczącej roli jaką odegrała osada w wymianie
handlowej solą. Z tego powodu już w XIV wieku miasto nazywano Solcem.
Specyficzne położenie Solca na sprzyjającym do obrony wzgórzu nadwiślańskim
przyczyniło się do lokalizacji grodu już w okresie wczesnego średniowiecza. Wydarzenia
zachodzące w państwie polskim w kolejnych wiekach odnosiły podobne skutki w dziejach
osady soleckiej.
W opisach Solca z XVI wieku miasto, z uwagi na powiązania z Sandomierzem,
nazywano Solcem Sandomierskim, zaś potem Solcem Radomskim, czy Iłżeckim.
Na przełomie XIX i XX wieku ze względu na walory położenia zaczęto nazywać go Solcem
nad Wisłą.
Okresy intensywnego rozwoju Solca uwarunkowane były jego położeniem
geograficznym, aktualnymi tendencjami w gospodarce i polityce państwa, a także nie mniej
ważną zbiorową i indywidualną aktywnością mieszkańców.
Na terenie całej gminy występuje Obszar Chronionego Krajobrazu Solec nad Wisłą
utworzony w 1983 roku. Teren ten odznacza się dużymi walorami przyrodniczymi
i krajobrazowymi z uwagi na naturalny charakter doliny Wisły z rozległymi szuwarami,
łąkami, bagnami i wiklinami nadrzecznymi. Wysokie brzegi Wisły po stronie zachodniej
pokrywają głęboko wcięte wąwozy, przełomy i jary o wyjątkowo dużych walorach
krajobrazowych. Liczne są też urokliwe starorzecza.
Solec był miastem królewskim. W latach 1347-1869 posiadał prawa miejskie.
Pomimo ich braku w chwili obecnej układ miejscowości, z rynkiem zlokalizowanym
w centrum oraz liczne zabytki sprawiają, że Solec bardziej przypomina miasto, a nie wieś.
Jest to zatem osada typu miejskiego.
Główne soleckie zabytki to: kościół farny pw. Wniebowzięcia NMP w stylu gotyckim,
klasztor Ojców Reformatów z 1626 roku, cmentarz z kościołem cmentarnym
pw. św. Barbary, ruiny zamku Kazimierza Wielkiego z XIV wieku, figurki i krzyże
przydrożne.
W osadzie funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury, Uniwersytet Trzeciego Wieku,
Gminna Biblioteka Publiczna, kino „Za rogiem”. Prężnie działa Stowarzyszenie Przyjaciół
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Solca nad Wisłą, którego członkowie podejmują działania dla rozwoju i promocji regionu.
Corocznie organizowane są konkursy plastyczne, plenery malarskie dla artystów, konkursy
np. na hasło promujące gminę, czasowe wystawy w Ośrodku Kultury, obozy teatralne
i malarskie, wczasy zdrowotne, pikniki nadwiślańskie, zawody pożarnicze, wędkarskie,
turnieje piłkarskie, letnie festiwale muzyki klasycznej, różnorodne imprezy związane
z obchodzonymi corocznie Dniami Solca, czy pokazy starych samochodów. W gminie
działają zespoły artystyczne, OSP, lokalne stowarzyszenia, z inicjatywy których obchodzone
są np. kusaki, święto upraw ogrodniczych, majówki przy kapliczkach przydrożnych,
pierzodarcie itp. Corocznie w ostatni weekend września organizowane są Wielkie
Królewskie Regaty Wiślane. W 2017 roku, ze względu na to, iż był to „Rok Rzeki Wisły”
impreza ta miała bardzo atrakcyjny charakter.
Solec to idealne miejsce, z którego można odbywać jednodniowe wycieczki
np. do leżących nieopodal: Bałtowa, Krzemionek Opatowskich, Ćmielowa, Puław,
Nałęczowa, Kazimierza nad Wisłą, czy Lublina. Może to uatrakcyjnić pobyty turystów
w Solcu.
Wieś Solec nad Wisłą jest dla mnie szczególnie bliska. Jest to miejsce, gdzie
wyjeżdżałam w każde swoje letnie wakacje w czasach szkolnych. Do chwili obecnej zawsze
powracam tam z wielkim sentymentem. Spacerując po mało zmienionych nadwiślańskich
rozlewiskach i wałach mam wrażenie, że trafiłam do „przedsionka raju”. Jedząc świeże
owoce, warzywa z tej rolniczej krainy stwierdzam, że wszystko smakuje tu wyjątkowo. Jest
tam dom, do którego wracam za każdym razem z taką samą radością. Tęsknię za nim przez
cały rok i zawsze wracam myślami, gdy jestem zmęczona. Zamykam wówczas oczy i widzę
te wszystkie alejki, wydeptane dróżki, wijącą się Wisłę oraz Krępiankę, las prowadzący
do przystani promowej. To miejsce po prostu nastraja optymistycznie. Myślę,
że współcześni mieszkańcy miast powinni poszukiwać miejsc z niepowtarzalnym klimatem
i atmosferą, takich idealnych dla siebie. W Solcu ludzie żyją spokojniej, bez tej ciągłej
nerwowości i pośpiechu typowych dla miast i doceniają to co mają oraz kochają ten kawałek
świata, na którym przyszło im żyć.
Zamiast podsumowania
Dlaczego warto przyjechać do Solca nad Wisłą?
1. Okolice Solca to raj dla wędkarzy, grzybiarzy oraz ludzi, których pasjonują piesze
wędrówki.
2. Warto zauroczyć się niepowtarzalnymi widokami np. rozległą panoramą krajobrazu
nadwiślańskiego z punktu widokowego zlokalizowanego przy murze obok kościoła.
3. Solec to cudowne miejsce dla twórczości artystów plastyków i fotografików. Jedną
z coraz bardziej rozpowszechnionych form rekreacji i turystyki jest wypoczynek
na działkach letniskowych, które są coraz chętniej kupowane w Solcu przez mieszkańców
miast.
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Fot. 1. Solec nad Wisłą – rynek, widok na kościół
farny pw. Wniebowzięcia NMP
Autor: E. Pałka-Łebek

Fot. 2. Solec nad Wisłą – widok na Wisłę od strony przystani promowej na Kłudziu
Autor: E. Pałka-Łebek

Fot. 3. Solec nad Wisłą – widok na głęboko wcięty wąwóz
Autor: E. Pałka-Łebek
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Zbigniew Grabowski
SREBRNA GÓRA
województwo wielkopolskie, powiat wągrowiecki, gmina Wapno, mezoregion Pojezierze
Gnieźnieńskie
Maleńka miejscowość, która jeszcze na przełomie XV i XVI wieku była miastem.
Skutkowało to tym, że na wojnę trzynastoletnią z Krzyżakami (1454-466) musiała wystawić
swojego rycerza. Wysiłek musiał być to zaiste ogromny, skoro dobry miecz był wówczas
wart często i dwie wsie. Dziś Srebrna Góra kojarzy się wielu ze znakomitą przez lata
piosenkarką Ireną Jarocką, która przyszła tu na świat 18 sierpnia 1946 roku, skąd jej rodzice
przenieśli się z czasem do Gdańska. Ona po latach tak wspominała to miejsce: „(...) Srebrna
Góra, to zaczarowany punkt na Ziemi, wioseczka, w której było parę domów, niewielu
mieszkańców, piękny stary kościółek, a przede wszystkim resztki pałacu”. Była tu 5 czerwca
2004 roku, dając charytatywny koncert, z którego dochód został przeznaczony na renowację
srebrnogórskiej świątyni. Z rodzinnego gniazda srebrnogórskich Łuksztetów wywodzi się
zaś Helena Łuksztet, która zawarła związek z Franciszkiem Wachowskim z Bydgoszczy.
Z tego związku urodził się zaś Mieczysław Wachowski, który przez lata był doradcą
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy, a także do września 2016 roku pełnił
funkcję prezesa Instytutu Lecha Wałęsy. Ze Srebrnej Góry pochodził również znany
w okolicy lekarz medycyny Paweł Trempała czy też Stanisław Warkoczewski, docent
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, autor wielu prac, jak chociażby tej wydanej
w 1965 roku pt. „Położenie robotników rolnych w Wielkopolsce w latach 1929-1939”. Na
tutejszym cmentarzu spoczywa zaś pułkownik Paweł Dąbski-Nerlich, małżonek Heleny
Mieczkowskiej ze Srebrnej Góry. Był, jako zawodowy żołnierz obrońcą Pałacu Zimowego
w czasie Rewolucji Październikowej w Rosji, rekordzistą Polski w skokach przez
przeszkody na koniach w okresie międzywojennym oraz polskim żołnierzem spod Monte
Casino i Bolonii.
Dziś wieś Srebrna Góra, to trzecia co do wielkości miejscowość w gminie Wapno.
Liczy 319 mieszkańców (stan na 23 kwietnia 2018 roku). Sołtysem wsi jest Janusz
Antkowiak, który zawsze tryska humorem i ma w sobie nieprzebrane pokłady optymizmu.
Mieszkańcy „dorobili się” placu zabaw, na którym corocznie organizują festyny dla lokalnej
społeczności. Brakuje jednak we wsi sklepu spożywczego, a szczególnie własnej świetlicy
wiejskiej, której rolę na czas spotkań wiejskich pełnią dziś, użyczane gościnnie
pomieszczenia miejscowego Domu Pomocy Społecznej.
Nazwa miejscowości Srebrna Góra wywodzi się rzekomo od licznych zalewek
wodnych, które w zamierzchłych czasach otaczały siedliska ludzkie. O wschodzie słońca
czyniły one wzrokowo wrażenie porozrzucanego srebra, a jako, że miejscowość położona
jest na wzniesieniu około 110 m n.p.m., stąd też otrzymała ona nazwę Srebrna Góra.
Opracowanie księdza Stanisława Kozierowskiego z 1934 roku pt. „Szematyzm historyczny
ustrojów parafialnych dzisiejszej archidiecezji gnieźnieńskiej” zawiera jeszcze inne
określenie etymologii nazwy Srebrna Góra. Kozierowski pisze tak: „(...) Srebrnogóra
położona na północny zachód od Żnina nazywana może być od skarbu srebrnego tutaj kiedyś
wykopanego”. Równie dobrze jednak nazwa Srebrna Góra (drogą analogii do Srebrnogóry
koło Ząbkowic, gdzie od 1370 roku wydobywano srebro) mogła powstać, jako zamierzchłe
miejsce eksploatacji srebra. Miejsca wydobywania kopalin dawniejsi poprzednicy górników,
gwarkowie nazywali „górą”, stąd mogła też i powstać nazwa Srebrna Góra.

135

Warto w tych naszych rozważaniach w temacie Srebrnej Góry zauważyć jednak,
że dzisiejsza nazwa Srebrna Góra jest pochodną nazw, które ewoluowały tutaj przez stulecia.
Na podstawie dokumentów, jako właściciel Srebrnej Góry wymieniany jest Mirosław
Bodzącic z Suchoręcza, bratanek biskupa Jana i Mikołaja z Bedlewa (1343 rok) czy też
Mikołaj ze Srebrnej Górki (1386 rok). Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski T. III s. 545,
wystawiony w Gniewie w dniu 8 sierpnia 1365 roku mówi, że właścicielem wsi był niejaki
Obolito (prawdopodobnie Hipolit, który był również właścicielem Wapna – dopisek
własny), podkomorzy kaliski. Z kolei, jako właściciel Piotrkowic, a także Srebrnej Góry
wymieniony jest w 1411 roku Mirosław z Piotrkowic, który – jak sugerują niektórzy
historycy mógł brać udział w zmaganiach z Krzyżakami pod Grunwaldem w 1410 roku
pod sztandarem rodowej chorągwi wielkopolskiej. Zarówno Mikołaj ze Srebrnej Górki, jak
i Mirosław pochodzili już jednak z rodu Górków, herbu Łodzia. Dlatego podkreślam
ów fakt, że ród ten sprawował zwierzchnictwo nad Srebrną Górą, aż do końca XVI wieku.
W latach 1429-1436 trzy działy włości srebrnogórskich należały do kanclerza
gnieźnieńskiego Mikołaja, który zapisał kopę groszy z miejscowości „Srebrznagórka”
na szkołę gnieźnieńską. We wszystkich opracowaniach dotyczących tej miejscowości, gdy
idzie o źródła pisane na przestrzeni od XV do połowy XIX wieku spotykam się
z miejscowością o nazwie Srebrne Górki, przeinaczaną sporadycznie na Górki Srebrne.
Dopiero w drugiej połowie XIX wieku pojawia się nazwa Srebrnogóra, zaś około 1990 roku
w wyniku plebiscytu ludności na nazwę miejscowości Rada Gminy Wapno uchwaliła nazwę
Srebrna Góra, jako obowiązującą obecnie.
Dane archeologiczne stwierdzają zasiedlenie okolic Srebrnej Góry już w drugim
tysiącleciu p.n.e. Mapka znalezisk archeologicznych okresu około 10 000 lat p.n.e.
do około 500 lat n.e., opracowana przez archeologa Zdzisława Rajewskiego podaje,
że: „(...) w Srebrnogórze w czasie wykopalisk prowadzonych w różnych czasach odkryto
znaleziska z okresu kultur ceramiki wstęgowej, pucharów lejkowatych, ceramiki
grzebykowej, wczesnego okresu brązu i kultury łużyckiej. Ze znalezisk w Srebrnogórze
znane są miedzy innymi bransolety brązowe z grobów kurhanowych (lata około
1700-1550 p.n.e.)”.
Prawa miejskie Srebrna Góra otrzymała za czasów panowania Kazimierza
Jagiellończyka (1447-1492), a więc w okresie sprawowania władzy nad Srebrną Górą przez
Górków, herbu Łodzia. Ci zaś byli spokrewnieni z wojewodą poznańskim i generałem
wielkopolskim, którym był Łukasz Górka, jak również z kasztelanem gnieźnieńskim, którym
był w owym czasie Jan Czarnkowski, herbu Nałęcz. To najpewniej oni wyjednali prawa
miejskie dla Srebrnej Góry na zasadzie koneksji rodzinnych. Źródła pisane z 1577 roku oraz
z 1618 roku podają jednak, że Srebrna Góra występuje już wtedy ponownie, jako wieś.
Wspominałem już tutaj o Górkach herbu Łodzia. Z tego rodu pochodził też
zarządzający Srebrną Górą w XV wieku wójt Jan Świerczewski. Wspominam to nazwisko
nie bez przyczyny. Na mocy obowiązującej obecnie ustawy, która nakazuje nam
dekomunizację nazw ulic i zmianę ich nazw staniemy za chwilę w Wapnie przed próbą
zmierzenia się z tym problemem w kontekście nazwiska generała Karola Świerczewskiego,
patrona głównej ulicy Wapna. Zetknąłem się już z sugestią, że zmieniamy uchwałą ulicę
jednego Świerczewskiego (Karola) na drugiego (Jana) i żyjemy dalej wyzbywając się
kosztów z tym związanych. Jest to rzeczywiście proste, jednak zakręcone niczym świński
ogonek, że nikt na szczytach władzy tego sprytnego pomysłu nie kupi.
Najpewniej od 1793 roku właścicielem Srebrnej Góry zostaje Józef Radzimiński,
ostatni wojewoda gnieźnieński, który zmarł w 1820 roku w wieku około 100 lat. Z jego
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to córką, Marianną żeni się Aleksander Moszczeński, starosta brzesko-kujawski.
Z tej to przyczyny przez cały wiek XIX Srebrną Górą władają Moszczeńscy.
Tabele ludności z 1789 roku podają, że: „... Srebrna Góra liczyła domów 18, była wsią
parafialną. Mieszkał w niej proboszcz, a jego plebania stanowiła okazałe zabudowania. Stała
tu karczma, a oprócz niej był też browar. Chałup chłopskich wieś liczyła dwanaście, z tego
trzy należały do zagrodników (chłopi posiadający dom i gospodarstwo o obszarze, nie
większym niż ¼ łana (łan liczył wówczas około 16,5 ha – dopisek autora). Z racji posiadania
skromnego kawałka ziemi, w odróżnieniu od kmieci, nie byli w stanie wyżywić całej
rodziny, z tej racji stawali się podstawową siłą najemną na wsi. W odróżnieniu od innych
wsi spis wymienia tu wyróżnienie rzemieślników wiejskich, z których jeden jest krawcem,
a drugi prowadzi kuźnię, do której przylega duży ogród. Mieszkało tu w owym czasie
148 osób, z czego na ludność chłopską przypadało 81 dusz. Drugą kategorią ludności,
co do liczby byli komornicy. Nie spotykamy tu jednak mężczyzn, tylko same kobiety
w liczbie 20 osób. Rzemieślników było czterech. Rodzina karczmarza była bezdzietna.
Czeladzi pracującej na folwarku spis wykazuje 21 osób. Znaczny odsetek mieszkańców wsi
stanowią żebracy. Jest ich w Srebrnej Górze 6 osób, w tym 4 kobiety”.
Srebrna Góra do 1793 roku (II rozbiór Polski) należała do powiatu kcyńskiego.
Po 1793 roku znalazła się w powiecie wągrowieckim, zaś w okresie istnienia Księstwa
Warszawskiego (1807-1812) wchodziła w skład departamentu poznańskiego. Po 1815 roku,
kiedy utworzono Królestwo Polskie na powrót ustanowiono powiat wągrowiecki, odłączając
od niego część obszaru na rzecz innych powiatów. Kiedy w 1887 roku dokonały się nowe
zmiany administracyjne utworzono, miedzy innymi powiat żniński, do którego wcielono też
Rusiec, Aleksandrowo, Graboszewo i Srebrną Górę (obszar ziemski). Huby Srebrnogórskie
przeszły zaś do powiatu wągrowieckiego. Dzisiejsza Srebrna Góra, to miejscowość leżąca
w gminie Wapno, w powiecie wągrowieckim, województwie wielkopolskim.
Kurier Poznański nr 177 z 5 sierpnia 1887 roku pisze, iż: „ Srebrna Góra, kościół nasz
parafialny podczas osierocenia parafii od śmierci śp. ks. Jankowskiego nieco zaniedbany
został dzięki usiłowaniom naszego nowo ustanowionego proboszcza ks. Władysława Haupy
pięknie odrestaurowany. Renowacji dokonał p. Szpetowski z Poznania i wywiązał się
ze swego zadania ku ogólnemu zadowoleniu. W tym samym czasie, gdy odbywała się
renowacja kościoła wystawił jeden z tutejszych parafian, gospodarz Franciszek Lorencki
na cmentarzu tuż przy kościele piękną figurę Matki Boskiej Różańcowej, dając wyraz
z innymi, którzy ofiarnością swoją do upiększenia kościoła się przyczynili, godny
naśladowania pobożności i przywiązania do wiary”.
W centrum Srebrnej Góry istniała przez lata katolicka szkoła elementarna.
Na podstawie opisu z 1867 roku dotyczącego katolickich szkół elementarnych należących
do dekanatu łekińskiego wiadomo, że Srebrna Góra posiada wtedy szkołę, do której
uczęszcza 90 dzieci, uczącą w języku polskim i niemieckim. Szkoła ta znajdowała się wtedy
w centrum wsi i nie miała nauczyciela na stałe. Szkoła w centrum miejscowości mieściła się
około 300 metrów od dworu właścicieli. Był to stary, jednoizbowy, drewniany budynek
pokryty strzechą. Dziś w miejscu starej szkoły znajdują się zabudowania gospodarcze
Kusiów. W 1901 roku Stanisław Moszczeński przekazał ziemię pod budowę nowej szkoły
w Srebrnej Górze. Zostaje ona wybudowana w 1901 roku ze środków Regencji Państwowej
w Poznaniu. W 2000 roku decyzją Rady Gminy w Wapnie szkoła ta zostaje jednak
zlikwidowana ze względu na małą ilość dzieci do niej uczęszczających, a także wysokie
koszty jej utrzymania.
Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że do 1871 roku była w Srebrnej Górze
(wtedy Srebrnagora) również poczta. Została tu przeniesiona z Wapna po 1860 roku.
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Po 1871 roku ponownie powróciła jednak do Wapna. Ciekawostką może być również
miejsce popasu (miejsce zabierania poczty i zajazd) w Srebrnej Górze dla tzw. poczty
dyliżansowej, kursującej na trasie Kcynia-Janowiec w miejscu popularnie zwanym
„Piątkiem”, przekształconym później na „Piątak” czy też „Piątok”.
W Srebrnej Górze znajduje się zespół pałacowo-dworski (wspominany już przez Irenę
Jarocką), w którym mieści się obecnie Dom Pomocy Społecznej. Katalog Zabytków Sztuki
w Polsce, tom V – województwo poznańskie pod redakcją Teresy Ruszczyńskiej i Anieli
Sławskiej tak opisuje to miejsce: „(...) Zbudowany dla Józefa Radzimińskiego około
roku 1793, klasycystyczny. Położony na wzniesieniu, wyrównanym do kształtu
prostokątnego dziedzińca zajazdowego. Dziedziniec zamknięty od zachodu dworem,
od północy i południa budynkami oficyny i spichrza, od wschodu bramą wjazdową,
otoczony murem oporowym i balustradą z około 1925 roku. Dwór, oficyna i spichlerz
zabudowane na skarpach wzniesienia, wskutek różnicy poziomu od strony dziedzińca
jednokondygnacjowe, od tyłu dwukondygnacjowe. Na zachód i południowy zachód
za dworem na niskim terenie park krajobrazowy z sadzawką i grupami starych drzew.
Wszystkie budynki murowane, otynkowane...”.
Pisząc o dworze w Srebrnej Górze warto wspomnieć o krążącej tu od kilku pokoleń
legendzie, że Radzimiński budował ten dwór z myślą, że doczeka się w nim kiedyś wizyty
Napoleona. Twierdzono, że Napoleon uchodząc spod Moskwy (1812 rok) przebywał
popasem w Srebrnej Górze. Ile jest w tym prawdy trudno dziś ocenić. W każdym razie mit
tej legendy pozostał w społeczeństwie po dziś dzień.
Warto w tym miejscu wspomnieć o jeszcze jednej ważnej rzeczy dotyczącej
mieszkańców Srebrnej Góry, o ich aktywności politycznej. Jeden z właścicieli Srebrnej Góry
Wincenty Moszczeński brał udział w Powstaniu Listopadowym. Również jego syn Bolesław
był mocno zaangażowany w Powstanie Styczniowe z 1863 roku. Należał wtedy
do organizacji Jana Działyńskiego jako komisarz cywilny, a później też wojskowy powiatu
inowrocławskiego. Aresztowany w maju 1864 roku osadzony został w berlińskim więzieniu
Moabit. Na podstawie wyroku z 23 grudnia 1864 roku został skazany na rok fortecy, który
odsiedział w Grudziądzu. Należy również pamiętać w tym miejscu o sylwetce młynarza
ze Srebrnej Góry, Bernarda Goniarzewicza, który przekradał się w 1863 roku przez granicę
do powstańców (W. Truszkowski-Fidler „Wykaz Wielkopolan, uczestników powstania
styczniowego 1863”, str. 718). Uczestnikami z kolei Powstania Wielkopolskiego byli kolejni
srebrnogórzanie: Stanisław Moszczeński czy też bracia Kazimierz i Władysław Sałata.
W okresie Powstania Wielkopolskiego dowódcą frontu wschodniego był
ppłk. Kazimierz Grudzielski. Członek jego sztabu, Tadeusz Fenrych w swoich późniejszych
relacjach o przygotowaniach do ataku na Szubin, pisze: „Sztab pracował całą noc
w Srebrnogórze (10/11 stycznia 1919r. – dopisek autora).
W okresie międzywojennym Stanisław Moszczeński sprzedaje (1925 rok) Srebrną
Górę Stanisławowi Mieczkowskiemu. Opisie jego dokonań znajdujemy na oficjalnej stronie
Domu Pomocy Społecznej, który ma tam dziś swoją siedzibę: „(...) Około 1930 roku nowy
właściciel, Stanisław Mieczkowski wyremontował dwór. Przebudowano piwnice
i urządzono w nich mieszkania dla ogrodnika i służby. Uporządkowano dziedziniec:
ustawiono pergole, wzmocniono i uzupełniono mury oporowe, wzniesiono nowe ogrodzenie
z balustradą tralkową. Stanisław Mieczkowski opracował także plan nowego
zagospodarowania parku. Założył stawy rybne, sad, szkółkę drzew”.
Za kadencji ks. Jana Wawrzyniaka w parafii srebrnogórskiej zostaje pobudowany
w 1911 roku Dom Katolicki. Na tamte czasy był to niewątpliwie budynek niezwykle okazały
i potrzebny. Mając taki obiekt można było śmiało prowadzić ożywione życie społeczne
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i kulturalne. Powstanie kopalni soli w Wapnie, napływ ludzi do pracy w niej, szczególnie
ludzi młodych stało się źródłem inspiracji do założenia w Srebrnej Górze (22 luty
1914 roku) Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich. Szczególną aktywność
przejawiało ono w okresie międzywojennym. Zajmowało się wtedy organizacją zabaw
i przedstawień teatralnych. Prowadzono pogadanki i wykłady tematyczne dotyczące
aktualnej sytuacji politycznej, położenia robotników i stanu polskiego przemysłu. Poruszano
tematy reformy rolnej, zajmowano się problemem świeżo odzyskanej niepodległości,
a nawet wachlarzem postaci historycznych.
Po 1945 roku majątek dworski przeszedł na własność Skarbu Państwa. W samym
dworze i oficynie dokonano wydzielenia mieszkań, administrowanych przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu. Kiedy w latach
1967-73 przeprowadzono tam roboty remontowo odnowiony obiekt został przeznaczony
na Ośrodek Szkoleniowy Wojewódzkiego Zrzeszenia Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Wągrowcu, później zaś na Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy
Urzędu Wojewódzkiego w Pile. Ten stan rzeczy trwał do 1981 roku, kiedy przeniesiono
tu Państwowy Dom Rencistów, przekwalifikowany w 1990 roku na Dom Pomocy
Społecznej. W jego budynkach znalazło schronienie 60 osób w podeszłym wieku, którymi
zajmuje się 35 osób personelu. Średnia wieku podopiecznych wynosi 74 lata, zaś najstarsza
mieszkanka liczy dziś 97 lat.

