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Szanowni Państwo,

1.

mam przyjemność przedstawić publikację, która wieńczy trzyletni projekt pt. DoM – Dziedzictwo obok Mnie. Wartości
dziedzictwa kulturowego dla społeczności lokalnych, realizowany wspólnie przez Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz
jego norweski odpowiednik – Dyrekcję ds. Dziedzictwa Kulturowego (Riksantikvaren). Projekt stanowi kontynuację dotychczasowej owocnej współpracy dwóch instytucji państwowych, których misją jest zachowanie dziedzictwa kulturowego swoich krajów dla przyszłych pokoleń.
Instytucje i urzędy zajmujące się ochroną dziedzictwa, chcąc sprawić, by dziedzictwo zyskało należne mu miejsce
w życiu społeczności i zostało zachowane dla przyszłych pokoleń, muszą współpracować z gminami oraz społecznościami
lokalnymi. Narodowy Instytut Dziedzictwa poprzez realizację projektu DoM czynnie zaangażował się we wzmacnianie roli
samorządów oraz wspieranie udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Projekt
jest zbieżny z kierunkiem wyznaczonym w zapisach Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata
2014–2017, który przewiduje konkretną pomoc samorządom w zaangażowaniu w ochronę dziedzictwa.
Zachęcam do lektury publikacji, która ukazuje rezultaty projektu DoM oraz przedstawia na konkretnych przykładach sposób, w jaki samorząd gminny, a także sami mieszkańcy mogą inicjować działania na rzecz lokalnego dziedzictwa
i w nich uczestniczyć. Jestem przekonana, że publikacja może zainspirować do działania przedstawicieli społeczności
lokalnych, a wszystkich Państwa zachęcić do roztoczenia opieki nad dziedzictwem Państwa gmin i mądrego korzystania
z jego cennych zasobów.
prof. dr hab. Małgorzata Rozbicka
Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa
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Wspólny projekt Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Dyrekcji ds. Dziedzictwa Kulturowego pozwolił na współpracę
z gminami – najważniejszymi partnerami w dziele ochrony zabytków w regionie.
Projekt pilotażowy obejmował wybrane gminy z Polski i Norwegii, a jego celem było wspieranie gmin w usprawnianiu
zarządzania dziedzictwem kulturowym obydwu krajów. Podczas spotkań, wizyt studyjnych oraz warsztatów uczestnicy
projektu mieli okazję poznać sposoby zarządzania dziedzictwem i pomysły na jego aktywne wykorzystanie, tak aby stanowiło wartość dla społeczności lokalnych.
W niniejszej publikacji pragniemy podzielić się zdobytą wiedzą, również jeśli chodzi o pomysły na wykorzystanie
zabytków do realizacji lokalnych planów ochrony i wykorzystania dziedzictwa. Nasze wspólne przedsięwzięcie idealnie
wpisuje się w norweski projekt Gminne zabytki, poprzez który Dyrekcja ds. Dziedzictwa Kulturowego dąży do tego, by
każda gmina miała własny lokalny plan ochrony i wykorzystania dziedzictwa. Projekt pozwolił na zapoznanie się gmin polskich i norweskich z pracą Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Dyrekcji ds. Dziedzictwa Kulturowego oraz wyzwaniami,
które kwestia dziedzictwa stawia przed samorządem terytorialnym. Chciałem podziękować za bardzo dobrą współpracę
pomiędzy naszymi krajami.
Jørn Holme
Dyrektor Dyrekcji ds. Dziedzictwa Kulturowego (Riksantikvaren)
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Projekt DoM – Dziedzictwo
obok Mnie. Wartości
dziedzictwa kulturowego
dla społeczności lokalnych

Projekt DoM ﬁnansowany jest w ramach programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez
Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy. Operatorem programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program spełnia nadrzędny cel mechanizmów, jakim jest przyczynianie się do
zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych
oraz wzmacnianie relacji z 16 państwami członkowskimi
w krajach z obszaru Europy Środkowej i Wschodniej.
Fundusze norweskie i EOG mają pozytywny wpływ
na lokalną turystykę i gospodarkę, które przynoszą
wymierne korzyści społeczeństwu. Z kolei dziedzictwo
kulturowe może być ważnym zasobem wykorzystywa-

Założenia i idea
Narodowy Instytut Dziedzictwa i Dyrekcja ds. Dziedzictwa Kulturowego od dawna dostrzegają potrzebę
ściślejszej współpracy z samorządami lokalnymi i ich
merytorycznego wspierania w zadaniach związanych
z zarządzaniem dziedzictwem; jest to też jeden z obszarów kompetencyjnych obydwu instytucji. W latach
2009–2011 zrealizowaliśmy wspólny projekt Legalny
i nielegalny obrót dobrami kultury. Platforma badawczo-edukacyjna wymiany doświadczeń w dziedzinie zapobiegania przestępstwom przeciw dziedzictwu kulturowemu. Zarówno działania podjęte w ramach projektu,
jak i jego rezultaty przekonały nas, że współpraca międzynarodowa przynosi obopólne korzyści, a jej wyniki
wpływają pozytywnie zarówno na pracę uczestników
projektu, jak i instytucji koordynujących. Dlatego postanowiliśmy kontynuować współpracę poprzez realizację
projektu dotyczącego zarządzania dziedzictwem w gminach, które to zagadnienie dla obydwu instytucji jest aktualnie jednym z kluczowych.
Życie lokalnych społeczności zmienia się w ostatnich
latach wyjątkowo dynamicznie, widać to m.in. na przykładzie wzrostu obywatelskiego zaangażowania. Co więcej,
postępująca w Polsce decentralizacja sprawia, że samorząd gminny jest najbardziej odpowiednim podmiotem
do skutecznego zarządzania dziedzictwem na swoim terenie, jest to jedno z przypisanych mu zadań i kompetencji. Dodatkowo to samorząd tworzy, a następnie wdraża

Aleksandra Petie Einen
starszy doradca
Dyrekcja ds. Dziedzictwa Kulturowego
(Riksantikvaren)

nym do wzrostu zatrudnienia i rozwoju gospodarczego,
jak również istotnym czynnikiem rozwoju społecznego.
Dlatego też w ramach funduszy sﬁnansowany został
projekt, w którym przedstawiciele gmin i administracji państwowej z obu krajów wymienili się wiedzą oraz
doświadczeniami dotyczącymi najbardziej efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego do rozwoju
lokalnego. Z racji obustronnej perspektywy dyskusja
zyskała szerszy wymiar. Międzynarodowa współpraca
prowadzi bowiem do lepszego zrozumienia europejskiej
kultury, jak również stwarza możliwość wypracowania
najlepszych rozwiązań służących zrównoważonej ochronie dziedzictwa.

Aleksandra Chabiera
koordynator projektu
Narodowy Instytut Dziedzictwa

strategie i programy rozwojowe, ma najlepsze rozeznanie
potrzeb mieszkańców oraz jako wybrany przedstawiciel

Cerkiew w Nowym Bruśnie w trakcie prac remontowo-konserwatorskich,
autor G. Ciećka, arch. prywatne
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społeczności lokalnej współpracuje z nią, dbając o dobro
wspólne.
Samorządy i społeczności coraz bardziej są świadome,
że dziedzictwo ma wszelkie cechy zasobu, który można
wykorzystać do rozwoju. Jednak ta świadomość, a zwłaszcza wiedza, jak to zrobić, nie są jeszcze dostatecznie rozpowszechnione. Gminom potrzeba wiedzy i umiejętności z obszarów prawa, planistyki, skutecznej partycypacji
i edukacji, połączonych w zharmonizowane zarządzanie
dziedzictwem.
Wiemy, że aby zarządzać dziedzictwem, wykorzystywać jego atuty przy jednoczesnej ochronie jego
wartości, gminy potrzebują wszechstronnej wiedzy.
Jest ona niezbędna, aby zachować dziedzictwo dla
kolejnych pokoleń. Te zagadnienia nie są szczegółowo w gminach rozpoznane i mogą nastręczać trudności, dlatego postawiliśmy na projekt, który rozwijałby
umiejętności gmin w zakresie efektywnego wykorzystania narzędzi zarządzania dziedzictwem, poczynając
od sposobów rozpoznania potencjału posiadanego
dziedzictwa, przez skuteczne tworzenie odpowiednich
zapisów w dokumentach strategicznych, po instrumenty włączania mieszkańców do współdziałania.
Co ważne, plany i ambicje gmin dotyczące zarządzania dziedzictwem muszą być oparte na ich rzeczywistych
zasobach, możliwościach i potrzebach – aby faktycznie
mogły być przez gminę wdrażane.
Lokalne dziedzictwo materialne i niematerialne
może być dla gminy drogą rozwoju społecznego i go-

spodarczego, a umiejętne nim zarządzanie jest dla
gmin niezwykle korzystne. Zarządzanie, racjonalnie zaplanowane oraz zaprojektowane odpowiednio do skali
zasobów i potrzeb gminy, będzie integrować jej mieszkańców i wpierać jej rozwój. Może bowiem przyczynić
się do:
• tworzenia nowych miejsc pracy w sektorach pośrednio
i bezpośrednio związanych z dziedzictwem: np. w turystyce, kulturze, rolnictwie tradycyjnym, czy tworzenia
rynku dla wytwarzanych w gminie produktów;
• zagwarantowania skutecznego zaznaczenia wartości
dziedzictwa kulturowego w relacji do kwestii zagospodarowania, planowania przestrzennego i budownictwa;
• powiązania ochrony dziedzictwa z innymi zagadnieniami życia społecznego w gminie, jak edukacja, kultura
czy rozwój gospodarczy;
• wspierania mieszkańców w poznawaniu własnej historii, przekazywaniu dziedzictwa następnym pokoleniom;
• umacniania politycznej, strategicznej i zarządczej roli
gminy w zakresie dziedzictwa kulturowego;
• polepszenia wizerunku gminy: jej gospodarzy i mieszkańców;
• zwiększenia integracji społecznej, wzmacniania więzi;
• wzmocnienia ochrony cennych historycznie i kulturowo zabytków;
• poprawy ładu przestrzennego i estetyki gminy.
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Partnerzy
Narodowy Instytut Dziedzictwa to państwowa instytucja kultury, podległa Ministrowi Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, która stanowi zaplecze eksperckie dla organów zaangażowanych w ochronę zabytków. Misją Instytutu jest tworzenie podstaw do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego Polski i zachowania go dla
przyszłych pokoleń poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie, wyznaczanie i upowszechnianie standardów ochrony i konserwacji zabytków oraz
kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości dziedzictwa kulturowego. Strategia działania NID-u koncentruje się wokół trzech priorytetów, takich jak:
tworzenie systemu skutecznej ochrony zabytków i opieki
nad nimi, tworzenie bazy wiedzy o dziedzictwie kulturowym oraz warunków jej udostępniania i efektywnego
wykorzystania, upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie,
a także działanie na rzecz efektywnego i kreatywnego wykorzystania społecznego oraz gospodarczego potencjału
kulturowego.
Ze względu na szczególną, społeczną rolę dziedzictwa oraz jego charakter jako zasobu nieodnawialnego
dziedzictwo powinno być istotnym przedmiotem działań
jednostek samorządu terytorialnego różnych szczebli.
Akty prawne regulujące w Polsce działania samorządów
nakładają na nie wiele zadań związanych z ochroną zabytków i opieką nad nimi, a także zobowiązują samorząd
do uwzględnienia dziedzictwa i jego wartości w swoich
strategiach rozwoju oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. NID, widząc wspólne cele
jednostek samorządu terytorialnego i instytucji centralnych w zakresie ochrony zabytków, stara się być mery-

Bartosz Skaldawski
Narodowy Instytut Dziedzictwa

torycznym wsparciem dla przedstawicieli władzy lokalnej
w coraz skuteczniejszych działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa i właściwego jego wykorzystania dla
dobra społecznego.
NID wspiera samorządy poprzez wyznaczanie i upowszechnianie standardów, zasad postępowania i wytycznych dotyczących właściwego realizowania zadań
własnych samorządów w zakresie opieki nad zabytkami.
Współpracuje szczególnie z samorządami zarządzającymi najcenniejszymi obiektami zabytkowymi. Eksperci
NID-u wspierają samorządowych gospodarzy zabytków
zarówno na etapie wartościowania i przygotowywania
dokumentacji uzasadniającej uznanie danego miejsca za
światowe dziedzictwo lub pomnik historii, jak i później,
w procesie właściwego zarządzania tymi wyjątkowymi
miejscami.
Instytut podejmuje także współpracę z samorządem
przy wdrażaniu zaleceń Konwencji UNESCO z 2003 r.
w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
Przykładem współpracy pomiędzy NID-em a samorządami jest wspólne organizowanie polskiej edycji największego święta dziedzictwa kulturowego w Europie
– Europejskich Dni Dziedzictwa, których celem jest budowanie świadomości społeczności lokalnych o bogactwie,
różnorodności i wartościach dziedzictwa kulturowego.
Przyjęty w 2014 r. przez polski rząd Krajowy program
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2014–
2017 stworzył jeszcze mocniejszą podstawę do dalszej
współpracy Instytutu z jednostkami samorządu terytorialnego.
Aleksandra Petie Einen
starszy doradca
Dyrekcja ds. Dziedzictwa Kulturowego
(Riksantikvaren)

Riksantikvaren – Dyrekcja ds. Dziedzictwa Kulturowego jest instytucją, na której spoczywa odpowiedzialność związana z zarządzaniem dziedzictwem w Norwegii,
oraz która działa jako organ doradczy i wykonawca zadań
nałożonych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
Głównym obowiązkiem Dyrekcji jest szeroko pojęta dbałość o zabytki oraz krajobraz kulturowy mający wartość
dla całego narodu, co w praktyce oznacza realizację polityki dotyczącej zabytków nakreślonej przez rząd i parlament. Ponadto Dyrekcja jest organem doradczym Ministerstwa we wszystkich kwestiach dotyczących zabytków
oraz krajobrazu kulturowego: posiada pełnomocnictwo
Tętniący życiem dzień targowy na Eidsgata, autor S. Engeland, arch. prywatne

pozwalające na ochronę zabytków nieruchomych i ruchomych, m.in. poprzez umieszczanie ich w państwowym
rejestrze zabytków.
Tematyka projektu DoM wpisuje się w zakres działań
Dyrekcji, przekładając się tym samym na wzmocnienie
ochrony zabytków na wszystkich szczeblach administracji
państwowej. W szczególności dotyczy to działań związanych z planowaniem i rozwojem lokalnym, w przypadku
których należy uwzględnić zabytki, środowisko i krajobraz kulturowy. Dotyczy to również wielu historycznych
budynków, które mimo iż nie są objęte ochroną prawną,
stanowią istotną część naszego dziedzictwa.
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Riksantikvaren udziela porad i wskazówek odnośnie do najlepszych rozwiązań uwzględniających zabytki
w gminnych planach zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli dziedzictwo kulturowe będzie znajdowało się
w centrum działań gminy, może być istotnym czynnikiem rozwoju lokalnego. Projekt DoM dał Dyrekcji ds.
Dziedzictwa Kulturowego wyjątkową możliwość ścisłej

i wycinanie wrzosowisk, jak również wypasanie zwierząt
zostało ostatnio znacznie ograniczone, jednak odzyskanie
dawnego krajobrazu pozostaje dla regionu dużym wyzwaniem. Od początku XIX w., w miarę rozwoju miast, osad,
a co się z tym wiązało, handlu i rozmaitego przemysłu, rybactwo oraz rolnictwo powoli traciły na znaczeniu. Dochody dzisiejszych mieszkańców pochodzą głównie z branży
naftowej, gazowej, a także z przetwórstwa i hodowli ryb.
Z cennych budynków świadczących o silnym związku człowieka z morzem zachowało się wiele magazynów
i pomieszczeń na łodzie, znaków oraz latarni morskich,
nabrzeży, gospód i miejsc targowych. Rybacy zamieszkujący wybrzeże od XIX w. aż do I wojny światowej trudnili
się również połowem wielorybów, o czym świadczą liczne
ślady w zatokach regionu. Dawne podwórka i pozostało-

Gminy uczestniczące
Związek gmin Fjell, Sund i Øygarden
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W gminach Fjell, Sund i Øygarden rozpoczęto prace nad
lokalnymi planami ochrony i wykorzystania dziedzictwa.
Gminy posiadają rozległe doświadczenie we współpracy na
różnych płaszczyznach, a w szczególności w obszarze kultury. Dzięki środkom przyznanym przez powiat i wojewodę
w regionalnym muzeum utworzono dodatkowe stanowisko. Osoba na nim zatrudniona musi mieć kompetencje
z dziedziny ochrony zabytków, jako że będzie odgrywać
główną rolę w przyszłym planowaniu prac dotyczących
zabytków. To właśnie taki rodzaj współpracy oraz wspólna
przestrzeń do działań dla zabytków była najbardziej interesująca w projekcie DoM. Norwegia stoi bowiem w obliczu
reform przeprowadzanych w gminach, na mocy których
gminy będą łączone w większe jednostki samorządu terytorialnego. Współpraca pomiędzy Fjell, Sund a Øygarden
jest w związku z tym przydatnym doświadczeniem z zakresu wprowadzania zmian w zarządzaniu dziedzictwem.
Fjell, Sund i Øygarden to trzy gminy leżące na wybrzeżu, tuż na zachód od Bergen, głównego ośrodka Zachodniej Norwegii. Krajobraz tego regionu, który obejmuje ponad 1400 wysp i wysepek w niewielkim stopniu pokrytych
roślinnością, jest stosunkowo płaski. Najwyższe wzgórze
wznosi się zaledwie na 284 m n.p.m. Łączny obszar gmin
to około 313 km2. Odkąd wyspy zostały połączone z lądem
w latach 70. minionego wieku, gminy rozwijają się dynamicznie, a liczba mieszkańców wzrosła z 12 700 w 1970 r.
do 36 tys., przy czym największy wzrost odnotowano
w gminie Fjell, leżącej najbliżej Bergen. Od lat 80. XX w.
główną siłą napędową społeczeństwa jest przemysł naftowy i gazowniczy. Ponadto w regionie działa wiele przedsiębiorstw zajmujących się rybołówstwem i hodowlą ryb.
Pierwszymi mieszkańcami tego obszaru były plemiona
trudniące się polowaniem, połowem ryb i zbieractwem,
a miało to miejsce 10 tys. lat temu, zaraz po ustąpieniu największych lodowców. Już wtedy morze pełniło ważną funkcję i było głównym szlakiem komunikacyjnym. Około 6 tys.
lat temu plemiona zmieniły tryb życia na bardziej osiadły,

współpracy z wybranymi gminami i powiatami, podczas
której Dyrekcja miała okazję przyjrzeć się wyzwaniom napotykanym w pracy z planami dotyczącymi zabytków oraz
ich ochroną. Dwustronna perspektywa nadała dyskusji
szczególnego znaczenia, a Dyrekcji dała możliwość zapoznania się z polskim modelem zarządzania dziedzictwem
kulturowym.

Elizabeth Warren
starszy doradca
Rada Okręgu Hordaland

stawiano pierwsze kroki w rolnictwie, które z czasem odgrywało coraz większą rolę w życiu mieszkańców. Podstawowymi zawodami, jakie uprawiali ówcześni mieszkańcy
tego regionu, był rybak i rolnik, co również w dzisiejszych
czasach ma odzwierciedlenie w strukturze społeczeństwa.
Wybrzeże było atrakcyjne w szczególności dla dawnych
rybaków i myśliwych, o czym świadczy ponad 400 stanowisk archeologicznych z epoki kamienia. Na obszarze tym
znajduje się również blisko 100 stanowisk z epoki żelaza
i średniowiecza, wśród których zachowały się resztki osad
rybackich oraz grobów. Umiejscowienie osad czy domków
rybackich świadczy o dawnej lokalizacji portów i miejsc
obﬁtujących w ryby w głębi ﬁordów, do których rybacy
przybywali na połów lub obróbkę ryb. Choć nadbrzeżne
wrzosowiska to krajobraz kulturowy uformowany przez
człowieka i typowy dla tego obszaru na przestrzeni ostatnich 4 tys. lat, teraz zdaje się powoli zanikać. Wypalanie

Kościół w Fjell na starej fotografii, autor C. C. Thomhav, arch. Riksantikvaren

Gminy Vågsøy i Eid
Vågsøy

ści po osadach zatopione w lokalnym krajobrazie bez wątpienia warto chronić. W regionie nie ma wielkiego przemysłu, ale na przełomie stuleci w Knarrevik w gminie Fjell
powstała fabryka talku i nawozu.
Z uwagi na swoje położenie na przedpolu Bergen region
odgrywał niebagatelną rolę w budowie Wału Atlantyckiego
(Atlantervollen) i Twierdzy Norwegia (Festung Norwegen)
podczas II wojny światowej. Twierdza w Fjell jest dobrze zachowanym obszarem umocnień. Wojna pozostawiła w tym
regionie wiele śladów, a historia związana z ruchem oporu
w Telavåg także stanowi istotne dziedzictwo.
W przyszłości to zabytki związane ze współczesnym
przemysłem naftowym i gazowym oraz hodowlą ryb będą
wymagały ochrony, tak by kolejne pokolenia mogły śledzić, jak kształtuje się współcześnie historia tego regionu.

Gunhild Berge Stang
doradca
Rada Okręgu Sogn og Fjordane

Gmina Vågsøy leży nad ﬁordem Nordfjorden w okręgu
Sogn og Fjordane. Gmina o obszarze 166 km² liczy około
6 tys. mieszkańców. Głównym ośrodkiem jest Måløy, które prawa miejskie uzyskało w 1997 r. Dzięki swojemu położeniu Vågsøy jest drugą co do wielkości gminą, w której
przemysł rybny odgrywa znaczącą rolę. Trzy z dziesięciu
największych norweskich ﬁrm przetwórczych mają siedzibę właśnie w Måløy. Morze, bliskość oceanu, a tym samym dostęp do ryb, były powodem, dla którego ludzie
osiedlali się w regionie, a więc i czynnikiem warunkującym

sposób ich funkcjonowania. Połączenie rolnictwa i rybołówstwa nadal pozostaje główną gałęzią gospodarki
gminy. Dawniej w gospodarstwach znajdowały się osobne
pomieszczenia na łodzie i sprzęt potrzebny do połowów,
znacznie ważniejsze od stodół czy budynków dla zwierząt domowych. Na tym pozbawionym lasów obszarze
do późnych lat XIX w. ogrzewano głównie torfem. I dziś
można znaleźć pozostałości po torfowiskach, domach
z tego surowca i szlakach transportowych. Rozwój rybołówstwa, przetwórstwa i komunikacji miał duży wpływ

Centrum Eid z lotu ptaka, gmina Eid, okręg Sogn og Fjordane, autor L. Lunde,
arch. Urząd Gminy Eid

Ośrodek fiordingów opiekujący się końmi tej tradycyjnej norweskiej rasy,
gmina Eid, autor S. Voldsund, arch. prywatne
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na kształt społeczeństwa. Tak długo, jak statki napędzane były żaglami i wiosłami, miejsca połowów znajdowały
się niedaleko od brzegu, co nie było bez znaczenia, jeśli
chodzi o lokalizację domostw. Okres zimowy, w którym
wody były szczególnie obﬁte w ryby, m.in. w śledzia i dorsza, stwarzał doskonałe możliwości skupu i handlu, a do
lokalnych osad przybywali również handlarze z innych regionów. Targi, jak Vågsberget i Torskangerpollen, są świadectwem tamtych czasów.
Parowce i statki silnikowe zrewolucjonizowały zarówno przemysł rybny, jak i typ osadnictwa. Konieczne stało
się wybudowanie większych portów. W związku z obﬁtymi
połowami zakładano punkty skupu ryb, kramy i warsztaty rzemieślnicze świadczące usługi na potrzeby ﬂoty
rybackiej, co z czasem rozwinęło się na skalę przemysłową. Jedna po drugiej powstawały fabryki oleju ze śledzi,
konserw czy zakłady oczyszczania ryb przeznaczonych
na eksport. Jednocześnie wielki rozkwit przeżywał sektor
stoczniowy: pojedyncze pochylnie zastąpione zostały dużymi warsztatami szkutniczymi, w których dokonywano
skomplikowanych napraw i budowano mniejsze statki.
Zabytki w gminie Vågsøy są zatem związane głównie
z kulturą wybrzeża. Obiekty te mają ogromne znaczenie
dla tożsamości lokalnej społeczności, jednak ich sytuacja
jest ciągle niepewna z uwagi na presję wynikającą z rozwoju gospodarki. Gmina Vågsøy ma pełną świadomość tych
wyzwań i dlatego pracuje nad własnym planem ochrony
i wykorzystania dziedzictwa. Dla gminy ważne było, aby
angażować mieszkańców i wolontariuszy w proces inwentaryzacji zabytków. Zaangażowanie i czynny udział mieszkańców w tych pracach jest powodem, dla którego gmina
została wytypowana do udziału w projekcie.

Eid
Sześciotysięczna gmina Eid leży w połowie długości ﬁordu Nordfjorden w okręgu Sogn og Fjordane. Nordfjordeid

jest jej głównym ośrodkiem. Mimo bardzo zróżnicowanej
gospodarki na pierwszy plan wysuwa się rolnictwo, gmina
ta jest bowiem jednym z największych ośrodków rolniczych w regionie.
Duch historii w Nordfjordeid wyczuwalny jest na każdym kroku – w miasteczku można prześledzić dzieje Norwegii od wikingów aż po czasy współczesne. Centrum
Nordfjordeid charakteryzuje się drewnianą zabudową
sprzed lat, a dawny poligon wojskowy pochodzi z XVII w.
Osada w Myklebust i kurhany, w tym największy kurhan na
terenie Norwegii, który krył statek, świadczy o osadnictwie na przestrzeni kilku tysięcy lat, jak również o tym, że
miasteczko było dawniej ważnym ośrodkiem władzy. Kościół, osada w Myklebust i zabudowania nad ﬁordem stanowią nieodłączną część krajobrazu kulturowego gminy.
Przez wiele stuleci Nordfjordeid pozostawało prężnym ośrodkiem handlu wraz z rozbudowanym zapleczem
dla przyjezdnych, ćwiczeń wojskowych i administracji.
Świadczą o tym ślady wikingów, budynki przy ulicach
Eidsgata i Tverrgata oraz dawny poligon wojskowy, który
jest najstarszą zachowaną tego typu budowlą w Norwegii.
W XVII i XIX w. działania prowadzone na poligonie spowodowały rozwój miejscowości i duży napływ ludności,
a jej obecność stwarzała korzystne warunki nie tylko do
rozwoju rzemiosła, w tym rusznikarstwa i rymarstwa, ale
również usług szewców, piekarzy i przedstawicieli szeregu
innych zawodów.
Gmina Eid postanowiła rozpocząć prace nad tworzeniem lokalnych programów ochrony i wykorzystania dziedzictwa znajdującego się na jej obszarze. Prace obejmują
m.in. inwentaryzację zabytków w centrum Nordfjordeid. Gmina włączyła w te prace lokalne przedsiębiorstwa,
wolontariuszy, instytucje związane z ochroną zabytków
i pracowników gminy. Jednym z etapów prac jest wpisanie części centrum miasteczka do rejestru zabytków prowadzonego przez Dyrekcję ds. Dziedzictwa Kulturowego,
jako ważnego zespołu historycznego dokumentującego
historię norweskiej urbanizacji.

Gminy Narol, Horyniec-Zdrój, Węgorzewo
Zmiana granic narzucona Polsce po II wojnie światowej
i wiążące się z tym przymusowe przesiedlenia ludności
są przyczyną zróżnicowanego stosunku do dziedzictwa
kulturowego mieszkańców poszczególnych regionów
współczesnej Polski. Społeczność, która od pokoleń związana jest z jednym terenem, bardziej utożsamia się z lokalnym dziedzictwem i w naturalny sposób lepiej opiekuje się
miejscowymi zabytkami. Z kolei mieszkańcy przesiedleni
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zabytkowego gmin uczestniczących w projekcie była pod
pewnymi względami zbieżna, a wyzwania, z którymi mierzą się władze gmin odnośnie do lokalnego dziedzictwa,
podobne. Mieliśmy nadzieję, że takie kryterium wyboru
spowoduje, iż uczestnicy projektu dzięki wymianie doświadczeń związanych z rozwiązywaniem podobnych
problemów odniosą realną korzyść z zaangażowania się
we wspólne działania.
Zdecydowano, że do projektu zaproszone zostaną
gminy z woj. podkarpackiego, na terenie których zamieszkuje ludność związana z tym obszarem od pokoleń,
oraz gmina z woj. warmińsko-mazurskiego, której mieszkańcy zostali przesiedleni w większości na jej teren po
wojnie. Wspólnym rysem zasobu zabytkowego i wyzwaniem dla gmin miał być problem niechcianych, obcych
zabytków, z którymi współcześni mieszkańcy mniej chętnie się identyﬁkują. W przypadku gmin podkarpackich zabytkami tymi są obiekty związane z przedwojenną, ukraińską częścią lokalnej społeczności, wysiedloną po 1945 r.
W przypadku gminy mazurskiej problem ten dotyczy prawie całego zasobu zabytków poniemieckich.
Kolejnymi warunkami wyboru gminy była chęć uczestnictwa samorządu lokalnego w projekcie, a także określony poziom zaangażowania władz lokalnych w kwestie
związane z ochroną dziedzictwa i zarządzaniem nim na
terenie gminy. Ostatecznie wybrano trzy gminy: Narol
i Horyniec-Zdrój z woj. podkarpackiego oraz Węgorzewo
z woj. warmińsko-mazurskiego.

Narol
Gmina Narol, zajmująca 203 km2 i zamieszkiwana przez
około 8300 osób, leży w północno-wschodniej części

województwa podkarpackiego na obszarze Roztocza.
Ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze, w tym
cenne lasy, teren gminy jest w całości objęty ochroną krajobrazową.
Rozkwit osadnictwa na tych terenach wiąże się z rozwojem tzw. Traktu Bełskiego, który łączył Bełz z Jarosławiem oraz Przemyślem i ożywił handel. Wzdłuż traktu na
przełomie XVI i XVII w. powstały nowe miasta, m.in. Florianów (późniejszy Narol), Lipsko oraz Płazów. Niestety,
w kolejnych latach XVII w. ziemie te zostały spustoszone
wskutek działań wojennych armii powstańczej Chmielnickiego, przemarszu wojsk szwedzkich, węgierskich, a także Turków i Tatarów.
W 1772 r. po I rozbiorze Polski region lubaczowski
włączony został do monarchii habsburskiej. W tym czasie z rozwojem Narola i okolic związany był ród Feliksa
Antoniego Łosia, właściciela ziemskiego, posła na Sejm
i wojewody pomorskiego. Szlachcic ten założył w Narolu
teatr oraz szkołę dramatyczną i muzyczną, wspierał ﬁnansowo uczącą się młodzież. W swoich dobrach wprowadzał nowoczesne formy gospodarowania, sprowadzał
licznych rzemieślników i dbał o wygląd miasta. W trakcie
I wojny światowej Narolszczyzna stała się miejscem ciężkich walk pomiędzy armią austro-węgierską a rosyjską.
Dodatkowo w czasie II wojny światowej Niemcy spalili
miasteczko. W wyniku ustaleń paktu Ribbentrop–Mołotow Narol wraz z większością dzisiejszej gminy znalazł
się po stronie niemieckiej, a reszta jej terenu po stronie
sowieckiej. Po II wojnie światowej obszar gminy stał się
na powrót częścią państwa polskiego. Krwawe działania
Ukraińskiej Powstańczej Armii stały się pretekstem do
przeprowadzenia po wojnie operacji „Wisła”, której celem było wysiedlenie ludności pochodzenia ukraińskiego na tereny ZSRR oraz ziemie zachodnie i północne.

Bartosz Skaldawski
Narodowy Instytut Dziedzictwa

po II wojnie światowej długo nie utożsamiali się z zastanym dziedzictwem kulturowym, zabytki znajdujące się na
tych terenach traktowane były jako obce, a społeczność
lokalna nie czuła potrzeby ich zachowania.
Wybierając gminy, które chcieliśmy zaprosić do projektu, szukaliśmy takich, które miały różne doświadczenia ze zmianą granic po II wojnie światowej. Jednocześnie zależało nam na tym, aby charakterystyka zasobu
„Kupalnocka na Ludową Nutę”, tradycyjne, coroczne obchody nocy świętojańskiej,
autor A. Skalska, arch. GOK w Narolu

Cerkwisko w Dziewięcierzu, pozostałości bramy i kapliczki, autor B. Potera

17

18

2. | Projekt DoM – Dziedzictwo obok Mnie. Wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczności lokalnych

DoM | Dziedzictwo obok Mnie

Najcenniejszy zasób zabytkowy gminy to kilkadziesiąt
obiektów wpisanych do rejestru zabytków, z czego zdecydowana większość to obiekty sakralne i cmentarne związane z dwoma, charakterystycznymi dla historii tych ziem
wyznaniami – rzymsko- i greckokatolickim. Roztocze
Południowe to tereny Kresów dawnej Rzeczypospolitej,
które kojarzą się z wielokulturowością i przedwojenną koegzystencją ludności polskiej i ukraińskiej. Dramatyczne
wydarzenia konﬂiktu polsko-ukraińskiego towarzyszącego II wojnie światowej i związane z tym powojenne przesiedlenia ludności oraz zanik struktur Kościoła greckokatolickiego, a także celowe działania władz Polski Ludowej
skutkowały stopniowym pogarszaniem się stanu zachowania kresowego krajobrazu kulturowego tych ziem. Po
1989 r. największym problemem związanym z ochroną zabytkowych świątyń obrządku wschodniego jest zagospodarowanie i znalezienie nowych funkcji dla opuszczonych
i niekiedy zdewastowanych obiektów sakralnych.
Innym obiektem zabytkowym, stanowiącym trudne
wyzwanie dla służb konserwatorskich i władz gminy ze
względu na jego skalę i, co za tym idzie, wysokie koszty
konieczne do rewaloryzacji i utrzymania, jest barokowy
pałac w Narolu ufundowany przez Feliksa Antoniego Łosia.
Władze lokalne postrzegają wysokie walory przyrodnicze i kulturowe jako najmocniejszy atut gminy. Niewątpliwy potencjał promocyjny i prorozwojowy dziedzictwa
kulturowego znalazł swoje odzwierciedlenie w zapisach
przyjętej Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Narol
na lata 2007–2020. W strategii gmina stawia m.in. na turystykę jako szansę rozwoju, a kultura i dziedzictwo kulturowe wymieniane są jako jeden z obszarów strategicznych,

ją 17 400 osób. Węgorzewo jest położone na terenie
dwóch krain geograﬁcznych – Krainy Węgorapy oraz
Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Malowniczy krajobraz
mazurski i wartości przyrodnicze chronione kilkoma rezerwatami znajdującymi się na terenie gminy są jej atutami, szczególnie turystycznymi.
W czasach plemiennych i średniowiecznych obszar
dzisiejszej gminy Węgorzewo był terenem typowo pogranicznym, zamieszkiwanym przez pruskie plemiona.
Powstanie, na początku XIII w., państwa Zakonu Krzyżackiego zapoczątkowało tworzenie się administracji
świeckiej i kościelnej oraz pierwszych stałych struktur osadniczych. Po sekularyzacji państwa zakonnego
i utworzeniu Księstwa Pruskiego akcja osadnicza prowadzona w XVI i XVII w. przez książąt pruskich doprowadziła do ukształtowania się widocznej i dominującej
do dzisiaj sieci osadniczej – w tym czasie prawa miejskie
otrzymało Węgorzewo. Kolejne ważne wydarzenia wpływające na dzieje obszaru gminy to powstanie w 1701 r.
Królestwa Pruskiego, silnego bytu państwowego w tej
części Europy, oraz zjednoczenie w drugiej połowie XIX
w. państwa niemieckiego. Jednym z rezultatów II wojny światowej był podział i włączenie niemieckiej prowincji Prusy Wschodnie, w której strukturę wchodziły
ziemie dzisiejszej gminy Węgorzewo, w granice innych
państw – Polski, Litwy i Rosji. W efekcie zmiany granic nastąpiła prawie całkowita wymiana ludności, nowi
osadnicy napływali z Kresów Wschodnich, Polski Centralnej, w ramach akcji „Wisła” przesiedlono na te tereny także znaczną liczbę Ukraińców i Łemków. Zmiana ta
doprowadziła do rozbicia istniejących, wielowiekowych
struktur społecznych, zerwania ciągłości kulturowej,
a w konsekwencji do braku poczucia tożsamości regionalnej. Odbiciem skomplikowanej historii gminy jest

którego potencjał samorząd chce wykorzystać do zwiększenia atrakcyjności gminy dla turystów, a także podnoszenia poziomu jakości życia jej mieszkańców.

Horyniec-Zdrój
Podobną strategię rozwoju przyjmuje gmina Horyniec-Zdrój. Leżąca na południowy wschód od Narola, granicząca od wschodu z Ukrainą, gmina ma ponad 202 km²
powierzchni i zamieszkuje ją około 5 tys. mieszkańców.
Walory krajobrazowe gminy potwierdza fakt, że zdecydowana większość jej obszaru należy do Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego, a pozostała część
leży w granicach Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Głównym bogactwem naturalnym gminy
są występujące tu największe w Polsce złoża leczniczych
borowin oraz źródła cennych wód mineralnych. Walory
rekreacyjno-uzdrowiskowe gminy spowodowały, że Horyniec-Zdrój funkcjonuje jako uzdrowisko już od ponad
stu lat. Kluczowym kierunkiem przyjętym w Strategii Gminy Horyniec-Zdrój jest rozwój turystyki, rekreacji i wypoczynku. Istotnym wzmocnieniem tego kierunku może się
okazać bogactwo kulturowe gminy i jej ciekawy zasób zabytkowy. Horyniec i okoliczne ziemie były na przestrzeni
dziejów własnością wielu znanych rodzin szlacheckich,
m.in. Ponińskich, którym miejscowość zawdzięcza istniejący do dzisiaj pałac i teatr dworski. Horyniec i okoliczne
tereny rozwijały się od średniowiecza dzięki położeniu na
szlaku wiodącym z Jarosławia, przez Lubaczów, do Werchraty i Rawy Ruskiej oraz z Narola do Niemirowa i Lwowa.
Od XIX w. na rozwój Horyńca duży wpływ miało założenie
tu zakładu uzdrowiskowego. Wojenna i powojenna przeszłość Horyńca-Zdroju jest zbieżna z historią Narola. Na
zabytkowy zasób gminy Horyniec-Zdrój składa się około
40 obiektów objętych ochroną prawną poprzez wpis do
rejestru zabytków. Podobnie jak w przypadku Narola zdecydowana większość tych obiektów to cmentarze i obiekty sakralne wyznania rzymsko- lub greckokatolickiego.
Chociaż cerkiew w Radrużu związana z ludnością ukraińską wysiedloną z terenu gminy po wojnie została wpisana
w 2013 r., jako jedna z ośmiu z terenu dzisiejszej Polski, na
Listę UNESCO, to jednak miejscowe świątynie obrządku
wschodniego stanowią duże wyzwanie dla władz gminy.

