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Prof. -H'. dr hab. arch. Janusz Bogdanowki 
Przewodniczący Ogólnopolskiego Programu MKiS 
OCHRONA I KONSERWACJA 

ZABYTKOWEGO KRAJOBRAZU K U L T U R O W E G O 

Ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego 
od województwa do gminy 

Krajobraz jest obliczem - fizjonomią środowiska, w którym żyjemy. Ma to me tylko znaczenie współczesne, na co 
dzień, ale również znaczenie, i to ogromne, dla poczucia tożsamości. Stanowi je identyfikacja społeczna z miejscem za-
mieszkania, regionem, na koniec z krajem - „małą" i „wielką" ojczyzną. I tu właśnie zakodowane w krajobrazie „znaki 
historii" odgrywają zasadniczą rolę dla mieszkańca w powiązaniu z tą właśnie, a nie inną okolicą. Związek ten ma dwa 
wymiary. Jednym jest specyfika wynikająca z naturalnego regionu geograficznego, dla Kaszubów zatem - morze, dla 
górali -- góry. Drugi, i nie mniejszy, to łączność z rodzimą tradycją - takiej, a nie innej historii ziemi rodzinnej, tradycji 
budownictwa i form osiedleńczych, a więc związek z tymi, a nie innymi, otaczającymi mieszkańców widokami. Kujawy, 
Podhale, Powiśle, tak jak szerzej ujęte Mazowsze, Wielkopolska, Śląsk mają swoje rodzime i jakże zróżnicowane kraj-
obrazy kulturowe. Skupione od średniowiecza wśród szerokiego rozłogu pól, akcentowane wieżami zabytkowych kościo-
łów ziemie Opolszczyzny to postać krajobrazu zupełnie odmienna od pociętych kanałami i groblami pejzaży Żuław. Nie-
mniej każdy z nich jednoznacznie wiąże się z pojęciem rodzimości dla ich mieszkańców. Ta też właśnie swojskość zasłu-
guje dziś na szczególną uwagę, opiekę i zachowanie jako zabytek, nie jak do niedawna ograniczany do wybranych bu-
dowli, ale jako całostka tradycyjnego krajobrazu. 

Europejski ruch na rzecz ochrony i zachowania regionalnej rodzimości ma swoje dawne początki. Wystarczy wspomnieć, 
iż znany francuski działacz społeczny, Jaurez, jeszcze na początku stulecia głosił, iż „zachowanie rodzimych tradycji to nie 
przechowywanie popiołów, lecz utrzymywanie gorejącego płomienia". W polskim ustawodawstwie, już w trakcie odzyski-
wania niepodległości, odnotowano potrzebę ochrony walorów kulturowego krajobrazu miast, miasteczek i wsi (Ustawa Ra-
dy Regencyjnej). W 1976 przyjęliśmy konwencję ochrony światowego „dziedzictwa kulturalnego i naturalnego" (Konwen-
cja..., Dziennik Ustaw nr 32, poz. 190), w której znamienny jest zapis o potrzebie zespolenia ochrony zabytków właśnie 
z krajobrazem (jw. I, art. 1). W roku 1991, uchwalona z inicjatywy Sejmu nowelizacja Ustawy o ochronie dóbr kultury, wpro-
wadziła pojęcia ochrony historycznego krajobrazu w postaci rezerwatów oraz parków kulturowych i stref ochrony konser-
watorskiej. Celowo równolegle do zapisu fonu ochrony przyrody (rezerwaty, parki i obszary krajobrazowe). 

Następstwem tego było wniesienie właśnie przez nas i przyjęcie na europejskich obradach KBWE w Krakowie (1991) 
w końcowych zapisach potrzeby ochrony historycznych krajobrazów kulturowych w państwach Europy. W ślad za tym 
przyjęto włączanie ich w listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Tak więc istnieją pełne podstawy do stworzenia systemu ochrony tych krajobrazów także w naszym kraju. Staje się to tym 
ważniejsze, iż w powszechnym odczuciu nasz rodzimy krajobraz pogrąża się w brzydocie chaosu urbanizacyjnego żywiołu. 

Wychodząc naprzeciw potrzebie przeciwstawienia się temu, Ministerstwo Kultury i Sztuki rozpoczęło działanie na 
rzecz stworzenia „programów krajowych" w szeroko rozumianym pojęciu ochrony zabytków. Tak też już w roku 1995, 
podjęte po raz pierwszy w Europie, zostały sfinansowane przez resort prace nad tematem „Ochrona i konserwacja zabyt-
kowego krajobrazu". Obecnie są one w pełnym toku i w trakcie wykonywania jest zarówno opracowanie dotyczące po-
szczególnych województw (z górą połowa bądź ukończonych, bądź w trakcie wykonywania), jak też opracowanie zbior-
cze dla całego kraju, a także modelowe dla gmin oraz ustawowych rezerwatów, parków kulturowych, stref ochrony kon-
serwatorskiej. Wszystko w dostosowaniu do potrzeb Ustawy o planowaniu przestrzennym i Prawa budowlanego. 

Krajowy „Program ochrony i konserwacji zabytkowego krajobrazu kulturowego" pod patronatem Ministerstwa Kultu-
ry i Sztuki, Generalnego Konserwatora Zabytków zakłada, iż krajobraz jest dobrem nadrzędnym, a jego ochrona powin-
nością obywatelską całego społeczeństwa - jako ważnego elementu tożsamości kulturowej i związków regionalnych. 

Zharmonizowany krajobraz kulturowy jest wyrazem ładu przestrzennego, dyscypliny społecznej i zgodnego osiągania 
celów wspólnoty lokalnej czy regionalnej, a jego dewastacja świadczy o braku gospodarności, egoizmie społecznym, za-
spokajaniu doraźnych, a nie planowanych celów. 

Celem programu zatem jest: 
1. Wypracowanie zasad tworzenia jednolitego systemu ochrony wartości kulturowych Polski stosownie do znowelizowa-

nej Ustawy o ochronie dóbr kultury w nawiązaniu do ochrony wartości przyrodniczych. Pełne rozpoznanie zasobu i je-
go waloryzacja na podstawie jednolitej metody opracowania porównywalnych wytycznych na rzecz Państwowej Służ-
by Ochrony Zabytków - dla kraju, a kolejno wszystkich województw, wreszcie i gmin. 

2. Opracowanie wniosków dających podstawy do zmiany zapisów w ustawodawstwie dotyczącym ochrony dóbr kultury 
oraz ochrony przyrody, w sposób zapewniający jedność działań i podejmowanych wspólnych przedsięwzięć w zakre-
sie ochrony krajobrazu. 

3. Zbudowanie, stosownie do Ustawy o planowaniu przestrzennym, wielkoprzestrzennego systemu obszarów chronio-
nych, w których różne formy ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego będą się wzajemnie uzupełniać w po-



wiązaniu z kompleksowym systemem ochrony przyrody - parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary krajobrazu 
chronionego, rezerwaty, pomniki. Wszystko celem integracji programów ochrony i kształtowania krajobrazu i prze-
strzeni geograficznej Polski, od gminy przez planowane powiaty i województwa po cały kraj. Stworzenie zatem pod-
staw integracji działań resortowych służb ochrony. 

Kierunki realizacji programu zmierzają zatem ku temu, by: 
a) Zabytkowy krajobraz kulturowy uzyskał w pełni rangę obiektu chronionego jako dobro kultury. 
b) Objąć krajobraz pracami studialnymi i opracowaniem wniosków na podstawie jednolitej metody, zmierzającej do po-

wstawania wytycznych postępowania konserwatorskiego przy ochronie konkretnych przestrzeni kulturowych. 
c) Prowadzić interdyscyplinarne badania, wykonywać dokumentację na rzecz rozpoznania zasobu i wartości krajobrazu 

kulturowego. Łącząc wysiłki służb ochrony zabytków i ochrony przyrody w zakresie wspólnych badań, wyznaczania 
i ustanawiania obszarów ochrony krajobrazu oraz sprawowania opieki nad nim. 

d) Koordynować współpracę między instytucjami zajmującymi się planowaniem przestrzennym, ochroną dóbr kultury 
i ochroną przyrody: administracją rządową, samorządową, wyższymi uczelniami oraz pozaakademickimi placówkami 
naukowymi, organizacjami i stowarzyszeniami, opierając się również na współpracy z pozostałymi krajowymi progra-
mami: ochrony zabytkowych obiektów drewnianych, ochrony zabytkowych dworów i zespołów pałacowych oraz 
ochrony i konserwacji miast historycznych i zabytków fortyfikacji. 
Podane tu opracowania, obejmujące problem ochrony krajobrazu kulturowego od zasadniczej strony opracowań plani-

stycznych, stanowią swoisty punkt wyjścia do rozwiązywania zagadnienia. Modelowe ujęcia od skali województwa do 
gminy, dając wyraz potrzebom i sposobom ochrony w nawiązaniu do możliwości działania przez planowanie przestrzen-
ne, przedstawiają metodę działania w odpowiedzi na różne potrzeby i w różnych zakresach. Jednolitość podstaw meto-
dycznych umożliwia ciągłość poczynań, najpierw w zakresie różnych obszarów od województwa do gminy. Dalej też 
w odniesieniu do różnych rodzajów problematyki, przedstawionych tu w zastosowaniu do odmiennych, a typowych ro-
dzajów krajobrazu. Wreszcie odnosi się również do możliwości wykonania opracowań, tak w ujęciu pełnym, jak i upro-
szczonym. Tym sposobem przedstawiono tu zarówno instrukcje do działania, jak też przygotowane na tej podstawie kon-
kretne przykłady wsi. Pięć, na koniec, podanych przykładów dotyczy różnych wybranych specjalnie obszarów obejmują-
cych typowe rodzaje problematyki krajobrazowej. 

Ukazane tu działania zmierzające do ochrony potencjalnych zabytkowych krajobrazów kraju wynikają zarówno z usta-
wowego wprowadzenia pojęcia krajobrazu jako przedmiotu opieki, jak również z międzynarodowych porozumień zmie-
rzających do wpisania ich na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wypada również raz jeszcze wspomnieć, iż to 
ostatnie stanowi wkład Polski do europejskiego dziedzictwa, wynikający z wprowadzenia tego zakresu ochrony do dekla-
racji końcowej obrad KBWE w Krakowie (1991). 

Ogólnym i kierunkowym celem poczynań jest wyznaczenie na terenie kraju obszarów, w których zachowały się zabyt-
kowe krajobrazy, sukcesywne obejmowanie ich opieką, zgodnie z Ustawą o ochronie dóbr kultury w postaci rezerwatów 
lub parków kulturowych czy stref ochrony konserwatorskiej, i tworzenie w ten sposób krajowego systemu ochrony kraj-
obrazów kulturowych. Tak więc zaprezentowana tu seria opracowań stanowi pierwszą próbę stworzenia podstaw do po-
stępowania systematycznego i porównywalnego, drogą ujęcia jednolitą metodą działania. 
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Professor ordinary Janusz Bogdanowki 
The Chairman of National Project 
of the Ministry of Culture and Art 
PROTECTION AND CONSERVATION 

OF HISTORICAL CULTURAL L A N D S C A P E 

Protection of Historical Cultural Landscape 
from Province to Commune 

A landscape is the face - physiognomy of environment where we live. It's modern significance is of importance but it 
is also of paramount importance for the identity. It is the identity of public with its domicile, region and finally the coun-
try -"small" and "great" Motherland. Therefore, the "signs of history" encoded in the landscape are of fundamental role 
for citizens to feel related to this particular neighbourhood and not the other one. This relation is of two dimensions The 
first is a distinguishable feature attributed to the natural geographical region, for Kashubes it is the sea and for the 
Mountaineers - mountains. The second being as important is the relation to the family tradition, the particular history of 
homeland, the construction and settlement tradition, that is, the relation with the particular view surrounding inhabitants. 
Kujawy, Podhale, Powiśle, as well as Mazowsze, Wielkopolska, and Śląsk in general have their own native as well as 
diversified cultural landscapes. Focused in the wide fields since the Middle Ages accented with steeples the landscapes of 
the Opole region are totally different from the landscape found in Żuławy cut by canals and dams. However, each of them 
is related with the concept of nativity for their inhabitants. Today this nativity of landscape should be paid attention to, 
and its maintenance and preservation should not been limited to selected structures as it has been done recently but it 
should be considered as the entire traditional landscape. 

The European movement for the preservation and maintenance of the regional nativity has been established long 
time ago. Let's just recall that a French well-known activist, Jauree advocated already in the early twentieth that "the 
preservation of native tradition does not mean to maintain ashes but keep the ardent fire lit". Polish legislation noted 
the need to protect the cultural values of cities, townlets and villages (The Resolution of the Regent Council) already 
in the course of gaining independence. We adopted the convention on the world preservation of "cultural and natural 
heritage" in 1976 (Dz. U. No. 32, item 190 Convention). It amended the entry on the need to unite the monument and 
landscape preservation (as above I, Art. 1). The Amended Law on Culture Resources Protection passed at the initiative 
of the Sejm in 1991, has introduced the motion of historical landscape protection in the form of reserves, cultural parks 
and conservation zones. In purpose parallel to the entry on the forms of nature protection (reserves, parks and land-
scape areas). 

Initiated by us, it triggered the debate and adoption of the entry on the need for the protection of historical cultural land-
scapes in the European states provided for in the final document of the CSCE debates in Cracow (1991). As the result they 
were entered into the UNESCO World Heritage list. 

Therefore, there are full grounds to create the system of protection of these landscapes also in our country. It is more 
important as the general feeling is that our native landscape is lost in the ugliness of urban chaos. 

The Ministry of Culture and Fine Art in its attempt to oppose this trend has launched activities promoting the 
establishment of "domestic schemes" of monument protection as it is generally understood. The Ministry for the first 
time in Europe, financed the study of "Protection and Conservation of Historical Landscape" already in 1995. Today 
the studies are fully progressing; both the elaboration of particular provinces (more than a half of them completed 
or in progress) as well as the comprehensive studies of the entire country, a model study of gmina, statutory reserves, 
cultural parks and conservation zones, meeting the requirements of the Act on Physical Management and Building 
Law. 

The domestic Scheme of the Protection and Conservation of Historical Landscape under the auspices of the Ministry 
of Culture and Fine Arts, the Chief Conservator provides for that a landscape is a superior value and its protection is a 
civic duty of the entire society, being an important element of cultural identity and regional relations. 

A harmonised cultural landscape expresses a spatial order, social discipline and common achievements of targets of 
local or regional community. Its devastation reflects the lack of economical management, social egoism, meeting short-
term goals instead of long-term goals. 
Therefore the Program aims to: 
1. Elaborate rules as to the establishment of a consolidated protection system of cultural values of Poland adequately to 

the amended Act on Protection of Cultural Values in relation to the protection of nature values. The full study of 
resource and its restoration based on a consolidated method of elaboration of comparable guidelines for the State 
Protection of Historical Monuments, therefore the country and subsequently all provinces and finally communes. 

2. Elaborate motions to amend the provisions with respect to the protection of cultural values and nature protection in 
order to guarantee consolidated actions and mutual undertakings in the filed of landscape protection. 

3. Construct according to the Act on Physical Management, spatial system of protected areas with the different comple-
mentary forms of cultural and natural protection in relation with a complex system of nature protection: national parks, 
landscape parks, protected landscape areas, reserves, monuments. All this is targeted to integrate the programs of land-
scape protection and shaping and geographical space of Poland from a commune through the projected administrative 
districts to provinces and the entire country. Thus to provide basis for the integration of actions of the ministerial pro-
tection services. 
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The implementation of program is focused to: 
a) Guarantee that a historical cultural landscape would be fully recognised as the protected structure of cultural value. 
b) Include a landscape in the studies and motions based on the consolidated method aiming to elaborate conservation 

guidelines with respect to the protection of specific cultural space. 
c) Conduct interdisciplinary studies, documenting and reviewing the resources and value of cultural landscape. By join-

ing the efforts of monument and nature protection services as to the joint study, marking and establishing landscape 
protection zones and taking care of it. 

d) Co-ordinating the co-operation among the institutions involved in the physical management, protection of culture and 
nature; co-ordinating the state and local government administration, higher schools and other than university research 
institutions, organisations and associations also on the basis of other domestic schemes: protection of wood historic 
structures, protection of historic manors and palaces and protection and conservation of historical cities and fortifica-
tions. 
The elaboration referred to include the issued of cultural landscape protection as regards the fundamental physical man-

agement aspect. They constitute a starting point for the solution of issue. The model overview from the province to com-
mune expressing the needs and protection manners through the physical management present a procedure of responding 
to various needs and their different levels. A consolidated methodological base provides a unity of action, at first with 
respect to various areas from the province to commune. Further with respect to various problems submitted here, that are 
applied to various but typical landscapes. Also this provides a possibility to draw up full and simplified elaboration. 
Therefore both an instruction as well as specific examples of villages elaborated on it have been presented. Five exam-
ples submitted at the end show various, specially selected areas of typical types of landscape issues. 

The protection activities of potentially historical landscapes of Poland that have been presented here are attributed to 
the statutory introduction of the notion of landscape as the subject of protection, they also follow from the international 
agreements aiming to register them on the list of the UNESCO World Heritage. It should be pointed out again that the lat-
ter is the Polish contribution to the European heritage following from the introduction of this type of protection to the final 
declaration of the CSCE in Cracow (1991). 

The activities generally aim to mark areas in Poland of historical landscapes preserved and protected them successive-
ly in accordance with the Act on Protection of Culture, in the form of reserves or cultural parks or conservation zones and 
thus establishing a national system of cultural landscape protection. Therefore, the elaboration, which has been presented 
here, constitutes the first attempt to create a basis for systematic and comparable actions through consolidated method of 
activities. 
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C Z Ę Ś Ć I 

Instrukcja do 
Karty dziedzictwa 

kulturowego miejscowości 



Wstęp 
Zmieniająca się rzeczywistość społeczna i ekonomiczna, idące za tym zewnętrzne i wewnętrzne przeobrażenia kra-

ju, zmiany ustrojowe - głód demokracji, często rozumiany i realizowany jako nieograniczona swoboda działań, wolny 
rynek gospodarczy i pragnienie nadrobienia straconych dziesięcioleci - stwarzają poważne niebezpieczeństwo 
dla dziedzictwa kulturowego; można je nawet nazwać lawinowym procesem zagrożeń dla wszystkich składników te-
go dziedzictwa. Rozległość zjawiska, obejmującego szczeble lokalne, regionalne i krajowe, godzi przede wszystkim 
w tożsamość wspólnotową i narodową przez powszechny zalew kosmopolityzmu treści, formy i funkcji. W sposób 
szczególny grozi to zagładą tych wszystkich elementów, które tworzą lub powinny tworzyć zabytkowy, trwały zasób 
dziedzictwa kulturowego narodu. 

Taki stan rzeczy nakazuje uruchomienie intensywnych prac w celu stworzenia jak najszerszego rzeczowego zaplecza 
naukowego i metodycznego dla wszelkich działań konserwatorskich we wszystkich zakresach ochrony środowiska 
kulturowego. Przy współczesnym stanie wiedzy i świadomości społecznej należy łączyć te poczynania z ochroną środo-
wiska przyrodniczego. Kultura i natura są bowiem nierozdzielnymi składnikami cywilizacji, a ich wspólna ochrona -
prostą wykładnią jej poziomu. 

Rejestracja zasobów (kulturowych i przyrodniczych) umożliwiająca dalsze rozumowanie i działania zgodnie z podsta-
wową metodą analizy-syntezy była, jest i zapewne będzie przedmiotem dalszego rozwoju wszystkich dziedzin nauk 
o ziemi i nauk humanistycznych. Prezentowany materiał ma zatem stanowić próbę odpowiedzi na takie zapotrzebowanie 
w aktualnej rzeczywistości, określającej zadania służb konserwatorskich i wspomagającego je zaplecza naukowego. 

Zasadą naczelną Karty jest ogarnięcie całości zagadnień zasobu dziedzictwa kulturowego danej miejscowości w jej 
granicach administracyjnych (granice katastralne ze zmianami do czasów współczesnych), co poza historycznym uwarun-
kowaniem kształtujących go czynników ma też sens pragmatyczny. Ta „całostka historycznego środowiska kulturowego", 
kształtowanego do połowy XX w. (na ogół przez kilkaset lat), wydaje się najwłaściwsza do wyróżnienia i przyjęcia jako 
jednostka „miary" środowiska kulturowego. Zasadą proponowanego systemu ewidencji jest wspomniana całościowość 
ujęcia zwracająca taką samą uwagę zarówno na kształt sylwety miejscowości czyje j historyczny ustrój gruntowy, jak też 
jej historyczny zapis, tradycje (tzw. wartości niematerialne), aż po materialny zbiór bogactw dziedzictwa kulturowego, 
zbadanego i nie zbadanego, istniejącego i nie istniejącego, potwierdzonego źródłami - od archeologii po tzw. zabytki ru-
chome i nieruchome (te ostatnie rozumiane również w skali całych układów urbanistycznych i ruralistycznych). 

Ten sposób ujęcia wydaje się (przy uwzględnionym w merytorycznym podziale Karty, wyczerpującym opracowaniu 
historycznym i źródłowym) nowoczesnym sposobem gromadzenia argumentacji, będącej wynikiem rzeczowej wiedzy 
naukowej. Ona z kolei jest głównym narzędziem w realizacji wszelkiej działalności konserwatorskiej - tak bardzo po-
trzebnej chociażby w konstruowaniu współczesnych planów zagospodarowania przestrzennego, stymulujących przecież 
najszerzej obecne życie i przyszły kształt poszczególnych miejscowości, regionów i całego kraju. 

I. CEL I Z A S A D Y Z A P I S U 

Karta opracowana została w celu realizacji podstawowego zadania statutowego Ośrodka, jakim jest d o k u m e n t o -
wanie ś r o d o w i s k a k u l t u r o w e g o - jego z a p i s od skali krajobrazu kulturowego począwszy na detalu sztuki 
kończąc, zgodnie z przedmiotami ochrony określonymi w nowelizacji Ustawy o ochronie dóbr kultury. 
Karta ma stanowić: 

a. sygnalizację rozeznania stanu zasobów i stanu badań w chwili jej zakładania (dla poszczególnych działów), a także 
przegląd i informację o potrzebie programu badań w poszczególnych działach po jej założeniu; 

b. syntezę „monografii konserwatorskiej miejscowości" w chwili zamknięcia badań na aktualnym poziomie wiedzy we 
wszystkich działach Karty. 
Karta stanowi zbiór otwarty dla kontynuacji badań we wszystkich jej działach, w miarę postępu wiedzy i odkryć w po-
szczególnych dziedzinach nauk związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego. 

Karta dziedzictwa kulturowego miejscowości dzieli się generalnie na dwie części: arkusz główny i zestaw 14 metryk 
szczegółowych, te z kolei zawierają własne instrukcje i legendy. Układ ten, odpowiadający konstrukcji programów kom-
puterowych, pomyślany został także jako merytoryczny „podkład" pod najnowocześniejsze, komputerowe użytkowanie 
w zakresie udostępniania i przetwarzania danych. 

Wypełnianie arkusza głównego i metryk treścią ma stanowić zarówno zapis informacji istniejących w zbiorach służb 
konserwatorskich, jednostkach naukowych, archiwach, księgozbiorach, muzeach, zbiorach prywatnych, opracowaniach, 
jak też ich bieżące uzupełnianie. Nowością jest tu zgromadzenie na jednym arkuszu wykazu występujących, a także za-
nikłych na terenie danej miejscowości form historycznych i dóbr kultury, ich potwierdzenia w źródłach oraz odnotowa-
nia datowania od epoki kamienia aż po współczesność. 

Z kolei w poszczególnych 14 działach tematycznych, odpowiadających rzeczowemu zakresowi przedmiotów ochro-
ny, wyróżniono kilka nowatorskich ujęć, które są próbą rozszerzenia pojęcia zabytku do skali środowiska kulturowego. 
Intencją Karty jest zatem stworzenie monografii konserwatorskiej miejscowości, która w całości - od skali krajobrazu w 
jej granicach katastralnych (administracyjnych) aż po detal sztuki - jest przyjmowana jako dobro kultury. Do nowych ujęć 
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należy zaliczyć działy: I. Krajobraz, II. Archeologia, III. Historia, IV. Instytucje kościelne i świeckie, V. Wartości niema-
terialne, VII. Wieś - ruralistyka, a także systematykę potwierdzania danych w 7 grupach źródeł (dział XIV). Pozostałe 
działy - VI. Miasto - urbanistyka, VIII. Zabytkowe założenia zielone, IX. Zabytki przemysłu i techniki, X. Budownict-
wo i architektura, XI. Zabytki ruchome, XII. Etnografia, XIII. Muzea - archiwalia - księgozbiory - mają już utrwalone 
i sprawdzone w dotychczasowej praktyce ewidencji zabytków (głównie w tzw. kartach zielonych i białych oraz podob-
nych im innych kartach tematycznych ewidencji konserwatorskiej) wzory postępowania. XIV. Źródła - tu, w ujęciu po-
szczególnych metryk, starano się wprowadzić jedynie pewne modyfikacje i udoskonalenia sprawdzonych wzorów. 

II. U K Ł A D K A R T Y A R K U S Z A G Ł Ó W N E G O . Z A K R E S M E R Y T O R Y C Z N Y 

Arkusz główny Karty stanowi syntetyczny o b r a z - k l u c z rozeznania s t a n u u d o k u m e n t o w a n i a zasobów śro-
dowiska kulturowego danej miejscowości. 

Jest zatem z a p i s e m tego stanu w 13 działach odpowiadających rzeczowemu zakresowi przedmiotów ochrony zgod-
nie z art.5 Ustawy o ochronie dóbr kultury, z dn. 15.02.1962 r. z późniejszymi zmianami - I. Krajobraz, II. Archeologia, 
III. Historia, IV. Instytucje kościelne i świeckie, V. Wartości niematerialne, VI. Miasto - urbanistyka, VII. Wieś - ruralis-
tyka, VIII. Zabytkowe założenia zielone, IX. Zabytki przemysłu i techniki, X. Budownictwo i architektura, XI. Zabytki 
ruchome, XII. Etnografia, XIII. M u z e a - a r c h i w a l i a - k s i ę g o z b i o r y - o r a z z z a p i s e m s t a n u b a d a ń i potwierdzeń 
naukowych w dziale XIV. Źródła. 

Podział ten opiera się także na zróżnicowaniu stosowanym w warsztatach naukowych dyscyplin związanych z wiedzą 
o dziedzictwie kulturowym i jego ochronie. 

Kod owego zapisu jest realizowany w dwuetapowym systemie: 
Etap I - z a ł o ż e n i e (rozpoczęcie) Karty, dokonywane wyłącznie na arkuszu głównym (ze zbiorem fiszek-notatek jako 
załącznikiem) - dzieli się na 2 stopnie: 
- stopień 1. z a ł o ż e n i e , 
- stopień 2. r ó w n o l e g ł a w e r y f i k a c j a i b i e ż ą c e u z u p e ł n i a n i e . 
Etap I I - k o m p l e t o w a n i e Karty, dokonywane na drugim egzemplarzu arkusza głównego (ze zbiorem metryk szcze-
gółowych jako wypełnieniem stanowiącym główną naukową treść Karty). 

Realizacja etapu I polega na zakodowaniu w postaci: „0"(puste kółko) lub: „ C i " ( k ó ł k o w połowie zaczernione - da-
lej nazywane tu: półkółkiem) następujących informacji: 
- stwierdzenia, że dany element lub forma dziedzictwa kulturowego (wyszczególniona w którymś z 13 ww. działów) istnie-
je bądź istniała w danej miejscowości. Fakt ów jest odnotowywany w postaci „ 3 " (półkółka) w odpowiednim dla przedmio-
tu i odpowiadającym okresowi powstania polu (np.dział VIII. Zabytkowe założenia zielone, poz. 2. Ogrody dworskie, ko-
lumna: druga połowa XVIII w.) oraz w kolumnie „opr." (opracowania) działu XIV. Źródła (oznacza to, że przeszkolona oso-
ba zakładająca i wypełniająca Kartę tym arkuszem znalazła w tym dziale według podanej literatury podstawowej - w tym 
konkretnym przypadku np. w Ogrodach polskich G.Ciołka fakt istnienia ogrodu dworskiego w drugiej poł. XVIII w. i poda-
je na załączniku-fiszce, że owa informacja znajduje się w ww. książce na str. 126) - sposób tych odnotowań jest opisany 
w dalszej części instrukcji, podobnie jak pełny zestaw źródeł dla etapu wstępnego poszczególnych działów; 
- zasygnalizowania p r z y p u s z c z e n i a lub nie potwierdzonego w dostatecznym stopniu faktu występowania danej for-
my lub elementu dziedzictwa kulturowego w tej miejscowości w odpowiednim polu według ww. objaśnienia w formie 
„o" (pustego kółka). Ten fakt może umieścić w danym dziale wyłącznie specjalista na podstawie posiadanej wiedzy w ra-
mach warsztatu naukowego swojej dziedziny (m.in. np. ikonografia, dawne fotografie). Na fiszce-załączniku do wstęp-
nego arkusza głównego Karty - odnotowuje w podany dalej sposób przedmiot i źródło swojego przypuszczenia, np. gró-
dek stożkowy z XIII w. - na podstawie lustracji terenowej (S. Kołodziejski, 20.05.1993). 

Tak r o z p o c z ę t a Karta ma na arkuszu wstępnym, po wypełnieniu danych: - z literatury podstawowej (i innych źró-
deł - por. spis poniżej) i z sugestii specjalistów - mozaikę „pustych kółek" i „półkółek", które stanowią: 
- zakodowaną podstawową informację o zasobie dziedzictwa kulturowego miejscowości, odnotowaną w literaturze ogól-
nej (dla wszystkich działów), w zbiorach ewidencyjnych dokumentacji konserwatorskiej (dla wybranych działów); 
- zakodowaną s y g n a l i z a c j ę istnienia nie zbadanego lub częściowo zbadanego zasobu dziedzictwa kulturowego, któ-
re należy z a b e z p i e c z y ć i u d o k u m e n t o w a ć - „półkółka". 

Arkusz zawiera dane: nazwę miejscowości, gminy, województwa oraz identyfikator. 

Realizacja etapu II (uzupełnianie i kompletowanie Karty) polega wyłącznie na zakładaniu i w y p e ł n i a n i u m e t r y k 
s z c z e g ó ł o w y c h i obejmuje: 
- przeniesienie, potwierdzenie (weryfikację) danych z arkusza wstępnego i załączonych do niego fiszek; 
- k o m p l e t o w a n i e udokumentowanych (na podstawie pełnego rozeznania stanu badań) danych o formach i elemen-
tach zasobu dziedzictwa kulturowego: 

* w działach, 
* w komplecie działów (Karta „pełna" - ale „otwarta" dla stałego uzupełniania ze względu na rozwój wiedzy, odkry-

cia, badania, itd.). 
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Kod tego etapu stanowi drugi arkusz główny, zapełniony mozaiką wyłącznie „ p e ł n y c h k ó ł e k " z załączonymi zbio-
rami wypełnionych metryk szczegółowych. 

Reasumując można stwierdzić, że : 
- na etapie I, w stopniu 1. otrzymujemy odpowiedź na pytanie: 
co istniało lub istnieje w danej miejscowości i jest wstępnie potwierdzone (w literaturze przedmiotu lub ewidencjach); 
- na etapie I, w jego stopniu 2.: c o j e s z c z e tam istniało lub istnieje, ale wymaga d a l s z y c h b a d a ń , 
- na etapie II otrzymujemy odpowiedź na pytania: i l e , o j a k i c h c e c h a c h , g d z i e p o t w i e r d z o n y c h - form 
i elementów dziedzictwa znajduje się lub znajdowało w danej miejscowości oraz: c z y m s i ę c h a r a k t e r y z u j ą - ro-
la w krajobrazie, w periodyzacji dziejów, we współczesnych formach ochrony. 

Tak zaproponowany układ i sposób realizacji arkusza głównego pozwala na: 
- m o ż l i w i e s z y b k i e z a p o c z ą t k o w a n i e go przez Ośrodek Regionalny czy dany Oddział PSOZ; 
-gwarantuje bieżącą p r z y d a t n o ś ć dla służb konserwatorskich, zarówno w etapie wstępnym, jak i „pełnym" oraz 
umożliwia: 
- k o m p l e m e n t a r n o ś ć i i n t e r d y s c y p l i n a r n o ś ć niezbędne jako narzędzie; 
- arsenał-zaplecze dla nowoczesnej ochrony dziedzictwa kulturowego pojmowanego jako nierozerwalna c a ł o ś ć ; 
-jest przyczynkiem do p r o g r a m u b a d a ń n a u k o w y c h , określania ich pilności i hierarchizacji. 

