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FUNKCJA TURYSTYCZNO-REKREACYJNA WSI
Eleonora Gonda-Soroczy ska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc!awiu
Streszczenie. Na przyk!adzie kilku dolno"l#skich wsi omówiono mo$liwo"% rozwoju
w nich funkcji turystyczno-rekreacyjnej, wykorzystuj#c elementy dziedzictwa kulturowego, warunki naturalne, krajobrazowe. Przedstawione wsie maj# szanse w nied!ugim czasie
zmieni% swoje oblicze, zosta% „odkryte” przez ludzi poszukuj#cych sposobów na $ycie
poprzez m.in. rozwój turystyki na wsi, poznane przez osoby szukaj#ce miejsc wypoczynku
w"ród wiejskich krajobrazów i zabytków. Na obecny stan obiektów na wsi, powstawanie
nowych inwestycji i ochron& istniej#cych, cz&sto cennych zabytków architektonicznych
wp!yw ma w du$ej mierze sytuacja gospodarcza, zaanga$owanie mieszka ców, w!adz lokalnych, prawid!owa polityka przestrzenna. Liczne przyk!ady "wiadcz# o tym, i$ umiej&tno"% wykorzystania walorów naturalnych, elementów dziedzictwa kulturowego w po!#czeniu z dobr# organizacj# daje mo$liwo"ci rozwoju m.in. funkcji turystyczno-rekreacyjnej,
a zarazem ca!ej wsi. Zwi&kszenie ruchu turystycznego na wsi spowoduje powstawanie nowej bazy noclegowej, gastronomicznej, handlowej. Wymusi niejako popraw& warunków
higieniczno-zdrowotnych osiedli wiejskich, podnosz#c ich estetyk& i uzupe!niaj#c infrastruktur&.
S owa kluczowe: wie", turystyka wiejska, wiejskie dziedzictwo kulturowe, odnowa wsi

