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Wstęp
Dziedzictwo kulturowe jest ważnym czynnikiem rozwoju agroturystyki  

i turystyki wiejskiej. Turyści przybywający na wypoczynek, pragną poznać hi-
storię i kulturę regionu. Zatem posiadanie wiedzy, w tym zakresie przez orga-
nizatorów wypoczynku w tym również właścicieli gospodarstw agroturystycz-
nych jest nieodzowne.

Czym jest dziedzictwo kulturowe dla turystyki?
Kultura czy inaczej dziedzictwo kulturowe to całokształt materialnego i du-

chowego dorobku ludzkości, narodu i epoki - tak określa znaczenie tego słowa 
Słownik Wyrazów Obcych. Pod pojęciem tego słowa rozumie się także poziom 
rozwoju dorobku ludności, społeczeństw, grup i jednostek. Mówimy też o kul-
turze rolnej, jako o sposobach uprawy roli, czy nawet o formach gospodaro-
wania na wsi. Poziom kultury rolnej, specyficzny pejzaż sadów, pszenicznych 
łanów, tyczek z fasolą może być walorem turystycznym.

W ramach dziedzictwa kulturowego wymienić można dwie główne, wza-
jemnie powiązane grupy: dorobek kultury materialnej oraz dorobek w ramach 
kultury duchowej. 

Dorobkiem kultury materialnej wsi będą zatem:

 ¤ krajobrazy będące rezultatem wielowiekowego wpływu człowieka na dane 
środowisko,
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 ¤ nieruchomości, budynki działalności rolniczej, rzemieślniczej, przemysło-
wej, wypoczynkowej, związanej z życiem wspólnoty, świadczące o specy-
ficznej aktywności lub stylu architektury,

 ¤ dobra ruchome, przedmioty codziennego użytku (np. meble w stylach re-
gionalnych, ceramika), przedmioty związane z kultem religijnym (np. wy-
posażenie kościołów, kaplic) i z lokalnymi tradycjami (wozy karnawałowe, 
herby poszczególnych wsi i miasteczek),

 ¤ produkty, specyficzne gatunki roślin, lokalne rasy zwierząt, a także produk-
ty przetworzone (wina, sery, wędliny, itp.).
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Dorobkiem kultury duchowej (niematerialnej) są:

 ¤ techniki i umiejętności wpływające na powstawanie krajobrazów, budowę 
domów, produkcję sprzętów domowych i wytwarzanie produktów lokal-
nych,

 ¤ lokalne dialekty, muzyka, literatura mówiona wywodzące się z tradycji nie-
piśmiennej, również opowiadania i legendy, w których występują osoby  
i miejsca stanowiące część lokalnej historii, a także nazwy miejscowe, od-
zwierciedlające historię lub osobliwe cechy miejsc,

 ¤ zachowania zbiorowe takie jak niektóre zwyczaje (procesje, pochody, itp.) 
lub święta (kalendarzowe, rolnicze, religijne).
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Jak odkryć dziedzictwo w mojej miejscowości? 
Wystarczy rozejrzeć się wokół siebie i wyłapać to, co najciekawsze w mo-

jej miejscowości. Można powiedzieć, że w każdej wsi jest pewien krajobraz, 
architektura, zachowania zbiorowe. Mieszkańcy niektórych wsi mogą pochwa-
lić się malowniczymi krajobrazami, inni interesującą architekturą, a jeszcze 
inni bogatymi tradycjami obchodzenia świąt.

Najważniejsze jest jednak, żeby odkrywając dziedzictwo kulturowe swojej 
wsi, miasteczka, zastanowić się - co jest u nas takiego cennego, co chcielibyśmy 
zachować dla przyszłych pokoleń? Być może w tych poszukiwaniach cennym 
narzędziem okaże się schemat dzielący dziedzictwo na materialne i niemate-
rialne. Taką wstępną inwentaryzację mogą wykonać mieszkańcy wsi, natomiast 
kolejny krok polega na zrobieniu profesjonalnego inwentarza dziedzictwa. Na 
tym etapie można zaprosić osoby z zewnątrz do pomocy (np. konserwatora 
zabytków) lub zaangażować np. miejscowego historyka – pasjonata, który  
z ogromną przyjemnością włączy się do prac nad spisywaniem tego, co mamy. 
Ważne jest, żeby mieć całościowy obraz naszych skarbów.