Metoda pozyskiwania danych jest zróżnicowana w poszczególnych działach i etapach realizacji Karty, stosownie do 
warsztatu naukowego i stanu badań w danej dziedzinie. 

Na etapie I: w stopniu 1. obejmuje: 

Dla działu I: KRAJOBRAZ: 
-Naniesienie w postaci „pustych kółek" odpowiednich zakwalifikowań wstępnych w polach arkusza głównego elemen-
tów i form dziedzictwa wyszczególnionych wstępnie przez wszystkie pozostałe działy (np. stwierdzenie, że kościół jest 
dominantą, układ zabudowy istotnym elementem w panoramie, rozłóg pól zachowaną jednostką historyczną itd.). 
Stwierdzenia te w istotny sposób informują służbę konserwatorską i sygnalizują jej rolę owych elementów w krajobrazie, 
mogą również sugerować wstępnie formę ochrony („puste kółko" w kolumnie RZ (rezerwat kulturowy), PK (park kultu-
rowy), SOK (strefa ochrony konserwatorskiej). - W y p e ł n i a w y ł ą c z n i e s p e c j a l i s t a po założeniu na arkuszu po-
szczególnych działów. 

Dla działu II: ARCHEOLOGIA: 
- W stopniu 1. (wypełnia specjalista lub osoba przeszkolona) odnotowanie „półkółkiem" faktów dotyczących obiektów 
i form dziedzictwa archeologicznego potwierdzonego w: 

* A.Żaki, Archeologia Małopolski wczesnośredniowiecznej, Wrocław 1974, 
* S.Nosek, Zarys historii badań archeologicznych w Małopolsce, Wrocław 1967. 

- W stopniu 2. odnotowanie: „kółkiem pustym" sugestii dotyczących obiektów nie zbadanych lub częściowo zbadanych 
(tu zaleca się, aby ten sam specjalista na podstawie zasobu AZP równolegle założył „pełnymi kółkami" dział archeologii 
na drugim arkuszu głównym „pełnej" Karty, wypełniając jej metrykę szczegółową) - ze względu na istnienie AZP w y -
j ą t k o w o dla Archeologii sugeruje się takie działanie (!). Wówczas „Archeologia" na arkuszu wstępnym będzie pełniła 
rolę klucza dla programu badań archeologicznych w danej miejscowości. 

Dla działu III: HISTORIA: 
Odnotowanie w formie „półkółek" w odpowiednich polach i potwierdzeniach w kolumnie „opr"., w dziale Źródła, fak-
tów odczytanych z następujących pozycji: 

*sSłownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych Krajów Słowiańskich, t.I - XV + 2 t. suplementu. Warszawa 
1880-1902, 

* Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, Wrocław 1980-1994 (9 zeszytów), 
*Materialy do słownika historyczno-geograficznego z doby Sejmu Czteroletniego, Wrocław 1939-1960. 

Dla działu IV: INSTYTUCJE KOŚCIELNE I ŚWIECKIE: 
W analogiczny sposób jak dla działu HISTORIA: 

* ze źródeł ww. wymienionych oraz z: 
* B.Kumor, Archidiakonat Sądecki, Lublin 1964, t.8 i 9. 

Dla działu V: WARTOŚCI NIEMATERIALNE: 
Korzysta się głównie ze źródeł wytypowanych dla działów HISTORIA, INSTYTUCJE, ETNOGRAFIA. 

Dla działu VI: MIASTO - URBANISTYKA: 
Źródłami informacji powinny tu być: 

* Miasta Polskie w Tysiącleciu, Warszawa 1964, 
* F. Kiryk, Rozwój urbanizacji Małopolski, Kraków, 1970, 
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* „teki miast" w ROSiOŚK w Krakowie lub oddziałach PSOZ, lub ze zbiorów ODZ w Warszawie, 
* inne materiały kartograficzne odnoszące się do otoczenia miast, 
* plany katastralne i małoskalowe w lokalnych zbiorach. 

Opierając się na powyższych źródłach można określić w pierwszej kolejności „pustym kółkiem" w rubrykach „istniejące" 
i „nie istniejące" fakt zaistnienia układu oraz w rubrykach datujących udokumentowany wiek powstania lub istotnych 
przemian. Tu mogą wystąpić sytuacje złożone, np. przy odnotowywanym czasie powstania wobec zniknięcia lub zatarcia 
założenia, związać się one mogą „pustym kółkiem" z rubryką „nie istniejące" lub „pustym kółkiem przen". Z kolei mo-
że powstać ponowna lokalizacja, zatem w tejże pozycji będzie ona znów zaznaczona w określonym wieku oraz „pustym 
kółkiem" w rubryce „istniejące". Ta wielokrotność oznaczeń znajdzie swe wyjaśnienie na etapie II. 

Dla działu VII: WIEŚ - RURALISTYKA: 
Generalnie brak opracowań zbiorczych, zatem poza informacjami możliwymi do odnotowania ze źródeł ww. działów po-
zostają jedynie: 

* monografie powiatów, 
* zbiory, np. dotyczące obszaru Jurajskich Parków Krajobrazowych, tzw. karty uproszczone wsi (wg J.Bogdanowskie-

go), 
* mapy katastralne, 
* mapy 1:25 000 z okresu międzywojennego. 

Dopiero w stopniu 2. etapu wstępnego specjalista odnotowuje „ p u s t y m k ó ł k i e m " przypuszczenie lub oceny wstęp-
ne, np. bazując w zakresie rozłogu pól czy układu zabudowy na planach katastralnych (odnotowując na fiszce źródłowej 
autora danej sugestii czy przesłanki). 

Dla działu VIII: ZABYTKOWE ZAŁOŻENIA ZIELONE: 
Oprócz możliwości skorzystania z ww. źródeł w stopniu 1. etapu I specjalista lub przeszkolona osoba odnotowuje 
„półkółkami" informacje (podając na fiszce pozycję w źródle) z: 

* G.Ciołek, Ogrody polskie, wyd. 1 Warszawa 1960; wyd. 2, red. J.Bogdanowski, 1978, 
* Spis zabytkowych parków i ogrodów, Warszawa, 1992, 
* Spisy pomników i rezerwatów przyrody znajdujące u Wojewódzkich Konserwatorów Przyrody. 

Stosownie do istniejącego statusu prawnego wypełnia się „pustym kółkiem" rubryki: „rezerwat", „park kulturowy", 
(ewentualnie przyrodniczy, krajobrazowy), „strefa ochrony konserwatorskiej", „obszar krajobrazu chronionego". 

Dla działu IX: ZABYTKI PRZEMYSŁU I TECHNIKI: 
Oprócz możliwości skorzystania z niektórych źródeł, np. z działów HISTORIA i INSTYTUCJE, osoba zakładająca ten 
dział odnotowuje według ww. zasad ze źródeł: 

* Katalog zabytków budownictwa przemysłowego (30 powiatów), 
* Spis kart „białych" w lokalnym oddziale wojewódzkim PSOZ - odnotowując szczegóły odniesień na fiszce. 

Dla działu X: BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA: 
Przy analogicznych dopuszczalnych działaniach, jak podane wyżej, powinno się odnotować dane ze źródeł: 

* Spis zabytków architektury i budownictwa, red. K.Malinowski, Warszawa 1964 (49 tomów), 
* Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, Warszawa 1972-1974 (17 zeszytów), 
* Katalog zabytków sztuki w Polsce, 
* Zbiory kart „białych", ew. „zielonych" i fiszek adresowych w oddziałach wojewódzkich PSOZ. 

W stopniu 2. etapu I, specjalista odnotowuje kółkiem „pustym" dalsze przypuszczenia spoza ww. źródeł, podając na fisz-
ce dodatkowe źródło wiedzy. 

Dla działu XI: ZABYTKI RUCHOME: 
Osoba zakładająca ten dział na wstępnym arkuszu głównym, poza ww. źródłami, korzysta ze źródeł: 

* Katalog zabytków sztuki w Polsce, 
* Zbiory kart „białych" i fiszek w oddziałach wojewódzkich PSOZ. 

Specjalista wypełniający stopień 2. etapu I postępuje jak w przypadku ww. działu. 

Dla działu XII: ETNOGRAFIA: 
Oprócz możliwości skorzystania z ww. źródeł osoba zakładająca ten dział korzysta w stopniu 1. etapu I z następujących 
źródeł: 

* Polski atlas etnograficzny, red. J.Gajek, Warszawa-Wrocław 1964-1968, 
* Oskar Kolberg, Dzieła wszystkie, 1.1 -68 (np. dla historycznej ziemi krakowskiej - t.8), Wrocław 1961-1975, 
* Marian Pokropek, Atlas sztuki ludowej i folkloru w Polsce, Warszawa 1978, 
* Atlas gwar polskich, Wrocław (wyd. ciągłe od 1965), 
* Atlas polskich strojów ludowych, Wrocław (zeszyty od 1968), 
* Wykaz twórców ludowych. Kartoteka Stowarzyszenia Twórców Ludowych, 
* Katalog zabytków budownictwa i architektury, Wrocław (zeszyty od 1968). 
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Dla działu XIII: M U Z E A - ARCHIWALIA- KSIĘGOZBIORY: 
W stopniu 1. etapu I (wypełnia osoba przeszkolona odnotowująca na fiszce-załączniku numer strony z pozycji dla odpo-
wiedniego odnotowania na arkuszu) odnotowuje się na arkuszu wstępnym „półkółkami" istnienie w danej miejscowości 
instytucji wyszczególnionych w zestawie tego działu - w następujących pozycjach podstawowych: 

* Wykaz muzeów w Polsce, Warszawa 1993, 1995, 
Stanisław Lorentz, Przewodnik po muzeach i zbiorach w Polsce, Warszawa 1973, 
Marian Pokropek, Przewodnik po izbach regionalnych w Polsce, Warszawa 1980, 
Archiwa państwowe w Polsce. Informator, Warszawa 1982. 

W stopniu 2. etapu I specjalista odnotowuje „pustym kółkiem" znane mu fakty, np. likwidację instytucji w danej miejs-
cowości, jej przeniesienie, istnienie instytucji jw. nie wymienionej w ww. źródłach (odnotowując na fiszce bliższe infor-
macje). 

W dziale XIV: ŹRÓDŁA: 
Odnotowanie (w formie „pustych kółek" i „półkółek" w odpowiednich polach kolumn i rubryk potwierdzeń) oraz wpisa-
nie na zestawie fiszek na załączonym arkuszu: 
-parametrów (rzędnych i odciętych) danego pola wg umieszczonej na obrzeżach arkusza enumeracji, 
-treści danej informacji, symbolu lub nazwy danego źródła wg przyjętych wyżej zestawów podstawowych dla działów 
w zasięgu historycznej ziemi krakowskiej. 

* 
* * 

Komplementarność zapisu i zakresu merytorycznego Karty, jej konieczny podział na dwa etapy realizacji oraz spo-
dziewana przydatność sprawiają, że zachodzi pilna potrzeba wprowadzenia jej w życie. Stosowanie Karty powinno objąć 
pewien okres próbny jej praktycznej weryfikacji na większą skalę. 
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Instrukcja do metryki szczegółowej 
K R A J O B R A Z (metryki 1.1,1.2, 1.3) 

I. Cel i zasady zapisu 

Metryka składa się z 3 części, których głównym celem jest odwzorowanie stanu krajobrazu kulturowego danej miejs-
cowości w jego zasadniczych komponentach: 

- postaci (zakres przedmiotowy) (metryki 1.1, 1.2) - przede wszystkim tej uformowanej ręką człowieka, ale też ściśle 
powiązanej z formami utworzonymi przez naturę; 

- historii (zakres czasowy) (metryka 1.3) - czyli tzw. przestrzeni historycznej ujętej tu w dwóch podstawowych dzia-
łach: „ukształtowanie" i „pokrycie krajobrazu". 

Przyjęty zapis krajobrazu bazuje zatem na stosowanej w pragmatyce studiów konserwatorskich metodzie jednostek 
1 wnętrz architektoniczno-krajobrazowych (J. Bogdanowski, Metoda..., zob. niżej) i w najprostszym zastosowaniu powi-
nien przybrać tu postać syntezy studium konserwatorsko-krajobrazowego, opracowanego przez specjalistę dla danej miej-
scowości. Wiadomo jednak, że właśnie tego typu studiów najczęściej nie ma w archiwach konserwatorskich, wypełnie-
nie więc opisywanych tu części metryki (wyłącznie przez specjalistę) - ma na celu ewidencję zasadniczych składowych 
krajobrazu kulturowego miejscowości dla zorientowania służb konserwatorskich w jego zasobach i wartości. Powinno to 
umożliwić uzyskanie informacji, a w ślad za tym stosownej argumentacji i polityki konserwatorskiej w dziedzinie krajob-
razu w stosunku do współczesnych przekształceń krajobrazu w danej miejscowości. 

II. Układ metryki. Zakres merytoryczny 

Metryka 1.1 

Ta część metryki zawiera zapis krajobrazu miejscowości (wg J. Bogdanowski, Metoda jednostek i wnętrz architekto-
niczno-krajobrazowych (JARK-WAK) w studiach i projektowaniu (podstawowe wiadomości), Kraków, wyd. 1 1990, wyd. 
2 1994, ss.1-36) w ujęciu tabelarycznym i rozrysów panoramicznych. Zawiera ona zarówno wzór z opisami podanymi 
w „dymkach", jak też przykładowe wypełnienia załączone w „aneksie". 

Metryka składa się z: 
- części nagłówkowej, która podaje opisywany zasób dziedzictwa (tu KRAJOBRAZ), numer kolejny arkusza metryki, 

identyfikator i nazwę miejscowości; 
- stopki z datą oraz imieniem i nazwiskiem autora, który metrykę opracował; 
- części podstawowej, która zawiera 3 elementy: 
1 - w formie tabelarycznej w rubrykach poziomych: kolejne jednostki lub wnętrza architektoniczno-krajobrazowe, 
w kolumnach pionowych: 
1. liczba porządkowa, 
kodyfikacja - podzielona na 3 kolumny: 
2. nazwa geograficzna regionu, w którym miejscowość jest położona (wg J. Kondracki, Geograjia fizyczna Polski, War-

szawa 1965), 
3. kod zespołu jednostek architektoniczno-krajobrazowych (ZJARK) (jedynie w przypadku istnienia studium specjalis-

tycznego), 
4. kod jednostki architektoniczno-krajobrazowej (JARK) z zapisem symbolicznym form ukształtowania i pokrycia, 

umownie podanym w formie ułamka; część górna „licznik" - to kod form pokrycia terenu, np. Łz (h.l.) łąka z zadrze-
wieniami, historycznie las, część dolna „mianownik" - to kod form ukształtowania terenu, np. Rku - teren wyżynny, 
pocięty, skalisty, przyrzeczny, 

5. nazwa jednostki JARK, np. wzgórze zamkowe, park uzdrowiskowy, rynek, nawsie, kościół z obejściem, rozłóg pól etc., 
zasób - podzielony na 3 kolumny: 

6. kod jednostki ukształtowania JU - podział podstawowy: teren płaski, sfalowany, pocięty, wyżynny, górski - uszczegó-
łowiany w zależności od warunków badanego obszaru (np. wąwozy, roztoki, skały, obszary wodne etc.), 

7. kod jednostki pokrycia JP - podział podstawowy: obszary lasu zwartego, pociętego, enklaw leśnych i bezleśnych; bez 
zabudowy, z zabudową rozproszoną, luźną skupioną, zwartą - wiejską lub miejską - uszczegółowiany wg warunków 
konkretnej miejscowości, 

8. kod jednostki historycznej lub tradycyjnej JH - charakteryzującej możliwości wyróżnienia i utożsamienia z historyczny-
mi miejscami, nazwami lub granicami (np. Sąspów - Strona Kościelna, Strona Góralska, folwark Wymysłów, etc.) - od-
niesiony do odpowiednich pól metryk 3 ,4 i 5 (HISTORIA, INSTYTUCJE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE) i ich częś-
ci, waloryzacja: 

22 



9-14. waloryzacja kwalifikująca poszczególne jednostki do jednej z 6 grup wartości potencjalnej, a mianowicie I-III 
(kol.9-11) - grupy o wartości zabytkowej z historycznym, jednorodnym lub nawarstwionym układem w pełni czytel-
nym (I), czytelnym (II) lub czytelnym nawarstwionym (III), o zróżnicowanym stanie zachowania substancji zabytko-
wej odpowiednio: od dobrego poprzez różny aż po zaniedbany lub zdegradowany, IV- grupa tzw. współczesna, jedno-
rodna o dobrym stanie zachowania układu (kompzycji) i substancji (kol. 12) oraz V-VI (kol. 13-14) - grupy tzw. mie-
szane o dominujących układach współczesnych, niemniej zharmonizowanych z dawnymi i czytelnymi na tle stanu his-
torycznego (V) bądź z nimi sprzeczne z nieczytelnym układem historycznym (VI); 

II - w formie rysunkowej - zdjęcie bądź rozrys panoramiczny (ortogonalny lub perspektywiczny) sylwety miejsco-
wości, który może powstać w wyniku: a) zmniejszenia takiego rozrysu zawartego w specjalistycznym studium, b) 
sporządzenia przez specjalistę dla potrzeb niniejszej metryki, c) wykonania przez osobę przeszkoloną pod nadzorem 
specjalisty wg instrukcji podanej w załączeniu, który zawiera następujące komponenty krajobrazu dla ujęcia sylwe-
ty miejscowości: 

U - linie odwzorowujące krajobraz: płaski, sfalowany, pagórkowaty, górski i wysokogórski, 
P - formy wyrażające pokrycie terenu: łąki i pastwiska, pola w układzie łanów i niw, krzewy i żywopłoty, drzewa, ich 

skupiny i aleje oraz lasy, zabudowę - dawną i współczesną, wiejską i miejską - oraz ich charakterystykę w formie 
akcentów i dominant dawnych i nowych etc., 

E - elementów i odmian ww. form w postaci pociętego ukształtowania linii terenu; dolin, wód (jezior etc), jarów, grob-
li czy skal; 

III - w formie rysunkowej - strefy w ujęciu panoramy - zaprojektowano dolne pole pod rozrysem panoramicznym czy 
sylwetowym dla ewentualnego umieszczenia jego kopii z naniesioną waloryzacją czy strefowaniem konserwators-
kim, sporządzonymi wg przyjętej w studiach specjalistycznych pragmatyki postępowania (tzw. zobrazowanie wy-
tycznych konserwatorskich). 

Metryka 1.2 

Zawiera: 
- część nagłówkową, 
- stopkę, 
- cztery pola na umieszczenie pomniejszeń lub schematów: 

1. najbardziej charakterystycznego stanu historycznego (np.planu katastralnego), 
2. stanu aktualnego (np. wg mapy 1: 10 000 lub 1:25 000), 
3. podziału zasobu krajobrazu na jednostki JARK, 
4. określenia waloryzacji lub strefowania na bazie ww. jednostek. 

Metryka 1.3 

Dane historyczne odnoszące się do krajobrazu. Metryka ta pełni rolę pomocniczą, ma jednak dużą wartość poznawczą, 
gdyż dostarcza informacji o nazwach obiektów i ich lokalizacji. Składa się z części nagłówkowej, stopki oraz dwóch dzia-
łów: „ukształtowanie" i „pokrycie". W rubrykach przyjęto terminologię stosowaną w tej dyscyplinie. 

Dział „ukształtowanie" został podzielony na 4 rubryki, w których odnotowuje się chronologię, nazwę i lokalizację 
obiektów topograficzynch, poświadczonych przez źródła: 

1. krajobraz wyżynny i górski (góry, pagórki, sfalowania, grzbiety), 
2. krajobraz pocięty (doliny, wąwozy, jary, parowy, debrze), 
3. krajobraz skalny (jaskinie, groty, skały, ostańce), 
4. krajobraz wodny (rzeki, jeziora, starorzecza, smugi, wodońce, moczary, bagna, błota). 

Dział „pokrycie" został podzielony na 6 rubryk: 
5. lasy (bory, puszcze, dąbrowy), 
6- gaje, 
7. zarośla, 
8. łąki, 
9. pastwiska, błonie, 

10. pola. 

III. Sposób wypełniania 

Metryka 1.1 

Za najwłaściwsze i odpowiadające współczesnym standardom należy przyjąć wypełnienie w komputerze wg przykła-
dów podanych i skomentowanych w części ogólnej instrukcji. Niemniej w przypadku braku odpowiedniego sprzętu do-
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puszcza się bieżące wypełnienie metryki na maszynie czy nawet czytelnym pismem odręcznym i rozrysem roboczym. 
Może to stanowić jedynie materiał przejściowy do pełnego i ostatecznego sformułowania metryki, który m.in. umożliwia 
odsyłanie do innych metryk i głównego fundamentanego zbioru zapisek źródłowych. 

Metryka 1.2 

Zmniejszenia kserograficzne wklejane lub skanowane komputerowo w pola metryki po uprzednim ich opracowaniu na 
skalach oryginalnych ze stosownymi oznaczeniami i legendami skorelowanymi z treścią metryki 1.1 (w przypadku poz. 
3 i 4 - zasób JARK i waloryzacja - pozyskiwane są bądź z istniejącego studium, bądź doraźnie sporządzane przez spe-
cjalistę opracowującego metrykę). 

Metryka 1.3 

Standardowe wpisy w przygotowanych komputerowo schematach. Przed wypełnieniem metryk niezbędne jest usyste-
matyzowanie odnoszących się do nich fiszek źródłowych. 
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Instrukcja do metryki szczegółowej 
A R C H E O L O G I A (metryki 2.1, 2.2) 

I. Cel i zasady zapisu 

Metryka zawiera informacje o wszystkich źródłach archeologicznych ujawnionych dotychczas na obszarach zakreślo-
nych granicami poszczególnych miejscowości. Gromadzi zatem komplementarne dane służące studiom nad rekonstruk-
cją procesu dziejowego i przemianami krajobrazu kulturowego. Znajdzie zastosowanie w programowaniu właściwej 
ochrony konserwatorskiej oraz ustalaniu kierunków przyszłych badań archeologicznych. 

Podstawę opracowania metryki stanowią zasoby archiwalne instytucji gromadzących źródła archeologiczne i infor-
macje o nich, szczególnie konserwatorów zabytków archeologicznych, muzeów archeologicznych i muzeów regional-
nych. Należy ponadto wykorzystać informacje zawarte w dotychczasowej literaturze naukowej oraz dane pozyskane 
w wyniku podjętych dodatkowych badań poszukiwawczych i weryfikacyjnych w terenie. W przypadku opracowywania 
metryki posiadającej już dokumentację z badań prowadzonych w ramach programu Archeologicznego Zdjęcia Polski 
(AZP), treść metryki 2. jest skróconym zapisem danych zawartych w Kartach Ewidencji Stanowisk Archeologicznych 
(KESA), uzupełnionym informacjami pochodzącymi z dodatkowych badań terenowych i szczegółowej kwerendy w ar-
chiwach i literaturze. 

Metryka składa się z dwu arkuszy. Arkusz 2.1 zawiera dane opisowe, a arkusz 2.2 tworzy wycinek mapy w skali 
1:25 000 lub 1:10 000 z zaznaczoną lokalizacją wszystkich ujawnionych dotychczas stanowisk archeologicznych. 

II. Układ metryki. Zakres merytoryczny 

Metryka 2.1 

Metryka składa się z: 
- części nagłówkowej, która podaje: opisywany zasób dziedzictwa /tu ARCHEOLOGIA/, numer kolejny arkusza metry-

ki, identyfikator, nazwę miejscowości, 
- stopki z datą oraz imieniem i nazwiskiem autora, który metrykę opracował; 
- części podstawowej, podzielonej na 13 kolumn. 

W poszczególnych kolumnach zapisuje się następujące informacje: 
1. liczba porządkowa zapisu, 
2. numer obszaru Archeologicznego Zdjęcia Polski, 
3. numer stanowiska odkrytego na terenie miejscowości, 
4. numer stanowiska odkrytego na terenie obszaru Archeologicznego Zdjęcia Polski, 
5. rodzaj obiektu. Stosuje się tu określenia powszechnie przyjęte w archeologii: obozowisko jaskiniowe, obozowisko, 

osada, wieś, miasto, grodzisko, zamczysko, budowla rezydencjonalna (dom, dwór, pałac), pracownia lub obiekt pro-
dukcyjny, obiekt militarny, urządzenie lub obiekt komunikacyjny, budowla lub obiekt kultowy, cmentarzysko (płas-
kie, kurhanowe, ciałopalne, szkieletowe), skarb, moneta, ślad osadnictwa oraz inne określenia, 

6. przynależność kulturowa stanowiska. Należy używać określeń stosowanych w terminologii archeologicznej (wykaz 
podstawowych kultur zamieszcza R. Mazurowski, Metodyka archeologicznych badań powierzchniowych, Warszawa-
Poznań 1980, s. 146-149), 

7. chronologia stanowiska. Stosuje się następujące określenia: epoka kamienia (gdy nie jest możliwe ustalenie dokład-
niejszej chronologii), paleolit, mezolit, neolit, epoka brązu, okres halsztacki, okres przedrzymski, okres wpływów 
rzymskich, okres wędrówek ludów, pradzieje (gdy nie jest możliwe ustalenie dokładniejszej chronologii), wczesne 
średniowiecze, późne średniowiecze, czasy nowożytne. W miarę możliwości należy podać chronologię bezwzględną, 
wyrażoną wiekami - szczególnie dla trzech ostatnich okresów dziejów. Dla pradziejów pożądane jest natomiast okreś-
lenie faz wyodrębnionych okresów chronologicznych, 

8. rodzaj badań, w wyniku których uzyskano źródła i informacje o stanowisku. Stosujemy terminy: badania powierzch-
niowe, wiercenia archeologiczne, badania sondażowe, badania stacjonarne, odkrycia przypadkowe lub badania ama-
torskie, 

9. imię i nazwisko badacza stanowiska oraz data przeprowadzonych badań, 
10. nazwa instytucji przechowującej dokumentację z badań, 
11. nazwa instytucji przechowującej zabytki archeologiczne pochodzące z badań stanowiska, 
12. numer i data wpisu do Rejestru Zabytków Archeologicznych, 
13. numery metryk zawierających komplementarne dane oraz uwagi dodatkowe, 
Pole 14. literatura i dane archiwalne dotyczące poszczególnych obiektów archeologicznych. 
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Metryka 2.2 

Metrykę 2.2 tworzy wycinek mapy z zaznaczoną lokalizacją wszystkich stanowisk archeologicznych, odkrytych w gra-
nicach administracyjnych miejscowości. 

III. Sposób wypełniania 

Metryka 2.1 

Poszczególne stanowiska wpisujemy w kolejności przyjętej w dokumentacji AZP. W przypadku odkrycia nowego sta-
nowiska wpisujemy go na końcu listy. Nie wypełniamy wówczas kolumny 2 i 3, a numer stanowiska w miejscowości wpi-
sujemy po uzgodnieniach z właściwym konserwatorem zabytków archeologicznych. Wpisów dokonujemy pismem ma-
szynowym. Za najwłaściwsze i odpowiadające współczesnym standardom należy przyjąć wypełnianie w komputerze. 

Metryka 2.2 

Na arkusz nakleja się wycinek mapy 1:25 000 lub 1:10 000 z zaznaczoną lokalizacją stanowisk archeologicznych. 
W prawym dolnym rogu określa się skalę mapy oraz wrysowuje podziałkę liniową. 
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Instrukcja do metryki szczegółowej 
HISTORIA (metryki 3.1, 3.2) 

I. Cel i zasady zapisu 

W dziale HISTORIA sygnalizujemy wyłącznie najważniejsze zagadnienia dotyczące danej jednostki osadniczej. Wy-
bór zagadnień jest podporządkowany przede wszystkim tym dyscyplinom arkusza głównego, które w pełni dokumentują 
przetrwałe do naszych czasów dziedzictwo kulturowe. W metryce szczegółowej podajemy podstawowe dane historyczne 
odnoszące się w takim samym stopniu do miasta, wsi czy punktu osadniczego. Zgromadzone w tej metryce informacje 
stanowią zrąb, na którym powinna opierać się dalsza kwerenda i systematyzacja ewidencji. Dlatego też instrukcja do met-
ryki HISTORIA jest obszerniejsza niż w przypadku pozostałych działów. 

Dane historyczne są jednymi z najważniejszych, z jakimi zapoznać się musi konserwator zabytków. Jak dotąd, znacz-
na część gromadzonych przez służby ochrony zabytków dokumentacji pozostawia wiele do życzenia, jeśli chodzi o wy-
korzystanie, weryfikację i ocenę materiału historycznego. Nie wynikało to ze złej woli osób wykonujących ww. dokumen-
tacje, lecz z przekonania, że studium historyczne jest sprawą niemal marginalną, a co więcej, możliwą do wykonania nie-
jako „przy okazji" przez historyka sztuki czy architekta wykonującego swoją część dokumentacji. Często zapomina się 
0 tym, że historia, jak każda gałąź nauki, rządzi się swymi prawami, ma swą metodologię i zasób źródeł, wymaga pew-
nych umiejętności, których trzeba się nauczyć. Dlatego należy jeszcze raz podkreślić, że dokumentację historyczną zes-
połu czy obiektu winien robić historyk, a nie specjalista z innej dziedziny. 

Metryka szczegółowa HISTORIA dostarcza podstawowych danych dotyczących przeszłości miejscowości. Stanowią 
one bazę źródłową, do której odwoływać się będą niemal wszystkie metryki szczegółowe. Dlatego dane tu się znajdują-
ce muszą być rzetelne, fachowo sprawdzone i dobrze udokumentowane. Właściwa informacja historyczna pozwala bo-
wiem na precyzyjne poszukiwanie brakujących danych, ich kontrolę i wykorzystanie. Pojedyncze fakty z różnych dzie-
dzin są jak gdyby kamyczkami, które dopiero po ułożeniu na tle historycznym staną się piękną mozaiką. 

Ze względu na rozległość merytoryczną informacje historyczne zostały podzielone na kilka metryk szczegółowych 
1 weszły, jako kolejne warstwy informacyjne, do innych działów merytorycznych Karty. 

Podstawowe informacje czerpiemy już z arkusza głównego, ale ich merytoryczne rozwinięcie stanowi metryka 
szczegółowa. 

Podstawą wypełniania metryk historycznych powinno być rzetelne wykorzystanie źródeł: rękopiśmiennych, drukowa-
nych, ikonograficznych etc. Zgodnie ze swą najlepszą wiedzą należy przeprowadzić rzeczową krytykę źródła i do metry-
ki wprowadzać dane w sposób jasny i jednoznaczny. Ogromnie ważne jest wykorzystanie pomocy archiwalnych i biblio-
tecznych: katalogów, inwentarzy, skorowidzów etc. Należy ustalić zespół źródeł, które każdorazowo powinny być wyko-
rzystane przy gromadzeniu materiału dla Karty kolejnej miejscowości. Przy korzystaniu z opracowań winno się zacho-
wać naturalną ostrożność. Dlatego ponownie trzeba podkreślić, że zbieraniem tych danych winien zajmować się historyk, 
którego warsztat pozwoli na oddzielenie informacji istotnych od wątpliwych. Oczywiście można podawać wszystkie in-
formacje odnoszące się do danej miejscowości, należy jednak pamiętać o obowiązku wskazania źródła, z którego wiado-
mość zaczerpnięto. Bez tego informacja jest niemal bezwartościowa. 

Zebrane dane należy gromadzić w bazie zapisek źródłowych. Dopiero tam wpisane, mogą być wykorzystywane przy 
sporządzaniu metryk szczegółowych i arkusza głównego. Ponieważ w komputerowej zapisce poszczególne rekordy 
mają numery unikatowe, można podawać ich numery jako odsyłacz do konkretnej informacji. Każda naniesiona na met-
rykę wiadomość odsyła numerem bezpośrednio do źródła w bazie danych, gdyż sama przede wszystkim sygnalizuje za-
gadnienie, bez szczegółów i kontekstu. 