WST!P
Wiele jest aspektów kszta!towania obszarów niezurbanizowanych. Wsie dolno"l#skie, podobnie jak i w innych regionach Polski, poszukuj# nowych kierunków dla swego
przysz!ego rozwoju. Zw!aszcza na niektóre wsie warto zwróci% uwag&, zainteresowa%
si& ich histori#, ciekawym niejednokrotnie pod wzgl&dem krajobrazowym po!o$eniem,
czystym "rodowiskiem, aktualnym stanem zabudowy, wymagaj#cym niejednokrotnie natychmiastowej rewaloryzacji. A mo$e nale$a!oby tym wsiom, a zw!aszcza gminom podpowiedzie% ciekawe i jednocze"nie realne rozwi#zania, w tym te, które zakwaliÞkowa%
mo$na do turystyki wiejskiej.
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G!ównym celem opracowania jest pokazanie na przyk!adzie kilku dolno"l#skich wsi:
Jordanowa 'l#skiego, 'l&zy, Piotrówka, Karolina, 'wi#tników, B&dkowic, Stradomii
Wierzchniej, wyst&puj#cych w nich niewykorzystanych mo$liwo"ci w kierunku rozwoju
turystyki i rekreacji [Go!embski 2002]. Dziedzictwo kulturowe tam wyst&puj#ce pozwoli!oby turystom na lepsze poznanie polskiej wsi swych przodków.
Turystyka, rekreacja wiejska mo$e m.in. dostarczy% metod i "rodków dla ochrony
lokalnego dziedzictwa kulturowego, cz&sto zapomnianego, zaniedbanego, niekiedy
w szcz#tkowej formie. Mo$e sta% si& równie$ wa$nym elementem rozwoju wsi, zw!aszcza tam, gdzie porzucono rolnictwo, gdzie nie znaleziono innych form i sposobów na
$ycie, gdzie znaczna cz&"% m!odych ludzi wyemigrowa!a do miasta. To dzi&ki rozwojowi
turystyki mog# powsta% nowe miejsca pracy i (ród!a dochodu dla mieszka ców.
W cennych historycznie dolno"l#skich wiejskich obiektach dziedzictwa kulturowego
(za!o$eniach dworskich, pa!acowych, folwarcznych) mog!yby funkcjonowa% wa$ne instytucje i organizacje. W"ród nich mo$na wymieni%: muzeum wsi, centrum muzyki, terenowy o"rodek edukacji przyrodniczej, centrum fotograÞki, centrum edukacyjne wraz ze
szko!# gin#cych zawodów, takich jak: zdun, m!ynarz, snycerz, kowal, bednarz, garncarz,
szko!# z nauk# wyplatania z wikliny, warsztatami kroju, szycia i haftu, szko!# rze(by
i malarstwa. Niezwykle wa$ne jest to, by "wiadomo"% takow# posiadali nie tylko mieszka cy danej wsi, ale równie$ miejscowe w!adze, radni, przedsi&biorcy.
METODA BADA"
Badania przeprowadzono na podstawie inwentaryzacji bezpo"redniej i po"redniej.
Bezpo"rednia polega!a na pracach w terenie, podczas których wykonano inwentaryzacje
urbanistyczne, budowlane oraz zdj&cia i szkice. Zwrócono baczn# uwag& na mo$liwo"ci
adaptacyjne poszczególnych obiektów pod nowe funkcje, zw!aszcza zwi#zane z turystyk# i rekreacj#. Inwentaryzacja po"rednia obejmowa!a zebranie informacji o historii
powstania poszczególnych miejscowo"ci. W tej cz&"ci bada oparto si& na materia!ach
(ród!owych z poszczególnych gmin i wywiadach prowadzonych w"ród mieszka ców.
Do bada wybrano siedem dolno"l#skich wsi po!o$onych w czterech ró$nych gminach, tj.: 'wi#tniki, Karolin, Piotrówek, Jordanów 'l#ski – w gminie Jordanów 'l#ski,
'l&z& w gminie Kobierzyce, B&dkowice w gminie Sobótka i Stradomi& Wierzchni#
w gminie Syców. Wi&kszo"% wybranych miejscowo"ci zlokalizowana jest na Przedgórzu
Sudeckim, pozosta!e na Nizinie 'l#skiej. Taki dobór materia!u badawczego mia! na celu
przeanalizowanie mo$liwo"ci, metod, sposobów rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnej wsi, bez wzgl&du na ich po!o$enie (przedgórze czy niziny), wsi najcz&"ciej ma!o znanych, nawet mieszka com województwa dolno"l#skiego, nie mówi#c o ludno"ci innych
województw. W omawianych wsiach zwrócono szczególn# uwag& na wyst&puj#ce w nich
dziedzictwo kulturowe. Zgromadzone informacje potwierdzone zosta!y dokumentacj#
fotograÞczn#.
W badaniach dokonano równie$ porównania mo$liwo"ci rozwoju wiejskiej turystyki
w Polsce do tej, która rozwin&!a si& ju$ wcze"niej w starych krajach Unii Europejskiej.
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ZALETY TURYSTYKI WIEJSKIEJ
Turystyka wiejska w Unii Europejskiej wspierana jest przez w!adze lokalne i pa stwowe [Górny 2002]. Na rynku turystycznym zdoby!a ju$ ona wa$n# pozycj&. Jej udzia!
w turystyce szeroko pojmowanej stanowi 10–20% [Gaworecki 2003]. Turystyka wiejska
stwarza mo$liwo"% wypoczynku w "rodowisku czystszym od miejskiego, ró$ni#cym si&
zasadniczo od "rodowiska pracy i codziennego $ycia, w "rodowisku ogarni&tym spokojem, niewielkim ruchem komunikacyjnym. Tworzy okazj& do bezpo"redniego kontaktu
ze zdrowym "rodowiskiem przyrodniczym, zdrow# $ywno"ci#. Pozwala równie$ na !#czno"% z $yciem wiejskim, pracami typowo rolniczymi, zwierz&tami wiejskimi. Umo$liwia poznanie folkloru wsi i rzemios!a ludowego. Daje okazj& do poznania dóbr kultury
w formie obiektów pojedynczych lub zespo!ów, parków narodowych, krajobrazowych
i rezerwatów przyrody (znajduj#cych si& dotychczas niekiedy na marginesie zainteresowa , bardzo zaniedbanych, niekiedy w ruinie lub formie szcz#tkowej) oraz mo$liwo"%
poznania wiejskich dóbr kultury wspó!czesnej.
Czas wolny na wsi sp&dzany jest w ró$ny sposób. Oprócz wycieczek pieszych, rowerowych, w&dkowania, grzybobrania, jazdy konnej, zbierania jagód, na wsi w odrestaurowanych obiektach organizowa% mo$na by: pokazy zwi#zane z rolnictwem, prac# rolnika,
prac# maszyn rolniczych (dawnych i wspó!czesnych), pokazy us!ug gastronomicznych
powi#zanych na przyk!ad z tradycyjn# kuchni#, z regionalnymi specjalno"ciami kulinarnymi, z degustacj# miejscowych produktów $ywno"ciowych (tradycyjne wypieki
chleba, przetwory mleczne, owocowe, warzywne, wina, piwa). Ciekawym elementem
wypoczynku na wsi móg!by by% udzia! w obyczajach "wi#tecznych, do$ynkach, uroczysto"ciach religijnych, festiwalach wiejskich, festynach, imprezach kulturalno-rozrywkowych, targach, jarmarkach, odpustach, konkursach na naj!adniejszy dom, ogród, zagrod&,
konkursach hafciarskich, malarskich itp.
Turystyka wiejska w aspekcie ekonomiczno-spo!ecznym wp!yn#% mo$e na: aktywizacj& miejscowego rynku pracy; dodatkowe dochody dla rolników, a jednocze"nie dla
bud$etów lokalnych; zadysponowanie nadwy$ek produkcji rolnej; wzrost poziomu kulturalnego mieszka ców wsi; rozbudow& i modernizacj& zasobów mieszkaniowych mieszka ców wsi. Stymulowa% mo$e rozwój gospodarstw rolnych "wiadcz#cych us!ugi turystyczne (gospodarstw agroturystycznych), rozwój miejscowej infrastruktury technicznej
i spo!ecznej. Turystyka wp!yn#% mo$e na ochron& walorów turystycznych, zabytkowych,