Obiekty kultury i ich turystyczna atrakcyjność
Atrakcyjnymi turystycznie i god-

nymi opieki są nie tylko te obiekty, 
które urzędowo uznano za zabytki. 
Mogą być nimi „kandydaci” do miana 
zabytków, ale także obiekty świadczą-
ce o odrębności kulturowej regionów 
czy miejscowości. Walorami takimi 
mogą cechować się na przykład ka-
pliczki, których występowanie na 
danym terenie wzbogaca krajobraz  
i świadczy o kulturze mieszkańców.

Obiekty sakralne – kościoły

Mają one dla przybyszów znaczenie 
religijne i kulturowe. Szczególną rolę 
pełnią sanktuaria religijne, zwłaszcza 
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te, które od stuleci są celem piel-
grzymek przybywających nawet  
z najodleglejszych zakątków 
kraju i z zagranicy. 

W Małopolsce najbardziej 
charakterystycznymi są sanktu-
aria maryjne (np. sanktuarium 
w Kalwarii Zebrzydowskiej, 
Ludźmierzu, Zakopanem, Czer-
nej i wiele innych pięknych 
świątyń, o których w tym opracowaniu trudno opowiedzieć. Licznie odwiedza-
ne są Wadowice – miasto rodzinne Ojca Świętego – Jana Pawła II.

Obszary pogranicza kultur i wyznań same w sobie stanowią bogac-
two kulturowe. Należy wspomnieć o świątyniach katolickich obrząd-
ku wschodniego, prawosławnych, protestanckich. W wielu dawnych cer-
kwiach prawosławnych i greko-katolickich przywracane jest dawne życie 
religijne, a pogłębianie się ekumenizmu pozwala na odprawianie nabo-
żeństw w różnych obrządkach. Ośrodkami kultu prawosławia w Mało-
polsce to okolice Nowego Sącza, Gorlic. Szczególnie urzekają pięknem 
świątynie drewniane, m.in. w Lipnicy Murowanej, Sękowej, Dębnie, Bina-
rowej. Liczne skupiska świątyń zachowały się na Podhalu. Informacjami  
o świątyniach oraz świadczonych posługach religijnych powinny dysponować 
również gospodarze kwater.

Wiejskie domy mieszkalne

Zabytkowe chaty wiejskie rzadko pełnią dziś dawną rolę. Trudno też na-
kłaniać mieszkańców, by nie dokonywali we wnętrzach swych siedzib jakich-
kolwiek zmian umożliwiających poprawę i unowocześnienie warunków życia. 
Niekiedy właściciele „niepotrzebnych” już domostw chętnie odstępują je przy-
byszom z zewnątrz, którzy przeznaczają je na cele letniskowe, wynajmując je 
czasami turystom. 

Chaty w wielu regionach różnią się od siebie, ale też z biegiem lat w ich 
konstrukcji i rozplanowaniu pojawiają się liczne zmiany, wynikające z postępu 
techniki, obyczajów, zamożności. Różnice architektoniczne zauważają jedy-
nie specjaliści. Turystów natomiast interesują jedynie ciekawostki. Wszyscy 
zachwycają się wspaniałymi malowidłami pokrywającymi domy w Zalipiu na 
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Powiślu Dąbrowskim w okoli-
cach Tarnowa. Ciekawą archi-
tekturą wyróżniają się chaty 
góralskie, powstałe według 
stylu stworzonego przez Stani-
sława Witkiewicza (styl zako-
piański) łączącego zdobnictwo 
góralskie z elementami sece-
syjnymi. Dziedzictwo kulturo-
we wsi to nie tylko pojedyncze, 
zadbane obiekty, zbudowane  
w regionalnym stylu. Znacze-
nie ma ogólna estetyka całej zabudowy, która jest dowodem kultury mieszkań-
ców i podnosi atrakcyjność turystyczną ich miejscowości. Kontrasty pomiędzy 
zabytkową chatą – muzeum a pospolitą architekturą wsi z zaniedbanymi doma-
mi i ich zaniedbanym otoczeniem mogą być dla gości odstraszające.