Fot. 1. Srebrna Góra – początek XX wieku. Widok
ogólny na dwór i kościół

Fot. 2. Widok na dwór w Srebrnej Górze – początek
XX wieku

Fot. 3. Pomieszczenia gospodarskie
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Fot. 4. Pałac w Srebrnej Górze, dziś siedziba Domu
Pomocy Społecznej

Fot. 5. Kościół św. Mikołaja w Srebrnej Górze
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Małgorzata Buda
STARA TUCHORZA
województwo wielkopolskie, powiat wolsztyński, gmina Siedlec, mezoregion Pojezierze
Poznańskie
Stara Tuchorza to wieś średniej wielkości położona w gminie Siedlec, w powiecie
wolsztyńskim, w województwie wielkopolskim. Stara Tuchorza znajduje się przy linii
kolejowej Leszno-Zbąszynek. Powierzchnia wsi wynosi 643,4 ha. Pod względem
genetycznym można ją zaliczyć do wsi typu ulicówka, gdyż zabudowania występują
w postaci dwóch szeregów zwartej zabudowy po obu stronach drogi głównej. Według
regionalizacji fizycznogeograficznej J. Kondrackiego Stara Tuchorza znajduje się
na obszarze mezoregionu Pojezierze Poznańskie.
Pierwsza wzmianka o Starej Tuchorzy pochodzi z 2 lutego 1703 roku. Jest to wieś
założona na prawie olęderskim, na wykarczowanych zaroślach i lesie. Początkowo ludność
olęderska zajmowała się regulacją stosunków wodnych, uzdatnianiem pod uprawę terenów
podmokłych, później trzebieżą lasów i zarośli. W 1703 roku liczba mieszkańców wsi
wynosiła 176 osób. Ci pierwsi osadnicy stanowili 32 dymy (gospodarstwa).
Istotny wpływ na rozwój wsi miała budowa linii kolejowej z Wolsztyna do Zbąszynia.
Linia ta została uruchomiona 1 czerwca 1886 roku. Łączna długość linii kolejowej pomiędzy
Wolsztynem a Zbąszyniem to 22,7 km. Dziś na tej trasie kursują jeszcze parowozy
z Parowozowni w Wolsztynie.
W latach 30-tych XX wieku we wsi znajdowała się olejarnia, piekarnia, gościniec
i sklep kolonialny prowadzony przez Niemców, a także spichlerz, tartak oraz dwie kuźnie
prowadzone przez Polaków. W 1927 roku Stara Tuchorza liczyła 352 mieszkańców, w tym
186 Niemców i 166 Polaków. Natomiast w 1940 roku liczba mieszkańców zmalała
do 320 osób. Po II wojnie światowej liczba mieszkańców systematycznie wzrastała i dziś
wynosi 490 osób.
W Starej Tuchorzy istniał także zbór, w którym spotykali się miejscowi luteranie.
Nie było stałego pastora. Co dwa tygodnie przyjeżdżał pastor z Nowego Tomyśla, aby
odprawić nabożeństwo. Po II wojnie światowej świątynia nie była użytkowana i popadała
w ruinę. W latach 70-tych XX wieku została rozebrana i na jej miejscu został postawiony
metalowy krzyż. Jedyną pamiątką, która pozostała po tej świątyni jest krzyż, który
znajdował się na wieży. Dzięki ówczesnemu kierownikowi szkoły Romanowi Berlińskiemu
krzyż z wieży nie został zniszczony i obecnie znajduje się w sali wiejskiej.
Szkoła Podstawowa istniała w Starej Tuchorzy od 1873 roku. Była to publiczna szkoła
powszechna z językiem wykładowym niemieckim. Pierwszym nauczycielem był Klau.
Po nim urzędowali Kołata, Einspron, Remmer, Lange, Kintzel, Eryk Behnke i Alfons
Glesmann. Po II wojnie światowej zajęcia w szkole zostały wznowione. Kierownikiem
szkoły został Roman Berliński. Wieczorami Berliński prowadził kursy dla dorosłych
z zakresu szkoły powszechnej. W ten sposób wielu mieszkańców Starej Tuchorzy, którym
edukację przerwała wojna mogło nadrobić zaległości w wykształceniu. Była to szkoła
4-klasowa, natomiast uczniowie klas V-VII pobierali naukę w szkole w Tuchorzy.
Przedszkole w Starej Tuchorzy powstało w latach 50-tych. Początkowo przedszkole
mieściło się w budynku nr 80, a od 1969 roku w budynku nr 110. Długoletnimi dyrektorami
w przedszkolu były Regina Michalak, Anna Zyguła i Halina Ceblowska.
Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Tuchorzy powstała w 1950 roku. Pierwszym
naczelnikiem został Witold Pikuła, który tę funkcję sprawował do 2000 roku. To prężna
141

jednostka, która uczestniczy w wielu zawodach pożarniczych, o czym świadczą liczne
dyplomy znajdujące się w remizie strażackiej. W 1975 roku drużyna chłopców zajęła
III miejsce w zawodach młodzieżowych drużyn pożarniczych Wielkopolski, które odbywały
się w Krotoszynie. Od 1991 roku strażacy w Starej Tuchorzy mieli do dyspozycji samochód
bojowy Star. W 2003 roku jednostka wzbogaciła się o nowy samochód Star 200.
Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Tuchorzy powstało w 1957 roku. Jego
założycielką i pierwszą przewodniczącą była Krystyna Szymczak. W 1996 roku wybrano
nowy Zarząd KGW w Starej Tuchorzy, który pozostał w niezmienionym składzie do dnia
dzisiejszego. Funkcję przewodniczącej pełni Joanna Kozica, a skarbnika Zofia Rutter.
Obecnie KGW liczy 27 członkiń. Koło Gospodyń Wiejskich zorganizowało liczne kursy
gotowania i pieczenia, kroju i szycia, haftu, kurs fryzjerski, kurs rybny i nabiałowy, kurs
racjonalnego żywienia rodziny, kurs wykonywania stroików świątecznych.
W 1930 roku Stara Tuchorza liczyła 57 gospodarstw rolnych, które gospodarowały
na 576 ha ziemi uprawnej. Średnio na jedno gospodarstwo przypadało 10,1 ha, a na jednego
mieszkańca 1,5 ha. W latach 70-tych na 100 ha gruntów rolnych przypadało po 75 sztuk
bydła, w tym po 40 krów mlecznych i po 183 sztuki trzody chlewnej. W 2003 roku
gospodarze w Starej Tuchorzy łącznie posiadali tylko 23 krowy. W 2017 roku żaden rolnik
w Starej Tuchorzy nie posiadał krów. Większość rolników wyspecjalizowała się w produkcji
pieczarek, szparagów, cebuli lub hodowli drobiu. Ogólna powierzchnia upraw pieczarek we
wsi wynosi około 20 000 m2 , tj. ponad 2 ha.
W Starej Tuchorzy działalność gospodarczą prowadzi kilkanaście przedsiębiorstw.
Po uwzględnieniu specjalistycznych gospodarstw rolnych zajmujących się uprawą pieczarek
szacuje się, że zatrudniają one około 300 pracowników. Wieś nie dysponuje taką ilością siły
roboczej. Zatem przedsiębiorstwa w Starej Tuchorzy zatrudniają wiele osób spoza wsi,
w tym również kilkudziesięciu obywateli Ukrainy.
Od 1960 roku w Starej Tuchorzy mieści się siedziba Gminnej Spółdzielni
"Samopomoc Chłopska". W latach 1962-1981 istniał w Starej Tuchorzy Bank Spółdzielczy.
Na początku lat 80-tych siedzibę banku przeniesiono do Siedlca.
Stara Tuchorza jest jedną z nielicznych wsi w gminie Siedlec, które posiadają pełne
wyposażenie infrastrukturalne, głównie za sprawą swoich mieszkańców, którzy zawiązywali
komitety i pracowali w czynie społecznym. W latach 1955-56 wieś została zelektryfikowana,
w 1977 roku zwodociągowania, w 1990 roku zgazyfikowana, a w 1998 roku skanalizowana.
W 1983 roku oddano do użytku świetlicę wiejską. Natomiast w 1991 roku zbudowano drogę
asfaltową, a w 2008 roku kanalizację deszczową i chodniki. Telefony założono dwuetapowo
w 1986 i 2001 roku.
Stara Tuchorza to moja rodzinna miejscowość. Mieszkałam w niej przez 25 lat. Nadal
mieszka tam moja rodzina, którą często odwiedzam. W 2003 roku wieś obchodziła 300-lecie
istnienia i wówczas jeszcze jako studentka geografii na Wydziale Nauk Geograficznych
i Geologicznych UAM Poznaniu napisałam książkę „ Stara Tuchorza 1703-2003”. Dziś
z dumą obserwuję jak Stara Tuchorza dynamicznie się rozwija.
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Fot. 1. Chata olęderska w Starej Tuchorzy
Autor: M. Buda

Fot. 2. Stacja kolejowa w Starej Tuchorze
Autor: M. Buda

Fot. 3. Sala wiejska i remiza OSP w Starej Tuchorzy
Autor: M. Buda

Fot. 4. Ulica główna w Starej Tuchorzy
Autor: M. Buda
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Marta Jaśkiewicz
SZRENIAWA
województwo wielkopolskie, powiat poznański, gmina Komorniki, mezoregion Pojezierze
Poznańskie
Szreniawa1 to niewielka wieś, która niejako przycupnęła pod lasem, chroniąc się przez
rozrastającą się metropolią Poznań oraz leżącą przy trasie DK 5 trasie D8 wsią gminną
Komorniki.
Piękny krajobraz będący w otoczeniu wsi został ukształtowany przez lądolód
skandynawski, fazę poznańską zlodowacenia Wisły. Dzięki aktywności prof. Adama
Wodziczki i jego spadkobierców w 1957 roku utworzono na tych terenach Wielkopolski
Park Narodowy, chroniąc w założeniu „żywe muzeum form polodowcowych”. Szreniawa
stanowi fragment zachodniej granicy parku i usytuowana jest w jego otulinie.
Geomorfologicznie wieś i jej najbliższa okolica to kompleks spłaszczonych,
piaszczystych pagórków kemowych, z których najwyższy ma wysokość 118 m n.p.m.
Fragment rynny polodowcowej wypełnia Jezioro Szreniawskie o powierzchni ok. 1,8 ha.
Jezioro sprzyja rekreacji, kąpielom i wędkarstwu. Śladów polodowcowych jest więcej. Przy
wejściu do muzeum znajduje się głaz narzutowy – jasnoróżowy granit gruboziarnisty
o obwodzie 585 cm i wysokości 140 cm. Obszary niezamieszkane i nieużytkowane rolniczo
pokrywa głównie bór mieszany.
Pierwsze zapiski potwierdzające zasiedlenie tych obszarów pochodzą z XIV wieku
i dotyczą przyległej wsi – Rosnowa. Powstanie Szreniawy, a właściwie wyodrębnienie
z grupy zabudowań, datuje się na początek XIX stulecia, kiedy rozpoczęto budowę karczmy
„Rosnowo” przy skrzyżowaniu dróg. Wieś założyli Bierbaumowie z Rosnowa i nazwali
ją „Marienberg”. Po zakończeniu I wojny światowej przez krótki czas wieś nosiła nazwę
Marzenin (Marzynin) i dopiero w połowie lat 20. XX wieku przemianowano
ją na Szreniawę.
Bierbaumowie dbali o swoje włości. W połowie XIX stulecia rozpoczęto budowę
kompleksu rezydencjalno-folwarcznego. Budynek główny zwany pałacem zaprojektował
berliński architekt Carla Heinrich Eduard Knoblauch. Wybudowano gorzelnię, wspomnianą
wcześniej karczmę, stodoły ze spichrzem. Stopniowo powstawały kolejne budynki
gospodarskie, takie jak stajnie, obory, kuźnia. W 1905 roku pani von Bierbaum przekazała
grunty pod budowę szkoły, która rozpoczęła swą działalności pięć lat później
pod kierownictwem Jana Nehringa. Pałac otaczał park, a do dworu prowadziła aleja
wysadzana szpalerem drzew liściastych.
Marzynin przeszedł w polskie ręce 1 kwietnia 1920 roku, kiedy to nabył go adwokat
dr Józef Glabisz. Z jego inicjatywy nazwę zmieniono na Szreniawę. Wieś pozostawała
w rękach rodziny Glabiszów do wybuchu II wojny światowej, kiedy władzę nad nią i całą
okolica przejął Artur Greiser. Wtedy też na krótki czas nazwę zmieniono na Maertenberg.
Na najwyższym pagórze kemowym w 1880 roku wzniesiono budowlę w stylu
neogotyckim. Ufundował ją najprawdopodobniej Leonhard Bierbaum, gdzie w kaplicy
grobowej, w części parterowej wieży-mauzoleum, pochował swoją tragicznie zmarłą córkę.
W okresie II wojny światowej obiekt służył Wehrmachtowi jako wieża obserwacyjna.
Obecnie zabytek jest po gruntownym remoncie i stanowi atrakcyjny punkt widokowy,
1