kulturowych. Warto zapewne dostrzec warto"ci materialne i niematerialne wsi, p!yn#ce
z nich korzy"ci, tak by przysz!e pokolenia zaaprobowa!y swoje „ma!e ojczyzny”.
Cele ekologiczne obejmuj# eliminowanie negatywnych oddzia!ywa przemys!u i powi&kszanie terenów zieleni [Zar&ba 2000, Figurska 2004]. Przyk!adem mo$e by% odnowa parków i terenów zieleni, zabudowa pustych przestrzeni, tworzenie placów zabaw
dla dzieci. Cele przestrzenne prowadz# do kszta!towania nowego !adu przestrzennego
wsi. Podporz#dkowanie „starej tkanki urbanistycznej”, wprowadzanie nowych elementów architektonicznych jest tak$e sposobem promocji wizerunku wsi. Przyk!adem mo$e
by% adaptacja zabudowy zabytkowej na cele turystyczno-rekreacyjne oraz budowa nowej
bazy turystycznej w nawi#zaniu do istniej#cej zabudowy.
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW I ZA#O$E" BADAWCZYCH
Elementy dziedzictwa kulturowego we wsi Jordanów %l&ski
Funkcja turystyczno-rekreacyjna wsi, jako jednostki osadniczej, oznacza jej dominacj& nad innymi funkcjami. Istotnie wp!ywa na charakter wsi i rodzaj wykonywanej
pracy przez jej mieszka ców [Kornak i Rapacz 2001]. Jeszcze do niedawna dominuj#c#
funkcj# wsi by!a funkcja rolnicza, a stricte produkcji rolniczej. W wielu wsiach polskich
podupad!a ona znacz#co, niekiedy zanikn&!a w ogóle. Starsi mieszka cy wsi nie s# w stanie podo!a% trudom ci&$kiej pracy na roli, m!odzi ich nast&pcy nie chc# pracowa% i $y% na
wsi. Wiele polskich wsi znalaz!o si& w takiej sytuacji. Ratunkiem dla nich, a tak$e szans#
mo$e by% rozwój turystyki i rekreacji, zw!aszcza tam, gdzie sprzyjaj# warunki, walory
krajobrazowe, lokalizacyjne. W"ród nich znajduj# si& niektóre wsie dolno"l#skie [Czerwi ski 1999]. Nie bez znaczenia jest dziedzictwo kulturowe oraz dobra kultury wspó!czesnej znajduj#ce si& na wsi, które nale$a!oby umiej&tnie zadysponowa%.
Ciekawym przyk!adem wsi pod k#tem rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnej jest
Jordanów 'l#ski, oddalony od Wroc!awia o 30 km. Z bada archeologicznych wynika, i$
jej teren zasiedlony by! ju$ w neolicie. 'wiadcz# o tym fakcie wydobyte kamienne narz&dzia z nefrytu. Pierwsza wzmianka historyczna pochodzi z 1335 roku. Wówczas wie"
nazywa!a si& Jordansmühl (m!yn Jordana) i by!a zasiedlona przez Niemców. Przez wiele
wieków Jordanów uwa$any by! za jedn# z najwi&kszych wsi na ziemi niemcza skiej.
Stanowi! centrum handlowe dla okolicznych miejscowo"ci. Poza jego granicami znany
by! jako miejsce znalezienia osady z epoki kamienia (5000–2000 lat przed Chrystusem)
i z ceramiki sznurkowej (ta"mowej) wyrabianej przez ówczesnych mieszka ców. Znaleziono w Jordanowie jedyn# w swoim rodzaju sznurkowo-ceramiczn# glinian# rze(b&
zwierz&cej Þgurki „Jordansmühler Widders” (jordanowski baran).
Nazwa i typ wsi (wie" z pastwiskami i ulicami) wskazuj# na to, i$ powsta!a ona
w XIII wieku podczas kolonizacji. Piastowie zwo!ywali wówczas kolonistów (ch!opów,
rzemie"lników, kupców i górników), g!ównie z Saksonii, Frankonii, z obszarów Renu,
Menu oraz z Hesji. W 1917 roku gospodarka wsi opiera!a si& na hodowli byd!a mlecznego
i trzody chlewnej oraz uprawie buraków cukrowych i ziemniaków. W 1939 roku Jordanów (Jordansmühl) nale$a! do okr&gu Reichenbach (Dzier$oniów) i liczy! 1280 mieszka ców. W okresie II wojny "wiatowej przez Jordanów 'l#ski przechodzi! zewn&trzny
pas obrony Wroc!awia. Okres powojenny cechuje proces asymilacji polskiej ludno"ci
nap!ywowej zw!aszcza z Wile szczyzny, Lwowa, Wo!ynia. Jako, $e jest to teren etnicznie
zró$nicowany, pojawi!o si& na nim wykszta!cenie odr&bnych cech kulturowych. We wsi
znajduj# si& 33 obiekty podlegaj#ce ochronie konserwatorskiej. Przez miejscowo"% przep!ywa rzeka 'l&za, dzi&ki której na pó!nocnych kra cach utworzono sztuczny zbiornik.
W nied!ugim czasie planowana jest przy nim budowa o"rodka rekreacyjno-wypoczynkowego.
We wsi znajduj# si& m.in. takie zabytki, jak: ko"ció! paraÞalny pw. "w. Stanis!awa
Biskupa pochodz#cy z XV wieku (przebudowany na prze!omie XIX i XX wieku), by!a
stacja kolejowa z 1928 roku, magazynek dró$nika, wie$a ci"nie . Obiekty w s#siedztwie
stacji wcze"niej pe!ni!y funkcj& transportow#. „Cumowa!y” w nich parowozy (przez praActa Sci. Pol.
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wie 150 lat). Du$e zapotrzebowanie parowozów na wod& wymusza!o rozmieszczanie na
szlakach komunikacji torowej urz#dze umo$liwiaj#cych pobieranie wody. W Jordanowie wie$a ci"nie ju$ nie pe!ni swojej funkcji. Zlikwidowano punkty czerpania wody, bo
zlikwidowano stacj& kolejow#. Sam budynek stacji ocala!. Obecnie pe!ni funkcj& mieszkaln#, a w cz&"ci budynku swoj# siedzib& ma lekarz rodzinny.
Na uwag& zas!uguje tak$e tzw. zespó! fabryczki przy ulicy Kolejowej 13, z XIX–XX
wieku. W jego sk!ad wchodz#: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy – hala, budynek pomocniczy, stró$ówka. Wcze"niej kompleks ten pe!ni! funkcje magazynów dla
towarów przewo$onych kolej#. Aktualnie u$ytkowany jest budynek mieszkalny, w do"%
dobrym stanie technicznym. Reszta zabudowy kwaliÞkuje si& do kapitalnego remontu
lub rozbiórki.
Innym wa$nym zabytkiem jest kompleks mleczarni przy ulicy Wroc!awskiej 54,
z 1910 roku. W jego sk!ad wchodz#: budynek biurowy, topialnia, serownia. Z ka$dego
miejsca wsi widoczny jest wysoki komin mleczarni, stanowi#cy dominant& ruralistyczn#
(rys. 1). Obiekty mleczarni s# w z!ym stanie technicznym. Kiedy" mleczarnia obs!ugiwa!a nie tylko najbli$sz# okolic&, ale równie$ "wiadczy!a swoje us!ugi dla odleg!ych
miejscowo"ci. Obecnie obiekt nale$y do Okr&gowej Spó!dzielni Mleczarskiej w Strzelinie Oddzia! Produkcyjny w Jordanowie 'l#skim. Kolejnym obiektem, na który warto
zwróci% uwag&, jest nietypowa willa z 1924 roku, obecnie Urz#d Gminy Jordanów 'l#ski przy ulicy Wroc!awskiej 55. Budynek po kapitalnym remoncie stanowi „wizytówk&”
miejscowo"ci. Wcze"niej pe!ni! funkcj& mieszkaln#. Przy ulicy Wroc!awskiej znajduj#
si& liczne domy mieszkalne z budynkami gospodarczymi, stodo!ami, oborami z pocz#tku XX wieku. Interesuj#ce s# nietypowe wille przy ulicy Pocztowej, oÞcyna przy ulicy
Wroc!awskiej 39 z pocz#tku XX wieku. Budynek b&d#cy elementem zabudowy pa!acowo-folwarcznej zamieszkiwany by! przez s!u$b&, obecnie pe!ni funkcj& mieszkaln#-wielorodzinn#. Jest w dobrym stanie technicznym. Odnowiono w nim elewacj& zewn&trzn#
wymieniono pokrycie dachowe. Pa!ac zosta! wyburzony.