Węgorzewo
Trzecią polską gminą uczestniczącą w projekcie jest
Węgorzewo. Znajduje się ona w północnej części woj.
warmińsko-mazurskiego, a jej północna granica jest
jednocześnie granicą państwa i Unii Europejskiej. Powierzchnia gminy to przeszło 341 km2, zamieszkuje
Centrum miasta Węgorzewa z lotu ptaka, arch. Urzędu Miejskiego w Węgorzewie

Działania

zasób zabytkowy, świadectwo kultury mieszkających
tu przed wojną Niemców i Mazurów, np. około 20 kościołów i cmentarzy ewangelickich. Na zasób zabytkowy
gminy składa się m.in. ponad 110 obiektów wpisanych do
rejestru zabytków.
Do II wojny światowej na terenie gminy Węgorzewo
dominowała wielka własność ziemska. Dzisiaj zasadniczym wyzwaniem dla miejscowej społeczności i władz samorządowych jest kilka znajdujących się na tym terenie
opuszczonych i nieużytkowanych zespołów pałacowych.
Szczególnym przykładem takiego obiektu, dla którego,
ze względu na dużą skalę przekraczającą możliwości gminy, trudno jest znaleźć nową funkcję zapewniającą jego
utrzymanie, jest pałac w Sztynorcie, będący przed II wojną
światową własnością rodu von Lehndorﬀ.
Inną grupą zabytków stanowiących duże wyzwanie
dla gminy są zabytki techniki. Należą do nich m.in. pozbawione dzisiaj swojej pierwotnej funkcji obiekty infrastruktury kolejowej, która w związku z powojenną zmianą
granic oraz procesem wciąż postępującej modernizacji
przestała odpowiadać potrzebom komunikacyjnym regionu. Charakterystyczne są cmentarze stanowiące element świadomie kształtowanego krajobrazu wiejskiego:
zarówno cmentarze z I wojny światowej, jak i wyznaniowe (poewangelickie). Opuszczone i zaniedbane, niszczeją i bywają dewastowane.
Problem z zachowaniem i właściwym zagospodarowaniem zabytków gminy nie zmienia faktu, że ich bogaty zasób może istotnie wzmocnić uznane przez turystów
walory przyrodnicze Węgorzewa. Sytuację tę wykorzystuje Samorząd, przyjmując w Strategii rozwoju społecznogospodarczego Gminy Węgorzewo do 2015 r. jako jeden
z celów strategicznych rozwój turystyki m.in. poprzez
zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Anna Kozioł
zastępca koordynatora projektu
Narodowy Instytut Dziedzictwa

Działania podjęte w ramach projektu pozwoliły na pogłębioną dyskusję nad sposobem zarządzania zasobami
lokalnego dziedzictwa, a na tej podstawie na zaproponowanie działań nakierowanych na sprawne nim zarządzanie w gminie. Gmina ma wyjątkowe miejsce w systemie
zarządzania dziedzictwem. W związku z tym do udziału
w projekcie zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów lokalnych. Zarządzanie dziedzictwem jest procesem
interdyscyplinarnym i powinno być wspomagane przez
mieszkańców. Dlatego zaproszono również ich przedstawicieli: lokalnych działaczy, pasjonatów historii oraz ekspertów z dziedzin bezpośrednio związanych z ochroną

Ole Christian Tollersrud
starszy doradca
Dyrekcja ds. Dziedzictwa Kulturowego
(Riksantikvaren)

zabytków (pracownicy NID-u i RA, doradcy ds. dziedzictwa w Radach Okręgów) oraz z dziedzin, które na poziomie działań lokalnych mają związek z dziedzictwem (eksperci zewnętrzni).
Biorąc pod uwagę charakter działań, projekt podzielono na dwa etapy: przygotowawczy i wdrożeniowy.
Pierwsza część obejmowała spotkanie przygotowawcze dla specjalistów z NID-u, RA i ekspertów zewnętrznych oraz dwa równoległe warsztaty dla uczestników
z gmin. W czasie spotkania polscy i norwescy eksperci
w dziedzinach m.in.: ochrony zabytków, planowania przestrzennego, socjologii, rozwoju lokalnego, partycypacji
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społecznej, architektury i prawa spotkali się, by omówić
systemy zarządzania lokalnym dziedzictwem w Polsce
i Norwegii, przedstawić wstępne analizy gmin uczestniczących w projekcie oraz rozpocząć prace nad scenariuszem objazdów studyjnych i poradnikami, których adresatami są gminy.
Kolejne działanie, warsztaty równoległe z przedstawicielami gmin, przeprowadzone w Węgorzewie i w Bergen, zostały zorganizowane przez każdego z partnerów
osobno. Eksperci i przedstawiciele gmin wspólnie analizowali sytuacje lokalne, oceniając m.in. stan zachowania
i ochronę zabytkowego zasobu, dokumenty planistyczne, strategiczne i programowe (m.in. programy opieki
nad zabytkami). Uczestnicy ocenili również wykorzystanie mechanizmów partycypacji społecznej oraz określili
potrzeby gmin dotyczące zarządzania dziedzictwem. Po
warsztatach eksperci spotkali się w Oslo, aby przedyskutować wnioski i zaplanować przebieg drugiej, wdrożeniowej części projektu.
Drugą część projektu poświęcono praktycznym działaniom w gminach. W trakcie objazdów studyjnych uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń i podzielenia
się fachową wiedzą z zakresu zarządzania dziedzictwem
z położeniem nacisku na jego ochronę jako zasobu nieodnawialnego. Współpraca w ramach projektu była pomocna w przygotowaniu poradnika dotyczącego zarządzania
dziedzictwem (publikacja dla polskich gmin) oraz zaktualizowaniu poradnika na temat lokalnych planów ochrony
i wykorzystania dziedzictwa (publikacja dla gmin norweskich). Z kolei w niniejszej publikacji promocyjnej przedstawiamy dobre praktyki i pozytywne działania podejmowane na terenie gmin, które uczestniczyły w projekcie.
W ramach projektu przeprowadzono badania społeczne na terenie Polski i Norwegii, których wyniki prezentujemy w dalszej części publikacji.

watna własność. Z uwagi na fakt, że polskim uczestnikom
nie był znany system zarządzania zabytkami w Norwegii,
pytania i dyskusje dotyczące tego zagadnienia stanowiły
ważny element wizyty.
Norweska wizyta studyjna rozpoczęła się w gminach
Fjell, Sund i Øygarden, co było swoistym wstępem do
charakterystyki nadmorskiego regionu Norwegii. Przedstawiciele trzech gmin, zaproszonych do udziału w projekcie, opowiedzieli o swojej pracy z zabytkami. Pierwszy
punkt wizyty stanowiła Twierdza Fjell (str. 99), zbudowana
przez Niemców podczas II wojny światowej. Twierdza ta
w okresie powojennym była częścią norweskiej linii obrony, a dziś to część muzeum.
Na drugi dzień zaplanowano prezentację dobrych
przykładów zaangażowania wolontariuszy w ochronę lokalnych zabytków. Wizyta w historycznej osadzie Telavåg
bardzo dobrze zilustrowała sposób, w jaki grupa wolontariuszy zmobilizowała społeczność lokalną do zabezpieczenia cennych zabytków (str. 54). Z kolei w historycznej
osadzie Knarrevik zapoznano się z trudnościami i potencjałem budynków poprzemysłowych. Przedstawiciel gminy Fjell wspólnie z przedstawicielem miejscowej grupy
historycznej zaprezentowali obszar poprzemysłowy oraz
wyzwania związane z zachowaniem budynków i nadaniem
im nowych funkcji.
Kolejny przystanek podczas objazdu to gmina Vågsøy.
Tematami dnia były miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, prawo budowlane oraz sposoby pogodzenia różnych interesów w zarządzaniu dziedzictwem.
Dzień rozpoczął się od zwiedzania Vågsberget, dawnej
placówki handlowej i centrum gminy (str. 72). Vågsberget
to jedno z najlepiej zachowanych miejsc handlowych i gościńców, które dzisiaj pełni funkcję muzeum. Przedstawiciel muzeum opowiedział o prowadzeniu Vågsberget oraz
o współpracy pomiędzy muzeum, lokalnymi stowarzyszeniami, gminą a Dyrekcją ds. Dziedzictwa Kulturowego.
Uczestnicy mieli także okazję zwiedzić Muzeum Rybołówstwa, będące prywatnym przedsięwzięciem, które ma
na celu upowszechnianie kultury i zwyczajów związanych
z tradycją rybacką w Vågsøy (str. 76). Celem powstałej inicjatywy jest stworzenie muzeum ﬁnansowanego ze środków publicznych i prywatnych, które umożliwi ochronę
lokalnego dziedzictwa kulturowego. Dzisiaj muzeum
działa na zasadzie fundacji. Jej przedstawiciel wprowadził
nas w plany z nim związane.
Następnym punktem wizyty był pobyt w jednej z latarń morskich, stanowiących ważny element dziedzictwa
norweskiego wybrzeża. Latarnia w Kråkenes wynajmowana jest przez gminę Thomasowi i Bettinie Vick Bickhardt,
którzy prowadzą w niej pensjonat (str. 58). W tym przypadku tematem było tworzenie wartości ekonomicznych.
W jaki sposób działalność gospodarcza może się przyczynić do ochrony dziedzictwa kulturowego? Jak zaintere-

Uczestnicy projektu w zabytkowej wiosce rybackiej Torskangerpollen,
autor A. Kozioł, arch. prywatne

Szerzej przedstawione zostaną dwa objazdy studyjne,
których celem było umożliwienie spotkań i wymiany wiedzy pomiędzy ekspertami, samorządowcami i społecznikami, zwłaszcza w zakresie codziennej pracy związanej
z zarządzaniem dziedzictwem. Przedstawiono najczęstsze
problemy, sposoby na ich rozwiązywanie, czynniki hamujące i wzmacniające działania na rzecz dziedzictwa.
Programy objazdów zostały przygotowane w taki sposób, aby prezentować zarówno dobre przykłady rozwiązania problemu związanego z dziedzictwem kulturowym,
jak i kwestie konﬂiktowe, trudne oraz wyzwania, z którymi
zmaga się gmina. Główny nacisk położono na działania,
które prowadził, do których inspirował, bądź które wspomagał samorząd gminny. Jednocześnie celem autorów
programów objazdów było pokazanie różnorodności
inicjatyw i podmiotów zaangażowanych w ochronę dziedzictwa, które powinny być partnerem dla gminy. Tym
samym konkretne problemy przedstawiane były przez
przedstawicieli samorządu gminnego i lokalnych pasjonatów, właścicieli zabytków, przedstawicieli stowarzyszeń,
muzeów, instytucji kultury działających na terenie gminy.

Objazd studyjny w Norwegii
Główne punkty objazdu studyjnego to wizyty w wybranych obiektach, gdzie uczestnicy mieli okazję zapoznać
się z praktycznymi aspektami zarządzania dziedzictwem
kulturowym oraz problemami, z jakimi zarządcy i właściciele budynków stykają się w codziennej pracy. Podejmowano m.in. takie tematy jak: wolontariat na rzecz
lokalnego dziedzictwa kulturowego, atrakcyjne produkty
turystyczne, nowe funkcje zabytków, trudności związane z ich ochroną, lokalne plany ochrony i wykorzystania
zabytków, sposoby ich inwentaryzacji, zabytki jako pry-

Warsztaty w trakcie objazdu studyjnego w Polsce – pomysły na zagospodarowanie
Płazowa, autor A. Chabiera, arch. prywatne

Tematy warsztatów i dyskusji podczas
wizyty studyjnej w Norwegii to m.in.:

• Główne trudności i wyzwania związane z ochroną zabytków
na obszarze gminy
• Dlaczego plany i strategie związane z ochroną zabytków
są ważne dla społecznego i gospodarczego rozwoju gminy?
• Zaangażowanie społeczne: wolontariat, partycypacja,
dziedzictwo niematerialne i lokalne tradycje.

sować turystów produktem turystyki specjalistycznej?
Bettina Vick Bickhardt opowiedziała o swoim wieloletnim
zaangażowaniu w dobrze funkcjonującą działalność turystyczną, do której prowadzenia inspiracją był zabytkowy
budynek latarni morskiej.
Uczestnicy objazdu ruszyli dalej, do fabryki beczek
w Hagevik (str. 64). Fabryka rozpoczęła działalność
w 1904 r., a dzisiaj jest w rękach dwóch braci, którzy kontynuują produkcję, lecz na mniejszą skalę. Fabryka wynajmowanajest na przyjęcia, a młodzież szkolna zapraszana
jest tu na lekcje, podczas których poznaje proces produkcji beczek.
W gminie Eid tematami wizyty były m.in.: planowanie przestrzenne, zaangażowanie społeczne i lokalna tożsamość oraz związek pomiędzy dziedzictwem
kultury a środowiskiem naturalnym – kwestią istotną
w norweskim podejściu do zarządzania dziedzictwem.
Ulica Eidsgata ze swoimi drewnianymi zabudowaniami
jest jedną z najlepiej zachowanych w Sogn og Fjordane
(str. 84). Właściciele oraz przedstawiciele gminy zaprezentowali nam szereg zabytków: kościół w Eid, budynek
dawnego banku, który został zaadaptowany na dom kultury (str. 96), ocalony hotel Yris, kurhan Rundehogjen
i poligon wojskowy Eksersisplassen (str. 97). Ponadto
w Eid odwiedziliśmy miejsca silnie związane z lokalnymi
tradycjami i dziedzictwem niematerialnym: ośrodek hodowli koni ﬁordzkich oraz farmy letnie w Sagasetra.
W programie wizyty studyjnej przeznaczono również czas na warsztaty i dyskusje z udziałem ekspertów,
a ostatni jej dzień upłynął na podsumowaniu.

Objazd studyjny w Polsce
Pierwszy dzień objazdu studyjnego w Polsce poświęcony
był prezentacji dobrych przykładów zarządzania dziedzictwem na terenie gminy Horyniec-Zdrój. Uczestnicy
mieli szansę m.in. przyjrzeć się, w jaki sposób stowarzyszenie wolontariuszy współpracuje na rzecz renowacji
cmentarza w Starym Bruśnie będącego pamiątką po wielokulturowości regionu (str. 48), a następnie zapoznania
z przykładem współpracy z Muzeum Kresów w Lubaczowie, które m.in. przy wsparciu samorządu gminy opiekuje
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się miejscem światowego dziedzictwa UNESCO (str. 74).
Tego dnia odwiedziliśmy również miejsca, które były
kanwą dyskusji poświęconej poszukiwaniu funduszy na
konserwację zabytków (klasztor Franciszkanów), komercyjnemu wykorzystaniu zabytku (Sanatorium „Bajka”
– str. 60) oraz sposobowi kontynuacji historycznej funkcji
zabytku na przykładzie Teatru Dworskiego w Horyńcu-Zdroju (str. 94).
Drugiego dnia objazdu uczestnicy zapoznawali się
z przykładami problematycznych obiektów: opuszczonych, w złym stanie technicznym, bez pomysłu na nową
funkcję, bądź też ulegających niepożądanym zmianom
krajobrazowym. Przykładami takich obiektów były cer-

Rezultaty

Tematy warsztatów i dyskusji w trakcie
objazdu studyjnego w Polsce:
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• Nowe funkcje obiektów sakralnych – analiza możliwości
i propozycje rozwiązań na przykładzie cerkwi
w Woli Wielkiej
• Zachowanie tradycyjnej, drewnianej architektury
wiejskiej – analiza możliwości i propozycje rozwiązań
dla chałupy w Wólce Horynieckiej
• Adaptacja do nowych funkcji zabytkowego dworca
kolejowego. Zarządzanie i społeczna rola Muzeum
Tradycji Kolejowej w Węgorzewie
• Tworzenie strategii ochrony i wykorzystania schronów
Linii Mołotowa jako produktu turystycznego, analiza
uwarunkowań, wizji i celów oraz możliwych rozwiązań
• Tworzenie strategii wykorzystania dziedzictwa
w miejscowości o charakterze uzdrowiskowym
na przykładzie Horyńca-Zdroju, analiza uwarunkowań,
wizji i celów oraz możliwych rozwiązań
• Spuścizna barona Hugona Wattmana – wykorzystanie
dziedzictwa niematerialnego i materialnego do rozwoju
społecznego i ekonomicznego gminy na przykładzie
poszukiwania nowej funkcji dla byłego domu
pracowników tartaku w Rudzie Różanieckiej
• Jak zachować i wyeksponować pozostałości dawnego
układu urbanistycznego w Płazowie. Nieużytkowane
cerkiew, karczma: pomysły na powiązanie obiektów
zabytkowych, szukanie nowych funkcji
• Zagospodarowanie, ochrona i użytkowanie zabytkowego
zespołu pałacowo-parkowego wraz z komponowanym
krajobrazem na przykładzie miejscowości Sztynort,
gmina Węgorzewo
• Cerkwie – trudne dziedzictwo, sposoby współpracy
z lokalną społecznością w celu podnoszenia
świadomości i zachęcania do działań zmierzających
do ochrony i wykorzystania dziedzictwa
• Tworzenie strategii wykorzystania dziedzictwa
niematerialnego jako produktu turystycznego na
przykładzie kuchni tradycyjnej i produktów regionalnych.

kwisko w Krzywem, drewniana chałupa w Wólce Horynieckiej czy opuszczona cerkiew w Woli Wielkiej. W drugiej części dnia odbyły się warsztaty.
Gospodarzem trzeciego dnia objazdu była gmina Narol. W pierwszej kolejności przedstawiono dobre
przykłady zarządzania dziedzictwem, w tym adaptacji do
nowych, społecznie korzystnych funkcji (dawna szkoła
i dawna obora w Narolu), pozyskiwania doﬁnansowania,
rewitalizacji przestrzeni historycznej (rynek w Narolu
– str. 87), oddolnej działalności na rzecz dziedzictwa i kultywowania tradycji (Izba Pamięci w Lipsku oraz działalność
Kół Gospodyń Wiejskich – str. 66). Duże zainteresowanie
uczestników wzbudziły konserwacja dawnej cerkwi w Narolu i jej adaptacja do funkcji Centrum Koncertowo-Wystawienniczego (str. 92) oraz pomysły na adaptację Pałacu
Łosiów.
W kolejnym dniu gmina Narol prezentowała obiekty
problematyczne, na których nowe funkcje oraz sposób
zagospodarowania nie ma pomysłu (z uwagi na wysokie
koszty utrzymania, zły stan techniczny, rozmiar i powtarzalność). Takimi obiektami były np. schrony Linii Mołotowa, dawna karczma w Płazowie czy cerkiew w Łówczy.
Miejsca te były tematem wspólnych warsztatów.
W trakcie warsztatów dyskutowano nad wyzwaniami
związanymi z konkretnymi miejscami historycznymi, które uczestnicy poznali w trakcie objazdu w Polsce. Celem
warsztatów nie było wypracowanie narzędzi i rozwiązań
gotowych do zastosowania w gminie, co jest oczywiste,
biorąc pod uwagę ograniczenia czasowe i złożoność problemów. Wykorzystano za to inny atut projektu, tj. interdyscyplinarność ekspertów i uczestników, którzy poddając problemy wielopoziomowej analizie, ukazali różne
sposoby pracy nad nimi. Co więcej, dzięki obiektywnemu
i świeżemu spojrzeniu uczestnicy twórczo podeszli do
rozwiązywania problemów, a zgłaszający je zyskali materiał do inspiracji. Wartością było również zaangażowanie
przedstawicieli samorządów w dyskusję dotyczącą znaczenia dziedzictwa, potrzeby jego ochrony i możliwości
wykorzystania. Niejednokrotnie wypracowane pomysły
rozwiązań były dla przedstawicieli samorządu ciekawymi
propozycjami, wykraczającymi poza standardowe i już
praktykowane działania gminy. Ukazywały wielowątkowość zarządzania dziedzictwem, ale też różnorodność
możliwości jego wykorzystywania dla dobra gminy i jej
mieszkańców.
Ostatni dzień poświęcony był warsztatom narodowym, w trakcie których uczestnicy z gmin polskich konsultowali konspekt poradnika dla gmin o zarządzaniu
dziedzictwem: jego koncepcję, zawartość poszczególnych rozdziałów i formę, natomiast uczestnicy z gmin
norweskich dyskutowali o aktualizacji osobnej publikacji
dotyczącej tworzenia lokalnych planów ochrony i wykorzystania dziedzictwa.

Aleksandra Chabiera
koordynator projektu
Narodowy Instytut Dziedzictwa

Ingunn Holm
starszy doradca
Dyrekcja ds. Dziedzictwa Kulturowego
(Riksantikvaren)

Celem projektu było wskazanie na możliwości poprawy
systemu zarządzania zasobami lokalnego dziedzictwa
w uczestniczących w nim gminach w Polsce i w Norwegii. W ramach projektu zbadano możliwości optymalizacji
ochrony dziedzictwa i jego potencjału społeczno-gospodarczego przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków prawnych, ekonomicznych i społecznych odnoszących się do zarządzania dziedzictwem. W trakcie projektu
eksperci oraz uczestnicy, pełniący różne funkcje i realizujący zadania w gminach, badali, jaka wiedza i narzędzia są potrzebne, aby skutecznie zarządzać dziedzictwem lokalnym.
Fundamentem wszelkich działań jest świadomość,
że dziedzictwo kulturowe jest czynnikiem rozwoju, jeśli
jest odpowiednio ujęte w planach rozwojowych gminy,
a zarządzanie nim oparte jest na wiedzy i realizowane
przy uczestnictwie społeczności lokalnej. Uświadomienie sobie tej zależności oraz zwiększanie kompetencji
w wykorzystywaniu dostępnych narzędzi jest oczywiście
procesem ciągłym, nie kończy się wraz z końcem projektu. Tymczasem można zdeﬁniować i zmierzyć osiągnięte
rezultaty projektu, korzystne dla uczestników gminnych
i instytucji prowadzących projekt.
Ważnym rezultatem projektu są publikacje. Niniejsza
promuje nie tylko projekt, lecz także idee i pomysły, które mogą się okazać pomocne w rozwiązywaniu problemów w gminach polskich i norweskich. Publikacja ta ma
wspierać lokalne społeczności i władze we wprowadzaniu
w życie zintegrowanego podejścia do dziedzictwa oraz pokazywać na konkretnych przykładach korzyści, jakie przynoszą gminie i jej mieszkańcom działania na jego rzecz.
Dodatkowo w Polsce powstała publikacja pod tytułem Dziedzictwo obok Mnie – poradnik zarządzania
dziedzictwem w gminach, opracowana we współpracy

z ekspertami i gminami uczestniczącymi w projekcie. Poradnik zaprojektowany został jako użyteczne, praktyczne
narzędzie, a wraz z niniejszą publikacją stanowi komplet
pomyślany jako wsparcie w budowaniu strategii i planowaniu działań w gminie. Jako materiał pomocniczy do
dedykowanych szkoleń, planowanych w ramach Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
2014–2017, publikacje te wesprą współpracę ekspertów
Narodowego Instytutu Dziedzictwa z gminami.
Po stronie norweskiej projekt pomógł w ulepszeniu
wcześniej opracowanego przez Riksantikvaren i aktualizowanego w jego trakcie poradnika, traktującego o tym,
jak gminy mogą tworzyć i wdrażać lokalne plany ochrony
i wykorzystania dziedzictwa. Publikacja jest dostępna na
stronie internetowej pod linkiem: www.ra.no/Prosjekter/
Kulturminne-i-kommunen-KIK. Przygotowane publikacje
są istotnymi rezultatami projektu także dlatego, że będą
dostępne długo po jego zakończeniu, a poradniki zostały pomyślane w taki sposób, by można było dokonywać
w nich niezbędnych późniejszych aktualizacji.
Badania społeczne przeprowadzone w Polsce i Norwegii dają możliwość nie tylko porównania sytuacji w obydwu
krajach. Zbadanie postaw społeczeństwa wobec różnych
zagadnień związanych z lokalnym dziedzictwem otwiera
możliwość odpowiedniego ukierunkowania działań, np.
samorządów lokalnych. Wiedza wynikająca z badań statystycznych, np. na temat oczekiwań społeczeństwa czy
obszarów, w których potrzebne są działania (m.in. edukacyjne), pomaga zarówno instytucjom centralnym, jak
i samorządom w projektowaniu i planowaniu działań.
Z kolei dla NID-u i Riksantikvaren ważne było wykorzystanie projektu do lepszego poznania i zrozumienia potrzeb gmin – jakiej wiedzy im brakuje, w jakich

Lokalne gazety norweskie relacjonowały objazd studyjny i informowały
o projekcie, autor A. Chabiera, arch. prywatne

Tradycyjna produkcja beczek w Hagevik, autor A. Chabiera, arch. prywatne
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obszarach potrzebują zwiększenia swoich kompetencji.
Jako instytucje eksperckie, których zadaniem jest m.in.
wspieranie samorządów lokalnych w kwestiach dotyczących zabytków, potrzebują rzetelnego rozpoznania
sytuacji w gminach, tak aby lepiej z nimi współpracować
i racjonalnie planować swoje działania. Projekt dał nam
taką wiedzę i pomógł przygotować się do skuteczniejszej
współpracy z samorządami. Stało się tak w dużym stopniu
dzięki zaangażowaniu gmin uczestniczących w projekcie.
Objazdy, warsztaty i dyskusje pozwoliły na pilotażowe
podejście do metod szkoleniowych czy sposobów diagnozowania sytuacji w gminach. Jednocześnie uczestnikom dały możliwość zwiększenia kompetencji w pewnych obszarach (np. stosowania dostępnych narzędzi
prawnych czy uświadomienie potrzeby uwzględniania
dziedzictwa w różnych obszarach planowania), a także
możliwość wymiany doświadczeń, będących swoistym
bankiem pomysłów do wykorzystania.

• motywację do uczestnictwa w działaniach lokalnych
i ponadlokalnych stowarzyszeń,
• lepsze zrozumienie zagadnienia zarządzania dziedzictwem,
• poznanie problemów innych gmin oraz sposobów,
w jakie inne gminy rozwiązują podobne problemy,
• zapoznanie z kulturą innego kraju i możliwość nawiązania współpracy.
Ten ostatni punkt jest dla organizatorów projektu bardzo ważny, wspólna praca przedstawicieli samorządów
polskich i norweskich na objazdach studyjnych zaowocowała bowiem propozycją współpracy pomiędzy gminami
Narol, Eid i Vågsøy głównie w obszarach kultury.
Kolejnym ważnym, a nieplanowanym rezultatem projektu jest podjęcie działań przez gminę Horyniec-Zdrój
na rzecz ratowania drewnianej chałupy krytej strzechą,
będącej w bardzo złym stanie zachowania. Budynek znajdujący się w Wólce Horynieckiej należy do nielicznych na

Na różnych etapach projektu prosiliśmy uczestników
o wypełnianie ankiet ewaluacyjnych. Ich celem było uzyskanie lepszego rozpoznania w podejściu gmin do lokalnego dziedzictwa, w ich potrzebach i świadomości zakresu niezbędnej wiedzy – oraz w użyteczności naszych
działań. Przy skali ocen od 1 do 5 zasadność opublikowania
poradnika o zarządzaniu dziedzictwem została oceniona
na 4,9, czyli niezwykle wysoko. Uczestnictwo w objazdach
i warsztatach oraz ogólnie w projekcie zostało wysoko
ocenione, jako korzystne dla pracy zawodowej (4,4).
Wśród największych korzyści wynikających z udziału
w projekcie wymieniano:
• wzrost doświadczenia,
• poznanie nowych praktyk i rozwiązań oraz odmiennego podejścia do analogicznych tematów i zadań,
• reﬂeksje na temat własnej pracy i podejścia do niej oraz
zwiększenie świadomości i naukę wdrażania różnych
rozwiązań (nowe ścieżki działań),
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terenie gminy przykładów dawnego drewnianego budownictwa charakterystycznego dla tego regionu. Problem uratowania obiektu i znalezienia dla niego nowej
funkcji był tematem jednego z warsztatów. Po zakończeniu objazdu gmina postanowiła ocalić ten cenny obiekt
historyczny. Od właściciela uzyskała tytuł własności do
obiektu i złożyła wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o jego wpis do rejestru zabytków. Planowane jest przeprowadzenie inwentaryzacji chałupy oraz
przeniesienie jej na teren, który jest własnością gminy, co
jest rozwiązaniem koniecznym, by zachować obiekt. We
współpracy z Muzeum Kresów w Lubaczowie prowadzone
są prace koncepcyjne nad określeniem i nadaniem chacie
nowej funkcji.
Ten nieoczekiwany, acz niezwykle satysfakcjonujący rezultat projektu jest przykładem na to, jak ważny jest dialog
z samorządem i jak pozytywne skutki może on przynieść.
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Uczestnicy projektu przed Pałacem Łosiów w Narolu, autor J. H. Fundingsrud, arch. prywatne
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W ramach projektu DoM przeprowadzono badanie społeczne w Polsce i Norwegii. Miało ono na celu zebranie
informacji pozwalających na poznanie opinii i postaw wobec dziedzictwa kulturowego wśród Polaków
i Norwegów. Takie dane mogą stanowić ważne źródło informacji dla władz państwowych, regionalnych
i lokalnych w ich pracy z dziedzictwem kulturowym.
Metodologia

3.
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Znaczenie dziedzictwa kulturowego
– polsko-norweskie
badanie społeczne

Badanie ilościowe zostało przeprowadzone na próbie reprezentatywnej zarówno w Polsce, jak i Norwegii. W trakcie jego realizacji kontrolowano takie zmienne demograﬁczne jak: płeć, wiek, region zamieszkania (województwo
lub okręg), wykształcenie oraz miejsce zamieszkania.
W Norwegii podział ze względu na tę ostatnią kategorię
obejmował miasto, wieś i słabo zaludniony obszar. W Polsce natomiast obejmował on tereny wiejskie, miasta do
50 000 mieszkańców, miasta od 50 do 200 000 mieszkańców i miasta o ponad 200 000 mieszkańców.
Stosunek mężczyzn do kobiet wśród respondentów
wynosił ok. 50/50. Kwestionariusz w Polsce i Norwegii
zawierał 19 takich samych pytań, aby możliwe było porównanie wyników pomiędzy krajami. Dodatkowo zadano pytania skierowane tylko do polskich respondentów.
Pierwsza część wspólnego kwestionariusza obejmowała
pytania ogólne dotyczące znaczenia dziedzictwa kulturowego zarówno na poziomie indywidualnym, jak i lokalnym
czy krajowym. Kolejne pytania miały na celu zmierzenie
poziomu zainteresowania dziedzictwem kulturowym,
zaangażowania w kwestie z nim związane i uczestnictwa,
w szczególności w jego ochronie, poznaniu, interpretacji
i użytkowaniu. Druga część wspólnego kwestionariusza
dotyczyła wyłącznie dziedzictwa kulturowego w kontekście lokalnym i obejmowała pytania na temat udziału
w zarządzaniu dziedzictwem lokalnym i możliwości jego
kształtowania.

Wyniki badań społecznych w Norwegii
Kilka pierwszych pytań pokazało ogromne poparcie dla
dziedzictwa kulturowego i przekonanie o jego wartościach, zarówno na poziomie osobistym, jak i społeczności lokalnych, w których mieszkają respondenci. Na
pytania: Jak ważne jest dla Pani/Pana dziedzictwo kulturowe? i Jak ważne jest dziedzictwo kulturowe dla Pani/
Pana lokalnej społeczności? odpowiednio 84,4% i 81,2%
osób odpowiedziało, że bardzo ważne lub raczej ważne. Co ciekawe, Dyrekcja ds. Dziedzictwa Kulturowego

przeprowadziła podobne badanie w 2011 r., wówczas to
pozytywne nastawienie wobec dziedzictwa kulturowego
deklarowało odpowiednio 71% i 75% ankietowanych.
Inne pytanie dotyczyło tego, czy dziedzictwo powinno być bezwzględnie zachowane, czy tylko wtedy, gdy
możliwa jest jego adaptacja do nowych funkcji. Aż 27,9%
osób jest zdania, że dziedzictwo powinno być zachowane
tylko wtedy, gdy znalezione zostanie jego nowe przeznaczenie. To interesujący wniosek i uwidacznia znaczenie
nadawania nowych funkcji obiektom zabytkowym i włączania ich w codzienność mieszkańców. Studia przypadków w tej publikacji to dobre przykłady wykorzystania
dziedzictwa w lokalnych społecznościach. Z kolei 66,1%
respondentów odpowiedziało, że dziedzictwo powinno
być chronione pomimo wszystko. Pokazuje to także, że
ankietowani widzą wartość w samym istnieniu dziedzictwa kulturowego i że z tego powodu zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego powinny być ważnymi czynnikami strategii rozwoju gminy. Potwierdzili to również
respondenci, którzy zapytani, czy dziedzictwo kulturowe
może mieć wymiar ekonomiczny w ich społeczności lokalnej, aż w 97,4% udzielili odpowiedzi twierdzącej.
Na pytanie: Czy interesuje się Pani/Pan tym, co dzieje
się z dziedzictwem kulturowym w Pani/Pana najbliższej
okolicy? łącznie 72% osób odpowiedziało, że są bardzo
zainteresowane lub umiarkowanie zainteresowane. Jednak chociaż odpowiedź ta sugeruje, że zainteresowanie
jest wysokie, zaledwie 42,8% badanych odpowiedziało, że
w ciągu ostatnich 12 miesięcy uczestniczyło w jakimkolwiek wydarzeniu/aktywności związanej z dziedzictwem
kulturowym, podczas gdy ponad połowa (55,1%) odpowiedziała negatywnie. Do najpopularniejszych aktywności należało odwiedzanie miejsc dziedzictwa (51,6%)
i muzeów (37,3%). 33,4% ankietowanych uczestniczyło
w zorganizowanych wydarzeniach dotyczących dziedzictwa kulturowego, 14,9% angażowało się przez pozyskiwanie informacji i wiedzy z telewizji, radia, gazet i lektury książek, 7,4% uczestniczyło w kursach dotyczących
tradycyjnego rzemiosła, pieśni, tańca i teatru, natomiast
8,3% angażowało się w ochronę dziedzictwa kulturowego
jako wolontariusze. Poziom zainteresowania odpowiada
w dużej mierze odpowiedziom na pytanie: Czy zna Pani/
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Pan jakiś zabytek w najbliższej okolicy, w której Pani/Pan
mieszka?, gdzie ogólnie 81,7% respondentów odpowiedziało tak (natomiast 17% odpowiedziało nie). Zaobserwowano tu pewne różnice pomiędzy grupami wiekowymi, przy czym kategoria młodych respondentów (w wieku
18–24 lat) wykazała najniższy poziom wiedzy na temat
obiektów dziedzictwa w swoim otoczeniu – 70,3% osób
miało wiedzę na temat takich obiektów, natomiast 26,8%
odpowiedziało, że nie zna żadnych takich miejsc.

W celu dalszego rozpoznania lokalnego zaangażowania i poziomu działalności wolontariackiej zapytano
respondentów, czy są oni zainteresowani tym, co dzieje
się z dziedzictwem kulturowym w ich społecznościach lokalnych. 72% odpowiedziało, że są bardzo zainteresowani
lub zainteresowani, natomiast dla 28% było to obojętne,
mało interesujące lub w ogóle nieinteresujące. Jednak
na pytanie, czy posiadają wpływ na sytuację dziedzictwa kulturowego w swojej okolicy, 58,7% respondentów
odpowiedziało, że nie, natomiast 27,7% stwierdziło, że
owszem. Osoby, które odpowiedziały, że nie posiadają
wpływu na sytuację dziedzictwa kulturowego w swojej
okolicy, wskazywały następujące powody: nie są tym zainteresowane (20,5%), nigdy nie zastanawiały się nad tym
(16,8%), nie wiedzą, jak się zaangażować (15,8%), nie mają
czasu (17,8%), angażowanie się nic nie zmieni (8,5%) i inne
(20,6%). To ciekawe spostrzeżenie, jeśli chodzi o niektóre główne powody, takie jak brak wiedzy dotyczącej
sposobu zaangażowania się, nierozważanie możliwości
zaangażowania lub poczucie, że zaangażowanie się nie
będzie mieć na nic wpływu. Należy przeciwdziałać takim
postawom poprzez udzielenie mieszkańcom szerszych
informacji na temat dziedzictwa, zaangażowania wolontariuszy i poznania możliwości wywierania wpływu przez
lokalne społeczności. Dzięki lepszej dostępności informacji i wiedzy na temat dziedzictwa więcej osób może
odczuwać przywiązanie do swojego dziedzictwa i angażować się w jego ochronę.

Na pytanie o poczucie przywiązania do zabytków
44,4% respondentów odpowiedziało, że czuje duże
przywiązanie do nich, 27%: częściowe, natomiast 18,6%
nie czuło żadnej więzi z takimi obiektami. Może to wskazywać, że chociaż nie czują się bezpośrednio związani
z dziedzictwem kulturowym wokół siebie, są przekonani,
że jest ono wartościowe i powinno być chronione, na co
wskazują omówione twierdzące odpowiedzi na pytanie,
czy dziedzictwo kulturowe jest ważne.

W jakim stopniu ważne jest dla Pani/Pana dziedzictwo kulturowe?

31,4%

54,6%

7,1% 1,5% 5,3%

Razem
N=1067
Bardzo ważne

Raczej ważne

Raczej nieważne

30,0%
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Zdecydowanie nieważne

54,4%

Nie wiem, trudno powiedzieć

10,1%

4,4% 1,0%

Razem
N=1067
Bardzo ważne

Raczej ważne

Raczej nieważne

Zdecydowanie nieważne

Nie wiem, trudno powiedzieć

Wyniki badań społecznych w Polsce

Na ile zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem, że dziedzictwo kulturowe jest wartościowe, ponieważ
sprawia, że można być dumnym ze swojego miejsca zamieszkania?
45,6%

42,8%

7,8% 1,9% 1,8%

Razem
N=1067
Zdecydowanie
się zgadzam

Raczej się
zgadzam

Raczej się
nie zgadzam

54,5%

Zdecydowanie się
nie zgadzam

37,7%

Nie wiem,
trudno powiedzieć

5,7% 1,6%

Razem
N=1067
Zdecydowanie
się zgadzam

Raczej się
zgadzam

Raczej się
nie zgadzam

Zdecydowanie się
nie zgadzam

Nie wiem,
trudno powiedzieć

Kwestionariusz rozpoczynał się od trzech pytań dotyczących znaczenia dziedzictwa kulturowego ocenianego
na trzech różnych poziomach: najpierw osobistego znaczenia dla badanego, następnie dla lokalnej społeczności
i wreszcie dla całego narodu. 86% Polaków uznało dziedzictwo za ważne (lub bardzo ważne) dla nich osobiście,
niemal tyle samo (85,3%) za ważne (lub bardzo ważne) dla
polskiego społeczeństwa. Ponad trzy czwarte respondentów (78,2%) uważa dziedzictwo za ważne dla lokalnej społeczności, 89,7% uważa, że posiada wartość poprzez to,
że może czynić miejsce zamieszkania wyjątkowym. Inne
wartości dziedzictwa ważne dla badanych społeczności
lokalnych dotyczyły wpływu na poczucie dumy z miejsca zamieszkania (88,4% odpowiedzi twierdzących) oraz
stwarzania możliwości spędzania czasu wolnego (86,4%).
Niemal trzy czwarte respondentów (73,4%) jest przekonanych, że dziedzictwo niesie ze sobą potencjał ekonomiczny, zatem może być źródłem dochodu, działalności
gospodarczej, tworzyć nowe miejsca pracy i przedsiębiorstwa w lokalnych społecznościach. Jednak ta wiara
w wartości dziedzictwa nie idzie w parze z wiedzą o oto-

czeniu historycznym, ponieważ tylko 62,9% Polaków zna
zabytek w okolicy, w której mieszka. Jeśli chodzi o osobiste przywiązanie do lokalnego dziedzictwa, mniej niż
połowa respondentów (45,9%) czuje się związana z jakimkolwiek zabytkiem w swojej okolicy.
Według Polaków ogromną wartością dziedzictwa kulturowego jest to, że daje ono świadectwo wspólnej historii, które należy przekazywać przyszłym pokoleniom
(91,6%). Co więcej, w oczach większości respondentów
dziedzictwo może być ważnym źródłem wiedzy (90,3%).
Te immanentne wartości dziedzictwa mogły przekonać
badanych o potrzebie jego ochrony, ponieważ 64,7% Polaków jest przekonanych, że dziedzictwo należy chronić
niezależnie od znalezienia dla niego funkcji. Jednak 25,6%
respondentów zadeklarowało, że dziedzictwo powinno
być chronione tylko wtedy, gdy znalezione dla niego zostanie nowe przeznaczenie, co podkreśla potrzebę szukania takiej funkcji.
Na podstawie wyników badania można stwierdzić, iż
dziedzictwo stanowi istotną wartość dla Polaków, ale czy
przekłada się to na wyższy poziom zainteresowania nim,
zaangażowania w jego ochronę i większego poczucia odpowiedzialności? Tylko 22,3% Polaków brało udział w jakichkolwiek aktywnościach związanych z dziedzictwem
w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Najpopularniejszą formą
aktywności związanej z dziedzictwem jest zwiedzanie
historycznych miejsc (66,9% osób, które uczestniczyły
w dowolnej aktywności – możliwych było kilka odpowiedzi) oraz odwiedzanie muzeum lub wystawy (41,3%).
Zaledwie 1,7% osób, które odpowiedziało na to pytanie,
udzielało się jako wolontariusze. Powyższe wyniki pokazują, że głównym zadaniem dotyczącym dziedzictwa
kulturowego jest ułatwienie dostępu do niego oraz rozpowszechnianie wiedzy na jego temat. Należy wykorzystywać okazje takie jak Europejskie Dni Dziedzictwa, których NID jest krajowym koordynatorem, do popularyzacji
dziedzictwa i zwiększenia uczestnictwa społeczeństwa
w jego ochronie. Naturalnym sposobem zainteresowania
dziedzictwem jest zwiedzanie zabytków podczas wypoczynku. Zweryﬁkowaliśmy, jak ważne dla Polaków jest to,
czy w miejscu wypoczynku jest wiele zabytków lub miejsc
interesujących ze względu na ich historię i bogactwo tradycji, i okazało się, że tylko niewiele ponad połowa badanych (53,4%) udzieliła twierdzącej odpowiedzi.
Na pytanie: Czy interesuje się Pani/Pan tym, co dzieje się z dziedzictwem kulturowym w Pani/Pana najbliższej okolicy? mniej niż połowa ankietowanych (46,9%)
odpowiedziała twierdząco, z czego tylko 5,5% respondentów było bardzo zainteresowanych. O połowę osób
mniej czuje, że ma wpływ na sytuację dziedzictwa kulturowego w swojej lokalnej społeczności (27,7%). Najbardziej rozpowszechnionymi sposobami angażowania się
w ochronę dziedzictwa kulturowego są udział w procesie
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podejmowania decyzji (36,9% badanych, możliwych kilka odpowiedzi) oraz działalność wolontariacka (35,6%).
14,4% respondentów, którzy odpowiedzieli twierdząco
na to pytanie, to właściciele lub zarządcy obiektu dziedzictwa, zabytku lub budynku objętego ochroną; 12,8%
tworzy inicjatywy komercyjne związane z obiektami dziedzictwa; 11% samodzielnie inicjuje i podejmuje konkretne
działania (projekty). Jako najważniejsze powody braku
wpływu na sytuację dziedzictwa kulturowego w lokalnej
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społeczności respondenci wskazywali następujące odpowiedzi: nigdy nie zastanawiałem/łam się nad tym (29,8%),
nie wiem, jak się zaangażować (24,9%) i nie mam wystarczająco dużo czasu (23,2%).
Te wyniki wskazują na potrzebę włączenia społeczeństwa przez władze we wszystkie etapy realizacji działań
dotyczących dziedzictwa. W publikacji tej można znaleźć
przykłady zaangażowania społeczności w działania dla
dziedzictwa.