Do opisu wsi wykorzystano następujące źródła: artykuły autorstwa Pawła Andersa oraz Bogdana
Czerwińskiego (Nowiny Komornickie) oraz informacje ze strony internetowej www.muzeumszreniawa.pl
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z którego rozpościera się malownicza panorama na Wielkopolski Park Narodowy, okoliczne
tereny i nieco bardziej odległy Poznań.
Pierwotnie wieżę z mauzoleum otaczał kompleks parkowy, jednak w wyniku
wieloletnich zaniedbań stracił swój charakter. Obecnie wieża otoczona jest borem
mieszanym o charakterze naturalnym, choć z wieloma gatunkami obcymi i inwazyjnymi.
Przez tutejszych mieszkańców teren z wieżą-mauzoleum nazywany jest Kryplem.
Równie atrakcyjna pod względem architektonicznym jest szreniawska stacja kolejowa
(obecnie przystanek kolejowy na linii Poznań-Wolsztyn). Budynki stacji zostały wzniesione
przed I wojną światową i do dziś utrzymywane są w dobrym stanie. Główny budynek
dworca zbudowano z cegieł na kamiennej podmurówce. Dach ma charakter wielopołaciowy
i pokryty jest dachówką.
Niewątpliwą atrakcją zarówno dla młodszego, jak i starszego pokolenia jest
możliwość dojechania z Poznania do Szreniawy wagonami ciągniętymi przez zabytkową
lokomotywę parową. W dni powszednie kursują tu za to nowoczesne autobusy szynowe
Kolei Wielkopolskich.
Największą atrakcją przyciągającą do Szreniawy turystów jest Muzeum Narodowe
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego. Zostało ono ustanowione uchwałą Ministerstwa
Rolnictwa w marcu 1962 roku. Szreniawa należała wtedy do Kombinatu PGR
w Konarzewie. Status muzeum narodowego szreniawskie muzeum otrzymało w 1975 roku,
a obecną nazwę nosi od marca 1986 roku. W ostatnich latach budynki zostały gruntownie
wyremontowane, przywrócono im pierwotny charakter. Planowane są dalsze prace. Obecnie
placówka oraz organizowane przez nią cykliczne imprezy czy zajęcia edukacyjne
przyciągają wielu turystów. Choć wielu turystów przyjeżdża do Szreniawy celem
skorzystania z oferty muzeum, to przy stacji PKP zaczyna się zielony szlak turystyczny,
którego trasa wiedzie przez piękne zakątki Wielkopolskiego Parku Narodowego. Szlak
kończy się Stęszewie, również przy stacji kolejowej.
Obecnie wieś Szreniawa składa się przestrzennie z trzech części i liczy prawie
700 mieszkańców, z niewielką przewagą kobiet. Według danych otrzymanych od sołtysa
w październiku 2017 roku zameldowanych było 336 mężczyzn i 360 kobiet. Sołtysem jest
pan Władysław Kwaśniewski.
Znaczy rozrost wsi odnotowano po 2004 roku, kiedy część pól uprawnych podzielono
na działki budowlane i w kilka lat powstało osiedle domów jednorodzinnych.
W Szreniawie prężnie i radośnie działa Świetlica Wiejska. Choć jest położona
na skraju wsi, tuż pod lasem, przyciąga zarówno starsze jak i najmłodsze pokolenie,
a jednocześnie jednoczy ludność zamieszkujących wieś od pokoleń jak i napływową.
Wieś Szreniawa dla wielu poznaniaków ledwie istnieje w świadomości. Sama, jeszcze
kilkanaście lat temu nie wiedziałam o jej istnieniu, mimo że byłam częstym gościem
Wielkopolskiego Parku Narodowego. Traf chciał, że stałam się jej mieszkanką, a z czasem
częścią. Szreniawa rozrasta się, pięknieje w moich oczach, głównie dzięki fantastycznym
ludziom, którzy ja tworzą. Szreniawa nie jest już tylko jedną z tysięcy polskich wsi. Dzięki
poznaniu jej historii, zaułków, drzew i wyboistych dróg stałą się moją wsią.

145

Fot. 1. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu
Rolno-spożywczego w Szreniawie
Autor: M. Jaśkiewicz

Fot. 2. Stacja PKP w Szreniawie
Autor: M. Jaśkiewicz

Fot. 3. Wieża w Szreniawie
Autor: S. Marszałek
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Agnieszka Lisowska
ŚWIĘTOSZÓW
województwo dolnośląskie, powiat bolesławiecki, gmina Osiecznica, mezoregion Bory
Dolnośląskie
Świętoszów to wieś położona w gminie Osiecznica w powiecie bolesławieckim.
Pierwsze wzmianki dość niejasno wskazują na charakter miejscowości powstałej na terenie
dzisiejszego Świętoszowa, wiadomo jednak, że w czasach piastowskich osada znajdowała
się w granicach Księstwa Żagańskiego. W kolejnych latach swojego istnienia Świętoszów
należał do książąt saskich (1472-1549), kolejno do Habsburgów (1549-1740)
i Hohenzollernów (1740-1918), a dalej do III Rzeszy Niemieckiej.
W 1898 roku za sprawą rodziny Dohnów, w rejonie Świętoszowa powstał poligon
wojskowy, który rozbudowano po dojściu do władzy NSDAP. Obecnie jest to największy
w Polsce Ośrodek Szkolenia Poligonowego Żagań–Świętoszów, który obejmuje obszar
37 tys. ha. W latach 30. XX wieku Świętoszów podzielony został na dwie odrębne części:
Górną Wieś i Dolną Wieś, przy czym znacznie bardziej okazale prezentowała się Górna
Wieś, gdzie znajdowały się duże budynki mieszkalne utworzone w czasie I wojny
światowej. Warto wspomnieć także, że w czasie I wojny światowej na terenie Świętoszowa
utworzono obóz dla jeńców rosyjskich, a w czasie II wojny światowej istniał tu Stalag
VIII E Neuhammer (po wojnie aż do 1954 roku funkcjonował on jako więzienie NKWD
o zaostrzonym rygorze). Przed II wojną światową Świętoszów wyglądał jak małe
miasteczko, znajdowały się tu dość licznie sklepy, restauracje, zakłady rzemieślnicze,
fabryka papieru, pralnia, browar oraz stacja kolejowa. Ponadto zlokalizowana była
tu również remiza strażacka oraz ośrodki opieki medycznej. Wspomniany już wcześniej
Stalag VIII E był w swoim założeniu przymusowym obozem pracy, jednakże w związku
ze stałymi transportami Rosjan do Oświęcimia stał się także obozem zagłady. Dopiero
w 1945 roku wojska radzieckie przejęły obóz, a po zakończeniu działań wojennych
świętoszowski garnizon objęła Armia Radziecka. Do 1992 roku stacjonowała w nim
20. Zwienigorodzka Dywizja Pancerna, a w części cywilno-wojskowej mieszkało
ok. 12 tys. osób. Miejscowość stała się niedostępna dla ludności polskiej. Polacy użytkowali
jedynie zabudowania położone w sąsiedztwie stacji kolejowej (w 1988 roku mieszkało
tu 40 osób). Długi czas poligon znajdował się pod rządami Armii Radzieckiej, a wraz
z zapleczem stanowił jeden z największych garnizonów znajdujących się pod rządami
obcego wojska. Mimo obcej administracji obszar pozostawał w ciągłym rozwoju,
miejscowość została w znacznym zakresie rozbudowana. Część cywilno-wojskową
zamieszkiwali głównie żołnierze, jak również rodziny wojskowych – podobnie jak obecnie.
Po opuszczeniu Świętoszowa przez Armię Radziecką na jego terenie zlokalizowany został
garnizon Wojska Polskiego. Przejęcie pierwszego kompleksu obiektów koszarowych
nastąpiło już 5 maja 1992 roku, 18 maja tego samego roku nastąpiło natomiast przekazanie
całego garnizony i w ten sposób po 47 latach od zakończenia wojny, Świętoszów stał się
polską miejscowością. Ostatni żołnierze rosyjscy opuścili miasteczko wraz z końcem lipca
1992 roku. Do części mieszkaniowej osiedla zaczęła napływać ludność polska, motywowana
występującymi tu zasobami mieszkaniowymi.
W krótkim czasie liczba ludności wzrosła ponad 40-krotnie. W 2011 roku
miejscowość liczyła 2034 mieszkańców. Większość mieszkańców Świętoszowa stanowią
rodziny żołnierzy służących w świętoszowskim garnizonie, stąd też miejscowość cechuje się
dużym udziałem ludności w wieku przedprodukcyjnym (32,5%) i niewielkim udziałem
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ludności w wieku poprodukcyjnym (4,7%) – są to głównie zabużanie. Obecnie stacjonuje
tu 10 Brygada Kawalerii Pancernej im. gen. Stanisława Maczka. Na terenie jednostki
zatrudnionych jest ponad 2900 osób. Poligon wykorzystywany jest przede wszystkim
do szkolenia oddziałów, jak i pododdziałów Wojska Polskiego, a także oddziałów wojsk
innych państw przynależnych do NATO.
Świętoszów jest bardzo charakterystyczną jednostką osadniczą typu wiejskiego,
niekiedy określaną również mianem miasteczka. Z pewnością wpływ na to miała jego ściśle
wojskowa przeszłość, jak również teraźniejszość oraz burzliwa historia. Wraz z powstaniem
poligonu wojskowego, który został utworzony z obszaru leśnego oraz nieużytków
wydzielonych z dóbr rodziny Dohnów, miejscowość oraz tereny przyległe stały
się wojskowymi, a przez to niedostępnymi dla ludności cywilnej. Wybudowano na tym
terenie liczne zabudowania służące zakwaterowaniu żołnierzy, początkowo były to przede
wszystkim baraki, a wraz z upływem czasu także budynki mieszkalne służące nie tylko
wojskowym, ale również ich rodzinom. Wieś, powstała niejako przy poligonie wojskowym,
stanowiła więc sypialnię i miejsce codziennego życia osobistego pracowników i żołnierzy
jednostki wojskowej tam zlokalizowanej. Co ciekawe powstały tam liczne obiekty,
czy ogólniej rzecz ujmując infrastruktura służąca obsłudze lokalnej społeczności. Stopniowo
wieś zaczynała przypominać niewielkie miasteczko, skąd także w potocznej mowie takie
właśnie nazewnictwo Świętoszowa. Funkcjonują tu bowiem liczne obiekty handlowousługowe, znajduje się także szkoła podstawowa oraz gimnazjum, dwa przedszkola, ośrodek
zdrowia, Centrum Aktywności Społecznej i Nadleśnictwo Świętoszów.
Świętoszów stanowi przykład zupełnie innej miejscowości, o nietypowym dla wsi
charakterze zarówno pod względem zagospodarowania przestrzennego, jak i działalności
tam prowadzonej. Jest to wieś wojskowa, niejako utworzona czy też utrzymana na potrzeby
znajdującego się tam i funkcjonującego poligonu wojskowego. Obecność tak specyficznego
zagospodarowania i przeznaczenia obszaru jest uzasadnieniem dla stworzenia zupełnie
niecharakterystycznej dla wsi infrastruktury. Mieszkańcy Świętoszowa to zwykle żołnierze
czy też rodziny zatrudnionych w jednostce wojskowych, co jest niezmienne od początków
istnienia miejscowości. Opisywana wieś stanowi niezwykle interesujący, ze względu na swój
charakter oraz strukturę zamieszkującej tam ludności przypadek tego rodzaju jednostek
osadniczych. Na zakończenie wspomnieć należy, że mieszkańcy starają się dbać
o dziedzictwo i pamięć o dziejach Świętoszowa. Na terenie miejscowości działa
Stowarzyszenie Historyczne Świętoszów zajmujące się promowaniem wsi, pielęgnowanie
jej historii, jak również zachowaniem zabytkowej architektury oraz wszelkimi działaniami
na rzecz jednostki. W ramach jego działalności organizowane są różne wydarzenia,
jak np. Piknik Militarno-Rodzinny. Wiele z nich związanych jest z wojskowym charakterem
miejscowości oraz jej atrakcyjnym położeniem.
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Ryc. 1. Zmiany liczby ludności w Świętoszowie w latach 1988-2011
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS

Fot. 1. „Wiejska” zabudowa wsi Świętoszów
Autor: A. Lisowska

Fot. 2. Fragment zabudowy opuszczonej i niezagospodarowanej
na terenie wsi Świętoszów
Autor: A. Lisowska
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Barbara Solon
TOBOŁOWO
województwo podlaskie, powiat augustowski, gmina Nowinka, mezoregion Równina
Augustowska
Wieś Tobołowo „odkryłam” ponad 20 lat temu, jeżdżąc razem z mężem
po Suwalszczyźnie w poszukiwaniu letniego domu. Marzyło nam się stare siedlisko
nieopodal lasu i jeziora, ze starymi drzewami, dającymi dużo cienia. Podczas urlopu
odwiedzaliśmy wsie położone wśród wzgórz morenowych i na równinach sandrowych
i właśnie nieopodal jeziora Wigry, w Tobołowie, znaleźliśmy położoną w odległości kilkuset
metrów od głównych zabudowań niedużą chałupę zbudowaną z bali sosnowych. W obejściu
znajdowała się jeszcze stodoła, obora, szopa. Cisza, spokój, dużo zieleni. I to było to!
Zauroczyło nas to siedlisko i cała okolica. A okolica to piękna Puszcza Augustowska,
malownicze jeziora, niewielkie wsie rozsiane w puszczy oraz łatwo dostępne, posiadające
rozbudowaną infrastrukturę turystyczną miasta: Augustów, Sejny, Suwałki.
Puszcza Augustowska to jeden z największych kompleksów leśnych w kraju.
W sąsiedztwie Tobołowa rozciąga się Wigierski Park Narodowy oraz specjalne obszary
ochrony siedlisk i ochrony ptaków Natura 2000 – „Puszcza Augustowska” i „Ostoja
Wigierska”, a nieco dalej obszary chronionego krajobrazu „Dolina Rospudy” oraz „Puszcza
i Jeziora Augustowskie”. Jest to obszar bardzo atrakcyjny pod względem krajobrazowym,
turystycznym i przyrodniczym. W okolicznych puszczańskich ostępach żyją łosie, jelenie,
sarny, dziki, bobry, borsuki, jenoty, lisy. Część z tych gatunków można także spotkać
na polach wsi, a nawet i na naszym podwórku. Od niedawna spotyka się też wilki. Puszcza
jest ostoją dla wielu gatunków ptaków. Można tam łatwo spotkać żurawie, jastrzębie,
myszołowy, bociany białe i czarne, a dla cierpliwych znajdą się także miejsca do obserwacji
cietrzewi, orlików krzykliwych i bekasów. W drzewostanie dominują bory sosnowe
i sosnowo-świerkowe z partiami lasu mieszanego (z przewagą drzew liściastych: dębu,
klonu, jesionu, brzozy) i lasu olsowego (z olszą, brzozą, wierzbami).
Historia Tobołowa zaczyna się w drugiej połowie XVII wieku, kiedy to Konstancja
Butlerowa uzyskała dzierżawę dużych obszarów w ówczesnej Puszczy Perstuńskiej.
Od 1661 roku zaczęła ona prowadzić wyręb i sprzedaż drewna, zakładała też smolarnie
i rudy, m.in. w rejonie późniejszych wsi Danowskie, Strękowizna, Szczebra i Tobołowo.
Bardzo ważnym wydarzeniem dla losów całej Suwalszczyzny, ale także i dla Tobołowa,
stało się przekazanie w 1667 roku przez Króla Jana Kazimierza wyspy Wigry zakonowi
Kamedułów. I chociaż nie byli oni prawowitymi właścicielami leśnictw przełomskiego
i perstuńskiego (przez długie lata toczył się o nie spór, który oparł się o Watykan), zarządzali
tym terenem i wpływali na jego rozwój. Siłą także przejęli zarząd nad smolarnią
w Tobołowie, która w roku 1690 przyniosła im dochód w wysokości 165 zł. Co więcej,
w 1727 roku przesiedlili z Tobołowa rodzinę Bryzglów na brzeg jeziora Wigry, gdzie
założyli wieś rybaków (dzisiejszy Bryzgiel). Stałe spory między kamedułami a urzędnikami
królewskimi prowadziły często do zniszczeń, np. w 1695 roku w wyniku najazdu ludzi
łowczego litewskiego smolarze tobołowscy stracili piec, zniszczeniu uległy ogrody, a ogólne
straty szacowano na 300 tynfów. Uporządkowanie własności i gospodarki nastąpiło po roku
1765, gdy podskarbi nadworny litewski Antoni Tyzenhauz zreformował administrację tzw.
ekonomii grodzieńskiej, do której należała Puszcza Perstuńska. Włączył on organizacyjnie
Tobołowo (już jako wieś królewską, a nie osadę smolarzy) do tzw. klucza pomorskiego
razem z wsiami leżącymi na wschód od jeziora Tobołowo.
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Od tego czasu można mówić o rozwoju Tobołowa jako wsi rolniczej, choć smolarnia
funkcjonowała jeszcze w roku 1816. Początkowo była to wieś mała, w 1786 roku
zamieszkiwało ją 4 gospodarzy (łącznie 13 mieszkańców), których areał pól wynosił 2 włóki
10 mórg i 31 prętów (ok. 42 ha), a w 1827 – odpowiednio 6 dymów i 40 mieszkańców.
Silniejszy rozwój wsi, wraz z powiększeniem powierzchni, nastąpił w drugiej połowie
XIX wieku, gdyż w 1892 roku było już 19 dymów i 188 mieszkańców. Są to wielkości
zbliżone do współczesnych. Obecnie Tobołowo liczy 106 mieszkańców
w 22 gospodarstwach, w tym 48 kobiet i 58 mężczyzn. Przewaga mężczyzn jest typowa
dla obszarów wiejskich, ale nie jest ona w Tobołowie bardzo znacząca. Ponad 20% stanowią
osoby nieletnie.
Kolejne ważne wydarzenia historyczne, jak powstanie listopadowe, styczniowe,
pierwsza i druga wojna światowa odcisnęły swoje piętno na terenie całej Suwalszczyzny.
Mieszkańcy tych okolic boleśnie odczuli hitlerowską okupację i stalinowski terror.
W oddalonych o kilkanaście kilometrów Gibach znajduje się obelisk upamiętniający obławę
augustowską z 1945 roku przeprowadzoną przez NKWD. Ślady toczonych walk
w okolicznych lasach widoczne są do dzisiaj w postaci okopów i zdarzających się wciąż
znaleziskach niewypałów.
Obecnie Tobołowo zajmuje powierzchnię 137,68 ha. Ma charakter łańcuchówki
położonej wzdłuż zachodniego, wysokiego brzegu jeziora. Zabudowania ciągną się wzdłuż
drogi prowadzącej do Kopanicy i Danowskich. W ciągu ostatnich dwudziestu lat wygląd wsi
bardzo się zmienił. Główna droga, dawniej szutrowa, kilka lat temu została pokryta asfaltem.
Dotychczas luźna zabudowa stopniowo zagęszcza się. Duża część gruntów ornych,
zwłaszcza tych położonych przy głównej drodze, została przekształcona w działki
budowlane i z roku na rok powstaje tam coraz więcej domów. Są to domy stałych
mieszkańców oraz tzw. drugie domy, w których osiedla się napływowa ludność
z pobliskiego Augustowa, Suwałk, ale też Białegostoku i Warszawy. Każdy z domów
z osobna pod względem architektonicznym jest bardzo ciekawy: jest dom w stylu
amerykańskim, dom w stylu dworku czy też nowoczesny dom z fantazyjne pofalowanym
dachem. Niestety nie tworzą one harmonijnej całości. Zjawisko to niestety jest powszechne
nie tylko w tym regionie, ale w całej Polsce.
Plusem nowego budownictwa jest to, że właściciele starych, dotychczas zaniedbanych
posesji, pod wpływem nowego budownictwa odświeżają i upiększają ich wygląd. We wsi
zostały już tylko dwa stare zabudowania, które szpecą nie tyle architekturą, ile bałaganem
na posesjach. Być może przykład sąsiadów spowoduje, że ich właściciele też zadbają
o lepszy wygląd. Kilka lat temu dzięki dofinansowaniu z Unii na wsi wybudowano
wodociąg i kanalizację.
Większość stałych mieszkańców uprawia rolę. Na piaszczystych, niezbyt urodzajnych
glebach uprawia się głównie zboża i ziemniaki. Coraz więcej rolników przechodzi
na produkcję ekologiczną. Niemniej istotnym źródłem utrzymania są dochody ze źródeł
pozarolniczych, na przykład pracy w lesie, głównie przy wycince drzew. Jak twierdzą
mieszkańcy, praca ta zapewnia większe zarobki niż produkcja rolna. Sezonowym źródłem
dochodów jest też wynajem pokoi letnikom. Działalność gospodarczą ma zarejestrowanych
8 prywatnych przedsiębiorców.
Latem wieś ożywia się. Zjeżdżają właściciele drugich domów. Przyjeżdżają turyści
do wynajętych pokoi i domków letniskowych. Przesiadają się na rowery. Wędkarze łowią
ryby z brzegu lub z łódki. Na szczęście nie pływają tutaj motorówki. Na prywatnych
pomostach plażują się wczasowicze. Dużą popularnością przez cały rok cieszy się
miejscowa sauna. W ostatnich latach publiczna plaża, zwana przez mieszkańców
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„ogólnikiem”, dotychczas zaniedbana, dzięki inicjatywie mieszkańców zyskała nowy
pomost, zadaszony stół z ławami i została ogrodzona.
W środku wsi tuż przy drodze do Bryzgla znajduje się sklep. Prowadzi go od lat
energiczna pani Krysia wraz z mężem i synem. Można tam poza artykułami przemysłowymi
kupić wiele domowych wyrobów: swojskie wędliny, świeże wędzone ryby, domowy biały
ser, ciasta własnej produkcji. Pani Krysia prowadzi również bar, w którym serwuje smaczne
i niedrogie obiady. Jej wyroby są znane wśród turystów nie tylko z Tobołowa, ale i dalszych
okolic. Pani Krysia jest też radną gminy Nowinka i działa na rzecz lokalnej społeczności.
Przez 20 lat obserwujemy, jak Tobołowo zmienia się z tradycyjnej, biednej, zaniedbanej
rolniczo-leśnej wsi w miejscowość turystyczną o charakterze wielofunkcyjnym, znaną coraz
bardziej w regionie.
W ciągu 20 lat obecności w Tobołowie, szkoda że ograniczonej tylko do sezonu
urlopowego, bardzo związaliśmy się z tym miejscem. Urzekł nas otaczający krajobraz, cisza,
spokój, bliskość lasu i jeziora. Od początku spotkaliśmy się też z życzliwością mieszkańców
i pomocą w zagospodarowaniu. Przez te wszystkie lata przez nasz dom przewinęło się sporo
naszych krewnych i przyjaciół nawet z najodleglejszych krajów (Meksyku, USA, Nowej
Zelandii). Wszyscy zachwycali się tym zakątkiem i chętnie wracają. A my, wracając co roku
do Tobołowa, cieszymy się, obserwując stały rozwój i pozytywne zmiany, które zachodzą
w tej niedużej wsi.