Rys. 1.
Fig. 1.

Zabytkowy kompleks mleczarni w Jordanowie 'l#skim z wysokim kominem stanowi#cym dominant& ruralistyczn# (fot. autorki)
Monumental complex of creamery at Jordanów 'l#ski with high chimney constituting the
rural dominant (photo of author)
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Rys. 2.
Fig. 2.

Nietypowa zabytkowa willa w Jordanowie 'l#skim z ciekawym architektonicznie zwie czeniem, dachem uskokowym i innymi detalami architektonicznymi (fot. autorki)
Nontypical monumental residence house at Jordanów 'l#ski with architectonical interesting Þnial, offset rooÞng and other architectonic details (photo of author)

Z uwagi na liczne, ciekawe obiekty zabytkowe alternatyw# dla wsi móg!by by% rozwój
turystyki. Dzi&ki niej mo$liwe by!oby profesjonalne pokazanie ich turystom, na przyk!ad
poprzez utworzenie tzw. "cie$ki edukacyjnej, eksponuj#cej najciekawsze obiekty dziedzictwa kulturowego (mleczarnia, stacja kolejowa, urz#d gminy, nietypowe wille).
Centrum hotelowo-konferencyjne we wsi %l'za
Wymownym przyk!adem wsi dolno"l#skiej, która ca!kowicie zatraci!a swoj# dotychczasow# funkcj& rolnicz#, mo$e by% ma!a (licz#ca 330 mieszka ców) podwroc!awska
wie" 'l&za, w gminie Kobierzyce. W pierwszych wzmiankach historycznych [Miniewicz
i in. 2006] z 1155 roku wie" 'l&za wymieniana jest jako Lau (pó(niejsze nazwy Laa,
Lohe). Po II wojnie "wiatowej przez krótki okres nazwa miejscowo"ci by!a odmienna od
obecnej, tj. )awy (od staropolskiego s!owa !awa – k!adka przez wod&), bowiem wie" po!o$ona jest w miejscu, gdzie rzeka 'l&za dzieli si& na kilka ramion, tworz#c ostrowy, mielizny, !awice. Znany by! szlak handlowy Wroc!aw – K!odzko – Praga i Brno – po!udnie
Europy, który wychodzi! z Wroc!awia przez Bram& 'widnick#. Na po!udniu skierowano
go przez komor& celn# w 'l&zie. W komorze celnej pobierano op!aty od podró$nych na
rzecz ksi&cia. Dochody z komór celnych stanowi!y istotn# pozycj& w ksi#$&cym skarbcu.
S!u$y!y jako zabezpieczenia Þnansowe podczas sprzeda$y, zastawu, nada . Jeszcze przed
1238 rokiem Henryk Brodaty nada! wójtowi wroc!awskiemu Henrykowi prawo pobierania c!a z komory w 'l&zie. W latach 1241–1248 zrezygnowano z pobierania tego$ c!a.
Ju$ od wczesnego "redniowiecza tereny wsi 'l&za, jako zlokalizowane w streÞe najbardziej urodzajnych gleb Dolnego 'l#ska, pe!ni!y funkcj& najbli$szego zaplecza rolniczego grodu, a potem podgrodzia Wroc!awia. Jak potwierdzaj# ró$ne wzmianki historyczne, od XII do XIII wieku miejscowo"% nale$a!a do mo$now!adców wroc!awskich,
zarówno "wieckich, jak i ko"cielnych. Walory rolnicze terenu, czyli du$a urodzajno"%
gleb po!#czona z nieznacznie pofa!dowan# powierzchni# doceni!y ju$ pierwsze plemio-
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na rolnicze oko!o 6500 lat temu. Od tego czasu a$ do wspó!czesno"ci tereny nie tylko
wsi 'l&za, ale i ca!ej gminy Kobierzyce stanowi# wa$ne centrum rolnicze na 'l#sku. Na
rozwój tych obszarów i powstanie wsi w sieci osadniczej niew#tpliwie wp!yw mia!o ich
po!o$enie pomi&dzy Wroc!awiem – stolic# regionu, a 'l&$# – "wi&t# gór# S!owian.
Utworzenie biskupstwa we Wroc!awiu w 1000 roku i szybki jego rozwój, rosn#ca
pot&ga miasta, jako siedziby w!adz ko"cielnych oraz "wieckich, sprawi!y, $e wi&zi z po!udniowymi terenami by!y coraz silniejsze. Zarówno biskup, jak i klasztory wroc!awskie,
tworzy!y na tych obszarach swoje posiad!o"ci i stale je powi&ksza!y. Wie" 'l&za jest jedn#
z najstarszych osad na terenie gminy. Jej za!o$enie notowane jest na 1155 rok. Obszary
nale$#ce obecnie do gminy Kobierzyce wielokrotnie przechodzi!y we w!adanie królów
i ksi#$#t. Burzliwy okres wojen religijnych po powstaniu luteranizmu (wojna trzydziestoletnia 1618–1838) zako czy! si& tragicznie. Wszystkie osady, w tym 'l&za, zosta!y
zdewastowane. Kolejne konßikty, w tym wojna siedmioletnia i wojny napoleo skie, spowodowa!y dalsze zniszczenia.
W "rodkowej cz&"ci wsi znajduje si& za!o$enie dworskie. Prawdopodobnie pocz#tkowo by!a tu wie$a mieszkalna, pochodz#ca z XIV–XV wieku. W XVI wieku podwy$szono
j# o jedn# kondygnacj&, a szczyt zwie czono attyk# (rys. 3). Na pierwszym pi&trze znajdowa!a si& "wietlica z kominkiem, na wy$szych kondygnacjach sypialnie. W XIX wieku
dobudowano ostatnie pi&tro.