II. Układ metryki. Zakres merytoryczny 

Metryka 3.1 - dane podstawowe 

Metrykę podzielono na 8 rubryk tematycznych rozwijających lub uzupełniających dane historyczne zasygnalizowane 
w arkuszu głównym. W części górnej zamieszczane są informacje powtarzalne: opisywany zasób dziedzictwa (tu HISTO-
RIA), numer kolejny arkusza metryki, identyfikator, nazwa miejscowości. Niżej umieszczone są poszczególne działy i rub-
ryki. Metrykę zamyka stopka, w której zamieszczono datę opracowania oraz imię i nazwisko osoby wypełniającej metrykę. 

Zakres merytoryczny poszczególnych rubryk: 
1. Pierwszy zapis, typ nazwy, objaśnianie nazwy 

W rubryce 1 w punkcie a) podaje się zweryfikowany pierwszy bezpośredni zapis, czyli datę poświadczającą istnienie 
danej miejscowości wraz ze skrótem źródłowym. W punkcie b) wpisuje się typ nazwy wg rozpoznania toponomastyczne-
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go i podanej w legendzie specyfikacji. W punkcie c) objaśnienie nazwy - np. przy nazwie patronimicznej wpisuje się imię, 
od którego została utworzona. 

Pierwszy zapis 
Jest to pierwsza datowana informacja z zachowanych źródeł, potwierdzająca istnienie osady. Podaje się tu konkretną 

datę, ze źródeł historycznych bezpośrednich, po uprzednim jej zweryfikowaniu. Chodzi o sprawdzenie autentyczności do-
kumentu (ze względu na liczne fałszerstwa, których dokonywano zarówno w średniowieczu, jak i w czasach nowożyt-
nych). Szczególnej uwagi wymagają dokumenty erekcyjne parafii, datowane głównie na lata panowania Kazimierza Wiel-
kiego, oraz materiały genealogiczne. 

Wykorzystuje się także źródła ikonograficzne, głównie pieczęcie, a raczej ich napisy otokowe. Możemy z nich poznać 
konkretną datę (data dokumentu, przy którym pieczęć zachowała się do dziś, bądź obecnie jest zachowana osobno, ale 
wiemy, że była przywieszona do datowanego dokumentu; ewentualnie ustalamy jakąś datę ramową dla interesującego nas 
napisu otokowego). 

Pierwsze zapisy mogą też pochodzić z inskrypcji, są to jednak sporadyczne wypadki. Jeśli mamy do czynienia z ewi-
dentnym falsyfikatem, podajemy zawsze drugą potwierdzoną już datę. Co prawda falsyfikaty zawierają najczęściej ele-
menty autentyczne (mamy tu na myśli fałszerstwa średniowieczne) i być może daty i informacje o osadach są autentycz-
ne, ale nie ma tu stuprocentowej pewności. W zasadzie w takich wypadkach powinniśmy dawać pierwszeństwo dacie au-
tentycznej, a na drugim miejscu podać informację o dacie wcześniejszej: wątpliwej lub niepewnej. Zdarzy się też, że pier-
wszy zapis pochodzi z dokumentu podejrzanego, co do którego nie da się zdecydowanie rozstrzygnąć, czy jest to auten-
tyk, czy też nie. W takim wypadku również podajemy następną datę - w pełni wiarygodną. 

Sprawa pierwszego zapisu nie wymaga komentarza lub zabiegów weryfikacyjnych w sytuacji, gdy równa się dacie au-
tentycznego dokumentu lokacyjnego na surowym korzeniu lub kontraktu sołeckiego czy wójtowskiego. W tych ostatnich 
wypadkach ważna jest dokładna analiza dokumentu, pozwalająca często na ustalenie czasu powstania osady przed prze-
niesieniem jej na prawo niemieckie, a sam fakt jej istnienia w czasie lokacji nie wymaga komentarza. Nie stwarza więk-
szych problemów sprawa pierwszego zapisu dla osady, o której wiemy, oczywiście po pewnym rozpoznaniu, że powsta-
ła w wyniku rozwijanej przez właściciela danego terenu akcji kolonizacyjnej. Zjawisko to możemy obserwować od cza-
sów panowania Kazimierza Wielkiego, ze względu na coraz większą liczbę zachowanych źródeł. 

Pierwszy zapis wcale nie oznacza, że dana osada powstała dopiero w tym czasie, z którego zachowały się źródła pisa-
ne. Czasem może to być różnica stu lat, a nawet większa, np. dobrze rozpoznana osada o nazwie służebnej poświadczo-
na dopiero w końcu XIV w. musiała powstać najpóźniej około połowy XIII w., kiedy funkcjonowało, w zasadzie pełne, 
prawo książęce, a kolonizacja na prawie niemieckim stawiała pierwsze, nieśmiałe kroki. Na następnym zatem miejscu po 
pierwszym zapisie podajemy informacje, które pozwalają z dużym przybliżeniem potwierdzić fakt wcześniejszego istnie-
nia danej osady mimo znacznie późniejszego pierwszego zapisu. Tego rodzaju informacji dostarczają przede wszystkim 
stojące na wysokim poziomie i oparte na bogatej kwerendzie źródłowej prace poświęcone dziejom osadnictwa na danym 
terenie, stosunkom własnościowym, genealogii rodów rycerskich, dziejom klasztorów i rozwoju ich uposażeń oraz prace 
dotyczące innych zagadnień. 

Ważnych danych dostarczają badania toponomastyczne. Zagadnienie to zostało omówione niżej, w punkcie dotyczącym 
typu nazwy. Przy braku wspomnianych badań szczegółowych, zwłaszcza osadniczych, wykorzystujemy przede wszystkim 
materiały Pracowni Słownika Historyczno-Geograficznego PAN - kartoteki i inne zasoby, źródła pozwalające na retrogre-
sywną ich interpretację - np. rachunki świętopietrza, Liber beneficiorum Jana Długosza. Nie można tu pominąć zasobu wa-
welskiego Archiwum Państwowego dla osad, które nie mają jeszcze haseł opublikowanych w SHG. Korzystanie z tego za-
sobu poważnie ułatwiają indeksy kartkowe i zeszytowe oraz różne katalogi. Księgi grodzkie i ziemskie zawierają bowiem 
liczne informacje o dokumentach lokacyjnych i inne wzmianki dotyczące najwcześniejszych dziejów osady. 

Zwrócić też trzeba uwagę na wykorzystanie w tym punkcie badań archeologów, historyków sztuki i urbanistów. Ich 
ustalenia mogą przesunąć wstecz stosunkowo późny pierwszy zapis źródłowy. 

Omawiany tu punkt będzie miał swoją dokumentację źródłową i interpretacyjną niezależnie od szczegółowej metry-
ki źródeł. Korzystający musi bowiem znaleźć krótką ale jasną, odpowiedź na pytanie o metrykę danej osady. 

W rubryce wpisujemy datę i źródło, na podstawie którego dokonano adnotacji. Jeżeli pierwsza znana data pochodzi z do-
kumentu sfałszowanego lub jest wątpliwa, podajemy kolejną, już w pełni wiarygodną. 
Np. 1) 1242 [z falsyfikatu], 1257 [aut.] 

2) 1286 [z dok. podejrzanego], 1307 [aut.] 
Źródło pierwszego zapisu wpisujemy w skrócie wg powszechnie przyjętych zasad. Zob. rozdział „Źródła". 

Typ nazwy 
Na metryce wpisujemy określoną typologicznie nazwę. Przy jej ustaleniu korzystamy przede wszystkim z opracowań 

onomastycznych, głównie z prac K.Rymuta, W.Lubasia i A.Orzechowskiej, obejmujących teren dawnego województwa 
krakowskiego, a także opracowań M.Kamińskiej i A.Nalepy dla ziemi sandomierskiej. 

Wyróżniamy kilka typów nazw: 
a) Nazwy patronimiczne. Należą do nazw bardzo starych. Są utworzone od nazw osobowych dwuczłonowych i skró-

conych, od nazw przezwiskowych, od nazw osobowych chrześcijańskich, od nazw osobowych niemieckich, od nazw oso-
bowych niejasnych. 
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b) Nazwy dzierżawcze także są nazwami starymi. Podobnie jak nazwy patronimiczne są utworzone od nazw osobo-
wych dwuczłonowych i skróconych, od nazw osobowych przezwiskowych, od nazw osobowych chrześcijańskich, od 
nazw osobowych niemieckich, wreszcie od nazw osobowych niejasnych. 

c) Nazwy służebne (zawodowe) wykształciły się w okresie wczesnośredniowiecznym i są ściśle powiązane z prawem 
książęcym. Pochodzą od zawodów, które wykonywała ludność książęca osadzona na wyznaczonym terenie. 

d) Nazwy kulturowe są stosunkowo młode. Ilustrują one np. kolonizację na prawie niemieckim (Wola, Lgota, Nowa 
Wieś, Łany), dzieło rąk ludzkich (Jazy, Kuźnice), gospodarkę rolną i leśną; odzwierciedlają wierzenia, upamiętniają ja-
kieś ważne wydarzenia, istnienie instytucji kościelnych. Spotykamy także nazwy żartobliwe (Ładna Panna). 

e) Nazwy topograficzne tworzono od naturalnych obiektów geograficznych, fauny, flory, cech gruntu, położenia. 
f) Nazwy etniczne pochodziły od ludności osiadłej na danym terenie, od określenia ludzi z jakiejś miejscowości, od 

nazw narodowościowych. 
g) Nazwy obce, przede wszystkim niemieckie, które pojawiają się podczas kolonizacji na prawie niemieckim. 
h) Nazwy zdrobniałe są w zasadzie młode. Dodatki: Mały, Mniejszy, Nowy; końcówki: -ówka, -ówek. 
i) Nazwy inne (ciemne) to te, których pochodzenia nie da się objaśnić. 
Prawidłowe określenie typu nazwy pozwala na przesunięcie wstecz początków osady, mimo że pierwszy zapis jest sto-

sunkowo późny. Dotyczy to przede wszystkim osad o nazwach służebnych, patronimicznych, dzierżawczych i etnicznych 
-te bowiem były tworzone we wczesnym średniowieczu. 

Objaśnienie nazwy 
Podaje się np. imię, od którego nazwa została tworzona, zawód, nazwę rzeki etc. Nazwy osobowe podaje się wg Słow-

nika staropolskich nazw osobowych. 
Odnotowuje się też etymologię ludową nazw miejscowych, ale nie wprowadza się tego elementu na metrykę historycz-

ną. Będzie on figurował w metryce szczegółowej dla wartości niematerialnych. 
Jeśli nazwa miejscowości ulegała zmianie, podajemy dodatkowo okresy, w jakich dana nazwa funkcjonowała. 

2. Charakter obiektu 
W rubryce 2 znajdują się uściślenia chronologiczne i rzeczowe o charakterze miejscowości i jego zmianach na prze-

strzeni wieków. Dane w metryce szczegółowej rozpatruje się w tym przypadku w ścisłym powiązaniu z odpowiednią rub-
ryką arkusza głównego. Na arkuszu tym odpowiednie znaki obrazują w sposób uproszczony ewentualną zmianę statusu 
prawnego osady w poszczególnych wiekach. W metryce szczegółowej podajemy określenia: wieś, miasto, zamek, punkt 
osadniczy. 

Jeśli osada powstała na surowym korzeniu, w rubryce powtarzamy datę pierwszego zapisu. Odnotowujemy tu bliższe 
dane dotyczące okoliczności zmiany charakteru osady. 

W tej rubryce podajemy określenia: wieś, miasto, zamek, punkt osadniczy. W przypadku miasta podajemy określenie: wieś 
(okres przedlokacyjny: czas jego trwania), miasto - datę jego założenia, a jeśli jej brak - orientacyjnie wiek albo ewentu-
alne ustalenia ramowe w jego obrębie. Nierzadkie są przypadki, że w późniejszych stuleciach miasto traciło swoje prawa 
(głównie w wieku XIX). Fakt ten odnotowuje się w miarę możliwości z datą szczegółową, a przynajmniej ramową. 

W rubryce wpisuje się datę (przynajmniej ramową), wydarzenie (np. nadanie bądź utratę praw miejskich) i informację 
o źródle, wg standardowego zapisu. 

3. Przywilej lokacyjny 
Punkt dotyczący lokacji jest niezmiernie ważny i wymaga szczególnego wyczulenia i precyzji zarówno w trakcie kwe-

rendy źródłowej, jak i podczas wypełniania metryk szczegółowych. Lokacja była pierwszym urzędowym rozplanowa-
niem osady i miała decydujący wpływ na jej późniejszy rozwój przestrzenny. Sprawą nader istotną jest więc analiza za-
chowanych dokumentów lokacyjnych lub kontraktów sołeckich i wójtowskich. Jeśli dysponuje się tego rodzaju dokumen-
tem, do metryki szczegółowej wpisuje się dokładną datę (rok, dzień i miesiąc, są to też elementy Jubileuszowe"), następ-
nie wpisujemy rodzaj dokumentu i jego najważniejsze elementy. Ponieważ do naszych czasów nie zawsze dotrwały do-
kumenty w całości, ale często są to tylko wzmianki lub krótkie regesty, dlatego odnotowujemy ten fakt pisząc: dok., wzm., 
reg. Sporo takich wzmianek o dokumentach lokacyjnych zawierają XV-wieczne księgi ziemskie i grodzkie, stąd potrze-
ba stałej kwerendy w tej części zasobu archiwalnego. Rubryka z nazwą przedlokacyjną, choć w zasadzie rzadko będzie 
wypełniana, jest uzasadniona, ponieważ po przeniesieniu na prawo niemieckie osada mogła zmienić nazwę (zazwyczaj 
jednak pozostawiano dotychczasową). Tu daje się też dalsze informacje o nazwie przedlokacyjnej, mianowicie jej typ i je-
go objaśnienie, gdyż te elementy mogą mieć wpływ na ustalanie metryki danej osady na długo przed jej przeniesieniem 
naprawo niemieckie. W zasadzie w tej rubryce będzie miejsce na odnotowanie ewentualnych dalszych zmian nazwy, za-
nim ustaliła się nzwa obowiązująca dziś. Zmieniano nazwę np. celem wyeliminowania jej pejoratywnego znaczenia (np. 
Dupice, Żyć, Śmierdząca). Muszą też być odnotowane takie przypadki jak: Czystebrzegi, Wola Kiełczowa, Wola Botu-
rzyńska (jako przynależna do wsi Boturzyn) - wreszcie Wola Batorska jako nazwa obowiązująca dzisiaj. Przykłady takie 
można mnożyć. Najczęstsze przekształcenia w nazwie obserwujemy w grupie wsi o nazwie Wola. 

W rubryce odnotowuje się odnowienia i konfirmacje wyłowione ze źródeł pisanych, gdyż z reguły zawierały one uzupeł-
nienie lub poszerzenie uprawnień i przywilejów, np. w wypadku miast - dodatkowe jarmarki i targi. Uzupełnienia wcho-
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dzą w odpowiednich dla siebie miejscach w inne metryki szczegółowe. Odnotowujemy też obiaty owych dokumentów 
przyjmowane przez sądy grodzkie, ziemskie i sąd najwyższy prawa niemieckiego na zamku krakowskim. 

Jeżeli zachował się sam dokument, odnotowuje się podstawowe informacje: datę i strony kontraktu. Ze względu na 
wagę tego typu dokumentu warto całość tekstu (lub bardzo staranne streszczenie) umieścić na fiszce źródłowej. Szcze-
gólnie istotne są dane odnoszące się do osady przedlokacyjnej i wzmianki o rozplanowaniu przestrzennym nowego 
osiedla. 

W metryce powinno się umieścić również wzmianki (sygnalne) o ponowieniach lokacji, lokacjach niedoszłych do 
skutku i konfirmacjach. Miejscem na rozwinięcie tych danych są fiszki źródłowe. 

4. Własność 
Rubryka 4 dokumentuje rozpoznany, wg wprowadzonego już w karcie głównej uszeregowania, rodzaj własności z jej 

zmianami. 
Charakter własności musi być rozpatrywany łącznie ze znakami naniesionymi w odpowiednich kolumnach i rubrykach 

arkuksza głównego. Na nim, za pomocą krzyżyków oznaczono konkretne typy własności istniejące w danej osadzie 
w konkretnym stuleciu, co pozwala na szybkie ich zidentyfikowanie. 

W metryce szczegółowej rezerwuje się dla tego punktu sporo miejsca, gdyż nie są odosobnione przypadki, kiedy osa-
da przechodziła wielokrotnie z rąk do rąk. Rodzaj własności odnotowuje się według terminologii arkusza głównego, przy 
szczegółowym rozwinięciu punktu: „inne" - np. własność Towarzystwa Kredytowego, Uniwersytetu Krakowskiego, 
Funduszu Religijnego etc. 

Własność królewska i kościelna nie przysparza większych problemów w okresie staropolskim. Ich kontynuacją 
w okresie rozbiorów jest typ tzw. własności rządowej (w tym zsekularyzowane dobra kościelne), która stopniowo - dro-
gą nadań i sprzedaży - przechodziła w ręce prywatne. 

Najwięcej miejsca i uwagi poświęcamy własności szlacheckiej. Co prawda sam termin jest jednoznaczny, ale w szcze-
gółach ogromnie zróżnicowany i czasem trudny do dokładnego rozpoznania, czyli wskazania w określonym okresie kon-
kretnego właściciela lub rodziny trzymającej dobra. W tej sytuacji trzeba podkreślić konsekwentne odnotowywanie 
wszystkich zmian własności w obrębie własności szlacheckiej. W szczególnych przypadkach metryka może nie pomieścić 
wszystkich zmian - wówczas zostaną one umieszczone na fiszkach źródłowych. 

Dla okresu staropolskiego istotne znaczenie ma ustalenie i zaznaczenie na karcie herbu, jakim pieczętował się właści-
ciel. Tak ustawiona własność szlachecka jest często pomocna dla historyków sztuki i architektów przy datowaniu obiek-
tów (herb lub zestaw herbów). 

W zasadzie powinno się w trakcie kwerendy odnotowywać informacje dotyczące genealogii (żony, dzieci), które 
wprawdzie nie znajdą się na metryce szczegółowej, ale pozostając w zasobie fiszkowym, mogą być przydatne w określo-
nych przypadkach specjalistom innych dyscyplin naukowych, reprezentowanych na arkuszu głównym. 

Mniej kłopotów sprawia własność miejska, gdyż z reguły był to element stały. Przy własności mieszczańskiej stosuje 
się podobne postępowanie jak przy własności szlacheckiej. 

Na koniec warto podnieść sprawę funkcjonowania obok siebie różnych rodzajów własności w obrębie jednej miejsco-
wości, przy czym może to być zróżnicowanie jednorodne, np. utrzymujący się przez stulecia podział między różnoherbo-
we rodziny, względnie zróżnicowanie różnorodne, np. własność kościelna i szlachecka lub kościelna i królewska. Te ostat-
nie podziały własnościowe, utrzymujące się nieraz przez długi czas, prowadziły w konsekwencji do podziału wsi na dwie 
odrębne jednostki osadnicze, zakończonego zmianą nazwy jednej z nich, np. Czernichów i Czernichówek, względnie po-
dział administracyjno-nazewniczy nie następował, znalazł on jednak wyraz w trwałym podziale osady na części. W tym 
ostatnim wypadku dokładne rozpoznanie tej sprawy ma istotne znaczenie, ponieważ w czasach nowożytnych, zwłaszcza 
po sekularyzacji i likwidacji własności rządowej, następowało przejście własności różnorodnej w jednorodną i z biegiem 
lat zacierał się dawny układ przestrzenny z dwoma centrami rozwoju przestrzennego. Mogłoby się zatem zdarzyć, iż nie-
prawidłowo rozpoznany historycznie układ negatywnie zaważyłby na wytycznych konserwatorskich i prognozowaniu 
dalszego rozwoju przestrzennego. 

W rubryce wpisuje się: daty (lub daty ramowe), właściciela lub właścicieli (w kolejności chronologicznej), w wypadku 
zmiany właściciela wpisujemy informacje o formie zmiany własności (sprzedaż, dziedziczenie etc.); do każdej informa-
cji dajemy odsyłacz źródłowy wg obowiązujących zasad. Przy własności szlacheckiej i jej zmianach podajemy herb właś-
ciciela (przynajmniej dla okresu staropolskiego). 

5. Prawo niemieckie 
Ważną rolę pełni rubryka „elementy poświadczające prawo niemieckie lub inne". Dla zdecydowanej większości miejsco-

wości, które posiadały prawo niemieckie, nie zachowały się dokumenty lokacyjne, natomiast źródła odnotowują w różnych 
kontekstach dane, które świadczą o tym, że dana miejscowość była zorganizowana na prawie niemieckim. Na pierwszym 
miejscu umieszcza się informacje o sołtysach lub wójtach (możliwe w tych wypadkach, gdy zachowały się dokumenty lub 
kontrakty lokacyjne w całości bądź w miarę obszerne ich streszczenia), a o ile brak bezpośrednich o nich wiadomości, o ele-
mentach związanych z ich działalnością (np. sądownictwo, uprawnienia etc.). Przy braku tego rodzaju wiadomości podajemy 
dalsze elementy poświadczające istnienie prawa niemieckiego: skotnicę lub błonie czy wygon, nawsie, przedewsie, przymiar-
ki, karczmę gajoną (zwaną często gajową). W następnej rubryce podaje się dane o uposażeniu sołectwa lub wójtostwa. Dane 
te mają istotne znaczenie dla przybliżonego określenia wielkości osady, jeśli nie znamy liczby jej łanów, charakteru gospodar-
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czego, odróżniających ją czasem od innych osad. W następnej rubryce wpisuje się wiadomości o likwidacji sołectwa lub wój-
tostwa, oczywiście w sensie gospodarczym, gdyż zawsze zostaje zachowany urząd sądowy sołtysa lub wójta. Dotyczyło to 
głównie wsi i małych miasteczek, które miały charakter zdecydowanie rolniczy. Role sołeckie były włączane do areału fol-
warcznego lub osadzano na nich poddanych - głównie zagrodników. Istotne jest rozpoznanie charakteru sołectwa lub wójtos-
twa, szczególnie w wypadku tego pierwszego. Utrzymanie się dziedzicznego sołectwa w rękach szlacheckich w dobrach kró-
lewskich i kościelnych (głównie klasztornych) prowadziło do wykształcania się w przypadku tych pierwszych tzw. dominium 
sołeckiego, charakterystycznego zwłaszcza dla ziemi bieckiej i pilzneńskiej, czyli organizmu niezależnego od wsi, a w wy-
padku tych drugich - osobnej osady, która mogła nawet wyzwolić się z podległości dominialnej. Sprawa ta ma duże znacze-
nie dla badań nad układem przestrzennym i poszukiwaniem jego genezy. 

Rubryka zawiera zasadnicze informacje o dominującym prawie niemieckim, a rzadko kiedy innym. W polu wzmian-
kuje się lokację (opisaną w punkcie 4) określając rodzaj dokumentu: przywilej lub kontrakt, odszukane ponowienia przy-
wileju lub kontraktu z zasygnalizowaniem ewentualnych zmian i uzupełnień stanu prawnego, względnie konfirmacje lub 
obiaty. Jeśli brak tego typu danych, pole wypełnia się wpisując rozpoznane elementy, z oznaczeniem chronologicznym, 
poświadczające prawo niemieckie. 

Wypełnia się ją dla miejscowości, które posiadały prawo niemieckie, ale nie zachowały się dokumenty lokacyjne. 
Umieszcza się tu informacje o sołtysach lub wójtach, a jeśli brak o nich bezpośrednich wiadomości, to o elementach zwią-
zanych z ich działalnością (np. sądownictwo, uprawnienia etc.). Wypełnienie tego punktu jest możliwe w tych wypad-
kach, gdy zachowały się dokumenty lub kontrakty lokacyjne w całości, lub w miarę obszerne ich streszczenia. W rubry-
ce wpisuje się: zasadźcę (z danymi identyfikacyjnymi), jego pozycję społeczną (szlachcic, mieszczanin, kmieć), datę i od-
syłacz źródłowy. W rubryce „uposażenie" wpisuje się dane o uposażeniu sołectwa lub wójtostwa, wraz z datą i odsyła-
czem źródłowym. W następnej rubryce wpisuje się wiadomości o likwidacji sołectwa lub wójtostwa, oczywiście w sen-
sie gospodarczym, gdyż urząd sądowy sołtysa lub wójta zostawał zachowany. Podajemy datę, informację o okolicznoś-
ciach likwidacji i odsyłacz źródłowy. 

W rubryce odnotowuje się datę, treść zapiski, odsyłacz źródłowy. Przytacza się pierwszą wzmiankę o wójtostwie lub so-
łectwie, nazwisko zasadźcy z określeniem jego kondycji społecznej, główne elementy uposażenia i uprzywilejowania, da-
ne o likwidacji i inne wspomniane wyżej elementy. Wpisuje się też nazwę przedlokacyjną z jej objaśnieniem (wg zasad 
jak w punkcie 1). 

Przy braku tego rodzaju wiadomości podaje się dalsze elementy poświadczające istnienie prawa niemieckiego w po-
staci: skotnicy, błonia, wygonu, nawsia lub przedewsia, przymiarków, karczmy gajonej (zwanej często gajową), w której 
odbywały się sądy ławnicze. W rubryce odnotowujemy datę, treść wzmianki i odsyłacz źródłowy. 

Punkt ten daje informacje o podstawowym znaczeniu dla dziejów osady. Status prawny rzutował na jej rozwój i znaczenie. 
Potwierdzamy tu istnienie w danej miejscowości prawa niemieckiego, polskiego, wołoskiego etc. Najwięcej zachowanych in-
formacji dotyczy śladów prawa niemieckiego i jego potrzebom podporządkowano konstrukcję tego punktu. 

6. Przywileje generalne 
Przywilejami były akty wydane przez panującego nadające obdarowanemu pewne prawa i wolności. W tej rubryce 

wpisuje się wzmianki o przywilejach dotyczących całej miejscowości, ich potwierdzeniach i uzupełnieniach. Są to bo-
wiem dane pozwalające precyzyjnie wyodrębniać fazy rozwoju przestrzennego i cywilizacyjnego miejscowości. 

W uzasadnionych przypadkach można podać informacje o przywilejach dotyczących części miejscowości lub nawet 
pojedynczej osoby, jeśli taki akt prawny miał wyraźny wpływ na kształtowanie się oblicza kulturowego miejscowości. 

W rubryce podaje się: datę, strony (wystawcę i odbiorcę przywileju) oraz najkrótszą charakterystykę. Wszelkie dodatko-
we informacje (np. streszczenie dokumentu) należy umieścić na fiszce źródłowej. 

7. Przynależność administracyjna (świecka) 
Rubryka 7 informuje o przynależności administracyjnej (do 1795) do kasztelanii i powiatu lub innych jednostek orga-

nizacyjnych charakterystycznych dla danego obszaru. 
Nie ma potrzeby odnotowywania w metryce najszerszego podziału administracji państwowej funkcjonującego w ca-

łym okresie staropolskim, mianowicie województwa lub ziemi (co nie oznacza, że nie podaje się tego na fiszkach źród-
łowych). Termin „województwo" pojawi się na metryce dopiero po roku 1974, o czym niżej. 

Dla okresu wczesnośredniowiecznego elementem odnotowywanym w metryce będzie kasztelania. Co prawda nieczęs-
te są przypadki ustalenia lokalizacji danej miejscowości przez określenie przynależności do danej kasztelanii, ale element 
ten musi być uwidoczniony w metryce. Będziemy się tu posiłkować opracowaniami oraz literaturą szczegółową. 

Dla czasów późniejszych (do rozbiorów) podajemy powiat; jego zasięg, nie ulegał właściwie zmianie do końca okre-
su staropolskiego. W przypadku braku zupełnej pewności co do przynależności powiatowej, odnotowujemy wątpliwość, 
a na fiszce źródłowej wyjaśniamy wszystkie jej aspekty. 

W miarę możliwości podaje się starostwo, do którego należała miejscowość, pamiętając o rozróżnieniu starostw gro-
dowych i niegrodowych. 

W okresie porozbiorowym podaje się przynależność ustaloną przez zaborców. Były to całkiem nowe podziały - sie-
dziby powiatów i ich zasięg różniły się zdecydowanie od stanu wcześniejszego. Dalej podaje się przynależność powiato-
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wą w okresie międzywojennym, a następnie powojennym z ewentualnymi zmianami, aż do czasu likwidacji powiatów 
i wprowadzenia nowego podziału administracyjnego. Niższy podział administracji państwowej (gmina i gromada) poda-
je się w miarę posiadanych danych. Nie ma potrzeby szerszego uzasadniania wprowadzania tych danych do metryki - jeś-
li miejscowość była siedzibą władz czy urzędu, zawsze miało to wpływ na jej szybszy rozwój. 

Po ostatnim, obowiązującym aktualnie, podziale pojęcie „województwo" uległo zdeprecjonowaniu. Jego mały obszar 
nieporównywalny jest z okresem staropolskim. Dlatego też w chwili obecnej podajemy nazwę województwa i gminę. 

8. Granice i ich zmiany 
Granice, nadające pewnemu obszarowi charakter jednostki, w której obrębie nikt prócz właściciela nie miał wpływu, 

były nietykalne. Właściciel wieczysty (a nie chwilowy, np. kurator czy dzierżawca) mógł zawsze wymagać rozgranicze-
nia albo odnowienia granic z sąsiadami lub dobrami królewskimi. Pierwotnie rozgraniczenia (tzw. ujazdu lub ochodzy) 
dokonywał panujący, z czasem weszło to w kompetencje podkomorzego. Strony brały świadków i obchodziły granicę 
ustawiając znaki, sadząc drzewa lub odnotowują charakterystyczne elementy krajobrazu. 

Z czasem zaczęto posługiwać się mapami, a wytyczanie granic zlecano biegłym geometrom. W dobie rozbiorowej wy-
tyczanie granic administracyjnych znalazło się w rękach władz. 

Ustalenie zmian przebiegu granic jest ważne dla rozważań konserwatorskich, gdyż czasem uległy one daleko idącym 
przeobrażeniom. 

W metryce odnotowuje się rok i fakt rozgraniczenia, proces graniczny, apelację etc. Na fiszce źródłowej powinno zna-
leźć się streszczenie odnotowujące przebieg granicy, jeśli taki został podany, oraz okoliczności pojawienia się sporu. 

M e t r y k a 3 .2 - d a n e u z u p e ł n i a j ą c e 

Metrykę podzielono na 8 rubryk tematycznych rozwijających lub uzupełniających dane historyczne zasygnalizowane 
w arkuszu głównym. W części górnej zamieszczane są informacje powtarzalne: opisywany zasób dziedzictwa (tu HISTO-
RIA), numer kolejny arkusza metryki, identyfikator, nazwa miejscowości. Niżej umieszczone są poszczególne działy i rub-
ryki. Metrykę zamyka stopka, w której zamieszczono datę opracowania oraz imię i nazwisko osoby wypełniającej metrykę. 

Rubryki zawierają następujące dane: 

1. Komunikacja 

Drogi 
Definicja drogi jest sucha i zwięzła: pas ziemi służący do komunikacji między punktami osadniczymi. Nie oddaje ona 

nawet drobnej części znaczenia, jaką miały drogi dla rozwoju cywilizacji i powstania tego, co dziś nazywamy dziedzict-
wem kulturowym. Ich związek z dziejami osadnictwa i handlu jest nierozerwalny. 
a) główne 

Drogi główne pokrywały się w zasadzie z pradawnymi szlakami handlowymi i łączyły nie pojedyncze osady, lecz re-
giony siecią wzajemnych powiązań handlowych i cywilizacyjnych. I tak przykładowo, główne drogi publiczne ziemi 
krakowskiej wiodły: na Morawy i do Czech, na Ruś, na Śląsk, do Wielkopolski i dalej do Prus. Mimo swego znacze-
nia były to drogi gruntowe (elementy sztucznej nawierzchni pojawiają się dopiero w czasach nowożytnych), co sprzy-
jało ich niszczeniu przez klęski elementarne czy nawet normalne użytkowanie. Nieprzejezdne odcinki były eliminowa-
ne, powstawały objazdy, szlak zmieniał swój bieg. Przechodzenie dużego szlaku przez osadę miało wielkie znaczenie 
dla jej rozwoju. Powstawały dzięki temu nowe miejsca pracy - różnego rodzaju warsztaty, kramy, a przede wszystkim 
karczmy. 