Fot. 1. Publiczna plaża zwana „ogólnikiem”
Autor: U. Mioduszewska
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Fot. 2. Główna droga z nowymi domami
Autor: B. Solon

Fot. 3. Przykład rozproszonej zabudowy
Autor: J. Solon
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Stanisław Flejterski
TOMASZÓW
województwo łódzkie, powiat opoczyński, gmina Żarnów, mezoregion Wzgórza
Opoczyńskie
Genius loci… Magia, duch miejsca… Niemcy nieprzypadkowo rozróżniają pojęcia:
Heimat i Vaterland… Każdy ma swój Heimat, każdy ma swój Vaterland… Małą Ojczyznę…
Podobno Lew Tołstoj miał napisać: „Gdy z uwagą i cierpliwością opiszesz życie twojej
wioski, opiszesz świat cały”. Inspirujące…
Andrzej Stasiuk, urodzony w 1960 roku (Warto walczyć o siebie, Przegląd,
nr 23/2015, str. 36) napisał: „No i ta moja Polska składa się przede wszystkim z pamięci.
Z pamięci miejsc, ludzi i zdarzeń, które miały na mnie wpływ. Z pamięci uczuć,
z krajobrazów, tak: wybitnie z przestrzeni, z krajobrazów, czyli załamań światła
na powierzchni rzeczy. Piękny kraj…”.
Piękny kraj, piękny Tomaszów, mój Tomaszów… Blisko, bardzo blisko tego,
o którym Ewa Demarczyk śpiewała przed laty… a może byśmy tak najmilszy wpadli
na dzień do Tomaszowa (słowa Julian Tuwim). Mój Tomaszów to wieś… magiczna wieś…
Urodziłem się na wsi, jestem ze wsi, jestem z tego dumny… O chłopskich korzeniach
ogromnej większości polskiego społeczeństwa, o powojennym awansie ludzi ze wsi
napisano tomy. Ogromna większość współczesnych Polaków wywodzi się ze wsi, zdaje się,
że wielu stara się (starało się) o tym zapomnieć… Kiedyś przeczytałem, że podobno polski
student z prowincji ukrywa swoje pochodzenie, bo „wieś” w Polsce to niemal synonim
ciemnoty, przesądu, obciachu, prostactwa(?)
W Tomaszowie/koło Opoczna (kiedyś było to województwo sandomierskie,
za „moich” czasów województwo kieleckie, potem piotrkowskie, obecnie łódzkie)
mieszkałem wraz z Rodzicami – od 10 września 1948 do lipca 1954 roku. W istocie
nie pamiętam za wiele, ale … Tam zdarzyły się moje „sławne” trzy przygody, doskonale
znane moim dzieciom, nadające się do opowiadania przed snem wnukom… Przygoda
z myszą, przygoda z psem, przygoda z burzą… Takie przygody mogły się zdarzyć tylko
tam… Zapachy i smaki dzieciństwa… Takich miejsc już nie ma… Takiej wsi, takich wsi już
nie ma… Przez 6 lat żyłem bez prądu, bieżącej wody, pomagając(?) nosić wodę ze studni…
Zapach i smak świeżo upieczonego chleba, światło lampy naftowej… Nie było telefonu,
radia, telewizji… Było sielsko, anielsko… arkadia przełomu lat 40-tych i 50-tych…
Nie ma już tradycyjnych gospodarstw, wozów konnych, nie ma tamtych kolorowych
jarmarków, tamtych opoczyńskich strojów, tamtego języka…
Tomaszów… położony na pograniczu południowego Mazowsza i północnej
Małopolski… Chciałoby się napisać: „stąd nasz ród”. Tomaszów… Po prostu punkt
na mapie Polski. Dla mnie, dla nas jednak to coś więcej. To miejsce sentymentalne, czasem
obiekt nostalgii, to nasze „korzenie... To ów magiczny „smug”, tamte jałowce , „ biały ług”,
jakieś wspomnienia czy anegdoty z dzieciństwa i młodości… I tamta sielska cisza, tamten
zapach… (macierzanki, maciejki?). I zalewajka, prazoki… I pachnąca pajda chleba prosto
z pieca z wodą i z cukrem lub ze śmietaną z cukrem… I placki ziemniaczane, kluski
z jagodami… A w niedzielę rosół…
Tomaszów w publikacji Jana Piotra Dekowskiego („Opoczno i okolice”, 1977, str. 87)
można przeczytać: „Powstał w pierwszej połowie XIX wieku na gruntach Ruszenic,
należących wówczas do Tomasza Siedlewskiego. W 1866 roku obejmował 11 gospodarstw
na obszarze 124 mórg. Dotąd jeszcze zachowało się tu kilka interesujących chałup
drewnianych”.
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We wspomnianej publikacji przeczytać też można o pobliskich Ruszenicach
i Skórkowicach. Ruszenice leżą na południowych krańcach Opoczyńskiego. W pobliżu
tej wsi w 1655 roku Szwedzi rozproszyli pospolite ruszenie sieradzkie. W 1460 roku
Ruszenice wraz z Myśliborzem i Chełstami (a więc i prawdopodobnie z późniejszym
Tomaszowem) należały do Jana Kobilskiego. W 1775 roku było w nich ogółem 45 domów,
z czego 38 chłopskich, 3 rzemieślnicze, reszta dworskie i folwarczne. W 1876 roku we wsi
mieszkało 25 włościan. Skórkowice istniały już od początku XIV wielu. Były one
aż do XIX wieku siedzibą Saryuszów Skórkowskich herbu Jelita. Im też zawdzięcza swoje
powstanie niejedna wieś w tych okolicach. W XV wieku Skórkowice stanowiły ośrodek
rozległych włości, w skład których wchodziło z górą 15 wsi. Dobra te rozciągały się
od Pilicy (na zachodzie) aż do Machor i Myśliborza. W 1866 roku Skórkowice posiadały
64 gospodarstwa, do których należało 659 mórg ziemi. W latach 1877-78 miejscowy dwór
uległ częściowej parcelacji i wówczas 12 włościan nabyło ponad 200 mórg ziemi. Dalsza
parcelacja majątku nastąpiła w okresie międzywojennym. W Skórkowicach na uwagę
zasługują głównie: kościół św. Łukasza (z XIX-wiecznymi epitafiami) oraz cmentarz,
na którym spoczywają nasi przodkowie, zarówno z rodziny Flejterskich jak i Błażejewskich.
Kilka kilometrów dzieli „mój” Tomaszów od Żarnowa (miasta w latach
1415-1869/1876). Ta nazwa często pojawiała się w opowieściach Rodziców.
W styczniu 2016 roku przeczytałem, że w Żarnowie 15 września 1903 roku urodził się
najstarszy mężczyzna świata – 112-letni Żyd Yisrael Kristal, cukiernik z zawodu,
mieszkający od 1950 roku w Izraelu (Haifa). W 1944 roku Niemcy wysłali go wraz z żoną
do Auschwitz. On przeżył… Dodać trzeba, że Kristal (niemal rówieśnik mojego taty
ur. w 1901 roku i mamy ur. w 1907 roku) był jednym z tysięcy Żydów (w tym wielu
zasymilowanych), którzy wówczas mieszkali w Żarnowie, Opocznie, Tomaszowie
Mazowieckim, Piotrkowie Trybunalskim, Kielcach, mieście Łodzi…
Ziemia tomaszowska, Tomaszów… Blisko do Marcinkowa, Chełst, Antoniowa,
Adamowa, Myśliborza, Zdyszewic, Kamieńca, Ruszenic, Skórkowic, Siedlowa, Afryki(!),
Klewa, Machor, Diablej Góry, Maleńca, Grębenic, Sielca (i Sieleckiej Góry), Tresty,
Wesołej, Żarnowa, Paradyża, Miedzny Murowanej, Miedzny Drewnianej, Białaczowa,
Modliszewic, również do Końskich, do Sulejowa, do Tomaszowa Mazowieckiego,
do Piotrkowa Trybunalskiego. Niedaleko do Łodzi, do Kielc, do Częstochowy…
„Mój” Tomaszów dzielił historyczne losy Ziemi Opoczyńskiej, a ściślej głównie
Skórkowic i Żarnowa. Ziemie te administracyjnie należały kiedyś do województwa
sandomierskiego, później kieleckiego, następnie piotrkowskiego, a obecnie łódzkiego.
W XII wieku istniała kasztelania żarnowska; w latach 1346-1368 uformował się powiat
opoczyński, na czele którego ustanowiono pierwszego starostę. Mocą zaborczych traktatów
z roku 1772 i 1795 powiat opoczyński wcielono do Galicji, oddając go tym samym
w posiadanie Austrii. Wkrótce powstał cyrkuł konecki, który objął powiat opoczyński.
W 1807 roku powiat opoczyński wszedł w granice Księstwa Warszawskiego (departament
radomski). Od 1837 roku aż do roku 1914 powiat opoczyński należał do guberni radomskiej.
W latach 1940-1945 Opoczyńskie należało do powiatu tomaszowskiego (dystrykt radomski
generalnego gubernatorstwa).
Ciekawe są dzieje tamtejszego osadnictwa. Według przywołanego wcześniej
J.P. Dekowskiego w średniowieczu działalność kolonizacyjną w południowej i zachodniej
części Opoczyńskiego rozwijali biskupi kujawscy, cystersi sulejowscy oraz rody świeckie
herbu Odrowąż i Koźlerogi. Rody te prowadziły kolonizację m.in. w okolicach Skórkowic.
Najstarsze osadnictwo skoncentrowało się wokół Opoczna i z tego z czasem powstały dobra
królewskie. Mieszkańcy tych wsi od niepamiętnych czasów stanowili zwartą, odrębną
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społeczność lokalną o silnych tendencjach zachowawczych, zwłaszcza w zakresie tradycji
i postaw społecznych. Ruch osadniczy rozwinął się szczególnie w XIX wieku. Przyczyną
tego był upadek większej własności kościelnej oraz przejście wielu majątków ziemskich
ze starego feudalnego systemu pańszczyźnianego na bardziej postępowy system czynszowy.
W XIX wieku prawie 100 kolonii powstało w oparciu o system czynszowy
(wieczystodzierżawny). Ludność kolonii była zwolniona na okres od 2 do 7 lat
ze wszystkich ciężarów i obowiązków. W koloniach osiedlali się Polacy, Niemcy, rzadziej
Żydzi. Osadnicy polscy pochodzili przeważnie z Opoczyńskiego, niekiedy z Kieleckiego,
Opatowskiego, Włoszczowskiego, Kolbuszowskiego, Rawskiego i Łęczyckiego. Osadnicy
niemieccy, którzy tu przybywali głównie w latach 1812-1830 z Poznańskiego, spod Łodzi
i innych okolic byli na ogół dobrze zorganizowani. Posiadali własne szkoły, domy modlitwy
i cmentarze. W walce z klęskami żywiołowymi okazali się jednak mniej odporni niż rolnicy
polscy. Kiedy w latach 1848-1851 Opoczyńskie nawiedziły długotrwałe nieurodzaje wielu
z nich porzuciło swoje osiedla i przeniosło się w głąb Rosji. W 1945 roku ostatnie ich grupy
wywędrowały do swojej niemieckiej ojczyzny.
Przewijali się przez tę ziemię: Tatarzy, Szwedzi, Austriacy, Niemcy, Rosjanie… Przez
wieki żyli tam Żydzi – w Opocznie, w Żarnowie… W Polsce piastowskiej największy strach
i panikę budziły najazdy Tatarów, którzy odznaczali się okrucieństwem, przygotowaniem
kondycyjnym, znajomością taktyki bojowej. W latach 1241 i 1260 najechali Ziemię
Opoczyńską, skąd z łupami i jeńcami przedarli się w stronę Kielc. Jeszcze większe
spustoszenie i klęski przyniosła wojna ze Szwedami. W ciągu kilku tygodni opanowali oni
znaczną część Polski, niszcząc też wiele miejscowości w Opoczyńskiem. We wrześniu
1655 roku miały miejsce dwie większe potyczki – zwycięska pod Opocznem i przegrana
na terenie Woli Straszowej (tę drugą obserwował z wałów grodu żarnowskiego król
Jan Kazimierz). Tragiczne wydarzenia miały miejsce w drugiej połowie XVIII wieku. Trzy
kolejne rozbiory Polski, walki konfederatów barskich… Stanisław Staszic w Dzienniku
Podróży pisał o wielkich szkodach wyrządzonych na tych terenach przez wojnę: „Kraj ten
cały pełen jeszcze śladu bitew, mordu i rabunku. Moskalów wszędzie po drodze widzieć
można. Wszędzie widzieć można domy zrujnowane, pustki, karczmy spalone,
bez mieszkańców, trakty trawą zarosły. Wszędzie widzieć można dzieci, co płaczą rodziców,
ojca i matkę co leje łzy na okrucieństwo, wyrządzone nad swoimi dziećmi”
(za J.P. Dekowskim). A potem wojny napoleońskie, powstanie listopadowe, powstanie
styczniowe… Na początku XIX wieku Opoczyńskie należało do zaboru austriackiego. Wielu
mieszkańców brało udział w powstaniu listopadowym. Po jego upadku niektórym władze
skonfiskowały majątki. Akcja powstańcza miała również miejsce w roku 1863, czemu
sprzyjały głównie rozległe lasy. Chłopi opoczyńscy na ogół niechętnie byli nastawieni
do powstańców i miejscowej szlachty. Było to spowodowane długotrwałym uciskiem
pańszczyźnianym i zatargami z dziedzicami z dworów. Jesienią 1914 roku w czasie I wojny
światowej na tym terenie uformował się front, jego linia biegła m.in. przez Ruszenice, Klew,
Diablą Górę. Pozycje północno-zachodnie zajmowały wojska niemieckie, południowowschodnie wojska rosyjskie. Kiedy w maju 1915 roku front przemieścił się na wschód,
pozostały po nim zasieki i okopy, zniszczone i spalone wsie, zrujnowane drogi, cmentarze
wojskowe. I jesień 1939… Na terenie Opoczyńskiego działało zgrupowanie armii „Prusy”
i Wileńskiej Brygady Kawalerii. W październiku w tamtejszych lasach pojawił się
mjr Henryk Dobrzański („Hubal”), który jeszcze przez 7 miesięcy po klęsce wrześniowej
walczył wraz z garstką żołnierzy, staczając zwycięskie potyczki. W pierwszych miesiącach
wojny powstały w Opoczyńskiem dwie podziemne organizacje, m.in. w grudniu 1939 roku
Związek Walki Zbrojnej, liczący ok. 2000 osób. Dwa lata później powstały tam Bataliony
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Chłopskie, skupiając w swoich szeregach ponad 1200 osób. W 1942 roku rozpoczęły
działalność partyzanckie oddziały Gwardii Ludowej, m.in. w rejonie Skórkowic oddziały
„Józka” (Władysława Matuszewskiego) i „Kruka” (Jerzego Stelaka). W 1943 roku do akcji
wojskowej przystąpiły oddziały Armii Krajowej. W styczniu 1945 roku w Opoczyńskiem
pojawili się żołnierze I Frontu Ukraińskiego.
Co się tyczy rozwoju przemysłu w Opoczyńskiem... górnictwo i przemysł istniały już
w średniowieczu, jednak na większą skalę rozwinęły się w XVIII wieku. Wówczas
wyodrębnił się m.in. okręg maleniecko-machorski (w granicach Staropolskiego Zagłębia
Przemysłowego). W okręgu tym rozwijał działalność przemysłową Jacek Jezierski, kasztelan
łukowski oraz kalwin Marcin Dołęga, ppłk wojsk koronnych, dziedzic Adamowa, Chełst,
Marcinkowa, Mysliborza i Machor. W okręgu tym, obok fachowców obcego pochodzenia,
pracowali też chłopi pańszczyźniani. Trzeci rozbiór Polski, powstanie kościuszkowskie,
wojna napoleońska przyczyniły się do upadku przemysłu. W II połowie XIX wieku powstała
fabryka kafli i tektury w Machorach, rozwijały się młyny, gorzelnie, browary, garbarnie
farbiarnie.
W XIX wieku utworzono jednoklasowe szkoły gminne przeznaczone głównie dla
dzieci z zamożniejszych rodzin wiejskich. Ośrodki szkolne istniały w nowo powstałych
koloniach i osadach przemysłowych, lecz mogły z nich korzystać jedynie dzieci kolonistów
niemieckich i kwalifikowanych pracowników. Poziom nauczania, zwłaszcza w szkołach
gminnych był bardzo niski. W 1910 roku co czwarte dziecko w Opoczyńskiem uczęszczało
do szkoły. W tym czasie ponad 50 procent ogółu ludności nie umiało czytać i pisać. Postęp
miał miejsce w latach międzywojennych, w 1937 roku istniało tam 120 szkół powszechnych,
przeważnie jedno- i dwuklasowych.
Opoczyńskie znane było i jest w całej Polsce jako region sztuki ludowej i bogatego
folkloru. Drewniane chałupy (z sienią, komorą, izbą) – w takiej się urodziłem… Tradycyjnie
urządzone wnętrza mieszkalne – piec do ogrzewania i pieczenia chleba, ława przypiecna,
skrzynia, dekoracje sufitu i ścian, gliniane podłogi… Znane były pisanki, wycinanki
i tkaniny opoczyńskie (pasiaki). I piękny strój opoczyński – malowany, zróżnicowany i szyty
głównie z materiałów samodziałowych. J.P. Dekowski pisze, że w XIX wieku kobiety
tamtejsze nosiły wełniaki, zapaski, gorsety, liczne koszule, czepce, różne chusty i chusteczki.
Na początku XX wieku (czyli ponad 100 lat temu) modne stały się białe perkalowe spódnice,
bufiaste koszule, krótkie zapaski i półczepce. W tradycyjnych, kolorowych zapaskach
kobiety udawały się do kościoła, na odpusty (np. w pobliskim Paradyżu), na pielgrzymkę
(np. do Częstochowy), niekiedy na targ (jarmark) np. w Żarnowie… Sam to kilka razy
widziałem, jeszcze w latach 60-tych…
Pamięć jest niezbędnym składnikiem małej ojczyzny. Pozwala nam zachować
ją we wspomnieniu, nawet jeśli utracimy z nią kontakt bezpośredni. Tak długo jak żyjemy
i gdziekolwiek jesteśmy, pozostaje ona cząstką naszej tożsamości, naszym znakiem
identyfikacyjnym (Ryszard Kapuściński, Rwący nurt historii-zapiski o XX i XXI wieku,
2007).
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Fot. 1. Z Rodzicami na tle nieistniejącej już zabytkowej XIX-wiecznej
chałupy w Tomaszowie