Skanseny

Skanseny zwane muzeami budownictwa ludowego lub parkami etnogra-
ficznymi, to miejsca, w których gromadzone są obiekty wiejskiego budownic-
twa, przeniesione z najbliższej okolicy. Eksponatami skansenów są stare domy 
mieszkalne, gospodarcze m.in. młyny stodoły, wiatraki. 

Rolą skansenów zatem, jest zachowanie dla potomności nielicznych prze-
jawów kultury materialnej wsi, które z racji stałego rozwoju techniki stają się 
niepotrzebne dawnym właścicielom, a przez to niekonserwowane popadają  
w ruinę, są skazywane na zniszczenie. 
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Często skanseny stają się atrakcją środowiskową, spełniają funkcje edu-
kacyjne, uczą szacunku dla zabytków, wsi i jednocześnie bawią nie tylko 
dzięki eksponatom, ale również poprzez imprezy folklorystyczne, pokazy  
i naukę dawnych rzemiosł, degustacje.

Imprezy – wydarzenia lokalne
W wielu regionach kraju organizowane są cykliczne imprezy folklorystycz-

ne, które przyciągają rzesze turystów. Święto Kwitnącej Jabłoni w Łącku, Fe-
stiwal Koronki Klockowej w Bobowej, Konkurs „ Malowana Chata” w Zalipiu, 
Konkurs Palm Wielkanocnych w Lipnicy Murowanej stały się bardzo znane 
i bywają wspaniałym pretekstem do 
promowania atrakcji regionu. 

Tradycje chrześcijańskie roku ob-
rzędowego to m.in. procesje Bożego 
Ciała, szopki, kolędnicy i inne zwy-
czaje, które przetrwały w niektórych 
regionach np. Siuda Baba czy Puche-
roki (okolice Krakowa).

Wydarzenia religijne, a wśród nich 
odpusty cieszą się zainteresowaniem. 

Mają one obok wymiaru religijnego 
– także wymiar kulturowy. Warto, 
by imprezy dorocznego kalendarza 
wydarzeń nawiązywały do dawnych 
tradycji. Ocali je to od zapomnienia  
i zwiększy atrakcyjność pobytów.
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Ludzie i ich talenty
To największy kapitał kultury wsi polskiej. Talenty gawędziarskie, kroni-

karskie, plastyczne, muzyczne i inne mogą i powinny być wykorzystywane 
ku uatrakcyjnieniu ofert turystycznych. Wiejscy artyści, pisarze, malarze i inni 
twórcy nie zawsze mogą brać udział w imprezach w odległych miejscowo-
ściach. Możliwość zaprezento-
wania się przed publicznością – 
gośćmi wiejskich kwater może 
być dla nich okazją do zdoby-
cia rozgłosu.

Malarstwo na szkle Podha-
la, malowidła ludowe na tkani-
nach, koronki, wyroby kowal-
skie, ceramika, rzeźba – cieszą 

się dużym uznaniem gości 
jako pamiątki. Warto, by pra-
cownie twórców były odpo-
wiednio oznakowane, ich ad-
resy trafiały do informatorów, 
a dzieła do miejscowych skle-
pów czy punktów sprzedaży 
np. wiejskich galerii.

Podsumowanie
Turystka jest jednym z bodźców do zachowania, a może i odtworzenia dzie-

dzictwa. W krótkim przeglądzie atrakcyjności turystycznej kultury wiejskiej 
niemożliwe jest zaprezentowanie pełnego wachlarza możliwości. Dla turystyki 
trzeba wykorzystać wszystko: tradycje polskiego roku obrzędowego, umiejęt-
ności ludzi, zabytki kultury materialnej. Nie oznacza to, że zainteresowania 
uczestników ruchu turystycznego mają się obracać tylko wokół kultury dawnej 
lub wzorowanej na dawnej. Wręcz przeciwnie - godna uwagi jest kultura dzi-
siejszej wsi – powstająca w naszych czasach. Wszystko to, czym różni się jedna 
wieś od drugiej - jest wielkim kapitałem. Trzeba zachować dla potomności jak 
najwięcej oryginalnych przejawów kultury wsi, nie lekceważąc jednocześnie 
tego, co powstało w nowszych czasach.
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