Czy interesuje się Pani/Pan tym, co dzieje się z dziedzictwem kulturowym w Pani/Pana najbliższej okolicy?

5,5%

26,5%

41,4%

19,0%

7,6%

Razem
N=1067
Tak, bardzo

Tak, ale
umiarkowanie

Ani jestem/ani nie jestem
zainteresowana/y

25,5%
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Nie, nie jestem tym
zbyt zainteresowana/y

11,5%

46,5%

W ogóle się tym
nie interesuję

11,0%

5,5%

Razem
N=1067
Tak, bardzo

Tak, ale
umiarkowanie

Ani jestem/ani nie jestem
zainteresowana/y

Nie, nie jestem tym
zbyt zainteresowana/y

W ogóle się tym
nie interesuję

Czy ma Pani/Pan jakiś wpływ na to, co dzieje się z dziedzictwem kulturowym w Pani/Pana okolicy?

83,5%

5,1%

11,3%

Razem
N=1067
Tak

Nie

Nie wiem, trudno powiedzieć

58,7%

27,7%

13,6%

Razem
N=1067
Tak

Nie

Nie wiem, trudno powiedzieć

Perspektywa dwustronna
Jak wynika z badania, dziedzictwo kulturowe jest ważne
dla obywateli zarówno w Norwegii, jak i w Polsce. Znaczenie to jest wskazywane na poziomie osobistym, lokalnym oraz krajowym. Przekonanie, że dziedzictwo służy
lokalnym społecznościom, jest silne, co odzwierciedla
się w dostrzeganych wartościach społecznych, takich jak:
poczucie dumy i wyjątkowości miejsca zamieszkania, oraz
immanentnych wartościach związanych z obiektami dziedzictwa. Większość respondentów uznaje również potencjał ekonomiczny dziedzictwa.
Ogólnie rzecz ujmując, w wynikach norweskich uzyskano delikatnie wyższy odsetek odpowiedzi twierdzących na pytanie dotyczące dostrzeganej wartości dziedzictwa kulturowego. W szczególności Norwedzy częściej
niż Polacy postrzegają dziedzictwo jako bardzo ważne.
Co ciekawe, Norwegowie wykazują silniejsze przekonanie o wartościach ekonomicznych lokalnego dziedzictwa. Może to wynikać z faktu, że w ostatniej dekadzie
potencjał gospodarczy dziedzictwa kulturowego jest
podkreślany zarówno w dokumentach polityki dla sektora dziedzictwa w Norwegii, jak i w różnych lokalnych
strategiach na poziomie okręgu, jak i gminy. Dyrekcja
ds. Dziedzictwa Kulturowego przeprowadziła również
projekt pilotażowy dotyczący tworzenia wartości w sektorze dziedzictwa w dziesięciu miejscach historycznych
w Norwegii. Chociaż korelacja nie jest jasna, większa koncentracja na potencjale ekonomicznym dziedzictwa kulturowego zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym mogła mieć swoje odbicie w postrzeganiu
tego potencjału przez społeczeństwo.
W Polsce debata dotycząca wpływu dziedzictwa
na gospodarkę i rozwój lokalny ma krótszą historię. Ze
względu na fakt, że dziedzictwo jest postrzegane jako wyzwanie i istnieje konieczność ﬁnansowania kosztownych
prac, można twierdzić, że odsetek Polaków wskazujących na potencjał ekonomiczny jest stosunkowo wysoki.
W Polsce można znaleźć wiele przykładów wykorzystania
dziedzictwa w aktywności gospodarczej i w związku z polską i międzynarodową polityką zainteresowanie w tym
obszarze prawdopodobnie wzrośnie w nadchodzących
latach.
Pomimo rozbieżności w odpowiedziach Polaków
i Norwegów obydwa kraje stoją przed wyzwaniem zniwelowania różnicy pomiędzy bardzo wysokim odsetkiem
ankietowanych, którzy są pozytywnie nastawieni do dziedzictwa kulturowego oraz powiązanych z nimi wartości,
a poziomem zaangażowania w działania na jego rzecz czy
też liczbą osób, które angażują się w działania związane
z dziedzictwem kulturowym i jego ochroną. Takie uczestnictwo jest kluczowe z punktu widzenia zrównoważonego zarządzania dziedzictwem na poziomie lokalnym.

Znaczenie wolontariatu w zarządzaniu dziedzictwem
zostało dostrzeżone zarówno przez Riksantikvaren, jak
i przez NID. W 2014 Riksantikvaren zainicjował strategię
współpracy z sektorem wolontariatu w Norwegii. Z kolei, począwszy od 2015 r., Narodowy Instytut Dziedzictwa
koordynuje program Wolontariat na rzecz dziedzictwa,
dedykowany tym, którzy szukają wsparcia, w tym ﬁnansowego, dla rozwoju idei wolontariatu w swoich lokalnych
społecznościach. Dla obydwu instytucji projekt DoM był
również ważny, gdyż w jego ramach mogły blisko współpracować z samorządami w celu omówienia zaangażowania w zarządzanie dziedzictwem na lokalną skalę. Lokalne
władze są ważnym partnerem, jeśli chodzi o zachęcanie
do mocniejszego zaangażowania w działania dotyczące dziedzictwa kulturowego na poziomie lokalnym oraz
ułatwiania go, a także wspierania dobrowolnych wysiłków nakierowanych na wywarcie rzeczywistego wpływu
na ochronę dziedzictwa.
Biorąc pod uwagę obserwowane w niniejszym badaniu mocne potwierdzenie znaczenia dziedzictwa kulturowego zarówno dla społeczności, jak i osób indywidualnych, uzyskane wyniki sugerują, że gminy w Norwegii
i w Polsce zyskają na wykorzystaniu swojego dziedzictwa
kulturowego jako narzędzia do rozwoju lokalnego. Wyniki badania wskazują również, że jeżeli dziedzictwo kulturowe będzie przez samorządy wykorzystywane jako
narzędzie, które może dopełniać inne programy gminy,
np. edukacyjne, społeczne czy gospodarcze, spotka się
to z poparciem mieszkańców.
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Znaczenie dziedzictwa dla społeczności lokalnych
i rozwoju gmin
Gminy Eid i Vågsøy
Alfred Bjørlo
Burmistrz Gminy Eid
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Dziedzictwo kulturowe
w gminach

Morten Andreas Hagen
Burmistrz Gminy Vågsøy

W gminach Eid i Vågsøy dziedzictwo kulturowe stanowi istotną podstawę ich rozwoju. Miejscowe instytucje
i stowarzyszenia, działacze społeczni oraz ﬁrmy wspierają
lokalne inicjatywy, mające na celu ochronę i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla celów wspólnoty. Dziedzictwo postrzegane jest zarówno jako zjawisko, którego
można doświadczać, jak i coś, czym warto się dzielić.
Dyrekcja ds. Dziedzictwa Kulturowego przyznała gminie Eid środki na przystosowanie i udostępnienie zwiedzającym kurhanów w Myklebust w centrum miejscowości
Nordfjordeid. Miejscowość ta znalazła się niedawno w rejestrze prowadzonym przez Dyrekcję, który obejmuje miasta i miejscowości istotne dla historii kultury norweskiej.
Cieszy nas fakt, że teraz historia niezwykłych wikińskich
znalezisk w Nordfjordeid, w tym pozostałości po największym statku wikińskim znalezionym w Norwegii, dostępna
będzie dla szerszego grona odbiorców. Działania Dyrekcji
okazały się bardzo korzystne zarówno dla historii, kultury
czy turystyki, jak i rozwoju centrum naszej miejscowości.
Dotacja otrzymana od Dyrekcji zostanie spożytkowana
m.in. na stworzenie szlaku zabytków w centrum Nordfjordeid, gdzie prezentowana będzie przede wszystkim epoka

Przebudowana na domek letniskowy szopa na łodzie w Torskangerpollen.
Na pierwszym planie pozostałe fundamenty sąsiedniej szopy, Vågsøy,
autor A. Chabiera, arch. prywatne

wikingów i wczesne średniowiecze. Wzdłuż szlaku znajdą
się znaki, drogowskazy oraz stanowiska multimedialne,
dzięki którym zwiedzający poznają historię poszczególnych miejsc. Zostaną również podjęte działania zwiększające dostępność naszego wyjątkowego wikińskiego znaleziska. Dodatkowo, dotacja pozwoli na budowę centrum
aktywności przy Myklebust w Nordfjordeid, pod nazwą
Sagastad. Na lato zaplanowano już Wędrówki po Sagastad,
zarówno z myślą o mieszkańcach, jak i turystach.
W Vågsøy udało nam się ocalić dwa zabytki architektoniczne, z których jesteśmy niezwykle dumni. Vågsberget to najstarsze miejsce handlowe w regionie Ytre
Nordfjord, z historią sięgającą XVII w. Miejsce nadal wymaga licznych prac konserwacyjnych, tak żeby można je
było w pełni wykorzystać. Wytwórnię beczek w Hagevik
odrestaurowano w połowie lat 90. ub.w. dzięki środkom
pozyskanym m.in. od Dyrekcji. Zabytek ma szczególną
wartość dokumentacyjną w aspektach historii, przemysłu
oraz kultury.
Ponadto, w Vågsøy trwają intensywne prace nad znalezieniem lokalizacji dla dwóch muzeów: Muzeum Historii
Wojny, które rozpoczyna swą narrację od Operacji Archery
(Måløyraidet), i Muzeum Rybołówstwa, przedstawiającego
rybołówstwo jako siłę napędową Vågsøy – dawniej i dziś.
Gminy Eid i Vågsøy przygotowują lokalne plany ochrony i wykorzystania dziedzictwa, które mogą być podstawą
do wykorzystania środków, jakie mamy przeznaczone

Jeden z kurhanów w centrum Eid, arch. Urząd Gminy Eid
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na ten cel. W planach ma zostać uwzględniony przekaz
edukacyjny na temat zabytków i ich wartości. Zabytki
i krajobraz kulturowy są ważnym zasobem oraz wartością
dla lokalnego społeczeństwa; mogą stanowić zarówno
wartość użytkową, jak i źródło wiedzy oraz doświadczeń.

Związek gmin Fjell, Sund i Øygarden
Nils Kåre Skoge
Zastępca Burmistrza Gminy Sund
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Dzięki programowi Dyrekcji ds. Dziedzictwa Kulturowego Perły na Szlaku Morza Północnego (Perler i Nordsjøløypa), dotyczącemu tworzenia wartości opartych na
dziedzictwie kulturowym, gminy Øygarden, Fjell i Sund
zdobyły cenne doświadczenia. Projekt miał na celu wspieranie rozwoju lokalnego poprzez wykorzystanie walorów
przyrodniczych i zabytków wzdłuż dawnych handlowych
szlaków regionu. Miejscowe organizacje, instytucje kultury, wolontariusze, szkoły, muzeum i lokalne ﬁrmy kontynuują współpracę polegającą na upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego w jego autentycznym otoczeniu.
Z kolei podczas objazdów studyjnych w ramach projektu
DoM zdobyliśmy przydatną wiedzę na temat pracy na
rzecz dziedzictwa. Wyzwania z nim związane są bardzo
różnorodne i wymagają wszechstronnych działań.
Dowiedzieliśmy się, dlaczego działania na rzecz zabytków muszą być prowadzone z dużą troską i dbałością
o kwestie: kulturowe, środowiskowe, jak i społeczne.
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Z punktu widzenia lokalnej gospodarki ważne jest, aby
nadawać starym budynkom funkcje również w taki sposób, by budynki te były atrakcyjne dla osób odwiedzających gminę. Poza tymi istotnymi aspektami dla gminy
ważne są również takie kwestie związane z dziedzictwem
jak budowanie tożsamości, upowszechnianie wiedzy oraz
tworzenie wyższej jakości życia np. poprzez wspieranie
rekreacji na terenie gmin.
Praca z lokalnymi planami dziedzictwa będzie miała w przyszłości charakter priorytetowy. Celem planów
jest ochrona wyjątkowości i zróżnicowanego charakteru
zabytków oraz krajobrazu kulturowego – po części jako
dziedzictwa kulturowego i naszej tożsamości, ale również
jako ogniwa w całościowym zarządzaniu środowiskiem
wraz z jego zasobami.

Gmina Narol
Stanisław Woś
Burmistrz Miasta i Gminy Narol

Dziedzictwo kulturowe stanowi dorobek materialny
i niematerialny poprzednich pokoleń. Historia pozostawiła nam wartościowe zabytki i lokalne tradycje. Atutem, a zarazem problemem gminy, są walory przyrodnicze i prawne formy ich ochrony. Z uwagi na to, że prawie
cały obszar gminy został włączony do sieci Natura 2000
oraz do Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, nie możemy się rozwijać przemysłowo. Dlatego

stawiamy na turystykę, a w wykorzystaniu dziedzictwa
kulturowego dostrzegamy szansę na rozwój społeczno-gospodarczy. Pomimo iż na terenie gminy ciągle
brakuje dobrej jakości dróg i nie wszystkie miejscowości
posiadają kanalizację, to władze gminy planują inwestować zarówno w infrastrukturę, jak i ochronę dziedzictwa
kulturowego. Piastowanie funkcji publicznej zobowiązuje do realizacji działań zgodnych z potrzebami mieszkańców całej gminy. Chcemy dobrze gospodarować
zasobami dziedzictwa. Rozwijanie oferty kulturalnej dla
mieszkańców łączymy z ochroną cennych zabytków.
Budujemy strategie, w których wyznaczamy motywacje
i cele podejmowanych działań. Dla władz gminy najważniejsze są zabezpieczenie i ochrona obiektów zabytkowych, nadanie im nowej, kulturalnej funkcji, poprawa
wizerunku gminy i podniesienie jej atrakcyjności turystycznej. Dla mieszkańców liczą się najbardziej lokalne
tradycje kultury niematerialnej. To właśnie w tradycji
odnajdują oni własną tożsamość. Działania władz nakierowane na ochronę dóbr kultury wzbudzają w społeczności lokalnej reﬂeksje. Mieszkańcy podejmują działania
i przedstawiają pomysły, jak wykorzystywać najcenniejsze zabytki i je promować. Dziedzictwo jest swoistym
świadkiem mijających czasów: ukazuje mieszkańcom,
jak było kiedyś, a jak jest teraz, a także wyznacza kierunek działań, by pozostawić spuściznę dla przyszłych pokoleń. Tym samym świadczy o staraniach współczesnych
gospodarzy.

Ze względu na charakter uzdrowiskowy gminy oraz uwarunkowania związane z ochroną środowiska (tereny podlegające ochronie środowiskowej stanowią 100 proc.
powierzchni gminy) mieszkańcy wspólnie z władzami
samorządowymi chcą oprzeć swój rozwój o cenne walory środowiskowe i kulturowe, organizują więc przedsięwzięcia polegające na zwróceniu uwagi na dziedzictwo
kulturowe. Samorząd współpracuje z gminami z terenu
województw lubelskiego i świętokrzyskiego, promując
Szlak Jana III Sobieskiego.
Bardzo ważna jest również współpraca z gminami
sąsiednimi, która ma głównie na celu promowanie walorów Roztocza. Współpraca międzynarodowa na rzecz
dziedzictwa to odrestaurowanie dwóch zabytkowych
parków zdrojowych, w Horyńcu-Zdroju i ukraińskim
Morszynie.
Dobrym przykładem podejmowania inicjatyw społecznych jest działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Horynieckiej, które angażuje się w prace związane
z porządkowaniem starych cmentarzy i przydrożnych
krzyży, oraz inicjatywy Kół Gospodyń Wiejskich, podtrzymujących dziedzictwo niematerialne np. poprzez
kontynuowanie tradycji kulinarnych. Niezwykle ważnym
elementem dbania o dziedzictwo jest jego odpowiednie
promowanie. Dziedzictwo jest jednym z walorów turystycznych. Właściwie wykorzystane przyczyni się do
wzrostu ruchu turystycznego na terenie gminy.

Gmina Horyniec-Zdrój
Piotr Wojtyszyn
Sekretarz Gminy Horyniec-Zdrój

Mówiąc o tym, jakie jest znaczenie dziedzictwa dla
gminy i jej mieszkańców, należy w pierwszej kolejności
uświadomić sobie, czym jest dziedzictwo. Uczestnicząc
w projekcie DoM, zdałem sobie sprawę z tego, że dziedzictwo to nie tylko stare budynki i świątynie. To także
swego rodzaju świadectwo tego, jak żyły poprzednie
pokolenia. Jak budowały, jakie zwyczaje i tradycje kultywowały. Z punktu widzenia samorządów terytorialnych
dziedzictwo zajmuje coraz większy obszar działania.
Społeczeństwo zaczyna dostrzegać, że w dobie globalizacji prawie każdego aspektu naszego życia to właśnie
ono odróżnia lokalne społeczności od innych, począwszy od charakterystycznych dla danego regionu strojów,
pieśni, potraw kulinarnych, a na obrzędach kończąc.
Dodatkowym atutem, wzmacniającym różnorodność dziedzictwa na terenie gminy, jest wielokulturowość. Przed II wojną światową tereny Horyńca-Zdroju
zamieszkiwane były przez Ukraińców, Żydów i Polaków.
Zabytkowe miasto kupieckie Bukken, gmina Sund, okręg Hordaland,
autor nieznany, arch. Riksantikvaren

XVI Jarmark Galicyjski w Narolu, autor A. Bołdaniuk, arch. GOK w Narolu

Gminny Ośrodek Kultury w Horyńcu-Zdroju, arch. GOK w Horyńcu-Zdroju
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Gmina Węgorzewo
Krzysztof Piwowarczyk
Burmistrz Węgorzewa
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Każda gmina potrzebuje zdeﬁniowania elementów, na bazie których może budować swoją tożsamość – potrzebną
do integracji społeczności lokalnej, edukacji młodego
pokolenia, rozwoju turystyki czy chociażby planowania
istotnych aspektów zagospodarowania przestrzennego.
Na pewno jednym z takich elementów jest dziedzictwo
kulturowe – wartość materialna lub niematerialna przekazana przez przodków i określająca naszą kulturę. Często
gonitwa za bieżącymi potrzebami samorządu lokalnego
odwraca naszą uwagę od tej tematyki. Być może dlatego,
że właściwa dbałość o zasoby dziedzictwa wymaga czasu, pieczołowitości i ponoszenia przeważnie niemałych
nakładów z budżetu. Niestety, w wielu wypadkach brakuje nam też wrażliwości w ustalaniu priorytetów inwestycyjnych, co odsuwa zadania bardziej ambitne na dalsze
pozycje w naszych harmonogramach. W szczególności
dotyczy to zabytków, dla których każdy kolejny rok zaniechania wsparcia może być zabójczy. Nie można zapominać, że gmina jako lokalny ośrodek rozwoju ma do
spełnienia pewną misję cywilizacyjną. Dlatego tak ważne
są wszystkie działania podnoszące rangę dziedzictwa,

promujące jego potrzeby i podnoszące świadomość konieczności jego ochrony. Wspólnie z mieszkańcami mamy
wybór: albo z dumą chwalić się przed sobą i turystami dorobkiem, albo ze wstydem odwracać głowę od popadających w ruinę pereł naszej małej ojczyzny.

niego najwyższą wartość. Zwiększenie zainteresowania
mieszkańców dziedzictwem kulturowym i zadbanie o to,
by wiedza o nim była przekazywana z pokolenia na pokolenie, służy temu, by wzmocnić to poczucie lokalnej
tożsamości.
Podczas zorganizowanych spotkań władze gminy rozmawiały z mieszkańcami poszczególnych miejscowości
na temat dziedzictwa kulturowego charakteryzującego
wybrane miejsca w Eid i o tym, które z zabytków najlepiej symbolizują owo dziedzictwo. Na spotkanie przybyli
mieszkańcy żywo zainteresowani historią i zaangażowani
w rozwój swoich miejscowości. Wspólnie dyskutowaliśmy
o środkach, jakie gmina przeznaczyła na cele związane
z ochroną zabytków, oraz o wykorzystaniu tych środków
do rozwoju społeczności lokalnych, i to zarówno pod kątem społecznym, jak i gospodarczym.
Kontynuacją spotkań z mieszkańcami w poszczególnych miejscowościach był kurs korzystania z krajowej
bazy danych o zabytkach w celu uwydatnienia najważniejszych zabytków w każdej z miejscowości. Żeby podtrzymać zainteresowanie mieszkańców, skupiliśmy się na zabytkach będących najważniejszymi świadectwami historii
regionu. Uczestnicy kursu poszerzyli swoje kompetencje
dotyczące przekazywania wiedzy o dziedzictwie kulturowym, jak również uzupełnili wiedzę na temat zabytków
w gminie Eid.
Plan związany z wykorzystaniem dziedzictwa w gminie
Eid jest ciągle dopracowywany. Rozmowy z mieszkańcami

okazały się istotne do zrozumienia dziedzictwa kulturowego jako źródła rozwoju gminy, opartego na jej cechach
charakterystycznych, a w gminie Eid nigdy nie brakowało
oddolnych inicjatyw na rzecz jej rozwoju. Wśród zamieszkujących gminę widać wzmożoną aktywność wokół dziedzictwa kulturowego, szczególnie w centrum Nordfjordeid. Przykładem mogą być przedszkolaki w Eid. Podczas
Nocy Kultury, którą gmina zorganizowała w listopadzie,
zostały zaproszone na wydarzenie pod nazwą Bułeczki
i ciasteczka, odbywające się na tle wikińskich kurhanów.
Przyszłość pokaże, czy ten sposób promowania historii
będzie skuteczny.

Kannesteinen, gmina Vågsøy, autor I. Holm, arch. Riksantikvaren

Parada chórów na Eidsgata, arch. Urząd Gminy Eid

Gmina Vågsøy
Odd Gunnar Myhre
kierownik Zespołu ds. Kultury
Urząd Gminy Vågsøy

Vågsøy to prawdziwa perła natury, usytuowana na krańcu
ﬁordu Nordfjord. Gmina może się poszczycić prężną gospodarką, przede wszystkim w sektorze morskim, i obecnością licznych ﬁrm korzystających z innowacyjnych
technologii. Na jej obszarze mieszka około 6 tys. mieszkańców. Głównym ośrodkiem gminy jest 3,5-tysięczne
miasteczko Måløy.
Zabytki oraz środowisko kulturowe są postrzegane
przez społeczność lokalną jako ważny potencjał i wartość

Działania gmin na rzecz dziedzictwa kulturowego
Gmina Eid
Cecilie Marie Åshamar
planista
Urząd Gminy Eid

Serce gminy Eid, położnej w Norwegii Zachodniej pośród
ﬁordów i gór, bije w miejscowości Nordfjordeid. Obszar
ten zamieszkiwany jest od niepamiętnych czasów, dzięki
czemu może się poszczycić bogatym dziedzictwem kulturowym.
Dziś pozostałości po dawnych czasach: kurhany wikingów zlokalizowane w centrum miejscowości, drewniane zabudowania przy ulicach Eidsgata i Tverrgata, jak
również poligon wojskowy nad rzeką Eidselva, stanowią
ważny element tożsamości mieszkańców Eid.
Gościnność jest największą wartością społeczności
zamieszkującej gminę, dlatego również przy tej okazji
pragniemy zachęcić do poznania i doświadczania dziedzictwa kulturowego regionu, dzięki czemu spuścizna po
naszych przodkach traﬁ do szerszego grona odbiorców.

W gminie Eid opracowywany jest plan, którego celem jest
wzrost wiedzy o dziedzictwie kulturowym, co posłuży
jako fundament rozwoju lokalnej tożsamości, aktywności
i tworzenia wartości. W pracy nad planem niezwykle istotne jest postrzeganie zabytków jako potencjału do rozwoju społeczności lokalnych.
W gminie jest wiele osób znających dziedzictwo kulturowe regionu. Szereg grup i instytucji, w sposób mniej lub
bardziej świadomy, wykorzystuje zabytki w swojej działalności. Do dalszego rozwoju opartego o dziedzictwo kulturowe kluczowe jest udostępnianie wiedzy chętnym na
wykorzystanie tego potencjału. Gminie Eid służy do tego
celu krajowa baza danych o zabytkach. Usprawnia ona
tworzenie wartości z wykorzystaniem naszego dziedzictwa, z czego czerpią inicjatywy gospodarcze, jak i najróżniejsze instytucje. Udostępnianie dziedzictwa mieszkańcom i odwiedzającym jest dla gminy niezmiernie ważne.
Dzięki pracy z lokalnym planem wykorzystania
i ochrony dziedzictwa nasze społeczeństwo ma możliwość skupienia się wokół obiektów stanowiących dla
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gminy. Mieszkańcy uważają dziedzictwo nie tylko za źródło wiedzy, które dostarcza cennych przeżyć, dostrzegają też jego wartość użytkową. To gmina, rozumiana jako
wspólnota zamieszkująca ten sam teren, decyduje o tym,
które zabytki są ważne i które stanowią lokalną wartość.
Poza tym zabytki nie są postrzegane jedynie jako wartość
dla danej gminy, ale regionu, całego kraju, a w niektórych
przypadkach również dla społeczności międzynarodowej.
Administracja publiczna ponosi szczególną odpowiedzialność za to, by narodowe cele związane z gospodarowaniem zabytkami i ich ochroną były realizowane.
Poprzez stosowanie prawa o planowaniu przestrzennym
i prawa budowlanego gmina odgrywa w tej pracy kluczową rolę. Rząd oczekuje, że gminy zajmą się inwentaryzacją zabytków i środowiska kulturowego o wartości lokalnej, przez uwzględnianie ich w planach przestrzennych
i budowlanych. Zgodnie z misją społeczną wypełnianą
przez gminę Vågsøy, w ramach jej planu rozwoju na lata
2013–2025, zostanie opracowany program ochrony i wykorzystania dziedzictwa znajdującego się na jej terenie.
Dyrekcja ds. Dziedzictwa Kulturowego i główne
gminy okręgów (odpowiedniki polskich województw –
przyp. red.) zaprosiły mniejsze jednostki samorządu terytorialnego do współpracy mającej na celu polepszenie
zarządzania dziedzictwem, poprzez opracowanie odpowiedniego planu. Zakłada on m.in. zwiększenie zainteresowania i wiedzy na temat zabytków wśród mieszkańców.
Dokument jest ważny również dla właścicieli zabytków,
ponieważ jeśli ich obiekty będą objęte planem, powstanie możliwość ubiegania się o doﬁnansowanie z funduszy
publicznych. Dodatkowo właściciele uzyskają możliwość
otrzymania profesjonalnych wytycznych dotyczących
użytkowania i konserwacji zabytków.
Dyrekcja zleciła gminom prace inwentaryzacyjne
oraz umożliwiła im ubieganie się o środki przeznaczone
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na ten cel. Vågsøy jest jedną z gmin, której je przyznano.
Gmina nawiązała współpracę z Grupą Kultury Wybrzeża
w Vågsøy, Muzeum Rybołówstwa w Måløy, fundacją
Måløyraidsenteret i Grupą Historyczną w Vågsøy. Wspólnymi siłami udało nam się zarejestrować niektóre zabytki w bazie danych Wyszukiwanie zabytków (Kulturminnesøk). Gmina Vågsøy uzyskała również środki od Rady
Okręgu Sogn og Fjordane, które mają zostać przeznaczone na opracowanie planu dla lokalnych zabytków. Współpraca z grupami i instytucjami, które pomagały nam w rejestracji zabytków, przynosi wymierne rezultaty.

Związek gmin Fjell, Sund i Øygarden
Laila Klemetsaune
kierownik Zespołu ds. Kultury
Urząd Gminy Sund

W latach 2006–2010 gminy Øygarden, Fjell i Sund uczestniczyły w programie Dyrekcji ds. Dziedzictwa Kulturowego Perły na Szlaku Morza Północnego, którego celem
było tworzenie wartości społecznych i ekonomicznych
w oparciu o zabytki rozmieszczone wzdłuż Szlaku Morza
Północnego, biegnącego przez gminy Øygarden, Fjell
i Sund. Udział w programie zintensyﬁkował dotychczasowe działania i przyczynił się do dużego zaangażowania
gmin w prace dotyczące ochrony zabytków. Objazdy studyjne w Norwegii oraz w Polsce, realizowane w ramach
projektu DoM, potwierdziły słuszność i zasadność obranej przez nas drogi. Zdobyliśmy ważną wiedzę oraz doświadczenie w dziedzinie wykorzystania zabytków i pracy
związanej z ich ochroną.
Przy wsparciu Dyrekcji oraz okręgu Hordaland rozpoczęliśmy prace nad planami wykorzystania i ochrony

Cerkiew na Krupcu przed remontem i po nim, autorzy: R. Pinkowicz, K. Świętojański, arch. Urzędu Miasta i Gminy Narol

dziedzictwa w wyżej wymienionych gminach. W planach
dziedzictwo kulturowe traktowane jest jako inwestycja
w przyszłość, podstawa do zrównoważonego rozwoju,
a dla mieszkańców jako możliwość poszerzania wiedzy
w ciekawy sposób. W opracowywanie wspomnianych planów zaangażowane są wszystkie działy w Urzędzie Gminy. Plany te odgrywają główną rolę w administrowaniu
i zarządzaniu zabytkami, i to właśnie w nich mają zostać
wskazane najbardziej charakterystyczne dla gminy zabytki, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Zabytki te
będą skatalogowane i zostanie dla nich opracowany plan
działań, mający na celu ich ochronę.
Gminy Øygarden, Fjell i Sund pracują również nad
szkicem wspólnego, ponadgminnego planu wykorzystania i ochrony dziedzictwa, który dawałby możliwość
wykorzystania tych samych rozwiązań i narzędzi. Zamysł
ten związany jest z perspektywą scalenia gmin w ciągu
najbliższych kilku lat. W początkowej fazie projektu koncentrujemy się głównie na sposobie katalogowania informacji o zabytkach. Najlepszym rozwiązaniem wydaje
się wspólna baza danych, dostępna zarówno dla pracowników administracyjnych, jak i organizacji pozarządowych. Bez wątpienia baza musi być łatwa w obsłudze, tak
by wszyscy zainteresowani zabytkami i politycy za nie
odpowiedzialni byli w stanie wyszukać w niej niezbędne
informacje.
Jednostki zajmujące się kulturą w Askøy, Øygarden,
Fjell i Sund objęte są programem współpracy regionalnej
IKKUS (InterKommunalt KulturSamarbeid – Międzygminna Współpraca na rzecz Kultury). Jednym z celów współpracy w ramach IKKUS jest stworzenie stanowiska konsultanta ds. ochrony zabytków. Ma to duże znaczenie
w pracy z planami dotyczącymi wykorzystania i ochrony
zabytków, ponieważ takich kompetencji nam brakuje.
Rada Regionu Zachodniego wielokrotnie podkreślała
wagę tego stanowiska w podaniach o doﬁnansowanie
kierowanych do wojewody, który uznawszy zasadność
prośby, już trzykrotnie przeznaczył na ten cel fundusze.
Największa część środków pochodzi jednak z Rady Okręgu Hordaland. Konsultant ds. ochrony zabytków jest zatrudniony w Muzeum Vest. 80 proc. czasu jego pracy wykorzystywane jest na potrzeby gmin, a pozostałe 20 proc.
na działalność muzeum.
Współpraca pomiędzy gminami, muzeami a organizacjami pozarządowymi układa się niezwykle pomyślnie,
a jej priorytetem jest udostępnianie dziedzictwa kulturowego oraz kreowanie wartości społecznych i ekonomicznych na jego podstawie. Te prace stanowią ważny
element ochrony cennego dziedzictwa, budowania
tożsamości oraz zacieśniania więzi wśród społeczności
lokalnych.

Gmina Narol
Stanisław Woś
Burmistrz Miasta i Gminy Narol

Tereny gminy Narol mają bogatą historię. To tutaj mieszkała i zgodnie żyła ludność polska, ukraińska i żydowska.
Sąsiadujące ze sobą miasta grodowe, Narol i Lipsko, znajdowały się niegdyś na szlaku handlowym Lwów–Zamość
i stanowiły w XVII w. główne ośrodki rozwoju społeczno--gospodarczego. Niestety, grody były wielokrotnie
niszczone w wyniku najazdów tatarskich, pożarów i wojen. O wielokulturowości gminy Narol świadczą istniejące zabytki kultury materialnej. Przestały one pełnić swoją
pierwotną funkcję i często nie posiadają właścicieli. Najcenniejsze, o ile stanowią własność gminy, są w sposób
planowy poddawane konserwacji, a także adaptacji do
nowych społecznych i kulturalnych funkcji. Należy zaznaczyć, że niektóre zabytki są też problemem dla władz lokalnych, ich stan z braku własnych środków ﬁnansowych
z każdym rokiem się pogarsza, a przecież stanowią ważne
i cenne dziedzictwo. Nie zniechęca to jednak do działania,
wręcz przeciwnie, motywuje, aby pozyskiwać zewnętrzne
środki ﬁnansowe na ich remont.
Gmina Narol realizuje zadania na rzecz dziedzictwa
kulturowego samodzielnie poprzez swoje organy, jednostki organizacyjne, szkoły oraz we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Występ Gaby Kulki i Konrada Kucza na Narolskich Spotkaniach w dawnej cerkwi
na Krupcu, autor A. Bołdaniuk, arch. Urzędu Miasta i Gminy Narol
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Każde działanie na rzecz dziedzictwa kultury wymaga
przygotowania, opracowania strategii, zabezpieczenia
środków ﬁnansowych i zaangażowania kadr. Gmina realizuje zadania, które wymagają wkładu znacznych środków
ﬁnansowych: są to inwestycje związane z ochroną cennych i zabytkowych obiektów architektonicznych stanowiących jej własność. Jedną z najważniejszych inwestycji
chroniących zabytkowy obiekt poprzez nadanie mu nowej
funkcji kulturalnej jest adaptacja byłej cerkwi na Krupcu
na Centrum Koncertowo-Wystawiennicze. Kreowaniem
nowej funkcji obiektu zajmuje się głównie Gminny Ośrodek Kultury w Narolu, który realizuje działania kulturalne,
w szczególności organizuje koncerty, wystawy malarskie
i fotograﬁczne, występy artystyczne, taneczno-muzyczne.
Władze gminy koncentrują swoje działania na realizacji inwestycji, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki turystycznej. Szczególnym projektem była rewitalizacja rynku narolskiego, która stworzyła podstawy
do lepszego wykorzystania potencjału zrewitalizowanej
starej szkoły i dawnej obory poprzez nadanie im nowych,
społecznie i kulturalnie użytecznych funkcji publicznych.
W starej szkole powstały dwie instytucje, jedna publiczna
– Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy, a druga kulturalna
– Biblioteka Multimedialna. Stara obora ma być zaadaptowana na świetlicę socjoterapeutyczną. W wyniku rewitalizacji rynku nastąpiła poprawa wizerunku przestrzeni
publicznej centrum Narola, nawiązującej do charakteru
małego miasteczka galicyjskiego, co podnosi atrakcyjność turystyczną regionu.
Szkoły z terenu gminy Narol prowadzą działania
przyczyniające się do uwrażliwienia młodego pokolenia
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na wartość dziedzictwa kulturowego. Uczniowie pielęgnują mogiły żołnierzy, uczestniczą w uroczystościach
patriotycznych, a także opiekują się kapliczkami i krzyżami przydrożnymi. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli
i uczniów wydano śpiewnik i płytę z muzyką ludową oraz
zbiór legend lokalnych.
Gmina wspiera ﬁnansowo także organizacje zajmujące się dziedzictwem niematerialnym, w szczególności
Koła Gospodyń Wiejskich. Prezentują one lokalne tradycje
kulinarne, a także artystyczne podczas imprez: majówek,
Jarmarków Galicyjskich, dożynek. Gmina współpracuje
z organizacjami pozarządowymi w zakresie restauracji
zabytkowych drewnianych cerkwi oraz cmentarzy z nagrobkami z kamienia bruśnieńskiego. Dba o zachowanie
małej architektury występującej w tutejszym krajobrazie,
takiej jak krzyże przydrożne, kapliczki, pomniki.
Przykładem współpracy z organizacjami pozarządowymi jest projekt ochrony drewnianej cerkwi i dzwonnicy
w Woli Wielkiej. Jest to także przykład trudności w realizacji planowanych działań na rzecz ochrony dziedzictwa
kulturowego. Zadanie to, pomimo fachowego przygotowania pod względem formalnoprawnym, z przyczyn
niezależnych od gminy ani od organizacji pozarządowej
nie zostało zrealizowane. Nie zamyka to jednak drogi do
podejmowania dalszych starań, aby doprowadzić do uratowania tego niezwykłego zabytku.
Istotną funkcję w ocaleniu od zapomnienia tradycji
i kultury naszej gminy pełni Izba Pamięci w Lipsku. Izba
powstała w budynku dawnej Szkoły Podstawowej dzięki staraniom władz gminy, a także zaangażowaniu osób
prywatnych, które zbierały, udostępniały i przekazywały
bezcenne eksponaty z regionu. Zbiory są podzielone tematycznie na archeologiczne, historyczne i etnograﬁczne. Udostępnianiem ich zwiedzającym zajmują się nieodpłatnie dwie osoby, które jednocześnie sprawują opiekę
nad pamiątkami.
Każde działanie gminy na rzecz dziedzictwa kulturowego jest upowszechniane i promowane. Promocją zajmuje się Urząd Miasta i Gminy Narol, który przygotowuje
dokumentację zdjęciową, wydaje materiały promocyjne
w postaci folderów, przewodników, albumów, kalendarzy i śpiewników. Są one rozdawane nieodpłatnie wśród
mieszkańców, turystów i gości odwiedzających teren
naszej gminy.