W rubryce należy notować wszelkie wzmianki o przebiegu dróg głównych, ramy czasowe ich użytkowania, elementy in-
frastruktury (np. karczmy) z odpowiednimi odsyłaczami do innych metryk szczegółowych. Należy podawać wzmianki 
o przebiegu szlaku zarówno w dalekiej perspektywie, jak i w pobliskiej okolicy. Trzeba też odnotowywać wzmianki o pro-
wadzonych robotach budowlanych i niwelacyjnych, dokumentach dotyczących spraw drogowych i obowiązku poddanych 
należytego utrzymania dróg głównych. 
b) lokalne 

Drogi lokalne, łączące pobliskie osady, są wbrew pozorom dosyć trwałe, ale tu też zachodziły podobne procesy jak 
przy drogach głównych, oczywiście w mikroskali. 

W rubryce należy umieszczać informacje podobne do tych, jakie uwzględniamy przy drogach głównych. Będzie tu nato-
miast więcej nazw lokalnych, zmieniających się w różnych okresach, ich zarejestrowanie i ustalenie identyczności pew-
nych określeń będzie miało spore znaczenie dla ustalenia faz rozwoju przestrzennego danej osady. 
Materiały do kwerendy stanowią oczywiście głównie źródła rękopiśmienne, ale nieco materiału źródłowego doczekało się 
druku. Są także monografie dotyczące rozwoju sieci drogowej. 

Mosty 
Dzisiejszy most nie ma wiele wspólnego ze swym pierwowzorem. Ta budowla komunikacyjna wspominana jest 

w źródłach od najdawniejszych czasów, ale wtedy była to zupełnie inna konstrukcja. 
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Pierwotne, te służące do przepraw przez rzeki, były po prostu szeregiem tratw związanych razem; te, które umożliwia-
ły przebycie rozległych bagien, były setkami pni drzewnych rzuconych na moczary, nieraz na przestrzeni wielu kilomet-
rów. Sypanie grobli i budowa mostów były zwykłym obowiązkiem poddanej ludności. 

W rubryce tej należy umieszczać wszelkie wzmianki źródłowe o mostach występujących w danej miejscowości. Nie na-
leży pomijać żadnego śladu ze względu na ubóstwo materiału dotyczącego tego zagadnienia. Podaje się ramy czasowe 
funkcjonowania mostu, budulec, informację o trasie czy szlaku, na jakim był zbudowany. Wzmianki o mostach drogo-
wych czy kolejowych, związane oczywiście z nowszymi czasami, należy konfrontować z danymi umieszczonymi w met-
ryce: PRZEMYSŁ I TECHNIKA. 

Drogi wodne 
Ich znaczenia nie sposób przecenić. Umożliwiały prowadzenie międzynarodowego handlu polskim zbożem i drewnem 

za pośrednictwem portów w Gdańsku i Królewcu. Były niezastąpioną drogą handlową w kraju, gdzie gęstość zaludnienia 
była bardzo słaba, a nieprzebyte puszcze stanowiły poważny procent pokrycia terenu. 
a) żegluga 

Związana była głównie ze spławem płodów rolnych na odległe rynki zbytu. Wiązała się z nią specyficzna obyczajo-
wość i tradycje regionalne. Prac dotyczących żeglugi śródlądowej jest sporo, nie ma więc sensu tu się nią zajmować. 

Do metryki szczegółowej wprowadza się (ewentualnie z odsyłaczami do innych metryk) dane dotyczące związków wsi 
z żeglugą. Udział jej mieszkańców w spławie, ewentualne konflikty z przepływającymi flisakami, którzy lądowali na te-
renie wsi, wzmianki o produkcji rolnej przeznaczonej do spławu. 
b) przystanie, porty, stocznie 

Były one zawsze nieodłączną częścią dróg wodnych, stanowiąc zaplecze, bez którego spław nie mógłby funkcjonować. 

W rubryce umieszcza się dane o wzmiankowanych tego typu obiektach, oczywiście z datami ramowymi istnienia, kierun-
kiem spławu. Przy portach podaje się także informacje o urządzeniach brzegowych - np. spichrzach, kranach, żurawiach 
- przeznaczonych do obsługi transportu rzecznego. Przy stoczniach staramy się odnaleźć informacje o typach budowa-
nych statków i galarów, wielkości produkcji etc. 

W czasach nowszych dane z tej rubryki konfrontujemy z informacjami zawartymi w metryce: PRZEMYSŁ 
I TECHNIKA. 

2. Urządzenia komunalne 
Zakres pojęcia „gospodarka komunalna" ulegał w ciągu stuleci poważnym zmianom; współcześnie jest ono traktowa-

ne jak dział gospodarki miejskiej. Ogólnie gospodarka komunalna ma służyć zaspokajaniu potrzeb bytowych mieszkań-
ców miejscowości (zwłaszcza typu miejskiego). Zakres jej działań jest właściwie umowny i obejmuje zarówno gospoda-
rowanie zasobami mieszkaniowymi, jak i zielenią, urządzeniami wodnymi (wodociągi, kanalizacja), energetyką komunal-
ną, urządzeniami komunikacyjnymi etc. 

W rubryce tej podaje się dane dotyczące wodociągów, brukowania ulic, łaźni, infrastruktury wodnej i energetycznej, 
oświetlenia ulic, omnibusów konnych, linii tramwajowych, elektrowni, gazowni etc. 

Dla wieków wcześniejszych podaje się w rubryce rzeczy tak istotne, jak prawo składu, przymus drożny, ogólne przy-
wileje handlowe, targi i jarmarki. 

Wpisuje się datę pojawienia się elementu gospodarki komunalnej oraz jego późniejsze przekształcenia. Wszelkie in-
formacje szczegółowe lub odsyłacze podajemy na fiszce źródłowej. 

3. Obiekty komunalne 
Ważniejsze obiekty będące przedmiotem działalności wyspecjalizowanych agend gospodarki komunalnej lub stano-

wiące integralną własność władz miejskich, służące choćby pośrednio wszystkim mieszkańcom miejscowości. 

W metryce wpisuje się obiekt wraz z datą powstania. Wszelkie dodatkowe informacje lub odsyłacze umieszcza się na fisz-
ce źródłowej. 

4. Klęski elementarne i nieelementarne 
Do klęsk elementarnych zaliczamy wielkie zniszczenia będące wynikiem działalności czynników naturalnych, których 

pojawienie się lub niezwykłe zintensyfikowanie stanowi zagrożenie dla osad, ich mieszkańców i dobytku. Najistotniejszą 
cechą klęski elementarnej jest bezsilność wobec niej zarówno jednostek, jak i społeczeństwa. Tylko w niektórych przy-
padkach (np. epidemie) można temu - mimo wielkich zazwyczaj trudności - skutecznie przeciwdziałać. 
Do klęsk elementarnych należą: 
- nazbyt mroźne, ciężkie i śnieżne zimy, 
- letnie upały i susze, 
- zbyt obfite i częste deszcze, ulewy i słoty, 
- wezbrania wód i powodzie, 
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- burze i silne wiatry, 
- gradobicia, 
- szkodniki polne, leśne i domowe, 
- zwierzęta drapieżne: niedźwiedzie, wilki, dziki, 
- lotne piaski, 
- trzęsienia ziemi, 
- zarazy wśród roślin, 
- choroby epidemiczne, 
- pomory zwierząt, 
- niedostatek, głód i śmierć głodowa. 

Przy kwerendzie pomocne będą zarówno opracowania specjalistyczne (np. J.Szewczuk, Kronika klęsk elementarnych 
w Galicji w latach 1772 - 1848, Lwów 1939), jak i dane statystyczne czy wzmianki w pamiętnikach lub kronikach para-
fialnych. Wielu danych mogą dostarczyć dawne księgi sądowe grodzkie i ziemskie, w których natrafiamy na bardzo częs-
te wzmianki o klęskach elementarnych, dotykających mieszkańców wsi i miasteczek. Relacji tych należy szukać zwłasz-
cza w suplikach proszących o zmniejszenie podatków - klęski żywiołowe były często jedną z podstawowych przyczyn 
niemożności wywiązania się z obowiązków płatniczych. 

Klęski nieelementarne to te, które przy swoim rozległym zasięgu i dotkliwych skutkach są wynikiem działalności człowie-
ka - zarówno celowej, jak też przypadkowej. Niektóre z nich są zjawiskami trudnymi do jednoznacznego zakwalifikowania 
- pożary, plagę dawnych miasteczek, zakwalifikowano do klęsk nieelementarnych, chociaż nie można wykluczyć naturalne-
go ich powodu - uderzenia pioruna, samozapalenia ściółki etc. Jednak zdecydowana większość pożarów, jakie napotykamy 
w źródłach, została spowodowana przez ludzi, i to zadecydowało o umieszczeniu ich w dziale klęsk nieelementarnych. Wy-
mienianie klęsk nieelementarnych, jakie mogły dotknąć ludność interesujących nas osad, nie ma sensu. Pomysłowość ludzka 
w dziedzinie szkodzenia sobie i bliźnim od wieków nie znała granic. Wymienimy tu tylko kilka powszechnie spotykanych: 
działania wojenne, kontrybucje, przemarsze wojsk i towarzyszące im nadużycia, przymusowe pobory, zajazdy etc. 

Osoba prowadząca kwerendę do tego tematu ma do przeszukania wielki materiał źródłowy zawarty w dawnych za-
piskach sądowych, pamiętnikach i materiałach gospodarczych. Przydatna będzie (dla dawnej ziemi krakowskiej) tzw. kar-
toteka wiejska przechowywana w Archiwum Państwowym w Krakowie. 

Rubryka 4 odnotowuje klęski elementarne i nieelementarne łącznie z danymi chronologicznymi, zasięgiem klęski i nu-
merem fiszki źródłowej. 

5. Demografia wraz z danymi o strukturze etnicznej 
W tym polu umieszcza się wszelkie zebrane dane odnoszące się do liczby mieszkańców i ich struktury (wg płci, wie-

ku, wyznania, przynależności stanowej). Odnotowuje się w niej także wzmianki o mieszkających w osadzie mniejszoś-
ciach narodowych. 

W rubryce wpisuje się rok i dane liczbowe. Odsyłacze umieszcza się na fiszce źródłowej. 

6. Lustracje i inwentarze 
Akta te stanowią bodaj najcenniejsze źródło wiedzy o dziejach gospodarczych kraju. Lustracje, dotyczące tylko dóbr 

królewskich, ustanowiono w 1562 r. dla sprawiedliwego podziału kwarty. Miały się one odbywać co pięć lat, ale wymóg 
ten rzadko był spełniany. Lustratorzy i rewizorzy, wraz z mierniczymi, sporządzali bardzo dokładne opisy stanu gospodar-
czego dóbr i wyczerpujące ich opisy oblatowali w wojewódzkim urzędzie grodzkim. 

Inwentarze nie miały tak oficjalnego charakteru, choć większość z nich sporządzono jako załączniki do spraw sądowych -
karnych i cywilnych. Najdawniejsze inwentarze odnosiły się do posiadanych ruchomości i przeważnie sporządzano je po 
śmierci właściciela. Stopniowo zapisy takie rozszerzono na bydło (inwentarz żywy), a wreszcie na role i zabudowania. Cie-
kawymi informacjami zamieszczanymi w inwentarzach są dodatkowe obciążenia nakładane przez właściciela na poddanych. 

W rubryce odnotowuje się datę i określenie (inwentarz czy lustracja), a dane umieszcza na fiszce źródłowej. 

7. Pieczęć 
a) miejska 

Pieczęć była znakiem samorządu miejskiego i jako taka była ściśle z nim związana. Po otrzymaniu przez nie zorgani-
zowane osiedle praw miejskich powstawała nowa jednostka prawna, z własną kancelarią, uprawnioną do wystawiania do-
kumentów, pojawiała się konieczność sporządzenia miejskiej pieczęci. Umieszczano na niej z reguły herb miejski (zob. 
Herby) - decydował o tym wójt lub rada. Pieczęcie miejskie były przeważnie okrągłe; inne kształty należą do wyjątków. 
Tylko w XVIII w. panowała moda na pieczęcie owalne. 
Pieczęcie miejskie zaliczamy do trzech grup: 
1. Właściwe pieczecie miejskie: 
- sigillum civium, civitatis, universitatis, burgensium 
- pieczęcie radzieckie (consulum) 
- ławnicze (scabinorum, judicium, bannitum) 
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-wójtowskie (advocati) 
- magistrackie (curiae) 
-burmistrzowskie (praetoris) 
-starościńskie (capitanei). 
2. Pieczecie cechowe. 
3. Pieczecie mieszczańskie. 

W rubryce należy umieszczać informacje o pieczęciach z grupy pierwszej. Wzmianki o pozostałych powinny trafić do 
zbioru fiszek źródłowych. Informacją podstawową jest stwierdzenie, czy został zachowany tłok pieczętny czy też tylko 
jego odcisk, a jeśli to drugie, to w jakim materiale. 

Dalej podaje się następujące dane: 
-data (przynajmniej ramowa) 
-kształt pieczęci i jej wymiary 
- napis otokowy 
-napisy na polu pieczęci 
-opis wyobrażenia znajdującego się w polu pieczętnym. 

W załączniku możemy umieścić odrys pieczęci lub odesłanie do istniejącej literatury. 
b) wiejska 

Najstarsze tego typu pieczęcie pochodzą z XIVw. (np. pieczęć Łobzowa czy Januszkowie k. Pilzna), ale liczba ich jest 
znikoma. Także późniejsze trafiają się sporadycznie. Dopiero w okresie rozbiorowym pieczęcie wiejskie pojawiają się 
w liczbie proporcjonalnej do liczby osad. 

Podobnie jak miejskie były one związane z miejscowym samorządem i ta cecha jest zawsze na pieczęciach umieszczo-
na. Najczęściej w polu pieczęci umieszczano wizerunki narzędzi rolniczych, ale trafiają się też tzw. pieczęcie mówiące -
np. dąb w Dąbrówce, głuszec w Głuchowie, mogiła w Mogile etc. Pieczęci wiejskich używał sołtys, sąd ławniczy, póź-
niej gromada; a w czasach rozbiorowych urząd dominialny lub rustykalny. 

Po zaborze Galicji przez Austrię w 1772 r. wprowadzono tu nowy ustrój wiejski, który dzielił każdą gminę na część 
dominialną, czyli dworską, i rustykalną, czyli gromadzką. Każda z nich miała samorząd i własną pieczęć. Pieczęcie do-
minialne mają z reguły herb właściciela obszaru dworskiego z tytulaturą: pieczęć dominium, państwa, ekonomii, Domi-
nalamtu etc. Druga grupa, pieczęcie rustykalne, jest czasem czysto napisowa, czasem w polu pieczętnym znajdują się 
przedmioty i godła wybrane zupełnie dowolnie. Często pojawia się na nich data 1785, związana z wprowadzeniem po-
działu, o którym wspomniano wyżej. 

W opisie pieczęci wiejskiej posługujemy się tymi samymi kryteriami, co w przypadku pieczęci miejskiej. 

Wpis w rubryce należy sporządzić według poniższego układu: 
- typ pieczęci 
-data (przynajmniej ramowa) 
-kształt pieczęci i jej wymiary 
- napis otokowy 
- napisy na polu pieczęci 
- opis wyobrażenia znajdującego się w polu pieczętnym 
- miejsce przechowywania. 

Na fiszce źródłowej możemy umieścić odrys pieczęci. 

8. Herb 
Herb miejski pojawił się w Polsce pod koniec XIII w. Był to przeważnie herb pana zwierzchniego wzbogacony dodat-

kowo o elementy przedstawiające miejską architekturę obronną. Równie często przyjmowano za herb miasta wizerunek 
świętego patrona, który zazwyczaj był tożsamy z patronem miejscowego kościoła parafialnego. O wyborze herbu decy-
dował zazwyczaj wójt lub rada miejska (sporadycznie właściciel), jego zaś używanie było wyrazem autonomii samorzą-
du miejskiego. Władza państwowa nie ingerowała w okrese staropolskim w kształt herbu miejscowości. Sytuacja ta uległa 
zmianie po rozbiorach. 

W Księstwie Warszawskim zabroniono używać herbu miejskiego w 1811 r. (co zostało potwierdzone dla Królestwa Pols-
kiego w 1822); zaborca austriacki próbował ingerować w kształt herbów, czego liczne przykłady spotykamy w heraldyce miej-
skiej Galicji. Stosunkowo najliberalniejszy w tym względzie był rząd pruski, który nie interesował się tym zagadnieniem. 

W większości przypadków herb będzie związany z pieczęcią, ale wtedy, kiedy jest tylko taka możliwość (np. chorąg-
wie cechowe), należy podać kolory występujące w herbie - element, który ulegał stosunkowo częstym zmianom i rzadko 
jest możliwy do uchwycenia jedynie na postawie źródeł sfragistycznych. 

W rubryce „Herb" wpisuje się przede wszystkim datę (przynajmniej ramową) używania danego herbu, miejsce gdzie się 
on znajduje (pieczęć miejska, zwornik, sztandar kościelny etc.) oraz skrótowy opis samego herbu. W dołączanych do Kar-
ty materiałach proponuje się umieszczenie prostego rysunku ułatwiającego posługiwanie się opisem. W rubryce znajdu-
jącej się w metryce szczegółowej nie należy zagłębiać się w znaczenie symboliki heraldycznej; można to ewentualnie 
uczynić na fiszce źródłowej. Należy odnotować wszystkie ustalone zmiany herbu i ich chronologię. 
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III. Sposób wypełniania 

Standardowe wpisy w przygotowanych komputerowo schematach. Przed wypełnieniem metryk niezbędne jest usyste-
matyzowanie odnoszących się do nich fiszek źródłowych. 
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Instrukcja do metryki szczegółowej 
INSTYTUCJE K O Ś C I E L N E 
I Ś W I E C K I E (metryki 4.1, 4.2, 4.3) 

INSTYTUCJE K O Ś C I E L N E R Z Y M S K O K A T O L I C K I E (metryka 4.1) 

I. Cel i zasady zapisu 

Metryka stanowi naturalne uzupełnienie metryki HISTORIA, a zagadnienia objęte tym działem są niezwykle istotne 
dla dziedzictwa kulturowego. Dlatego wydzielono osobną metrykę, której zagadnienia umieszczono na arkuszu głównym. 
Dane tu zawarte dotyczą podstawowych spraw związanych z funkcjonowaniem danej osady w sferze potrzeb zarówno du-
chowych, jak i materialnych. Istnienie instytucji kościelnych lub świeckich decydowało bardziej niż inne czynniki o zna-
czeniu osady w skali regionu czy kraju, wyznaczało etapy rozwoju miejscowości i powstawania „zasobu dziedzictwa kul-
turowego". 

Kwerenda źródłowa dotycząca zagadnień związanych z problematyką poruszaną w metryce 4.1 musi być oparta na po-
szukiwaniach prowadzonych przede wszystkim w archiwach parafialnych, diecezjalnych i kapitulnych. 

II. Układ metryki. Zakres merytoryczny 

W części górnej metryki zamieszcza się informacje powtarzalne: opisywany zasób dziedzictwa (tu INSTYTUCJE 
KOŚCIELNE I ŚWIECKIE), numer kolejny arkusza metryki, identyfikator, nazwę miejscowości. W stopce zamieszcza 
się datę oraz imię i nazwisko autora, który metrykę opracował. Metryka została podzielona na 5 rubryk tematycznych, 
w których obrębie wydzielono pola, pozwalające zilustrować możliwie szeroko, ale przejrzyście, zakres tych podstawo-
wych grup. 
1. najważniejsze informacje o parafii, a więc o fundacji lub pierwszej wiadomości źródłowej, o istnieniu parafii, jej ery-

gowaniu, wizytacjach kanonicznych, wezwaniu i jego zmianach, prawie patronatu, elementach uposażenia, lecz tylko 
we wsiach parafialnych i z pominięciem dziesięciny, mesznego i kolędy. W tym polu będą w zasadzie odesłania do met-
ryki wsi lub miasta, 

2. informacje o zasięgu parafii, przynależności dekanalnej i diecezjalnej, 
3. wiadomości o innych kościołach i kaplicach rzymskokatolickich wraz z ich wezwaniem, lokalizacją i skrótową charak-

terystyką - np. kościół filialny, 
4. informacje o klasztorze. W polu pierwszym: reguła - dane dotyczące reguły z elementami filiacji, fundacji i fundato-

ra, kasaty i odrodzenia. W osobnym polu znajdą się dane historyczne o kościele - jego budowie, zniszczeniach, prze-
budowach, remontach (z odniesieniami do innych metryk) oraz wezwaniu. Pole drugie zbiera wiadomości o zabu-
dowaniach klasztornych; w polu trzecim znajdą się dane o tych elementach uposażenia, które wiążą się z układem prze-
strzennym, 

5. infonnacje o instytucjach kościelnych. W polu: „szkoła" - tylko odsyłacz do metryki 4.3, w której zbiera się całość ma-
teriału dotyczącego szkolnictwa, aby ukazać jego ciągłość. W osobnym polu znajdą się informacje o szpitalu (kościół 
szpitalny zostanie umieszczony w rubryce 1), a w kolejnym o bractwach działających przy kościele. 

Zakres merytoryczny poszczególnych rubryk: 

1. Parafia 
W tej rubryce zaznacza się istnienie parafii łacińskiej w interesującej nas osadzie, ze względu na znaczenie ośrodka 

parafialnego dla rozwoju miejscowości. 
a) Fundacja lub pierwszy zapis: przy wpisywaniu obowiązują te same kryteria co przy pierwszym zapisie dotyczącym 

miejscowości (zob. metryka 3.1) i uwagami zamieszczonymi w komentarzu. Wpisuje się datę lub daty (zob. jw.), treść za-
piski i odsyłacz źródłowy (do fiszki źródłowej). 

b) Erekcja parafii: wypełnia się ją w tych rzadkich przypadkach, kiedy zachował się akt erekcyjny lub jego wystar-
czająco obszerny odpis. Wpisujemy datę, skróconą zawartość treści dokumentu, odsyłacz źródłowy. 

c) Wizytacje: odnotowuje się datę przeprowadzonej wizytacji biskupiej i miejsce przechowywania sprawozdania wi-
zytacyjnego, z zaznaczeniem, czy zachował się oryginał, czy odpis. 

d) Filiacja: wpisuje się datę lub ramy chronologiczne czasu trwania filiacji, parafię, z którą miejscowość pozostawała 
w stosunku filialnym, odsyłacz źródłowy. 
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e) Zasięg parafii: wpisuje się odpowiednio - jednowioskowa, kilkuwioskowa, wielowioskowa, wraz z datami czy 
oznaczonymi ramami chronologicznymi. W przypadku parafii kilkuwioskowych i wielowioskowych podaje się nazwy 
wsi należących do parafii w odpowiednich czasach (nie na metryce, lecz w osobnej kartotece z przypisami). Podaje się 
odsyłacze do opracowań i źródeł (pełna informacja na fiszce źródłowej). 

f) Wezwanie: ten istotny element odnotowuje się zawsze z datą i odsyłaczem źródłowym. Zwracamy uwagę także na 
wezwania podwójne, odnotowujemy wszelkie zmiany w tej dziedzinie. 

2. Przynależność administracyjna kościelna 
Podaje się elementy podziałów administracyjno-kościelnych. Pomijamy tu. dla okresu staropolskiego, diecezję i archi-

diakonat, odnotowujemy natomiast przynależność parafialną i dekanalną. W przypadku, gdy dana osada jest siedzibą pa-
rafii, pisze się - parafia własna. W innych przypadkach podaje się nazwę parafii z uwzględnieniem zmian zachodzących 
w ciągu wieków (dalsze podziały parafii). W tym celu wykorzystujemy dokładne rozpoznanie przynależności parafialnej. 
Istotne jest także rozpoznanie zasięgu parafii i ewentualna (na fiszce źródłowej) informacja o wsiach należących do niej 
w poszczególnych okresach chronologicznych. 

W zasadzie podział na parafie był podziałem kościelno-państwowym, gdyż przejęty został przez administrację pań-
stwową (skarbową, sądową niższego szczebla). Przy jego ustalaniu wykorzystujemy głównie wizytacje biskupie i roczni-
ki diecezjalne. 

Dla czasów nowożytnych wprowadzamy do podziałów kościelnych pojęcie diecezji, gdyż jedna wielka diecezja kra-
kowska została podzielona na kilka mniejszych. Jeśli w parafii była siedziba dekanatu, zaznaczamy to w metryce. 

3. Inne kościoły i kaplice 
Wpisuje się informacje o istnieniu w danej miejscowości innych kościołów niż parafialny. Umieszcza się datę wzmian-

ki lub ramy chronologiczne istnienia świątyni, jej wezwanie i bliższe określenie: kościół filialny, kaplica, kaplica cmen-
tarna, kaplica dworska, zamkowa lub domowa; odsyłacz źródłowy. 

4. Klasztory 
Klasztory w Polsce związane są z początkami chrześcijaństwa. Benedyktyni, cystersi, premonstratensi budowali 

swe klasztory, które stawały się szybko centrami kultury i cywilizacji. Klasztory ogniskowały ówczesną sztukę, kulturę, 
oświatę, rozpowszechniały nowoczesne na ową epokę metody uprawy roli, sadownictwo. Stanowiły jeden z najistotniej-
szych czynników rozwoju tego, co dziś nazywamy „dziedzictwem kulturowym". 

Klasztory mają sporą liczbę monografii, przyczynków i wydanych drukiem materiałów źródłowych. Zachowały się też 
w większości z nich klasztorne archiwa. Kwerenda dotycząca klasztorów nie powinna napotykać braku informacji. Wręcz 
przeciwnie, należy podkreślić w tym punkcie konieczność selekcji dostępnego materiału, pod kątem potrzeb karty 
ewidencyjnej i prac konserwatorskich. 

a) Reguła: wpisuje się ogólne dane dotyczące zakonu. Zaczynamy od reguły, jaką rządziło się dane zgromadzenie. 
W miarę możliwości podaje się miejsce, z którego przybyli mnisi (klasztor macierzysty w Polsce lub za granicą) do da-
nego klasztoru. Każdorazowo odnotowujemy fakt przejęcia klasztoru przez inny zakon lub zmianę reguły. Warto też od-
notować przepisy dotyczące klauzury. W tej rubryce umieszcza się informację o przynależności zakonu do większych jed-
nostek władzy zakonnej (prowincji) lub podległości bezpośrednio Watykanowi. Należy pamiętać o odnotowywaniu kasat 
zakonów oraz podawaniu informacji o przywróceniu klasztoru zakonowi niegdyś skasowanemu. 

b) Kościół: materiały dotyczące kościoła klasztornego jako budowli znajdą się na metrykach szczegółowych: ARCHI-
TEKTURA i ZABYTKI RUCHOME. 

W metryce INSTYTUCJE KOŚCIELNE I ŚWIECKIE podajemy tylko ogólne dane historyczne. Odnotowujemy w po-
rządku chronologicznym: fundatora kościoła i klasztoru, późniejszych donatorów (tylko tych, którzy mieli wyraźny 
wpływ na kształt i ewentualne przebudowy kościoła). Podajemy też informacje o losach kościoła po ewentualnej kasacie 
zakonu - w czyich był rękach, czy był parafią, czy filią etc. Konieczna jest też wzmianka o ewentualnym powrocie koś-
cioła klasztornego w ręce zakonne. 

Wszystkie informacje podaje się w układzie: data (lub ramy czasowe), treść zapiski, odsyłacze źródłowe. 
c) Zabudowania: podaje się tu krótką informację o rozwoju kompleksu zabudowań klasztornych (z odesłaniem do in-

nych metryk szczegółowych), ich pierwotnym kształcie i przeznaczeniu. Odnotowujemy fakt istnienia np. cennych księ-
gozbiorów. Odnotowuje się także zmiany w zabudowaniach klasztornych spowodowane przez pożary, wyburzenia czy 
rozbudowę. Podaje się informacje o losach zabudowań klasztornych po ewentualnej kasacie zakonu, ich późniejszych 
użytkownikach i wzmiankę o powrocie w ręce zakonne (o ile do niego doszło). 

Wszystkie informacje muszą być datowane i zaopatrzone w adnotacje o źródłach informacji. 
d) Elementy uposażenia: podaje się w największym skrócie informacje o dobrach klasztornych. Odnotowujemy najis-

totniejsze nadania i przywileje, te, które w istotny sposób podnosiły pozycję ekonomiczną zakonu. 
Jeśli chodzi o dobra ziemskie, to na fiszce źródłowej podaje się w miarę możności kompletny wykaz dóbr wiejskich 

należących w przeszłości do klasztoru. Wykaz ten w zestawieniu z kartami ewidencyjnymi innych miejscowości pozwo-
li na zgromadzenie szczegółowych danych dotyczących nieruchomości będących w rękach klasztornych. 

Wszystkie informacje podaje się w układzie: data (lub ramy czasowe), treść zapiski, odsyłacze źródłowe. 
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5. Instytucje kościelne 
Prócz działalności misyjnej, duszpasterskiej etc. Kościół prowadził też, od najdawniejszych czasów, działalność spo-

łeczną w instytucjach ściśle z nim związanych, choć nie zajmujących się bezpośrednio służbą Bożą. Najbardziej znaną 
domeną tej działalności było szkolnictwo, które przez wieki spoczywało w rękach duchownych, my jednak odpowiednie 
informacje umieszczamy dla porządku w metryce 4.3. (INSTYTUCJE ŚWIECKIE - szkolnictwo), aby zachować ciąg-
łość chronologiczną tej ważnej kwestii, bez potrzby wielu wzajemnych odsyłaczy między rubrykami. 

W tej rubryce zajmiemy się w zasadzie dwoma typami instytucji kościelnych, o wielkim znaczeniu dla dawnych spo-
łeczności: 

a) Szpitale (z łac. hospitale): to właściwie przytułki. Najstarszy z nich - dzieło bp. Iwo Odrowąża - zbudowany został 
w 1223 r. „dla chorych i nieszczęśliwych". Do XVIII w. szpitale były to fundacje dla sierot i nędzarzy, sytuowane przy 
kościołach i klasztorach. Ich pensjonariusze mogli liczyć na pociechę duchową, ale nie na pomoc lekarską. Dopiero z bie-
giem czasu zaczęły powstawać także sale chorych odwiedzane czasem przez cyrulika. Były one niejako ochroną przed 
chorobami zakaźnymi. 

Pierwszy szpital typu „nowożytnego", przeznaczony wyłącznie dla chorych, powstał dopiero w XVIII w. z rozporzą-
dzenia marszałka Franciszka Bielińskiego, który na ten cel przeznaczył warszawski szpital św. Łazarza utworzony 
w XVI w. staraniem ks. Piotra Skargi. 

W punkcie „szpitale" odnotowujemy daty istnienia tej instytucji, ewentualnego fundatora i dalszych dobrodziejów oraz 
informacje o liczbie osób w niej przebywających. Staramy się ustalić momenty zaniku tej formy opieki i lata, w których 
działalność była wznawiana. 

Należy też odnotowywać wszelkie informacje o szpitalach epidemicznych wiążących się ze spustoszeniami czyniony-
mi wśród ludności przez klęski elementarne. Wzmianki o szpitalach są częstym elementem pojawiającym się w lustra-
cjach i wizytacjach biskupich. 

b) Bractwa: w punkcie tym zajmiemy się wyłącznie bractwami religijno-dobroczynnymi, związanymi z agendami kościel-
nymi. Ich tradycje w Polsce sięgają przełomu XIII i XIV w., ale okres wielkiego rozwoju to wiek XVI i XVII. Jedne były or-
ganizacjami ściśle religijnymi (np. akademickie Bractwo Różańcowe), inne prowadziły prócz tego działalność charytatywną. 
Bractwa religijne łączyły się między sobą w arcybractwa (archiconfraternitas), które prowadziły działalność dobroczynną na 
stosunkowo szeroką skalę. Zbierały fundusze na wspomożenie ubogich, gromadziły posagi dla biednych dziewcząt, prowa-
dziły „banki pobożne" pożyczające potrzebującym bez procentów, choć pod zastaw, opiekowały się więźniami, spłacały dłu-
gi uwięzionych dłużników, grzebały ubogich, opiekowały się chorymi zakaźnie etc. Najbardziej znanymi tego typu instytucja-
mi były: Arcybractwo Miłosierdzia (założone przez ks. P. Skargę), Arcybractwo Męki Pańskiej (znane z biczowania się jego 
konfratrów na intencję dobra Rzeczypospolitej), Arybractwo św. Anny i najstarsze - Bractwo pod wezwaniem NMP w Kra-

W rubryce wpisuje się: czas jego funkcjonowania, główne cele działalności, donatorów i ewentualne związki z arcy-
bractwami. Należy także odnotowywać, jeśli się zachowały, wzmianki o przywilejach papieskich, prymasowskich czy 
królewskich, związanych z działalnością bractwa. 