Fot. 2. Tomasz przed figurą ufundowaną w Tomaszowie w roku 1910
przez swojego pradziadka Jakuba (fotografia z II połowy lat 70. XX wieku)

Fot. 3. W Muzeum Regionalnym w Opocznie (Zamek Kazimierzowski) – lato 2005
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Alicja Matijczak
UŚCIE GORLICKIE
województwo małopolskie, powiat gorlicki, gmina Uście Gorlickie, mazoregion Beskid
Niski
Wieś Uście Gorlickie1, zamieszkiwana przez ok. 1200 osób (w 2015 roku wg GUS-u),
położona jest w południowej części województwa małopolskiego. Wioska jest także siedzibą
gminy Ujście Gorlickie, która de facto graniczy ze Słowacją. To tyle z punktu
administracyjnego. Jeśli spojrzeć na położenie wsi pod kątem geograficznym, znajduje się
ona w zachodniej części Beskidu Niskiego, w dolinie rzeki Ropy, a dokładniej nad Jeziorem
Klimkowskim od strony wschodniej.
Losy wsi sięgają jeszcze czasów XV wieku, gdyż to właśnie wtedy została założona
przez polskich rycerzy Gładyszów. Właścicielem miejscowości był m.in. Stanisław
Gładysz z Kowalowa. Uście Gorlickie stało się jedną z pierwszych wsi łemkowskich.
W okresie międzywojennym w miejscowości stacjonował komisariat Straży Granicznej.
Niestety niewiele wiadomo, co działo się z wsią w poprzednich wiekach. Jednakże należy
wspomnieć, iż w latach 1947-1950 wieś została objęta ,,Akcją Wisła‟‟, która miała na celu
masowe wysiedlenia ludności zamieszkującej południowo-wschodnie tereny Polski
i dotyczyła ona Ukraińców, Łemków, Dolinian oraz Bojków.
Typem układu przestrzennego, jakim charakteryzuje się Uście Gorlickie jest
wielodrożnica.
Specyfika struktury demograficznej Uścia Gorlickiego nie odznacza się specjalnie
na tle innych miejscowości. Można jedynie domniemywać, iż za pewien czas zmiana liczby
mieszkańców będzie widoczniejsza głównie ze względu na emigrację ludzi młodych (spadek
populacji) oraz przeprowadzki ludzi z miast na wieś (wzrost populacji).
Jednakże czymś, co wyróżnia Uście Gorlickie jest struktura społeczna miejscowości,
bowiem w znacznej części zamieszkują ją Łemkowie, czyli jedna z czterech uznanych
prawnie mniejszości etnicznych w Polsce. Należy zaznaczyć, iż pomimo pewnych różnic
kulturowych pomiędzy przedstawicielami narodowości łemkowskiej, a tymi, którzy do niej
nie należą, we wsi można odczuć atmosferę akceptacji i wzajemnej uprzejmości w życiu
codziennym – jest to zdanie subiektywnie, wynikające z prywatnych doświadczeń.
W miejscowości występuje kilka obiektów, które zostały wpisane do rejestru
zabytków nieruchomych województwa małopolskiego, a mianowicie:
 cerkiew św. Paraskewy (wraz z cmentarzem przykościelnym i ogrodzeniem
z bramkami)
 kaplica cmentarna, drewniana
 cmentarz wojenny nr 57
 karczma łemkowska, drewniana, pochodząca z początku XX wieku.
Ze względu na dosyć spore rozdrobnienie agrarne, niektórym mieszkańcom nie opłaca
się zajmować rolnictwem na dłuższy okres czasu. W związku z tym część z nich otwiera
własne gospodarstwa agroturystyczne. Poza obiektami wpisanymi na listę zabytków
nieruchomych, przez miejscowość przebiega szlak architektury drewnianej
z zabytkową, greckokatolicką cerkwią św. Paraskewy z 1786 roku. W centrum wsi natomiast

1

Do opisu wsi wykorzystano następujące źródła: Oleśniewicz M., 2009, Dola Łemka, Legnica;
http://www.usciegorlickie.pl
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stoi pomnik poświęcony poległym Łemkom w czasie okupacji hitlerowskiej, a przy
cmentarzu znajduje się drewniana kapliczka z 1876 roku.
Jak już wcześniej zostało wspomniane Uście Gorlickie jest zlokalizowane bezpośrednio nad
Jeziorem Klimkowskim. Obok zbiornika wodnego specjalnie na potrzeby turystyki zostało
stworzone pole namiotowe. Wieś jest także częścią szlaku pieszego, którego trasa wygląda
następująca: Homola (712 m n.p.m.) – Uście Gorlickie – Oderne – Schronisko PTTK
na Magurze Małastowskiej.
Miejscowość ta jest bliska memu sercu ze względu na pochodzenie z tamtejszych
stron moich przodków, którzy należeli do grupy etnicznej Łemków. Uście Gorlickie jest
zlokalizowane na Łemkowszczyźnie (w języku łemkowskim Łemkowyna), czyli
w geograficznej ojczyźnie tej narodowości, toteż w związku z tym przypomina
mi o prawdziwych korzeniach. Nie należy zatem zapominać o tym, że pochodzimy nie tylko
stąd, gdzie zostaliśmy wychowani, ale także stamtąd, gdzie nasi przodkowie żyli lub wciąż
żyją. Uście Gorlickie ciekawi nie tylko historią, zabytkami czy morfologią terenu, ale przede
wszystkim położone jest w krajobrazie gór Beskidu Niskiego, umożliwiających uprawianie
wspinaczki czy trekkingu, które są moimi pasjami, a także podziwianie, nieczęsto
zapierających dech w piersiach, przepięknych widoków. W tutejszym krajobrazie występuje
połączenie jeziora o czystej wodzie z masywnymi, ale jednocześnie o delikatnych zarysach
grzbietów górami. W związku z tym w Uściu Gorlickim oraz okolicznych wsiach
położonych nad Jeziorem Klimkowskim są jedne z najpiękniejszych zachodów słońca, które
przyciągają wielu turystów.
Zatem warto odwiedzić Uście Gorlickie oraz jego okolicę nie tylko po to, by poczuć
,,ducha gór‟‟, ale chociażby ze względu na dziedzictwo kulturowe i inne atrakcje. Także
ci, którzy interesują się historią i kulturoznawstwem nie zawiodą się, gdyż losy regionu
są ciekawe, a na miejscu wyczuwa się wszechogarniającą atmosferę kultury łemkowskiej.

Fot. 1. Uście Gorlickie
Autor: A. Baryła
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Fot. 2. Jezioro Klimkowskie z lotu ptaka
Źródło: http://beskid-niski.wyjade.pl/jeziora-zrodla-wodospady/jezioro-klimkowskie-1826/zdjecia/zalew-z-lotuptaka

Fot. 3. Cerkiew pw. św. Paraskewy w Uściu Gorlickim
Źródło:http://czarownyswiat.blogspot.com/2015/10/cerkiew-pw-sw-paraskewy-uscie-gorlickie.html
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Anna Kołodziejczak
WIERZENICA
województwo wielkopolskie, powiat poznański, gmina Swarzędz, mezoregion Równina
Wrzesińska
Zygmunt Krasiński, jeden z trzech wieszczów narodowych, znający doskonale
Europę, uznał Wierzenicę1 za zakątek o szczególnym uroku. Urodę tego miejsca tworzyła
za jego czasów nie tylko przyroda, ale atmosfera przyjacielskich pogawędek, jaką stwarzali
Cieszkowscy dla swoich gości. August Cieszkowski – współtwórca i prezes Poznańskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, członek Akademii Umiejętności w Krakowie, osiadł
w Wierzenicy w 1842 roku i z przerwami przebywał tu do śmierci. Utworzył w Żabikowie
Wyższą Szkołę Rolniczą im. Haliny. Do uczelni tej w swej historii nawiązuje obecny
Uniwersytet Przyrodniczy im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Swoje poglądy
filozoficzne i społeczne zawarł w wielu publikacjach, głównie w czterotomowej książce
pt. „Ojcze nasz”.
Pierwsza wzmianka o wsi pojawiła się w dokumencie z 1154 roku. Zbiluta z rodu
Pałuków, w którym zanotowana została jako Vereniz. Wieś osadzona na prawie średzkim
i często zmieniała właścicieli. Położona na pagórkach morenowych do około 15 m n.p.m.
Przez wieś w wąskiej dolinie przepływa rzeka Główna, a pomiar wykonany we wsi wykazał,
że ciek ten ma 4,8 m szerokości i 0,4 m głębokości, wysokość brzegu wynosi ok. 0,6 m.
W przeszłości na rzece w Wierzenicy czynny był młyn. Niewielkie zbiorniki wodne
w okolicy wsi pełnią funkcję stawów hodowlanych. Wierzenica leży w otulinie Puszczy
Zielonki. Na Wzgórzu Krasińskiego znajdują się rząd starych białodrzewów, aleja
kasztanowcowa zwana Aleją Filozofów – miejsce spacerów i filozoficznych dysput Augusta
Cieszkowskiego i jego znakomitych gości, oraz uschnięta sosna (pomnik przyrody),
pod którą przesiadywał Zygmunt Krasiński. Do miejscowych legend należy, że czytał
on pod nią listy od swojej wielkiej miłości Delfiny Potockiej, a po ostatnim jego wyjeździe
drzewo zaczęło usychać z tęsknoty, nie słysząc na głos odczytywanych przez wieszcza
listów.
Wieś liczyła 305 mieszkańców w 2009 roku. Dzisiejszy układ przestrzenny wsi jest
prawdopodobnie kontynuacją utrwalonego przez wieki. Większość domów stoi przy
biegnącej przez wieś drodze. W XIX wieku Wierzenica była miejscem pełnym serdeczności
i gościnności. Tej atmosferze tu sprzyjał, i pewnie nadal sprzyja, św. Mikołaj – patron
kościoła w Wierzenicy. Mikołaj, biskup Miry, już za życia dokonał wielu głośnych cudów.
Zmarły w poł. IV wieku i pochowany w Bari jest uznawany za jednego z 14 Wspomożycieli.
Kościół jest jednym z 10 najstarszych kościołów drewnianych w Wielkopolsce, położony
na Szlaku Kościołów Drewnianych. Świątynia ma konstrukcję szachulcową i składa się
z kilku części. Najstarsza – sprzed 1589 roku, obejmuje prezbiterium i część nawy, jest
drewniana na kamienno-ceglanej podmurówce. Przed 1778 roku dobudowano murowaną
oszalowaną deskami kruchtę południową. Wchodząc przez nią do kościoła trzeba pochylić
głowę – wiodą tu, bowiem niskie drzwi. W głównym ołtarzu znajduje się Cudowny Obraz
Matki Boskiej z Dzieciątkiem (Matka Boska Wierzenicka) z 1636 roku. Zakrystię
1

Do opisu wsi wykorzystano następujące źródła: Buczyńska E, Buczyński W., 2008, Wierzenicka
Ziemia – trochę legendy, trochę historii, czyli tęskno mi do Wierzenicy, [w:] Wierzeniczenia
http://www.wierzeniczenia.republika.pl/wies.html [dostęp: 14.11.2017]; Iłłakowiczówna K., 1998,
Pochwała Wierzenicy, [w:] Poezje zebrane, T. 2, s. Toruń, s. 266; Kołodziejczak M., 2017, Miejsce
uroku i serdeczności,[w:] W. Łęcki (red.), 222 x Wielkopolska. Wydawnictwo Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji, Poznań, s. 524-526.
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dobudowano przed 1639 rokiem. W 2 poł. XVIII wieku powstała przylegająca do nawy
od zachodu wieża dzwonnica. Jej przyziemia włączono do nawy w latach trzydziestych
XX wieku, a kruchta zachodnia powstała w 1978 roku. Około 1870 roku dobudowano
mauzoleum Cieszkowskich, które w latach 1930-32 przykryto wysokim dachem, projektu
Mariana Andrzejewskiego, nad którym widnieje stylizowany herb Cieszkowskich – Dołęga.
W mauzoleum pochowani zostali (w kolejności dat śmierci) Halina, Paweł, August senior,
Krzysztof i August Cieszkowscy.
W centrum wsi znajduje się dwór rodu Cieszkowskich, który powstał
w poł. XIX wieku. Jest budynkiem parterowym, na którego osi wznosi się piętrowy ryzalit
zwieńczony trójkątnym frontonem. Później należał on do Edwarda Raczyńskiego –
prezydenta na uchodźstwie. We dworze bywali Zygmunt Krasiński, Hipolit Cegielski, Tytus
Działyński, Karol Libelt. O wakacjach w Wierzenicy w listach do Cieszkowskiego
rozmarzał się Cyprian Kamil Norwid. W latach 2008-2012 dwór przeszedł kompletny
remont. Oddano do użytku bibliotekę, 2 salony, 5 komfortowych apartamentów, oraz dużą
salę o powierzchni ponad 100 m2. Obecni właściciele świadczą usługi konferencyjne
i hotelarskie. Dwór otoczony jest rozległymi zabudowaniami folwarcznymi (XIX wieku)
i parkiem krajobrazowym z 1 poł. XIX wieku. Na cmentarzu w Wierzenicy spoczywa
autorka podręczników geografii prof. Monika Hoffa (zm. w 1977 roku).
W Wierzenicy funkcjonuje Stacja Hodowli Roślin, która gospodarzy na areale 464 ha,
specjalizuje się hodowli pszenżyta, jęczmienia jarego, grochu pastewnego i łubinu. Przez
wieś przebiegają: Wielkopolska Droga św. Jakuba, droga rowerowa R-1 OwińskaWierzenica-Kobylnica oraz pieszy żółty szlak turystyczny, prowadzący ze stacji kolejowej
w Kobylnicy na Dziewiczą Górę.
Historię miejscowości, zabytkowego kościoła niestrudzenia od 1999 roku przybliża
mieszkańcom i sympatykom tego miejsca zespół redakcyjny pisma „Wierzeniczenia”. Jego
tytuł został zapożyczony od Zygmunta Krasińskiego. Nazwa pisma związana z filozofem
Augustem Cieszkowskim, który stworzył miejsce pełne wyciszenia i gościnności. Można
było tu przyjechać i porozmawiać, powierzeniczyć. Nie były to zwyczajne rozmowy,
ale mądre, przyjacielskie pogawędki. Trzeba wspomnieć o Klubie Profesorów „Wierzenica”
afiliowanym przy Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, którego prezesem
jest prof. Józef Banaszak wywodzący się z tej wsi. Wierzenica jawi się osobom z zewnątrz
jako swoisty fenomen socjologiczny - niewielka społeczność, której udało się zrealizować
bardzo wiele ważnych i odważnych inicjatyw, godnych naśladowania. O malowniczym
położeniu Wierzenicy pisała już Kazimiera Iłłakowiczówna (1998):
O Wierzenico, z szlachetności rysów
cała jesteś warta pędzla i opisu,
z płodności gleby, z łąk zielonej krasy,
z wysokopiennej twych urody lasów,
z bystrości rzek twych, rozległości stawów,
cała jesteś godna pochwał i sławy.
Słowa te mimo upływu lat nie tracą na aktualności, a przybyszów ujmuje gościnność
i otwartość księdza proboszcza i jego parafian.
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Fot. 1. Kościół drewniany pod wezwaniem św. Mikołaja w Wierzenicy
Autor: Z. Szmidt