Gmina Horyniec-Zdrój
Piotr Wojtyszyn
Sekretarz Gminy Horyniec-Zdrój

Charakterystyczną cechą gminy Horyniec-Zdrój jest
funkcja uzdrowiskowa, dzięki czemu kuracjusze z teChałupa w Wólce Horynieckiej, autor B. Kazior, arch. prywatne

renu całego kraju mają możliwość bliższego poznania
gminy. Na naszym terenie znajduje się wiele zabytków,
których obecność jest dodatkowym bodźcem zachęcającym turystów do odwiedzin. Do najważniejszych
zaliczyć można m.in.: Zespół Cerkiewny w Radrużu, Pałac Ponińskich, Teatr Dworski, kościół i klasztor Franciszkanów w Horyńcu-Zdroju, cmentarz greckokatolicki w Starym Bruśnie, Kapliczkę na Wodzie w Nowinach
Horynieckich. Zabytki te mają różnych właścicieli i od
nich w dużej mierze zależy stan oraz utrzymanie danych obiektów. Władze gminy bardzo przychylnie podchodzą do różnego rodzaju inicjatyw, mających na celu
zachowanie dziedzictwa, a także same podejmują działania w celu zachowania go na swoim terenie.
Wszelkie działania podejmowane przez gminę
Horyniec-Zdrój na rzecz promocji i rozwoju dziedzictwa mają odzwierciedlenie w strategii rozwoju gminy,
jednakże ich realizacja w większości przypadków uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych,
co może sprawiać wrażenie podejmowania działań
w sposób wyrywkowy. W ostatnim czasie dzięki środkom z Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata
2007–2013 udało się odremontować zabytkowy Teatr
Dworski – siedzibę Gminnego Ośrodka Kultury. Współpraca na szczeblu międzynarodowym z partnerskim
uzdrowiskiem na Ukrainie – Morszynem zaowocowała
uzyskaniem dofinansowania na poziomie 4 mln euro
z programu transgranicznego Polska–Białoruś–Ukraina
2007–2013. Środki te pozwoliły zrewitalizować zabytkowe parki zdrojowe po obu stronach granicy. Bardzo
dobrze układa się również współpraca z podmiotami
zewnętrznymi, tj. Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz
stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na terenie
gminy. Polega ona głównie na wspieraniu finansowym
i materialnym inicjatyw na rzecz ochrony dziedzictwa
podejmowanych przez te podmioty.
Dobrym przykładem współpracy pomiędzy gminą Horyniec-Zdrój a Muzeum Kresów w Lubaczowie
było wspólne dążenie do wpisania na Listę światowego
dziedzictwa UNESCO Zespołu Cerkiewnego w Radrużu.
Gmina przekazała część swoich terenów na rzecz muzeum oraz służyła wsparciem na każdym etapie procedury wpisywania go na listę UNESCO.
W tym samym roku, kiedy radruską cerkiew uznano
za światowe dziedzictwo, w sąsiedztwie zespołu cerkiewnego zorganizowana została historyczna impreza
plenerowa, której wątkiem przewodnim było dziedzictwo króla Jana III Sobieskiego, jakie pozostawił na terenie gminy Horyniec-Zdrój. Organizacja tego typu wydarzenia okazała się bardzo trafnym pomysłem, gdyż
zgromadziła wg szacunków prawie 6 tys. osób, co jak
na warunki niespełna pięciotysięcznej gminy jest sporym osiągnięciem. Wydarzenie to finansowane było

z Programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
i było ogromną promocją bogatej historii oraz Zespołu
Cerkiewnego w Radrużu.
Dzięki uczestnictwu w projekcie DoM podjęte zostały kroki zmierzające do uratowania chałupy znajdującej się w Wólce Horynieckiej, do niedawna jeszcze
zamieszkałej. Za namową władz gminy właściciele
przekazali jej obiekt, który zostanie zinwentaryzowany, a następnie przeniesiony w sąsiedztwo zabytkowej cerkwi w Nowym Bruśnie i przekazany Muzeum
Kresów.
Dziedzictwo kulturowe to oczywiście nie tylko obiekty, ale również zwyczaje, obrzędy, tradycyjne stroje czy
kulinaria. Najbardziej zaangażowane w pracę na rzecz
tego obszaru są prężnie działające Koła Gospodyń Wiejskich. Gmina stara się zapewnić odpowiednie warunki
do pracy tych organizacji poprzez budowanie nowych
lub remontownie istniejących świetlic wiejskich, a także
zapewnianie wsparcia ﬁnansowego i organizacyjnego
inicjatyw podejmowanych przez te grupy. Działania Kół
pozwalają na międzypokoleniowe przekazywanie tradycji, powodują wzrost poczucia tożsamości, budują poczucie wspólnoty, pozwalają na rozwijanie swoich pasji
i zainteresowań.
Największy problem związany z opuszczonymi
obiektami zabytkowymi to znalezienie odpowiedniej
funkcji dla tych obiektów, gdyż tylko wtedy istnieje
szansa, że będą utrzymywane w należytym stanie. Na
terenie gminy Horyniec-Zdrój nie pozostało już wiele
opuszczonych obiektów, większość jest zagospodarowana i dobrze zarządzana. Niemniej jednak te, które zostały, należy utrzymywać w odpowiednim stanie.
Przeszkodą są tutaj aspekty finansowe i własnościowe.
Pomimo ograniczonych środków finansowych, jakimi
dysponuje gmina, władze gminne starają się coraz więcej funduszy przeznaczać i pozyskiwać na obszar, jakim
jest szeroko rozumiane dziedzictwo kulturowe, gdyż
dostrzega się w nim ogromny potencjał, który właściwie wykorzystany napędzał będzie ruch turystyczny,
a co za tym idzie, rozwijał sferę usług dostępnych na
terenie gminy.
Z roku na rok procent wydatków na dziedzictwo
kulturowe wzrasta. W 2014 r. osiągnął rekordowe ponad 30 proc. wydatków do ogółu budżetu, spowodowane było to w głównej mierze rewitalizacją parku
zdrojowego. W innych latach wydatki w sferze dziedzictwa kształtują się na poziomie od 2 do 4 procent.
Działania na rzecz dziedzictwa kulturowego pociągają
za sobą wzrost dwóch ważnych wskaźników. Pierwszy,
mierzalny w bardzo prosty sposób, to wskaźnik ekonomiczny. Drugi, który trudno oszacować, to wzrost
świadomości kulturowej mieszkańców i turystów odwiedzających gminę Horyniec-Zdrój.
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Gmina Węgorzewo
Krzysztof Piwowarczyk
Burmistrz Węgorzewa

Gmina Węgorzewo podejmuje szereg działań na rzecz
dziedzictwa kulturowego. Najważniejsze z nich to coroczne wsparcie ﬁnansowe wybranych działań inwestycyjnych
w zakresie ochrony zabytków, z których warto wymienić:
późnogotycki kościół św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Węgorzewie, zabytkową cerkiew greckokatolicką
w Węgorzewie, zabytkowy dworzec kolejowy w Węgo-

rzewie czy zespół pałacowo-parkowy w Sztynorcie Dużym. Ważnym elementem działalności gminy w tej sferze
jest również ﬁnansowe wsparcie projektów realizowanych
przez organizacje pozarządowe, takie jak Fundacja „Dziedzictwo nasze”, oraz lokalne instytucje kultury, takie jak
Muzeum Kultury Ludowej czy Węgorzewskie Centrum
Kultury. Obecnie w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie
powołano specjalny zespół do przygotowania wspólnie
z Polsko-Niemiecką Fundacją Ochrony Zabytków projektu kompleksowej renowacji Pałacu w Sztynorcie z zamiarem ubiegania się o doﬁnasowanie w ramach Programu
operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014–2020.

Park Etnograficzny nad Węgorapą, autor K. Kładko, arch. Biuro Informacji Turystycznej w Węgorzewie

42

Rola Rad Okręgu Sogn og Fjordane i Hordaland
we wzmacnianiu zarządzania dziedzictwem
w gminach
Gunhild Berge Stang
doradca
Rada Okręgu Sogn og Fjordane

Główne gminy okręgów to regionalne jednostki samorządu terytorialnego w Norwegii, na których, w myśl
prawa o planowaniu przestrzennym i prawa budowlanego oraz ustawy o ochronie zabytków, spoczywa odpowiedzialność za zarządzanie zabytkami na szczeblu
regionalnym.
Sogn og Fjordane i Hordaland to okręgi charakteryzujące się dużą liczbą małych gmin. W szczególności
Hordaland doświadcza zmian demograﬁcznych, cechujących się dużym wzrostem zaludnienia w rejonie
wybrzeża i wyludnieniem rejonów oddalonych od morza. Zmiany te stawiają przed gminami liczne wyzwania.
Wiele zabytków usytuowanych w głębi lądu jest w bardzo złym stanie, część w znacznym stopniu porasta już
roślinność. Obiekty położone na terenach szybko się

Elizabeth Warren
starszy doradca
Rada Okręgu Hordaland

urbanizujących są często narażone na usunięcie, rozbiórkę lub przebudowę.
Gminy odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu dziedzictwem, jednak niewielkie środki ﬁnansowe nie pozwalają na wiele działań, np. na dostateczne poszerzanie
wiedzy na jego temat. To jedna z trudności związanych
z ochroną zabytków w naszych stronach. Ogromnym
wyzwaniem jest też pogarszający się stan zachowania
niektórych zabytków i możliwość ich utraty. Taki stan
rzeczy skłonił dwie główne gminy okręgu, Sogn og
Fjordane oraz Hordaland, do podjęcia szeroko zakrojonych działań na rzecz stworzenia planów mających
chronić i wykorzystywać zabytki. Motywacja do działań jest dwojaka – z jednej strony to chęć zapewnienia
zabytkom lepszej ochrony, z drugiej – chęć aktywnego

ich wykorzystania jako potencjału do tworzenia wartości
i rozwoju społeczności lokalnych.
Traktowanie zabytków jako potencjału, dzięki któremu kreowane są szeroko pojęte wartości, miało znaczący
wpływ na skłonienie gmin do wypracowania odpowiedniego stanowiska i strategii dotyczących dziedzictwa kulturowego. Jeżeli cel ten ma zostać osiągnięty, gminy muszą bardziej zdecydowanie podejść do kwestii zarządzania
dziedzictwem, tak by w pełni wykorzystać jego potencjał.
Warunkiem jest tu posiadanie przez gminę i społeczność
lokalną niezbędnej wiedzy i kompetencji, które szczególnie trudno uzyskać w przypadku gmin małej i średniej
wielkości. Dobry plan ochrony i wykorzystania dziedzictwa, łączący wiedzę lokalną i fachową, stanowiłby idealne
rozwiązanie tych problemów.
Ocalenie i wykorzystanie wszystkich zabytków nie jest
możliwe. Dlatego niezwykle istotne jest właściwe zidentyﬁkowanie tych, które mają dla gminy szczególną wartość,
oraz pozyskanie o nich jak największej wiedzy. W związku z tym gminy, wspólnie z mieszkańcami, muszą ocenić,
które zabytki są szczególnie ważne dla tożsamości lokalnej. Dla obu gmin okręgów zaangażowanie mieszkańców
jest niezmiernie istotne. Wspólnie z gminą mieszkańcy
mogliby przeprowadzić inwentaryzację zabytków, jak
również ustalić kwestie dla nich priorytetowe.
Główne gminy okręgów Sogn og Fjordane i Hordaland podjęły szereg działań wspierających prace związane
z przygotowaniem planów dotyczących ochrony i wykorzystania dziedzictwa. We wszystkich fazach projektu służymy wskazówkami, dbamy o tworzenie wspólnej
platformy umożliwiającej gminom wymianę pomysłów,
doświadczeń, przeprowadzanie kursów inwentaryzacji
zabytków oraz zarządzania nimi, kursów z zakresu prawa
i innych, jak również udzielamy gminom wsparcia ﬁnansowego i merytorycznego.
Wzmocnienie kompetencji w poszczególnych gminach jest ważne, gdyż umożliwia lepszą ochronę zabytków oraz tworzenie miejsc, w których doświadcza się
historii. Zarządzanie zabytkami na szczeblu lokalnym
wymaga pełnego zaangażowania i współpracy pomiędzy
państwem, główną gminą okręgu, pozostałymi gminami,
a także muzeami i wolontariuszami.
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Centrum Nordfjordeid, autor A. S. Aaseth, arch. Riksantikvaren
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w rozwoju gmin.
Studia przypadków

Aleksandra Petie Einen
starszy doradca
Dyrekcja ds. Dziedzictwa Kulturowego
(Riksantikvaren)

Jak wspomniano w niniejszej publikacji, dziedzictwo kulturowe może odgrywać ważną rolę w społeczno-gospodarczym rozwoju gmin i regionów zarówno w Polsce, jak i w Norwegii. Warunkiem wykorzystania
tego kapitału jest aktywne uczestnictwo samorządu lokalnego w ochronie dziedzictwa, jego promocji
i zarządzaniu nim oraz prowadzenie bliskiej współpracy z organizacjami pozarządowymi, wolontariuszami,
prywatnymi właścicielami, muzeami czy innymi zainteresowanymi stronami. Są oni niezwykle wartościowymi
partnerami we współpracy przy ochronie oraz przywracaniu pamięci o lokalnej historii, co chcemy pokazać,
prezentując przykłady inicjatyw podejmowanych na terenie gmin biorących udział w projekcie DoM. Mogą
one posłużyć jako inspiracja i wskazówka dla gmin, prywatnych właścicieli, wolontariuszy i innych, którym
leży na sercu zachowanie dziedzictwa kulturowego.
Przedstawione przykłady pokazują różnorodność lokalnego dziedzictwa kulturowego: poczynając od muzeów, a kończąc na obiektach zabytkowych i krajobrazie
kulturowym. Prezentując tak bogaty zasób dziedzictwa,
w skład którego wchodzi zarówno latarnia morska w Norwegii, jak i Teatr Dworski w Polsce, przykłady nie tylko obrazują szeroki zakres i zróżnicowanie zasobu, ale dają również wgląd w mnogość wyzwań, rozwiązań i szans, jakie
stwarza dziedzictwo. Pomimo iż systemy ochrony dziedzictwa i zarządzania nim w obu krajach są różne, studia
przypadku pokazują, że zarówno w Norwegii, jak i w Polsce działający na rzecz dziedzictwa stają w obliczu podobnych wyzwań. Przekonuje to, iż wymiana dobrych praktyk
oraz stosowanych rozwiązań pomiędzy zagranicznymi
partnerami może być ważnym czynnikiem w znajdowaniu
dróg rozwiązywania lokalnych wyzwań.
Studia przypadku podkreślają także ważną rolę lokalnych społeczności, prywatnych właścicieli, wolontariuszy
i pozarządowych organizacji w ochronie dziedzictwa kulturowego. Dzięki pełnej zaangażowania pracy na rzecz
ochrony zarówno materialnego, jak i niematerialnego
dziedzictwa kulturowego osoby te wnoszą bezcenny
wkład w zarządzanie dziedzictwem. Nie tylko przyczyniają
się do ochrony dziedzictwa, ale prowadzą często działania
edukacyjne, uświadamiające, rozwijają przedsiębiorczość
oraz tworzą przestrzenie do działalności społecznej,
gdzie ludzie mogą się zbierać i spotykać. Wiele spośród
zebranych studiów przypadku pokazuje udaną współpracę między wolontariuszami, właścicielami prywatnymi
i gminami, która umacnia zarządzanie lokalnym dziedzictwem oraz wspiera społeczno-gospodarczy rozwój lokalnych społeczności.

Studia przypadku pokazują także, jak gminy mogą
wykorzystywać dziedzictwo kulturowe do osiągania swoich celów, takich jak np. rozwój turystyki czy skuteczna
edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe jest również
wykorzystywane w wymianie i współdziałaniu, pozwalając
na tworzenie silniejszego społeczeństwa obywatelskiego. W ten sposób dziedzictwo kulturowe może być wyjątkowym narzędziem zarówno dla gmin, jak i lokalnych
społeczności.
Studia przypadku pogrupowano w sześć kategorii:
„Społeczne zaangażowanie na rzecz lokalnego dziedzictwa kulturowego”, „Działalność gospodarcza w obiekcie
zabytkowym”, „Dziedzictwo niematerialne w lokalnych
społecznościach”, „Zaangażowanie muzeów na rzecz
lokalnego dziedzictwa kulturowego”, „Dziedzictwo kulturowe w lokalnych projektach rewitalizacyjnych” oraz
„Nowe funkcje zabytków”. W naszej publikacji oddajemy
głos różnym środowiskom – samorządom, stowarzyszeniom, właścicielom obiektów zabytkowych – polskim
i norweskim. W związku z tym mogą pojawiać się powtórzenia wielu kwestii, ale też odmienne postrzeganie
podobnych problemów. Większość studiów przypadku
obejmuje szereg aspektów wychodzących poza wybrane
kategorie. Podkreśla to fakt, iż dziedzictwo jest wielowymiarowe i oferuje wiele wartości gminie i społeczności lokalnej. W każdej z kategorii zestawiono przykłady polskie
i norweskie, co pozwala na dokonanie porównań między
dobrymi rozwiązaniami i wyzwaniami w obydwu krajach
partnerskich.
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Społeczne zaangażowanie na rzecz
lokalnego dziedzictwa kulturowego

Ślady po naszych sąsiadach

Cmentarz w Starym Bruśnie – Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Horynieckiej | Gmina Horyniec-Zdrój

Zapomniana przeszłość

Cmentarz wojenny w Nowej Gui – Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej | Gmina Węgorzewo

Wielka historia w małej społeczności

Telavåg – Grupa Szlaku Morza Północnego w Stronę Morza | Gmina Sund
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Selstøbuene – jedyne domy osady Telavåg, które ocalały po spaleniu przez
niemieckie władze okupacyjne w 1942 roku, gmina Sund, okręg Hordaland,
autor E. Mauritzen, arch. Riksantikvaren
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Ślady po naszych sąsiadach
Cmentarz w Starym Bruśnie – Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Horynieckiej
Gmina Horyniec-Zdrój
Krzysztof Woźny
prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Horynieckiej
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Wieś Stare Brusno od połowy XVI w. do lat 40. XX w. była
znanym ludowym ośrodkiem kamieniarskim. Zapewne od
starosłowiańskiego słowa „brus”, oznaczającego narzędzie do ostrzenia, kamienie żarnowe lub blok piaskowca,
wywodzi się nazwa wsi. Jej mieszkańcy, zwani w okolicy
„górnikami” (w większości Rusini), doskonaląc z pokolenia na pokolenie metody, wytwarzali krzyże nagrobne
i przydrożne. Rzemiosłem tym trudniły się całe rodziny.
Do wyrobu owych krzyży używano grubo- i drobnoziarnistego wapienia pochodzenia morskiego. Wydobywano go
w kamieniołomie u podnóża wzniesienia zwanego Górą,
znajdującego się na terenie wsi. Dzięki dobrze zorganizowanemu handlowi obwoźnemu nagrobki bruśnieńskie
stopniowo rozpowszechniły się na znacznych obszarach
dawnego województwa lwowskiego i sąsiednich regionów. Można je odnaleźć na cmentarzach w promieniu
100 km od Starego Brusna, m.in. w Rzeszowie, Kolbuszowej, Leżajsku, Przemyślu, Jaworowie, Żółkwi czy Lwowie.
Znaczna część produkcji warsztatów bruśnieńskich skierowana była w najbliższe okolice Brusna i tu całkowicie
zdominowała lokalne cmentarze i ukształtowała krajobraz kulturowy południowej części Roztocza, szczególnie
w obszarze gminy Horyniec-Zdrój. Kamieniarze z Brusna
wypracowali specyﬁczną dla swojej twórczości formę,
jaką była tzw. ﬁgura – krzyż z płaskorzeźbą ukrzyżowanego Chrystusa, ujętego dołem przez dwie postacie: Matki
Bożej i św. Jana Ewangelisty. Charakterystycznym elementem stały się również płaskorzeźbione przedstawienia Matki Bożej lub św. Mikołaja umieszczane w niszach
na cokołach nagrobków. Popularne były uskrzydlone

Krzyże nagrobne na cmentarzu w Starym Bruśnie, autor P. Rydzewski, arch. SPZH

i rozmodlone anioły, z rzadka pojawiały się postacie świętych. W wyniku II wojny światowej i narastającego konﬂiktu narodowościowego część mieszkańców przesiedlono
do ZSRR. Ostatni zostali przymusowo wysiedleni podczas
akcji „Wisła” w 1947 r. Teren opuszczonej przez lata wsi porósł las. Jedyne ślady w miejscu opuszczonej miejscowości to porastające lasem cerkwisko i cmentarz. Nagrobki
przez lata pozostawione bez opieki uległy częściowo
zniszczeniu. Wapień, z którego są wykonane, jest mało
odporny na działanie czynników atmosferycznych i grzybów. Pod wpływem wilgoci i mrozu ulegają lasowaniu,
rozwarstwieniu, złamaniu części krzyża lub rzeźb. Zatarciu
ulegają wyraﬁnowane detale. Miękkie podłoże powoduje
zapadanie się podstaw w ziemi, co z kolei zwiększa dostęp wilgoci. Pierwsze czynności zabezpieczające podjęto
w wyniku działań grupy Nadsanie z Warszawy, która w latach 80. XX w. wykonała prace konserwatorskie, wydobywając z ziemi i zespajając część nagrobków. Cmentarz
w Starym Bruśnie został wpisany do rejestru zabytków
15 grudnia 1986 r., pod numerem A-167. Ochronie podlega
cały teren cmentarza (a nie tylko poszczególne nagrobki) w granicach rosnącej na obrzeżach zieleni. Nie ma informacji o tym, żeby w latach późniejszych podejmowano jakieś prace. Cmentarz rzadko był odwiedzany przez
okolicznych mieszkańców, nie do końca świadomych
jego znaczenia i piękna. Ponownie został odkryty dla turystów w przewodnikach turystycznych o Roztoczu i stał
się wdzięcznym obiektem do fotografowania. W prasie,
Internecie i w bezpośrednich kontaktach przede wszystkim turyści i kuracjusze z pobliskiego Horyńca-Zdroju
zwracali uwagę na stan zabytku. Teren cmentarza administrowany jest przez Lasy Państwowe, więc liczne skargi
kierowane były głównie do administratora. Przez wiele lat
prace konserwatorskie nie mogły dojść do skutku przede
wszystkim ze względów formalnych, gdyż ochrona zabytków nie jest zadaniem statutowym Lasów Państwowych.
Koncepcję rozwiązania problemu przedstawił Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubaczów Tadeusz Maksymowicz, który zaprosił nasze Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Horynieckiej do współpracy. Stowarzyszenie (które działa od
2004 r.) jako jeden z nadrzędnych celów wyznaczyło sobie upowszechnianie wiedzy o historii regionu, pielęgnowanie miejscowych tradycji i obyczajów, ochronę dziedzictwa kulturowego. Wielokrotnie na łamach wydawanej
przez SPZH „Gazety Horynieckiej“ poruszano problemy
ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego, w tym

kamieniarki bruśnieńskiej. Używając współczesnego języprace konserwatorskie następnym etapem było pozyskaka – można byłoby określić ją mianem produktu lokalnenie funduszy na realizację prac. Warunkiem powodzenia
go, a także czegoś, co kształtuje świadomość przynależprojektu było uzyskanie dotacji na wykonanie prac od
ności do małej ojczyzny. Materialnym przykładem troski
WKZ. Na ten cel Podkarpacki WKZ przyznał Stowarzyszeo kamieniarkę bruśnieńską były prace wykonane przez
niu Przyjaciół Ziemi Horynieckiej dotację celową w kwocie
członków Grupy Eksploratorów Roztocza Południowego
9 tys. zł, która stanowiła 50 proc. zaplanowanych kosztów
działających w ramach Stowarzyszenia przy odnowieprojektu I etapu. Główne wsparcie organizacyjne i ﬁnanniu kilkudziesięciu przydrożnych krzyży bruśnieńskich
sowe Stowarzyszenie otrzymało od Nadleśnictwa Luba(nieobjętych ochroną konserwatorską) na terenie gminy
czów. Dzięki dobrej współpracy Nadleśnictwa z podmioHoryniec-Zdrój. Prace wykonane były nieodpłatnie przy
tami związanymi pośrednio lub bezpośrednio z projektem
udziale własnych środków członków Grupy. W przypadku
działania przy renowacji cmentarza wsparły też koła Łocmentarza w Starym Bruśnie, który jest prawnie chroniowieckie „Miot” z Krakowa i „Sokolik” z Horyńca-Zdroju
nym zabytkiem, prace konserwatorskie
oraz przedsiębiorcy prywatni. Stowamogły być zrealizowane po uzyskaniu Najważniejszy już osiągnięrzyszenie wystąpiło o dotację także do
stosownego pozwolenia od Wojewódz- ty przez Stowarzyszenie cel
Gminy Horyniec-Zdrój i ją otrzymało.
kiego Konserwatora Zabytków (WKZ) (...) to wzrost świadomości
Prace konserwatorskie I etapu zostaoraz wyłącznie pod nadzorem upraw- lokalnej społeczności, jak
ły zrealizowane w okresie maj–lipiec
wartościowe dziedzictwo
nionego konserwatora.
2014 r. i będą kontynuowane w latach
Na mocy porozumienia z Nadleśnic- kulturowe znajduje się na
następnych w ramach pozyskiwanych
twem Lubaczów Stowarzyszenie złożyło naszym terenie, i że to jest
sukcesywnie środków. Niezależnie od
w lutym 2014 r. wniosek do Podkarpac- nasze dziedzictwo wynikaprac konserwatorskich prowadzonych
kiego WKZ w Przemyślu o pozwolenie jące z dawnej wielokulturoprzy samych nagrobkach członkowie
na wykonanie prac konserwatorskich wości Roztocza PołudnioStowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Horyw obrębie cmentarza. Kluczowy doku- wego, o które powinniśmy
nieckiej wykonali społecznie prace poment – załącznik do wniosku stanowił sami dbać.
rządkowe, m.in. oczyścili powierzchnię
program konserwatorski, opracowany
cmentarza z samosiewów, jeżyn i pona zlecenie Stowarzyszenia przez doświadczonego konkrzyw. O stanie realizacji projektu i postępach prac na
serwatora zabytków. Ze względu na zróżnicowany stan
bieżąco informowano w lokalnych portalach internetozachowanych nagrobków oraz z powodów ﬁnansowych
wych, na Facebooku i w „Gazecie Horynieckiej“. Stowazdecydowano się na rozłożenie prac konserwatorskich
rzyszenie Przyjaciół Ziemi Horynieckiej tworzy ponad 40
na etapy, planując ich rozpoczęcie od nagrobków znajosób różnych profesji z całej Polski. Wśród członków są
dujących się w najstarszej części cmentarza. W pierwszym
m.in. nauczyciele (w tym akademiccy z tytułem profesoetapie założono prace przy 30 nagrobkach, m.in. w zakrera), dyrektorzy ﬁrm, informatycy, policjanci. Wszystkich
sie stabilizacji, wykonania fundamentów z izolacją przełączy zamiłowanie do tego wyjątkowego pod względem
ciwwilgociową, wstępnego oczyszczenia, uzupełnienia
przyrodniczym i historycznym skrawka Polski i chęć dziaubytków w podstawach krzyży, zespolenia elementów
łania na jego rzecz. Działalność Stowarzyszenia nie ograodspolonych. Po uzyskaniu stosownego pozwolenia na
nicza się tylko do ratowania dziedzictwa kulturowego, ale

Fragment nagrobka z wapienia na cmentarzu w Starym Bruśnie,
autor P. Rydzewski, arch. SPZH

Członkowie SPZH w trakcie prac na cmentarzu w Starym Bruśnie,
autor K. Banaszak, arch. SPZH

49

5. | Wizja lokalna: dziedzictwo kulturowe w rozwoju gmin – studia przypadków

DoM | Dziedzictwo obok Mnie

nakierowana jest również na popieranie wszelkich działań
mających na celu rozwój gminy Horyniec-Zdrój, w tym
działań na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej, kulturalnej i intelektualnej, oraz pobudzanie aktywności społeczno-gospodarczej społeczności lokalnej.
Najważniejszy już osiągnięty przez Stowarzyszenie cel
(poza uratowaniem i restauracją nagrobków na zabytkowym cmentarzu) to wzrost świadomości lokalnej społeczności, jak wartościowe dziedzictwo kulturowe znajduje się
na naszym terenie, i że to jest nasze dziedzictwo wynikające z dawnej wielokulturowości Roztocza Południowego,
o które powinniśmy sami dbać. Troska o ratowanie zabytków, zwłaszcza tak cennych jak cmentarz w Starym Bruśnie, zupełnie niezależnie od tego, która nacja je w przeszłości wytworzyła, to ludzka powinność i obywatelski
obowiązek. Obecnie jest to bowiem składnik polskiego

dziedzictwa kulturowego i obok cerkwi w Radrużu oraz
kaplicy w Nowinach jeden z najbardziej znanych i wartościowych obiektów kulturowych gminy Horyniec-Zdrój.
Oczyszczony i odnowiony cmentarz coraz częściej i chętniej odwiedzają horynieccy kuracjusze, młodzież szkolna
i turyści w poszukiwaniu śladów dawnego ośrodka ludowego rzemiosła, które upływający czas połączył w niepowtarzalną całość z dziką przyrodą. Działania Stowarzyszenia spowodowały ożywioną dyskusję społeczną nad
stanem pozostałych obiektów zabytkowych na terenie
gminy Horyniec-Zdrój i potrzebą ich zachowania i odnowienia. Poprzez organizacje społeczne mieszkańcy gminy
monitują i motywują władze gminne do działania – czego
efektem jest m.in. podjęcie przez Gminę Horyniec-Zdrój
kolejnej inicjatywy Stowarzyszenia: restauracji zabytkowych obiektów na cmentarzu w Horyńcu-Zdroju.

Zapomniana przeszłość
Cmentarz wojenny w Nowej Gui – Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej
Gmina Węgorzewo
Andrzej Masłoń
sekretarz Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej
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Figura na nagrobku w Starym Bruśnie,
autor P. Rydzewski, arch. SPZH

nu, doprowadziła do utworzenia Towarzystwa Miłośników
Warmia i Mazury to region Polski północno-wschodniej,
Ziemi Kętrzyńskiej. Za patronkę Towarzystwa obrana zoktóry do końca II wojny światowej stanowił południową
stała Zoﬁa Licharewa, córka generała Carskiej Armii, która
część niemieckiej prowincji Prusy Wschodnie. Przez ten
gromadziła dobra kultury, pamiątki po byłych mieszkańobszar w czasie I wojny światowej przetoczyła się fala
cach Prus Wschodnich dla przyszłych pokoleń Polaków
działań wojennych, pozostawiwszy pośród mazurskich
zasiedlających tereny ziemi kętrzyńskiej po 1945 r.
osiedli, pól i lasów wiele cmentarzy wojennych i mogił
Towarzystwo utworzone zostało w 2003 r. i zrzesza
żołnierskich. Cmentarze zakładane były w miejscach
w swych szeregach mieszkańców regionu z różnym wyszczególnych pod względem krajobrazowym, na szczykształceniem i o różnych zawodach. Zespół tych ludzi ma
tach wzniesień, na zboczach, polanach śródleśnych, na
jednak dwie, wspólne dla wszystkich,
skraju wiosek i miasteczek – zgodnie
cechy. Pierwsza to duża wrażliwość hiz przyjętą konwencją. Otaczano je rów- Zespół tych ludzi ma jednak
storyczna, a druga to jeszcze większa,
nież wielką dbałością. Wyglądało to tak, dwie, wspólne dla wszystbezinteresowna aktywność społeczna
jakby mieszkańcy Prus Wschodnich od- kich, cechy. Pierwsza to
i chęć do pracy na rzecz zachowania
dawali swoim bohaterom najpiękniejsze duża wrażliwość historyczna, a druga to jeszcze
dziedzictwa historycznego, kulturozakątki ojczystej ziemi.
wego i krajobrazowego tej naszej małej
Od tamtych wydarzeń minęło już większa, bezinteresowna
ojczyzny. Zasadniczym celem działania
wiele czasu. Ziemie te doświadczyły aktywność społeczna
Towarzystwa jest ocalenie od zapookrutności II wojny światowej, zmieniła i chęć do pracy na rzecz
mnienia dorobku kulturowego, tradycji
się radykalnie struktura narodowościo- zachowania dziedzictwa
i twórczości ludowej ziemi kętrzyńskiej
wa ludności zamieszkującej tę piękną historycznego, kulturowego
oraz podejmowanie działań mających
krainę. Cmentarze wojenne, jako świa- i krajobrazowego tej naszej
na celu utrwalenie i zachowanie tego
dectwa krajobrazu historycznego, rów- małej ojczyzny.
nież ucierpiały wskutek zapomnienia,
dorobku dla przyszłych pokoleń, a takniechęci czy też braku tolerancji do tych miejsc, jak rówże inicjowanie prac nad rozwojem regionu w dziedzinie
nież na skutek naturalnego działania czasu.
szeroko rozumianej kultury, sztuki, gospodarki i turystyki.
Grupa osób, której nie były obojętne losy dziedzictwa
Cel ten Towarzystwo realizuje m.in. poprzez następuhistorycznego, kulturowego i krajobrazowego tego regiojące formy działalności:
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• zapoznawanie członków Towarzystwa i społeczności
lokalnej z historią regionu, dorobkiem kulturalnym
i gospodarczym ziemi kętrzyńskiej;
• działanie na rzecz ochrony zabytków kulturowych, historycznych, krajobrazowych i przyrodniczych;
• organizowanie spotkań informacyjno-edukacyjnych,
wycieczek krajoznawczych oraz wystaw związanych tematycznie z działalnością statutową Towarzystwa.
W zakresie przywracania do świadomości współczesnych mieszkańców i do krajobrazu kulturowego regionu
nekropolii pierwszowojennych Towarzystwo w swojej dotychczasowej 12-letniej działalności zorganizowało kilka
wystaw fotograﬁcznych obrazujących losy tych cmentarzy na przestrzeni minionych lat.
Zorganizowano kilka wypraw po cmentarzach wojennych powiatów kętrzyńskiego i węgorzewskiego. Adresatami wypraw byli nie tylko członkowie Towarzystwa, lecz
także mieszkańcy Kętrzyna. Ta forma działalności jest bardzo atrakcyjna pod względem podnoszenia świadomości
historycznej mieszkańców: uświadamiania znaczenia tych
nekropolii w krajobrazie historycznym i kulturowym naszego regionu. W każdej wyprawie uczestniczyło od 40
do 50 osób. Zazwyczaj po takiej wyprawie Towarzystwo
powiększało swoje szeregi o trzy do pięciu osób.
Przeprowadzono prace rewitalizacyjne i porządkowe
na cmentarzach wojennych z okresu I wojny światowej
w Kętrzynie, Górkach i Parczu. Zorganizowano uroczystość przekazania w adopcję młodzieży szkolnej cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w Kętrzynie
i w Górkach. Adopcja okazała się ciekawą formą edukacji młodzieży szkolnej. Przekazanie aktu adopcyjnego
każdorazowo ma charakter uroczystego spotkania na
cmentarzu przedstawicieli samorządu, reprezentujących
gospodarza obiektu, członków Towarzystwa oraz młodzieży szkolnej, która przejmuje cmentarz pod swoją
opiekę. Akt adopcyjny jest podpisywany przez reprezentantów powyższych środowisk. Młodzież z Zespołu Szkół

w Mołtajnach każdego roku organizuje taką uroczystość
na okoliczność przekazywania cmentarza wojennego
w Górkach pomiędzy poszczególnymi klasami i każdorazowo przekazuje sobie taki akt adopcyjny, jako dowód
sprawowania opieki nad cmentarzem przez rok szkolny.
Zazwyczaj w tych uroczystościach uczestniczą duchowni
różnych wyznań i odmawiana jest krótka modlitwa ekumeniczna za poległych i żołnierzy spoczywających na tym
cmentarzu.
Wiosną 2008 r. przedstawiciele Bund Junges Ostpreußen (BJO) z Hamburga zwrócili się do naszego Towarzystwa z prośbą o pomoc w zorganizowaniu prac porządkowych na jednym z cmentarzy wojennych z okresu
I wojny światowej. Sekretarz BJO określił podstawowe
założenia i zakres pomocy, na jaką liczyli z naszej strony:
• na Mazury miała przybyć grupa około 10 osób; zamierzała ona uporządkować stary cmentarz, na którym
spoczywają niemieccy żołnierze. Chodziło o wskazanie takiego obiektu, żeby grupa po trzech, czterech
dniach mogła widzieć efekt swojej pracy;
• grupa chciała pracować sama, gdyż była zainteresowana rozwojem więzi między członkami ich związku (organizacji);
• ze względu na to, że nie byli fachowcami, liczyli na pomocne wskazówki od nas w zakresie koniecznych do
wykonania prac;
• pomoc w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń na przeprowadzenie prac porządkowych;
• pomoc w zgromadzeniu sprzętu do realizacji tych prac.
W wyniku wspólnych ustaleń wytypowaliśmy cmentarz położony na terenie gminy Węgorzewo, w pobliżu
miejscowości Nowa Guja. Jest to cmentarz pobitewny
założony na planie zbliżonym do półkola, na którym spoczywa 129 żołnierzy niemieckich, poległych 9–10 września
1914 r., w czasie bitwy nad jeziorami mazurskimi. Mogiły
oznaczone są krzyżami wykonanymi ze sztucznego czerwonego kamienia i rozmieszczone wzdłuż trzech boków

po dwa rzędy, centralna część cmentarza pozostaje wolna. Na środku wzniesiony jest drewniany krzyż z kamienną tablicą, który na tle trzech żywotników dominuje nad
cmentarzem. Granica cmentarza obsadzona jest grabami
w celu wyodrębnienia terenu cmentarza od reszty otoczenia, w którym dominują inne gatunki drzew. Cmentarz miał dobrze zachowany ogólny układ przestrzenny,
wymagał jednak przeprowadzenia prac porządkowych
polegających na wykoszeniu trawy i chwastów, wyrównaniu terenu, bardzo mocno zrytego przez dziki, wycięciu
krzewów wokół cmentarza i na ścieżce prowadzącej do
obiektu.
W związku z tym, że wytypowany obiekt znajdował się
na terenie gminy Węgorzewo, zwróciliśmy się z prośbą
o przyjęcie propozycji współpracy i udzielenie niezbędnej
pomocy w zorganizowaniu prac dla grupy niemieckich
wolontariuszy. Zakres pomocy, o jaką zwróciliśmy się do
Burmistrza Węgorzewa, obejmował:
• wypożyczenie niezbędnych narzędzi do przeprowadzenia prac porządkowych dla 10 osób (grabie, szpadle, siekiery, wykaszarka z operatorem);
• przeprowadzenie wspólnego rekonesansu z osobą merytorycznie zainteresowaną obiektem ze strony Urzędu Miasta Węgorzewa przed przyjazdem grupy w celu
ustalenia zakresu prac porządkowych i sposobu ich wykonania.
Samorząd Gminy Węgorzewo przyjął propozycję
współpracy i udzielenia pomocy, o jaką zwróciliśmy się.
Następnie zwróciliśmy się za pośrednictwem Burmistrza
Węgorzewa, właściciela obiektu, do Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków Delegatury w Ełku o wyrażenie zgody na przeprowadzenie prac porządkowych na
cmentarzu wojennym w Nowej Gui.
W dniach 27–30 lipca 2008 r. grupa dziewięciorga
wolontariuszy z Niemiec, przy wsparciu sprzętowym ze
strony Gminy Węgorzewo, realizowała prace porządkowe na cmentarzu, które polegały na oczyszczeniu jego
powierzchni z krzewów, wykoszeniu trawy, wyrównaniu
terenu i oczyszczeniu bezpośredniego otoczenia z zakrzaczeń oraz oczyszczeniu kamiennych stelli z mchu
i porostów. Wykonanie tych prac spowodowało, że układ
przestrzenny cmentarza stał się czytelny. Po zakończeniu prac w godzinach wieczornych nastąpiło uroczyste zakończenie pobytu i prac niemieckich kolegów na
cmentarzu. W bardzo kameralnej atmosferze członkowie
naszego Towarzystwa i BJO spotkali się wspólnie z Zastępcą Burmistrza Węgorzewa, zostały złożone kwiaty pod
krzyżem i zapalone znicze. Skromną uroczystość uświetniła modlitwa kapelana Ewangelickiego Duszpasterstwa
Wojskowego, kapelana Straży Granicznej w Kętrzynie, za
spoczywających na cmentarzu żołnierzy. Na tę uroczystość przybyli również mieszkańcy okolicznej miejscowości, którzy do tej chwili nie byli świadomi tego, że taki

Wizyta członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej na cmentarzu
wojennym w Nowej Gui przed podjęciem prac porządkowych przez kolegów
z BJO, autor A. Masłoń, arch. prywatne

Wygląd cmentarza wojennego w Nowej Gui przed podjęciem prac porządkowych,
autor A. Masłoń, arch. prywatne

obiekt znajduje się nieopodal. Powyższe przedsięwzięcie
było przykładem dobrej współpracy organizacji pozarządowych Polski i Niemiec oraz władz samorządowych, gdy
chodzi o budowanie przyjaźni i wzajemnego szacunku do
siebie i historii, której jesteśmy spadkobiercami.
Dla Towarzystwa cmentarz w Nowej Gui był obiektem
znanym. Nie byliśmy jednak świadomi, że jest on zupełnie
nieznany władzom samorządowym Węgorzewa i urzędom konserwatorskim. Obiekt ten zaistniał w świadomości tych urzędów, dopiero gdy uruchomiliśmy ścieżkę
działań administracyjnych pozwalających na przeprowadzenie prac porządkowych przez kolegów z BJO. Po
przeprowadzonych pracach Towarzystwo wystąpiło
z wnioskiem do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o wpisanie tego obiektu do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego. Był to dobry moment,
gdyż odnowiony cmentarz stał się widoczny w krajobrazie, ale żeby ponownie nie został zapomniany, trzeba było
zagwarantować mu skuteczną ochronę. Ochronie podlegają: układ przestrzenny cmentarza, kamienne krzyże
nagrobne, planowe nasadzenia.
Jakie korzyści wynikają z tego tytułu dla samego
obiektu? Cmentarz ponownie zaistniał w świadomości
lokalnej społeczności i gospodarzy terenu. Dzięki staraniom Gminy Węgorzewo jest zadbany, systematycznie
wykaszana jest trawa. Wykonane zostało nowe ogrodzenie. Obiekt jest chroniony z mocy prawa. Miejsce jest
godne odwiedzenia i odwiedzane, o czym świadczą wciąż
nowe wypalone znicze.
Dla nas współpraca z kolegami z BJO zaowocowała
tym, że teraz każda delegacja oﬁcjalna lub grupa turystów
z Niemiec, dawnych mieszkańców tego regionu, odwiedza cmentarz wojenny w Nowej Gui i zazwyczaj życzy sobie spotkania z przedstawicielami naszego Towarzystwa,
prosząc o przedstawienie historii i losów tego obiektu
na przestrzeni minionych lat.