Część bractw doczekała się swoich monografii, inne mają dość dobrze zachowane archiwa przechowywane dziś w ar-
chiwach państwowych oraz w archiwach kościelnych. 

III. Sposób wypełniania 

Standardowe wpisy w przygotowanych komputerowo schematach. Na pierwszym miejscu znajduje się dokładna data 
lub data ramowa, następnie wiadomość sformułowana skrótowo, ale czytelnie, z odesłaniem do komputerowej bazy da-
nych. Przed wypełnieniem metryk niezbędne jest usystematyzowanie odnoszących się do nich fiszek źródłowych. 

INSTYTUCJE R Ó Ż N Y C H W Y Z N A Ń (metryka 4.2) 

I. Cel i zasady zapisu 

Potwierdzamy tu występowanie innych, prócz Kościoła rzymskokatolickiego, grup wyznaniowych, których istnienie 
odrębność miały zawsze wielkie znaczenie dla życia osady. Ich obecność w wielonarodowościowej Rzeczypospolitej by-
a zjawiskiem powszechnym, z którym spotykamy się w zachowanych do dziś źródłach pisanych. 

W metryce tej zajmiemy się tymi przejawami życia społecznego, które wiązały się ściśle z odrębnością wyznaniową, 
nie przyjmując kryterium narodowego dla wszystkich form działalności ludzkiej (Żyd prowadzący młyn zostanie umiesz-
czony między innymi młynarzami, ale żydowski rzeźnik znajdzie się zarówno w rubryce dotyczącej działalności rzemieś-
lniczej i gospodarczej, jak też i w tej ze względu na rytualno-religijny pierwiastek w uboju zwierząt). 

Dla każdego wyznania wypełniana jest osobna metryka. 
Sprawy dotyczące szkolnictwa innowierczego zostają konsekwentnie, tak jak szkolnictwo katolickie, umieszczone 

w dziale instytucji świeckich w rubryce „szkolnictwo". 
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II. Układ metryki. Zakres merytoryczny 

Metryka podzielona jest na 7 rubryk tematycznych: 

1. Świątynie 
Posługujemy się przy ich opisie podobnymi kryteriami jak przy opisie kościoła parafialnego rzymskokatolickiego, 

oczywiście przy uwzględnieniu różnic wynikających z odrębności religii czy obrządku. W miarę możliwości podaje się 
dane dotyczące przynależności do większych struktur organizacyjnych. 

2. Przynależność administracyjno-wyznaniowa 
W rubryce tej wpisywane są dane pozwalające przyporządkować konkretną gminę wyznaniową strukturom wyższego 

szczebla, podajemy informacje aż do najszerszego zasięgu terytorialno-wyznaniowego (prowincji, diecezji). 

3. Inne obiekty o charakterze obrzędowym i kultowym 
Chodzi tu o miejsca nie będące świątyniami, lecz mimo to związane z innowiercami ze względu na przepisy religij-

ne czy tradycje (np. żydowski wymóg koszerności i związane z nim przepisy dotyczące koszernych jatek czy sposobu 
sprzedaży artykułów mlecznych). W rubryce podajemy lata istnienia (choćby przybliżone), nazwę obiektu, jego prze-
znaczenie (ewentualnie inne charakterystyczne dane), fundatora i późniejszych sponsorów oraz okoliczności ewentual-
nej likwidacji. 

4. Towarzystwa religijne lub związki narodowo-wyznaniowe 
Te, u podstaw których leżało grupowanie osób według narodowości czy wyznania. Oczywiście należy tu uwzględniać 

podział na towarzystwa naukowe, samokształceniowe, religijne, dobroczynne etc. Zaznaczamy tu czas ich działania, na-
zwę, środowisko, w jakim działały, cele działalności, pozostałe po nich obiekty, okoliczności likwidacji (jeżeli przestały 
istnieć). 

5. Wydarzenia 
Odnotowujemy tu szczególne zdarzenia, które miały wpływ na lokalną społeczność innowierczą np. zjazdy i dysputy 

kalwińskie, odwiedziny szczególnie czczonego i poważanego cadyka etc. Wpisujemy datę i krótki opis zdarzenia. 

6. Szkoły (o charakterze wyznaniowym) 
Podobnie jak w przypadku szkól prowadzonych przez Kościół katolicki, szkoły różnowiercze ogólnokształcące wszys-

tkich szczebli opisane będą wyczerpująco w metryce INSTYTUCJE ŚWIECKIE (4.3). W tej rubryce powinny zostać opi-
sane szkoły o charakterze wyznaniowym, a o pozostałych należy umieścić tylko wzmiankę z odesłaniem do odpowied-
niej rubryki metryki 4.3. 

7. Inne 
W tej rubryce notujemy informacje o istnieniu grup narodowych czy religijnych, o których nie potrafimy powiedzieć 

nic bliższego. Podajemy wówczas datę i tę wzmiankę, którą mamy. Jeżeli uda nam się rozwinąć tę informację na podsta-
wie innych źródeł, to przenosimy ją do właściwej rubryki. 

III. Sposób wypełniania 

Standardowe wpisy w przygotowanych komputerowo schematach. Przed wypełnieniem metryk niezbędne jest usyste-
matyzowanie odnoszących się do nich fiszek źródłowych. 

I N S T Y T U C J E Ś W I E C K I E (metryka 4.3) 

I. Cel i zasady zapisu 

Metryka stanowi naturalne uzupełnienie metryki HISTORIA, a zagadnienia objęte tym działem są niezwykle istotne 
dla dziedzictwa kulturowego. Dlatego wydzielono je w osobną strukturę, której podstawowe zagadnienia umieszczono na 
arkuszu głównym. Dane tu zawarte dotyczą podstawowych spraw danej osady w sferze potrzeb zarówno społecznych, jak 
i materialnych. Istnienie instytucji świeckich decydowało o randze osady w skali regionu czy kraju, wyznaczało fazy roz-
woju miejscowości i powstawania chronionego dziś „zasobu dziedzictwa kulturowego". 

Metody pozyskiwania danych są analogiczne ja w metryce HISTORIA. 
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II. Układ metryki. Zakres merytoryczny 

Metrykę podzielono na 7 rubryk, które poprzedzają informacje powtarzalne: opisywany zasób dziedzictwa (tu INSTY-
TUCJE KOŚCIELNE I ŚWIECKIE), numer kolejny arkusza metryki, identyfikator, nazwa miejscowości. Niżej umiesz-
czone są kolejne rubryki metryki. 

1. Ława, rada 
Dane potwierdzające istnienie tych dwóch najwyższych ongiś organów samorządowych - rady miejskiej i jej przewod-

niczącego, tj. burmistrza. Tu także umieszcza się informacje potwierdzające istnienie ławy - najniższej instancji sądowej, 
składającej się z wójta sądowego i ławników (rekrutujących się z mieszczan lub kmieci), zwanej też sądem gajonym. Po-
daje się wzmiankę o funkcjonowaniu instytucji, datę lub ramy chronologiczne, szczegółowe informacje umieszczając 
w fiszce informacyjnej. W polu „Ława, rada" podajemy dane odnoszące się do okresu Rzeczypospolitej szlacheckiej. 

2. Cechy, korporacje 
Wzmianki o funkcjonujących w miejscowości organizacjach zrzeszających rzemieślników jednej lub kilku specjalnoś-

ci, ich statutach i przywilejach. W rubryce należy wpisywać informacje o gildiach i innych organizacjach zrzeszających 
kupców, ich statutach i uprawnieniach. Podaje się wzmiankę o funkcjonowaniu instytucji, datę lub ramy chronologiczne, 
szczegółowe informacje umieszczając na fiszce informacyjnej. 

3. Prawo składu, jarmarki, targi 
Informacje dotyczące handlu należą do najistotniejszych ze względu na wagę dróg handlowych dla powstawania i roz-

woju miejscowości. W rubryce należy odnotowywać przywileje rozszerzające uprawnienia do działalności handlowej, 
zmiany w tychże, informacje dotyczące jarmarków i targów. Podaje się wzmiankę o funkcjonowaniu instytucji, datę lub 
ramy chronologiczne, szczegółowe informacje umieszczając na fiszce informacyjnej. Należy dbać o chronologiczny 
układ informacji. 

4. Towarzystwa 
Informacje o działających w miejscowości towarzystwach i stowarzyszeniach o charakterze kulturalnym, gospodar-

czym, oświatowym, sportowym (także kluby) i naukowo-badawczym. Szczególną uwagę trzeba poświęcić towarzystwom 
o charakterze kulturalno-krajoznawczym i tym, których zadaniem była ochrona lokalnego środowiska kulturowego. 
W rubryce należy podać pełną nazwę instytucji, zakres merytoryczny określony statutem i ramy chronologiczne jej ist-
nienia. Wszelkie dodatkowe informacje umieszcza się na fisze informacyjnej. Tam m.in. powinny się znajdować dane 
o przynależności towarzystw do jednostek wyższego szczebla - struktur o charakterze regionalnym i ogólnokrajowym. 
Informacjom należy nadać układ alfabetyczny kierując się nazwą towarzystwa lub stowarzyszenia. 

5. Szkoły świeckie 
Wiadomości o wszelkich formach kształcenia istniejących w danej miejscowości. Szkoły o charakterze czysto religij-

nym (np. seminaria) powinny tu zostać tylko wzmiankowane, a pełne wiadomości o nich umieszczone w odpowiedniej 
rubryce metryki INSTYTUCJE WYZNANIOWE. Dane powinny mieć układ chronologiczny. W rubryce wystarczy za-
znaczyć profil i szczebel kształcenia oraz ramy chronologiczne, resztę danych przenosząc na fiszkę informacyjną. Dla 
okresu najdawniejszego odnotowuje się także pośrednie wzmianki, pozwalające na przypuszczenie, że w miejscowości 
funkcjonowała placówka oświatowa (np. wzmianki o tamtejszym bakałarzu). 

6. Organizacje samorządowe i państwowe (administracyjne) 
Informacje dotyczące takich struktur pozwalają na ocenienie rangi miejscowości w regionie. Dane powinny zostać uło-

żone w kolejności chronologicznej z rozdziałem na instytucje samorządowe i państwowe. Odnotować należy także fakt 
istnienia np. posterunków policji, żandarmerii czy straży granicznej. Wiadomości dodatkowe (np. o przynależności do 
struktur wyższego szczebla) muszą znajdować się na fiszce informacyjnej. 

7. Partie i organizacje polityczne 
W rubryce powinny zostać uwzględnione partie polityczne i organizacje patriotyczne (narodowe, wyzwoleńcze, po-

wstańcze, paramilitarne itp.). Organizacje wpisuje się w kolejności chronologicznej, dodatkowe (wyczerpujące) informa-
cje umieszczając na fiszkach informacyjnych. 

III. Sposób wypełniania 

Standardowe wpisy w przygotowanych komputerowo schematach. Przed wypełnieniem metryk niezbędne jest usyste-
matyzowanie odnoszących się do nich fiszek źródłowych. Wiadomość historyczną zawsze poprzedza data, a zamyka od-
syłacz do bazy zapisek źródłowych. 
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Instrukcja do metryki szczegółowej 
W A R T O Ś C I N I E M A T E R I A L N E 
(metryka 5) 

I. Cel i zasady zapisu 

Metrykę opracowano, aby zasygnalizować występowanie w danej miejscowości „niewymiernych" dóbr kultury. Ter-
min „wartości niematerialne" jest terminem nowym zarówno w teorii, jak i w praktyce konserwatorskiej, nie został ściśle 
zdefiniowany i wymaga sprecyzowania zakresu merytorycznego. W jego rozumieniu i sposobie ewidencjonowania mogą 
występować duże różnice, metryka jest zatem próbą zebrania elementów składających się na to zagadnienie. Pojęcie to 
w niniejszej karcie może przyczynić się do sprecyzowania problematyki i stać się punktem wyjściowym do szerszych ana-
liz. „Wartości niematerialne", ze względu na swoisty charakter „nieuchwytności" oraz związek z danym terenem, stano-
wią istotne rozszerzenie wiedzy o danej miejscowości. 

Metryka wypełniana będzie dwuetapowo. W pierwszym etapie zasygnalizowane zostaną zjawiska, o których informa-
cje znajdują się w dostępnej, podstawowej literaturze dla działów: HISTORIA, KRAJOBRAZ, ETNOGRAFIA. Ze 
względu na brak kompleksowych opracowań można odwołać się do literatury krajoznawczej i regionalnej. Weryfikacja 
tak uzyskanych danych stanie się zadaniem drugiego etapu. Wówczas będzie można część danych udokumentować, in-
ne zaś uznać za błędne. 

Opracowania dotyczące wartości niematerialnych są skąpe i rozproszone. Jako przykłady takich opracowań można po-
dać: Słownik etnologiczny, Warszawa 1989; P. Dobosz Ochrona nazw historycznych w obrębie prawnej ochrony zabytków, 
„Ochrona Zabytków" 1986, z. 1; S.Grzybowski, Dobra intelektualne w układzie elementów środowiska, w: J.Dobosz, 
S.Grzybowski, A.Wojciechowska, Zagadnienia ochrony środowiska jako dobra intelektualnego, Zeszyty Naukowe UJ, 
1989, z. 51; B. Bielawski, Niematerialne dobra kultury, w: Materiały I Konwersatorium problemu badawczego „Synteza 
kulturowych wartości przestrzeni państwa polskiego", Gdańsk 1991, z. 3; R. Waszkiewicz, Definiowanie niematerialnych 
dóbr kultury, w: „Przegląd Regionalny", Toruń 1992, z. 4; R. Waszkiewicz, Definiowanie niematerialnych dóbr kultury, w: 
„Przegląd Regionalny", Toruń 1993, z. 5; J.P Pruszyński, Ochrona zabytków w Polsce, Warszawa 1989. 

W drugim etapie wypełniania karty, zwłaszcza dla rubryk 5, 6, 7, 8, 9, 10, należy przeprowadzić badania terenowe oraz 
pełne kwerendy archiwalne (jak w dziale KRAJOBRAZ, HISTORIA, ETNOGRAFIA). 

II. Układ metryki. Zakres merytoryczny 

Metryka składa się z: 
- części nagłówkowej, która podaje: opisywany zasób dziedzictwa (tu WARTOŚCI NIEMATERIALNE), numer kolejny 
arkusza metryki, identyfikator, nazwę miejscowości; 
- stopki z datą oraz imieniem i nazwiskiem autora, który metrykę opracował; 
- z części podstawowej, która ma 12 rubryk. W rubryki te wpisuje się fakt zaistnienia zjawiska, jego datowanie oraz po-
twierdzenie w źródłach. 

1. wydarzenia, miejsca historyczne - sygnalizuje się tu bitwy, zjazdy, pobyty monarchów, popisy wojskowe, łowy, etc., 
zdarzenia ważne w skali lokalnej, regionalnej i ogólnokrajowej, 

2. miejsca związane z wybitnymi postaciami historycznymi - osoby ważne dla regionu i kraju. Odnotowuje się także 
wybitnych cudzoziemców, 

3. nazwy historyczne - notuje się tradycyjne nazwy miejscowe (istniejące, a także te, które zaniknęły) - miast, wsi, 
dzielnic, ulic, placów, cmentarzy, parków, ogrodów, mostów, domów, fabryk (np. Cygarfabryka w Krakowie), itp. 

4. dzieła muzyki, literatury, filozofii itp. - wpisuje się tu dzieła powstałe w danej miejscowości, stworzone przez żyją-
cego tu twórcę (dawnego czy współczesnego) lub przebywającego w niej przez jakiś czas, jeżeli jest to wystarczająco 
potwierdzone w źródłach, 

5. tradycje - ma za zadanie przedstawienie tradycji (np. strój, charakter budownictwa, elementy zdobnictwa, zwyczaje, 
obrzędy itp.), które mają znaczenie dla tożsamości kulturowej: narodowej, regionalnej czy lokalnej. Przedstawione 
w tej rubryce zjawiska są wyborem, a nawet waloryzacją szeregu tradycji, wg subiektywnego (w wielu przypadkach) 
podejścia wypełniającego, 

6. uroczystości i ceremonie mające miejsce w danej miejscowości, powtarzające się (dawniej czy obecnie) cyklicznie 
i mające znaczenie dla tożsamości kulturowej lokalnej (np. uroczystości rozpoczęcia roku akademickiego UJ, wybór 
Króla Kurkowego itp.), 

7. wierzenia, objawienia - jest wypełniana na podstawie źródeł, potwierdzających zaistnienie zjawiska. Hasło „wie-
rzenia" niesie ze sobą w tym przypadku także treści religijne np. kult świętych, 
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8. legendy - wymienia legendy związane z daną miejscowością, postacią historyczną, miejscem, wydarzeniem, które 
można potwierdzić w źródłach czy opracowaniach, 

9. prezentuje charakterystyczne, powszechne w danej miejscowości tradycyjne umiejętności i zajęcia ludności, które 
miały i mają wpływ na życie społeczności lokalnej (np. wyrób kłódek w Świątnikach Górnych), 

10. warsztaty i produkcja artystyczna - odnotowujemy istnienie w danej miejscowości warsztatu artystycznego oraz 
tradycji produkcji przedmiotów artystycznych, 

11. elementy semiotvczne - znaki związane z miejscowością. Ograniczono się tu do pojęcia znaku jako symbolu (będą-
cego rezultatem celowej i świadomej działalności, mającej na celu komunikowanie określonego stanu rzeczy) - do po-
jęcia „znaku przedmiotowego" (np. nietoperz - symbol OPN, ciupaga - symbol Podhala), 

12. i n n e - p o z o s t a j e otwarta dla zjawisk, które nie znalazły się w rubrykach 1 - 1 1 . 
Zasadą generalną dla tej metryki powinno być notowanie tych faktów i zjawisk, które utrwaliły się w pamięci zbioro-

wej i miały przez to wpływ na kształtowanie się obrazu miejscowości w oczach mieszkańców i przyjezdnych. 

III. Sposób wypełniania 

Metrykę wypełnia się pismem maszynowym, wpisując w poszczególne rubryki zjawiska i nadając im kolejne numery 
-1 ,2 itd. 

W przypadku znacznej liczby informacji dotyczących jednego zjawiska lub znacznej liczby występujących zjawisk, 
które należy odnotować, zakłada się karty dodatkowe. 

Uzupełnienia poszczególnych rubryk wpisywane będą pismem maszynowym i sygnowane przez uzupełniającego z po-
daniem daty. 

Za najwłaściwsze i odpowiadające współczesnym standardom należy przyjąć wypełnianie w komputerze. 
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Instrukcja do metryki szczegółowej 
M I A S T O - U R B A N I S T Y K A 
(metryki 6.1, 6.2, 6.3) 

I. Cel i zasady zapisu 

Metryka ta odnosi się do miejscowości, które mają obecnie, lub miały na przestrzeni dziejów, status miasta. W przy-
padku nieposiadania tego statusu obecnie niniejsza metryka stanowi uzupełnienie metryki WIEŚ - RURALISTYKA (i 
odwrotnie), co wykazane jest w polach: „status administracyjny" i „odniesienie do kart (metryk)". Metryka - mimo że ba-
zuje ściśle na metrykach HISTORIA I INSTYTUCJE KOŚCIELNE I ŚWIECKIE (ew. KRAJOBRAZ) oraz na zbiorze 
zapisek źródłowych - tworzy autonmiczną całość, charakteryzującą konserwatorski zapis: 
- postaci „miejskiej" (treści i formy) danej miejscowości, co przedstawiają metryki 6.1 i 6.2; 
- historii (zakres czasowy) - wątku miejskiego danej miejscowości, co wyraża część trzecia: metryka 6.3, na ogół na ba-
zie metryk HISTORIA i INSTYTUCJE KOŚCIELNE I ŚWIECKIE. 

Metryka bazuje na zapisie ukształtowanym w pragmatyce konserwatorskiej studiów historyczno-urbanistycz-
nych,wzbogaconym przez autorów niniejszej Karty, co wyrażają poszczególne hasła znajdujące się w jej polach. Zawar-
ty więc w niniejszej metryce zapis konserwatorski składowych „miejskiej" postaci danej miejscowości stanowi - podob-
nie jak w przypadku metryki KRAJOBRAZ - syntetyczne ujęcie wcześniej opracowanego studium historyczno-urbanis-
tycznego, bądź też opracowany przez specjalistę zbiór danych wg układu haseł niniejszej metryki. 

W części historycznej zebrano podstawowe informacje odnoszące się do najważniejszych elementów kształtujących 
układ przestrzenny miasta czy miasteczka. Oczywiście informacje te muszą być korelowane z danymi znajdującymi się 
w metryce HISTORIA (4.1 i 4.2), zwłaszcza w rubrykach zajmujących się prawem niemieckim, jego elementami oraz 
sprawami granic. Stanowią one niezbędny wkład historyczny do rozważań nad układem urbanistycznym miejscowości. 
Służą uzyskaniu optymalnej orientacji w zasobie urbanistycznym, w celu opracowania waloryzacji, a co za tym idzie, ar-
gumentacji określającej politykę konserwatorską w stosunku do współczesnych potrzeb, związanych z ochroną i kształ-
towaniem rozwoju danej miejscowości w aspekcie konserwatorskiego punktu widzenia. 

II. Układ metryki. Zakres merytoryczny 

Metryka składa się z trzech arkuszy (6.1, 6.2, 6.3) i powinna być wypełniania na podstawie studium konserwatorsko-
-urbanistycznego (jeśli na terenie obecnej miejscowości zachodzi wypadek występowania w jej rozwoju historycznym ze-
społu miast, powtarza się każdorazowo metrykę dla każdego z nich). 

Metryka 6.1 

Zawiera w nagłówku podstawowe informacje: opisywany zasób dziedzictwa (tu MISTO - URBANISTYKA), numer 
kolejny arkusza metryki, identyfikator, nazwę miejscowości W stopce podaje się datę oraz imię i nazwisko autora, który 
metrykę opracował. 

Metryka składa się z 7 rubryk: 
I. dane ogólne: (pierwsza wzmianka wg metryki historycznej, status administracyjny obecny, liczba mieszkańców (w 

tysiącach), powierzchnia (w ha lub km2), województwo, gmina, 
II. powstanie, główne fazy rozwoju: krótka charakterystyka wg metryk historycznych (3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3), określa-

jąca czas powstania i prawo, etapy rozwoju podające zasadnicze okresy mające wpływ na obecną postać miasta (plan 
lokacyjny, późniejsze regulacje, ewentualne założenie fortyfikacji, rozwój nowych dzielnic i przedmieść w granicach 
miasta lub dzielnicy, położenie względem szlaków komunikacyjnych), 

III. charakterystyka układu urbanistycznego: wg podanych haseł 1-12: 1. Układ przedlokacyjny potwierdzony bada-
niami archeologicznymi, 2. Układ lokacyjny, 3. Układy późniejsze, 4. Przedmieścia i osiedla, 5. Nowe miasto, osa-
dy fabryczne, 6. Historyczne układy zabudowy, 7. Dominujący układ zabudowy (np. szczytowy, zwarty), 8. Sieć ulic 
(np.w układzie promienisto-koncentrycznym, wielodrożnym itd.), 9. Rodzaje działek (np. głębokie, wąskie z jedno-
stronną oficyną), 10. Fortyfikacje (np. nowożytne, częściowo zachowane), 11. Układ wodny (np. ślady kanałów, mły-
nówek itp.), 12. Układ zieleni (np. starodrzew w obejściu kościelnym), 

IV. wyróżniające się obiekty (wg metryki 10. BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA): A. Historyczne istniejące - 1. 
liczba porządkowa, 2. rodzaj i nazwa, 3. data powstania i przekształceń, 4. styl, 5. stan zachowania (dobry, mierny, 
zły). B. Nie istniejące, potwierdzone źródłami - układ jak wyżej, 

V. panorama - zmniejszony kserograficznie rozrys lub zdjęcie panoramy miasta, ewentualnie z podaniem waloryzacji. 
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VI. odniesienia do metryk tej lub innej miejscowości, 
VII. numer i data wpisu do rejestru zabytków. 

Metryka 6 .2 
Wypełnienie tej części metryki sprowadza się do zamieszczenia zmniejszeń plansz że studium urbanistyczno-konser-

watorskiego. Plany: A - stan historyczny według dawnych planów, B - stan istniejący można zamieścić nawet w wy-
padku. gdy nie jest opracowane studium (np. zmniejszenie podkładu sytuacyjno-wysokościowego (1:25 000, 1:10 000) 
iplanu katastralnego). Plansze: C - zasób i D - waloryzacja ze studium. Pola pod planami (legenda) przeznaczone są na 
ewentualne wyjaśnienie oznaczeń. 

Metryka 6 .3 
W części historycznej zebrano podstawowe informacje odnoszące się do najważniejszych elementów kształtujących 

układ przestrzenny miasta czy miasteczka. Oczywiście informacje te muszą być korelowane z danymi znajdującymi się 
w metryce HISTORIA (3.1, 3.2), zwłaszcza w rubrykach zajmujących się prawem niemieckim, jego elementami oraz 
sprawami granic. Stanowią one niezbędny wkład historyczny do rozważań nad układem urbanistycznym miejscowości. 

Metrykę podzielono na II rubryk: 
1. elementy układu przedlokacyjnego, 
2. układ przedlokacyjny, w polu A - „osada targowa" - wpisuje się dane poświadczające układ przedlokacyjny, dane 

o targach, cle itp., czyli elementach istotnych z punktu widzenia dziejów przeobrażeń osady. W polu B należy podać 
wszystkie odnalezione wzmianki o tzw. staromieściu. W polu C powinny się znaleźć elementy objaśniające układ droż-
ny (zob. instrukcja metryki HISTORIA 3.2 - dane uzupełniające komunikacja), 

3. układ lokacyjny, w polu A wpisuje się datę, w polu B treść, w polu C' potwierdzenia, konfirmacje, w polu D de-
mografię historyczną. 

4. rynek - wiadomości o rynku i ratuszu, 
5. wiadomości o układzie ulic i zabudowy. Zawarte w rubrykach 3 i 4 informacje mają swoje odniesienie do bazy zapi-

sek historycznych oraz do informacji odczytanych z historycznych planów, 
6. folwark wójtowski zawiera materiał dotyczący folwarku wójtowskiego. Pole A - informacje na temat zabudowy 

(przy zachowanych inwentarzach z odesłaniem do kartoteki źródeł), pole B dane odnoszące się do pól i ról z ich are-
ałem, nazwami, lokalizacją, 

7-11 zawierają wiadomości historyczne o obiektach komunalnych, nowym mieście, przedmieściach, jurydykach. osa-
dach fabrycznych i osiedlach. 

W przypadku dużych miast zasób wiadomości źródłowych może być bardzo obfity, wówczas materiał w metryce bę-
dzie znacznie wyselekcjonowany, ale połączony odsyłaczami bezpośrednio z bazą danych w postaci fiszek źródłowych. 

III. Sposób wypełniania 

Metryka 6.1 
Za najwłaściwsze i odpowiadające współczesnym standardom należy przyjąć wypełnienie w komputerze wg przy-

kładów podanych i skomentowanych w części ogólnej instrukcji. Niemniej w przypadku braku posiadania odpowied-
niego sprzętu - dopuszcza się bieżące wypełnienie metryki na maszynie czy nawet czytelnym pismem odręcznym 
i rozrysem roboczym. Może to stanowić jedynie materiał przejściowy do pełnego i ostatecznego sformułowania met-
ryki, który umożliwia m.in. wewnętrzne odsyłanie wiadomości do innych metryk i głównego fundamentalnego zbioru 
zapisek źródłowych. 

Metryka 6 .2 
Zmniejszenia kserograficzne wklejane lub skanowane komputerowo w pola metryki po uprzednim ich opracowaniu na 

skalach oryginalnych, ze stosownymi oznaczeniami i legendami skorelowanymi z treścią metryki 1.1 (w przypadku poz. 
3 i 4 - zasób JARK i waloryzacja - pozyskiwane są bądź z istniejącego studium, bądź doraźnie sporządzane przez spe-
cjalistę opracowującego metrykę). 

Metryka 6 . 3 
Kartę wypełnia się pismem maszynowym lub w komputerze. Każda informacja jest poprzedzona datą, a zamknięta od-

syłaczem do bazy danych. 
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Instrukcja do metryki szczegółowej 
WIEŚ - R U R A L I S T Y K A 
(metryki 7.1, 7.2, 7.3) 

I. Cel i zasady zapisu 

Metryka ta odnosi się do miejscowości, które mają obecnie, lub miały na przestrzeni dziejów, status wsi. W sytuacji, gdj 
status ten zmienił się lub przeplatał ze statusem miejskim, niniejszą metrykę uzupełnia się z metryką MIASTO - URBANIS-
TYKA, co zaznaczone jest w polach karty 7.1: „status administracyjny" i „odniesienie do metryk". Metryka - mimo że ba-
zuje ściśle, podobnie jak MIASTO czy KRAJOBRAZ, na metrykach HISTORIA i INSTYTUCJE... oraz na zbiorze zapi-
sek źródłowych - stanowi autonomiczną całość wyrażającą „wiejskie" składowe miejscowości w ujęciu: 
- postaci (treści i formy), których wyróżnienie i postać przedstawiają hasła i plany zawarte metrykach 7.1 i 7.2; 
- historii (zakres czasowy), które wyrażają pozycje zawarte w metryce 7.3 oraz stosowne pozycje w kartach metryk HIS-
TORIA i INSTYTUCJE... (3. i 4.) 

Metryka bazuje po części na dotychczasowych opracowaniach konserwatorskich, po części na tzw. Kartach wsi (szczegó-
łowe - M.Łuczyńska-Bruzda, Z.Myczkowski z zespołem, 1988; uproszczone - J.Bogdanowski, 1989: opisy w Tekach Komis-
ji Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie, odpowiednio tomy: XXII/1988, XXVI/1993-1994) - zawiera zapis składo-
wych „wiejskich" zasobu dziedzictwa kulturowego danej miejscowości. Celem jej zatem jest ewidencja owego zasobu, jego 
waloryzacja - po to, by uzyskać argumentację, a co za tym idzie - podstawy do określonej polityki konserwatorskiej w odnie-
sieniu do współczesnych potrzeb ochrony i kształtowania owego dziedzictwa w bieżącym rozwoju miejscowości. 

W części historycznej zebrano podstawowe informacje odnoszące się do najważniejszych elementów kształtujących 
układ przestrzenny wsi. Oczywiście informacje tc muszą być korelowane z danymi znajdującymi się w metryce HISTO-
RIA (4.1 i 4.2). zwłaszcza w rubrykach zajmujących się prawem niemieckim, jego elementami oraz sprawami granic. Sta-
nowią one niezbędny wkład historyczny do rozważań nad układem ruralistycznym 

Zakres merytoryczny wyrażają poszczególne hasła i pola w arkuszach metryki, skomentowane w dalszej części niniej-
szy instrukcji. 

II. Układ metryki. Zakres merytoryczny 

Metryka składa się z trzech arkuszy podstawowych - danych ogólnych, charakterystyki układu ruralistycznego (7.1), 
wyciągów z planów i studium (7.2) i danych historycznych (7.3) 

Metryka 7.1. 

Podobnie jak w przypadku miasta (6.1) u góry wypełnia się dane podstawowe: opisywany zasób dziedzictwa (tu WIEŚ 
- RURALISTYKA), numer kolejny arkusza metryki, identyfikator, nazwa miejscowości. W stopce podaje się datę oraz 
imię i nazwisko autora, który metrykę opracował. 