Fot. 2. Mauzoleum Cieszkowskich w Wierzenicy
Autor: Z. Szmidt

Fot. 3. Dwór Cieszkowskich w Wierzenicy
Autor: Z. Szmidt
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Przemysław Tomczak
WITKOWO PIERWSZE
województwo zachodniopomorskie, powiat stargardzki, gmina Stargard, mezoregion
Równina Nowogardzka
Witkowo Pierwsze1 to osada położona w południowej części Równiny Nowogardzkiej
w dorzeczu Iny w gminie Stargard. W 2015 roku miejscowość liczyła 445 mieszkańców.
Wieś powstała w latach 50. XX wieku (w okresie forsownej kolektywizacji) jako zaplecze
noclegowe dla członków Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Witkowo. Przez blisko 70 lat
istnienia tej miejscowości idea kolektywnej produkcji jest ciągle żywa i w dalszym ciągu
kształtuje spółdzielczy charakter tej wsi. Po dziś większość mieszkańców Witkowa
podejmuje pracę w Spółdzielczej Agrofirmie, która jest obecnie jednym z największych
gospodarstw rolnych w Polsce (ok. 13 tys. ha), jednym z najbardziej wydajnych
pod względem osiąganych wyników w produkcji rolnej (plony zbóż w 2015 roku
na poziomie 85 dt z ha), jak i jednym z największych pracodawców w województwie
zachodniopomorskim (ponad 1000 osób). Mieszkańcy Witkowa poprzez swoją pracę
w agrofirmie wpisują się w koncepcję takiego typu gospodarstwa, która polega
na tzw. produkcji „od pola do stołu”. Pracownicy nie są tylko tymi podstawowymi ogniwami
w krążeniu produktu od producenta do konsumenta (a zatem zajmują się tylko produkcją
roślinną i zwierzęcą), ale podejmują się też roli tzw. ogniw pośredniczących, które pozwalają
„podać” gotowy produkt na stół klienta. To swego rodzaju „obsadzenie” wszystkich ogniw
wiąże się z dodatkowymi miejscami pracy (w mieszalni pasz, przetwórni, rzeźni,
w transporcie i wreszcie w handlu), a zarazem z „przechwyceniem” zysków, które mogłyby
trafić do szeroko rozumianych pośredników. Efektem realizacji tego typu koncepcji jest
zmiana funkcji wsi z typowo rolniczej na funkcję rolniczo-przemysłowo-handlową.
Powyższy przykład pokazuje jak silny może wytworzyć się układ powiązania jednego
zakładu rolnego z mieszkańcami wsi i jak ten układ silnie oddziałuje na najbliższe
sąsiedztwo. Początkowo spółdzielnia funkcjonowała w oparciu o 300-hektarowe
gospodarstwo zlokalizowane wokół wsi Witkowo, a obecnie działalność prowadzona jest
na terenie blisko 50 wsi wchodzących w skład 14 gmin.
Witkowo Pierwsze jest dobrym przykładem wsi, której powstanie i późniejszy rozwój
bezpośrednio związany był z ideą ruchu spółdzielczego. Ideą, która bądź co bądź, kojarzona
była z narzuconą forsowną kolektywizacją i niewiele miała wspólnego z autentyczną
spółdzielczością. Jakkolwiek zapoczątkowany po 1989 roku okres transformacji, związany
przede wszystkim z wprowadzeniem mechanizmów rynkowych, stał się początkiem
likwidacji wielu podmiotów spółdzielczych na polskiej wsi, tak w przypadku Agrofirmy
Witkowo był to kolejny etap w rozwoju tego przedsiębiorstwa. Tak funkcjonujące
gospodarstwo spółdzielcze, w odróżnieniu od wielu PGR-ów, pozwoliło w dużym stopniu
na uchronienie przed skutkami tzw. szokowej terapii i niemal całkowitemu wykluczeniu
mieszkańców tych wsi z rynku pracy. Można w tym miejscu zadać sobie pytanie
czy ewentualne wprowadzenie na początku lat 90. XX wieku zabiegu „uspółdzielczania”
PGR-ów wpłynęłoby na złagodzenie procesów rekonstrukcji takiego typu gospodarstwa
rolnego, a także zapobiec w części marginalizacji rodzin popegeerowskich? O ile te nowe
formy gospodarowania oparte byłyby o autentyczne wartości spółdzielcze, ponadto
1

Do opisu wsi wykorzystano następujące źródła: Tomczak P., 2010, Rolnicza spółdzielczość
produkcyjna na Dolnym Śląsku po 1989 roku, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju
Regionalnego, 13, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław; www.agrofirmawitkowo.pl
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dostrzegające potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji kadry kierowniczej oraz zmian
w sposobie zarządzania, to niewykluczone jest to, że odniosłyby podobny sukces, jakim
mogą pochwalić się członkowie Agrofirmy Spółdzielczej w Witkowie. Zapewne cały
ten proces zapoczątkowany na początku lat 90. XX wieku związany z prywatyzacją rolnego
sektora uspołecznionego miałby inne oblicze – wydaje się, że bardziej ludzkie
(jeśli tak można w ogóle powiedzieć). Na pewno nie doszłoby do takiego podziału majątku
popegeerowskiego i pospółdzielczego, który często zasilał prywatne gospodarstwa
wielkoobszarowe, a w mniejszym stopniu prowadził do „upełnorolnienia”, czyli
wzmocnienia gospodarstw o mniejszym areale.

Fot. 1. Witkowo Pierwsze z lotu ptaka
Autor: G. Lickiewicz

Fot. 2. Wieś Witkowo Pierwsze. Na pierwszym planie siedziba Agrofirmy Witkowo
jednego z największych pracodawców w regionie
Źródło: http://www.agrofirmawitkowo.pl/spoldzielnia/galeria/event/Inne%20-%20firma
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Sylwia Staszewska
WYSOKA
województwo lubuskie, powiat międzyrzecki, gmina Międzyrzecz, mezoregion Pojezierze
Łagowskie
Wieś Wysoka liczy 185osób (2015) i położone jest w gminie Międzyrzecz,
w centralnej części województwa lubuskiego, w krainie fizjograficznej Pojezierze
Łagowskie. Wieś ma czytelny układ owalnicy z oryginalnymi zabudowaniami. Ze względu
na nietypową lokalizację wsi na półwyspie, układ jest tym bardziej cenny, szczególnie,
że zachowany w 100%. Na półwyspie wytyczono główną oś komunikacyjną wsi z częścią
centralną nawsia, wzdłuż której zlokalizowano zwartą zabudowę zagrodową schodzącą
pasmowo do brzegów jeziora. Dodatkowym walorem jest różnica wysokości pomiędzy
strefą wejściową gospodarstw, a linią brzegową jeziora. Z drogi zewnętrznej wzdłuż linii
brzegowej („wieś od tyłu”), można podziwiać wysoko wyniesione majestatyczne stodoły
i zabudowania gospodarcze. Układ zabudowy zagrodowej jest historycznie zachowany.
Zabudowa ta wyznacza kształt zagród/podwórek, zamykając je w obszar czworoboczny
(na planie czworokąta). Od frontu dom mieszkalny, przeważnie usytuowany w układzie
kalenicowym, w głębi gospodarstwa stodoła, a po bokach budynki gospodarcze. Struktura
wsi jest więc zwarta, jednolita, kolorystyka spójna, zieleń uzupełnia zabudowę.
Walorem wsi są intymne i malownicze wnętrza urbanistyczne. Tego typu urokliwe
zakątki można spotkać na terenie całej wsi (można by wręcz powiedzieć, że cala trasa
utworzona jest z przenikających się wnętrz, będących we właściwej skali architektonicznej,
tzn.: w których kubatura i wysokość zabudowy współgra z szerokością ulicy).
Sylweta miejscowości jest zwarta, harmonijna, z dominującą wieżą kościoła,
widoczne czerwone dachy budynków w całej strukturze wsi sprawiają wrażenie
uporządkowania, zabudowa jednolita, płynna, zieleń w sylwecie zwarta, zwłaszcza
w jej skrajnych fragmentach. Cenny starodrzew, pola podchodzące do zabudowań
zachowują przedpole widokowe, ich forma jest czysta, bez zaburzeń, w panoramie wsi brak
silnych akcentów, tło stanowi zwarta zieleń. Zieleń wsi tworzy trzy typy form
przestrzennych (płaszczyzny poziome, pionowe i bryły). Widoczne są właściwe stosunki
miedzy formami przestrzennymi, tj. pewna zgodność i współzależność pomiędzy jeziorem
(jako płaszczyzna poziomą) a roślinami drzewiastymi (formą pionową). Zgodnie
z ich właściwościami zieleń we wsi cechuje: jedność, właściwe proporcje, właściwa
perspektywa linearna i powietrzna. Zaletą jest nieliczne występowanie drzew iglastych
we wsi. W Wysokiej jest wiele miejsc dających możliwość wypoczynku. Teren boiska
sportowego, teren rekreacyjno-wypoczynkowy (plaża, plac zabaw dla dzieci, siłownie
zewnętrzna, miejsce na ognisko, stół pingpongowy, kort tenisowy).
WYSOKA – To miejsce IDYLLICZNE, bowiem czas jakby płynął tu wolniej, przenika
się tu sielankowość, sielskość, spokój i wiejskość. ŁAGODNY klimat przyrodniczy sprawia,
że jest tu cieplej, odpowiednio wilgotno, obszar jest przewietrzany, a obfitość zieleni
i obecność bobrów świadczy o bogactwie i wartościach ukrytych w naturalnych elementach
środowiska. DOBRY klimat inwestycyjny sprawia, że działalność związana z turystyką
się rozszerza z roku na rok, że wspólne przedsiębiorcze inicjatywy mieszkańców zostają
w pełni zrealizowane, i wciąż pojawiają się nowe pomysły na dalszy rozwój wsi.
Mieszkańcy zachęcają do współpracy, zdobywają fundusze. PRZYJAZNY klimat społeczny
ujawnia się w otwartości ludzi, w ich życzliwości względem innych, w chęci dzielenia się
dobrami które mają. Tu płoty są niskie, a bramy otwarte, istnieje duże zaufanie i akceptacja.
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TWÓRCZY klimat artystyczny odnajdzie tu ten, kto chce się „schować” we własnych
marzeniach, lub „wydobyć” wartości w postaci autorskich dzieł lub produktów. Miejsce
szczególne na mapie Polski, oderwane od pędzącej rzeczywistości, zatrzymane
w czasie…wyjątkowe.

Fot. 1. Wieś Wysoka z lotu ptaka
Źródło: zdjęcie wykonane w UG Wysoka

Fot. 2. Malownicze wnętrze wsi
Źródło: zdjęcie wykonane w UG Wysoka
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Michał Konopski
ZABUŻE
województwo mazowieckie, powiat łosicki, gmina Sarnaki, mezoregion Podlaski Przełom
Bugu
Wieś Zabuże składa się z dwóch morfologicznie odmiennych, oddzielonych od siebie
polami części. Pierwsza jest ulicówką zespoloną ze wsią Klepaczew, a druga położona bliżej
Bugu, wielodrożnicą. Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego (2011) liczba
mieszkańców Zabuża wynosiła 135 osób. Wieś cechuje niekorzystna struktura
demograficzna – na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada aż 87,5 osób w wieku
nieprodukcyjnym. Podobnie jak wiele obszarów wiejskich tzw. Ściany Wschodniej Zabuże
starzeje się. Młodzi wyprowadzają się do miast. Wiele starych chat i budynków
gospodarczych jest opuszczonych. Nowe zabudowania to głównie drugie domy
mieszkańców Warszawy czy Siedlec.
Nazwa wsi Zabuże sugeruje jej lokalizację – za Bugiem. Jest ona bowiem
od wieków powiązana z położonym po drugiej stronie rzeki Mielnikiem, stolicą jednej
z trzech ziem przedrozbiorowego województwa podlaskiego (uważanego za tzw. historyczne
Podlasie). Zabuże powstało jako przedmieścia grodu mielnickiego, by ochraniać przeprawę
rzeczną do miasta. Mielnik położony był przy dwóch ważnych szlakach handlowych: rzece
Bug pełniącej funkcję arterii między Gdańskiem a Lwowem oraz drodze wiodącej z Wilna
do Krakowa.
Już w XVI wieku we wsi powstał most spinający dwa brzegi Bugu, jedyny na ziemi
mielnickiej. Istniała tu także komora celna do pobierania myta za przejazd na drugą stronę
rzeki. Przeprawa uległa zniszczeniu i w 1554 roku król Zygmunt August wydał pozwolenie
na budowę mostu w położonych o 12 kilometrów na zachód Kózkach. Pomimo istnienia
przeprawy promowej od 1662 roku Mielnik i Zabuże straciły na znaczeniu. Przed okresem
rozbiorów Zabuże było własnością królewską. W czasach Królestwa Polskiego tutejsze
dobra, niemal 950 ha stały się nagrodą za zasługi dla carskiego tronu. W 1873 roku otrzymał
je Michał Ludogowski, urzędnik ds. Królestwa Polskiego w kancelarii cara. Spadkobiercą
Zabuża był jego syn Włodzimierz, który w latach 90. XIX wieku wzniósł nad brzegiem
Bugu murowany dwór. Dotrzemy do niego jadąc aleją, wzdłuż której rosną piękne, stare lipy
stanowiące pomnik przyrody. Nawiązując do osoby właściciela, obiekt zwano
„Władimirówką”. Składał się nań kompleks zabudowań dworskich i park wraz
ze wspomnianą aleją. Wybuch I wojny światowej zniweczył próbę rekonstrukcji mostu
w Zabużu. Podczas ofensywy niemieckiej w sierpniu 1915 roku dwór uległ poważnym
zniszczeniom. W międzywojniu, w prowizorycznie odbudowanym budynku przejętym przez
państwo umieszczono siedzibę Nadleśnictwa Mielnik. W czasie II wojny światowej rzeka
Bug stała się granicą pomiędzy hitlerowskimi Niemcami i ZSRR, a w dawnym pałacu
Ludogowskich ulokowano niemiecką straż graniczną Grenzschutz. Leśnicy wrócili do dworu
po wojnie i do lat 90. Lasy Państwowe prowadziły w nim ośrodek wczasowy. W czasie stanu
wojennego skoszarowano tu jednostki ZOMO. Jak mówią mieszkańcy Zabuża w „pałacu”
osiedlali się też Rosjanie nadzorujący budowę pobliskiego gazociągu.
W latach 90. XX wieku budynek ulegał dewastacji. Dopiero od 1997 roku nowi
właściciele rozpoczęli gruntowny remont całego kompleksu. W roku 2006 dwór
po raz kolejny zmienił właścicieli, którzy stworzyli w nim trzygwiazdkowy hotel
z restauracją oraz spa. W obecnej formie pięknie odrestaurowany dwór przyciąga
odpoczywających tu gości z Polski i zagranicy. Restauracja z tarasem wychodzącym na Bug
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i widokiem na położonym na wzgórzu Mielnik jest dodatkowym walorem tego miejsca.
Obok dworu funkcjonuje bezpłatna przeprawa promowa dla pieszych i samochodów.
Okolice Zabuża są wymarzone do uprawiania turystyki aktywnej. Przez wieś prowadzą
szlaki rowerowe i piesze. Dawnym gościńcem przebiega Nadbużański Szlak Pieszy
oznaczony kolorem czerwonym, biegnący z Kózek do Hrubieszowa o długości 329 km.
Poza malowniczymi nadbużańskimi pejzażami, odwiedzających Zabuże przyciągają
rozległe łąki i lasy. Z powodu słabych, piaszczystych gleb (przeważają grunty 5 klasy),
okolice Zabuża otaczają zwarte kompleksy leśne (głównie mieszane bory sosnowe, grądy,
nadrzeczne łęgi i świetliste dąbrowy). Użytki leśne gminy Sarnaki stanowią aż 39%.
Wieś jest położona na terenie Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu,
nacechowanego wysoką różnorodnością siedlisk – wyróżniono tu ponad 760 gatunków
roślin w tym 22 objęte ochroną gatunkową i 141 gatunków ptaków w tym wiele rzadkich
i ginących. Wieś znajduje się w granicach obszarów NATURA 2000 –Dolina Dolnego Bugu
(PLB140001) oraz Ostoja Nadbużańska (PLH140011). Najbliżej wsi położony jest rezerwat
przyrody Zabuże ze starodrzewem dębowym, interesującymi formami geomorfologicznymi
(suche doliny i głazy narzutowe) i stanowiskami wielu gatunków roślin rzadkich
i chronionych, jak też bogatej awifauny (np. orlik pospolity, gnieźnik leśny, tajęża
jednostronna, pluskwica europejska, pomocnik baldaszkowy). Obok rezerwatu znajduje się
jezioro Trojan – największy naturalny zbiornik wodny na terenie Parku, mający na stałe
połączenie z Bugiem. Okoliczny krajobraz urozmaicają niewysokie, łagodnie zarysowane
wzgórza, pozostałości po zlodowaceniu środkowopolskim. Najwyższe z nich to wzgórze
mielnickie o wysokości 204 m. n.p.m. od wschodu górujące nad rozległymi polami i łąkami.
Podążając na południe w kierunku Serpelic, podziwiać można wysoką, malowniczą skarpę
utworzoną przez meandrujący Bug, na której wśród strzelistych sosen ulokowało się kilka
ośrodków wczasowych. Od północy i zachodu Zabuże otoczone jest lasem. Las stanowi
istotny element życia wsi. Dostarcza mieszkańcom drewna na opał, budulca, malin, jagód
i jeżyn, a także wielu gatunków grzybów powszechnie zbieranych i obecnych w wielu
potrawach lokalnych. Od lata do późnej jesieni wielu Zabużan praktykuje grzybobranie
również w celach zarobkowych. Rzeka Bug, niegdyś tak samo ważna jak las, stanowiąca
środek transportu i źródło pożywienia, dziś pełni głównie funkcję turystyczną i rekreacyjną.
Niegdyś nad brzegami Bugu można było spotkać wiele drewnianych łodzi należących
do mieszkańców wsi, którzy dzięki nim przemieszczali się do Mielnika i łowili ryby.
Wieś Zabuże położona jest na tzw. historycznym Podlasiu (ziemia mielnicka
wchodziła w skład pierwszego województwa podlaskiego istniejącego w latach 1513-1795).
Po reformie administracyjnej w roku 1999 wieś znalazła się w województwie mazowieckim.
Obecny podział administracyjny przyczynił się do zmiany tożsamości regionalnej
mieszkańców Zabuża. Zwłaszcza młodsi utożsamiają się z województwem mazowieckim
czy Mazowszem, starsi natomiast silniej związani są z Podlasiem. Często mówią o Podlasiu
nadbużańskim, czy Podlasiu południowym bądź Podlasiu katolickim, dla odróżnienia
od Podlasia północnego (czy prawosławnego) po drugiej stronie Bugu. Należy podkreślić,
że tożsamość mieszkańców wsi jest bardzo niejednoznaczna i ogólnie słabo wykształcona.
Nierzadko spotykałem się z sytuacją braku odpowiedzi na pytanie o nazwę regionu
zamieszkania. Często w jednej rodzinie przedstawiciel najstarszego pokolenia (80+) mówi
o utożsamianiu się z Podlasiem, jego córka (lat około 50) nie do końca jest pewna czy
mieszka na Podlasiu czy Mazowszu, z kolei jej syn (20+) jest przekonany, że Zabuże
położone jest na Mazowszu. Podlasie, będąc regionem pogranicza, od wieków stanowiło
tygiel kulturowo-narodowościowy. Wieloetapowe procesy osadnicze przyczyniły się
do wykształcenia czterech dominujących obszarów etnicznych: polskiego, ruskiego
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(ukraińskiego), białoruskiego oraz litewsko-jaćwieskiego. Ponadto, obszary położone
na północ od Bugu wzbogaciło osadnictwo tatarskie, a w miastach i miasteczkach
żydowskie. Interesującą cechą wsi Zabuże jest fakt, że jego mieszkańcy w przeszłości
posługiwali się głównie językiem chachłackim (zwanym także językiem prostym
lub tutejszym), który zaliczany jest do dialektów języka ukraińskiego. Dopiero od 1905 roku
po ukazie carskim zezwalającym dawnym unitom na opowiedzenie się za wyznaniem
rzymskokatolickim, język polski zaczął odgrywać większą rolę w życiu społeczności
lokalnej. Jeszcze w latach 60. XX wieku język chachłacki był dość powszechnie używany
wśród mieszkańców Zabuża, położonego niecałe 150 km od Warszawy! Dziś nikt nie mówi
nim na co dzień, lecz najstarsi pamiętają tę miejscową gwarę. Dość powszechnie znany jest
poniższy wierszyk:
Oj chodyw ja ponad Buhom
Oraw sobie pole płuhom.
Czom ty sedysz, czom ne oresz,
Czom do mene ne howorysz.
Wieś Zabuże jest mi bardzo bliska, ponieważ znam ją doskonale od dziecka. Z Zabuża
pochodził mój dziadek, a jego młodszy brat wraz z rodziną nadal tu mieszka. Rodzina
Onuszków zamieszkuje wieś od ponad 100 lat. W położonym o 3 km na południe cmentarzu
w Serpelicach spoczywają moi przodkowie, w tym prapradziadkowie. Mój pradziadek,
ojciec dziadka, Józef Onuszko był miejscowym szewcem, wraz z żoną Marianną mieli
pięcioro dzieci. Ich dom rodzinny spłonął w latach 70. XX wieku, a obecną chatę
sprowadzono w częściach z Janowa Podlaskiego. W Zabużu spędziłem wiele wakacji letnich
i majówek, podczas których mogłem zetknąć się z typowymi pracami w polu
czy gospodarstwie. Te obowiązki, dla mnie – człowieka z miasta – stanowią ciekawą
alternatywę wobec codziennego siedzenia przy biurku. Poza tym, posadzone własnoręcznie
ziemniaki smakują wyjątkowo dobrze. Wspólne biesiadowanie przy stole poszerzyło moją
wiedzę na temat historii Zabuża i okolic, rodzinnych dziejów, lokalnych tradycji i potraw.
Czasem biesiadnicy przypomną miejscową mowę chachłacką czy zaśpiewają zapomnianą
pieśń. Wujek nadal zajmuje się wyplataniem koszyków z gałązek wierzbowych, które
doskonale sprawdzają się podczas wspólnego grzybobrania. Wybierając się do Zabuża,
chętnie zabieram ze sobą rower, dzięki któremu mogę zwiedzać okolicę. Jednym z moich
ulubionych miejsc jest Kozi rynek – tak miejscowi nazywają malowniczy podmokły teren
w środku lasu, nieopodal wsi. Podobno jeszcze w latach 50. XX wieku mieszkańcy
przyprowadzali tu kozy i owce na popas, a zamiast lasu była łąka. Lubię też spacery
nad Bugiem. Śpiew ptaków i odbity w wodzie las łęgowy porastający drugi brzeg skłania
do odpoczynku. Letnimi wieczorami chętnie spędzam czas pod posadzonym przez
pradziadka rozłożystym dębem obserwując zachodzące słońce chowające się za łagodnymi
wzgórzami. Wsłuchuję się w odgłosy wsi przygotowującej się na spoczynek.
Podobnie jak w innych wsiach XXI wieku, w Zabużu również doszło do wielu zmian.
Rolnictwo przestało być głównym źródłem dochodu mieszkańców. Większość z nich jest
na emeryturze. Pozostali pracują w innych sektorach gospodarki, niektórzy świadczą usługi
turystyczne. Wielu jest bez stałego zajęcia, spędzając większość dnia pod sklepem pani
Danusi. Niewielu już Zabużan zajmuje się hodowlą zwierząt, natomiast uprawa roślin często
sprowadza się do pielęgnacji warzyw w przydomowym ogródku. Starzejącym się
mieszkańcom wygodniej zrobić zakupy w lokalnym sklepie czy w coczwartkowej obwoźnej
ciężarówce. Zmotoryzowani zaopatrują się w artykuły spożywcze w Sarnakach, Łosicach
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czy Siemiatyczach. Tradycyjne drewniane chaty coraz mocniej nadgryzione są przez ząb
czasu, opuszczone i zarośnięte studnie nikomu nie służą w dobie kanalizacji i łazienek.
Przy opuszczonych domach, przypominając o dawnych mieszańcach, co rok zakwitają
malwy. Wiele się zmieniło, a jak opowiadał wujek, jeszcze do 1964 roku wieś była
pozbawiona prądu. Odcięta od cywilizacji, przy blasku lampy naftowej, zapachu suszonych
grzybów i cieple bijącym z kaflowego pieca, otulona lasem i Bugiem trwała pozornie
niezmienna.