Młodzież Zespołu Szkół w Mołtajnach składa kwiaty po uroczystości przyjęcia
w adopcję cmentarza wojennego w Górkach, autor A. Masłoń, arch. prywatne
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Wielka historia w małej społeczności
Telavåg – Grupa Szlaku Morza Północnego w Stronę Morza
Gmina Sund
Jenny Heggvik
Dyrektor Muzeum Żeglugi Morza Północnego

Osada Telavåg i drewniane chaty rybackie
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tylko pojawiła się możliwość powrotu do wioski, budynki
opustoszały. W latach 50. minionego wieku chaty wynajmowano turystom z miast szukającym wytchnienia, aż do
Osada Telavåg została zrównana z ziemią w odwecie za
lat 80., kiedy zaczęły popadać w ruinę.
zastrzelenie 26 kwietnia 1942 r. dwóch
W 2007 r. rozpoczęto prace restauoﬁcerów Gestapo. Mieszkańców wzię- Muzeum Vest i wolonratorskie, a stało się to za sprawą grupy
to do niewoli – mężczyzn wysłano do tariacka Grupa Szlaku
wolontariuszy, która później nazwała się
niemieckich obozów zagłady, a kobiety, Morza Północnego
Grupą Szlaku Morza Północnego w Strodzieci i starców do obozów jenieckich przybliża gościom
nę Morza (Nordsjøløypegruppa Ut mot
w Norwegii. Zdarzenie to zapamiętano historię i znaczenie chat
havet). Powstała ona z myślą o działajako tragedię w Telavåg. Aż do końca podczas organizowanych
niach związanych ze Szlakami Morza Półwojny niektórzy z mieszkańców osady wycieczek Opowiadania
nocnego, takich jak sprzątanie i oznaczazamieszkiwali pobliskie drewniane chaty z Zachodniej Norwegii,
nie szlaków, konserwowanie zabytków,
rybackie, gdyż wojska niemieckie miały których koncepcję opracowało muzeum. Grupa
uczestnictwo w różnych wydarzeniach.
w Telavåg swój posterunek.
Chaty rybackie stanowią część programu
W dwóch drewnianych chatach, zorganizowała również
pod nazwą Perły na Szlaku Morza Półw których mieszkańcy Telavåg szuka- safari szlakiem orła
nocnego zainicjowanego przez Dyrekli schronienia, nocowali dawniej rybacy morskiego, na którego
cję ds. Dziedzictwa Kulturowego. Dzięki
poławiający śledzie, makrele i łososia. mapie znalazły się m.in.
dużemu zaangażowaniu mieszkańców
Mimo iż budynki ﬁgurują w spisie grun- chaty, dawny cmentarz
i burmistrza gminy prace restauratortów z 1665 r. i są widoczne na obrazie i Muzeum Żeglugi Morza
skie zakończono w 2009 r., a w ich konz 1852 r., trudno ustalić faktyczną datę ich Północnego.
sekwencji przywrócono jednej z chatek
budowy. W trakcie okupacji mieszkańcy
wygląd z 1850 r., a drugiej – z 1958, gdyż udało się dotrzeć
chat również trudnili się głównie połowem łososia i hodo informacji na temat ich wyglądu w tych latach. Rybacmara, na które zastawiano pułapki. Tuż po wojnie, kiedy

Obserwowanie natury w trakcie safari szlakiem orła morskiego, Telavåg, autor M. Bendz, arch. Riksantikvaren

kie chaty to jedyne budowle w Telavåg, które zachowały
się po tragedii z 1942 r.
Muzeum Vest i wolontariacka Grupa Szlaku Morza
Północnego przybliża gościom historię i znaczenie chat
podczas organizowanych wycieczek Opowiadania z Zachodniej Norwegii, których koncepcję opracowało muzeum. Grupa zorganizowała również safari szlakiem orła
morskiego, na którego mapie znalazły się m.in. chaty,
dawny cmentarz i Muzeum Żeglugi Morza Północnego.

Młyn w Selstø
Młyn w Selstø również stanowi część programu Perły na
Szlaku Morza Północnego. Prace nad jego odrestaurowaniem rozpoczęto jesienią 2007 r., a zakończono wiosną 2010 r. Dzisiaj młyn znajduje się w bliskim sąsiedztwie
jednej ze ścieżek Szlaku, jako widoczny i łatwo dostępny
zabytek dla odwiedzających.

Dawny cmentarz «Dom pokoju» (Fredens
bolig)
Tzw. Dom pokoju to dawny cmentarz w Telavåg. Najstarsze z obecnych tu grobów datuje się na 1849 r., kiedy
to region został dotknięty pandemią grypy, najnowsze
nagrobki pochodzą z okresu tuż po I wojnie światowej.
Część nagrobków wykonanych z żelaza odznacza się
piękną ornamentyką. Prace restauratorskie na cmentarzu prowadzono jednocześnie z pracami przy chatach
i młynie w Selstø, co również stanowiło część programu
Perły na Szlaku Morza Północnego. Prace porządkowe na
cmentarzu zorganizowała ta sama grupa wolontariuszy,
Grupa Szlaku Morza Północnego. Członkom grupy bardzo
zależało na tym, by cmentarz, który z roku na rok popadał
w coraz większą ruinę, odzyskał dawną świetność. Podczas prac wycięto pięć dużych i ogromną liczbę małych
świerków, a dawną bramę cmentarza, będącą niewielkim
budynkiem, zrekonstruowano przy współpracy ze szkołą
średnią z wyspy Sotra. Pokrycie łupkowego dachu zostało
sﬁnansowane ze zbiórki pieniędzy, a jesienią 2013 r. odsłonięto tablicę z nazwiskami około 300 osób spoczywających na cmentarzu.
Państwowe wsparcie programu tworzenia społecznych i gospodarczych wartości w oparciu o dziedzictwo
pod nazwą Perły na Szlaku Morza Północnego zostało
przyznane przez Dyrekcję ds. Dziedzictwa Kulturowego,
główną gminę okręgu Hordaland, gminę Sund, Norweski
Fundusz Zabytkowy i prywatny fundusz: Fundację Banku
Oszczędnościowego Visjon Vest.

Muzeum Żeglugi Morza Północnego
(Nordsjøfartmuseet)
Muzeum Żeglugi Morza Północnego oddano do użytku 26 kwietnia 1998 r., a było to możliwe dzięki środkom
przekazanym przez główną gminę okręgu Hordaland,
gminę Sund i Ministerstwo Obrony. Roczna liczba odwiedzających muzeum to około 8000, z czego 2500 stanowią
uczniowie szkół.
W muzeum zobaczyć można dwie wystawy stałe: Tragedia w Telavåg 1942 i lata późniejsze oraz Żegluga Morza Północnego w latach 1940–1945 – ruch morski między Norwegią a Wielką Brytanią zakazany przez okupanta
w czasie wojny. Muzeum Żeglugi Morza Północnego jest
także miejscem pamięci poległych podczas tragedii w Telavåg. Muzeum organizuje również wystawy czasowe,
których tematem jest współczesna problematyka wojny.
Oprócz sal wystawienniczych muzeum posiada własne
audytorium, salę konferencyjną i kawiarnię, co pozwala na
organizację konferencji, seminariów, spotkań, koncertów
i wielu innych wydarzeń.
W muzeum pomagają wolontariusze, a przy okazji
różnych projektów współpracuje ono z Grupą Szlaku Morza Północnego. Uczniowie i studenci mogą uczestniczyć
w kursach i wykładach organizowanych przez tę instytucję kultury. Z oferty korzystają najczęściej uczniowie szkół
podstawowych i średnich. Ponadto opracowano program
obchodów rocznicy Holokaustu dla 7. klasy szkoły podstawowej. Poza młodzieżą szkolną muzeum odwiedzają
emeryci i turyści z Norwegii, Wielkiej Brytanii i Niemiec.
Muzeum cieszy się także zainteresowaniem wśród mieszkańców Bergen i okolic oraz gminy Sund.

Wycieczki łodzią rozpoczynają się od zwiedzania drewnianych chat rybackich,
Selstøbuene, autor A. Chabiera, arch. prywatne
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Działalność gospodarcza
w obiekcie zabytkowym

Mały biznes i zabytek – współcześni latarnicy
Latarnia morska w Kråkenes | Gmina Vågsøy

Czy biznes to bajka? Wyzwania dla przedsiębiorców, wyzwania wobec zabytków
Sanatorium Uzdrowiskowe „Bajka” w Pałacu Ponińskich | Gmina Horyniec-Zdrój
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Latarnia Kråkenes w trakcie sztormu, autor T. V. Bickhardt, arch. prywatne
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Mały biznes i zabytek – współcześni latarnicy
L atarnia morska w Kråkenes
Gmina Vågsøy
Odd Gunnar Myhre
kierownik Zespołu ds. Kultury
Urząd Gminy Vågsøy
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tecznie w 1984 r. latarnia została zautomatyzowana. Od
Latarnia morska w Kråkenes, usytuowana około 25 km
1994 r. obiekt wynajmują Thomas i Bettina Vick Bickhardt,
od Måløy, głównego ośrodka gminy Vågsøy, powstała
którzy prowadzą tutaj pensjonat oferujący pięć pokoi
w 1906 r., a jej rola polegała na naprowadzaniu statków po
dwuosobowych oraz apartament dla nowożeńców.
zachodniej stronie Vågsøy. W 1911 r. tuż obok niej wzniePaństwo Bickhardt sami mieszkali w latarni do 2001 r.
siono budynek, później zamieszkiwany przez latarnika.
Mieli tu kawiarnię, oferowali także wiele
Latarnia znajduje się w miejscu, w któwycieczek z przewodnikiem. W sezonie
rym Morze Północne łączy się z Morzem Trudności, jakie stoją
letnim ponownie próbowali otworzyć
Norweskim, w wyniku czego często na- przed najemcami latarni
kawiarnię, jednak konieczność zatrudwiedzana jest przez silne wiatry i orkany. w Kråkenes, to zapewnienia pracownika czyniła interes nieNajwiększa odnotowana tutaj prędkość nienie jej dochodowej
opłacalnym. Chociaż miejsce cieszyło się
wiatru wynosi 60 m/s. Rozgniewane mo- działalności. Dotychczadużą popularnością, latarnia nie mogła
rze ciska fale o ściany latarni położonej sowe ich doświadczeprzyjąć wielu gości, co z kolei przekła45 m ponad jego poziomem. Poszukiwa- nia pokazują, że dzięki
dało się na niewielkie zyski. Trudno było
cze przygód chętnie odwiedzają Kråke- wykorzystaniu obiektu
również znaleźć chętnych do pracy tylko
nes w czasie niepogody, żeby na własnej istnieje szansa na uratow sezonie, a z powodu wielu odwiedzaskórze przekonać się o sile natury. La- wanie tych wspaniałych
jących turystów budynki bardzo się zutarnia w Kråkenes to także obiekt, który zabytków.
żywały i w konsekwencji, niszczały. Żeby
upodobali sobie fotografowie. Chociaż
uzyskać doﬁnansowanie na dalsze prowadzenie kawiarni,
samochodem można dojechać do samej latarni, najlepiej
najemcy kontaktowali się m.in. z gminą, jednak pozyskazaparkować ok. 500 m od niej, tak by ostatni odcinek ponie dodatkowych środków okazało się trudne. Dlatego
konać pieszo. W 1945 r. latarnia spłonęła po nalocie aliantów, a pięć lat później przywrócono ją do dawnego stanu.
też w 2010 r., z ciężkim sercem, podjęli decyzję o zamknięOstatni latarnik zamieszkiwał budynek aż do 1982 r., a ostaciu tego popularnego miejsca spotkań. Przedsiębiorcy

Otoczenie latarni, autor A. Kozioł, arch. prywatne

stanęli przed wyzwaniem znalezienia nowej formuły
dla działalności gospodarczej. Dziś, oprócz zwykłych
usług noclegowych w pensjonacie dostępna jest oferta
„SlowTur”, którą wyróżnia obcowanie z naturą oraz rekreacja ciała i ducha. W jej ramach goście nocują w latarni, mając również możliwość skorzystania z masażu czy
warsztatów medytacji. Takie rozwiązanie przekłada się na
mniejszą liczbę turystów, ale pozwala za to na podniesienie cen, co rekompensuje zamknięcie kawiarni. Oferta
„SlowTur” przyciąga najróżniejszych klientów – od par,
rodzin, grup fotografów, wielbicieli latarń morskich po
studentów, ﬁrmy i grupy przyjaciół. Obiekt reklamowany
jest za pomocą różnych kanałów – zarówno w norweskiej,
jak i w zagranicznej prasie są publikowane wzmianki o nim,
a sami najemcy są aktywni w mediach społecznościowych
i na stronie internetowej obiektu. Oprócz tego pensjonat
jest promowany przez lokalne biuro turystyczne.
Dzięki prowadzonej działalności przedsiębiorcy mogą
utrzymać obiekt w dobrym stanie i zarobić na swoje potrzeby. W latarni Kråkenes organizowane są różne wydarzenia, m.in. kameralne koncerty, a artyści przybywają
tu w poszukiwaniu inspiracji, i to nie tylko latem.
Współpraca pomiędzy najemcami a administracją
wybrzeża, będącą właścicielem obiektu, jak dotychczas
układa się. Co roku strony uczestniczą w spotkaniach
w dużej mierze dotyczących konserwacji latarni. Odpowiedzialność za stan obiektu spoczywa na najemcach, a zniszczenia zewnętrzne przy takim oddziaływaniu czynników atmosferycznych są znaczące. Żeby
utrzymać latarnię, niezbędne jest regularne odnawianie

warstw specjalistycznej farby ochronnej. Jako że latarnia
należy do administracji wybrzeża, a użytkownicy dysponują obiektem na mocy umowy najmu, muszą inwestować własne środki w obiekt, który koniec końców, nie
jest ich własnością.
W gminie Vågsøy znajdują się cztery latarnie morskie,
z czego trzy są wynajmowane osobom prywatnym. Latarnia w Skongenes znajduje się w północnej części Vågsøy.
Do latarni nie ma dojazdu: żeby do niej dotrzeć, trzeba
pokonać drogę z wioski Halsør, co zajmuje około godziny.
Również ten obiekt wykorzystywany jest jako pensjonat,
a prowadzi go Stowarzyszenie Turystyki Wędrownej Fiordu Północnego (Ytre Nordfjord Turlag – YNT). Pensjonat
oferuje łącznie 15 miejsc noclegowych i w 2014 r. był jednym z najczęściej odwiedzanych obiektów YNT. Trzecia
latarnia, Ulvesund, położona jest w Hjerteneset przy wejściu do Måløy. W sezonie letnim w obiekcie funkcjonuje
kawiarnia, natomiast pensjonat czynny jest przez cały rok.
Dojazd jest niezwykle dogodny, tuż przy latarni znajduje
się parking dla gości. Stan czwartej latarni Hendanes pogarsza się natomiast z dnia na dzień. Obiektem zainteresował się prywatny inwestor, który sprawdza możliwości
prowadzenia w nim biznesu.
Trudności, jakie stoją przed najemcami latarni
w Kråkenes, to zapewnienie jej dochodowej działalności.
Dotychczasowe ich doświadczenia pokazują, że dzięki
wykorzystaniu obiektu istnieje szansa na uratowanie tych
wspaniałych zabytków. Można to również osiągnąć dzięki
współpracy z osobami zarządzającymi pozostałymi latarniami i wsparciu prężnych biur podróży.

Laterna latarni morskiej Kråkenes, autor A. Kozioł, arch. prywatne

Masaż w latarni Kråkenes. autor T. V. Bickhardt, arch. BickFoto
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Czy biznes to bajka? Wyzwania dla przedsiębiorców,
wyzwania wobec zabytków
Sanatorium Uzdrowiskowe „Bajka” w Pałacu Ponińskich
Gmina Horyniec-Zdrój
Beata Krukowska-Bania
Właścicielka Sanatorium Uzdrowiskowego „Bajka”
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Obiekty zabytkowe coraz częściej przyciągają przedsiębiorców i inwestorów. W zależności od lokalizacji, warunków architektonicznych oraz stanu technicznego mogą
stanowić doskonałą bazę do prowadzenia działalności
gospodarczej. Jako przykład może z powodzeniem służyć
Pałac Ponińskich w Horyńcu-Zdroju, pełniący od ponad
45 lat funkcję sanatorium uzdrowiskowego.
Pomimo olbrzymich zniszczeń spowodowanych
II wojną światową – w 1945 r. obiekt został całkowicie spalony przez bandy UPA – w latach 60. XX w. pojawiła się idea
przystosowania budynku pod działalność leczniczą. Wtedy to zespół pałacowo-parkowy wraz z przyległym Teatrem Dworskim został przejęty przez Związek Zawodowy
Metalowców, który z własnych środków w pełni sﬁnansował odbudowę obu obiektów z ruin oraz przeprowadził
adaptację pałacu pod działalność sanatoryjną. W 1968 r.
Sanatorium Uzdrowiskowe „Metalowiec” w Horyńcu-Zdroju powitało w swoich progach pierwszych kuracjuszy, a od 2004 r. działa pod nazwą Sanatorium Uzdrowiskowe „Bajka”. W związku z tym, że budynek w momencie
odbudowy nie był wpisany do rejestru zabytków, jego
adaptacja nie stanowiła większego problemu, jako że nie

wymagała konsultacji i zezwoleń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Bryle zewnętrznej przywrócono, korzystając z archiwalnych materiałów, wizerunek architektoniczny z 1939 r., a wnętrze zagospodarowano stosownie
do potrzeb sanatoryjnych.
W latach 90. XX w. pałac został wpisany do rejestru
zabytków i od tego czasu jest objęty ochroną konserwatorską. Fakt ten jest wyzwaniem, a niekiedy dużym problemem dla przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą w podobnych obiektach.
Ochrona konserwatorska wprowadza bowiem liczne
ograniczenia w dziedzinie adaptacyjnej i remontowo-budowlanej, które niejednokrotnie stoją w sprzeczności
z wymaganiami płynącymi z przepisów dotyczących specyﬁki prowadzonej działalności. Dzieje się tak chociażby
w przypadku konieczności dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. I tak np. likwidacja barier
architektonicznych typu schody nie jest możliwa poprzez
wybudowanie standardowego podjazdu – konserwator
zabytków zezwala jedynie na urządzenia, które nie są na
stałe związane z gruntem, czyli muszą być w każdej chwili
demontowalne. Biuro konserwatorskie wskazuje także

Dawny pałac Ponińskich, obecnie sanatorium „Bajka”, autor J. Urban,
arch. GOK Horyniec-Zdrój

Widok na sanatorium, autor B. Krukowska-Bania, arch. prywatne

środki i materiały, jakie mogą zastać użyte w przypadku
bowiem w przewodnikach i opracowaniach o tematyce
remontu, np. gatunek farby, rodzaj stolarki okiennej itp.
turystyczno-krajoznawczej. Łatwiej jest również zainteDlatego bardzo istotne jest, aby wszelkie przeróbki, reresować posiadaną ofertą turystę zagranicznego, który
nowacje i zmiany planować i przygotowywać bardzo staczęsto bardziej skłonny jest zdecydować się na pobyt
rannie oraz z pewnym wyprzedzeniem, mając na uwadze
w niepowtarzalnym miejscu.
konieczność uzyskania wymaganych zezwoleń od WKZ,
Także w kraju nie brakuje osób, które są w pewien spoa także czas potrzebny na znalezienie niekiedy trudno
sób zmęczone wszechobecnymi, standardowymi ofertadostępnych materiałów. Nie bez znaczenia – a dla niemi turystycznymi. Na własną rękę poszukują więc urokliktórych wręcz priorytetowe – są kwestie
wych zakątków, miejsc z dala od wielkich
ﬁnansowe, które niestety przy utrzyma- Także w kraju nie brakuje
miast, które pozwolą im oderwać się od
niu obiektów zabytkowych są niekiedy osób, które są w pewien
codzienności, poczuć wyjątkowo, odnanawet o 100 proc. wyższe. Wiąże się to sposób zmęczone
leźć klimat minionych lat.
nie tylko z dodatkowymi wymogami ze wszechobecnymi, stanProwadzenie działalności w obiekcie
strony konserwatora, lecz także z kosz- dardowymi ofertami
zabytkowym niesie dla przedsiębiorcy
tami eksploatacyjnymi. Na przykładzie turystycznymi. Na włastakże inny rodzaj satysfakcji. Daje boSanatorium „Bajka” można to odnieść ną rękę poszukują więc
wiem świadomość pokonywania w cochociażby do kosztów ogrzewania: ku- urokliwych zakątków,
dziennej pracy, oprócz wyzwań, wielu
batura pomieszczeń jest bardzo duża ze miejsc z dala od wielkich
nietuzinkowych przeszkód i rozwiązywawzględu na ich wysokość, wobec czego miast, które pozwolą im
nia niestandardowych problemów. Pokoszt ogrzania wnętrz jest o wiele wyż- oderwać się od codzienzwala nam to jeszcze bardziej cenić naszą
szy niż w zwykłym budynku. Dodatkowo ności, poczuć wyjątpracę. Dotyczy to zarówno tych inwestoobiekt, o grubości ścian dochodzącej kowo, odnaleźć klimat
rów, dla których prowadzenie działalnodo ok. 1 m, zbudowany jest z kamienia minionych lat.
ści gospodarczej w obiekcie zabytkowym
(z piaskowca), co uniemożliwia dociejest kolejnym etapem kariery zawodoplenie zewnętrzne. Dlatego dobór systemu grzewczego
wej, jak również tych, którzy w połączeniu sentymentalizależy przede wszystkim od bardzo dużej wydajności i jak
zmu i swoistej wrażliwości na piękno z biznesem upatrują
najniższych kosztów.
sposobu na życie. Cieszy fakt, że zarówno instytucje, jak
Właściciele obiektów zabytkowych często nie mogą
też indywidualni inwestorzy decydują się na prowadzestosować w nich rozwiązań z zakresu nowych technonie działalności gospodarczej w zabytkach, przywracając
logii, nawet jeśli dotyczą one tak istotnej dziedziny, jaką
je tym samym do życia.
jest ekologia. Nie ma możliwości zamontowania np. paneli solarnych lub fotowoltaicznych – czy to na budynku,
czy w jego bezpośrednim sąsiedztwie, które w przypadku
Sanatorium „Bajka” jest przecież pałacowym parkiem.
Aby dobrać windę lub klimatyzację, należy szukać
urządzeń, które nie wymagają zewnętrznych modułów.
Zdarza się nawet, że charakter wnętrza również wyklucza montaż podobnych instalacji, co w pewnym sensie
może mieć wpływ na konkurencyjność danego obiektu.
Niekiedy na niezbędne inwestycje udaje się jednak pozyskać dodatkowe doﬁnansowanie ze specjalnych funduszy
przeznaczonych wyłącznie dla obiektów zabytkowych:
czy to z puli środków konserwatorskich, czy też unijnych.
Z jednej strony, decyzja o prowadzeniu działalności
gospodarczej w lokalizacji o charakterze zabytkowym
niesie ze sobą spory bagaż wyzwań. Z drugiej – stwarza
możliwość wyróżnienia się już samą lokalizacją działalności na tle nowoczesnych budowli. Każdy zabytek stanowi
atrakcję samą w sobie, jest miejscem, które przyciąga.
Umiejętne wykorzystanie tych walorów bezpośrednio
przekłada się na korzyści przedsiębiorcy, po części pozwala także zaoszczędzić na kosztach reklamy, informacje o większości obiektów zabytkowych umieszczone są
Zabudowania gospodarcze z bramą wjazdową na podwórzec pałacu Ponińskich,
autor B. Krukowska-Bania, arch. prywatne

61

5. | Wizja lokalna: dziedzictwo kulturowe w rozwoju gmin – studia przypadków

5.3.
Dziedzictwo niematerialne w lokalnych społecznościach

Od klepki do beczki – zachowujemy tradycyjne rzemiosło
Fabryka beczek Hagevik | Gmina Vågsøy

Kobiety ożywiają tradycje

Koła Gospodyń Wiejskich | Gmina Narol

Węgorzewo – jedność w różnorodności

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie | Gmina Węgorzewo

62

63

Prezentacja przez Koło Gospodyń Florianki tradycyjnych potraw w trakcie
Jarmarku Galicyjskiego, autor R. Pinkowicz, arch. Urzędu Miasta i Gminy Narol
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Od klepki do beczki – zachowujemy tradycyjne rzemiosło
Fabryka beczek Hagevik
Gmina Vågsøy
Kjetil Gillesvik
Współwłaściciel i prezes fabryki beczek Hagevik
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beczek. W 1916 r. zainwestowano w maszynę parową, co
Zaraz na południe od sztormowego Stadhavet, w najbarbyło kamieniem milowym w działalności fabryki. Od tej
dziej wysuniętej części ﬁordu Nordfjord, mieści się fabryka
pory wydajność wzrosła do kilkuset beczek dziennie.
beczek Hagevik. Lokalizacja fabryki jest strategiczna, znajW fabryce dwukrotnie wybuchł pożar – w 1921 i 1927 r.,
duje się bowiem zaledwie kilka kilometrów od Måløy, najjednak zawsze była odbudowywana. Pierwsze nieszczęwiększego portu rybackiego w okręgu Sogn og Fjordane.
ście spowodowane było wiatrem, który wdmuchał żar
W 1996 r. fabryka beczek Hagevik została wpisana do
z pieca do warsztatu, co doprowadziło
rejestru zabytków przez Dyrekcję ds.
do zapłonu leżących wiórów. Za drugim
Dziedzictwa Kulturowego, jako jedyna Wpisanie fabryki do
razem do tragedii doprowadziła przenoocalała do naszych czasów fabryka tego rejestru zabytków miaśna kuchenka gazowa, którą ktoś zapotypu w Norwegii. W roku wpisu do reje- ło na celu zadbanie
mniał wyłączyć.
stru fabrykę, którą otworzył Henrik Gil- o miejsce ważne dla
Fabryka okres swojej świetności
lesvik w 1904 r., użytkowano już od 92 lat. lokalnej i regionalnej
przeżywała podczas I wojny światowej
Moment jej otwarcia nie był bynajmniej historii przemysłu, która
i na początku lat 20. minionego wieku.
przypadkowy, ponieważ to właśnie wte- w prosty sposób mogła
Rok 1922 to rok, w którym wyprodukowady Norwegowie zaczęli łowić śledzie być opowiedziana podno najwięcej beczek w Norwegii. W późw wodach islandzkich. Rozwój silników czas prezentacji procesu
niejszych latach ich produkcja stopniowo
parowych oraz większe łodzie pozwalały produkcyjnego beczek,
spadała, co nie pozostawało bez znaczena połowy w dalekich wodach. Śledź po- do czego obiekt idealnie
nia dla dochodów fabryki. Kiedy obiekt
ławiany był wiosną i latem, zasypywany się nadaje.
objęto ochroną, jego stan był daleki od
solą w beczkach na Islandii, a następnie
idealnego. Przez ostatnich 20 lat w odrestaurowanie faprzewożony do Norwegii. Zapotrzebowanie na drewniabryki zainwestowano dużo środków i pracy.
ne pojemniki wciąż rosło, więc wzdłuż wybrzeża szybko
Bednarstwo to stary zawód, a jeszcze 50 lat temu
przybywało fabryk beczek.
wzdłuż norweskiego wybrzeża spotkać można było wielu
Kiedy Henrik Gillesvik otwierał fabrykę, całą pracę wyadeptów tego rzemiosła. Jednak na przestrzeni ostatniekonywano ręcznie. Jego syn, Peder, pamięta czasy, kiedy
go 50-lecia produkcja beczek znacznie zmalała. Pierwjeden pracownik produkował w ciągu dnia zaledwie pięć
szym powodem było wynalezienie nowej technologii zabezpieczania żywności – mrożenia, które zaczęto również
wykorzystywać w branży rybnej. W 1966 r. załogę fabryki
Hagevik zmniejszono do dwojga pracowników, a roczna
produkcja spadła o 60–70 proc. To właśnie wtedy zaprzestano połowów śledzia, zarówno na norweskim wybrzeżu,
jak i w wodach Islandii. Zamiast tego, w latach 70. właściciele rozpoczęli cięcie klepek gdyż ich zakup w okolicy
stawał się coraz trudniejszy. Regularnej produkcji zaprzestano w 1985 r., kiedy to jej właściciele, Peder i Olav Gillesvik (synowie Henrika Gillesvik), przeszli na emeryturę.
Dzisiaj w Norwegii pozostało już niewielu producentów beczek, śmiało można stwierdzić, że bednarz to zawód na wymarciu. Synowie Pedera i Olava mieli okazję
zetknąć się z działalnością prowadzoną w fabryce, dzięki czemu przyswoili sobie podstawową wiedzę z zakresu
wytwarzania beczek. Szczególnie Magnar Gillesvik zadbał
o rozwój i w ocalonej fabryce Hagevik produkuje dzisiaj
okazjonalnie 150–200 drewnianych beczek – zarówno
dużych, jak i mniejszych.
Oprowadzanie po fabryce beczek w Hagevik, autor A. Chabiera, arch. prywatne

Wpisanie fabryki do rejestru zabytków miało na celu
zadbanie o miejsce ważne dla lokalnej i regionalnej historii
przemysłu, która w prosty sposób mogła być opowiedziana podczas prezentacji procesu produkcyjnego beczek,
do czego obiekt idealnie się nadaje. Fabryka otwiera swoje drzwi dla odwiedzających wielokrotnie w ciągu roku.
Można w niej prześledzić proces produkcyjny: od przygotowania klepek począwszy, na gotowej beczce skończywszy. Ponadto zwiedzający mają szanse poznać tajniki
pracy bednarza. Wiedza i umiejętności rzemieślnicze są
przekazywane osobom uczestniczącym w wydarzeniach
organizowanych w fabryce Hagevik. Międzypokoleniowy
przekaz wiedzy na temat procesu produkcji beczek jest
bardzo ważny i z pewnością na długo pozostanie priorytetową działalnością fabryki.
W ciągu ostatnich trzech lat zadbano również o to,
żeby zgłębiać wiedzę na temat historii i wartości miejsca.
W związku z wydarzeniem „Drzwi otwarte”, odbywającym się w ostatni weekend lipca, poprosiliśmy historyków
o wygłoszenie wykładów zarówno o historii regionu, jak
i rybołówstwa. W 2013 r. profesor historii Karl Egil Johansen opowiedział np. o połowach zimowych w latach 50.
ubiegłego wieku. Celem tych prelekcji było umieszczenie zawodu bednarza w szerszym kontekście społecznym
i gospodarczym. Rozmaite wydarzenia organizowane
w obiekcie skutkują dużym zainteresowaniem mieszkańców i śmiało można powiedzieć, że fabryka beczek Hagevik trwale wpisała się w mapę zabytków regionu. Jako produkt turystyczny jest cały czas udoskonalana, a właściciele
przeznaczają na ten cel dużo prywatnego czasu i środków.

Bednarz przy pracy, zdjęcie archiwalne, autor A. B. Wilse,
archiwum: Riksantikvaren

Wyprodukowanie beczki to skomplikowany
proces złożony z następujących etapów:
• Piłowanie klepki, w tym suszenie. Fabryka w Hagevik
posiada własną piłę do klepek i w ostatnich latach
produkuje je na własne potrzeby. Klepki wykładane
są do wyschnięcia i suszone na miejscu.
• Segregacja klepek o różnej jakości, heblowanie
na odpowiednią grubość i prasowanie, tak by nadać
im odpowiedni kształt. Odbywa się to na specjalnych
prasach dla beczek całych i dla połówek.
• Produkcja denek. Materiały muszą zostać
posegregowane i przygotowane. Denka
o odpowiednim rozmiarze spina się w całość
i toczy, by nadać im okrągły kształt.
• Produkcja obręczy. Obręcze należy odpowiednio
przyciąć i zablokować w dwóch otworach na każdym
końcu beczki, następnie wywalcować. Przed oddaniem
beczki do użytku obręcze muszą zostać spięte.
• Produkcja beczki. Klepki stawiane są pionowo
odpowiednio do kształtu beczki. Każda beczka
zbudowana jest z 18–23 klepek, w zależności
od ich szerokości. Następnie obręcze są podgrzewane,
łączone i krzyżowane na każdym z końców. Zakładane
są denka, koniec do końca, przy czym obręcze
krańcowe zakładane są w pierwszej kolejności. Zaraz
po tym beczkę należy wyszorować i nadać jej lepszy
kształt. Na koniec nakładane są obręcze środkowe,
a beczka jest stemplowana jako gotowa.