Rys. 3.
Fig. 3.

XVII-wieczny pa!ac w dawnym zespole dworskim we wsi 'l&za, aktualnie adaptowany
na centrum hotelowo-konferencyjne (fot. autorki)
Palace of XVII-Century in manorial complex at 'l&za village, at present in adaptation for
hotel-conference center (photo of author)

Jednym z pierwszych w!a"cicieli 'l&zy by! wójt wroc!awski, Henryk. Pó(niej mieszczanie wroc!awscy, rycerze, ksi#$&ta wroc!awscy i legniccy, Boles!aw III i Henryk IV,
ksi#$& G. Kupferberg. Od pocz#tku XVIII wieku tereny wsi nale$a!y do rodziny von
Königsdorf. W 1870 roku maj#tek kupi! kupiec z Kolonii, Carl von Rath. Folwark
w 'l&zie w swej d!ugiej historii przechodzi! z r#k jednych w!a"cicieli do drugich, by!
dziedziczony, oddawany w zastaw, sprzedawany, dzier$awiony. Na pocz#tku XX wieku
maj#tek sta! si& w!asno"ci# cukrowniczej spó!ki handlowej. Od 1945 roku funkcjonowa!
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tu zak!ad karny. Jego pensjonariusze do 1972 roku pracowali w tutejszym gospodarstwie
rolnym. Obecnie jest w!asno"ci# prywatn#.
Oprócz funkcji mieszkaniowej 'l&za mog!aby pe!ni%, i zapewne ju$ w nied!ugim czasie pe!ni% b&dzie, funkcj& turystyczno-wypoczynkow#, chocia$by z uwagi na blisko"%
Wroc!awia (9 km do centrum) oraz zachowane dziedzictwo kulturowe (dawny dwór, zespó! folwarczny, oÞcyna z drugiej po!owy XVIII wieku, park pa!acowy z pierwszej po!owy XVII wieku i pierwszej po!owy XIX wieku). Ca!y zespó! jest w trakcie rewitalizacji
i rewaloryzacji. Zaadaptowany zostanie na centrum hotelowo-konferencyjne (rys. 4).

Rys. 4.
Rys. 4.

Wie$a mieszkalna w zespole folwarcznym z XIV–XV wieku w trakcie rewaloryzacji
i zmiany funkcji na cele turystyczne (fot. autorki)
Habitable tower in grange complex of XIV-XV century in the course of revalorization and
function modiÞcation for touristic purpose (photo of author)

Klasycystyczny pa ac Piotrówka
Innym ciekawym przyk!adem wsi, która mog!aby wykorzysta% swoje walory w kierunku rozwoju turystyki i rekreacji, jest Piotrówek w gminie Jordanów 'l#ski. Otoczenie jego stanowi# wzgórza, !#ki i pola. Na uwag& zas!uguje folwarczno-pa!acowy zespó!
z XIX–XX wieku. W sk!ad zespo!u wchodz#: niezagospodarowany park z 3 niewielkimi
stawami, nieu$ytkowany klasycystyczny pa!ac z 1866 roku, zabytkowe: budynek mieszkalny, obora, spichlerz, stodo!a z cz&"ci# mieszkaln#, oÞcyny, stajnia, kaplica grobowa.
Do posiad!o"ci licz#cej 1400 m2 nale$y ponadto 3100 m2 gruntu.
Ta ma!a wie" przydro$na po!o$ona jest nad rzek# Oleszn#, w jej za!amaniu, u podnó$a
Ja skiej Góry, na po!udniowy wschód od 'widnicy (ok. 30 km). W wyniku bada archeologicznych potwierdzono tu osad& pochodz#c# z neolitu oraz "redniowieczne grodzisko
z XIII wieku. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z XV wieku. Jej rozwój by! stopniowy
do czasu wojny 30-letniej.
W 1783 roku w!a"cicielem wsi, licz#cej 155 mieszka ców, by! von Poser. Wie" nazywa!a si& wówczas Petersdorf. Znajdowa! si& tu folwark i m!yn.
W 1845 roku miejscowo"% nale$a!a do Carla Fredrach von Hirscha. Wie" liczy!a 36
domów, posiada!a m!yn wodny i m!yn nap&dzany si!# ko skich mi&"ni, browar, gorzelni&
Acta Sci. Pol.
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i hodowl& 900 merynosów. Spo"ród 222 mieszka ców 3 by!o rzemie"lnikami. W 1866
roku wybudowano pa!ac, który w 1898 roku rozbudowano (pa!ac w stylu neoklasycystycznym).
W 1898 roku w!a"cicielem Piotrówka zosta! Ulrich F. von Richthofen, którego maj#tek obejmowa! 288 ha ziemi, w tym 232 ha zajmowa!y pola. By!a to wówczas bardzo
bogata wie". Posiada!a folwark, m!yn wodny o dwóch ko!ach, m!yn konny, browar, gorzelni&, kamienio!om (wydobywano w nim serpentynit i nefryt). W 1917 roku du$e znaczenie gospodarcze mia!a hodowla byd!a i uprawa buraków cukrowych.
W 1937 roku g!ównym zarz#dc# Piotrówka by!o Schlesische Landgesellschaft Breslau, chocia$ funkcjonowa!y równocze"nie 4 folwarki, posiadaj#ce innych w!a"cicieli.
Po 1945 roku Pa stwowe Gospodarstwo Rolne przej&!o pa!ac i s#siaduj#ce z nim
zabudowania.
Obecnie wie" ma minimalne zaplecze handlowo-us!ugowe. We wsi nie ma szko!y.
Jest przedszkole. Wie" posiada du$e walory turystyczne, jednak jest ma!o znana. Warto
zobaczy% tu dawny pa!ac (niestety w ruinie – rys. 5). Jest to budynek pi&trowy, za!o$ony
na planie prostok#ta, z ryzalitami i gankami z kolumnami (rys. 6). W naro$niku posiada
okr#g!# wie$&. Pa!ac ma dachy czterospadowe, pokryte dachówk#. We wn&trzach obecnie
wi&kszo"% drewnianych stropów zapada si&, tynki na "cianach odpadaj#. Wielka to szkoda dla dziedzictwa kulturowego, bowiem suÞty posiada!y !adne plafony, a "ciany sztukaterie. Nieopodal pa!acu znajduje si& dawna oÞcyna dworska mieszkalno-gospodarcza,
w cz&"ci pi&trowa, kryta dachem dwuspadowym z lukarnami. Na po!udniowy wschód
od pa!acu znajduj# si& fragmenty parku krajobrazowego, a w nim pozosta!o"ci grodziska
z XIII wieku.
W kierunku pó!nocno-wschodnim, 200 m za wsi#, znajduje si& kaplica z tympanonem
na czterech kolumnach, wy!o$ona piaskowcem. Posiada dach w formie kopu!y, kryty blach#. Prawdopodobnie dawniej by!a to kaplica grobowa, pó(niej u$ytkowana jako ko"ció!
Þlialny.