Fot. 1. Rodzina Onuszków przed swoim domem.
Pierwszy z lewej - Kazimierz, dziadek autora tekstu
Autor: nieznany

Fot. 2. Zabuże. Stary gościniec. Widok
na góre mielnicką
Autor: M. Konopski

Fot. 3. Główna droga w Zabużu
Autor: M. Konopski

Fot. 4. Dwór w Zabużu
Autor: M. Konopski
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Marcin Feltynowski
ZAMOŚĆ
województwo łódzkie, powiat piotrkowski, gmina Czarnocin, mezoregion Równina
Piotrkowska
Wieś Zamość 1 położona jest w województwie łódzkim, powiecie piotrkowskim,
gminie Czarnocin. Zgodnie z podziałem kraju na mezoregiony według J. Kondrackiego,
Zamość leży na Równinie Piotrkowskiej. Rodowód wsi nie jest rozpoznany i trudno jest
wskazać jednoznaczną datę powstania tej jednostki osadniczej. Elementem utrudniającym
rozpoznanie jest fakt, że miejscowość na przestrzeni lat zmieniała swoją przynależność
administracyjną. Do końca lat pięćdziesiątych XX wieku przynależna była do obecnej gminy
Będków, i właśnie z tej perspektywy należy upatrywać etymologii nazwy miejscowości,
która na starych mapach z okresu zaborów występuje jako Zamoście, czyli miejscowość
leżącą za mostem na rzece Miazdze, patrząc od strony wschodniej, czyli głównej
miejscowości administracyjnej –Będkowa. Nazwa Zamoście znajduje również potwierdzenie
w księgach parafialnych Czarnocina z pierwszej połowy XIX wieku. Dopiero w Polsce
międzywojennej nazwa wsi na mapach uległa zmianie na Zamość. Ważnym elementem
historii Zamościa jest fakt, że na wschodnim brzegu Miazgi znajduje się dom rodzinny
noblisty Władysława Reymonta, gdzie ten spędził swoje dzieciństwo.
Analizując przynależność administracyjną wsi Zamość na podstawie posiadanych
materiałów należy stwierdzić, że w 1826 roku miejscowość położona była w województwie
mazowieckim, obwodzie rawskim, powiecie brzezińskim. Przed wybuchem I wojny
światowej Zamość zlokalizowany był w powiecie brzezińskim w guberni piotrkowskiej.
W okresie międzywojennym powołano do życia województwo łódzkie, w którym
zlokalizowany był powiat brzeziński wraz z gminą Będków, której częścią była gromada
Zamość, złożona z jednostek: wieś Zamość, kolonia Zamość, folwark parcele Zamość.
Pomimo zmian granic administracyjnych po II wojnie światowej, Zamość wciąż
zlokalizowany był w województwie łódzkim, powiecie brzeziński, gminie Będków. Reforma
związana z likwidacją gmin doprowadziła do włączenia Zamościa do gromady Prażki.
Podobnie zmiany przyniósł rok 1959 kiedy to gromada Prażki została zlikwidowana,
a Zamość włączono do gromady Czarnocin w powiecie łódzkim. Taki stan rzeczy utrzymał
się do roku 1973, kiedy to na mapę administracyjną powróciły gminy, a Zamość
przyporządkowano do gminy Czarnocin. Zmiany podziału kraju w 1975 roku doprowadziły
do likwidacji powiatów oraz reorganizacji granic województw, w konsekwencji czego,
Zamość wchodzący w skład gminy Czarnocin, stał się częścią województwa piotrkowskiego.
1

Do opisu wsi wykorzystano następujące źródła: Kaleta J., ks. Kucharski J., 2005, Miejsca kultu
religijnego parafii Wniebowzięcia NMP w Czarnocinie. Archiwum Wolbórki Nr 13 Seria I;
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1959 r. w sprawie zmiany granic niektórych
powiatów w województwach bydgoskim, kieleckim i łódzkim oraz zmiany granic miasta Zgierza
w województwie łódzkim. Dz. U. 1959 nr 68 poz. 422; Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Łodzi z dnia 20 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie łódzkim.
Dz. U. WRN w Łodzi 1972 nr 14 poz. 185; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r.
w sprawie określenia miast oraz gmin wchodzących w skład województw. Dz. U. 1975 nr 17 poz. 92;
Kronika Zbiorczej Szkoły Gminnej w Czarnocinie, Rok szkolny 1977/1978; Dziennik Urzędowy
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 1 grudnia 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 4 października 1954 r. dotyczących reformy podziału
administracyjnego wsi. Dz. U. WRN w Łodzi 1954 nr 11 poz. 39.
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Historia wsi Zamość nie jest dobrze rozpoznana, ale na podstawie map historycznych
oraz obecnie funkcjonujących w świadomości nazw, możliwe jest wskazanie,
że miejscowość Zamość złożona jest z trzech tworzących całość elementów: Starego
Zamościa, ciągnącego się od rzeki Miazgi do kapliczki na skrzyżowaniu dróg ZamośćKotliny-Prażki-Czarnocin, Zamościa Folwark, położonego od tejże kapliczki
do miejscowości Zawodzie oraz Zamościa Kolonii, zlokalizowanej na północ od drogi
Zawodzie-Zamość-Prażki-Będków, w tej części wsi do roku 1977 funkcjonowała szkoła
podstawowa, najpierw jako samodzielna jednostka, a później jako Punkt Filialny Zbiorczej
Szkoły Gminnej w Czarnocinie. Folwark w Zamościu upamiętnia kapliczka Matki Boskiej
przy drodze Zamość-Kotliny. Własność ta została rozparcelowana na początku XX wieku.
Podobnie odniesienie do historycznego zagospodarowania i zabudowy wsi ma kapliczka
św. Jana nad zalewem na rzece Wolbórce, która upamiętnia zlokalizowaną w tym miejscu
karczmę. W przypadku tego punktu orientacyjnego historia zatoczyła koło, ponieważ
od 2013 roku funkcjonuje tu nowa Karczma nad Zalewem.
Zdarzenia historyczne doprowadziły do ukształtowania obecnego układu
urbanistycznego wsi, która w dokumentacji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim, została opisana jako wieś sznurowa. Ważnym
impulsem dla rozwoju nowych funkcji społeczno-gospodarczych wsi były również
inwestycje prowadzone pod koniec XX wieku, kiedy to na terenie gminy Czarnocin
powstały dwa zalewy, z czego jeden praktycznie w całości został zlokalizowany w sołectwie
Zamość. Potencjał zbiorników wodnych pozwolił na rozwój funkcji rekreacyjnej, która
upowszechnia się w świadomości mieszkańców od czasu budowy Karczmy nad Zalewem.
Atrakcją rekreacyjno-turystyczną jest również „Quest Droga Zawierzenia”, prezentujący
historię życia świętego Jana Pawła II, którego trzy z dziewięciu stacji, znajdują się
na obszarze Zamościa. Przez Zamość przebiega również Łódzki Szlak Konny, który jest
najdłuższym szlakiem turystyki konnej w Europie.
Obecnie za faunę zbiorników wodnych odpowiedzialne jest Stowarzyszenie
Wędkarskie „Wolbórka”, które działa od 2001 roku. Na terenie wsi zlokalizowana jest
również Ochotnicza Straż Pożarna w Zamościu, posiadająca strażnicę, w której mieści się
świetlica wiejska. W 2017 roku OSP Zamość obchodziło 70 rocznicę powstania.
W Zamościu prężnie działa Koło Gospodyń Wiejskich, które reprezentuje wieś i gminę także
na szczeblu powiatowym. Oprócz dominującej działalności rolniczej w miejscowości
Zamość swoje siedziby mają: cukiernia, warsztat samochodowy, firma transportowa, firma
projektująca meble, dwie stolarnie, firma remontowo-budowlana, przedsiębiorstwo
wykonujące instalacje elektryczne oraz sześć podmiotów zajmujących się działalnością
handlowo-usługową. Przedsiębiorstwa te w większości przypadków opierają się
na samozatrudnieniu, a tylko nieliczne zatrudniają okolicznych mieszkańców.
Tabela 1. Liczba mieszkańców miejscowości Zamość na koniec 2013 i 2016 roku

Liczba mieszkańców
Rok

ogółem

w tym
kobiety

z liczby ogółem osoby w wieku
przedprodukcyjnym produkcyjnym

poprodukcyjnym

2013

302

149

55

191

56

2016

306

157

51

195

60

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z UG Czarnocin.
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Struktura demograficzna Zamościa w ostatnich latach ulega nieznacznej poprawie,
ponieważ liczba mieszkańców nieznacznie wzrosła, jednak liczba osób w wieku
przedprodukcyjnym spada, co jest niekorzystnym zjawiskiem demograficznym. Ciekawostką
wynikającą z krótkookresowych danych jest fakt, że zmianie uległ współczynnik feminizacji
miejscowości i na koniec roku 2016 przewyższał on wartość 100.
Miejscowość Zamość dzięki swojemu położeniu i możliwości łączenia aspektów
gospodarczych ze środowiskiem, kulturą i otwartością społeczną, ma możliwości stać się
centrum turystycznym gminy Czarnocin. Wynika to z uwarunkowań historycznych oraz
środowiskowych, które są wynikiem decyzji władz lokalnych podejmowanych na początku
XX wieku. Ciekawym zjawiskiem, które nie często identyfikowane jest dla podobnych
miejscowości, jest fakt zmian administracyjnych, który prowadził również do innego
podejścia władz lokalnych do tych terenów. Nie bez znaczenia pozostaje bogactwo
kulturalne tego obszaru gminy, które na chwilę obecną nie jest w pełni rozpoznane, co staje
się wyzwaniem zarówno dla autora tekstu, jak również mieszkańców „wsi na granicy”.
Zamość wczoraj

Fot. 1. Ks. J. Kucharski

Zamość dziś

Fot. 2. M. Feltynowski

Fot. 3. Karczma nad Zalewem Zamość
Autor: M. Feltynowski
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Fot. 4. Stary Zamość
Autor: M. Feltynowski

Fot. 5. Stary Zamość
Autor: M. Feltynowski
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Pamela Jeziorska – Biel
ŻUŁAWKI
województwo pomorskie, powiat nowodworski, gmina Stegna, mezoregion Żuławy Wiślane
Wieś Żuławki 1 usytuowana jest w części Prawobrzeżnych Żuław Wiślanych,
natomiast administracyjnie stanowi jedno z sołectw położonej w pasie nadmorskim gminy
Stegna w województwie pomorskim. Żuławki same nie leżą bezpośrednio nad morzem,
oddalone są od niego o ok. 5 km. Wzdłuż wsi płynie rzeka Szkarpawa, która wlicza się
w poczet dróg wodnych tworzących Pętlę Żuław. Pętla Żuławska zaś to ciekawy, nowy
produkt turystyki wodnej Żuław utworzony przez sieć dróg wodnych Wisły, Martwej Wisły,
Szkarpawy, Wisły Królewieckiej, Nogatu, Wisły Śmiałej, Wielkiej Świętej – Tugi, Motławy,
Kanału Jagiellońskiego, rzeki Elbląg i Pasłęki, a także wody Zalewu Wiślanego. Łącznie
stanowi to 303 km, 11 przystani, mieszczących się na terenach 7 gmin. Należy jeszcze
dodać, iż wspomniana rzeka Szkarpawa ma długość 25,4 km i jest w całości spławna, niosąc
ze sobą czyste wody, które sprzyjają bogatej roślinności i zwierzętom (raki, żółwie,
zaskrońce, czaple białe i siwe, orły, kormorany, bobry itp.). W przeszłości rzeką odbywał się
transport wodny, umożliwiając mieszkańcom komunikację z otoczeniem. Z rzeką związana
jest także śluza „Gdańska Głowa” – to ciekawy hydrotechniczny obiekt, zbudowany
w ramach przekopania ujścia Wisły w 1895 roku, co pozwalało regulować poziom wody
na Szkarpawie, a także umożliwiło powrót na tej rzece ruchu statków i barek. Warto
nadmienić, iż powstanie Żuław Wiślanych wiąże się z deltotwórczą działalnością rzeki
Wisły. Naturalny proces nanoszenia utworów rzecznych w głąb lądu zakończył się pod
koniec XIII wieku i od tego czasu rozpoczął się proces osadnictwa na tych terenach.
Współcześnie jest to rozległy, całkowicie równinny teren z jednocześnie występującymi
obszarami depresyjnymi, bogatą i uregulowaną siecią wodną (rzek, kanałów) i bardzo
żyznymi glebami. Bezpośrednie sąsiedztwo wód morskich, ujście rzeki Wisły i sieć licznych
kałanów oraz rzek sprawiają, że jest to teren podmokły i bardzo często nawiedzany przez
powodzie.
Początek osadnictwa datuje się więc na koniec XIII wieku, a okres ten wiąże się
z panowaniem Zakonu Krzyżackiego. Działalność Krzyżaków nie była jednak postrzegana
tylko negatywnie, przeciwnie – przez pryzmat uporządkowanych działań na rzecz
zagospodarowania terenu. To oni bowiem sprowadzili pierwszych osadników, którzy
potrafili skutecznie radzić sobie z kapryśnymi podmokłymi terenami, stanowiącymi
niejednokrotnie duże wyzwanie. W połowie XV wieku (kiedy to tereny te zaczęły podlegać
ponownie państwu polskiemu), rozpoczął się napływ Mennonitów – osadników, którzy
w dużym stopniu doprowadzili do rozwoju Żuław. Jednakże nietolerancyjny zaborca pruski
ograniczył ich działalność, doprowadzając do znacznego ubytku w liczbie ludności. Koniec
drugiej wojny światowej był jednak najtrudniejszym momentem w żuławskich losach, wtedy
bowiem masowo wysiedlano ludność, a zimą 1945 roku wojska niemieckie wysadziły wały
wiślane, niszcząc materialny dobytek tychże terenów. Po zakończeniu wojny, Żuławy
zostały ponownie zasiedlone ludnością niejednorodną, bo pochodzącą z Kresów,
z środkowej i południowo-wschodniej Polski. Konsekwencją takiego „wymieszania” była
1