Bednarz Magnar Gillsesvik zbija beczkę w fabryce w Hagevik, autor K. Gillesvik,
arch. prywatne
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Kobiety ożywiają tradycje
Koła Gospodyń Wiejskich
Gmina Narol

66

Koła Gospodyń Wiejskich inicjują życie kulturalne i społeczne w swoich miejscowościach. To zrzeszone w nich
kobiety są animatorkami spotkań pokoleniowych, uroczystości lokalnych oraz integracji społeczności w celu
realizacji działań dla dobra miejscowości czy nawet gminy.
Obecnie na terenie gminy Narol działa 13 Kół skupiających
ok. 170 aktywnie działających kobiet, w tym: Koło Gospodyń Florianki z Narola, Koło Gospodyń w Rudzie Różanieckiej, Koło Gospodyń w Płazowie. Na co dzień żony, matki
czy nawet babcie skupiają wokół siebie szerokie grono bliskich, również mężczyzn, którzy są podporą przy realizowaniu kolejnych pomysłów. Sprzyjająca polityka gminna
i chęć uczestniczenia mieszkańców w życiu społecznym
sprawiła, że Koła odrodziły się po kilkunastu latach zastoju
związanego z przemianami, jakie dokonywały się na polskich wsiach. Koło Gospodyń Wiejskich było kojarzone
z epoką PRL-u i prac w czynie społecznym, dopiero po kilku latach mieszkańcom zaczęło brakować integracji międzysąsiedzkiej. Utwierdzili się w przekonaniu, że działanie
w Kole nie jest czymś wstydliwym, a wręcz przeciwnie,
pozwala kultywować dawne tradycje rodzinnych terenów
wraz z ich szerokim dorobkiem kulturalnym.
W przypadku miejscowości Jędrzejówka Koło powstało z inicjatywy kobiet w 1965 r., a pierwszą przewodniczącą była Pani Cecylia Pachla. Początkowo Koło liczyło 30
członkiń, jednak z upływem lat liczba ta nieznacznie zmalała, obecnie jest ich 15. Głównym celem powstającego
Koła była integracja kobiet oraz aktywne wykorzystanie
czasu wolnego, szczególnie zimą. Wówczas organizowane były kursy gotowania, pieczenia, szycia i haftowania.
Koło zajmowało się także zaopatrywaniem miejscowych
gospodarstw w pisklęta drobiu oraz pasze. Organizowano zabawy taneczne,
festyny,
członkinie
przygotowywały uroczystości
rodzinne
w świetlicy oraz brały
udział w życiu gminy.
Dzisiaj Koła skupiają młodsze kobiety
niż przed laty, kiedy
trzon stanowiły osoby
w wieku emerytalnym
bądź doświadczone
gospodynie domowe.
Obecnie chcą działać
młode
dziewczyny,
Okładka publikacji Dziedzictwo kulturowe
sztuki ludowej i kulinarnej ziemi
lubaczowskiej

Grzegorz Dominik
Radny Rady Miejskiej w Narolu

chcą kreować życie kulturalne, rozrywkowe w swoich
miejscowościach. Potrzebują tylko wsparcia ﬁnansowego
i objęcia ich programami działań promocyjnych. Szukać
należy możliwości prezentacji ich dorobku na zewnątrz,
poza gminą.
Koła nie posiadają osobowości prawnej, nie należą do
stowarzyszeń. Chcą działać, ich członkinie są gotowe na
poświęcenia, jednak niechętnie podchodzą do kwestii
formalizowania swojej działalności. Nie chcą tracić czasu
na formalności związane z prowadzeniem stowarzyszeń.
Działalność Kół w gminie Narol zostanie przedstawiona na przykładzie Koła w Jędrzejówce i innych Kół z terenu gminy Narol.
Jednym z ważniejszych wydarzeń gminnych jest
Gminne Spotkanie Opłatkowe Kół Gospodyń, które odbywa się w pierwszą niedzielę nowego roku. Po trudach
przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia, często uroczystego obchodzenia i organizowania imprez sylwestrowych, przychodzi czas na spotkanie w kobiecym gronie.
Wszystkie panie z Kół z całej gminy spotykają się od kilkunastu lat w jednej z miejscowości i w wigilijnej atmosferze
składają sobie życzenia, dzieląc się opłatkiem, posiłkami
przygotowanymi zgodnie z polską tradycją świąteczną
oraz kolędują do późnych godzin nocnych.
Każde Koło ma do dyspozycji odnowione i w większości wyposażone budynki świetlic wiejskich, w których
mogą organizować spotkania i własne przedsięwzięcia.
Budynek świetlicy w Jędrzejówce został wyremontowany
w 2009 r. (zmiana dachu, elewacja budynku z doﬁnansowaniem środków unijnych i Gminy Narol); nie wszystkie prace były ujęte w projekcie, więc mieszkańcy przy
prężnym wsparciu Sołtysa i pań z Koła społecznie ułożyli
podłogi na sali biesiadnej i tanecznej, wyremontowali pomieszczenie pod chłodnię oraz zagospodarowali otoczenie samego budynku. W świetlicy odbywają się wesela,
chrzciny, urodziny. Każdy, kto chce, może wynająć lokal
na spotkanie czy imprezę.
W okresie ferii zimowych wielu uczniów nigdzie nie
wyjeżdża, w związku z tym panie z Kół na terenie gminy
od wielu lat organizują ferie dzieciom i młodzieży: zabawy,
konkursy, kuligi. Ten czas często połączony jest z obchodami Dnia Babci i Dziadka. W okresie świąt wielkanocnych
organizowane są konkursy na najładniejszą pisankę i ozdoby świąteczne. Panie z Kół chętnie prezentują swoje talenty,
pokazując, w jaki sposób zrobić tradycyjne pisanki wykonane z wydmuszki kurzego jajka oraz przepiękne haftowane serwety, ozdoby choinkowe, elementy dekoracyjne

stołów i wiele innych arcydzieł prac ręcznych wykonywanych głównie na szydełku i drutach z wszelkiego rodzaju
włóczki i dostępnych nici. Tę wiedzę przekazują, wzorem
swoich przodków, z pokolenia na pokolenie oraz podglądają nowinki w czasopismach związanych z tematyką.
Podczas majowego weekendu organizowana jest Narolska Majówka, a w lipcu Cesarsko-Królewski Jarmark
Galicyjski. W tych dniach panie z Kół prezentują nalewki
własnego wyrobu, takie jak m.in.: wiśniowa, z czeremchy, jagodowa, poziomkowa, żurawinowa – praktycznie
z większości dostępnych owoców. Trudno jest spróbować
każdej, podczas edycji w 2014 r. do konkursu zgłoszono
ponad 40 nalewek, wypieki cukiernicze (szarlotki, makowce, serniki, pierniki) i przeróżne smakowite przekąski i dania (chleb domowy, pierożki z kapustą, kaszą oraz
owocowe typu jagodzianki, pierogi ruskie z serem, kapustą i grzybami, mięsem, bigos, gołąbki, placki ziemniaczane, krokiety, barszcz szczawiowy, barszcz ukraiński). Prezentowano je nie tylko mieszkańcom gminy, ale zwłaszcza
przyjezdnym gościom na specjalnie przygotowanych
stoiskach. Ta forma prezentacji, połączona ze sprzedażą
smakołyków, umożliwia Kołom zdobycie niewielkich, ale
bardzo ważnych dla funkcjonowania, środków na swoją
działalność. Koła i panie w nich udzielające się działają
społecznie, bez wynagrodzenia. Ewentualny zysk zgodnie przeznaczają na zakup produktów do przygotowania
wyrobów i doposażenie swoich świetlic w naczynia i niezbędne przybory. Koła prezentują regionalne produkty
również poza granicami gminy czy powiatu. Biorą udział
w konkursach kulinarnych, często zdobywając nagrody i wyróżnienia. Każde z Kół posiada własne tradycyjne
smakołyki, na które przepisy przekazywane są z pokolenia na pokolenie. W 2013 r. ukazała się książka Dziedzictwo
kulturowe sztuki ludowej i kulinarnej ziemi lubaczowskiej,
dzięki której panie mogły się podzielić swoimi przepisami.
Ważnym wydarzeniem jest Letni Piknik Rodzinny na
Stawiskach. To niezwykła oddolna inicjatywa lokalnej

społeczności Jędrzejówki. Niewielka impreza nad uroczyskiem rzeki Tanew przerodziła się z czasem w jedną
z największych imprez w gminie. Organizowana społecznie przez mieszkańców dla mieszkańców jest teraz wizytówką nie tylko Jędrzejówki, ale i gminy Narol. Podczas tej
dwudniowej imprezy panie z Koła wspomagają młodych
organizatorów, a dodatkowo prezentują lokalne potrawy
mieszkańcom i przybywającym corocznie gościom z innych powiatów i województw.
W Jędrzejówce od wielu lat panie z Kół organizują dożynki wiejskie. To na ten dzień podziękowań za urodzaj na
polach i zdrowie mieszkańców przygotowują specjalny
wieniec dożynkowy, będący podziękowaniem dla Boga
za zebrane plony. Pieczonym w domach chlebem z tegorocznej mąki dzielą się wszyscy zebrani na nabożeństwie
i uroczystościach. Wieś stroi swoje rogatki i wita przybyłych gości dożynkowych dobrym słowem, tradycyjną
kuchnią i staropolskim „Szczęść Boże”.
Praca i chęci, jakie wkładają panie z Kół Gospodyń
Wiejskich w organizowanie życia mieszkańcom, są cenione nie tylko przez współmieszkańców, lokalne władze, lecz także przez odwiedzających nasze tereny gości
z kraju i zagranicy. Koła współpracują z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Narolu oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, do której piszą wnioski
o wsparcie w działaniach, starają się pozyskiwać sponsorów i darczyńców, często z wymiernym skutkiem.
Skromne, uśmiechnięte, szczere i prawdziwe, bo kochane i kochające, a swoje serce wkładające we wszystko, co tylko można zrobić dla mieszkańców: dorosłych
i dzieci. Doceniane przez wszystkich, gdyż nie sposób nie
zauważyć, jak wiele robią dla swoich małych miejscowości, a jednocześnie dla społeczności gminy Narol. Uczestniczą niemal we wszystkich wydarzeniach kulturalnych
w ciągu roku. Zawsze odpowiadają na zaproszenia i oczekiwania społeczne. One wiedzą, co trzeba robić i jak, a do
tego jeszcze chcą…

Koło Gospodyń Wiejskich Florianki, Jarmark Galicyjski, autor A. Bołdaniuk,
arch. GOK w Narolu

Norwescy burmistrzowie lepią pierogi pod czujnym okiem Pani z Koła Gospodyń
Wiejskich w Jędrzejówce, autor E. Mauritzen, arch. Riksantikvaren
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Węgorzewo – jedność w różnorodności
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie
Gmina Węgorzewo
Barbara Grąziewicz-Chludzińska
założycielka Muzeum Kultury Ludowej i Muzeum Tradycji Kolejowej w Węgorzewie
prezes Fundacji „Dziedzictwo nasze”
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Gmina Węgorzewo leży w pogranicznym pasie Krainy
Wielkich Jezior Mazurskich. Specyﬁką tego obszaru Polski północno-wschodniej jest wieloetniczność i wielokulturowość tutejszego społeczeństwa, spowodowana
wydarzeniami historycznymi ostatnich kilkudziesięciu
lat. Przed zakończeniem II wojny światowej i wkrótce
po niej prawie cała ludność, zamieszkała tu od pokoleń,
musiała odejść na zachód (ewakuacja zarządzona przez
władze niemieckie przed nadejściem frontu, po wojnie –
osławiona akcja łączenia rodzin). Przybyli tu ekspatrianci
z dawnych Kresów Wschodnich i południa, z województw
centralnych i Pomorza, z Kazachstanu i Syberii, z krajów
zachodnich (komuniści polscy z Francji, pozostali robotnicy przymusowi). Osiedlenie się na jednym terenie różnorodnych etnicznie grup przedstawia bardzo ciekawą
i złożoną problematykę socjologiczną i kulturową. Zmieniły się międzyludzkie i międzygrupowe stosunki społeczne, naturalną koleją rzeczy towarzyszyły im przemiany kulturowe – każda grupa wnosiła bowiem do nowego
środowiska własne tradycje, zachowania, umiejętności.
Powojennych mieszkańców naszego terenu można
umownie podzielić na cztery grupy: ludność autochtoniczną, osadników z ziem dawnych, przesiedleńców z akcji „Wisła” i ekspatriantów ze Związku Radzieckiego.
Autochtoni: w dużej mierze potomkowie dawnych
osadników mazowieckich, ich tradycyjna kultura była
tego samego typu co kultura sąsiedniego Mazowsza,
natomiast w kulturze dnia codziennego dominowały naleciałości niemieckie – językowe, w ubiorze, wystroju
wnętrz mieszkalnych; wyznanie protestanckie. Na ogół
nie wiedzieli nic o Polsce, identyﬁkowali się z ludnością
niemiecką.
Osadnicy z ziem dawnych: z Polski środkowej,
wschodniej, południowej i zachodniej stanowią o wiele
większą grupę, najbardziej zróżnicowaną pod względem
pochodzenia regionalnego i cech kulturowych, a także
społecznych.
Przesiedleńcy z akcji „Wisła” (Ukraińcy, Bojkowie,
Łemkowie, Dolinianie, Zagórzanie i inni) są grupą w wielu
wioskach najliczniejszą. Ich kultura najbardziej kontrastowała z otoczeniem. Różnice ujawniały się w ubiorze, gospodarowaniu, zwyczajach i obyczajach, nawet strukturze
rodzinnej. Różnili się także wyznaniem (grekokatolicy
i prawosławni) oraz językiem (ukraiński, gwary łemkowskie i inne).

Ekspatrianci ze Związku Radzieckiego (z Wileńszczyzny, Podlasia, Podola, Polesia, Wołynia, z republik
azjatyckich, z Syberii) oraz reemigranci z państw zachodnich byli ogromnie zróżnicowani społecznie i kulturowo.
Odróżniało ich przede wszystkim to, że byli biedniejsi od
wszystkich tutejszych mieszkańców i posługiwali się często językiem poprzedniego miejsca zamieszkania. Wśród
nich byli też Białorusini, Litwini, Rosjanie, Żydzi, Tatarzy –
osoby, które przed wojną miały obywatelstwo polskie.
W pierwszym okresie tworzenia się nowej społeczności częste były konﬂikty między poszczególnymi grupami
ludności. Działalność oświatową podporządkowano ideologii politycznej, co pogłębiało antagonizmy między autochtonami a grupami osiedleńczymi. Mazurów usunięto
z życia społecznego, ale promowano ich kulturę. W szkołach, świetlicach i domach kultury dominujący w repertuarze musiał być folklor mazurski, a członkowie zespołów
wywodzili się na ogół z grup osiedleńczych. Przywieźli oni
wprawdzie ze swoich stron znajomość muzyki, pieśni, obrzędów, rzemiosła wiejskiego, ale nie ujawniali się z tym.
Odgórnie uznano, że w regionie – poza mazurską – nie
ma kultury ludowej. Taki stan rzeczy trwał przez pierwsze
powojenne ćwierćwiecze.
Aż do 1971 roku. Wtedy w węgorzewskim Powiatowym
Domu Kultury otwarto pierwszą wystawę sztuki ludowej
i rzemiosła tradycyjnego. Wśród autorów prac byli przedstawiciele różnych grup etnicznych, w większości ludzie
starsi; prace ich nosiły cechy charakterystyczne dla regionów pochodzenia. Młodzi szukali wzorów i pomysłów. To
był przełom w rozumieniu roli i jakości dziedzictwa kulturowego ogółu mieszkańców miasta i powiatu. Od tego
czasu organizowane są wystawy zbiorowe i indywidualne,
przeglądy, konkursy. Wkrótce przyszedł czas na pokazy
warsztatowe tradycyjnych rzemiosł wiejskich, kiermasze, jarmarki. Żywa była jeszcze pamięć dawnych zajęć
gospodarskich i rękodzielniczych; zauważono potrzebę
ożywienia i kontynuacji ginących tradycyjnych zawodów
i umiejętności. W 1991 r. powołano do życia Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, nadając mu rangę placówki
wojewódzkiej.
Muzeum Kultury Ludowej zajmuje się gromadzeniem,
dokumentowaniem i badaniem tradycji kulturowych tutejszych społeczności etnicznych oraz popularyzacją
i praktyczną nauką dawnych rzemiosł wiejskich i małomiasteczkowych. Przy Muzeum powstał skansen budow-
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nictwa mazurskiego z pracowniami ginących zawodów
i umiejętności. Region nasz, o szczególnych walorach
turystycznych, ma jednocześnie wysoki wskaźnik bezrobocia – stąd potrzeba organizowania kursów rękodzielnictwa, szkoleń dla bezrobotnych pod kątem rozwoju
oryginalnego pamiątkarstwa opartego na miejscowych
surowcach, kształcenia młodych ludzi w coraz bardziej
poszukiwanych unikatowych zawodach: garncarzy, kowali, tkaczek etc. Pomału odradza się tkactwo, garncarstwo,
popularny jest haft i koronkarstwo, wróciła do łask plastyka obrzędowa: pisankarstwo, wyrób palm wielkanocnych,
kwiatów, ozdób choinkowych.
Węgorzewo od lat 70. XX w. jest niepisaną stolicą folkloru i sztuki ludowej północno-wschodnich obszarów
Polski. Tutaj odbywają się wojewódzkie, makroregionalne
i międzynarodowe imprezy popularyzujące kulturę ludową we wszelkich jej przejawach. Muzeum Kultury Ludowej
i Towarzystwo „Ojcowizna” organizują:
• przeglądy twórczości ludowej i spotkania twórców
(we wrześniu);
• Międzynarodowy Jarmark Folkloru – imprezę największą w makroregionie, na który składają się – w części
muzycznej: przegląd dorobku zespołów ludowych,
solistów i teatrów obrzędowych oraz – w części plastycznej: targi sztuki ludowej i rękodzielnictwa, pokazy warsztatowe rzemiosł tradycyjnych. Jarmark
odbywa się – od 1978 r. – w pierwszą sobotę i niedzielę sierpnia, a jego program jest stały. W sobotę
od rana na Placu Wolności zaczynają się targi i pokazy
warsztatowe sztuki ludowej i rzemiosła, towarzyszą
im wystawy okolicznościowe w Muzeum Kultury Ludowej i w skansenie. W południe rusza parada kapel
i zespołów folklorystycznych, które, grając i śpiewając, wędrują ulicami miasta ku scenie na Placu Wolności. Burmistrz oﬁcjalnie otwiera Jarmark Folkloru,
wręcza konferansjerom klucz do miasta i przekazuje
im władzę na dwa dni. Impreza zaczyna się Koncertem
Laureatów. Uczestniczą w nim zespoły i soliści, którzy tegoż roku reprezentowali nasze województwo na
Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. W sobotę i niedzielę odbywa się muzyczny konkurs punktowany dla
zespołów i solistów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego; zwycięzcy otrzymują przepustkę
do Kazimierza na rok następny – będą reprezentowali
nasz makroregion. Po zakończeniu przeglądu punktowanego koncertują gościnnie zespoły folklorystyczne, muzykanci i śpiewacy spoza regionu – z kraju
i zagranicy; targi trwają do wieczora. W nocy z soboty
na niedzielę występują teatry obrzędowe, tradycyjnie
odbywa się zabawa ludowa na Placu Wolności. Impreza kończy się zwrotem kluczy miejskich – pan Burmistrz odzyskuje władzę;

• Przegląd Widowisk Kolędniczych „Herody” (w styczniu)
– z udziałem gości spoza regionu;
• Święto Wiosny – przegląd widowisk obrzędowych
okresu wiosennego, kiermasz pisanek, palm, pamiątkarstwa i wypieków świątecznych;
• Węgorzewskie Koło Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” od dwudziestu lat prowadzi Warsztaty Edukacyjno-Artystyczne dla dzieci i młodzieży krajów ościennych – z nauką polskich tańców ludowych i śpiewu
(w czerwcu) oraz Tradycyjną Wieczerzę Wigilijną dla
Polaków z zagranicy (w grudniu). Związek Ukraińców
w Polsce i Fundacja „Czeremosz” od dwudziestu lat
organizują Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Mniejszości Narodowych
(w lipcu). Fundacja „Dziedzictwo nasze” organizuje regionalne i międzynarodowe konferencje o dziedzictwie
kulturowym. Na terenie gminy patronuje pracowniom:
garncarskiej, koszykarskiej, folkloru wileńskiego, hafciarskiej, koronkarskiej, tradycyjnego wystroju wnętrz;
prowadzi dokumentację niematerialnego dziedzictwa
kulturowego, organizuje współpracę międzynarodową
w zakresie dziedzictwa kulturowego. Stowarzyszenie
Mniejszości Niemieckiej Miasta i Rejonu Węgorzewa
„Mamry” i Ukraińskie Edukacyjno-Charytatywne Stowarzyszenie „Switło” oraz miejscowe paraﬁe – rzymskokatolickie, prawosławna, greckokatolicka, ewangelicko-augsburska i zielonoświątkowców – dbają
o zachowanie tradycyjnej obrzędowości i edukację
młodego pokolenia w tym zakresie.
Różnimy się pięknie i żyjemy razem. Jesteśmy otwarci
na świat i sąsiadów. Węgorzewo ma pięć miast partnerskich: Leﬀrinckoucke we Francji, Czerniachowsk w Rosji, Niemenczyn na Litwie, Rotenburg w Niemczech
i Jaworiw na Ukrainie. Ochrona i kontynuacja wspólnego dziedzictwa kultury odgrywa niebagatelną rolę
w międzynarodowej z nimi współpracy.

XXXVIII Międzynarodowy Jarmark Folkloru w Węgorzewie, autor: J. Racis,
arch. Fundacji „Dziedzictwo nasze”
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Zespół Cerkiewny w Radrużu, miejsce światowego dziedzictwa UNESCO,
autor J. Urban, arch. GOK Horyniec-Zdrój
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Tak żyliśmy. Przeszłość wybrzeża Sogn og Fjordane
Historyczna placówka handlowa Vågsberget – Muzeum Wybrzeża w Okręgu Sogn og Fjordane
Gmina Vågsøy
Anne Bakke
kierownik Działu Edukacji, Muzeum Wybrzeża
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Vågsberget to rodzaj dawnej faktorii – zabytkowego
zespółu zabudowań handlowych, gospodarczych i administracyjnych, nad którym pieczę sprawuje Muzeum
Wybrzeża (Kystmuseet). Miejsce to jest ważne nie tylko w kontekście lokalnym, stanowi również historyczną
atrakcję na skalę regionu, a nawet kraju.
Niezwykle łatwo dostrzec zabytkową wartość Vågsberget. Budynki stoją tu bowiem od 200 lat, stanowiąc
integralną część krajobrazu. Wielu mieszkańców regionu
ma wspomnienia związane z Vågsberget, słyszeli również
opowiadania „z dawnych czasów”. Niejeden miejscowy
jest w stanie wymienić imiona i nazwiska mieszkających
lub pracujących tu przodków, a tutejszy ogród wraz z zabudowaniami był, i wciąż jest, popularną scenerią zdjęć
ślubnych.
W kontekście regionalnym Vågsberget było jednym
z ważnych miejsc handlowych i noclegowych na szlaku
wiodącym wzdłuż wybrzeża i w głąb ﬁordu. W czasach
kiedy podróżowano łodziami, osada stanowiła ważny
punkt na mapie: jej lokalizacja gwarantowała przybyszom
schronienie w porcie. Choć standard lokali noclegowych
był bardzo zróżnicowany, goście mieli zapewniony dach
nad głową. Lokale posiadały też zwykle zezwolenie na
sprzedaż bimbru, z czego chętnie korzystali i miejscowi.

W skali narodowej zabudowania w Vågsberget stanowią ciekawy zabytek. Targowisko zachowało się w pełni,
a domy poddano tylko nieznacznym przeróbkom, dzięki
czemu zachowały charakter z około 1800 r. Wizyta w tym
miejscu to spotkanie zarówno z norweską tradycją budowlaną XIX w., jak i różnymi wpływami europejskimi.
Dyrekcja ds. Dziedzictwa Kulturowego objęła Vågsberget
ochroną w 2011 r.
Vågsberget położone jest w streﬁe typowego klimatu nadmorskiego, charakteryzującego się łagodną zimą
i chłodnym latem. Obszar obﬁtuje w opady, a silny wiatr
wieje tu nierzadko. Takie warunki sprawiają, że zabudowania są nieustannie narażone na działanie wilgoci, a w rezultacie na procesy gnilne. Wiatr powoduje natomiast
uszkodzenia dachów, drzwi i okien, w związku z czym zabytek cały czas wymaga ochrony i konserwacji.
W momencie, w którym Muzeum Wybrzeża przejęło odpowiedzialność za Vågsberget, wiele domów było
w opłakanym stanie. Prace restauratorskie są czasochłonne i wymagają dużych nakładów ﬁnansowych. Suma przyznawanych środków różni się z roku na rok, co sprawia,
że trudno przewidzieć termin zakończenia prac. Obecnie
wiele domów jest udostępnianych zwiedzającym. Dzięki
udostępnianiu zrewitalizowanej przestrzeni historycznej

Historyczna placówka handlowa Vågsberget od strony morza, autor G.O. Gram,
arch. Riksantikvaren

Miejsce odpoczynku na terenie muzeum, autor A. Kozioł, arch. prywatne

ścicieli i wybrane historie z życia osady interesują część
Vågsberget pracownicy Muzeum Wybrzeża liczą m.in. na
turystów, natomiast wielu zwiedzających pyta o to, jak
lepsze zrozumienie potrzeby przeprowadzania prac konżyli i z czego utrzymywali się mieszkańcy zamieszkujący
serwatorskich i bardziej realistyczne oczekiwania odnoto miejsce przed laty.
śnie do prowadzenia i użytkowania obiektu w przyszłości.
Odwiedzający z okolic natomiast są w naturalny spoDziałania związane z udostępnianiem Vågsberget
sób zainteresowani rodzinami, które mieszkały w Vågsmożna podzielić na dwie główne kategorie: pierwsza
berget, ich działalnością gospodarczą i ważnymi wydaz nich skierowana jest do społeczności lokalnej, drurzeniami lokalnymi. Wielu turystów z regionu posiada
ga – do turystów z Norwegii i z zagranicy. Oczekiwania
również ciekawe informacje na temat
tych grup co do aktywności związanych
miejsca, udostępnia zarówno dokumenz obiektem są często bardzo rozbieżne.
Wielu turystów z regionu
ty, jak i przedmioty czy fotograﬁe, dzięki
Muzeum Wybrzeża udostępnia zaby- posiada również ciekawe
tek okolicznym mieszkańcom poprzez informacje na temat miej- którym pracownicy Muzeum Wybrzeża
mogą poszerzyć swoją wiedzę na temat
oferty dla szkół, wydarzenia organizo- sca, udostępnia zarówno
wane w Vågsberget i oprowadzanie po dokumenty, jak i przedzabytku i dawnych mieszkańców okolicy.
Krążą także legendy o dawnych
zabytkowych budynkach. Dla szkół przy- mioty czy fotografie,
czasach, których prawdziwości dzisiaj
gotowywane są oferty skierowane do dzięki którym pracownie sposób sprawdzić. Jedna z nich to
różnych grup wiekowych. Z corocznych nicy Muzeum Wybrzeża
historia o podwójnym mordercy, który
wydarzeń organizowanych w Vågsberget mogą poszerzyć swoją
został osadzony w „więzieniu”, na najwymienić można: obchody nocy świę- wiedzę na temat zabytku
wyższym piętrze sklepu w Vågsberget.
tojańskiej przy współpracy ze wspólnotą i dawnych mieszkańców
Pracownicy Muzeum Wybrzeża czerpią
Vågsvåg i mszę świętą, a po niej kawę na okolicy.
swoją wiedzę ze sprawdzonych źródeł,
plebani w ostatni weekend sierpnia. Muwięc tego rodzaju historie traktowane są z przymrużezeum liczy na możliwość organizacji większej liczby wydaniem oka i rzadko przekazywane turystom. Przyjęta porzeń integrujących społeczność lokalną.
lityka skutkuje często niezadowoleniem lokalnych goTuryści przybywający do Vågsberget to osoby pości, którzy uważają te opowieści za prawdziwe i istotne
dróżujące samochodem, wycieczki grupowe lub turyści
dla lokalnej historii. Kwestie tego rodzaju nie są niczym
ze statków wycieczkowych. W sezonie letnim Muzeum
nadzwyczajnym w kontekście dziedzictwa kulturowego,
jest otwarte dla pojedynczych turystów, natomiast grua wybór pomiędzy tym, co powinno być opowiedziane,
py mogą skorzystać z opieki przewodnika również poza
a tym, co lepiej pominąć, stanowi nie lada wyzwanie dla
sezonem. Turyści są często ciekawi historii Vågsberget
Muzeum.
w kontekście dziejów Norwegii i Europy. Nazwiska wła-

Obchody nocy świętojańskiej w Vågsberget, arch. Muzeum Wybrzeża w Sogn
og Fjordane

Zachowane wnętrze sklepu na terenie dawnej placówki handlowej, arch. Muzeum
Wybrzeża w Sogn og Fjordane
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Skarby Roztocza – przyszłość drewnianych cerkwi
Zespół Cerkiewny w Radrużu oraz cerkiew w Nowym Bruśnie – Muzeum Kresów w Lubaczowie
Gmina Horyniec-Zdrój
Stanisław Makara
Dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie
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Pejzaż kulturowy powiatu lubaczowskiego charakteryzuje
się wieloma zabytkami architektury drewnianej. W dużej
mierze są to budowle sakralne obrządku wschodniego,
ale i zachodniego. Współistniejący przez setki lat wielokulturowy układ lokalnych społeczności został zachwiany
na skutek II wojny światowej, której konsekwencją były
znaczące zmiany w strukturze narodowościowej. Poważne straty wojenne, konﬂikt ukraiński i związane z nim
przymusowe przesiedlenie ludności spowodowały, że
wiele świątyń, szczególnie obrządku wschodniego, opustoszało, pozostając na uboczu tworzących się społeczności lokalnych.
Zarówno nowa sytuacja polityczna, jak i gospodarcza
w powojennej Polsce przez wiele lat nie sprzyjały ochronie
opustoszałych obiektów sakralnych obrządku wschodniego. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na brak zainteresowania społeczności lokalnych zachowaniem
i ochroną tych obiektów. Powodów było kilka, w szczególności emocje mieszkańców związane z działalnością UPA
na tych terenach, a także brak więzi emocjonalnej i kontaktu religijnego ludności napływowej z tymi obiektami.
Brak możliwości pełnienia pierwotnej funkcji kultowej
już po kilku latach powodował niszczenie tych obiektów.
Najcenniejsze z nich zostały objęte ochroną służb konserwatorskich, które doceniając ich unikatowość, starały się
uchronić je przed postępującą degradacją. Takim obiektem był, m.in., Zespół Cerkiewny w Radrużu.
Zespół Cerkiewny w Radrużu to jeden z najstarszych
tego typu zabytków w Polsce, funkcjonujący na przestrze-

Cerkiew pw. św. Paraskewy w Radrużu, wnętrze po zamontowaniu ikonostasu,
autor J. Mazur, arch. Muzeum Kresów w Lubaczowie

ni kilku stuleci (XVI–XX w.). Drewniana cerkiew pw. św.
Paraskewy została zbudowana w końcu XVI w. i nieprzerwanie pełniła funkcję świątyni paraﬁalnej dla lokalnej
społeczności. Na terenie otaczającym cerkiew kolejno sytuowane były obiekty, które stworzyły charakterystyczną
strefę sacrum dla mieszkańców okolicznych miejscowości. Kolejno powstały: cmentarz przycerkiewny i dzwonnica (koniec XVI w.), mur okalający zespół z kostnicą
(II poł. XIX w.), dwa cmentarze przycerkiewne (XIX–XX w.)
oraz budynek czytelni „Proświta” (XX w.). Rozwój w ciągu kolejnych wieków zespołu cerkiewnego deﬁniuje jego
ważną rolę w funkcjonowaniu lokalnej społeczności, dla
której świątynia była charakterystycznym elementem,
wyznacznikiem sposobu funkcjonowania zarówno w cyklu rocznym, jak i cyklu życia kolejnych pokoleń.
Cerkiew pełniła funkcję liturgiczną do końca II wojny światowej i czasu wytyczenia nowych granic, kiedy
to część wsi Radruż znalazła się po stronie ZSRR, natomiast cerkiew z częścią wsi pozostała po stronie polskiej.
Świątynia, pozbawiona paraﬁan w ramach akcji „Wisła”,
opustoszała i stała się własnością Skarbu Państwa. Cennym obiektem szybko zainteresowały się służby konserwatorskie, które szacując powojenne straty, starały
się zabezpieczyć najcenniejsze zabytki i pozostałości
lokalnego pejzażu. Już na przełomie lat 40. i 50. XX w.
uporządkowano cerkiew, natomiast w latach 1960–1966
z inicjatywy Jerzego Tura, Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Rzeszowie, przystąpiono do jej gruntownego
remontu. Ruchome wyposażenie cerkwi zdeponowano
w Wojewódzkiej Składnicy Zabytków Ruchomych w Łańcucie. Prace konserwatorskie przeprowadzone w latach
60. XX w. uchroniły obiekt przed zniszczeniem. W kolejnych latach cerkiew sporadycznie udostępniana była dla
ruchu turystycznego. W latach 1986–1991 pozostawała
w zarządzie lubaczowskiego muzeum, natomiast w latach
2000–2010 w zarządzie Powiatowego Centrum Kultury
i Sportu w Lubaczowie.
W 2010 r. Muzeum Kresów w Lubaczowie, doceniając
jego wartość historyczną i kulturową, podjęło starania
o przejęcie kompleksu cerkiewnego, własności Skarbu
Państwa w zarządzie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, i terenów przyległych stanowiących własność Gminy
Horyniec-Zdrój. Dzięki wielkiej życzliwości obu wspomnianych jednostek samorządu terytorialnego, które wyraziły
zgodę na nieodpłatnie przekazanie kolejnych działek na
rzecz lubaczowskiego muzeum, udało się scalić kompleks,

co znacznie ułatwiło dalsze postępowanie konserwatorskie. Równocześnie podjęto starania o konserwację i przywrócenie pierwotnego wyposażenia cerkwi, będącego
w dyspozycji Podkarpackiego WKZ, a przechowywanego
w Dziale Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamek w Łańcucie.
Po przejęciu wyposażenia ruchomego radruskiej cerkwi przeprowadzono prace konserwatorskie i w 2012 r.
ikonostas, ołtarze boczne oraz inne cenne obiekty powróciły na swoje pierwotne miejsce.
Prowadzonym pracom towarzyszyło bardzo duże zainteresowanie przedstawicieli miejscowej społeczności,
którzy z niedowierzaniem przyglądali się szerokiemu zakresowi inwestycji wykonywanych w obiekcie. Od połowy
lat 60. ub.w. nie były w nim prowadzone kompleksowe
prace konserwatorskie.
Aby zaprezentować obiekt po renowacji i podkreślić
jego wartość dla lokalnego pejzażu kulturowego, pracownicy muzeum przygotowali tzw. Dzień Radruża. Na jego
obchody zaproszono władze lokalne oraz okolicznych
mieszkańców. Do organizacji tego przedsięwzięcia zaangażowano miejscową młodzież. Uczniowie przygotowali
inscenizację nawiązującą do znanej radruskiej legendy
o tatarskiej brance. Scenariusz inscenizacji opracowała
mieszkanka wsi, poetka i pasjonatka historii, Pani Jadwiga
Zaremba. Muzeum przygotowało warsztaty pisania ikon
oraz plener malarski, natomiast zwieńczeniem wydarzenia był koncert muzyki poważnej w wykonaniu kwartetu smyczkowego z Podkarpackiej Filharmonii im. Artura
Malawskiego w Rzeszowie.
Przedsięwzięcie udało się znakomicie, a nam, muzealnikom, pozwoliło zainteresować znakomitym zabytkiem
licznie przybyłych mieszkańców, co ważne: z kilku pokoleń.
Kolejnym, nowym etapem funkcjonowania Zespołu
Cerkiewnego w Radrużu była organizacja wystawy Powrót ikony, na której, w oczekiwaniu na zakończenie prac
konserwatorskich wyposażenia, zaprezentowano sub-

telne ikony Małgorzaty Dawidiuk. Kilka kolejnych koncertów, które zorganizowano we współpracy z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, nadało
nową jakość przestrzeni sakralnej świątyni. Znakomity
zespół cerkiewny, pozbawiony przez dziesięciolecia pierwotnej funkcji sakralnej, dotychczas był raczej nośnikiem
smutnych i bolesnych wspomnień. Poprzez przywrócenie
świetności jego architekturze, przywrócenie cennego
wyposażenia oraz nadanie mu nowej muzealnej funkcji
powoli staje się na nowo miejscem ważnym dla lokalnej
społeczności.
Dzięki inicjatywie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego i Narodowego Instytutu Dziedzictwa Zespół
Cerkiewny w Radrużu został wpisany na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO wraz z 15 innymi drewnianymi cerkwiami w Polsce i na Ukrainie. Obiekt zyskał promocję na
arenie ogólnopolskiej i światowej, a równocześnie zdobył
uznanie wśród lokalnej społeczności.
Zespół Cerkiewny w Radrużu udostępniany jest zwiedzającym przez przewodnika sześć dni w tygodniu w godz.
10.00–18.00. W zespole cerkiewnym zatrudnione są trzy
osoby pochodzące z Radruża, tj. przewodnik, pomocnik
przewodnika oraz pracownik gospodarczy. Taki stan zatrudnienia pozwala na utrzymanie porządku na terenie
zespołu oraz sprawne jego udostępnianie. Środki ﬁnansowe na utrzymanie pracowników pochodzą ze sprzedaży biletów, których wartość zapewnia pokrycie ﬁnansowe
ponoszonych kosztów funkcjonowania cerkwi.
Poważnym problemem w zarządzaniu Zespołem Cerkiewnym w Radrużu jest brak zaplecza socjalnego dla
pracowników oraz miejsca na profesjonalną informację
turystyczną. Obecnie przygotowano dokumentację techniczną adaptacji budynku „Proświty” na ten cel. W budynku mieścić się będą niewielkie muzeum prezentujące historię Zespołu Cerkiewnego w Radrużu oraz zabytkowej
architektury drewnianej regionu, jak również punkt in-

Prace remontowe przy cerkwi w Nowym Bruśnie, autor G. Ciećka, arch. prywatne

Zespół Cerkiewny w Radrużu, widok od strony zachodniej, autor A. Fortuna-Marek,
arch. prywatne
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formacji turystycznej oraz miejsce udostępniania cerkwi
zwiedzającym. Powstanie miejsca do organizacji ruchu
turystycznego jest bardzo ważnym elementem w jego zarządzaniu i udostępnianiu. Wzrastające wymagania w zakresie zapewnienia odpowiedniego zaplecza w ruchu turystycznym generują konieczność tworzenia miejsc, gdzie
współczesny turysta będzie miał możliwość w dobrych
warunkach uzyskać informację o regionie, a także chwilę
odpocząć.
Trudno określić dokładny proﬁl odwiedzających cerkiew, gdyż nie są prowadzone rejestry w tym zakresie.
Duża część zwiedzających to kuracjusze z pobliskiego
uzdrowiska w Horyńcu-Zdroju, ale również grupy wycieczkowe kierowane przez biura turystyczne z południowo-wschodniej Polski, studenci architektury (wyjazdy
studyjne), studenci studiów podyplomowych na kierunku ochrona zabytków, pasjonaci architektury drewnianej, użytkownicy tras rowerowych, bardzo rozwiniętych
w ostatnich latach w regionie, a także goście, i to zarówno
osób prywatnych, jak i urzędów czy instytucji lokalnych.
Warto wspomnieć o dużych zasługach władz lokalnych. Promując obiekt, zapraszają wielu gości, współpracowników i partnerów, którzy odwiedzają region.
Zespół Cerkiewny w Radrużu stał się znakiem rozpoznawczym gminy Horyniec-Zdrój i powiatu lubaczowskiego. To niewątpliwy sukces przedsięwzięcia.
Kolejnym zadaniem z zakresu ochrony lokalnego pejzażu kulturowego, jakiego podjęło się Muzeum Kresów
w Lubaczowie, jest przywrócenie świetności opuszczonej
cerkwi pw. św. Paraskewy z początku XVIII w. w Nowym
Bruśnie. Motywem, jakim kierowało się muzeum przy
przejmowaniu cerkwi w Nowym Bruśnie, było jej usytuowanie w centrum wsi oraz jej wartość dla lokalnego
pejzażu. Nieopodal cerkwi zlokalizowany jest wielowyznaniowy cmentarz, na którym różne w formie nagrobki
odzwierciedlają skład narodowościowy lokalnej społeczności, jak również sposób jej funkcjonowania. Unikato-

kontakty międzynarodowe. Rybołówstwo ma również
na powstanie nowego muzeum odrodziła się w związku
duży wpływ na gospodarkę na lądzie, w której dominuje
z rozwojem Festiwalu rybnego Måløy. Po 1000 godziprzemysł przetwórstwa rybnego i handel. W najlepszym
nach prac remontowych wykonanych nieodpłatnie przez
okresie norweskiego rybołówstwa ryby eksportowano
członków klubu wędkarskiego Nordfjord Havﬁskeklubb
do 150 krajów. Mówiono, że w każdym z nich można było
powstało minimuzeum. Zbiory można oglądać na najwyżspotkać przynajmniej jednego mieszkańca Måløy, któszym piętrze budynku Lekteren, w porcie Måløy. Dzięki
ry sprzedawał ryby. Miasteczko Måløy z bogatą tradycją
staraniom fundacji Muzeum Rybołówstwa otwarto z pełrybołówczą zdaje się doskonałą lokalinymi honorami 29 sierpnia 2012 r. Wystazacją dla Muzeum Rybołówstwa i miej- W najlepszym okresie
wiono w nim 225 eksponatów, będących
scem, w którym można ciekawie spędzić norweskiego rybołówwłasnością muzeum. Latem 2013 r. mustwa ryby eksportowano
wolny czas.
zeum tylko w soboty przyciągnęło blisko
Na początku lat 90. ub. w. zrodziła się do 150 krajów. Mówiono,
1000 odwiedzających, a wystawę można
oddolna, społeczna inicjatywa otwarcia że w każdym z nich
oglądać dzięki wolontariuszom dyżuruMuzeum Rybołówstwa, a dwa lata później można było spotkać
jącym w nim według ustalonego graﬁku.
powstała fundacja Muzeum Rybołówstwa przynajmniej jednego
Muzeum planuje zakup siedziby daww Måløy (Fiskerimuseet i Måløy), która mieszkańca Måløy, który
nej ﬁrmy przetwórstwa rybnego EMY Fish
miała do tego doprowadzić. Po powsta- sprzedawał ryby. MiaAS. Jest to budynek z tradycjami położony
niu Związku Przyjaciół Muzeum i otwarciu steczko Måløy z bogatą
w samym centrum Måløy. Wcześniej mieMuzeum wystawa stała składała się z 600 tradycją rybołówczą
ściły się tu zakłady Kvalheim & Osmundvaprzedmiotów pochodzących z Vågsøy zdaje się doskonałą
ag (KVALOS), w swoim czasie największa
i okolic. Już w pierwszych miesiącach lokalizacją dla Muzeum
ﬁrma przetwórstwa rybnego w Måløy.
działalności muzeum odwiedziły tysią- Rybołówstwa i miejscem, Firma powstała przed wojną, jednak dzice zainteresowanych. Niestety instytu- w którym można ciekasiaj miejsce to stoi opustoszałe. Kompleks
cja straciła swoją wynajmowaną siedzibę wie spędzić wolny czas.
składa się z dwóch podłużnych pięciopięw 1994 r., a zbiory umieszczono w matrowych budynków i łącznika będącego
gazynie lub oddano pierwotnym właścicielom. Wkrótce
wysokim pomieszczeniem. Całkowita powierzchnia bupo tym również fundacja zakończyła działalność. Władze
dynków to 9000 m², z czego Muzeum chce wykorzystać
gminy spędziły wiele lat na poszukiwaniu nowego lokalu
4000 m². Prowadzone są rozmowy dotyczące wynajmu podla Muzeum Rybołówstwa, jednak ciągle napotykały na
zostałej części obiektu, który zapewniłby instytucji znaczny
przeszkody. Po pewnym czasie odkryto, że część zbiorów
dochód.
była uszkodzona lub zniszczona z powodu złych warunŻeby zrealizować ten pomysł, Muzeum Rybołówstwa
ków panujących w magazynie, w związku z czym przymusi nawiązać współpracę z przedsiębiorcami i innymi
szłość muzeum wydawała się bardzo niepewna. Nadzieja
zainteresowanymi zakupem budynku oraz przekształce-

wa występująca tu plastyka nagrobna wykonana została
z miejscowego wapienia przez bruśnieńskich kamieniarzy, których wyroby dominują w pejzażu obszaru Polski
południowo-wschodniej.
Muzeum przejęło cerkiew na własność w 2013 r., natomiast pierwsze prace konserwatorskie przeprowadzono już w 2014 r., przy współpracy i współﬁnansowaniu
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Gminy Horyniec-Zdrój oraz Starostwa Powiatowego w Lubaczowie. To trudne zadanie będzie realizowane
przez kilka sezonów konserwatorskich i, mam nadzieję,
zyska wsparcie lokalnej społeczności, podobnie jak miało
to miejsce w przypadku Zespołu Cerkiewnego w Radrużu.
W planach jest także przywrócenie wyposażenia ruchomego cerkwi, co znacznie wzbogaci wartość historyczną
i artystyczną obiektu, a jednocześnie podniesie atrakcyjność regionu.
Należy nadmienić, że cerkiew w Nowym Bruśnie położona jest, podobnie jak cerkiew w Radrużu, na terenie
gminy Horyniec-Zdrój i oba te zabytki dzieli odległość
kilku kilometrów, co pozwala na ich zwiedzenie w trakcie
jednej wizyty w regionie. Posiadanie tak interesujących
obiektów w bezpośredniej bliskości licznie odwiedzanego uzdrowiska w Horyńcu-Zdroju znacznie wzbogaci jego
ofertę kulturalną i przyczyni się do promocji dziedzictwa
kulturowego regionu.
Mam nadzieję, że przejęcie przez Muzeum Kresów
w Lubaczowie zespołów cerkiewnych przyczyni się do
podniesienia walorów historycznych i kulturowych regionu oraz pozwoli na przywrócenie świetności i poszanowania architekturze drewnianej, tak charakterystycznej dla
powiatu lubaczowskiego.
Wzrost ruchu turystycznego, promocja zabytków
oraz ich udział w rozwoju ekonomicznym regionu zapewne zostaną docenione przez lokalną społeczność,
która coraz mocniej identyﬁkować się będzie z lokalnym,
cennym pejzażem kulturowym.