Rys. 5.
Fig. 5.

Widok na klasycystyczny pa!ac Piotrówka na tle Wzgórz )agiewnickich z propozycj#
zaadaptowania go na regionalny o"rodek kultury (fot. autorki)
View on classicistic palace Piotrówka against the background of )agiewnickie Wzgórza
()agiewniki Hills) with proposal of adapting it for regional culture center (photo of author)
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Rys. 6.
Fig. 6.
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Wej"cie do pa!acu w Piotrówku – bogaty detal architektoniczny (fot. autorki)
Palace entrance at Piotrówka – gorgeous architectonical detail (photo of author)

Od wsi wiedzie polna droga na pobliskie wzgórze zwane Ja sk# Gór# (255 m n.p.m.).
To najwy$szy szczyt Wzgórz )agiewnickich. Na szczycie stoi wie$a im. Bismarcka. Zosta!a wybudowana w 1869 roku przez ówczesnego w!a"ciciela Sokolnik, mjr Friedrichta
Schroetera. By!a ona wtedy jedn# z pierwszych wie$ widokowych w Sudetach. W 1906
roku powsta!a przy niej gospoda. Na szczyt góry prowadzi!y specjalne alejki widokowe.
Wie$a jest zbudowana z kamieni. Otoczona by!a pierwotnie przez okr#g!y drewniany pawilon o promieniu 5,20 m z zapleczem gastronomicznym i rozrywkowym. Na zewn#trz
wie$y znajduj# si& schody, które prowadz# do górnego wej"cia. St#d kamiennymi schodami mo$na wej"% na wy$sze kondygnacje. Na wysoko"ci oko!o 16 m znajdowa! si&
pierwszy „dolny” taras, otoczony kamienn# balustrad# (obecnie nic po nim nie pozosta!o). Nast&pne 22 stopnie prowadzi!y na pi&tro z ostro!ukowymi oknami (obecnie tylko
z tego miejsca mo$na podziwia% Masyw 'l&$y). Na ostatniej kondygnacji (wartowni)
znajdowa!y si& kiedy" metalowe schody, prowadz#ce na platform& widokow#. Ca!o"%
mia!a 30 m wysoko"ci. Nad górnym wej"ciem do wie$y znajdowa!a si& tablica z poz!acan# inskrypcj# „EHREN BISMARCK” („Ku czci Bismarcka”), a pod ni# rok zako czenia budowy „1869”. Dwie marmurowe tablice znajdowa!y si& na "cianach wartowni.
Widnia!y na nich inskrypcje: „ZUR ERINNERUNG AN DIE RUHMES-UND SEGENREICHEN JAHRE 1864 UND 1866” („Na pami#tk& chwalebnym i b!ogos!awionym latom 1864 i 1866”) oraz „DEM ANDENKEN AN DEUTSCHLANDS RUHMREICHES
SIEGES-UND EINIGUNGSJAHR 1870 WEIHT DIESEN STEIN DER BAUHERR”
(„Na pami#tk& chwalebnego roku zwyci&stwa i zjednoczenia Niemiec 1870. Kamie ten
po"wi&ca inwestor”). Uroczystego otwarcia wie$y dokonano w 1869 roku. Od 1870 roku
w ka$d# sobot& i niedziel& wie$a wraz z otaczaj#cym j# parkiem dost&pna by!a dla zwiedzaj#cych. Klucze do wie$y mo$na by!o wypo$yczy% od s!u$#cego w!a"ciciela maj#tku.
W 1945 roku, w okresie gdy przechodzi! przez ten teren front, wie$a zosta!a znacz#co
uszkodzona. Pó(niej ca!kiem popad!a w ruin&.
Wszystkie obiekty Piotrówka wymagaj# jak najszybszej rewitalizacji i rewaloryzacji.
Alternatywnym rozwi#zaniem by!oby utworzenie w miejscowo"ci na przyk!ad o"rodActa Sci. Pol.
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ka kultury, centrum koncertowego, edukacyjnego, plenerowego dla studentów, artystów.
Z nich mogliby korzysta% nie tylko mieszka cy Piotrówka czy Jordanowa 'l#skiego, ale
równie$ Wroc!awia i innych miast w Polsce.
Zespó pa acowy w Karolinie
Innym ciekawym przyk!adem wsi, na któr# warto zwróci% uwag& w kontek"cie turystycznym, jest Karolin w gminie Jordanów 'l#ski. Pierwsze wzmianki o Karolinie pochodz# z 1375 roku, pod nazw# Karlsdorff. Jest to dawny folwark wraz z osad# przyfolwarczn#, po!o$on# u podnó$a Wzgórz Olesze skich, na wysoko"ci 190–220 m. Przez wie"
przep!ywa potok, który wy$!obi! w zboczu wzgórza jar, dochodz#cy do 2 m g!&boko"ci
i oko!o 5 m szeroko"ci. Wczesn# wiosn# nad potokiem kwitn# przebi"niegi. Na pó!nocny
zachód od wsi, w"ród pól, podziwia% mo$na drugi, w&$szy jar. W 1845 roku wie" nale$a!a
do Rudolpha Hensa. Znajdowa! si& w niej pa!ac z folwarkiem, 18 domów, m!yn wodny,
browar, gorzelnia, cegielnia. Na uwag& zas!ugiwa!a hodowla 1102 merynosów. Wie" liczy!a 156 mieszka ców. W"ród nich by!o 3 rzemie"lników. Do maj#tku nale$a! równie$
przysió!ek Karlsbrunn z m!ynem wodnym, 3 domami i 10 mieszka cami. Od 1886 roku
maj#tek w Karolinie stanowi! ca!o"% z Winn# Gór# (Weinberg) i nale$a! do rodziny von
Websky. W 1898 roku w!a"cicielem zosta! Wiktor von Websky. Dobra obejmowa!y 402 ha
ziemi, w tym 240 ha pól. Prowadzono tu hodowl& byd!a i merynosów. Dobrze dzia!a!a
cegielnia. W 1917 roku gospodarka maj#tku oparta by!a przede wszystkim na hodowli
byd!a, uprawie buraków cukrowych, lnu, j&czmienia oraz innych ro"lin. Na terenie maj#tku znajdowa! si& kamienio!om. W 1937 roku Karolin i Winna Góra nadal stanowi!y jedn#
posiad!o"%, obejmuj#c# m.in. 9 ha !#k, 14 ha pastwisk, 151 ha lasów, 1-hektarowy ogród.
Kontynuowana by!a dzia!alno"% gospodarcza podobna do tej z 1917 roku.
W Karolinie zachowa! si& ca!y dawny zespó! dworski. Sk!ada si& on z pa!acu, oÞcyny
dworskiej i zabudowa gospodarczych. Pa!ac jest obiektem klasycystycznym z ko ca
XVIII wieku. Jest to budynek dwupi&trowy. Na uwag& zas!uguje ryzalit szczytowy, wej"cie g!ówne z pilastrami, tympanon. Dach nad g!ówn# cz&"ci# budynku jest dwuspadowy. Ca!o"% dachu pokryta dachówk#. W elewacjach pa!acu bardzo czytelne s# gzymsy:
mi&dzykondygnacyjne, podokienne, wie cz#ce (rys. 7). Za pa!acem znajduje si& park
z ko ca XVIII wieku, zajmuj#cy powierzchni& 1,5 ha. Dominuj# w nim d&by, kasztanowce, buki, klony, topole.
Nieco poni$ej pa!acu, tu$ przy wej"ciu na du$e podwórze, po jego lewej stronie, zachowana jest w dobrym stanie by!a oÞcyna dworska, dwupi&trowa, z dachem dwuspadowym, z naczó!kami. Na uwag& zas!uguje elewacja od strony podwórza, któr# ozdobiono
w "rodku pilastrami. Drzwi wej"ciowe posiadaj# ozdobne zwie czenie.
Ciekawym architektonicznie obiektem jest murowana stajnia z 1886 roku, z dwuspadowym dachem, usytuowana po drugiej stronie wjazdu na podwórze (rys. 8). Zbudowana
zosta!a z kamienia i ceg!y. Po drugiej stronie podwórza, naprzeciw stajni, znajduje si&
murowana obora z ko ca XIX wieku. Posiada ona równie$ dach dwuspadowy. Ca!o"%
stanowi dobrze skomponowany kompleks architektoniczny.
W tej niewielkiej wsi uwag& przechodnia przyci#ga tak$e parterowy dom mieszkalny
w stylu klasycystycznym, z czterospadowym dachem, oraz drewniana kapliczka s!upowa, usytuowana nad potokiem.
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Rys. 7.
Fig. 7.