Metryka składa się z 7 rubryk: 
I. dane ogólne: pierwsza wzmianka, lokacja (z metryk: 3.1. 7.3), status administracyjny (siedziba gminy, sołectwo itp.), 

liczba mieszkańców (w tysiącach), powierzchnia (w ha lub km2), województwo, gmina, 
II. powstanie, główne fazy rozwoju: krótka charakterystyka określająca rozwój bądź zanik wsi od czasu powstania 

z wyróżnieniem charakterystycznych faz mających znaczenie dla jej historycznego lub współczesnego układu (poża-
ry, komasacje, drogi, ew. zmiany ustroju gruntowego), 

III. charakterystyka układu ruralistycznego, wg podanych haseł 1-8: 1. Typ układu zabudowy w dwóch kategoriach: a) 
historyczny (np. ulicówka, wielodrożnica, owalnica, wieś nawsiowa, przysiółek kupowy, łańcuchówka itp.) b) domi-
nujący (np. rozproszony, liniowy), 2. Rozłóg pól a) historyczny (niwowy, dziedzinowy, łanowy, promienisty, nieokreś-
lony), b) dominujący (np. bezpodziałowy w wyniku komasacji), 3. Parcelacja - komasacja, 4. Układ dróg (np. wielo-
drożny, sakowy z placem itd.) 5. Układ zabudowy na działkach (np. okołowy, ćwierćokołowy, kalenicowo (szczyto-
wo) do drogi, cofnięty itp), 6. Dominujące cechy architektoniczne zabudowy: a) historyczne (np. dwu- czterospado-
wość dachu, system konstrukcyjny dachu, ścian), b) współczesne (np. budynki o bryłach sześciennych z dachami ko-
pertowymi). 7. Układ wodny (np. zespół stawów dworskich i młyna - nadymacz-wydymacz, młynówki, jaz, pogród-
ki itp), 8. Układ zieleni (np. aleja jesionowa do folwarku, pomnik przyrody - lipa przy kościele), 

IV. wyróżniające się obiekty - (wg metryki 10. BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA) A. Historyczne istniejące 
1. liczba porządkowa, 2. rodzaj i nazwa, 3. data, 4. styl, 5. stan zachowania (dobry, mierny, zły); B. Nie istniejące, po-
twierdzone źródłami (układ jw.), 

V. panorama-sylweta - zmniejszony rozrys lub zdjęcie panoramy wsi z ewentualnym naniesieniem waloryzacji, 
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VI. odniesienie do innych metryk, 
VII. numer i data wpisu do rejestru zabytków. 

Metryka 7.2 
Zawiera: 
- część nagłówkową 
- stopkę, 
-cztery pola na umieszczenie pomniejszeń lub schematów: 

A. stanu historycznego (najbardziej charakterystyczny, np. plan katastralny) 
B. stanu aktualnego (np. wg mapy 1:10 000, 1:25 000) 
C. podziału zasobu ruralistycznego (np. wg jednostek JARK) 
D. określenia waloryzacji lub strefowania. 

Pola pod planami (legenda) przeznaczone są na ewentualne wyjaśnienie oznaczeń. 

Metryka 7 .3 
W części historycznej zebrano podstawowe informacje odnoszące się do najważniejszych elementów kształtujących 

układ przestrzenny wsi. Oczywiście informacje te muszą być korelowane z danymi znajdującymi się w metryce HIS-
TORIA (3.1, 3.2), zwłaszcza w rubrykach zajmujących się prawem niemieckim, jego elementami oraz sprawami granic. 
Stanowią one niezbędny wkład historyczny do rozważań nad układem ruralistycznym. 

Metryka zawiera 11 rubryk; w niektórych wyróżniono dodatkowo po kilka pól: 
1.kolonizacja wewnętrzna, np. podziały wsi na górną i dolną, wielką i małą, osadzenie Woli, Nowej Wsi, przysiółka, 

kolonii, 
2. podaje informację o dworze wg zebranych wiadomości historycznych pod kątem przydatności dla studiów ruralistycz-

no-architektonicznych, 
3. folwark - podzielona jest na dwa pola. W polu A. Zabudowa - wpisuje się dane o budynkach gospodarczych z ele-

mentami opisu lub odesłania do zapiski historycznej; w polu B. Role - dane o areale folwarcznym, nazwy ról, łąk i la-
sów wraz z elementami określającymi położenie i identyfikację. W polu tym należy odnotować pojawiające się 
w źródle, a odbiegające od stereotypu, rodzaje upraw lub hodowli, 

4. dotyczy tylko wsi, w których funkcjonowała kościelna własność ziemska. Zawiera informacje o folwarku plebańs-
kim, należących doń obiektach gospodarczych (pole A. Zabudowa) oraz rolach (pole B), 

5. podaje wiadomości o budynkach (pole A) i rolach (pole B) należących do sołectwa (wraz z nazwami, wielkością i lo-
kalizacją), 

6. odnotowuje się wielkość areału według łanów lub innych dawnych miar powierzchni występujących w źródłach, 
7. elementy prawa niemieckiego: a. nawsie; b. przymiarki, przedewsia; c. skotnice - błoni, 
8. określa historyczne układy zabudowy, 
9. podaje informacje o rozłogach pól i ich typach, 

10. zawiera dane o rolach i wsiach „komponowanych", 
11. podaje inne informacje. 

III. Sposób wypełniania 

Metryka 7.1 
Za najwłaściwsze i odpowiadające współczesnym standardom należy przyjąć wypełnienie w komputerze wg przykła-

dów podanych i skomentowanych w części ogólnej instrukcji. Niemniej w przypadku braku odpowiedniego sprzętu - do-
puszcza się bieżące wypełnienie metryki na maszynie czy nawet czytelnym pismem odręcznym i rozrysem roboczym. 
Może to stanowić jedynie materiał przejściowy do pełnego i ostatecznego sformułowania metryki, który umożliwia m.in. 
wewnętrzne odsyłanie wiadomości do innych metryk i głównego fundamentalnego zbioru zapisek źródłowych. 

Metryka 7 .2 
Zmniejszenia kserograficzne wklejane lub skanowane komputerowo w pola metryki po uprzednim ich opracowaniu na 

skalach oryginalnych ze stosownymi oznaczeniami i legendami skorelowanymi z treścią metryki 1.1 (w przypadku poz. 
3 i 4 - zasób JARK i waloryzacja - pozyskiwane są bądź z istniejącego studium, bądź doraźnie sporządzane przez spe-
cjalistę opracowującego metrykę). 

Metryka 7 . 3 
Standardowe wpisy w przygotowanych komputerowo schematach. Przed wypełnieniem metryk niezbędne jest 

usystematyzowanie odnoszących się do nich fiszek źródłowych. 
Wiadomość historyczną zawsze poprzedza data, a zamyka odsyłacz do bazy zapisek źródłowych. 
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Instrukcja do metryki szczegółowej 
ZABYTKOWE ZAŁOŻENIA ZIELONE 
(metryki 8.1.A, 8.1.B, 8.2.A, 8.2.B) 

I. Cel i zasady zapisu 

Dział ZABYTKOWE ZAŁOŻENIA ZIELONE ma jedną z najlepiej utrwalonych tradycji w zakresie ewidencjono-
wania konserwatorskiego, stanowi zatem syntezę zarówno ujęć merytorycznych, jak i zasad zapisu. W celu ewidencji 
maksymalnie dokładnej będą zakładane podwójne metryki - oddzielnie dla założeń istniejących i oddzielnie dla tych, któ-
re znane są ze źródeł, lecz nie istnieją bądź istnieją śladowo, niemniej jednak miejsce po nich czy też tradycja ich istnie-
nia są istotne z konserwatorskiego punktu widzenia i wymagają stosownej opieki. Zakres merytoryczny, układ i sposób 
wypełniania ww. dwóch grup metryk jest analogiczny - różni się jedynie numerem i nagłówkowym wyróżnieniem IST-
NIEJĄCE i NIE ISTNIEJĄCE (odpowiednio: 8.1.A, 8.1.B, 8.2.A, 8.2.B). 

Szczegółowy zakres merytoryczny przedstawia opis układu metryki w dalszej części niniejszej instrukcji - niemniej 
sprowadza się on do zgrupowania form założeń zielonych w 8 podstawowych grupach, wyróżnianych w zależności od 
ich występowania w danej miejscowości. W podziale generalnym są to: parki, ogrody dworskie, ogrody klasztorne 
(przykościelne i plebańskie), cmentarze, kalwarie, zieleńce i ogrody śródblokowe, aleje, pomniki przyrody, a także par-
ki leśne, zwierzyńce etc. 

Celem niniejszej metryki jest uzyskanie zbioru informacji o zasobie założeń zielonych istniejących i nie istniejących 
w danej miejscowości, ich waloryzacja, a co za tym idzie - argumentacja i podstawy stosownej polityki konserwatorskiej 
w kontekście wszelkich zamierzeń współczesnego jej rozwoju dla właściwej ich ochrony i kształtowania. 

Podstawą opracowania niniejszej metryki powinny być stosowne dokumentacje konserwatorskie, studialno-badawcze 
i ewidencyjne. Jako bazę informacji w zakresie kwalifikacji, systematyk i nazewnictwa należy przyjąć: G.Ciołek. Ogro-
dy polskie, red. J.Bogdanowski, Warszawa 1978; L. Majdecki, Rejestr ogrodów polskich, Warszawa 1964-1966, z.1-5; 
Spis zabytkowych parków i ogrodów, Warszawa 1992. 

Metrykę sporządza się zasadniczo na podstawie istniejących dokumentacji. Może być ona jednak opracowana przez 
specjalistę wg haseł i pól przeznaczonych dla bieżących potrzeb służb konserwatorskich. 

II. Układ metryki. Zakres merytoryczny 

Metryka 8.1 (A i B) 

Metryka składa się z: 
- części nagłówkowej zawierającej opisywany zasób dziedzictwa (tu ZABYTKOWE ZAŁOŻENIA ZIELONE), numer 
kolejny arkusza metryki, identyfikator, nazwę miejscowości; 
- stopki z datą oraz imieniem i nazwiskiem autora, który metrykę opracował; 
- części właściwej dzielącej się na kolumny i rubryki. 

Kolumny w części górnej: 
0. liczba porządkowa nadawana stosownie do liczby występujących założeń (oddzielnie na kartach dla obiektów istnie-

jących, oddzielnie dla nie istniejących), 
1. nazwa założenia wg przyjętych grup i stosowanych w pragmatyce konserwatorskiej specyfikacji, 
2. powierzchnia, wyrażona w hektarach, 
3. czas powstania (datowanie lub określenie w przedziale wieku - tu zaleca się w miarę możliwości określenie pierwot-

nego stylu danego założenia), 
4. główne fazy przekształceń z ich datowaniem i ich stylistyczna charakterystyka, 
5. dominujące zespoły zieleni komponowanej - zabytkowej - wskazane podanie podstawowego składu gatunkowego 

i wieku, 
6. obiekty architektury parkowo-ogrodowej - wyróżnienie wg stosowanych systematyk z podaniem czasu powstania, 

wyróżnień stylowych i innych cech charakterystycznych. 

Rubryki w części dolnej: 
7. wyróżnienie istniejących pomników przyrody lub wyjątkowych okazów, 
8. podanie liczby pomników przyrody, wieku i gatunku, 
9. wyróżnienie istotnych odniesień do innych metryk, 
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10. odniesienie do poszczególnych pozycji wg ich lp.w przypadku wpisu do rejestru zabytków z podaniem numeru i da-
ty wpisu, 

II.odniesienie do planów na metrykach 8.2.A (lub ew. 8.2.B.). 

Metryka 8.2 (A i B) 

Poza częścią powtarzalną - nazwa, identyfikator i stopka - obejmuje wyłącznie zminiaturyzowany materiał planistycz-
ny, który może być opracowany na zwielokrotnionych egzemplarzach tej metryki, w zależności od liczby występujących 
w danej miejscowości obiektów - założeń zielonych. 

Zasada ich umieszczenia na metryce przedstawia się następująco: 
1 - plan miejscowości bazujący na tym, który umieszcza się w odpowiednich arkuszach metryk: KRAJOBRAZ, MIAS-
TO lub WIEŚ (skala oryginalna: 1:10 000, 1:25 000) z zaznaczeniem założeń zielonych i pomników przyrody (wg lp.na 
metryce 8.1.A lub B); 
2 - A, B, C, D - kserograficzne miniatury planów założeń uzyskane bądź ze studiów i dokumentacji, bądź sporządzone 
przez specjalistę dla bieżących potrzeb Karty wg pragmatyki opracowań. 

Wskazane byłoby, aby zawierały one poza zasadniczym rysunkiem kompozycji założenia zasięgi stref ochrony kon-
serwatorskiej. 

III. Sposób wypełniania 

Metryka 8.1.A lub 8.1.B 

Docelowo zalecane jest wypełnianie pisemne przy użyciu komputera. Jednakże we wstępnym okresie wdrażania met-
ryki możliwe jest wypełnianie tradycyjne na maszynie lub czytelnym pismem odręcznym. Tak wypełniona metryka może 
stanowić materiał roboczy do bieżącej pracy służb konserwatorskich i wymagać będzie przyszłego opracowania w kom-
puterowym edytorze i przede wszystkim w powiązaniu z bazą danych obejmującą zapiski źródłowe. 

Do chwili wprowadzenia do komputera zbiór zapisek i systemu odniesień musi być opracowywany tradycyjnie w for-
mie kartotekowej z jednoznaczną, niepowtarzalną enumeracją odnośników. 

Metryka 8.2.A lub 8.2.B 

Kserograficzne lub skanowane w komputerze pomniejszenie stosownych planów w przypadku poz. 1 ze skali 1:10 000 
lub 1:25 000, w pozostałych ze skal od 1:500 i 1:1000, po 1:2000 (1:5000). Wskazane jest umieszczenie niezbędnych czy-
telnych legend. 
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Instrukcja do metryki szczegółowej 
ZABYTKI P R Z E M Y S Ł U I T E C H N I K I 
(metryki 9.A, 9.B) 

I. Cel i zasady zapisu 

Metryka ma na celu rejestrację zespołów przemysłowych, a także pojedynczych obiektów techniki. Etap 1 polega wypeł-
nianiu rubryk na podstawie opracowań już istniejących. Etap II - na ewidencjonowaniu danych pochodzących bezpośrednio 
ze źródeł, penetracji archiwów poszczególnych zakładów przemysłowych oraz lustracji samych zespołów i obiektów. 

Celem pracy jest zebranie informacji zarówno o istniejących, jak i nie istniejących obiektach przemysłu i techniki oraz 
o ich elementach składowych, towarzyszących im urządzeniach wodnych, wyposażeniu (ruchome zabytki techniki) itp. 
Dlatego będą zakładane podwójne metryki - oddzielnie dla zespołów i obiektów istniejących i oddzielnie dla tych, które 
znane są ze źródeł, lecz nie istnieją. Zakres merytoryczny, układ i sposób wypełniania obu metryk jest identyczny - róż-
ni się jedynie numerem i nagłówkowym wyróżnieniem ISTNIEJĄCE, NIE ISTNIEJĄCE. 

Podstawą założenia metryki będą informacje uzyskane z materiałów będących w posiadaniu archiwów PSOZ (karty 
ewidencyjne, dokumentacje historyczne itp.), dane uzyskane z ogólnie znanych i dostępnych opracowań (np. Katalog za-
bytków przemysłowych) oraz kwerend przeprowadzanych w archiwach oraz zbiorach w zakładach przemysłowych. W eta-
pie 11 wypełnianie poszczególnych pól metryki będzie analizą źródeł i materiałów z kwerend oraz literatury. 

II. Układ metryki. Zakres merytoryczny 

Metryka 9.A i 9.B 

Metryka składa się z: 
- części nagłówkowej, która podaje opisywany zasób dziedzictwa (tu OBIEKTY PRZEMYSŁU 1 TECHNIKI), numer 
kolejny arkusza metryki, identyfikator i nazwę miejscowości; 
- stopki z datą oraz imieniem i nazwiskiem autora, który metrykę opracował; 
- części podstawowej zawierającej 13 kolumn: 

1. liczba porządkowa, czyli kolejna liczba wpisywanego obiektu, 
2. rodzaj przemysłu wg przyjętego ogólnie podziału, który występujące na karcie głównej, (chemiczny, drzewny, elek-

trotechniczny, energetyczny, hutniczy, komunikacja, maszynowy, materiałów budowlanych, metalowy, odzieżowy, pa-
pierniczy, poligraficzny, skórzany, spożywczy, szklarski, włókienniczy, wodociągi, wydobywczy oraz rzemiosło 
i usługi, a także inne rodzaje nie ujęte powyżej), 

3. rodzaj obiektu (zespołu); adres obejmuje rodzaj i nazwę zespołu lub pojedynczego obiektu architektury, z podaniem 
jego lokalizacji, 

4. datowanie, przekształcenia - podaje się datę powstania obiektu (zespołu), daty przekształceń, zmianę funkcji, wpro-
wadzenie nowych funkcji, 

5. elementy składowe zachowane pojedyncze obiekty kubaturowe w zespole, z ich dokładnym nazewnictwem, inne 
elementy występujące w zespole np. torowiska, zbiorniki wodne itp., 

6. użytkowany - zaznaczenie „+", że zespół czy obiekt jest użytkowany, 
7. nieużytkowany - zaznaczenie ,.+", że zespół czy obiekt nie jest użytkowany, 
8. wyposażenie zachowane ruchome zabytki techniki zachowane w obiektach, z podaniem ich dokładnej nazwy, prze-

znaczenia. W kolumnie tej wpisuje się także pojedyncze, ruchome zabytki techniki nie związane z żadnym zespołem 
czy obiektem, jak np. środki lokomocji pozostające w posiadaniu prywatnego kolekcjonera itp. W tym wypadku po-
dajemy nazwę zabytku, jego datowanie i miejsce przechowywania, 

9. urządzenia wodne - sygnalizuje istnienie urządzeń wodnych związanych z zespołem czy obiektem, 
10. układ czytelny - określenie za pomocą „+", czy zespół zachował pierwotny, czytelny układ przestrzenny, 
11. układ przekształcony - określenie za pomocą „+", że pierwotny układ przestrzenny został przekształcony, zatarty, 
12. rodzaj dokumentacji, odniesienie do metryk - wpisanie dokumentacji, która istnieje dla danego zespołu lub obiektu 

(karta ewidencyjna, fiszka, inwentaryzacja, dokumentacja historyczna itp.) oraz odniesień do innych metryk dla miej-
scowości, 

13. wpis do rejestru zabytków podaje się numer i datę wpisania zespołu lub obiektu do rejestru zabytków. 
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III. Sposób wypełniania 

Metrykę wypełnia się pismem maszynowym, nadając każdemu zespołowi i obiektowi kolejny numer. Po wypełnieniu 
każdej kolumny dla jednego zespołu czy obiektu pozostawia się wolne pole, w które będą wpisywane ewentualne uzupeł-
nienia. W wypadku dużej liczby obiektów zakłada się kolejne metryki, dołączone do metryki podstawowej, z oznacze-
niem 9.A.1, 9.A.2, 9.B.1, 9.B.2 itd. 

Uzupełnienia w poszczególnych metrykach wpisywane są pismem maszynowym i sygnowane przez wypełniającego 
z podaniem daty. 

Za najwłaściwsze i odpowiadające współczesnym standardom należy przyjąć wypełnianie w komputerze. 
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Instrukcja do metryki szczegółowej 
ZABYTKI B U D O W N I C T W A 
I A R C H I T E K T U R Y 
(metryki 10.A, 10.B) 

I. Cel i zasady zapisu 

Metryka BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA służy do rejestracji zabytków architektury, małej architektury oraz 
budownictwa tradycyjnego, znajdujących się w granicach danej miejscowości. Przewiduje się zakładanie metryki 10.A 
dla obiektów istniejących oraz 10.B dla obiektów nie istniejących, lecz uchwytnych w źródłach historycznych i ikonogra-
ficznych w sposób pozwalający na charakterystykę i identyfikację budowli. 

Tworząc metrykę uwzględniono bogate doświadczenie ewidencyjne i inwentaryzacyjne służb konserwatorskich oraz 
dorobek Katalogu zabytków sztuki w Polsce. Uwzględniono również zasady wypracowane przy tworzeniu spisów zabyt-
ków budownictwa i architektury dla poszczególnych województw. Metryka 10. ma za zadanie umożliwić szybką orien-
tację w zasobie obiektów zabytkowych w danej miejscowości oraz dostarczyć podstawowych informacji o stanie badań, 
dokumentacji i formie ochrony poszczególnych obiektów (rejestr zabytków). Metryka ta, zbierając dane o obiektach 
kształtujących i wypełniających krajobraz kulturowy miejscowości, a zarazem stanowiących zasadniczy przedmiot dzia-
łań konserwatorskich, jest istotnym elementem Karty dziedzictwa kulturowego miejscowości. Rozbicie metryki na częś-
ci: A- obiekty istniejące i B nie istniejące ma ułatwić bieżące korzystanie z zawartych informacji, a zarazem służy po-
głębieniu historycznej prezentacji miejscowości i jej walorów kulturowych. Funkcjonowanie metryki w powiązaniu 
z komputerową bazą danych pozwala na regularną aktualizację i uzupełnianie zapisów oraz ewentualne przenoszenie da-
nych z metryki A do B. 

Podstawowym zadaniem wypełniającego metrykę 10.A i 10.B będzie zebranie danych na temat zabytkowej architek-
tury wdanej miejscowości i umieszczenie ich w jednym systemie. Metryka ma stanowić poszerzony o dane bibliograficz-
ne spis zabytków budownictwa i architektury w granicach danej miejscowości, który może stać się materiałem wyjścio-
wym do opracowywania studiów konserwatorskich i bieżących działań planistycznych. 

Wypełniający metrykę 10. będą opierać się w pierwszym rzędzie na istniejącym materiale Katalogu zabytków sztuki 
w Polsce oraz zasobie fiszek będących w posiadaniu właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także kart 
„zielonych" i „białych", czyli kart ewidencyjnych zabytków budownictwa i architektury opracowywanych dla Ośrodka Do-
kumentacji Zabytków. Kolejnym etapem pracy powinien być przegląd istniejących dokumentacji i opracowań konserwator-
skich oraz kwerenda bibliograficzna źródłowa, zmierzająca do pełnej prezentacji stanu badań i zasobu istniejących i nic is-
tniejących zabytków budownictwa i architektury w danej miejscowości. Należy ustalić Krąg źródeł i opracowań (szczegól-
nie monografii regionalnych), które każdorazowo powinny być wykorzystywane przy gromadzeniu materiału dla karty ko-
lejnej miejscowości. Tej fazie pracy powinna obligatoryjnie towarzyszyć lustracja terenowa, w trakcie której należy doko-
nać weryfikacji i ewentualnego uzupełnienia danych o istniejących obiektach w granicach miejscowości. Dane należy gro-
madzić w bazie zapisek źródłowych i bibliograficznych. Umieszczenie wpisu w metryce każdorazowo powinno odpowiadać 
umieszczeniu odpowiedniej notatki w bazie zapisek. Dla jednego zabytku można zgromadzić dowolną liczbę zapisek, dążąc 
do przedstawienia historii i aktualnego stanu badań. W bazie zapisek należy również odnotowywać informacje dotyczące 
ikonografii poszczególnych obiektów. Jeśli budynek lub grupa budowli zostają wprowadzone do metryki na pdstawie lust-
racji terenowej, przeprowadzonej przez zakładającego metrykę, ten fakt również należy odnotować w bazie zapisek wpisem 
standardowym (np.: „Nazwisko wpisującego, data lustracji, określenie obiektu, datowanie, uwagi."). 

Metryka BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA służy prezentacji szerokiego zasobu obiektów stanowiących dobro 
kultury i podlegających ochronie konserwatorskiej, indywidualnie bądź w ramach ochrony zespołów zabudowy. Prezen-
tuje obiekty tworzące krajobraz kulturowy i decydujące o tożsamości kulturowej poszczególnych miejscowości. 

II. Układ metryki. Zakres merytoryczny 

Metryka BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA składa się z dwóch części: 
- 10.A - obiekty istniejące oraz 10.B - obiekty nie istniejące. Obie części metryki mają ten sam układ graficzny i meryto-
ryczny. Metryka ma układ kolumnowy, dane o obiektach umieszcza się w rubrykach poziomych, porządkując odpowied-
nie kategorie danych w kolumnach pionowych. Dane o poszczególnych zabytkach umieszcza się w układzie działowym, 
odpowiadającym układowi działów w arkuszu głównym. W razie braku obiektów z danego działu (bądź braku informacji 
na ich temat) fakt ten zaznacza się przez wpisanie tytułu działu i pozostawienie pustego wiersza. Wszystkie działy arkusza 
głównego winny być wymienione we właściwej kolejności i wypełnione treścią lub pozostawione jako wolne pola. 
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Nagłówek metryki 10.A i 10.B jest ukształtowany i wypełniany według zasad obowiązujących wszystkie pozostałe 
metryki. W części górnej zamieszczono informacje powtarzalne: opisywany zasób dziedzictwa (tu BUDOW-
NICTWO I ARCHITEKTURA), numer kolejny arkusza metryki, identyfikator, nazwa miejscowości. Niżej umieszczone 
są poszczególne działy i rubryki. Każdą metrykę zamyka stopka, w której zamieszczono datę opracowania oraz imię i na-
zwisko opracowującego metrykę. 

Zasadnicza część metryki podzielona jest na 8 pionowych kolumn, w których należy kolejno umieścić: 
1. numer działu (jak w arkuszu głównym) oraz kolejny numer obiektu w obrębie danego działu, 
2. rodzaj zespołu lub obiektu. Należy wpisać pełną nazwę umożliwiającą identyfikację obiektu (wezwanie kościoła) lub 

adres z numerem policyjnym. W przypadku obiektów małej architektury należy określić ich lokalizację względem sta-
łych punktów orientacyjnych, 

3. datowanie, przekształcenia. Należy wpisać datę powstania obiektu, ścisłą lub przybliżoną, lecz możliwie dokładną 
oraz daty istotnych przekształceń, wpływających w sposób widoczny na zmiany bryły, gabarytów, form elewacji, form 
stylowych czy też zasadniczego układu wnętrz. Należy dokonać wyboru dat ważnych dla obecnej formy budynku. 

4. stan zachowania. Należy umieścić ogólną - hasłową - informację o stanie budynku, służącą jedynie podstawowej in-
formacji o obiekcie. Należy dokonać wyboru określenia z listy: 
- czytelny - obiekt o zachowanej formie stylowej, o widocznych walorach kompozycyjnych i architektonicznych, pier-

wotnych lub powstałych w wyniku późniejszych przekształceń. Określenie odnosi się również do obiektów, które 
w wyniku przekształceń posiadają czytelną formę wielofazową, nie tracąc zarazem walorów architektonicznego dzie-
ła sztuki; 

- przekształcony - obiekt przebudowany, o zatartych cechach stylowych. Również obiekt zniekształcony w wyniku 
rozbudowy lub współczesnej adaptacji. Nieczytelne pierwotne formy architektoniczne; 

- ruina - obiekty w stanie trwałej ruiny lub zrujnowane w wyniku opuszczenia bądź innych czynników zewnętrznych; 
- odtworzony - obiekt zrekonstruowany, odtworzony po uprzednim zniszczeniu lub zatarciu formy architektonicznej. 

W przypadku obiektów nie istniejących (metryka 10.B) w kolumnie tej wpisać należy datę i przyczynę zniszczenia budowli. 
5. użytkowany. Należy symbolicznie znakiem „+" użytkowany, lub „ - " nie użytkowany zaznaczyć aktualny w chwili 

wypełniania stan użytkowania obiektu. Zapis wymaga okresowej weryfikacji. Data każdorazowej weryfikacji winna 
być umieszczona w kolumnie, przy symbolu, 

6. charakterystyka dodatkowa. Pole tekstowe, w którym należy umieścić dane o budowniczym, architekcie, fundatorze 
obiektu oraz dane historyczne wyróżniające w sposób szczególny dany obiekt architektoniczny, istotnie wpływające na 
podniesienie walorów historycznych budynku, (np. rezydencja królewska w latach..., siedziba loży masońskiej, dom 
rodzinny postaci historycznej etc.), 

7. odniesienie do kart dokumentacyjnych, metryk. Należy zaznaczyć informacje o istnieniu fiszki, kart „zielonej lub 
(i) „białej" oraz dane bibliograficzne. Pole winno być wypełniane symbolami, odnoszącymi się do poszczególnych za-
pisek bibliograficznych i źródłowych, pozwalających na poszerzenie wiedzy o obiekcie. W przypadku odniesienia do 
zapiski o źródle ikonograficznym należy zaznaczyć przy numerze odnośnika symbol „Ik", 

8. rejestr zabytków. Należy onotować numer i datę wpisu budynku do rejestru zabytków. Ze względu na znaczenie 
prawne tego wpisu należy rubrykę wypełniać szczególnie rzetelnie i dokonywać bieżących aktualizacji, uzupełniając 
dane o obiektach nowo wpisanych do rejestru zabytków. 

Układ poziomy metryki: 
W celu uzyskania przejrzystości układu oraz możliwości przenoszenia danych na arkusz główny podzielono zabytki 

budownictwa i architektury na 10 kategorii. Przy wyborze kategorii uwzględniono zasady przyjęte w spisach zabytków 
dla poszczególnych województw oraz ewentualną potrzebę dalszego przetwarzania danych. 

Dokonując wyboru kategorii dążono do takiego rozwiązania, które pozwoli na najpełniejszą prezentację charakteru za-
budowy, a tym samym charakteru krajobrazu kulturowego danej miejscowości, i najdokłaniejszą charakterystykę elemen-
tów tożsamości kulturowej danej jednostki osadniczej. Kategoryzacja ma więc na celu możliwie kompletną prezentację 
zasobu zabytków budownictwa i architektury w miejscowości w dwóch etapach: ogólnym - w arkuszu głównym -
i szczegółowym - w metryce. 

Zabytki budownictwa i architektury zostały podzielone na następujące kategorie: 

1. Zespoły, obiekty kultowe 
Kategoria obejmuje świątynie wszystkich wyznań i obrządków, kaplice, klasztory, zespoły plebańskie (plebania, ze-

spół gospodarczy, organistówka, itd.), elementy małej architektury towarzyszące kościołom i zabudowaniom klasztornym 
(np. mur, brama, ogrodzenie, studnia). 

2. Dzieła obronne 
Kategoria obejmuje zespoły i obiekty obronne, dzieła fortyfikacyjne, również umocnienia ziemne. W przypadku zam-

ków uznaje się dominującą rolę czynnika obronnego nad rezydencjonalnym i umieszcza w tej kategorii. Tutaj także nale-
ży odnotować nowożytne założenia typu „palazzo in fortezza". W przypadku złożonych zespołów fortyfikacyjnych nale-
ży wyszczególnić główne elementy zespołu. 

3. Zespoły i obiekty rezydencjonalne 
Kategoria obejmuje obiekty rezydencjonalne (dwory i pałace) wraz z towarzyszącymi zespołami parkowymi, gospodar-

czymi i folwarcznymi. Należy wyszczególnić wszystkie elementy zespołów wraz z towarzyszącą im małą architekturą. 
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4. Folwarki 
Kategoria obejmuje zespoły gospodarcze, folwarczne, nie towarzyszące bezpośrednio zespołom rezydencjonalnym 

lub klasztornym (kościelnym). Należy wymienić wszystkie elementy zespołu, zarówno obiekty mieszkalne, jak i gos-
podarcze. 

5. Obiekty komunalne 
Kategoria obejmuje obiekty wyróżnione pod względem funkcji, służące użyteczności publicznej, budowane na siedzi-

by władz administracyjnych, komunalnych, urzędów, instytucji użyteczności publicznej, towarzystw i instytucji kultural-
nych (np. ratusz, waga miejska, łaźnia, szkoła, dworzec kolejowy, hala „Sokoła", reduta miejska, teatr, itd.). 

6. Zespoły i obiekty uzdrowiskowe 
Kategoria obejmuje obiekty wyróżnione pod względem specyficznej funkcji, ich występowanie stanowi istotny ele-

ment charakteryzujący daną miejscowość. Należy uwzględnić tu zarówno zakłady zdrojowe (łazienki, pijalnie, pawilony 
zdrojowe), jak i pensjonaty i wille przeznaczone do przyjmowania kuracjuszy. 

7. Obiekty przemysłowe 
W kategorii tej należy zaznaczyć istnienie w miejscowości budynków fabrycznych, zabytków techniki i sztuki inży-

nierskiej, spełniających kryteria zabytków architektury. Przedstawieniu tych zabytków w kontekście ich funkcji produk-
cyjnej czy technicznej służy odrębna metryka ZABYTKI PRZEMYSŁU I TECHNIKI. 

8. Obiekty mieszkalne 
Kategoria ta obejmuje wszystkie obiekty mieszkalne w zespołach miejskich lub wiejskich, które nie zostały odnoto-

wane w poprzednich kategoriach. Znajdą się tu zarówno kamienice miejskie, jak i domy, chałupy wiejskie, wraz z towa-
rzyszącymi zabudowaniami gospodarczymi (zagrody). 