Pamięć o przeszłości: stwórzmy społeczne muzeum
Muzeum Rybołówstwa
Gmina Vågsøy

Pod koniec XIX w. rozpoczęła się rozbudowa Måløy, które
miało stać się ośrodkiem rybołówstwa w okręgu Sogn og
Fjordane. Dzisiaj trudno jest sobie wyobrazić to miejsce
bez krajobrazu rybackiego. W połowie XIX w. małą osadę
Skramsbygda zamieszkiwały zaledwie 134 osoby, dzisiejsza Måløy liczy 3000, a cała gmina Vågsøy nieco ponad

Odd Gunnar Myhre
kierownik Zespołu ds. Kultury
Urząd Gminy Vågsøy

6100 mieszkańców. Måløy jest jednym z najstarszych portów rybackich w Norwegii. Poławia się tu głównie ryby
z rodziny koleniowatych, śledziowatych, występujące
w niedalekiej odległości od brzegu. Kutry z okolic Måløy
łowią m.in. w pobliżu Wysp Szetlandzkich, Owczych,
Hebrydów, Rockall i Islandii, czego rezultatem są liczne
Kobiety solące śledzie, zdjęcie archiwalne, autor A. B. Wilse,
arch. Riksantikvaren

Port w Måløy, arch. Urząd Gminy Vågsøy
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niem go w centrum historii, edukacji i rekreacji, które
nawiązywałoby do tradycji rybołówstwa.
Rewitalizacja obszaru poprzemysłowego w południowej części centrum Måløy przyczyni się do aktywizacji
i rozwoju miejsca, ale również tchnie nowe życie w ten
obszar nadbrzeżnego miasteczka. Współczesne rybołówstwo i życie morskie stanowić będzie integralny element
muzeum.
Muzeum i pozostała część kompleksu staną się naturalnym miejscem spotkań mieszkańców i turystów.
Kawiarnia i sale bankietowe będą miejscem spotkań
rybaków, ﬁrm, młodzieży szkolnej, emerytów, armatorów i innych osób związanych z okolicą. Dla Muzeum
Rybołówstwa istotne było połączenie wielu aktywności
w jednym budynku, co dawałoby możliwości współpracy między poszczególnymi instytucjami. Nie ma jeszcze
pewności co do tego, czy te plany zostaną realizowane,
ponieważ poprzemysłowy budynek wzbudza zainteresowanie licznych inwestorów, którzy chętnie wykorzystaliby
go na własną siedzibę.
Głównym zamysłem entuzjastów Muzeum jest stworzenie wystawy, która byłaby atrakcyjna zarówno dla
lokalnej społeczności, jak i przybyszów z zewnątrz. Wybrano już przedmioty mające stanowić trzon wystawy
głównej muzeum. Planowane jest również centrum multimedialne, gdzie odwiedzającym zostaną udostępnione

ﬁlmy i dźwięki sterowane komputerowo. Przy tak dużej
powierzchni można sobie pozwolić na wygospodarowanie przestrzeni, w której historia będzie doświadczana
przez dźwięk, zdjęcia i ﬁlmy. Obok wystaw, w muzeum
przez cały rok będzie można wysłuchać wykładów, opowiadań i ciekawych historii.
Fundacja działająca w Muzeum skupia również osoby,
które aktywnie pracują na rzecz zabezpieczenia historycznych przedmiotów, inwentaryzując je i przechowując
zgodnie ze wskazówkami Muzeum Rybołówstwa. Do dziś
muzeum udało się zgromadzić blisko 1000 przedmiotów,
a na tym nie koniec.
Choć praca jest żmudna, musi być wykonana szybko, ponieważ oprócz pozyskania samych przedmiotów
niezbędne jest zdobycie informacji na temat sposobu
ich użytkowania i ustalenie prawa do ich własności. Wielu starszych mieszkańców miejscowości chętnie dzieli się
swoimi opowieściami, dlatego muzeum prowadzi również
projekt związany z ich spisywaniem.
Poprzez współpracę pomiędzy muzeum i ﬁrmami
działającymi w gminie udało się zrealizować projekt niezwykle ważny dla zarządzania dziedzictwem kulturowym.
Jest szansa na to, że w obiekty pamiętające lata świetności
regionu zostanie tchnięte nowe życie. To niezwykle istotne dla centrum miejscowości, którego potencjał, w innym
razie, pozostanie niewykorzystany.

Tradycja niejedno ma imię
Muzeum Tradycji Kolejowej
Gmina Węgorzewo

Barbara Grąziewicz-Chludzińska
założycielka Muzeum Kultury Ludowej i Muzeum Tradycji Kolejowej w Węgorzewie
prezes Fundacji „Dziedzictwo nasze”

Budynek dworca kolejowego wchodzi w skład wpisanego do rejestru zabytków zespołu węzła węgorzewskiego,
wybudowanego w końcu XIX w. Do kompleksu stacyjnego, reprezentacyjnego dla architektury kolejowej tamtej
epoki, należy osiemnaście obiektów: sam dworzec, lokomotywownia wachlarzowa, nastawnia, dwie wieże ciśnień, magazyn, przejście podziemne pod peronami, siedem budynków mieszkalnych, dwa budynki gospodarcze,
szalet i pompownia. Niegdyś był to ważny węzeł kolejowy,
pociągi odjeżdżały stąd w pięciu kierunkach. Po wojnie
czynna była tylko linia do Kętrzyna, którą zlikwidowano
w 1992 r. Wpisano ją do wojewódzkiego rejestru zabytków nieruchomych. Od grudnia 2013 r. budynek dworca stanowi własność gminy Węgorzewo. Piętro zajmują
mieszkania byłych pracowników kolejowych. Na parterze
mieszczą się dwie organizacje pozarządowe: Fundacja

DoM | Dziedzictwo obok Mnie

ok. 1500 muzealiów pochodzących z darowizn i depozypodsuszanie ścian odbywało się sposobem gospodartów. Biblioteka, z dużym działem poświęconym kolejnicczym. Okna i drzwi w większości zostały oczyszczone
twu, zawiera ok. 4 tys. woluminów i kilkaset jednostek ari wstępnie przygotowane do konserwacji, wstawiono pochiwalnych. Aktualnie czynne są dwie sale ekspozycyjne,
nad 120 szyb. Wyremontowano pomieszczenie dawnego
pokój wielofunkcyjny, pokój gościnny oraz pomieszczebufetu na salę wystawową. Wykonano przyłączenie do
nie gospodarcze. Prowadzimy sprzedaż książek i pamiąsieci elektroenergetycznej, w sześciu pomieszczeniach
tek regionalnych oraz – nieformalny – punkt informacji
wymieniona została instalacja elektryczna. Koszty dokuturystycznej. Po kapitalnym remoncie
mentacji budowlanej oraz dotychczas
planowane jest otwarcie modelarni, Chcemy przybliżyć świat
wykonanych prac, poniesione przez
pracowni konserwacji i cyfryzacji mu- dawnej kolei jako podFundację „Dziedzictwo nasze”, wynozealiów, pracowni techniki, sali wykła- stawowego systemu
szą około 260 tys. zł (środki ﬁnansowe
dowej wyposażonej w system umożli- komunikacji, środka
pozyskiwane z grantów, od prywatnych
wiający prowadzenie zajęć ze zdalnym transportu, systemu
sponsorów i dzięki pracy wolontariuszy);
udziałem wykładowców, informacji powiązań, a także jako
40 tys. – to pomoc od Gminy w postaci
turystycznej, szatni, kawiarenki. W dal- środka współczesnej
robotników oddelegowanych do prac zaszej perspektywie – zagospodarowanie komunikacji, pozyskibezpieczających i remontowych.
przejścia podziemnego na ekspozycję wania i przekazywania
Koncepcja funkcjonowania Muoraz zbudowanie działającej makiety informacji: historycznej,
zeum. Chcemy przybliżyć świat dawnej
węzła węgorzewskiego z lat 1937–1939 technicznej, turystycznej.
kolei jako podstawowego systemu kow pomieszczeniach budynku nastawni.
munikacji, środka transportu, systemu
Stan obiektu. Budynek jest zaniedbany i zagrzybiony;
powiązań, a także jako środka współczesnej komunikacji,
od kilkunastu lat brak centralnego ogrzewania, inne instapozyskiwania i przekazywania informacji: historycznej,
lacje są niesprawne i wymagają modernizacji lub przebutechnicznej, turystycznej. Muzeum Tradycji Kolejowej będowy; stolarka okienna i drzwiowa – uzupełnienia i kondzie miejscem, w którym dzięki różnym zabiegom techserwacji; stolarka podłogowa – wymiany. Piwnice i parter
nicznym i multimedialnym można będzie przenosić się
– do wysokości pierwszego piętra – są silnie zagrzybione,
w czasie i przestrzeni, komunikować się z całym światem.
przewody kominowe i otwory wentylacyjne są zamuroWęgorzewski węzeł kolejowy był niegdyś ważnym
wane lub zniszczone. Elewacja wymaga czyszczenia i konmiejscem, łączącym miasto i region z Europą, był centrum
serwacji. Brak instalacji odgromowej.
komunikacji. Pragniemy przywrócić mu ten charakter. Aby
Prace dotychczas wykonane. Opracowano pełną
zyskał znaczenie makroregionalne i międzynarodowe,
dokumentację budowlaną i koncepcję merytoryczną
ekspozycja musi wyjść poza przestrzeń głównego budynfunkcjonowania Muzeum Tradycji Kolejowej. W celu raku. Dworzec i jego otoczenie stanowią integralną całość.
towania substancji obiektu w trzech pomieszczeniach
W planie perspektywicznym wyodrębniamy więc poszczególne obszary funkcjonalno-przestrzenne: główny
zostały usunięte drewniane podłogi; udrożniono część
budynek dworca, podjazd, perony, przejścia podziemne
nieczynnych przewodów wentylacyjnych. Rozwój grzybni
– projektując pieczołowicie detale poszerzonej przestrzezostał zahamowany, ale konieczne są zabiegi konserwatorskie, ocieplenie i ogrzewanie budynku – dotychczas
ni ekspozycyjnej, chcemy nadawać im stosowne funkcje.

„Dziedzictwo nasze” – organizator społecznego Muzeum
Tradycji Kolejowej oraz Stowarzyszenie Hobbystów Kolejowych (SHK) – użytkownik zabytkowej linii kolejowej
Kętrzyn–Węgorzewo; w 2014 r. SHK uruchomiło letnie
przewozy turystyczne – w przyszłości ma być stała komunikacja między obydwoma miastami.
Fundacja „Dziedzictwo nasze” w użyczonych przez
Gminę pomieszczeniach zorganizowała i prowadzi od
2007 r. społeczne Muzeum Tradycji Kolejowej (placówka wpisana w 2013 r. do rejestru muzeów społecznych
MKiDN). Prezentuje ono historię kolejnictwa obszaru
dawnych Prus Wschodnich i dzisiejszego województwa
warmińsko-mazurskiego (dokumenty instytucji i osób
prywatnych, fotograﬁe, mapy, ubiory kolejarskie, urządzenia techniczne, elementy taboru kolejowego, wyposażenie wnętrz, tablice informacyjne i inne). Zbiory liczą
Pani Barbara Grąziewicz-Chludzińska oprowadza grupę gości po wystawie
Muzeum, autor J. Racis, arch. Fundacji „Dziedzictwo nasze”

Wolontariusze – uczniowie Gimnazjum im. J. A. Helwinga w Węgorzewie
– sprzątają posesję dworca, autor J. Racis, arch. Fundacji „Dziedzictwo nasze”

79

5. | Wizja lokalna: dziedzictwo kulturowe w rozwoju gmin – studia przypadków

80

Placówka muzealna o proﬁlu historyczno-technicznym, wyposażona w ciekawą ofertę dla zwiedzających,
będzie ważnym ośrodkiem edukacyjnym w gminie i regionie oraz kapitalną atrakcją dla turystów krajowych i zagranicznych. To szansa dla Węgorzewa i okolic, zwłaszcza
w połączeniu z reaktywowaną linią kolejową Węgorzewo–Kętrzyn.
Planujemy – korzystając z najnowszych technologii
– uruchomienie Laboratorium Podstawowych Zagadnień Techniki. Pozwoli ono uczniom i nauczycielom oraz
wszystkim innym zwiedzającym (bez względu na wiek)
praktycznie zweryﬁkować wiedzę z zakresu mechaniki, termodynamiki, elektrodynamiki, optyki oraz innych
dziedzin nauk ścisłych; tak się bowiem składa, że to właśnie kolej jest ich syntezą.
Placówka a środowisko. Muzeum powstało jako odpowiedź na zapotrzebowanie społeczności lokalnej. Organem założycielskim jest Fundacja „Dziedzictwo nasze”,
powołana w celu ochrony materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego w regionie. Nie mając możliwości zatrudnienia etatowych pracowników, działalność
swoją oparła o wolontariat. Przy Fundacji została utworzona Wszechnica Kształcenia Ustawicznego. Pierwszym
jej działaniem było zorganizowanie – przy wsparciu Samorządu Województwa – cyklu szkoleń dla wolontariuszy
z zakresu muzealnictwa, historii regionu, ze szczególnym
uwzględnieniem specyﬁki Muzeum, historii kolei oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy. Zainteresowanie szkoleniami ze strony mieszkańców wytworzyło potrzebę cykliczności tego typu przedsięwzięć. Dotychczas odbyły
się trzy edycje szkoleń. Skład uczestników zajęć był zróżnicowany – przeważali przedstawiciele pokolenia 50+,
ale byli też i młodzi ludzie. W trakcie nauki bardzo cenna
okazała się wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy wolontariuszami z różnych grup wiekowych. Jednocześnie

uzyskano ważne informacje zwrotne o strukturze potrzeb
lokalnej społeczności. Dla większości z nich udział w kursie i praca w Muzeum stały się nie tylko okazją do rozwijania zainteresowań, ale też sposobem na zniwelowanie
zagrożenia wykluczeniem społecznym – z racji wieku,
bezrobocia lub adaptacji w nowym środowisku. Dzięki
zaangażowaniu wolontariuszy Muzeum Tradycji Kolejowej jest placówką otwartą, chętnie odwiedzaną przez
mieszkańców i przyjezdnych. Ze względu na brak ogrzewania czynne jest od maja do października, w pozostałych
miesiącach po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
W 2013 r. mieliśmy 1560 gości, w 2014 – ok. 1400. Był to
trudny rok, bo ze względu na długotrwałe roboty drogowe dojazd do placówki był utrudniony.
Muzeum wpisało się już w krajobraz węgorzewski.
Oprócz wystawy stałej organizowane są na dworcu wystawy czasowe, lekcje muzealne oraz imprezy okolicznościowe: Noc Muzeów, Europejskie Dni Dziedzictwa, Dzień
Dziecka, spotkania kolejarzy i ich rodzin, prelekcje i pogadanki o różnej tematyce, latem – zajęcia warsztatowe
z zakresu plastyki i techniki „Wakacje na dworcu” – dla
wszystkich grup wiekowych. Mimo złego stanu technicznego budynku dworzec żyje. W północno-zachodniej
części miasta Muzeum Tradycji Kolejowej jest jedyną
funkcjonującą placówką kultury, w makroregionie – jedyną o takiej specjalizacji.
Władze Gminy, wychodząc naprzeciw staraniom społeczników, deklarują pomoc w założeniu instalacji grzewczej i remoncie zniszczonej nawierzchni podjazdu do
budynku; inwestycje związane z rewitalizacją tego obiektu oraz zabytkowej linii kolejowej Węgorzewo–Kętrzyn
wpisano do Regionalnego programu operacyjnego Warmia i Mazury. Dużo pracy przed nami, ale jesteśmy przekonani, że współpraca Samorządu Gminy z mieszkańcami
zaowocuje sukcesem.

Fragment wystawy Muzeum Tradycji Kolejowej w Węgorzewie, autor J. Racis,
arch. Fundacji „Dziedzictwo nasze”

Budynek dawnego dworca, w którym mieści się muzeum, autor J. Racis,
arch. Fundacji „Dziedzictwo nasze”
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Kolekcja biletów kolejowych z lat 1920–1984, autor J. Racis, arch. Fundacji
„Dziedzictwo nasze”
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Rewitalizacja historycznej części Nordfjordeid | Gmina Eid

rewitalizacyjnych
Odzyskiwanie przestrzeni: miasteczko przyjazne
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Narolu | Gmina Narol

82

83

Zabytkowa ulica Eidsgata, autor A. Chabiera, arch. prywatne
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Ulica dla ludzi – ludzie dla ulicy
Rewitalizacja historycznej części Nordfjordeid
Gmina Eid
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Nordfjordeid to miasteczko w gminie Eid, w okręgu Sogn
og Fjordane, o niebywale bogatej historii. W ostatnim
czasie gmina Eid zabezpieczyła historyczne zabudowania
i krajobraz kulturowy, uwzględniając obiekty w swoich
planach przestrzennych. W 1996 r. opracowano analizę
zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nordfjordeid, a w 2012 r. analizę uwarunkowań historycznych
i kulturowych ulicy Tverrgata. Opracowania stanowiły
podstawę prac planistycznych, wydano także podręcznik
traktujący o ochronie starych budynków, z myślą o właścicielach domów przy ulicach Eidsgata i Tverrgata.
Gminie zależało, żeby mieszkańcy ulic Eidsgata i Tverrgata zaangażowali się w kwestie, które łączyły ze sobą
wykorzystywanie dziedzictwa oraz potrzebę jego ochrony. Przy współpracy z Departamentem Kultury w Radzie
Okręgu Sogn og Fjordane powołano Radę do spraw ulic
Eidsgata i Tverrgata, mającą wypowiadać się w sprawach
budowlanych na obszarach o wyjątkowej wartości historycznej oraz służyć wsparciem ich mieszkańcom.
Z kolei w 2014 r. opracowano trasę historyczną w centrum Nordfjordeid, a dzisiaj trwają prace nad szlakiem
historyczno-kulturowym, biegnącym od usytuowanego
nad ﬁordem Sagastad, przez kościół w Eid, kurhany w Myklebust, aż do Lunden, które w epoce żelaza było najprawdopodobniej miejscem kultu religijnego. Podobne trasy

Gerd Fløde Bjørlo
koordynator ds. kultury i promocji
Urząd Gminy Eid

historyczne planowane są również w innych miejscach
gminy Eid.
Gmina, bez pomocy mieszkańców, nie jest w stanie zapewnić pełnej ochrony wszystkim obiektom zabytkowym
położonym na swoim terenie. Mieszkańcy Eid są dumni
ze swoich ulic, a zapewnienie odpowiedniej ochrony zabytkom, w których mieszkają ludzie i prowadzą w nich
działalność, stanowiło nie lada wyzwanie. Największym
zagrożeniem dla miasteczek takich jak Nordfjordeid jest
brak konserwacji budynków, w szczególności historycznych. Dla centrum Nordfjordeid zachowanie krajobrazu
kulturowego i dbanie o niego jest ważnym elementem
tożsamości historycznej.
Chęci zachowania historycznej zabudowy przy Eidsgata towarzyszą plany związane z rozwojem centrum
Nordfjordeid, tak by spełniało wymogi nowoczesnego
miasta. W strategii rozwoju gminy uchwalonej w czerwcu
2013 r. przyjęto plan prac dla ulicy Eidsgata, uwzględniając
jej wartość zabytkową i rozwijający się tu handel. W kolejnych latach, na podstawie tego planu dokonano analizy
historycznych i kulturowych uwarunkowań centrum miasta Nordfjordeid. Gmina powołała grupę projektową składającą się z przedstawicieli mieszkańców, biznesu i gminy,
której zadaniem jest zdeﬁniowanie potrzeb mieszkańców
i opracowanie planu ich zaspokajania.

W latach 2013–2014 gmina Eid uczestniczyła w projekcie głównej gminy okręgu Sogn og Fjordane, pod nazwą
Nauka o planowaniu w kulturze i kreatywnym myśleniu
o lokalnym rozwoju w ramach programu Kultura dla rozwoju społeczeństwa. Celem projektu było znalezienie
sposobów na włączenie mieszkańców w rozwój miasta, uwzględniających zarówno ich rozwój osobisty, jak
i ochronę znajdujących się tu zabytków.
Centrum Nordfjordeid znalazło się w rejestrze Dyrekcji ds. Dziedzictwa Kulturowego, stanowiącym wykaz norweskich miast, których środowisko kulturowe jest ważne
w skali kraju, co spowodowało, że centrum miasteczka
znowu cieszy się ogromnym zainteresowaniem.
Dobrym przykładem planowanego wykorzystania
zabytku jest również projekt Sagastad – projektowane
centrum edukacji i rekreacji, oparte na odnalezionych
w kurhanie w Myklebust pozostałościach statku z epoki
wikingów. Kurhany w Myklebust dosyć wcześnie znalazły
się w gminnej ewidencji zabytków, co gwarantowało ich
ochronę. Centrum natomiast ma powstać nad ﬁordem
w samym sercu Nordfjordeid, a jego głównym eksponatem będzie statek z Myklebust. Na podstawie badań archeologicznych tego obiektu założono zrekonstruowanie statku w jego pełnych wymiarach, tj. 30 m długości
i 6,5 m szerokości. Chociaż jednostka będzie przystosowana do rejsów po ﬁordzie, przez większą część roku
będzie wystawiana w Sagastad jako jedna z największych
atrakcji. Główna wystawa ma zawierać m.in. znaleziska
z kurhanów w Myklebust. Za budowę centrum odpowiada prywatna Fundacja Sagastad, ale gmina Eid pozostaje
aktywna w pracach związanych z jego planowaniem. Gmina przekazała również działkę pod budowę obiektu oraz
środki na jego realizację.

Historia Nordfjordeid

Ślady historii Norwegii obecne w Nordfjordeid zaczynają
się od ery wikingów i sięgają aż po czasy współczesne.
Drewniane zabudowania przy ulicach Eidsgata i Tverrgata
pochodzą z niedalekiej przeszłości, ale za to zagroda
w Myklebust i obecne tam kurhany pamiętają czasy,
kiedy osada stanowiła ośrodek władzy wikingów.
Przez setki lat Nordfjordeid pozostawał aktywnym
ośrodkiem handlu, z dużym zapleczem administracyjno-handlowym, w tym stałym przedstawicielstwem władz
regionu. Zarówno stare zabudowania mieszkalne przy
ulicach Eidsgata i Tverrgata, jak i zabytki z czasów
wikingów oraz dawny poligon wojskowy oglądać
można po dziś dzień. Wokół tych historycznych obiektów
wyrosła nowoczesna część miasta, oferująca wszystko
to, co dobrze funkcjonujące miasto oferować powinno,
w tym znaczące obiekty kulturalne takie jak opera,
która jest jedyną operą poza Oslo. To połączenie tradycji
z nowoczesnością niewątpliwie czyni Nordfjordeid
wyjątkowym miejscem.
Ulice Eidsgata i Tverrgata są najlepiej zachowanymi
ulicami w okręgu Sogn og Fjordane. Starsze zabudowania
pochodzą z lat 60. XIX w., reszta z początku XX w. Wiele
z obecnych tu domów zostało przeniesionych z innych
miejsc Eid i okolicy, więc ich rdzeń może być jeszcze
starszy, niż wynikałoby to z daty budowy.
Myklebust był prawdopodobnie dużym ośrodkiem
wikingów (lata 800–1030), a jego ważna rola w regionie
sięgała też czasów późniejszych. Kurhany w Myklebust
leżą na południe od starego dziedzińca grodu. Pochodzą
one najprawdopodobniej z ery wikingów. Liczne
wykopaliska archeologiczne świadczą o niezwykłym
bogactwie wikińskich grobów. W jednym z kurhanów
o nazwie „Rundehogjen”, datowanym na ostatnią połowę
IX w., pochowany jest cały statek. Miał on prawdopodobnie
około 30 m długości, został spalony podczas ceremonii
pogrzebowej. Powstał o nim film dokumentalny
pt. Pogrzeb wikingów.
Kościół w Eid. Od czasów średniowiecza w Nordfjordeid
zbudowano kilka kościołów. Architektem XIX-wiecznego,
drewnianego kościoła w Eid był miejscowy kupiec.
Kościół może pomieścić do 750 wiernych, a tym
samym jest największym kościołem w okolicy fiordu
Nordfjord. Jego wnętrze udekorowano wycięciami
w drewnie i zdobieniami w stylu „drake”, charakteryzującym się ornamentyką zwierzęcą. Zdobienia powstały pod
kierunkiem rzeźbiarza i malarza Larsa Kinsarvika w 1915 r.
Wierni i zwiedzający mogą podziwiać niedawno odnowione
malowidła zdobiące strop świątyni.

Jedno ze wzgórz grzebalnych w centrum Eid, autor A. Sellevold Aaseth,
arch. Riksantikvaren

Zabytkowe zabudowania na ulicy Eidsgata, autor A. Chabiera, arch. prywatne

Parada fiordingów przed budynkiem starego banku na Eidsgata,
autor J. E. Andersson, arch. prywatne
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Odzyskiwanie przestrzeni: miasteczko przyjazne
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Narolu
Gmina Narol
Stanisław Woś
Burmistrz Miasta i Gminy Narol

Dobrym przykładem rewitalizacji, a tym samym ochrony
sa Antoniego Łosia w latach 1790–1804. Jest to budowla
dziedzictwa materialnego, są prace wykonane w centrum
barokowo-klasycystyczna, która dominuje wielkością
Narola, w ramach projektu Rozwój gospodarki turystyczw panoramie miasta. Budynek szkoły został wybudowany
nej poprzez rewitalizację przestrzeni publicznej centrum
i oddany do użytku w 1907 r., dzięki staraniom ówczesnego
Narola.
burmistrza – księcia Juliana Puzyny. Ratusz został wznieW czasie II wojny światowej Narol został doszczętsiony w latach 30. XX w. przez ludność polską zamieszkująnie zniszczony. Z fotograﬁi, jakie dostępne są z tamtego
cą wielokulturowy wtedy Narol. W tym samym czasie zbuokresu, widać, że w rynku ocalały jedynie: kościół, radowano dawną oborę, która była własnością paraﬁi.
tusz, kolumna św. Floriana oraz budynek administracyjny
Wraz z upływem czasu jedynie funkcja kościoła po(obecnie użytkowany przez Gminną Spółdzielnię). W głęzostała bez zmian, natomiast ratusz stał się wyłącznie
bi za kościołem ocalał również budynek szkoły, a obok
siedzibą władz – Urzędem Gminy, a plac wokół rynku
niej budynek dawnej obory.
z targu zmienił się w park miejski. Budynek szkoły został
Budynki drewniane, które stanowiły
opuszczony na początku lat 90. XX w.
zwartą zabudowę wokół rynku, zostały Rynek powoli staje się
(ze względu na zły stan techniczny oraz
spalone przez niemieckiego okupanta ulubionym miejscem
brak odpowiedniej liczby pomieszczeń
we wrześniu 1939 r. Po II wojnie świato- spotkań różnych grup po- dydaktycznych). W Narolu wybudowawej, podczas odbudowy Narola ze znisz- koleniowych mieszkańno nową szkołę, w której obecnie uczy
czeń, układ zabudowy rynku został za- ców, a także turystów,
się ok. 600 uczniów. Budynek dawnej
chowany. Faktem jest, że bezpośrednio którzy zatrzymują się,
obory już po wojnie zmienił swoją funkpo wojnie rynek miasteczka pełnił inną by zobaczyć odrestaucję. Z racji tego, że proboszcz paraﬁi
funkcję niż w chwili obecnej. Wcześniej rowane zabytki i chwilę
przestał prowadzić gospodarstwo rolne,
był to plac targowy – skupiony wokół odpocząć.
pomieszczenia przejęły funkcje magazyratusza – ogrodzony drewnianymi żernowo-gospodarcze w paraﬁi. Z roku na
dziami, do których przywiązywano konie. Również sam
rok stan techniczny i funkcjonalny wszystkich budynków
budynek ratusza oprócz funkcji administracyjnej gminy
ulegał pogorszeniu; w najmniejszym stopniu budynku ramieścił w sobie punkty handlowe, a później także kino.
tusza, w największym już byłej szkoły – jednakże wszystWspomniane wcześniej budynki, tj. ratusz, kościół, szkokie wymagały remontu.
ła i dawna obora, zostały wpisane do rejestru zabytków.
Budynek ratusza wymagał wymiany dachu, wraz
Warto zauważyć, że wyróżniają się one wyjątkową i piękną
z więźbą. Należało też odtworzyć pierwotną elewację.
architekturą.
W kościele należało wykonać remont dachu, wymienić
Kościół paraﬁalny pw. Narodzenia Najświętszej Maryi
konstrukcję wieży: stara, przechylona groziła katastrofą
Panny w Narolu został zbudowany przez hrabiego Felikbudowlaną. Remontu wymagała również elewacja świą-
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Zrewitalizowana przestrzeń wokół ratusza w Narolu, autor R. Pinkowicz,
arch. Urzędu Miasta i Gminy Narol

Budynek ratusza od strony południowej przed rewitalizacją i po niej, autor K. Świętojański, arch. Urzędu Miasta i Gminy Narol
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tyni, która była brudna, a z dużych powierzchni odpadał
tynk. Budynek po byłej szkole popadł w ruinę. Również
dawna obora, przez lata niekonserwowana, wymagała kapitalnego remontu. Wszystkie te obiekty, pomimo pięknej architektury, wyglądem nie zachwycały. Paraﬁi rzymskokatolickiej w Narolu nie było stać na przeprowadzenie
remontów z własnych środków. Również dla Gminy Narol
remont ratusza i modernizacja rynku były niemałym wyzwaniem, zwłaszcza że wiele innych zadań inwestycyjnych
stanowiło dla mieszkańców priorytety. Były równie ważne, o ile nie ważniejsze.
Ze względu na położenie Narola (gmina roztoczańska) i różnego rodzaju formy ochrony przyrody dla gminy
Narol głównym kierunkiem rozwoju, zapisanym w wielu
różnych strategiach, jest turystyka. Mamy świadomość,
że oprócz budowania infrastruktury sanitarnej, drogowej,
sportowej i innych musimy pamiętać o remontach zabytków i ich udostępnianiu. Wszak piękne, wyremontowane
i zadbane obiekty zabytkowe potraﬁą przyciągnąć uwagę
nawet najbardziej wybrednego turysty.
Z chwilą kiedy pojawiła się możliwość aplikowania
o środki w ramach Regionalnego programu operacyjnego na rewitalizację centrów miast, przeprowadziliśmy
szeroką dyskusję z mieszkańcami Narola, radnymi Rady
Miejskiej, przedstawicielami instytucji i różnych organizacji na temat rewitalizacji centrum naszego miasta. Po
tych konsultacjach społecznych opracowaliśmy koncepcję rewitalizacji, którą przedstawiliśmy Wojewódzkiemu
Konserwatorowi Zabytków (WKZ) do zaopiniowania. WKZ
zaakceptował nasz pomysł, ale z pewnymi uwagami, na
które nie mogliśmy się zgodzić jako wyraziciele woli społeczności Narola. Chodziło o wybrukowanie bardzo dużej
powierzchni rynku. Ostatecznie udało się osiągnąć kompromis. W związku z tym, że Regionalny program operacyjny dopuszczał również instytucje kościelne (paraﬁe) do
składania wniosków o dotacje, zawarliśmy z miejscowym

proboszczem porozumienie o wspólnym złożeniu wniosku, w którym Gmina Narol będzie liderem, a paraﬁa w Narolu – partnerem. W dalszej kolejności opracowaliśmy
wspólnie Lokalny program rewitalizacji, który zatwierdziła
nam Instytucja Zarządzająca. Od tego momentu główny
ciężar zadania przejęliśmy na siebie (poza opracowaniem
dokumentacji projektowej obiektów paraﬁalnych). Był to
bardzo skomplikowany projekt, którego realizacja musiała przebiegać na wielu równoległych płaszczyznach.
Uczestniczyło w nim wiele stron i potrzebny był szereg
uzgodnień. Czas realizacji projektu, od momentu pierwszych spotkań z mieszkańcami do odbioru końcowego inwestycji, przekroczył trzy lata. Zdecydowanie należy przyznać, że był to trudny projekt. Całość kosztowała ponad
7,4 mln zł, z czego doﬁnansowanie wyniosło 5,2 mln zł.
Satysfakcję przyniósł dopiero widok zmodernizowanych
obiektów i terenów po zakończeniu prac.
W ramach projektu wykonano nowy dach na ratuszu,
który pokryto blachą miedzianą, oraz wykonano nową
elewację. Na kościele w Narolu w całości wymieniono
szczytową, drewnianą część wieży, która razem z dachem
świątyni została pokryta również blachą miedzianą. Na
elewacji zewnętrznej budynku położono nowy tynk oraz
wymieniono wszystkie okna i drzwi. W budynku gospodarczym wykonano nową więźbę dachową, na którą położono nową dachówkę ceramiczną. Wymieniono także
stolarkę okienno-dachową. W ramach projektu wybudowano fontannę, dwa budynki wielogarażowe, wiaty
przystankowe, dwie altany i plac zabaw dla dzieci. Przebudowano też dwa pomniki i dwie wiaty gospodarcze. Zmodernizowano 2,7 ha powierzchni, wykonano nowe ciągi
piesze i jezdne, dokonano nowych nasadzeń zieleni oraz
wykonano wiele nowych miejsc parkingowych. Zamontowano nowe oświetlenie i nową małą architekturę parkową
(ławki, kosze, tablice ogłoszeń). W efekcie rynek w Narolu
zmienił się nie do poznania, a szczególnych walorów na-

biera wiosną i latem, kiedy dodatkowo udekorowany jest
świeżą zielenią i kwiatami.
Rynek powoli staje się ulubionym miejscem spotkań
różnych grup pokoleniowych mieszkańców, a także turystów, którzy zatrzymują się, by zobaczyć odrestaurowane
zabytki i chwilę odpocząć.
W ramach rewitalizacji wykonane były głównie prace na zewnątrz obiektów. Pięknie odrestaurowany z zewnątrz budynek starej szkoły wewnątrz – można powiedzieć – był w stanie surowym. Dodatkowo w trakcie
rewitalizacji zmienił się jego tytuł własności i gmina, za
zobowiązania poprzedniego właściciela, przejęła obiekt
na własność. W tym momencie pojawił się problem ze
znalezieniem dla byłej szkoły nowej funkcji, a tym samym
środków ﬁnansowych na modernizację i remont wnętrza.
Ze względu na ograniczenie bliskością kościoła (miejsca
kultu religijnego) zaproponowałem, ażeby we wschodniej części budynku umieścić Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, a w pozostałej części Bibliotekę Publiczną. Pomysł zaakceptowała Rada Miejska, zwłaszcza że
rozbudowę biblioteki planowano już wcześniej, lecz była
wstrzymana z braku środków ﬁnansowych. Podobnie było
w przypadku Ośrodka Pomocy Społecznej, który mieścił
się na piętrze budynku Banku Spółdzielczego. Zarówno
Bank, jak i nasz MGOPS borykali się z problemem braku
pomieszczeń funkcjonalnych. Bank był zainteresowany odkupieniem pomieszczeń Ośrodka, w celu poprawy
swoich warunków. Gmina, dysponując obiektem dawnej
szkoły, rozpoczęła działania, aby pozyskać środki unijne
na remont wnętrz budynku. Opracowaliśmy dwie dokumentacje; jedną na adaptację pomieszczeń dla Ośrodka
Pomocy, a drugą dla Biblioteki Multimedialnej. Środki na
modernizację pomieszczeń dla MGOPS-u otrzymaliśmy
z Programu rozwoju obszarów wiejskich w ramach działania Odnowa wsi, w ramach projektu Remont zabytkowego
budynku starej szkoły w Narolu z przeznaczeniem na cele
publiczne. Ich wartość wyniosła 276 014 tys. zł, z czego
doﬁnansowanie – 151 315 zł. Zadanie zostało zakończone
w listopadzie 2014 r. i od stycznia 2015 r. Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej przeniósł się do wyremontowanych pomieszczeń, a jego dotychczasowa siedziba
została sprzedana.
Na drugi projekt: Adaptacja części budynku starej
szkoły w Narolu, na potrzeby utworzenia nowej siedziby
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej otrzymaliśmy doﬁnansowanie z Ministerstwa Kultury, w ramach programu
KULTURA+. Wartość zadania wynosi 849 804 zł, z tego
kwota doﬁnansowania to: 637 352 zł. Prace remontowe,
zgodnie z zawartą umową, zostały ukończone w lecie
2015 r. i po tym terminie w nowych pomieszczeniach zaczęła w pełni funkcjonować gminna biblioteka. Dotychczas zajmowane pomieszczenia zagospodaruje Gminny
Ośrodek Kultury. Takie działanie przyniosło wielostronne

Zniszczenia wojenne Narola w 1939 roku – w tle ocalały kościół pw. Narodzenia
NMP, autor nieznany, wł.: R. Pinkowicz, arch. prywatne

Dawny parafialny budynek gospodarczy w Narolu, po remoncie pełni funkcję
świetlicy socjoterapeutycznej, autor M. Hejnowicz, arch. prywatne

korzyści: uratowaliśmy piękny zabytkowy obiekt, nadając
mu nową funkcję użytkową, poprawiły się warunki pracy
dwóch jednostek, a społeczność Narola zyskała dogodniejszy dostęp do oferty tych instytucji – budynek ten
mieści się w centrum miasta.
Kolejnym obiektem odrestaurowanym z zewnątrz
w czasie rewitalizacji jest paraﬁalny budynek gospodarczy. Po renowacji zachwyca, zachowując wiernie swój
pierwotny wygląd. Szkoda byłoby przeznaczać go na
składzik, dlatego też ksiądz wysłuchał sugestii, aby w tym
obiekcie utworzyć świetlicę socjoterapeutyczną i wyremontowane wnętrza przeznaczyć na miejsce spotkań
różnych grup działających przy paraﬁi. Nadmienić należy,
że paraﬁa w Narolu nie dysponuje takim pomieszczeniem,
a dotychczasowe spotkania odbywały się na plebanii. Jeśli chodzi o komfort paraﬁi i księży, nowe rozwiązanie jest
idealne. Ksiądz proboszcz podjął działania zmierzające do
zmiany sposobu użytkowania budynku w połowie 2014 r.,
a obecnie pomieszczenia są już wyremontowane i budynek przejmuje nową funkcję.
Podsumowując, należy stwierdzić, że powyższe działania przyniosły wielostronne korzyści. Zrealizowano
zakładane w strategii rozwoju gminy cele. Nastąpiła poprawa wizerunku miasta. Obiekty zabytkowe odzyskały dawny blask, a niektóre otrzymały nowe społeczne
i kulturowe funkcje. Mieszkańcy gminy korzystają na co
dzień z efektów tych działań. Dla turystów natomiast odrestaurowane zabytki gminy są dodatkową atrakcją obok
walorów przyrodniczych terenu. Nadanie nowych funkcji
zdewastowanym obiektom przyniosło znaczne oszczędności, ze względu na to, że nie trzeba było budować nowych obiektów na potrzeby działalności poszczególnych
jednostek. Dobre gospodarowanie zasobami dziedzictwa
jest pozytywnie odbierane wśród społeczności gminy
oraz przyjmowane z uznaniem w regionie.