Rys. 8.
Fig. 8.

Dwupi&trowy klasycystyczny pa!ac z ko ca XVII wieku we wsi Karolin z czytelnymi
gzymsami mi&dzykondygnacyjnymi, podokiennymi i wie cz#cymi (fot. autorki)
Three-storeyed classicistic palace of XVII-Century end at Karolin village with readable
inter-storeyed, window stool and wall cornices (photo of author)

Kamienno-ceglana stajnia w by!ym zespole folwarcznym we wsi Karolin, obecnie magazyny (fot. autorki)
Stable of stone-brick in former grange complex at Karolin village, at present – storerooms
(photo of author)

Odrestaurowany by y pa ac w %wi&tnikach
Pierwsze wzmianki o wsi 'wi#tniki (gmina Jordanów 'l#ski) pochodz# ju$ z I po!owy
XIII wieku. W latach 1369–1374 miejscowo"% nazywano Swentenik lub Swentnik. By!a
wówczas w posiadaniu rodu von Brinnig. W latach 1618–1648 w wyniku dzia!a wojennych wie" zosta!a zniszczona. W 1680 roku 'wi#tniki nale$a!y do ksi&cia holszty skiego
Rudolpha Friedricha. By! to efekt jego ma!$e stwa z hrabiank# von Promnitz. Na prze!omie XVII i XVIII wieku w!a"cicielem 'wi#tnik by! baron Cinko Hovary von Leippe.
W 1734 roku posiad!o"% nale$a!a do barona von Zedlitza. W latach 1740–1750 zanotoActa Sci. Pol.
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wano rozbudow& dworu na barokowy pa!ac. W 1765 roku maj#tek, b&d#cy w posiadaniu
tej samej rodziny, wraz z Ksi&ginicami i Przezdrowicami stanowi! jedn# z najwi&kszych
posiad!o"ci w okolicy. W 'wi#tnikach mieszka!o wtedy 4 gospodarzy, 12 zagrodników,
9 cha!upników, 12 rzemie"lników i 18 wolnych ludzi. W 1809 roku utworzono z tych
3 wsi majorat z siedzib# w 'wi#tnikach. W!a"cicielem zosta! hrabia Karl Alexander von
Zedlitz, a po nim hrabia Juliusz von Zedlitz-Trütschler. W 1840 roku majorat by! w posiadaniu hrabiego Carla Eduarda von Zedlitz-Trütschler von Falkenstein. W okresie tym
w 'wi#tnikach by! pa!ac, 2 folwarki, olejarnia, m!yn wodny, m!yn konny, browar, gorzelnia, szko!a ewangelicka z nauczycielem oraz m!yn za wsi#. W 1848 roku (echa Wiosny Ludów) w 'wi#tnikach zanotowano wyst#pienia ch!opów przeciwko w!a"cicielowi.
W 1867 roku rozpocz&to budow& nowego ko"cio!a na fragmentach murów rozebranej
kilkana"cie lat wcze"niej "wi#tyni. Po 1945 roku w pa!acu uruchomiono szko!&, a w folwarku zak!ad rolny. W 1981 roku uruchomiono stacj& uzdatniania wody dla Sobótki, a w
1989 roku rozpocz&to budow& wodoci#gu.
Aktualnie na szczególn# uwag& zas!uguje odrestaurowany pa!ac, w którym funkcjonuje szko!a podstawowa (rys. 9). Otaczaj#cy park wymaga rewitalizacji, rewaloryzacji,
podobnie jak budynki znajduj#ce si& w bliskim s#siedztwie.

Rys. 9.
Fig. 9.

Odrestaurowany pa!ac z XVIII wieku z dachem uskokowym, z powiekami we wsi 'wi#tniki, obecnie szko!a podstawowa (fot. autorki)
Restored palace of XVIII-Century with offset rooÞng, with like-eyelid windows at 'wi#tniki village; at present – elementary school (photo of author)

Zespó dworsko-folwarczny w B'dkowicach
Wsi#, która mog!aby znale(% si& na szlaku turystycznym nieopodal Sobótki o funkcji
turystyczno-rekreacyjnej, s# B&dkowice w gminie Sobótka. Pierwsze wzmianki o niej
(niem. nazwa Bankwitz), dawnej wsi ksi#$&cej, pochodz# z pocz#tku XIII wieku. W 1209
roku moc# aktu Henryka I Brodatego, wystawionego na pro"b& opata Witos!awa, rozgraniczono dobra klasztorne na 'l&zy i zatwierdzono mu posiadanie m.in. B&dkowic (Bandcouice). Do 1290 roku miejscowo"% znajdowa!a si& w ksi&stwie wroc!awskim, w latach
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1290–1343 w ksi&stwie zi&bickim, od 1343 roku w ksi&stwie "widnickim. W 1413 roku
w!a"cicielem wsi zosta! Peter von Gellhorn. W 1546 roku Nikolas von Gellhorn wzniós!
obronny dwór, który w 1568 roku stanowi! wspó!w!asno"% Siegmunda von Gellhorna
i Heinricha von Logu. W 1576 roku do w!a"cicielki Adlspachin nale$a!o 8 b&dkowickich
ch!opów. W 1584 roku wdowa Hedwig von Logau z domu von Tschesch wysz!a za m#$
za Dietricha von Zedlitza, wnosz#c mu w posagu B&dkowice (do po!owy XIX wieku
wie" pozostawa!a w r&kach ich potomków). W 1765 roku B&dkowice zamieszkiwa!o 23
zagrodników, 2 cha!upników i 4 rzemie"lników. W 1785 roku w!a"cicielem wsi zosta!
David Siegmund von Zedlitz. By! w niej m!yn wodny, a mieszka!o 22 zagrodników
i 12 cha!upników. Ju$ w 1825 roku B&dkowice mia!y browar, m!yn wodny, 2 folwarki,
dwór i 63 domy. W 1840 roku dodatkowo mówi si& o 21 warsztatach rzemie"lniczych,
w tym wi&kszo"% stanowi!y warsztaty tkackie (p!óciennicze). W 1847 roku B&dkowice
przesz!y na w!asno"% von Mutiusa, a w 1871 roku na miejscu rezydowa! jedynie generalny zarz#dca Seifert. Z racji faktu, i$ B&dkowice to dawna wie" ksi#$&ca, wi&kszo"%
jej mieszka ców to ewangelicy, nale$#cy do paraÞi w Ksi&ginicach Ma!ych. Katolicy
nale$eli do paraÞi w Sobótce.
W 1937 roku nazwa wsi zmieniona zosta!a na Burgh*bel.
W 1946 roku powsta!a w B&dkowicach Gminna Spó!dzielnia Samopomoc Ch!opska,
dzi&ki której powstal we wsi sklep, sto!ówka i Gminny O"rodek Maszynowy. W 1975
roku rozpocz&to budow& skansenu archeologicznego (ze "ladami grodziska s!owia skiego z VIII–XI w.), a w 1986 roku rozpocz&to budow& rekonstrukcji budynków w skansenie. Zrekonstruowano dwie chaty. Zobaczy% mo$na równie$ cmentarzysko kurhanowe
(VIII–IX w.).
Obecnie na szczególn# uwag& zas!uguje zachowany zespó! dworsko-folwarczny
z XVI, XVII, XIX wieku. Obiekty s# w trakcie odbudowy i adaptacji na funkcj& hotelarsko-gastronomiczn# (rys. 10). Park i ma!e akweny wymagaj# równie$ rewitalizacji
i rewaloryzacji. Te wszystkie elementy oraz blisko"% góry 'l&$y, miasta Sobótki, Sulistrowiczek, Wroc!awia stanowi# potencja! w rozwoju regionalnej turystyki i rekreacji.