Do opisu wsi wykorzystano następujące źródła: Jeziorska-Biel P., Marks-Krzyszkowska M., 2017,
Potencjał społeczności lokalnych w rozwoju turystyki wodnej Żuławek, Studia Obszarów Wiejskich,
T. 46, 2017, s. 7-27; Jeziorska-Biel P., Marks-Krzyszkowska M., 2017, Przystań prawdziwych
wartości, [w:] M. Wójcik (red.), Tożsamość i “miejsce”. Budzenie uśpionego potencjału wsi,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 21-29.
177

wielokulturowość mieszkańców i brak transmisji wzorów kulturowych. Nastąpiło zderzenie
różnych tradycji, kultur i praktyk życia codziennego, a w konsekwencji próby stworzenia
własnych, nowych warunków do życia. Trudne losy silnie ukształtowały m.in. wieś Żuławki
i jej mieszkańców, niosąc za sobą wielopłaszczyznowe konsekwencje: społeczne, kulturowe,
przestrzenne i inne.
To, co warte jest również dodania, to to, iż specyfika przestrzenna Żuław Wiślanych
polega przede wszystkim na otwartym krajobrazie całkowicie ukształtowanym przez
człowieka, będącym wyłącznie wytworem kulturowym (a nie pierwotnym czy naturalnym).
Nie oznacza to jednak, że jest on nieharmonijny czy zdegradowany ludzką działalnością.
Wręcz przeciwnie. W znakomitej części zachowuje bogactwo form zagospodarowania
minionych okresów, jest nasycony różnorodnymi elementami wielokulturowego dziedzictwa
architektonicznego i inżynierskiego. Do dziś zachowała się także wiodąca – rolnicza –
funkcja tych terenów.
Motywy wyboru wsi Żuławki jako miejsca ważnego, lubianego, naznaczonego
życzliwymi i wyczekiwanymi powrotami, mają dwojaki charakter. Po pierwsze,
jest to zachwyt wspomnianymi już walorami dziedzictwa kulturowego miejscowości. Mam
na myśli domy podcieniowe (tzw. perły dawnej architektury terenu). To budowle
o szkieletowej konstrukcji, z wysuniętym od frontu piętrem wspartym na drewnianych
słupach. Niepotwierdzona tradycja głosi, że liczba kolumn odpowiadała liczbie łanów
w gospodarstwie. Według niektórych opisów, domy te dorównywały niekiedy, a nawet
przewyższały ozdobami, polskie dwory. Pierwotnie podcień był wykorzystywany jako
pomieszczenia gospodarcze: tkalnie, suszarnie, czasem letnie pomieszczenie
dla pracowników sezonowych. W Żuławkach obecnie istnieją cztery takie domy, których
stan zachowania można określić jako dobry. Jeden z nich to dzieło najsłynniejszego
budowniczego żuławskich domów, Petera Loewena. Na tych domach, ale nie tylko na nich,
widać szczególną dbałość o detal – mowa o urokliwych zdobieniach, czyli
tzw. Laubzekinach. Są to elementy dekoracyjne mające postać drewnianych ornamentów
umieszczanych w szczytach budynków ganków jako wspornik i ozdoba okien. Znakomitym
walorem wsi jest nie tylko nasycenie tymi elementami starych zabytkowych budynków, lecz
także pielęgnacja tradycji, poprzez umieszczanie ich w nowych posesjach i tablicach
informacyjnych.
Zatem obok motywów stosunkowo obiektywnych, jako drugie należy wymienić
motywy o charakterze subiektywnym i prywatną fascynację miejscem. Pierwsze spotkanie
z Żuławkami miało podłoże zawodowe, ale kolejna rewizyta była już osobistym wyborem.
Wieś ta odsłania przed przybyszem najlepsze cechy społeczności lokalnej, jej otwarte
ramiona, bezinteresowną gościnność oraz wrażliwość. To jedno z tych miejsc, do których
wraca się z radością zarówno realnie, jak i we wspomnieniach. To również jedno z tych
miejsc, na które bez wątpienia powinno się znaleźć czas w swoich podróżach.
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Fot. 1. Dom podcieniowy w Żuławkach
Autor: P. Jeziorska-Biel

Fot. 2. Fragment żuławskiej przystani wyłaniącej
się zza drzew
Autor: P. Jeziorska-Biel

Fot. 3. Rejs rzeką Szkarpawą
Autor: P. Jeziorska-Biel
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Aleksandra Jezierska-Thöle
ŻYWY
województwo warmińsko-mazurskie, powiat giżycki, mezoregion Kraina Wielkich Jezior
Mazurskich
Żywy 1 to mała wieś sołecka położona w gminie Kruklanki w powiecie giżyckim
w granicach województwa warmińsko-mazurskiego. Odległość do gminy Kruklanki wynosi
9 km, zaś do Giżycka i Węgorzewa 20 km. W latach 1975–1998 wieś należała
administracyjnie do województwa suwalskiego. Dawna niemiecka nazwa tej wsi, stosowana
do 1945 roku to Siewen. Fonetyczne brzmienie „Zywyn” przypomina obecną polską nazwę.
Starsi ludzie do dzisiaj posługują się również lokalna nazwą „Siewki”. Jest to typowa wieś
ulicówka o zwartej zabudowie ciągnącej się po obu stronach głównej drogi i regularnym
układzie pól uprawnych.
O historii tego miejsca świadczą stare poniemieckie zabudowania gospodarcze
z kamienia i czerwonej cegły, zaś pozostałe przy drodze stare 100 letnie aleje lipowe –
pachnące miodem i herbatą, dające zacienienie latem i ochronę przed wiatrem zimą
przypominają o gospodarności i zaradności tutejszych mieszkańców.
Znaczenie i funkcje wsi Żywy przedstawiono na podstawie bogatej i zawiłej historii
tego miejsca pod względem etnicznym, gospodarczym i religijnym, kształtującej się pod
wpływem kultury Mazur, Prus Wschodnich, Litwy, Kurpiów, Mazowsza i Ukrainy.
Społeczności, które zamieszkiwały wieś Żywy przez wieki zagospodarowywały
ją, karczowały puszczę, osuszały bagna, regulowały jezioro, budowały gospodarstwa rolne
oraz drogi. Wiadomości historyczne zaczerpnięto głównie z kronik rodziny Thierau
zamieszkałej tu od 1730 roku w gospodarstwie nr 21 (obecnie Gospodarstwo
Agroturystyczne Dorota Jaworska).
Lokalizacja wsi (według J. Kondrackiego) na terenie prowincji Niżu
Wschodniobałtycko-Białoruskiego,
podprowincji
Pojezierzy
Wschodniobałtyckich,
makroregionu Pojezierza Mazurskiego oraz mezoregionu Krainy Wielkich Jezior
Mazurskich świadczy o jej wielkich walorach przyrodniczo-krajobrazowych. Wieś Żywy
położona jest na południowo-wschodnim brzegu Jeziora Żywy, o rozwiniętej linii brzegowej
oraz na skraju Puszczy Boreckiej, pierwotnych fragmentów lasu cennych pod względem
przyrodniczym. Okolice Żywego jeszcze na początku XIII wieku zamieszkiwane były przez
pogańskie plemiona pruskie Galindów. Początki osadnictwa sięgają czasów kolonizacji
wschodnich terenów Prus Książęcych, państwa utworzonego na podstawie traktatu
1

Do opisu wsi wykorzystano następujące źródła: Białuński G., 1996, Osadnictwo regionu Wielkich
Jezior Mazurskich od XIV do początku XVIII wieku – starostwo leckie (giżyckie) i ryńskie. Olsztyn;
Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen. 1890; Der
Regierungs-Bezirk Gumbinnen nach seiner Lage, Begränzung, Größe, Bevölkerung und Eintheilung,
Gumbinnen 1818. 1981, VfFOW, Sonderschrift 48, Hamburg; Die Gemeinden und Gutsbezirke des
Preussischen Staates und ihre Bevölkerung. I Provinz Preußen 1871; Dzieje rodziny rodziny Thierau
zamieszkałej w Siewen (Żywy) od 1970 do 2000 roku.- maszynopis; Gemeindelexikon für das
Königreich Preußen I (Ostpreußen). 1905; Gemeindelexikon für das Königreich Preussen. 1888,
Berlin; Gemeindelexikon für den Freistaat Preußen. 1931. Band I: Provinz Ostpreußen, Berlin;
Gemeindelexikon für den Freistaat Preußen. 1944, Band I: Provinz Ostpreußen, Königsberg; Haffner
S., 1996, Prusy bez legendy: Zarys dziejów. Oficyna Historii XIX i XX wieku, Warszawa;
Jackiewicz-Garniec M., Garniec M., 1999, Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich, Olsztyn;
Samsonowicz H., 1981, Encyklopedia Historii Gospodarczej Polski do 1945 roku. Wiedza
Powszechna, Warszawa; Statistisch-Topographisches Adreß-Handbuch von Ostpreussen, Commission
bei Wilhelm Koch, Königsberg 1857; Toeppen M., 1858, Historisch-comparative Geographie von
Preussen. Gotha; http://genwiki.genealogy.net/Siewen
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krakowskiego z 1525 roku. Kolonizacja wsi trwała najprawdopodobniej w latach
30. XVI wieku (przywilej nie zachował się) i odbywała się bez wolnizny, tj. przywileju
pozwalającego na użytkowanie ziemi pańskiej bez ponoszenia za to stosownych opłat.
Nazwa Żywy (niem. Siewen) po raz pierwszy wzmiankowana była w 1540 roku. Kolejna
akcja kolonizacyjna przeprowadzona została w XVII wieku w ramach zasiedlania
zniszczonych przez choroby (tyfus plamisty) i wojny (ze Szwedami) obszarów Prus
Wschodnich. W latach 1650-1709 do wsi Żywy przybywali Szwajcarzy z okolic Salzburga,
w 1710-1732 Prusacy, a następnie w 1732-1750 Litwini. Zakładano wsie kolegialne. Do wsi
Żywy kierowane były głównie rodziny wielodzietne – rolnicy, osoby samotne otrzymywały
pracę w majątku ziemskim. We wsi nie osiedlano rzemieślników, kierowano ich do miast,
czego skutki widoczne są do dnia dzisiejszego. Nowi osadnicy w ramach pomocy ze strony
państwa otrzymali równe, co do wielkości gospodarstwa (16,8 ha) oraz fundusze
na ich rozbudowę oraz zakup zwierzyny (koni, osłów, kóz, bydła, świń, owiec, gęsi i kur)
zbóż (żyta i lnu) oraz maszyn gospodarskich (wozy, płozy, brony, pługi, kotły, worki,
zaprzęg konny itp.). Przez okres pierwszych 6 lat mężczyźni zwolnieni byli ze służby
wojskowej. Na osadników nakładano wiele obowiązków. Do 1812 roku prawo zakazywało
zdobycie wykształcenia poza rolniczym. W późniejszym okresie wydawano pozwolenia
na wyuczenie zawody kowala, krawca oraz stolarza. Mieszkańcom nie wolno było
opuszczać wsi, aż do 3 pokolenia. Ucieczka groziła śmiercią. Dodatkowo zderzenie wielu
kultur (szwajcarskiej, pruskiej, niemieckiej i litewskiej) oraz tęsknota za rodzinnym
miejscem nie sprzyjała zacieśnianiu stosunków międzysąsiedzkich. W 1785 roku w Siewen
znajdowało się 28 domostw, do 1818 roku ich liczba zwiększył się do 32. Z powodu ciężkich
prac polowych oraz wyjątkowo złych warunków pogodowych dochody gospodarstwa przez
pierwsze dwa pokolenia była bardzo małe. We wsi panował głód i bieda. Najbardziej
tragicznymi latami był przełom 1739/41 oraz 1770/73, intensywne opady deszczu
przyczyniły się do klęski nieurodzaju, zaś bardzo ostra zima w 1750 roku (zwana małym
zlodowaceniem, temperatury spadały poniżej -30oC) zdziesiątkowała zwierzynę.
W tym czasie nie uprawiano jeszcze ziemniaka (wprowadzono je w 1820 roku).
W XIX wieku mieszkańcy Żywego mocno ucierpieli na skutek toczących się wojen
napoleońskich (1806-1814). Obowiązkowe dostawy żywności, koni, zwierzyny, wełny oraz
drewna dla wojska, kontrybucje, kradzieże oraz straty w ludziach (głównie mężczyzn)
przyczyniły się do spadku plonów, czego skutki odczuwane były aż do 1850 roku.
Ożywienie gospodarcze nastąpiło w 1820 roku z chwilą uwłaszczenia chłopów. Przeciętne
gospodarstwo posiadało konie, dwie kozy, dwie krowy, dwa świnie oraz drób. W strukturze
upraw dominowało żyto oraz len, owies i jęczmień stanowiły niewielką część upraw.
Nie uprawiano jeszcze koniczyny ani lucerny. W przydomowych zagrodach sadzono
brukiew, marchew, buraki, groch i fasolę. W 1820 roku do uprawy zaczęto wprowadzać
ziemniaki. We wsi pojawiły się pierwsze murowane ziemianki (pozostały do dnia
dzisiejszego). Podstawowym pożywieniem była breja- zupa mączna, mleczna, ziemniaki,
kapusta, brukiew oraz okazjonalnie chleb i wędzone mięso. Łowienie ryb w pobliskim
jeziorze było zabronione, podobnie polowanie na dzikie zwierzęta. W kronikach rodziny
Thierau zapisano, że „pomimo dobrego wykształcenia uzyskanego w lokalnej szkole
większość młodzieży pozostawała w rodzinnej wsi. Tu przychodziła na świat i tu umierała.
Jedynym oknem na świat był jarmark w pobliskich Kruklankach”.
W 1828 roku w Żywem powstał pierwszy samorząd wiejski (Dorfschulze -sołtys)
z wieloma uprawieniami, m.in. wydawał zezwolenia na założenie młyna, piekarni czy
rzeźnika. Ponowna klęska nieurodzaju wystąpiła w latach 1811, 1816, 1836, 1844, 1856.
Na skutek złych warunków pogodowych (następujące po sobie deszczowe lata) upadło wiele
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gospodarstw, a zbiedniała ludność emigrowała do Ameryki Południowej (Brazylii).
Dodatkowo w 1863 roku przez wieś przeszła czarna ospa, zaś w 1866 roku tyfus plamisty.
Z powodu śmierci dużej liczby dzieci z głodu i wycieńczenia wprowadzono do szkół
obowiązek wydawania posiłków od listopada do lipca. W zawodach rolniczych pojawiły się
specjalizacje. U gospodarza (Bauera) pracował parobek i pachołek (Knecht, Mägde),
zaś w majątku ziemskim zatrudniani byli robotnicy najemni oraz zootechnik, owczarz,
oborowy, masztalerz, pasterz. Do prowadzenia majątku zatrudniano kamerdynera,
administratora oraz fachowców np. leśnika, stolarza, kowala, a także kucharza i pokojówki.
Majątek ziemski w Żywem stanowił i stanowi do dzisiaj jedyny zakład pracy we wsi. Ważną
rolę odgrywały stosunki wyznaniowe, gdyż kształtowały się tutaj relacje między
protestanckimi Prusami (parafia ewangelicka) w Kruklankach (niem. Kruglanken),
a katolickimi osadnikami z Mazowsza (parafia katolicka) w Giżycku (niem. Lötzen).
Wprowadzenie obowiązku szkolnego w 1717 roku przez króla Prus Fryderyka Wilhelma
I Hohenzollerna zaowocowało założeniem we wsi szkoły powszechnej. Regulamin szkolny
nakładał obowiązek uczęszczania do szkoły 2-3 dni w tygodniu latem oraz 5 dni zimą.
W 1853 roku uczęszczało do szkoły 93, a w 1935 roku 42 uczniów. Szkoła zatrudniała
jednego nauczyciela. Po II wojnie światowej szkoła została zamknięta. W 1867 roku liczba
ludności wynosiła 328. W 1910 roku liczba mieszkańców zmniejszyła się do 284 a następnie
wzrosła do 294 w 1925 roku. Nagły wzrost mieszkańców Żywego związany był
m.in. z napływem Niemców z głębi Rzeszy w celu wygrania plebiscytu na Mazurach
(przeprowadzonego 11 lipca 1920 roku). Do wybuchu wojny liczba ludności zmniejszyła się
do 259 osób. W okresie I wojny światowej wieś Żywe opustoszała na skutek poboru
mężczyzn do armii cesarskiej (walczyli na froncie we Francji) oraz ucieczki pozostałej
części rodziny przed wojskiem rosyjskim. W Żywem Rosjanie urzędowali do 1815 roku.
Gospodarstwa zostały rozkradzione i zniszczone. W maju 1915 roku mieszkańcy Żywego
otrzymali dodatkową pomoc ze strony rządu na odbudowę gospodarstw. Stan zwierząt
gospodarczych sprzed 1914 roku osiągnął 100% dopiero w 1929 roku.
W okresie II wojny światowej we wsi pracowali robotnicy przymusowi z Francji.
W styczniu 1945 roku w obawie przed armią radziecką niemieccy mieszkańcy Żywego
opuścili swoje gospodarstwa i drogą morską próbowali przedostać się na zachód.
Do zniszczonych i rozgrabionych gospodarstw wprowadzali się nowi osadnicy – przede
wszystkim ludność polska przybyła z Polski centralnej i przyległych województw oraz
repatrianci ze Wschodu. Znaczną część społeczeństwa stanowi ludność ukraińska
przesiedlona w ramach akcji „Wisła”. Wieś Żywy kolejny raz w historii zmagała się z biedą
i nową formą organizacji. Po 1945 roku na mocy reformy rolnej na bazie poniemieckiego
majątku ziemskiego (należał do rodziny Zieglerów oraz Wilke) o powierzchni 200 ha
utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne Żywy. W latach powojennych w miejscowości
działało kółko rolnicze. Pozostałością folwarku jest dwór zbudowany na przełomie
XIX i XX wieku – prostokątny budynek parterowy z dwuspadowym dachem oraz płaskim
ryzalitem z przodu pełniący obecnie funkcję mieszkalną oraz zabytkowa gorzelnia.
W 2016 roku Żywy łącznie z Kamienna Strugą (niem. Steinbach) liczyła
109 mieszkańców, co stanowiło zaledwie 1/3 mieszkańców z roku 1939.
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Ryc. 1. Zmiany liczby ludności we wsi żywy w latach 1857-2016
Źródło: Amtsblatt… 1874; Die Gemeinden…, 1887; Gemeindelexikon…1905, 1931; stat.gov.pl

W strukturze płci przeważają mężczyźni (54,6%). Współczynnik feminizacji wynosił
83 k/100 mężczyzn.
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Ryc. 2. Struktura płci i wieku we wsi Żywy w 2016 roku

Z uwagi na ograniczony rynek pracy w Żywym (w 2016 roku zarejestrowane były
3 podmioty gospodarcze – usługi leśne i agroturystyka), większość mieszkańców dojeżdża
do pracy do pobliskich Kruklanek lub Giżycka. Obecnie najważniejszą funkcją Żywego jest
turystyka. Na terenie wsi działa gospodarstwo agroturystyczne powstałe na bazie
poniemieckiego gospodarstwa rolnego rodziny Thierau, którego właścicielem jest dr Dorota
Jaworska (absolwentka SGGW W Warszawie). Gospodarstwo pełni nie tylko funkcję
turystyczną ale również jest animatorem lokalnej kultury i tradycji. Turystom oferuje
się potrawy i wypieki według starych mazurskich recept. Goście mogą wziąć udział
w ręcznej produkcji czekoladek a także zapoznać się z pracą gospodarstwa. Podczas prac
remontowych starano się zachować oryginalne wnętrza (kominek, piec kaflowy) oraz układ
pomieszczeń 100 letniego domu. Podobnie adaptacja pomieszczeń gospodarczych w pełni
zachowała ducha ówczesnej epoki. Gospodarstwo czynne jest przez cały rok.
Żywy – z pozoru cicha spokojna wieś – dopiero zapoznanie się z jej trudną i zawiłą
historią wydobędzie głębie i ducha tej miejscowości. Wieś zasługuje na uwagę z racji
jej położenia na styku wielu kultur: Prus, Litwy, Rosji, Mazur, Kurpiów oraz bardzo bogatej
i zawiłej historii. Historię wsi oparłam m.in. na kronikach rodziny Thierau (1700-1945)
mieszkającej w gospodarstwie rolnym pod nr 21 oraz własnych obserwacji i wywiadów
z mieszkańcami. Do wsi Żywe na wakacje letnie i zimowe przyjeżdżam już od 15 lat.
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Ryc. 3. Żywy-układ wsi ulicówki w 1944 roku
Źródło: http://genwiki.genealogy.net/Siewen

Fot. 1. Pozostałości 150 letniej alei lipowej oraz poniemieckiej zabudowy z początku XX wieku
we wsi Żywe w 2016 roku
Autor: D. Jaworska, A. Jezierska-Thöle

Fot. 2. Zabytkowa gorzelnia pochodząca
z przełomu XIX/XX wieku w Żywem
Autor: D. Jaworska, A. Jezierska-Thöle

Fot. 3. Gospodarstwo agroturystyczne Doroty
Jaworskiej powstałe na bazie poniemieckiego
gospodarstwa Thierau w 2017 roku
Autor: D. Jaworska, A. Jezierska-Thöle
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