Zdjęta kopuła wieży kościoła pw. Narodzenia NMP przed remontem i po nim, autor
K. Świętojański, arch. Urzędu Miasta i Gminy Narol
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Teatr w teatrze. Nowe życie starej funkcji

Nowe funkcje zabytków

Gminny Ośrodek Kultury w Teatrze Dworskim | Gmina Horyniec-Zdrój

„Spotkajmy się w banku”. Zabytek jako miejsce spotkań
Dom Kultury „Dawny bank” w budynku Nordfjordeid Sparebank | Gmina Eid

Odzyskany dla mieszkańców: poligon jako centrum rekreacji
Poligon wojskowy | Gmina Eid

Wojenna przeszłość i pokojowa teraźniejszość twierdzy
Twierdza Fjell | Gmina Fjell
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Występy artystyczne w cerkwi na Krupcu,
autor A. Boldaniuk, archiwum GOK w Narolu
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Przywrócone do życia: kultura w cerkwi
Centrum Koncertowo-Wystawiennicze w dawnej cerkwi na Krupcu
Gmina Narol
Marlena Wiciejowska
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu
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Na Roztoczu, w Narolu, znajduje się zabytkowy obiekt,
w którym mieści się Centrum Koncertowo-Wystawiennicze. Odrestaurowany zabytek obecnie tętni życiem, organizowane są w nim koncerty, wystawy, warsztaty młodzieżowe z tańca, śpiewu i spektakle teatralne. Obiekt
ten to dawna cerkiew greckokatolicka pw. Złożenia Szat
Przenajświętszej Bogurodzicy na Krupcu, dawnej wsi znajdującej się obecnie na terenie Narola, którą odzyskano na
potrzeby społeczeństwa. W wyniku przesiedleń ludności
ukraińskiej podczas II wojny światowej i konﬂiktu polsko-ukraińskiego wyznawcy greckokatoliccy, użytkownicy
cerkwi, byli zmuszeni opuścić te tereny. Dla tych, co zostali, cerkiew stała się „dziedzictwem niechcianym” – przypominającym trudną historię regionu. Budynek, pełniący
niegdyś funkcję sakralną, został opuszczony i przestał
być użytkowany, co doprowadziło do jego zniszczenia.
W okresie powojennym takich opuszczonych cerkwi na
terenach Polski wschodniej i południowo-wschodniej pozostało bardzo dużo. Władze Polski Ludowej nie były zainteresowane ochroną tych zabytków, co przyczyniło się do
dalszego niszczenia najbardziej charakterystycznego dla
naszego regionu zasobu zabytkowego. Ocalałe elementy wyposażenia zostały przejęte do Składnicy Zabytków
Ruchomych przy Muzeum-Zamku w Łańcucie, a później
przekazane do innych cerkwi. Zachowały się także dokumenty i przedmioty z dawnej cerkwi, m.in. monstrancja
i kielich (przechowywane na plebanii w paraﬁi rzymsko-

katolickiej w Narolu), akta metrykalne urodzeń, zgonów
i zawieranych małżeństw (przechowywane w Archiwum
Greckokatolickiego Biskupstwa w Przemyślu).
W czasach powojennych cerkiew używana była przez
Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska”, służyła
jako magazyn nawozów sztucznych i opakowań. W wyniku niewłaściwego użytkowania i niszczącego działania
nawozów stan zabytku pogarszał się. Zniszczona została
polichromia, tynki, stolarka okienna, drzwiowa, więźba
dachowa. Blaszane pokrycie rdzewiało, przeciekało, co
powodowało zawilgocenie wnętrza cerkwi. Po nowym
podziale administracyjnym Polski zabytek, będący własnością Skarbu Państwa, został przekazany w zarząd Starostwa Powiatowego w Lubaczowie. W dalszym ciągu nikt
nie był zainteresowany odnową cerkwi. W początkach
XXI w. członkowie Fundacji Pro Academia Narolense jako
pierwsi starali się zwrócić uwagę na niszczejący zabytek.
W wyniku wspólnych działań fundacji i przedstawicieli samorządu lokalnego obiekt został posprzątany i zabezpieczony przed dalszą dewastacją. Wtedy też zorientowano
się, że wnętrza cerkwi posiadają doskonałą akustykę, co
zostało wykorzystane m.in. przez prof. Władysława Kłosiewicza i Józefa Kolinka, a także innych muzyków, którzy
odważyli się koncertować w tych surowych warunkach.
Brak sali koncertowej na terenie gminy oraz walory architektoniczne cerkwi zdecydowały o konieczności ratowania zabytku przed zniszczeniem, co było motywacją

Młodzież i dzieci z Narola i okolic często biorą udział w wydarzeniach
artystycznych organizowanych w dawnej cerkwi na Krupcu, autor M. Hejnowicz,
arch. prywatne

Centrum Koncertowo-Wystawiennicze działa w dawnej, wyremontowanej cerkwi
na Krupcu, arch. GOK w Narolu

władz lokalnych do dalszych działań. W 2006 r. Samorząd
Gminy wystąpił z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o przekazanie prawa własności do obiektu, po czym
takie prawo otrzymał. W kolejnym etapie gmina wystąpiła
z wnioskiem do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu o wpisanie cerkwi do rejestru zabytków nieruchomych. Następnie przystąpiono
do dokładnej inwentaryzacji obiektu oraz określono jego
stan techniczny jako zły. Obiekt został zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Kolejnym działaniem było
wykonanie dokumentacji technicznej remontu zabytku.
Z uwagi na cel, jaki postawił sobie Samorząd, opracowany projekt techniczny zabytku uwzględniał jego przyszłą
funkcję koncertowo-wystawienniczą, szanując historyczny kontekst cerkwi. Wybrana funkcja wyremontowanego
obiektu pasuje do strategii rozwoju gminy i jest społecznie użyteczna oraz akceptowana przez mieszkańców.
Po opracowaniu dokumentacji technicznej uzyskano
prawomocną decyzję WKZ zezwalającą na renowację.
W ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2007–2013 złożono
wniosek o doﬁnansowanie projektu Adaptacja budynku
byłej cerkwi pw. Złożenia Szat NMP w Narolu na Centrum
Koncertowo-Wystawiennicze. Budżet całkowity projektu
zamknął się w kwocie 1 748 475,73 zł. Projekt realizowany
był od marca 2008 r. do końca kwietnia 2011 r. Dawna cerkiew została poddana gruntownym pracom konserwatorskim. Konieczna jest kompleksowa konserwacja polichromii. Samorząd gminy czyni starania o pozyskanie środków
ﬁnansowych na ten cel.
Po remoncie, 1 maja 2011 r. zabytek został ponownie
oddany do użytku i otrzymał oﬁcjalną nazwę Centrum
Koncertowo-Wystawiennicze. Od tego momentu zabytek o sakralnym wymiarze stał się miejscem świeckim.
W sierpniu tego samego roku został przekazany pod opiekę Gminnemu Ośrodkowi Kultury (GOK). Grupy lokalne: wokalne, taneczne, teatralne, chóry pozyskały nowe
miejsce na warsztaty. Odgrywają one bardzo ważną rolę
w kontynuowaniu lokalnej tradycji. Wydarzenia organizowane w Centrum przyciągają lokalną społeczność i turystów, którzy mogą podziwiać dorobek kultury naszego
regionu. Dążeniem Narola jest zostanie Kulturalną Stolicą
Roztocza. W tym celu został opracowany roczny repertuar koncertów i terminarz wystaw o szerokim wachlarzu
tematyki kulturowej, traﬁającej do ogółu i indywidualnego odbiorcy. Organizowany jest Festiwal Narol Arte im.
Pana, Wójta i Plebana pod kierownictwem Fundacji Pro
Academia Narolense, koncerty w ramach Narolskich Spotkań, w których biorą udział znani artyści z całej Polski i z
zagranicy. Różnorodne wydarzenia organizowane w dawnej cerkwi skierowane są do szerokiej grupy odbiorców.
Organizowane są także wystawy fotograﬁczne, malarskie,
tematyczne. Biorąc przykład z artystów, zaczęli przyjeż-

Opinia ekspertów uczestniczących w projekcie

Wnętrze cerkwi zdobią polichromie, które w najbliższym
czasie powinny zostać poddane pracom konserwatorskim.
Ich stan jest bardzo zły. W opinii uczestniczących
w projekcie ekspertów zasadne byłoby zastosowanie
w tym przypadku konserwacji zachowawczej, polegającej
na utrwaleniu istniejących fragmentów malowideł,
i odstąpienie od rekonstruowania części zniszczonych.
Takie podejście pozwoli na zachowanie zabytkowej
substancji i podkreśli walor autentyzmu obiektu.

dżać do Narola turyści, a mieszkańcy zaczęli się interesować bieżącymi wydarzeniami kulturalnymi i odwiedzać to
miejsce. W okresie przed restauracją opuszczony, zdewastowany obiekt był odwiedzany jedynie przez nielicznych
pasjonatów. Dziś to przykład zadbanego, użytkowanego
zabytku, z bogatą ofertą wydarzeń kulturalnych. Centrum
Koncertowo-Wystawiennicze stało się motorem rozwoju rozwoju w naszej gminie, której tereny obok bogatego zasobu dziedzictwa kulturowego wyróżniają się także
malowniczym krajobrazem i interesującymi przyrodniczo
obszarami. Spektakle, koncerty i wystawy przyciągają turystów, którzy poznają piękno Roztocza.
Warto zaznaczyć, że statystyki dotyczące frekwencji
poprawiają się rokrocznie, a ponadto oferta kulturalna,
którą przedstawia Gminny Ośrodek Kultury, z roku na rok
będzie bogatsza. Tak sobie założyliśmy i choć to wyzwanie, idziemy obraną drogą.
Pomysły realizowane przez GOK są wspierane i akceptowane przez władze lokalne, co sprzyja rozwojowi oferty
kulturalnej. Konserwacja zabytku dała miejscowej ludności szansę na udział w życiu kulturalnym. Jednocześnie
zmieniło się jej podejście do niechcianego dziedzictwa.
Mieszkańcy mogą nieodpłatnie uczestniczyć w wydarze-

Fragment polichromii w nawie głównej w dawnej cerkwi greckokatolickiej pw. Złożenia
Szat Przenajświętszej Bogurodzicy na Krupcu, autor: E. Mauritzen, arch. prywatne

93

5. | Wizja lokalna: dziedzictwo kulturowe w rozwoju gmin – studia przypadków

DoM | Dziedzictwo obok Mnie

niach kulturalnych odbywających się w odremontowanym
obiekcie. Popularyzacja działań GOK w mediach, portalach społecznościowych oraz w ramach współpracy ze
stowarzyszeniami, gminami i miastami partnerskimi, wypracowana przy okazji realizowanych wydarzeń, jest czę-

w czasie działań I wojny światowej, po której został odrestaurowany w latach 20. XX w., oraz już po zakończeniu
II wojny światowej, kiedy to w 1946 r. został spalony przez
panoszące się na tych terenach bandy UPA jako niewygodny symbol polskości.
Ruiny teatru stały niezagospodarowane bardzo długo, bo aż do 1965 r. gruzowisko porastały drzewa i krzaki. Wtedy to Państwowe Gospodarstwo Rolne w Horyńcu
podjęło inicjatywę odbudowy. Wykonano projekty i przystąpiono do prac. Trwały one niemal osiem lat, budynek
oddano do użytku w 1973 r. z przeznaczeniem na Gminny
Ośrodek Kultury (GOK).
W tym też roku Teatr, już jako Gminny Ośrodek Kultury w Horyńcu, rozpoczyna swoją działalność. Niewątpliwie przejął rolę centrum życia kulturalnego gminy. Odbywały się w nim imprezy okolicznościowe, obchody świąt
państwowych, konkursy dla dzieci, skupiał się tu amatorski ruch artystyczny.
Wkrótce, bo już po trzech latach działalności, do Horyńca wróciły zespoły teatralne, by uczestniczyć w Festiwalu Teatrów Amatorskich. Impreza, początkowo o zasięgu wojewódzkim, stała się wydarzeniem ogólnopolskim,
a w niektórych edycjach europejskim. W 1976 r. zainaugurowano I Biesiadę Teatralną w Horyńcu-Zdroju. Dzisiaj
festiwal to już impreza o uznanej marce i posiadająca,
jak mówią uczestnicy, swojego ducha. Może ten duch to
właśnie duch księcia Ludwika? Biesiada Teatralna jest fantastyczną kontynuacją pierwotnej funkcji, stwarza mieszkańcom Horyńca-Zdroju oraz okolic znacznie oddalonych
od centrów kulturalnych możliwość udziału w spektaklach
teatralnych o uznanym poziomie artystycznym. Stanowi
również znakomitą promocję. Każdego roku w wydarzeniu bierze udział ok. 130 osób skupionych w 15 zespołach
teatralnych, a także znakomici jurorzy i obserwatorzy.
Po zmianach ustrojowych GOK funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury. Dzisiaj, w okresie wzrostu
świadomości kulturalnej, mówimy o kontynuacji tego, co
prawie 200 lat temu rozpoczął Ludwik Poniński. Kontynuacja ta jest wielopłaszczyznowa: od organizacji spektakli, koncertów, muzycznych festiwali, konkursów po
amatorski ruch artystyczny oraz działalność turystyczno-rekreacyjną.
Instytucja ﬁnansowana jest przez Gminę Horyniec-Zdrój oraz z własnych dochodów. W celu utrzymania
obiektu w dobrym stanie pozyskiwane są środki z funduszy unijnych.
W działalności najważniejszym kierunkiem jest praca
z dziećmi i młodzieżą, prowadzimy dla nich zajęcia muzyczne: naukę śpiewu i gry na instrumentach, taneczne, skupiające dzieci i młodzież w kilku zespołach tańca
współczesnego, klasycznego oraz latynoamerykańskiego, plastyczne, na których dzieci uczą się rysunku oraz
malarstwa. Działa tu także zespół folklorystyczny Czer-

ścią szeroko rozumianej promocji naszej gminy. W celu informacyjnym opracowano Kalendarz Imprez Kulturalnych
oraz założono proﬁl na Facebooku: Narol Kulturalna Stolica Roztocza, gdzie można znaleźć wszelkie informacje
odnośnie do wydarzeń kulturalnych.

Znaczenie Centrum dla lokalnej turystyki i kultury potwierdzają statystyki odwiedzin
byłej cerkwi na Krupcu w 2014 r.:

styczeń:
luty:
marzec:
maj:
lipiec:
sierpień:
wrzesień:

Narolskie Spotkania – ok. 400 uczestników
wizyta studyjna z Jarosławia „Baśniowa Kraina Podlasia” – ok. 50 uczestników
Gminne Święto Kobiet – ok. 200 uczestników
Roztoczańska Noc z Duchami – ok. 200 uczestników
Teatr Amatorski Florianum „To takie nasze” – ok. 250 uczestników
Festiwal im. Anny Budzińskiej – ok. 200 uczestników
Wizyta studyjna „Zamojskie Stowarzyszenie Chorych ze Stwardnieniem Rozsianym”
– ok. 50 uczestników
październik: Wizyta studyjna w projekcie DoM – ok. 50 uczestników z Polski i Norwegii
listopad:
Wystawa IPN autorstwa Agnieszki Jaczyńskiej o tematyce Sonderlaboratorium SS.
Zamojszczyzna „Pierwszy Obszar Osiedleńczy w Generalnym Gubernatorstwie”
– ok. 280 uczestników
grudzień: Wieczór kolęd – ok. 250 uczestników
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Turystów indywidualnych – ok. 800
Zorganizowane grupy turystyczne – ok. 12 grup liczących ponad 20 uczestników
Zorganizowane grupy turystyczne – ok. 5 grup liczących mniej niż 20 uczestników

Teatr w teatrze. Nowe życie starej funkcji
Gminny Ośrodek Kultury w Teatrze Dworskim
Gmina Horyniec-Zdrój
Janusz Urban
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Horyńcu-Zdroju

Historia teatru w Horyńcu-Zdroju zaczyna się w 1843 r.:
ulegając namowom swojego syna Ludwika Nikodema,
Leander Poniński, ówczesny właściciel dóbr horynieckich, rozpoczyna budowę teatru dworskiego. Wybudowany został w stylu późnoklasycystycznym. Ścianę frontową zdobią cztery jońskie pilastry oraz herb Ponińskich
,,Łodzia”. W teatrze tym grane były przedstawienia teatru
rodzinnego prowadzonego przez księcia Ludwika aż do
roku 1892. Jak można dowiedzieć się z lokalnych przekazów, grywały tutaj również teatry z niedalekiego Lwowa,
a nawet z Wiednia. Do dziś nie przetrwały rękopisy sztuk,
które wystawiane były przez zespół księcia Ludwika.
Najprawdopodobniej spłonęły w czasie działań wojennych wraz ze słynną biblioteką Ponińskich. Swoją funkcję
obiekt spełniał do końca XIX wieku. Teatr jako kolebka
kultury polskiej był dwukrotnie niszczony; pierwszy raz
Budynek Teatru Dworskiego w Horyńcu-Zdroju, autor nieznany, zdjęcie archiwalne

wona Jarzębina, skupiający osoby dorosłe podtrzymujące
znajomość dawnych melodii. W ofercie są również zajęcia
nauki języków. Drugim kierunkiem działalności jest organizowanie życia kulturalno-rozrywkowego poprzez różnego rodzaju koncerty w wykonaniu zespołów zarówno
amatorskich, jak i profesjonalnych. Są to koncerty symfoniczne, folklorystyczne, taneczne, wokalne. Ciekawym
elementem jest współpraca z zespołami i instytucjami
kulturalnymi z Ukrainy. W każdym miesiącu prezentują się
u nas zespoły zza naszej wschodniej granicy, stanowiąc
nie lada gratkę dla widzów, a zwłaszcza dla kuracjuszy
z naszych sanatoriów, podobnie jak występy zespołów
polonijnych z różnych części świata. Ważnym elementem
działalności ośrodka kultury jest organizowanie rekonstrukcji wydarzeń historycznych dotyczących naszego
terenu. Horynieckie Spotkania z Janem III Sobieskim stanowią taką właśnie inicjatywę i przybliżają widzom historyczne wydarzenia w regionie. Trzecim kierunkiem działalności jest turystyka. Organizujemy rajdy turystyczne,
prowadzimy wypożyczalnię rowerów, kijków do nordic
walking, wydajemy publikacje promocyjne w postaci map,
pocztówek i folderów. GOK skupia też wokół siebie lokalne stowarzyszenia, koła emerytów, koło kombatanckie,
Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ludowy Klub Sportowy
UNIA Horyniec-Zdrój.
Dzisiaj jesteśmy dumni, gdy mówimy turystom o dawnym teatrze dworskim, o magii tego miejsca i o tym, że
w Polsce są jeszcze tylko dwa teatry pochodzące z tego
okresu. Obiekt nie skupia się jedynie na działalności kulturalnej, tutaj spotykają się mieszkańcy na różnego rodzaju zebraniach, sesjach Rady Gminy, uroczystościach państwowych czy szkoleniach organizowanych dla różnych
grup społecznych. Tutaj przychodzi również niemal każdy
turysta przyjeżdżający do Horyńca-Zdroju, po informacje
o regionie oraz praktyczną pomoc w poruszaniu się po
naszej gminie.

Biesiada Teatralna – Teatr FROM POLAND, autor J. Urban,
arch. GOK w Horyńcu-Zdroju
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„Spotkajmy się w banku”. Zabytek jako miejsce spotkań
Dom Kultury „Dawny bank” w budynku Nordfjordeid Sparebank
Gmina Eid

96

Dom Kultury „Dawny bank” (Gamlebanken) usytuowany
jest przy zabytkowej ulicy Eidsgata w Nordfjordeid. Historia budynku jest niezwykle ciekawa. Początkowo był
siedzibą pierwszego banku otwartego w Eid w 1853 r. Nordjord Sparbanken kupił budynek w 1877 r., a użytkował go
od 1881 aż do 1963 r.
Konstrukcja budynku wykonana była z ręcznie heblowanego drewna pochodzącego z lasów gminy Eid, słynącej z dobrego budulca. Prace wykonali miejscowi rzemieślnicy. Kiedy oddawano budynek do użytku w 1881 r.,
ten nie był wówczas gotowy, a prace budowlane ciągnęły
się jeszcze w latach 90. XIX w. Po II wojnie światowej okazał się zbyt mały na rosnące potrzeby banku, w związku
z czym w 1949 r. dobudowano kolejne dwa piętra. Dokonano również zmian umożliwiających wstawienie większej
liczby okien. Czystość stylu architektonicznego obiektu
została tymi pracami bardzo zaburzona. Bank miał tego
pełną świadomość, jednak dobudówka pozostawała jedyną możliwością w okresie powojennym, kiedy o materiały
budowlane było niezwykle trudno. Czterdzieści lat później, około 1990 r., „szkody” naprawiono podczas szeroko
zakrojonych prac renowacyjnych.
W latach 60. minionego wieku Nordfjord Sparebank
potrzebował nowocześniejszej siedziby, więc wybudowano nowy lokal, a w 1963 r. bank opuścił dotychczasowe lokum. Przez kolejnych dwadzieścia lat wynajmował
budynek gminie, która utworzyła tam bibliotekę, jednak

Gerd Fløde Bjørlo
koordynator ds. kultury i promocji
Urząd Gminy Eid

z czasem i ona wymagała bardziej stosownego lokalu.
W związku z tym z początkiem lat 80. biblioteka przeniosła się w inne miejsce. Kondycja Gamlebanken była na
tyle zła, że bank rozważał jego rozbiórkę i postawienie na
działce nowego biurowca. Władze gminy Eid nie wyraziły
jednak zgody na to, aby najstarszy budynek przy Eidsgata
zniknął i bank ponownie wziął go w użytkowanie, inwestując 7–8 mln koron w prace konserwatorskie. W ich wyniku
przywrócono Gamlebanken oryginalny styl z 1881 r.
Nordfjordeid Sparebanken korzystał z budynku do
1997 r., kiedy to duże ograniczenia związane z charakterem
lokalu zmusiły go do zaprzestania działalności w tym miejscu. Grupa miejscowych entuzjastów dostrzegających
potencjał i możliwości związane z Gamlebanken wynajęła od banku budynek, który od tej pory wykorzystywany
jest jako galeria. Od 1998 r. Gamlebanken zarządzany jest
przez fundację Stiftinga Kulturhuset Gamlebanken.
Obecnie Dom Kultury Gamlebanken wykorzystywany
jest przede wszystkim jako lokal wystawowy: prezentowane są tu najróżniejsze formy wyrazu artystycznego. W budynku, od poddasza po piwnicę, znajdują się dzieła przeznaczone na sprzedaż. Każdego miesiąca organizowane
są tu wystawy znanych artystów, a lokal stał się centrum
sztuki i kultury w Nordfjordeid. W jasnych pomieszczeniach na pierwszym piętrze, gdzie można pograć na pianinie, odbywają się próby i kameralne koncerty uczniów
gminnej szkoły artystycznej.

Pomieszczenia biurowe w Gamlebanken zostały
wynajęte administracji opery regionalnej, która każdej
jesieni wystawia spektakl z obsadą złożoną zarówno
z profesjonalnych śpiewaków, jak i miejscowych amatorów. W związku z corocznym przedstawieniem w Operze Nordfjord Gamlebanken stanowi miejsce, w którym
spotykają się gwiazdy opery i wolontariusze. Podczas Jesiennych Tygodni Opery organizowane są tu kameralne
koncerty profesjonalnych śpiewaków. Występowała tu
m.in. międzynarodowa gwiazda sopranu, Elizabeth Norberg. Obok corocznych wydarzeń Opery Nordfjord na
aﬁszu Gamlebanken ﬁgurują również wydarzenia operowe organizowane przez fundację, na które zapraszani są
wybrani artyści.
W sezonie letnim w budynku Gamlebanken mieści się
także informacja turystyczna gminy Eid. Wówczas na dwa
miesiące zatrudnianych jest dwóch pracowników. Ich zadaniem jest m.in. dbanie o to, by wystawy sztuki były dostępne dla turystów przez cały ten okres.
Obok punktu informacji turystycznej biuro posiada tu
również Festiwal Rockowy Malakoﬀ. Ten coroczny festiwal
organizowany w lipcu na dawnym poligonie wojskowym
przyciąga do Nordfjordeid 15–20 tys. odwiedzających.
Wiosną i latem prowadzona jest tu sprzedaż pamiątek,
a tuż przed festiwalem lokal zamienia się w jego biuro.
Plac leżący przed Gamlebanken jest częstym miejscem spotkań. Można tu posiedzieć na ławce, pokrzepić
się kawą i norweskimi naleśnikami, a czasami również posłuchać koncertu. Pomieszczenia Gamlebanken doskonale nadają się do organizacji imprez, w związku z czym
wynajmowane są osobom prywatnym. Odbyło się tu
już niejedno wesele, a w 2013 r. uzyskano pozwolenie na

otwarcie pubu w klimatycznej piwnicy dawnego banku.
Jeśli pogoda dopisuje, goście mogą również korzystać
z ogródka.
Rewitalizacja dawnego budynku bankowego stanowi dobry przykład nadania cennemu zabytkowi nowych
funkcji. Było to możliwe dzięki dobrej woli władz gminy Eid, które nie pozwoliły na jego rozbiórkę, i pomocy
banku Sparebanken, który przeznaczył miliony koron na
odrestaurowanie będącego w opłakanym stanie obiektu.
Fakt, że Sparebanken wyremontował budynek, a następnie przekazał go fundacji Dom Kultury Gamlebanken, miał
decydujący wpływ na jego dzisiejszą działalność.
Prowadzenie Gamlebanken pozostaje jednak dużym
wyzwaniem. Budynek wymaga znacznych nakładów na
konserwację, a i rachunki za energię nie należą do niskich.
Możliwość wynajmowania obiektu wielu instytucjom jest,
jednym słowem, warunkiem jego funkcjonowania.
Gmina Eid jest ważnym partnerem dla właściciela
budynku, m.in. dlatego, że każdego lata ﬁnansuje działalność informacji turystycznej. Gospodarze Festiwalu
Rockowego Malakoﬀ pomagają również przy wystawach,
a sekretariat festiwalu ma tu niewielkie biuro. Ponadto
w budynku dawnego banku organizowane są przyjęcia
weselne oraz inne imprezy.
Działalność Gamlebanken możliwa jest dzięki niewielkim przychodom z bardzo licznych źródeł i dobrowolnej
pracy mieszkańców. Bez wolontariatu Gamlebanken nie
miałby racji bytu. Emeryci wykonują wszelkie możliwe
prace – od malowania po pracę w pubie. W każdy czwartek i piątek mają dyżury, dzięki czemu galeria pozostaje
otwarta, a dyrektor administracyjny robi wszystko co
w jego mocy, by działalność Domu Kultury była opłacalna.

Odzyskany dla mieszkańców: poligon jako centrum rekreacji
Poligon wojskowy
Gmina Eid

W Nordfjordeid leży największy poligon wojskowy w Norwegii, działający od XVIII w. aż do 1967 r. Z powodu działalności militarnej prowadzonej tu w XVIII i XIX w. do
Nordfjordeid napływało coraz więcej ludności. W efekcie
wzrosło zapotrzebowanie na rzemiosła, takie jak: rusznikarstwo, rymarstwo, szewstwo i wiele innych.
Schyłek XIX w. uznawany jest za czas świetności poligonu wojskowego, zwanego po prostu „Plassen”, który
skutkował dynamicznym rozwojem przybrzeżnego miaUczestnicy projektu z Polski i Norwegii przed domem kultury Gamlebanken,
autor E. Mauritzen, arch. Riksantikvaren

Polski wójt gminy Horyniec-Zdrój, uczestnik projektu, stwarza dobry nastrój
w Starym Banku, autor A. Kozioł, arch. prywatne

Gerd Fløde Bjørlo
koordynator ds. kultury i promocji
Urząd Gminy Eid

sta Nordfjordeid, o czym świadczą stare zabudowania przy
ulicach Eidsgata i Tverrgata. Jedne z pierwszych drużyn
sportowych i grup muzycznych w Norwegii miały początek w ćwiczeniowej działalności wojska na poligonie. W
2013 r. drużyna sportowa Eid i grupa muzyczna Eid świętowały swój jubileusz 100- i 150-lecia. Działalność na poligonie wojskowym prawdopodobnie przyczyniła się również
do powstania AS Norsk Fjordhestsenter, centrum hodowli
koników ﬁordzkich, w którym od 1986 r. organizowane
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są wystawy ogierów tej rasy. Podczas II wojny światowej
głości po II wojnie światowej. Co dwa lata w amﬁteatrze
stacjonowały tu siły okupanta. Gmina Eid przejęła teren w
wystawiany jest spektakl plenerowy „Elskhug & Eksis”
1972 r., a dzisiaj w miejscu poligonu znajdziemy duży park
z udziałem około 150 aktorów. Podczas przedstawienia
z zachowanymi budynkami, ścieżkami i pięknymi alejami.
dwie pary młode mają również możliwość zawarcia związDawny poligon wojskowy Ekserku małżeńskiego. Panna i pan młody
sisplassen stanowi niezwykle cenny zaby- Poprzez wykorzystaubierani są wówczas w tradycyjne stroje,
tek. Aleje tworzą piękny i zwarty krajobraz nie dawnego poligonu
a zaślubin dokonuje proboszcz paraﬁi.
parkowy, a budynki, wcześniej pełniące wojskowego do nowych
Na terenie poligonu organizowany jest
funkcję koszar dla wojsk obrony, zosta- celów widzimy, że histoco roku Malakoﬀ Rockfestival – festiwal
ły w 1981 r. przekształcone w muzeum. ria lubi się powtarzać.
rockowy, który przyciąga do miasteczka
Chociaż muzeum ostatecznie zamknię- Dzisiaj jest on miejscem
grono młodzieży i dorosłych z całego
to, odnowione budynki wynajmowane są spotkań przy okazji wykraju. Na tym lipcowym festiwalu występrzez cały rok jako miejsca spotkań har- darzeń kulturalnych, dzię- pują najlepsze zespoły rockowe z Norcerzy, Klubu Miłośników Psów i kółka prac ki którym do Nordfjordeid wegii oraz grupy zagraniczne. Chociaż
ręcznych. Poza tym użytkowane są przez znowu przybywają tłumy,
festiwal opiera się głównie na wolontastowarzyszenie „Plassens Venner”, utwo- tym razem w cywilu.
riacie, zatrudniane są specjalne grupy
rzone w 1999 r. i zrzeszające lokalnych eni ﬁrmy odpowiedzialne za poszczególne
tuzjastów, jak również przez osoby prywatne, które orgaelementy festiwalu, m.in. punkty gastronomiczne, miejnizują tu różnego rodzaju wydarzenia. Łącznie na terenie
sca campingowe i przygotowanie scen.
poligonu znajduje się pięć budynków, z czego trzy są barPoprzez wykorzystanie dawnego poligonu wojskowedzo stare. Domy w stylu dawnych spiżarń datowane są na
go do nowych celów widzimy, że historia lubi się powta1781 i 1793 r. Gmina Eid była przychylna dalszemu uatrakrzać. Dzisiaj jest on miejscem spotkań przy okazji wydacyjnianiu tego miejsca przy współpracy z jej władzami.
rzeń kulturalnych, dzięki którym do Nordfjordeid znów
Opracowano plan stworzenia osobnej części rekreacyjnej
przybywają tłumy, tym razem w cywilu.
– Jektehola, miejsca, w którym dawniej prano odzież żołFakt powierzenia przez gminę poligonu Stowarzyszenierzy odbywających ćwiczenia w Nordfjordeid. Jektehoniu „Plassens Venner” był niezwykle istotny dla sukcesu
la jest dzisiaj niezwykle atrakcyjną częścią Plassen, gdzie
przedsięwzięcia polegającego na przekształceniu parku
znajduje się budynek dawnej pralni, zaadaptowany do
w atrakcyjne miejsce spędzania wolnego czasu. Sprawy
współczesnych celów, który każdy może wynająć. Wiele
mogły pójść zupełnie innym torem. Zaraz po tym, jak gmiosób lubi tu grillować. Również tutaj zaczyna się ścieżka
na przejęła teren w 1972 r., obszar chciano przeznaczyć pod
idąca wzdłuż rzeki Eidselva.
zabudowę przemysłową. Po ciężkich starciach politycznych
W 2004 r. na terenie dawnego poligonu zbudowano
udało się jednak uratować większość dawnego poligonu.
kamienny amﬁteatr, naturalne miejsce spotkań podczas
Dzięki Malakoﬀ Rockfestival czy spektaklowi Elskhug
obchodów różnych świąt, takich jak: Dzień Konstytucji
og Eksis o poligonie i miasteczku Nordfjordeid zrobiło
17 maja i 8 maja, upamiętniający odzyskanie niepodlesię głośno. Duża liczba odwiedzających stworzyła zapo-

trzebowanie na handel, wynajem pokoi i kawiarnie, które
rozkwitają podczas wydarzeń, a w szczególności w czasie
trwania festiwalu. Atrakcje te mają również wydźwięk społeczny, gdyż przy ich organizacji pracuje wielu wolontariuszy – zarówno na scenie, jak i poza nią, jak w przypadku
Festiwalu Rockowego Malakoﬀ. Miejscowe zespoły mają

Festiwal rockowy Malakoff na poligonie w Eid, autor Ø. Torheim, arch. prywatne

Na poligonie odbywają się również spektakle, np. spektakl pt. Miłość i musztra,
autor S. Nesbakk, arch. prywatne

także szansę zaistnieć podczas festiwalu. Wspólne imprezy przyczyniają się do tworzenia tożsamości i poczucia
przynależności do miejsca u osób, które w nich uczestniczą. Istotną kwestią są również spotkania ludzi w różnym
wieku – w wydarzeniach udział biorą przecież młodzi,
dzieci, ale i seniorzy z Eid.

Wojenna przeszłość i pokojowa teraźniejszość twierdzy
Twierdza Fjell
Gmina Fjell

Berit Vik
doradca ds. kultury
Urząd Gminy Fjell

Twierdza Fjell położona jest na wyspie Sotra w gminie Fjell,
dowie zatrudnionych było od 1500 do 2000 niemieckich
na zachód od Bergen. Została zbudowana przez niemiecżołnierzy oraz norweski kontyngent składający się z okokie siły okupacyjne podczas II wojny światowej i stanowiła
ło 300 mężczyzn. Budowa tak wielkiej maszyny wojennej
część hitlerowskiego Wału Atlantyckiego
niedaleko Fjell musiała wywrzeć silne
(Atlanterhavsvollen). Podczas okupacji Obecnie twierdza Fjell
wrażenie na mieszkańcach dotychczas
Norwegii w latach 1940–1945 wzdłuż wy- wykorzystywana jest
spokojnej nadmorskiej wioski.
brzeża rozmieszczono około 300 baterii głównie jako muzeum
Baterie artylerii nadbrzeżnej zbudoartylerii nadbrzeżnej. Zadaniem twierdzy i teren, na którym orwane podczas działań wojennych częFjell była obrona dostępu do miasta Ber- ganizowane są różne
sto nie były używane od czasów wojny.
gen, a stacjonowały w niej różne oddziały wydarzenia. Każdego
Twierdza Fjell została jednak przejęta
Wehrmachtu. Twierdza była największą roku muzeum odwiedzaprzez Obronę Wybrzeża i stanowiła funbudowlą tego rodzaju, jaką wzniesiono ne jest przez 5000 gości,
dament odbudowy norweskiej artylew Norwegii w czasie okupacji, uznawano a na koncerty przybywa
rii nadbrzeżnej podczas zimnej wojny.
ją za najsilniejszą budowlę fortyﬁkacyjną zwykle około 500–600
Twierdzę wykorzystywano jako stację
osób.
w północnej części Europy.
radarów, dzięki której obserwowano
W centrum twierdzy znajdowała się
ruch żeglugowy. System okopów wraz
armata o trzech lufach o kalibrze 283 mm, pierwotnie zloz 30 bunkrami wyposażonymi w stanowiska strzelnicze
kalizowana na niemieckim krążowniku pancernym „Gneipozostał nienaruszony i dziś traktowany jest jako zabytek
senau”. Wokół armaty powstała złożona infrastruktura
związana z jej obsługą, dostawą amunicji, obszerne stanowisko dla artylerii obrony bliskiej z ponad 600-metrowymi okopami i dużej baterii dział obrony przeciwlotniczej.
Życie we wsi Fjell diametralnie się zmieniło, kiedy
wkroczyły do niej siły niemieckie. Prace nad budową
twierdzy Fjell wymagały dużych nakładów ﬁnansowych.
Wiele budynków mieszkalnych i użytkowych, takich jak
kościół czy szkoła, zostało zarekwirowanych. Przybycie
Niemców wiązało się z koniecznością budowy domów
dla żołnierzy, pracowników, więźniów i innych osób, których praca była potrzebna do wzniesienia twierdzy Fjell.
W ciężkich pracach budowlanych, trwających od października 1942 do maja 1945 r., uczestniczyło przynajmniej
2000 jeńców, z których większość stanowili Rosjanie.
Więźniowie byli skoszarowani w barakach rozmieszczonych w różnych częściach wioski. Poza jeńcami przy buTzw. rosyjska ścieżka – budowana z kamienia przez rosyjskich więźniów, prowadzi
do dawnego stanowiska armatniego w Twierdzy Fjell, autor K. Andersland,
arch. prywatne
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militarny z czasów II wojny światowej. Obrona Wybrzeża
zakończyła działalność stacji radarów w 2004 r., a w tym
samym czasie Dyrekcja ds. Dziedzictwa Kulturowego
zadecydowała o wpisaniu twierdzy Fjell do rejestru zabytków, uznano ją za cenny przykład obiektu inżynierii
wojskowej. Obecnie w regionie nie jest prowadzona działalność militarna, ale cywilne radary kontrolujące żeglugę
pozostają w użyciu. Miejsce może być też nadal wykorzystywane do ćwiczeń Obrony Wybrzeża.
Mimo obecności Obrony Wybrzeża na terenie obiektu organizacja pozarządowa Związek Obrony Sotra i Øygarden (SØF – Sotra og Øygarden Forsvarsforening)
przeprowadziła w latach 90. minionego wieku szeroko
zakrojone prace, mające na celu zabezpieczenie twierdzy
i przystosowanie jej do potrzeb zwiedzających. Dzięki publicznym i prywatnym środkom SØF udało się wznieść budynek (Kanontårnet) nad stanowiskiem armatnim, w którym dzisiaj mieszczą się kawiarnia, mała sala konferencyjna
i muzeum. W 2007 r. przy współpracy z gminą stowarzyszenie utworzyło Stiftinga Fjell Festning, niezależną fundację, będącą właścicielem muzeum. W §2. dokumentu
fundacji Stiftinga Fjell Festning czytamy, że celem jej działalności jest „konserwacja, doposażenie i przekształcenie
twierdzy Fjell oraz innych umocnień w ciekawy zabytek
wojenny. Twierdza ma stanowić interesującą atrakcję turystyczną, przynoszącą zyski.”
Od 1 stycznia 2008 r. twierdza Fjell jest częścią Muzeum Vest, odpowiedzialnego za historię czasów wojny i okupacji w okręgu Hordaland. Wspólnie z fundacją
Stiftinga Fjell Muzeum Vest odpowiada za zarządzanie
twierdzą, jej ochronę oraz przekształcenie tego miejsca

w centrum życia kulturalnego, społecznego i gospodarczego. Przed rozpoczęciem prac niezbędne jest jednak
zawarcie szeregu pisemnych umów pomiędzy trzema
stronami, tzn. Fundacją Stiftinga Fjell Festning, Muzeum
Vest oraz gminą Fjell. Ponadto trzeba opracować plany
współpracy i umowy z właścicielami okolicznych gruntów
oraz zapewnić ﬁnansowanie prac.
Obecnie twierdza Fjell wykorzystywana jest głównie
jako muzeum i teren, na którym organizowane są różne wydarzenia. Każdego roku muzeum odwiedzane jest
przez 5000 gości, a na koncerty przybywa zwykle około
500–600 osób. Wielu mieszkańców użytkuje ten teren do
celów rekreacyjnych o każdej porze roku można tu spotkać spacerowiczów, a zimą narciarzy na biegówkach. Ambicją gminy Fjell jest uczynienie z twierdzy jeszcze bardziej
atrakcyjnego obszaru rekreacyjnego oraz kulturalnego.
Gmina pracuje teraz nad zaprojektowaniem uniwersalnego szlaku biegnącego przez teren, z uwzględnieniem najnowszych technologii, tak by obiekt był
możliwie jak najbardziej użyteczny dla odwiedzających.
Poprawa pozostałych szlaków i ustawienie wzdłuż nich
tablic informacyjnych również znajduje się na liście zadań priorytetowych związanych z obiektem, które stowarzyszenie realizuje we współpracy z wolontariuszami
i innymi instytucjami. Muzeum Vest zależy na lepszym
wykorzystaniu obiektu do przekazu historii czasów wojny i niemieckiej okupacji. Opracowało ono program dla
młodzieży szkolnej, podczas którego młode pokolenie
miejscowych ma okazje posłuchać o wydarzeniach historycznych z lat 1939–1945.
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