Rys. 10. Dawny zespó! dworsko-folwarczny w B&dkowicach w trakcie rewitalizacji i rewaloryzacji z przeznaczeniem na dzia!alno"% hotelarsko-gastronomiczn# (fot. autorki)
Fig. 10. Former manorial-grange complex at B&dkowice village in the course of revitalization and
revalorization designed for hotel-gastronomic activity (photo of author)
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Mnogo() elementów dziedzictwa kulturowego we wsi Stradomia Wierzchnia
Innym spektakularnym przyk!adem wsi, w której dominuj#c# funkcj# mog!aby by%
funkcja turystyczno-rekreacyjna, jest Stradomia Wierzchnia, po!o$ona w gminie Syców,
w odleg!o"ci oko!o 50 km od Wroc!awia. Bardzo sk#pe s# informacje dotycz#ce historii tej miejscowo"ci. Pierwsza wzmianka o wsiach Stradomia Dolna i Górna pochodzi
z 1305 roku. Historia Stradomii Wierzchniej bogata jest w podzia!y i scalenia ziemi, podczas których powstawa!y ma!e folwarki. W dokumencie z 1310 roku pojawia si& nazwisko Waltera ze Stradomii, jako "wiadka przy nadaniu dóbr. Stradomia Dolna, zwana równie$ Nisk#, by!a w!asno"ci# wójta Peczki Wilczka. W 1402 roku w!o"ci Stradomii Dolnej
sprzedano misjonarzom fundacji kolegiaty "w. Krzy$a we Wroc!awiu. Ksi#$& Konrad
Bia!y obdarowa! Stanis!awa Dziatkowskiego wsi# Stradomi# Wielka. W 1508 roku Dolny Stradom zosta! podzielony na trzy cz&"ci. Jedn# cz&"% otrzyma! Kasper Jas!owski,
drug# Jerzy Jaraczowski, zwany „Zaremb#”, i trzeci# Kasper Drezki (w 1681 roku).
W 1799 roku nast#pi! dalszy podzia! maj#tku i tym razem za!o$ono Stradomi& Now#,
Doln# i Wierzchni#. W!a"cicielem Stradomii Wierzchniej, moc# dokumentu z dnia 1357
roku, zosta! Wilczek. W 1707 roku na omawianym obszarze znany by! folwark Drapid!owa. W 1760 roku by! on w!asno"ci# Eleonory i Ró$y Marchlewskiej, a od 1838
roku fundacji rodziny Reinersdorf-Paczeski. W 1893 roku nast#pi!o po!#czenie maj#tku
i powsta!a miejscowo"% o nazwie Stradomia Górna. W poprzednim systemie politycznym na terenie Stardomii Wierzchniej funkcjonowa!o Pa stwowe Gospodarstwo Rolne.
U$ytkowa!o ono 938 ha ziemi wraz z zak!adem mechanizacji i chemizacji. Obecnie we
wsi pozosta!o niewielu rolników.
Stradomia Wierzchnia to wie" o specyÞcznym klimacie, pe!na uroku, jedna z najpi&kniejszych i najciekawszych w okolicy, m.in. ze wzgl&du na znajduj#ce si& w niej
zabytkowe obiekty i ziele , krajobraz [Myczkowski 2003], na które to elementy jak dot#d
nie zwrócono uwagi. Znaczna cz&"% terenów i obiektów wymaga rewitalizacji i rewaloryzacji. Do niedawna g!ówn# funkcj# wsi by!o rolnictwo i mieszkalnictwo. Obecnie Stradomia Wierzchnia jest nietypow# wsi# gminy ze wzgl&du na pe!nion# funkcj&, g!ównie
mieszkaniow#. Pozosta!e wsie s# natomiast typowo rolnicze. Wie" mog!aby wykorzysta%
wyst&puj#ce w niej liczne obiekty dziedzictwa kulturowego. Dotychczasowa niedba!o"%
o dziedzictwo kulturowe, brak zainteresowania nim, s!aba promocja spowalniaj# jej rozwój.
W 2001 roku oddano w Stradomii do u$ytku zbiornik retencyjny „Stradomia”, o powierzchni 30 ha lustra wody, który ju$ znacz#co wp!ywa na rozwój turystyki i rekreacji.
Zw!aszcza w okresie letnim cieszy si& on du$ym zainteresowaniem nie tylko mieszka ców wsi, ale i innych miejscowo"ci, tak$e mieszka ców Wroc!awia. Nieopodal zbiornika
zbudowano parking i drog& dojazdow#, boisko sportowe, pla$&. Nasadzono nowe drzewa
i krzewy. Na wodzie uprawiane s# sporty wodne, hobby"ci !owi# ryby. Tereny przyzalewowe zostan# w najbli$szym czasie zagospodarowane. Planowana jest budowa obiektów
dla obs!ugi turystów, w tym noclegowych, gastronomicznych, rozrywkowych.
Atrakcj# turystyczn# Stradomi Wierzchniej jest równie$ po!o$one w bliskim jej s#siedztwie Arboretum Le"ne im. Profesora Stefana Bia!obaka, o powierzchni 146 ha (we
wsi Stradomia Dolna). W 1997 roku za!o$ono w nim alpinarium. W arboretum rosn#
krzewy i byliny ozdobne z ca!ego "wiata. Ze wzgl&du na posiadane walory przyrodniArchitectura 7 (1) 2008
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cze, krajobrazowe, wyst&puj#ce dziedzictwo kulturowe (ko"ció!, pa!ac z 1880 r., pa!acyk,
„stara szko!a”, gorzelnia, „bia!y blok”, spichlerz, dawna stajnia, dwojaki, poczta, stacja
kolejowa) Stradomia, podobnie jak wy$ej wymienione wsie, mog!aby by% znana, nie
tylko w Polsce, ale równie$ poza jej granicami, jako pr&$ny o"rodek turystyczno-rekreacyjny [Gonda-Soroczy ska 2006].
ROZWÓJ TURYSTYKI SZANS* POPRAWY WIZERUNKU WSI I GMINY
Przeznaczenie terenów na cele turystyczno-rekreacyjne w wielu dolno"l#skich wsiach
mog!oby korzystnie wp!yn#% na ocalenie wspania!ych wiejskich zabytków i terenów zieleni parkowej od ca!kowitego zniszczenia i mo$liwo"% ich adaptacji w taki sposób, aby
sta!y si& one wizytówk# wsi. Turystyka wiejska, jako sp&dzanie czasu wolnego w "rodowisku wiejskim, g!ównie podczas wakacji, urlopu, weekendu w ró$nych formach, zale$y
w znacznym stopniu od oferty turystycznej, od rodzaju i jako"ci "wiadczonych us!ug
turystycznych, od odpowiedniej formy promocji i reklamy.
Istotn# rol& w ka$dej wsi odgrywaj# warunki naturalne, uk!ad przestrzenny wsi, jej
wielko"%, rodzaje zabudowy, wyst&puj#ce zabytki, dobra kultury wspó!czesnej, niejednokrotnie mikroklimat, zbiorniki wodne, walory krajobrazowe i czyste "rodowisko. Infrastruktur& noclegow# turystyki wiejskiej stanowi# prywatne domy, pokoje go"cinne (tak$e u rolników), ma!e hoteliki, pensjonaty, schroniska, prywatne domy letniskowe, ma!e
kempingi usytuowane w obr&bie wsi.
W niektórych wsiach na cenne zabytki architektoniczne, pochodz#ce z ró$nych epok,
jak dot#d nikt nie zwróci! uwagi. Cz&sto ich wcze"niejsza funkcja zast#piona zosta!a
now#, jak$e odmienn# od pierwotnej. Niekiedy budynki te wtapiaj# si& w krajobraz
i zabudow& wsi, innym razem odcinaj# si& od ca!o"ci wsi i tworz# odr&bne zespo!y.
Rozwój turystyki i rekreacji na wsi mo$e przyczyni% si& do zmiany wizerunku nie
tylko samej wsi, ale i ca!ej gminy. Zró$nicowana architektura budynków omawianych
wsi jest dowodem zmieniaj#cych si& stylów i trendów na przestrzeni wielu lat. Stanowi równie$ o atrakcyjno"ci tych miejsc. Jest tak$e historycznym zapisem wydarze na
okre"lonym terenie. W wielu wsiach zosta!y nienaruszone uk!ady przestrzenne zespo!ów
folwarczno-dworskich. Poszczególne budynki zaadaptowano pod nowe funkcje, b&d#ce
wymogiem chwili i potrzeb ludno"ci. Niektóre z nich uleg!y przebudowie. W wi&kszo"ci
przypadków zatraci!y one swoj# dawn# "wietno"%. Obecnie próbuje si& nadrobi% zaleg!o"ci (np. wie" 'l&za).
PODSUMOWANIE
Szans# dla omawianych dolno"l#skich wsi s# m.in. tendencje w kierunku rozwoju
turystyki i rekreacji, mo$liwo"% uzyskania zewn&trznych "rodków Þnansowych na ich
rozwój, moda na mieszkanie „za miastem”, moda na agroturystyk&, wspó!praca z s#siadami (w tym: z innymi gminami), baza zabytkowa (ko"cio!y, dwory, pa!ace, pomniki
przyrody), dobrze rozbudowana sie% komunikacji krajowej i lokalnej na terenie so!ectwa
i gminy, powstaj#ce centra edukacyjne, kulturowe, pielgrzymkowe itp.
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Do najwi&kszych zagro$e wsi nale$#: z!a sytuacja rolnictwa, stagnacja w krajowej
gospodarce, odp!yw m!odzie$y z terenów wiejskich, negatywny wp!yw polityki rolnej
pa stwa na tereny wiejskie, niestabilny system prawa w Polsce, polityka pa stwa niesprzyjaj#ca rozwojowi przedsi&biorczo"ci, redukcja lokalnych przewozów kolejowych
i autobusowych, wzrost konkurencji w wyniku przy!#czenia do UE, wysoki poziom bezrobocia na wsi, wzrost zada przypisanych gminie bez zagwarantowania "rodków na ich
wykonanie, s!abo rozwini&ta promocja regionu.
Omówione wy$ej wsie maj# szanse w nied!ugim czasie zmieni% swoje oblicze i zosta%
„odkryte na nowo” przez ludzi poszukuj#cych sposobów na $ycie, m.in. poprzez udzia!
w rozwoju turystyki i rekreacji na wsi. Miejscowo"ci te zostan# poznane przez osoby
szukaj#ce miejsc wypoczynku w"ród wiejskich krajobrazów, w otoczeniu pi&knej zieleni,
wód oraz zabytków. Tam, gdzie liczne s# obiekty dziedzictwa kulturowego, nale$a!oby
stworzy% "cie$k& edukacyjn# po zabytkach, a w przypadku niewielkich odleg!o"ci mi&dzy
poszczególnymi wsiami – wspóln# dla kilku miejscowo"ci. Wsie powinny odpowiednio
wykorzysta% wszystkie swoje atuty. Z uwagi na cz&sto zanikaj#c# w nich funkcj& typowo
rolnicz# nowa funkcja turystyczno-rekreacyjna stwarza im szanse rozwoju. Na obecny
stan obiektów na wsi, powstawanie nowych inwestycji i ochron& istniej#cych, cz&sto
cennych zabytków architektonicznych wp!yw ma w du$ej mierze sytuacja gospodarcza,
zaanga$owanie mieszka ców oraz w!adz gminnych i powiatowych, a tak$e prawid!owa
polityka przestrzenna. Liczne przyk!ady "wiadcz# o tym, i$ umiej&tno"% wykorzystania
walorów naturalnych w po!#czeniu z dobr# organizacj# daje mo$liwo"ci rozwoju m.in.
funkcji turystyczno-rekreacyjnej, a zarazem ca!ej wsi. Wzmo$ony ruch turystyczny na wsi
spowoduje powstawanie nowej bazy noclegowej, gastronomicznej, handlowej. Przyczyni
si& równie$ do uzupe!niania infrastruktury (np. miejsca parkingowe, chodniki, "cie$ki
rowerowe, wie$e widokowe, tablice informacyjne). Wi&ksza liczba turystów, wzrost zatrudnienia w wiejskich us!ugach turystyczno-rekreacyjnych mo$e znacz#co wp!yn#% na
aktywizacj& i rozwój omawianych obszarów wiejskich.
WNIOSKI
1. Polska wie", zw!aszcza dolno"l#ska, ma szanse rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
2. Do rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnej mo$e przyczyni% si& m.in. zrewitalizowanie, zrewaloryzowanie licznych obiektów dziedzictwa kulturowego wyst&puj#cych
na ziemi dolno"l#skiej, dotychczas zapomnianych, cz&sto zrujnowanych.
3. Rozwój turystyki i rekreacji na wsi mo$e przyczyni% si& do zmiany jej wizerunku.
4. Rozwój turystyki i rekreacji wiejskiej stworzy nowe miejsca pracy, obni$aj#c tym
samym bezrobocie.
5. Nowa funkcja turystyczno-rekreacyjna na wsi stwarza szanse jej rozwoju.
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TOURISTIC-RECREATIONAL FUNCTION OF RURAL AREAS
Abstract. The possibility of developing the touristic-recreational function using elements
of cultural heritage, natural and landscape conditions was described based on an example of
a few villages of Lower Silesia. The villages may soon change their image, be “discovered”
by people looking for new ways of life through, among others, development of tourism in
rural areas, and appreciated by people looking for places for recreation in rural landscape
and close to historical monuments. Economic situation, engagement of local communities,
authorities and proper spatial management policy have a big inßuence on the present condition of buildings in rural areas, new investments and the protection of numerous valuable
architectonic monuments. Many examples conÞrm that the skill of using the natural assets,
elements of national heritage combined with good organisation gives possibilities to develop, among others, the touristic-recreational function of rural areas. Increased tourism in
rural areas will lead to the creation of new lodging facilities, gastronomic and commercial
services. It will also create the need to improve the sanitary and health conditions in rural
settlements improving their aesthetics and infrastructure.
Key words: rural areas, rural tourism, rural cultural heritage, revival of rural areas
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