9. Obiekty gospodarcze 
Kategoria obejmuje zespoły i obiekty pojedyncze, nie odnotowane w poprzednich kategoriach. Znajdą się tu obiekty wo-

lno stojące, nie towarzyszące zabudowie mieszkalnej (np. sypańce w Kacwinie, szałasy pasterskie, stodoły poza zespołami 
zabudowy) oraz obiekty gospodarcze, wiejskie przy których nie zachował się już dom o charakterze zabytkowym. 

10. Mała architektura 
Kategoria obejmuje obiekty małej architektury występujące samodzielnie, poza odnotowanymi wyżej zespołami. Tu 

również należy odnotować kaplice - mauzolea cmentarne na cmentarzach komunalnych lub wyznaniowych, nie towarzy-
szące bezpośrednio obiektom sakralnym. 

III. Sposób wypełniania 

Standardowe wpisy w przygotowanych komputerowo schematach. Przed wypełnieniem metryk niezbędne jest usyste-
matyzowanie odnoszących się do nich fiszek bibliograficznych i źródłowych. 

Ze względu na dużą liczebność zabytków budownictwa i architektury przewiduje się zakładanie kolejnych egzempla-
rzy metryk, zależnie od bieżących potrzeb. 
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Instrukcja do metryki szczegółowej 
ZABYTKI R U C H O M E 
(metryki 11.A, ll .B) 

I. Cel i zasady zapisu 

Metryka ZABYTKI RUCHOME służy do rejestracji „klasycznych" dziel sztuki oraz wyrobów szeroko pojętych rze-
miosł i przemysłu artystycznego, znajdujących się obecnie w danej miejscowości lub uchwytnych w źródłach, w sposób 
pozwalający na dokładną identyfikację i charakterystykę. Dla obiektów istniejących zakładana jest metryka 11 .A, dla nie 
istniejących (zniszczonych, zagubionych, przeniesionych w inne miejsce, lecz historycznie związanych z daną miejsco-
wością) - metryka ll .B o analogicznym układzie rubryk. 

Dla metryki zachowano tytuł ZABYTKI RUCHOME ze względu na zakorzenienie się tego terminu w praktyce kon-
serwatorskiej i ewidencyjnej, usankcjonowane wyodrębnieniem rejestru zabytków ruchomych (B). Uwzględniono rów-
nież fakt, iż terminem takim posługuje się Ustawa z 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz. U. nr 10. 
poz. 48 z późn. zmianami). 

Ewidencja i inwentaryzacja zabytków w tej dziedzinie ma rozległe tradycje jako jedno z podstawowych zadań historii 
sztuki i ochrony dóbr kultury. Wypracowano metody postępowania, zmniejsza się zakres niezbadanego, istnieją istotne 
zasoby informacji dla poszczególnych obszarów kraju. 

Podstawowym zadaniem wypełniającego metrykę 11. jest zebranie danych na temat zabytków ruchomych w danej 
miejscowości, zgromadzenie informacji z dostępnych źródeł w jednym, zwartym systemie. Wypełniający metrykę 11. 
będą opierać się w pierwszym rzędzie na istniejącym materiale Katalogu zabytków sztuki oraz zasobie kart „białych", 
czyli kart ewidencyjnych zabytków ruchomych opracowywanych dla Ośrodka Dokumentacji Zabytków. Dopiero po w y-
czerpaniu tych podstawowych źródeł wypełniający powinien przeprowadzić weryfikację zasobu zabytków ruchomych 
wdanej miejscowości, aktualizując i uzupełniając dane. Tej fazie pracy powinna towarzyszyć kwerenda bibliograficzna 
i źródłowa dla pełnej prezentacji istniejących i nie istniejących zabytków ruchomych w miejscowości. Należy ustalić 
krąg źródeł i opracowań, które każdorazowo winny być wykorzystywane przy gromadzeniu materiału dla karty kolejnej 
miejscowości. Dane trzeba gromadzić w bazie zapisek źródłowych i bibliograficznych. Umieszczenie wpisu w metyce 
każdorazowo musi odpowiadać umieszczeniu odpowiedniej notatki w bazie zapisek. Dla jednego zabytku można zgro-
madzić dowolną liczbę zapisek, dążąc do przedstawienia historii i aktualnego stanu badań. W bazie zapisek źródłowych 
należy również odnotowywać informacje dotyczące ikonografii poszczególnych obiektów. Jeśli obiekt lub grupa obiek-
tów zostaje wprowadzona do metryki na podstawie lustracji terenowej, przeprowadzonej przez zakładającego metrykę, 
również trzeba ten fakt odnotować w bazie zapisk standardowym wpisem, (np.: „Nazwisko wpisującego, data lustracji, 
określenie obiektu, datowanie, uwagi"). 

Metryka ZABYTKI RUCHOME ma za zadanie prezentację najgłębszej oraz najbardziej szczegółowej warstwy war-
tości kulturowych i zabytkowych miejscowości. Winna zabezpieczać korzystającego przed przeoczeniem, często drob-
nych a cennych elementów kształtujących charakterystykę danego miejsca. Celem metryki jest dostarczanie sumy dotych-
czasowej wiedzy i ewentualne sygnały co do kierunków dalszych poszukiwań. Rozbicie na dwa działy. 11 .A zabytki ist-
niejące oraz ll.B - zabytki nic istniejące, ma ułatwić wykorzystanie danych dla bieżących potrzeb praktycznych, nie 
ograniczając jednocześnie pola widzenia wyłącznie do stanu obecnego i pozwalając na pełniejszą historyczną prezenta-
cję miejscowości. Funkcjonowanie metryk w powiązaniu z komputerową bazą danych pozwala na regularną aktualizację 
i uzupełnianie zapisów oraz ewentualne przenoszenie danych z A do B. 

Podsumowując, metryka ZABYTKI RUCHOME zapewnia syntetyczną prezentację dziel sztuki i wyrobów rzemiosła 
artystycznego w miejscowości, stanowiąc uzupełnienie i poniekąd wypełnienie obrazu tworzonego w pozostałych metry-
kach szczegółowych. 

II. Układ metryki. Zakres merytoryczny 

Metryka składa się z dwóch części: 11 .A zabytki istniejące oraz l l .B - zabytki nie istniejące. Metryka ma 
układ kolumnowy, dane o obiektach umieszcza się w rubrykach poziomych, porządkując odpowiednie kategorie 
danych w kolumnach pionowych. Dane o poszczególnych zabytkach ruchomych umieszcza się w metrykach 
w układzie działowym, odpowiadającym układowi działów w arkuszu głównym. W razie niewystępowania obiek-
tów z danego działu fakt ten zaznacza się przez wypisanie tytułu działu i pozostawienie pustego wiersza. Wszyst-
kie działy arkusza głównego winny być wymienione we właściwej kolejności i wypełnione treścią lub pozosta-
wione jako wolne pole. 
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Nagłówek metryki 11.A i 11 .B jest ukształtowany i wypełniany według zasad obowiązujących wszystkie pozostałe 
metryki. W części górnej zamieszczone są informacje powtarzalne: opisywany zasób dziedzictwa (tu ZABYTKI RU-
CHOME), numer kolejny arkusza metryki, identyfikator, nazwa miejscowości. Niżej umieszczone są poszczególne dzia-
ły i kolumny. Każdą metrykę zamyka stopka, w której zamieszczono datę opracowania oraz nazwisko i imię autora opra-
cowującego metrykę. 

Zasadnicza część metryki podzielona jest na 10 pionowych kolumn, w których należy kolejno umieścić: 
1. numer kategorii obiektów (jak w arkuszu głównym) oraz numery kolejne poszczególnych zabytków w obrębie ka-

tegorii, 
2. miejsce przechowywania - pełna nazwa lub adres umożliwiające lokalizację budynku, w którym znajdują się dane 

zabytki ruchome w obrębie miejscowości. W wypadku wolno stojących figur lub obiektów w kapliczkach śródpolnych 
należy podać lokalizację w nawiązaniu do charakterystycznych, stałych punktów orientacyjnych, 

3. rodzaj obiektu - określenie pozwalające na identyfikację danego zabytku ruchomego. Nazwa, ewentualnie tytuł lub 
temat, 

4. materiał i technika - podstawowe określenie materiału i (lub) techniki wykonania danego zabytku ruchomego, nie-
zbędne dla identyfikacji przedmiotu, 

5. data - możliwie precyzyjna data powstania obiektu, 
6. styl - rubryka wypełniana jedynie dla obiektów o wyraźnych cechach stylowych. Spełnia rolę pomocniczą ułatwiając 

identyfikację obiektu i orientację w zasobach dzieł sztuki danej epoki, 
7. autor, warsztat - pole wypełniane tylko w przypadku pewnej atrybucji obiektu, 
8. historia obiektu - pole tekstowe służące do odnotowania danych historycznych związanych z formą obiektu, zabie-

gami konserwatorskimi, przekształceniami lub przemieszczeniami zabytku. W przypadku obiektów utraconych dane 
0 dacie i przyczynie utraty, 

9. odniesienie do kart dokumentacyjnych, metryk - należy zaznaczyć istnienie karty ewidencji konserwatorskiej oraz 
dane bibliograficzne. Pole wypełniane symbolami odnoszącymi się do poszczególnych zapisek bibliograficznych 
1 źródłowych, pozwalających na poszerzenie wiedzy o obiekcie. W przypadku odniesienia do zapiski o źródle ikono-
graficznym należy zaznaczyć przy numerze odnośnika symbol „Ik.", 

10. rejestr zabytków - numer i data wpisu obiektu do rejestru zabytków. 

Układ poziomy metryki: 
W celu uzyskania przejrzystości układu oraz możliwości przenoszenia danych na arkusz główny podzielono zabytki 

ruchome na 12 kategorii. Przy wyborze kategorii kierowano się względami praktycznymi, częstotliwością występowania 
danych grup zabytków w terenie oraz ewentualną potrzebą dalszego przetwarzania danych. Autorzy Karty mają świa-
domość, iż każda klasyfikacja niesie ryzyko uproszczeń, lecz jednocześnie jest niezbędna dla syntetycznej prezentacji za-
sobu zabytków. Wyróżniając poszczególne kategorie zastosowano kryteria funkcjonalne (wystrój, wyposażenie, zabytki 
komemoratywne, instrumenty muzyczne) oraz techniczne (malarstwo, rzeźba, tkaniny, etc.). Kierowano się dążeniem do 
prezentacji pełnego zasobu zabytków w danej miejscowości w dwóch etapach - szczegółowym w metryce oraz ogólnym 
w arkuszu głównym. 

Ostatecznie zabytki ruchome podzielono według następujących kategorii: 
1. Elementy wystroju architektonicznego 

Kategoria obejmuje detal architektoniczny - jeśli posiada rangę samodzielnego dzieła sztuki, a z konserwatorskiego 
punktu widzenia wymaga specjalistycznych zabiegów konserwatorskich, na równi z dziełami malarstwa czy rzeźby. 
W tej kategorii należy odnotować portale, ozdobne obramienia okien, detal dekoracyjny elewacji, attyk, wnętrz (stiuki, 
kamieniarka, ozdobne posadzki i parkiety), zworniki sklepień, kominki i piece, ozdobną stolarkę - czyli elementy funk-
cjonalnie i konstrukcyjnie powiązane z architekturą budynku. 

Wydzielenie tej kategorii pozwala zarejestrować elementy wtopione w bryłę architektoniczną, a stanowiące nierzadko 
wartościowe, samoistne dzieła sztuki, które często dokumentują również poszczególne fazy historyczne obiektu. 
2. Wyposażenie wnętrz świątyń 

Kategoria obejmuje dzieła sztuki i wyroby rzemiosła artystycznego zróżnicowane pod względem formalnym i tech-
nicznym, często o bogatej i złożonej strukturze. Wspólną cechą pozwalającą wyodrębnić przedmioty w tej kategorii 
jest funkcja. Odnotowane zostaną obiekty współistniejące w jednym wnętrzu, tworzące niezależnie od różnic stylis-
tycznych i technicznych zespół funkcjonalny. W kręgu zainteresowania znajdą się elementy trwałego wyposażenia 
wnętrza świątyni, niezależnie od obrządku i wyznania użytkowników obiektu. W razie występowania w miejscowości 
więcej niż jednej świątyni elementy wyposażenia należy wymieniać kolejno w zespołach z poszczególnych obiektów 
kultowych. 

Kategoria obejmuje elementy trwałego, trudno przenośnego wyposażenia wnętrza, związanego z funkcją kultową, 
niezbędnego dla pełnienia przez świątynię roli kultowej. 

W kategorii tej należy odnotować nastawy ołtarzowe, antependia, ikonostasy, tabernakula, chrzcielnice, ambony, kon-
fesjonały, stalle, ławy kolatorskie, ławki, prospekty organowe (nie sam instrument), stałe elementy wyposażenia synago-
gi czy meczetu itd. 
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3. Malarstwo 
' 'Kategoria obejmuje malarstwo sztalugowe, ścienne, mozaiki, sgraffita (jeśli nie stanowią jedynie ornamentalnej deko-
racji architektonicznej, gdyż wówczas zostają odnotowane w kategorii 1, oraz dzieła grafiki i rysunku. Polichromię 
wnętrz, jeżeli pochodzi z jednego okresu, należy odnotować jako jeden obiekt, bez rozbijania na poszczególne sceny. Je-
żeli we wnętrzu występują polichromie z różnych okresów, należy traktować je jako odrębne obiekty. Odrębnie w tej ka-
tegorii należy odnotować obrazy ołtarzowe oraz obrazy wmontowane w zapiecki stalli lub boazerie, jeśli mają charakter 
samodzielnych przedstawień malarskich. Stacje Drogi krzyżowej oraz cykle jednolite tematycznie, stylistycznie i jedne-
go autorstwa można ewidencjonować jako jedna pozycję, podając w rubryce „rodzaj obiektu" temat i liczbę sztuk. 
4. Rzeźba 

Kategoria obejmuje rzeźbę pełnoplastyczną, płaskorzeźbę, plakiety, tablice i pomniki, jeśli mają charakter dzieła rzeź-
biarskiego, niezależnie od materiału i techniki wykonania (brąz, drewno, wosk etc.). Jeśli rzeźby ołtarzowe mają charak-
ter autonomicznego dzieła sztuki, należy odnotować je w tej kategorii. Może nastąpić tu dublowanie się informacji z ka-
tegorią 2, lecz uznano, iż jest to celowe dla pełnej prezentacji zasobu w różnych kontekstach. Jeżeli w granicach miejs-
cowości znajdują się nagrobki lub epitafia o charakterze dzieł rzeźbiarskich, należy odnotować w ramach kategorii odsy-
łacz do kategorii 5. poz. x. 
5. Zabytki komemoratywne 

Kategoria wyodrębniona pod kątem funkcji. Obejmuje dużą grupę mocno zróżnicowanych obiektów. Znajdą się tu bo-
gato rzeźbione nagrobki, malowane i rzeźbione epitafia, chorągwie nagrobne, skromne tablice epitafijne, nagrobki cmen-
tarne (posiadające walor dzieła sztuki lub wyrobu rzemiosła artystycznego). W jednej kategorii sąsiadować będą dzieła 
sztuki najwyższej klasy i skromne wyroby rzemiosła. Jednakże wyodrębnienie tej kategorii jest uzasadnione oczywistą 
funkcją poszczególnych obiektów, łatwością selekcji oraz bogactwem i specyficznym charakterem informacji, które są za-
warte w zabytkach komemoratywnych. Znaczenie tych informacji wykracza poza obszar historii sztuki, więc ich wyod-
rębnienie jest tym bardziej uzasadnione. 

W wypadku obrazów tablicowych zawierających wątek komemoratywny w postaci oranta lub tylko elementów heral-
dycznych i inskrypcji, stanowiących element kompozycji, lecz nie motyw wiodący, należy odnotować informację odsy-
łającą do kategorii 3, poz. x. 
6- Witraże 

Kategoria obejmuje witraże i okna malowane. Należy określić charakter dekoracji (ornamentalna, figuralna - temat). 
W przypadku okna wielokwaterowego, złożonego z wielu scen. należy określić temat cyklu. W razie wielości tematów, 
nie dających się uogólnić, należy wymienić przedstawienia. 
7. Złotnictwo 

Kategoria obejmuje wyroby złotnictwa, jubilerstwa oraz wyroby z metali szlachetnych. 
8. Tkaniny i hafty 

Kategoria obejmuje wyroby tkactwa artystycznego, hafciarstwa, ubiory, wyroby tekstylne, dywany. 
9. Meble 

Kategoria obejmuje wyroby stolarskie i meblarskie nie ujęte w kategorii 2 - wystrój wnętrza świątyni. 
10. Dzwony i ludwisarstwo 

Kategoria obejmuje wyroby z brązu i metali kolorowych, wyroby warsztatów ludwisarskich, konwisarskich, dzwony. 
11. Instrumenty muzyczne 

Kategoria obejmująca zabytki wymagające specjalistycznego opracowania i o swoistych walorach. Obejmuje in-
strumenty muzyczne, niezależnie od stopnia komplikacji mechanicznej. 
12. Inne rzemiosła i przemysł artystyczny 

Kategoria obejmuje wyroby o walorach artystycznych nie objęte poprzednimi kategoriami. Odnotowujemy tu wyroby 
kowalskie, szkło, ceramikę, rzędy końskie i uprzęże, broń i wszelkie inne przedmioty posiadające cechy wyrobu rzemios-
ła artystycznego. 

III. Sposób wypełniania 

Standardowe wpisy w przygotowanych komputerowo schematach. Przed wypełnieniem metryk niezbędne jest usyste-
matyzowanie odnoszących się do nich fiszek źródłowych. 

Ze względu na dużą liczebność zabytków ruchomych przewiduje się zakładanie kolejnych egzemplarzy metryk zależ-
nie od bieżących potrzeb. 

69 



70 



Instrukcja do metryki szczegółowej 
ETNOGRAFIA (metryki 12.1, 12.2,12.3) 

I. Cel i zasady zapisu 

Metryka szczegółowa - ETNOGRAFIA - ma na celu zebranie informacji, materiałów, danych rozproszonych 
w różnych instytucjach naukowych, muzeach, a także zasygnalizowanie istnienia materiałów własnych terenowych (wy-
wiady, fotografie itp.) nigdzie nie publikowanych. 

Będzie to etap I pracy. Etap II będzie polegać na wypełnianiu poszczególnych pól metryki szczegółowymi informacja-
mi, uzyskanymi ze źródeł i własnych badań terenowych. 

Ideą metryki jest przedstawienie najbardziej charakterystycznych cech etnograficznych miejscowości. Złożoność dys-
cypliny, jaką jest etnografia (etnologia), nie pozwala na ujęcie wszystkich, szczegółowych elementów pozostających 
w polu zainteresowania etnografa (etnologa). W karcie tej starano się wydobyć najistotniejsze cechy świadczące o tożsa-
mości kulturowej i przynależności danej miejscowości do regionu etnograficznego. 

Podstawą do założenia metryki będą informacje uzyskane z ogólnie znanych i dostępnych opracowań oraz pochodzą-
ce z kwerend przeprowadzonych w zbiorach instytucji naukowych, muzeów itp., a także z dokumentacji zgromadzonej 
w Państwowej Służbie Ochrony Zabytków. 

Jako opracowania ogólne można wskazać: 
I. Polski atlas etnograficzny, red.J.Gajek, Warszawa - Wrocław 1964-1968, 
2.0. Kolberg, Dzieła wszystkie, t.1-68, Wrocław 1961-1975, 
3. M. Pokropek, Atlas sztuki ludowej i folkloru w Polsce, Warszawa 1978, 
4. Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, 1.1 -4, Warszawa 1972, 
5. B. Kopczyńska-Jaworska, Metodyka etnograficznych badań terenowych, Warszawa 1971 
oraz czasopisma etnograficzne, jak np. „Lud", „Polska Sztuka Ludowa", „Etnografia Polska", „Rocznik Socjologii Wsi 
„Lud Słowiański", itd. 

Kwerendy źródłowe obejmować będą zbiory Instytutu Sztuki PAN (np. Pracownia Etnograficzna Polskiej Sztuki Lu-
dowej w Krakowie), Instytutu Historii Kultury Materialnej (Pracownia Etnograficzna), archiwum muzeum etnograficzne-
go (5 w Polsce), archiwów muzeów, izb regionalnych w poszczególnych miejscowościach, archiwów katedr etnografii 
(etnologii) na poszczególnych wyższych uczelniach (np. Katedra Etnologii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uni-
wersytetu Jagiellońskiego). 

Na etapie II - wypełnianie poszczególnych pól metryki treścią - nastąpi analiza źródeł i materiałów uzyskanych z kwe-
rend oraz licznej literatury onoszącej się do poszczególnych działów tematycznych. 

II. Układ metryki. Zakres merytoryczny 

Metryka ETNOGRAFIA składa się z 3 zasadniczych części: 
Część I (metryka 12.1) daje obraz „wymiernych" dóbr kultury (rubryki I-I V). 

Do rubryk I-III przypisanych jest 8 kolumn pionowych - zawierających: liczbę porządkową, rodzaj obiektu (zjawis-
ka), datę powstania, fazy i formy przekształceń, istnienie lub nieistnienie zjawiska, liczbę, wpis do rejestru zabytków, 
odniesienie do metryk szczegółowych innych miejscowości, potwierdzenie w źródłach wg arkusza 12.3. 
Do metryki 12.1 wprowadzono także nowy element, pod identyfikatorem, określenie regionu etnograficznego, do któ-
rego należy dana miejscowość. 

Część II (metryka 12.2) obrazuje „niewymierne" dobra kultury (rubryki V-VI11). 
Część III (metryka 12.3) to źródła, z których korzysta dział etnografii. Są to specyficzne dla danej dyscypliny materiały 

archiwalne, wywiady terenowe, opracowania ogólne. 

Metryka 12.1 

Treść rubryk I-IV: 
I. obejmuje szeroko rozumianą architekturę ludową (specjalnie nie użyto słowa „budownictwo"), w skład której 

wchodzą: 
zagrody z obiektami kubaturowymi, małą architekturą, ogrodzeniami, zielenią, pojedyncze budynki mieszkalne, 
obiekty gospodarcze. 

Rubrykę tę zakłada się na podstawie fiszek i kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych pozostających w Państwo-
wej Służbie Ochrony Zabytków oraz na podstawie Spisu zabytków budownictwa i architektury wydanego drukiem dla po-
szczególnych województw. 
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II. obiekty przemysłu ludowego, które będą tylko zasygnalizowane, a szczegółowe informacje o nich zawierać bę-
dzie metryka 9. - ZABYTKI PRZEMYSŁU I TECHNIKI, 
Rubrykę tę zakłada się na podstawie materiałów jak rubrykę I - „architektura ludowa", 

III. sztuka ludowa, rękodzieło - obejmuje meble (łóżka, ławy, stołki, krzesła, stoły, półki, łyżniki, skrzynie, kufry, ko-
mody, kredensy, serwantki, szafy, zegary, sprzęt do oświetlenia), sztukę plastyczną: malarstwo (na drewnie, na płót-
nie, na papierze, na szkle, oleodruki, inne), drzeworyt, rzeźbę (w drewnie, w glinie, w kamieniu, w chlebie, inne), 
wycinanki; ozdoby z papieru, bibuły; zdobienie domów; zdobienie sprzętów użytkowych; inskrypcje na stragażach; 
tkaniny (makatki, kilimy, chodniki, dywany, hafty, inne); ceramikę (naczynia, kafle, ozdoby, inne); kowalstwo arty-
styczne (okucia, kraty, ozdoby stroju, inne); przedmioty obrzędowe (pisanki, palmy, pająki, szopki, strój, pieczywo 
obrzędowe, inne); zabawki (z drewna, z gliny, z papieru, inne); instrumenty muzyczne oraz kapliczki (zasygnalizo-
wane - patrz metryka 10. BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA), 

IV. rzemiosło i zajęcia ludności - przedstawia charakterystyczne rodzaje i ośrodki rzemiosła w danej miejscowości: 
garncarstwo, ciesielstwo, stolarstwo, kowalstwo, tkactwo, farbiarstwo, kołodziejstwo, bednarstwo, koszykarstwo, 
rymarstwo, kuśnierstwo, szewstwo, wyrób sieci rybackich, wyrób broni myśliwskiej, a także charakterystyczne za-
jęcia ludności (poza uprawą roli) pasterstwo, flisactwo, łowiectwo, zbieractwo, rybołówstwo, hodowla zwierząt, wy-
rąb lasu, przewodnicy (np.tatrzańscy). 

Metryka 12.2 

Treść rubryk V-VIII: 
V. tradycja - obejmuje targi i jarmarki, odpusty, miejsca kultowe, gwarę, strój ludowy, folklor słowny (legendy, baśnie, 

podania), muzykę ludową - pieśni, tańce oraz zwyczaje lokalne (doroczne, rodzinne, towarzyskie) charakterystycz-
ne dla danej miejscowości, świadczące o jej tożsamości kulturowej (zachowane do dzisiaj i te, które znane są już tyl-
ko ze źródeł). Zwyczaje doroczne i rodzinne wymagają oczywiście odrębnych badań terenowych. Wypełnienie tego 
punktu treścią będzie opierać się na razie na źródłach pisanych, już istniejących, 

VI. twórcy ludowi - przedstawia artystów ludowych działających w danej miejscowości (zarówno żyjących, jak i zna-
nych ze źródeł), w zakresie sztuk plastycznych (malarz, rzeźbiarz, drzeworytnik, wycinankarka, hafciarka. koron-
czarka, tkacz, garncarz, kowal artystyczny, budowniczy instrumentów muzycznych, artysta niedzielny); literatury 
(poeta, pisarz, pamiętnikarz, kronikarz); muzyki (muzykant, kapela, śpiewak, zespół folklorystyczny ze szczególnym 
uwzględnieniem działających obecnie zespołów folklorystycznych, podtrzymujących tradycje miejscowe i regional-
ne) oraz teatr ludowy, 

VII. wpływy obce - obrazuje, w jakim stopniu i jakie elementy kultury ludowej innej miejscowości, regionu, narodu mia-
ły i mają wpływ na kształtowanie antropologii kulturowej danej miejscowości. Zawarte tu będą najbardziej widocz-
ne i charakterystyczne cechy przejęte od „obcych" (pomijamy w tym wypadku wpływy miasta, kościoła, dworu itd. 
z uwagi na konieczność przeprowadzenia dogłębnych kwerend materiałów istniejących oraz przeprowadzenie 
uzupełniających badań terenowych), 

VIII.mniejszości narodowe - odnotowuje grupy narodowościowe, występujące w danej miejscowości, których kultura 
ludowa miała i ma znaczny wpływ na życie całego osiedla. Opracowanie tej rubryki wymaga wypełnienia dodatko-
wych metryk 12.1, 12.2 i 12.3. 

Rubryki części II metryki będą zakładane w etapie I, sygnalizując jedynie dane zjawisko, z zaznaczeniem źródeł, z ja-
kich pochodzą dane informacje. W etapie II, po analizie źródeł i po przeprowadzeniu kwerend, rubryki będą wypełniane 
opisowo z koniecznością zakładania kart dodatkowych. 

M e t r y k a 12.3 

Część III metryki - źródła etnograficzne - obejmuje: zbiory archiwum Muzeum Etnograficznego w Krakowie, zbiory 
archiwalne muzeów istniejących w poszczególnych miejscowościach, archiwum Katedry Etnologii Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, Instytutu Sztuki PAN w Krakowie (Pracownia Etnograficzna), Instytutu Historii Kultury Materialnej (Praco-
wnia Etnograficzna), ikonografię oraz poświadczenie w Atlasie polskich strojów ludowych i Atlasie gwar. Znaczną rub-
rykę stanowi bibliografia etnograficzna. 

W etapie II opracowania metryki konieczne jest prowadzenie własnych badań terenowych. 

III. Sposób wypełniania 

Metrykę wypełniamy pismem maszynowym, nadając każdemu zjawisku kolejny numer w poszczególnych polach. 
W rubrykach „istniejące, nie istniejące" podajemy znaki graficzne „+" i „-". 

Po wypełnieniu każdej rubryki dla jednego zjawiska pozostawiamy wolne pola, w które będą wpisywane ewentualne 
uzupełnienia. W wypadku dużej liczby informacji zakłada się dodatkowe metryki. 

Uzupełnienia poszczególnych rubryk wpisywane będą pismem maszynowym i sygnowane przez uzupełniającego z po-
daniem daty. 

Za najwłaściwsze i odpowiadające współczesnym standardom należy przyjąć wypełnianie w komputerze. 
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Instrukcja do metryki szczegółowej 
MUZEA - ARCHIWALIA 
- KSIĘGOZBIORY (metryki 13.A, 13.B) 

I. Cel i zasady zapisu 

Metryka szczegółowa MUZEA - ARCHIWALIA - KSIĘGOZBIORY opracowana została na podstawie podziału mu-
zeów i archiwów przyjętych w literaturze tematu. Ideą przewodnią tej metryki jest podanie informacji o muzeach, archi-
wach, księgozbiorach. bibliotekach, kolekcjach istniejących w danej miejscowości, a także o zbiorach, które są wzmian-
kowane w źródłach. a obecnie już nie istnieją. Przewiduje się zakładanie podwójnych metryk oddzielnie dla instytucji 
istniejących, oddzielnie dla nie istniejącyh. Zakres merytoryczny, układ i sposób wypełniania metryk jest analogiczny 
różni się jedynie numerem i nagłówkowym wyróżnieniem ISTNIEJĄCE. NIF. ISTNIEJĄCE. 

Metryka ta wypełniana jest na podstawie istniejących wykazów instytucji, na podstawie ankiet rozsyłanych do po-
szczególnych miejscowości, a także na bazie informacji zebranych w terenie. 

W zakresie muzeów dane pozyskujemy z następujących opracowań: 
S. Lorenz. Przewodnik po muzeach i zbiorach u' Polsce, Warszawa 1973. 
M. Pokropek. Przewodnik po izbach regionalnych ir Polsce, Warszawa 1980, 
lfykaz muzeów w Polsce. Warszawa 1993. 1995. 

W zakresie archiwów : 
Archiwa Państwowe u Polsce. Informator, Warszawa 1979. 
Zbion rękopisów w bibliotekach i muzeach u- Polsce. Warszawa 1988. 

W zakresie bibliotek i księgozbiorów dane pozyskiwane będą na podstawie informacji z terenu (ankiety) oraz docelo-
wo na podstawie własnych badań terenowych. 

W zakresie kolekcji dane pozyskujemy z Oddziałów Wojewódzkich Państwowej Służby Ochrony Zabytków, które dys-
ponują wykazami zarejestrowanych kolekcji. 

II. Układ metryki. Zakres merytoryczny 

Metryka 13 .A , 13. B 
Metryka składa się z: 

-części nagłówkowej, która podaje opisywany zasób dziedzictwa (tu MUZEA ARCHIWALIA KSIĘGOZBIORY). 
numer kolejny arkusza metryki, identyfikator i nazwę miejscowości; 
-stopki z datą oraz imieniem i nazwiskiem autora, który metrykę opracował; 
-części podstawowej zawierającej 8 kolumn. Kolumny określają: nazwę i rodzaj instytucji, adres, rok założenia, typ zbio-
rów, zmiany nazwy lub adresu, lokalnych społeczników, odniesienie do metryk. 

W poszczególne kolumny metryki szczegółowej wpisujemy: 
1. numer kolejny muzeum, archiwum, księgozbioru (jak w arkuszu głównym) oraz numery kolejne poszczególnych in-

stytucji. 
2. nazwę muzeum, archiwum, księgozbioru, biblioteki, kolekcji oraz rodzaj zaczerpnięty z ogólnie przyjętego po-

działu. 
3. adres instytucji z podaniem nazwy ulicy, numeru budynku, w przypadku wsi zlokalizowanie, np. Urząd Gminy, nato-

miast przy kolekcjach prywatnych imię, nazwisko, adres właściciela, 
4. rok założenia. 
5. typ zbiorów, np. archeologiczne, rękopiśmienne itp. (według działów danego muzeum, archiwum), 
6. zmiany nazwy, adresu, w wypadku instytucji już nie istniejącej, data likwidacji oraz gdzie obecnie przechowywane są 

zbiory. 
7. imię i nazwisko oraz adres lokalnych społeczników zajmujących się ochroną dóbr kultury, 
8. odniesienia do metryk tej lub innych miejscowości. 

Muzea i archiwa podzielono na następujące kategorie: 
muzea - archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, zbiory sztuki, wnętrza pałacowe, historyczne, przemysłu i tech-

niki, komunikacji, militarne, wielodziałowe, tematyczne (sakralne, farmacji, biograficzne, literatury, muzyki, teatru, rol-
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nictwa, geologiczne, specjalistyczne, np. zegarów, inne), na wolnym powietrzu - rezerwaty (wsi, miasteczka, wsi i mias-
teczka, in situ, ekomuzea, tematyczne, archeologiczne, archeologiczno-etnograficzne), izby regionalne, izby pamięci 
(miejscowości, tematyczne, przyzakładowe), kolekcje; 

archiwa - kościelne, państwowe, instytucji i przedsiębiorstw, prywatne. 

III. Sposób wypełniania 

Metrykę wypełniamy pismem maszynowym, nadając każdej instytucji kolejny numer. Po wypełnieniu każdej kolum-
ny dla jednej instytucji pozostawiamy wolne pola, w które wpisywane będą ewentualne uzupełnienia. 

W wypadku dużej liczby placówek ubóstwo miejsca w kolumnach nie pozwala wpisać wszystkich danych. Powstaje 
więc dodatkowa metryka zawierająca pozostałe informacje. 

Uzupełnienia poszczególnych rubryk wpisywane będą pismem maszynowym i sygnowane przez uzupełniającego z po-
daniem daty. Za najwłaściwsze i odpowiadające współczesnym standardom należy przyjąć wypełnianie w komputerze. 
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Instrukcja do metryki szczegółowej 
Ź R Ó D Ł A (metryka 14) 

I. Cel i zasady zapisu 

Źródła dostępne dla badaczy mają szczególne znaczenie dla dokumentowania przeszłości obiektów i zespołów zabyt-
kowych. Do części z nich trudno jest dotrzeć, warto zatem dokonywać bardziej szczegółowych streszczeń dokumentów, 
nie będących w bezpośrednim zasięgu służb konserwatorskich. Przy gromadzeniu źródeł dla danego obszaru należy zw ró-
cić się o pomoc do specjalistów z odpowiedniego archiwum państwowego. 

II. Układ metryki. Zakres merytoryczny 

Pierwsze wskazówki źródłowe odnoszące się do konkretnej miejscowości umieszczone są już na arkuszu głównym. 
W kolumnach dla poszczególnych typów źródeł zaznaczamy ich wykorzystanie (czyli zarazem istnienie) w odniesieniu 
do rubryk poszczególnych działów. 

W metrykach szczegółowych, np. w dziale HISTORIA, podajemy informacje zaczerpnięte z komputerowej bazy 
danych. Pełne dane bibliograficzne i pełne sygnatury archiwalne podaje się w metryce szczegółowej źródeł. W częś-
ci górnej zamieszcza się informacje powtarzalne: opisywany zasób dziedzictwa (tu ŹRÓDŁA), numer kolejny arkusza 
metryki, identyfikator, nazwę miejscowości. W stopce zamieszcza się datę oraz imię i nazwisko autora, który metry-
kę opracował. 

Metrykę podzielono na 4 kolumny, w które wpisano następujące zagadnienia: 1. rodzaj źródła, 2. zakres wykorzysta-
nia w odniesieniu do metryk, 3. miejsce przechowywania i 4. uwagi. 
1. rodzaj źródeł - rozbito na 7 rubryk odpowiadających podstawowemu podziałowi, który zupełnie wystarczy do iden-

tyfikacji typu dokumentacji źródłowej dla potrzeb ewidencyjno-konserwatorskich: 
A. źródła archeologiczne. 
B. źródła rękopiśmienne i drukowane (historyczne). 
C. kartografia i plany. 
D. ikonografia. 
E. dokumentacja mechaniczna (np. negatywy fotograficzne). 
F. współczesna dokumentacja (np. dokumentacja konserwatorska w zbiorach PSOZ). 
G. opracowania. 

W kolumnie tej wpisuje się zasadniczą część informacji, a szczegóły przenosi się do fiszek źródłowych, np. w rubry-
ce I będzie wpis: Dokumenty Depozytowe miasta Dobczyc, jako nazwa zespołu archiwalnego, a w kartotece będzie 
umieszczonych kilkadziesiąt dokumentów z dokładną datą, rzeczowym skrótem treści, sygnaturą i ewentualnymi uwaga-
mi - np. wydanie. Przy źródle wpisanym w metrykę podaje się zawsze skrót, którym należy się posługiwać przy wypeł-
nianiu innych metryk szczegółowych. 
2. zakres wykorzystania - notujemy informacje o wykorzystaniu zawartości źródeł dla potrzeb karty ewidencyjno-kon-

serwatorskiej. Wpisuje się numer metryki szczegółowej, 
3. miejsce przechowywania - krótka informacja o zasobie bibliotecznym czy archiwalnym, w którym jest przechowy-

wane dane źródło. Podaje się tu zbiory najłatwiej dostępne dla osoby wypełniającej metrykę, czyli najpierw bibliotekę 
Ośrodka, a nie np. zbiory Biblioteki Jagiellońskiej, 

4. uwagi - zamieszcza się dodatkowe informacje, które pojawią się, w metryce, np. sygnaturę wyjątkowo rzadkiego diu-
ku, mapy ze wskazaniem konkretnego miejsca, gdzie się znajduje. 

III. Sposób wypełniania 

Wszelkie dodatkowe informacje wpisuje się na komputerowe fiszki źródłowe. Należy szczególnie starannie sprawdzać 
sygnatury archiwalne, gdyż błąd w zapisie może utrudnić, czy wręcz uniemożliwić, ponowne dotarcie do interesującego 
źródła. 
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C Z Ę Ś Ć II 

Rozeznanie zasobów kulturowych 
i krajobrazowych 

metodą 
Kart dziedzictwa kulturowego miejscowości 

na przykładzie gminy Drwinia i wsi Mikluszowice 
w województwie krakowskim 



I. Zasób 

1. PODZIAŁY O B S Z A R U G M I N Y D R W I N I A 

Podział ten ilustrują: plansza 0: stan istniejący, plansza 1: podział na jednostki ukształtowania, plansza 2: podział na 
jednostki pokry cia. 

2. ZASÓB D Z I E D Z I C T W A M A T E R I A L N E G O I N I E M A T E R I A L N E G O 

Archeologia 

Obszar wyznaczony granicami opracowania, a więc granicami administracyjnymi gminy Drwinia, charakteryzuje się 
bardzo dogodny nu w arunkami dla osadnictwa pradziejowego i średniowiecznego. Świadectwem tych walorów jest znacz-
na liczba stanow isk archeologicznych, ujawnionych w trakcie przeprowadzonych dotychczas badań rozpoznawczych. Ca-
ły obszar gminy został systematycznie przebadany w ramach programu Archeologicznego Zdjęcia Polski. W wyniku pe-
netracji powierzchniowych ujawniono stanowiska archeologiczne na terenie następujących miejscowości: Bieńkowice -
4 stanowiska: Drwinia - 9 stanowisk; Dziewin - 8 stanowisk; Gawłówek - 3 stanowiska; Grobla - 7 stanowisk; Miklu-
szowice 19 stanowisk; Trawniki - 1 stanowisko; Wola Drwińska - 7 stanowisk; Wyżyce - 15 stanowisk. Na terenie gmi-
ny Drwinia odkryto i zarejestrowano łącznie 73 stanowiska. Jedynie na obszarach 4 miejscowości nie odkryto żadnych 
stanowisk archeologicznych (Ispina, Niedary, Swiniary i Zielona). Ujawnione obiekty archeologiczne pochodzą ze wszyst-
kich okresów chronologicznych - od epoki kamienia po późne średniowiecze. Jedynie 2 stanowiska zostały poddane ba-
daniom wykopaliskowym. Do nich należy osada wielokulturowa w Grobli (stanowisko 1.) oraz średniowieczny obiekt re-
zydencjonalno-obronny w Mikluszowicach (stanowisko 2.). 

Historia 

Na terenie samej gminy niewiele jest pamiątek ściśle historycznych, których nie uwzględniają inne działy niniejszego 
opracowania. Pamiętać należy przede wszystkim o miejscach masowych egzekucji z czasów ostatniej wojny oraz o śla-
dach pobojow iska, będącego niemym świadkiem zmagań rosyjsko-austriackich w 1915 r. Interesujące są także dane do-
tyczące wybraniectw. a z czasów nam bliższych - działalności kółek rolniczych i partii ludowych. 

Z dokumentów historycznych przechowywanych na terenie gminy na czoło wysuwa się zespół akt parafialnych z Mik-
luszowic i Grobli (posiadających m. in. akta stanu cywilnego od końca XVIII w.) oraz zbiór map katastralnych przecho-
wywany w Urzędzie Gminy w Drwini. Przy katastrze warto zwrócić uwagę na zachowane operaty katastralne i oryginal-
ne wykazy zmian gruntowych. 

Dużo materiału źródłowego zachowało się w Krakowie. Na czoło wysuwa się, jak zawsze, zbiór ksiąg sądowych zie-
mi krakowskiej (dla okresu staropolskiego) i Teki A. Schneidra (dla XIX w.). Ciekawy, choć nieco chaotyczny, obraz da-
ją archiwalia przechowywane w kuriach diecezjalnych w Tarnowie i Krakowie. Pożyteczna byłaby też wnikliwsza 
kwerenda w Archiwum Skarbu Koronnego przechowywanym w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, ale 
praca ta znacznie już odbiegałaby od potrzeb niniejszego opracowania. 

Niezmiernie użyteczny, choć dostępny jedynie dla kręgu profesjonalnych badaczy, jest zbiór zapisek źródłowych do-
tyczących średniowiecza przechowywany w Instytucie Historii PAN w Krakowie, których część ukazała się drukiem 
w postaci haseł do Słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w średniowieczu. 

Na koniec warto wspomnieć o materiałach rękopiśmiennych przechowywanych w Muzeum w Bochni i tamtejszym ar-
chiwum. Nie są to w prawdzie archiwalia najwyższej próby, ale mogą być pomocne w niniejszym opracowaniu. 

Oceniając material źródłowy, należy podnieść sprawę dobrej dokumentacji wybraniectw w Niedarach i Mikluszowi-
cach oraz podkreślić, że dość duża liczba nadań niemal wszystkich polskich monarchów dotyczy właśnie wsi tej gminy 
(co wiązało się z przynależnością znacznej części tego terenu do dóbr królewskich). Brak natomiast ciekawszych postaci 
bezpośrednio zw iązanych z tym terenem. Mikołaj Cikowski, burgrabia krakowski, i budowniczy Mączka to chyba jedy-
ne osoby warte wspomnienia (rzecz jasna z historycznego punktu widzenia), choć trzeba zaznaczyć, że w opracowaniach 
dotyczących np. Wieliczki czy Bochni dla postaci tej miary nie znalazłoby się już miejsca. 
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Zabytki architektury i budownictwa oraz zabytki ruchome 

* Prezentację zasobu dóbr kultury gminy Drwinia można przeprowadzić według kategorii zabytków ewidencjonowanych 
w poszczególnych metrykach szczegółowych Karty dziedzictwa kulturowego miejscowości. 

* Zabytkową architekturę sakralną reprezentują w gminie dwa kościoły: w Mikluszowicach z lat 1858— 1863 i w Grobli 
- wzniesiony w latach 1906-1909. Informacje o wcześniejszym kościele w Mikluszowicach - który miał być /budowa-
ny z drewna, w połowie XV w. przez cieślę Macieja Mączkę, znanego również jako budowniczy kościoła w Mogile -
znajdują się w archiwach. 

W kategorii architektury sakralnej należy też odnotować liczne kaplice i kapliczki rozsiane we wszystkich wsiach gmi-
ny. Są to zarówno obiekty kubaturowe, jak i zaliczane do małej architektury kapliczki słupowe, wnękowe oraz figury na 
postumentach i krzyże przydrożnes. Kubaturowych kapliczek jest w gminie 11 (niektóre służyły jako kaplice mszalne, np. 
w Drwini), pozostałych zinwentaryzowano 58. Największa liczba kapliczek występuje we wsiach Grobla (13 obiektów) 
i Dziewin (11 obiektów). 
* Zabytki ruchome, czyli dzieła sztuki, a szczególnie rzeźba, malarstwo i wyroby rzemiosła artystycznego d/ielą się 
w gminie Drwinia na dwie kategorie. Pierwsza to wyposażenie kościołów w Mikluszowicach i Grobli. Druga rzeźby 
stanowiące bądź wyposażenie, bądź główny element kapliczek przydrożnych. Z tą kategorią są też związane formalnie, 
bogato opracowane rzeźbiarsko, nagrobki z cmentarza parafialnego w Mikluszowicach. 

Odrębny charakter mają prefabrykowane, seryjnie wytwarzane żeliwne, kamienne i betonowe elementy kwater i mo-
gił wojennych z I wojny światowej, które znajdują się w Mikluszowicach, Niedarach, Świniarach i Grobli. 
* W kategorii zabytkowych dzieł obronnych należy odnotować wczesnośredniowieczne grodzisko w Mikluszowicach. 
szerzej omówione jako zabytek archeologiczny. 
* W wyniku dokonanej lustracji gminy ujawniono istnienie nie ewidencjonowanych dotychczas umocnień polowych 
z czasu II wojny światowej. Są to dwa niemieckie ostrogi typu Ringstand 58 c zwane „Tobruk" w Gawłówku oraz dwa 
schrony bojowe typu Unterstand w Świniarach - wszystkie pochodzące z 1944 r. 
* W granicach gminy zachował się 1 skromny przykład architektury rezydencjonalnej, drewniany dwór w Bieńkowicach, 
pochodzący zapewne z końca XVIII w., a przebudowany w XIX w., otoczony parkiem. Z towarzyszącej zabudowy gos-
podarczej przetrwała jedynie drewniana stodoła. 
* W kategorii szeroko rozumianych budynków komunalnych i użyteczności publicznej przetrwały 4 budynki szkól wiej-
skich z początków XX w., dom ludowy z lat trzydziestych XX w. w Dziewinie, a także drewniane budynki leśniczówek 
w Gawłówku i Ispini oraz gajówek w pochodzące z drugiej połowy XIX w., a w wypadku leśniczówki w Gawłówku kon-
tynuujące tradycję z XVIII w. 
* Obiekty przemysłowe są reprezentowane przez murowany budynek młyna elektrycznego z lat trzydziestych w Miklu-
szowicach, ponadto budynki dachówkami w Mikluszowicach oraz kuźni w Dziewinie i Grobli, należą one jednak do 
kategorii przemysłu ludowego. 
* Liczne zachowane drewniane budynki mieszkalne, domy i zagrody oraz towarzyszące zabudowania gospodarcze zosta-
ły szerzej omówione w dziale ETNOGRAFIA, gdyż stanowią przykłady architektury ludowej. (Zarejestrowano 124 
obiekty). 
* Wśród małej architektury najliczniejszy zespół tworzą kapliczki przydrożne, wzmiankowane już przy omawianiu archi-
tektury sakralnej. 

Interesującymi obiektami małej architektury występującymi w Mikluszowicach są murowane, ażurowe ogrodzenia 
wykonywane z prefabrykowanych elementów, oddzielające poszczególne zagrody od drogi. Występowanie takich ogro-
dzeń wyodrębnia wieś spośród sąsiednich. 

Ponadto w gminie znajduje się 1 pomnik z 1938 r., poświęcony ks. Stojałowskiemu. 
* W rejestrze zabytków znajdują się oba kościoły, zespół dworsko-parkowy w Bieńkowicach oraz drewniany dom nr 42 
w Mikluszowicach, stanowiący przykład zabudowy wiejskiej wzbogaconej o elementy zaczerpnięte z architektury uzdro-
wiskowej (ganek, ażurowa dekoracja wycinana w deseczkach, tzw. laubzegenwerk). W archiwum PSOZ znajduje się 12 
kart ewidencyjnych zabytków architektury oraz 99 fiszek adresowych. 
* Do rejestru zabytków ruchomych (B), z terenu gminy wpisane jest jedynie wyposażenie kościoła w Mikluszowicach-
39 pozycji oraz 3 kapliczki ze wsi Świniary. 

W archiwum PSOZ znajdują się 53 karty ewidencyjne zabytków ruchomych. 
* W wyniku przeprowadzonych badań terenowych na obszarze gminy zarejestrowano istnienie 204 zabytków ruchomych. 
* Źródła ikonograficzne i dokumentacja zabytków gminy Drwinia nie są liczne. W Tekach Schneidra zachowało się 
kilka rysunków domów i kapliczek (rzut i elewacje). Dokumentacja fotograficzna części obiektów znajduje się w IS 
PAN, Muzeum Etnograficznym w Krakowie, fototece PSOZ oraz w zbiorach dokumentacyjnych ROSiOŚK. tu prze-
de wszystkim archiwalne fotografie dr. M. Korneckiego oraz aktualna dokumentacja wykonywana podczas lustracji 
terenowych w 1995 r. 

Ruralistyka 

Wśród 13 miejscowości na terenie gminy Drwinia dominują wsie o zabudowie zwartej (Bieńków ice. Drwinia, 
Dziewin, Gawłówek. Mikluszowice i Wola Drwińska). 4 charakteryzują się zabudową skupioną (Grobla, Niedary. Wyży• 
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ce i Zielona), a 3 mają zabudowę rozproszoną (Trawniki, Ispina i Świniary). Wsie zwarte i skupione to przede wszystkim 
wielodrożnice. Wsie rozproszone mają charakter wieloprzysiółkowy. 

Wiejskie grunty rolnicze charakteryzuje urozmaicenie kształtów rozłogów pól. Dominują rozłogi: dziedzinowy (Bień-
kowice. Ispina. Świniary, Trawniki) i promienisty (Drwinia, Dziewin, Grobla i Milkuszowice). Rzadziej spotykane są roz-
łogi: nieregularny (Gawłówek, Niedary, Zielona) i niwowy (Wyżyce, Wola Drwińska). 

Osią kompozycyjną obszaru jest droga o kierunku północ - południe, prowadząca z Bochni do Świniar. Prostopadle 
przecina ją droga o kierunku wschód - zachód, prowadząca z Uścia Solnego do Niepołomic, z odgałęzieniem w Ispinie 
do Nowego Brzeska. Ten układ drożny uzupełniony jest siecią lokalnych ciągów komunikacyjnych, łączących się z dro-
gami wewnętrznymi w poszczególnych miejscowościach lub prowadzących do Puszczy Niepołomickiej. 

Najstarsze. XIX-wieczne działki zagrodowe mają niemiarowe formy wieloboków. Strona wjazdowa na podwórze jest 
zwykle stroną przydrożną. Przy niej sytuowane są budynki mieszkalne skierowane do drogi szczytowo lub kalenicowo, 
ale zawsze frontem na południe. Budynki gospodarcze ustawiane są różnorodnie w głębi podwórza, często na jego obrze-
żach. równolegle lub prostopadle do chałupy, tj. szczytowo lub kalenicowo do drogi. 

Zachowaną XIX-\vieczną zabudowę w gminie reprezentują głównie chałupy drewniane o konstrukcji zrębowej, o zrę-
bie malowanym na niebiesko lub „mytym", z niebieskimi glinianymi uszczelnieniami. Dachy budynków czterospadowe, 
kryte dachówką ceramiczną (pierwotnie wyłącznie słomianą strzechą). Wnętrza najczęściej jednotraktowe, jednoizbowe 
z komorą, wydzieloną z sieni kuchenką i pomieszczeniem inwentarskim. Budynki mieszkalne z pierwszej ćwierci XX w. 
drewniane, zrębowe o szalowanym często zrębie, z drewnianymi gankami lub podcieniami na słupach. 

Naturalne granice obszaru gminy i jednocześnie kilku wsi stanowią cieki wodne Wisły i Raby. Wisła od północy ogra-
nicza Świniary. Groblę. Trawniki. Ispinę, a Raba od wschodu Bieńkowice, Wyżyce, Mikluszowice i Gawłówek. Niedary 
są wsią położoną w widłach obydwu rzek. Teren gminy przecięty jest dopływem Wisły - Drwinką płynącą z południowe-
go zachodu na północny wschód. Drwinka posiada gęstą sieć dopływów, w większości mających charakter okresowych 
cieków wodnych. W kilku wsiach (np. w Dziewinie, Drwini i Świniarach) znajdują się naturalne zbiorniki wodne w po-
staci niewielkich stawów. 

Naturalną zachodnią granicę gminy stanowi masyw Puszczy Niepołomickiej rozdzielony w środkowej części cie-
kiem wodnym Drwinki i łąkami nad nią położonymi. Puszczą pokryte są południowe tereny Gawłówka, cała zachod-
nia i południowa część Dziewina oraz większość obszaru Ispiny. Niewielka północna enklawa Puszczy położona jest 
na terenach Grobli i Drwini. Wzdłuż Wisły i Raby rozciągają się rozległe obszary łąk i łęgów. Grupę zieleni wyso-
kiej tworzy park podworski w Bieńkowicach. Kępa zieleni wysokiej (lipy, robinie) znajduje się przy kapliczce św. 
Jana Nepomucena w Drwini. Na kopcu ziemnym nad Rabą w Mikluszowicach rośnie wielopienna lipa pomnik 
przyrody. 

Etnografia 

1. Architektura ludowa: na terenie gminy Drwinia zachowała się dość duża liczba, w porównaniu z innymi tej wielkoś-
ci gminami województwa krakowskiego, tradycyjnej zabudowy drewnianej. Najstarsze jej nieliczne przykłady pochodzą 
zpierwszej połowy XIX w. (np. zagroda nr 42 w Grobli), większość obiektów datuje się na lata 1920-1930. Fakt ten wią-
że się z licznymi powodziami nawiedzającymi gminę, a niszczącymi każdorazowo wiele budynków. Na terenie gminy za-
chowało się: 11 zagród. 107 domów, 6 budynków gospodarczych. Natomiast w archiwum Państwowej Służby Ochrony 
Zabytków Oddział Wojewódzki w Krakowie znajduje się dokumentacja dla 14 nie istniejących domów i 10 nie istnieją-
cych budynków gospodarczych. 

2. Przemysł ludowy reprezentowany jest przez kuźnie w Dziewinie i Grobli oraz dachówkarnię i młyn elektryczny 
w Mikluszowicach. Natomiast nie istniejąca kuźnia w Drwini ma dokumentację w formie karty ewidencyjnej. 

3. Sztuka ludowa zarówno zachowana od połowy XIX w., jak i współczesna - związana jest z wyposażeniem kapli-
czek domkowych i kapliczkami słupowymi. Istnieje 27 rzeźb ludowych drewnianych i kamiennych, najczęściej figural-
nych. Na przełomie XIX i XX w. Dziewin był centrum produkcji ludowych skrzyń malowanych, także obecnie działa tam 
3 rzeźbiarzy ludowych i 1 malarz ludowy, a w Grobli 1 rzeźbiarz. Natomiast w Mikluszowicach w drugiej polowie XIX w. 
tworzył według informacji źródłowych - 1 rzeźbiarz ludowy. Najbardziej charakterystycznymi rzeźbami drewnianymi 
wykony wanymi przez artystów z Dziewina i Grobli są ptaki na gałązkach i bociany. W Grobli istnieje przy domu kultu-
ry kapela ludowa. 

4. Rzemiosło ludowe reprezentowane było przez kowalstwo, najbardziej rozpowszechnione w Bieńkowicach, Dziewi-
nie. Grobli. Mikluszow icach i Woli Drwińskiej. 

5. Charakterystycznymi elementami małej architektury, występującymi w całej gminie, są kapliczki wnękowe we fron-
towych elewacjach domów zarówno tradycyjnych, jak i współczesnych. Bardzo często w obejściach zauważa się urzą-
dzenia do magazynowania obornika, podobne w konstrukcji do szybów naftowych. Charakterystyczne dla gminy są tak-
że ploty plecione, wykonywane również obecnie przez samych mieszkańców wsi. Opis zwyczajów ludowych związanych 
z Bożym Narodzeniem i Wielkanocą w Grobli i Niedarach istnieje w Archiwum Muzeum Etnograficznego (rękopis z koń-
ca XlXw.) oraz w Pracowni Sztuki Ludowej PAN w Krakowie (rękopis 7. 1966 r.). Natomiast najpełniejszą dokumenta-
cję etnograficzną mają Mikluszowice, są to rękopisy znajdujące się w Muzeum Etnograficznym w Krakowie - Francisz-
ka Bardela: Materiały etnograficzne z Mikluszowic (opis wesela), 1899 r. oraz Seweryna Udzieli: Notatki z krakowskie-
go. Materiały z Mikluszowic, koniec XIXw. 
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6. Źródła etnograficzne dla gminy Drwinia znajdują się w Muzeum Etnograficznym w Krakowie (dotyczące zwycza-
jów, budownictwa), w Muzeum w Bochni, (dotyczące sztuki ludowej), Pracowni Sztuki Ludowej Instytutu Sztuki PAN 
w Krakowie (dotyczące budownictwa, obrzędowości, sztuki ludowej), Instytucie Etnologii UJ (dotyczące kowalstwa, 
zwyczajów dorocznych i rodzinnych), Państwowej Służbie Ochrony Zabytków Oddział Wojewódzki w Krakowie (około 
100 negatywów i fotografii z lat 1984-1985 tradycyjnego budownictwa ludowego) oraz w zbiorach dr. Mariana Kornec-
kiego (fotografie zabudowy tradycyjnej). 

Krajobraz 

Pod względem struktury krajobrazu obszar gminy stanowi zespół 3 podstawowych postaci krajobrazu otwartego, na 
które składają się (por. jednostki pokrycia JP i jednostki ukształtowania JU): 
1. Obszar Puszczy Niepołomickiej, obejmujący trzon południowy lasów puszczańskich, ich wyodrębnioną część północ-

ną i najdalej na północ wysuniętą enklawę - wszystkie połączone przypuszczańskimi łąkami towarzyszącymi ciekowi 
Drwinki przecinającemu obszar gminy z południowego zachodu na północny wschód. 

2. Ciągi terenów przyrzecznych i starorzeczy Wisły i Raby, obramiające tereny wiejskie gminy od północy i wschodu. 
3. Tereny 13 wsi wypełniających pozostały obszar gminy między Puszczą Niepołomicką, a ww. widłami wielkich rzek. 

Zgodnie z treścią i legendami odnośnych plansz teren dzieli się na 6 podstawowych jednostek ukształtowania terenu 
(JU), gdzie dominuje rozległa terasa pradoliny Wisły, na prawie 70 jednostek pokrycia terenu (JP), gdzie dominuje Pusz-
cza oraz zespoły ruralistyczne i obszary przyrzeczne, wreszcie na ponad 100 jednostek architektoniczno-krajobrazowych, 
uwzględniających interpolację ww. podziałów oraz niezwykle istotną w tym krajobrazie siatkę jednostek historycznych 
(JH) - około 60. Generalnie należy stwierdzić, że krajobraz gminy na ogół cechuje się harmonijnym wyrazem szerokich, 
płaskich przedpól widokowych wsi, z zachowanym historycznym układem rozplanowania rozłogów i sylwet zabudowy, 
od północy zamknięty na horyzoncie progiem pradoliny Wisły, od zachodu i południa - ścianą Puszczy Niepołomickiej. 

Uwaga! 
Plansze 0-5 zostały zmniejszone ze względów edytorskich i ich skala nie odpowiada tej, która została oznaczona na planszach oryginalnych. 
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Modelowe opracowanie 
dla województwa krakowskiego 
na przykładzie Kart dziedzictwa 

kulturowego miejscowości 
dla gminy Drwinia 

Podział na jednostki ukształtowania /JU/ 

1:25 000 PI-1 

L E G E N D A : 

1. Tu W - tereny przyrzeczne międzywala Wisły 
2. Tu R - tereny przyrzeczne międzywala Raby 
3. Tu D - tereny przyrzeczne międzywala Drwinki 
4. Tu W s - tereny starorzecza Wisły 
5. Tu Rs - tereny starorzecza Raby 
6. Tu W p - tereny pradoliny Wisły 

(opracowano wg metody JARK-WAK, J. Bogdanowskiego 
Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska 
Kulturowego w Krakowie 
opr. dr arch. Z Myczkowski, Kraków, X 1995 



Modelowe opracowanie 
dla województwa krakowskiego 
na przykładzie Kart dziedzictwa 

kulturowego miejscowości 
dla gminy Drwinia 

Podział na jednostki pokrycia /JP/ 

1:25 000 PI.2 

1. Lz. PNs 
2. Lz PN n 
3. Lz PNn 
4. Ł d 
5. L p 
6. Z w G 

6.1. Łp G 
6.2. Łp G 
6.3. Łł G 
7. Zw M 
8. Zu R 
9. Zw Dz 
10. Zw W 
11. Zw Wd 
12. Zw Dr 
13. Z w z 
14. Zw B 
15. Zw N 
16. Zw Ś 
17. Zw Gr 
18. Zw T 
19. Zw I 
20. 21. Łr Ipl 
22. Łł Ipl 
23 24 
25. Łr 

- las zwarty Puszczy Niepołomickiej część południowa 
- las zwarty Puszczy Niepołomickiej część północna 
- las zwarty Puszczy Niepołomickiej enklawa północna 
- łąki przypuszczańskie nad Drwinką 
- łąki przypuszczańskie północne 
- zabudowa wiejska Gawłówka z sadami i uprawami 

przydomowymi i przysiółkami 
- łąki i pola przy Gawłówku /cz. pd./ 
- łąki i pola przy Gawłówku /cz. pn./ 
- łąki i łęgi przy Gawłówku 
- zabudowa wiejska Mikluszowic z jw. 
- zarośla przyrzeczne międzywala Raby 
- zabudowa wiejska Dziewina z jw. 
- zabudowa wiejska Wyżyć z jw. 
- zabudowa wiejska Woli Drwińskiej z jw. 
- zabudowa wiejska Drwini z jw. 
- zabudowa wiejska Zielonej z jw. 
- zabudowa wiejska Bieńkowic z jw. 
- zabudowa wiejska Niedarów z jw. 
- zabudowa wiejska Swiniar z jw. 
- zabudowa wiejska Grobli z jw. 
- zabudowa wiejska Trawników z jw. 
- zabudowa wiejska Ispiny z jw. 
- tereny łąkowo-rolne i pastwiska 
- tereny łąkowo-łęgowe i pastwiska 
- tereny łąkowo-łęgowe 
- tereny łąkowo-rolne 
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Modelowe opracowanie 
dla województwa krakowskiego 
na przykładzie Kart dziedzictwa 

kulturowego miejscowości 
dla gminy Drwinia 

Historyczne treści i formy 
na tle stanu istniejącego 

1:25 0 0 0 PI 3 

granice gminy Drwinia 
historyczne-katastralne granice wsi 

—« współczesne granice wsi 
— drogi główne 

historyczne-katastralne zasięgi zabudowy 
historyczne-katastralne źródła i cieki wodne 

rf/^-j • historyczne-katastralne starorzecza /obecnie łąki/ 
' historyczne-katastralne łąki i tereny leśne 

historyczne-katastralne kierunki i zasięgi rozłogów pól 

(opracowano wg metody JARK-WAK, J. Bogdanowskiego) 
Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Krakowie 
Opr. mgrT. Sledzikowski, Kraków, X 1995 
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Modelowe opracowanie 
dla województwa krakowskiego 
na przykładzie Kart dziedzictwa 

kulturowego miejscowości 
dla gminy Drwinia 

Podział na jednostki historyczne /JH/ 

1:25 000 PI 4 

7.2. A . B h rp M - h is toryczne rozłogi pó l w M ik luszowicach 
7^3. h sR M - h is toryczne s tarorzecze Raby w Mik luszowicach 
8.1. A .B .C h zw Dz - h is toryczna z a b u d o w a w ie jska Dz iewina 

8.2. h rp Dz - h is to ryczny roz łóg pól w Dz iewin ie 
9.1 h zw W - h is toryczna z a b u d o w a w ie jska w W y ż y c a c h 
9.2. h rp W - h is toryczny roz łóg pól w W y ż y c a c h 
10.1. h z w W D - h is toryczna z a b u d o w a w ie jska Wol i Drwińsk ie j 
10 2* h rp W D - h is toryczny roz łóg pól w Wo l i Drwińsk ie j 
10^3. h ł/ł W D - h is toryczne tereny leśno- łąkowe w Wol i Drwińsk ie j 
11.1. h z w B - h is toryczna z a b u d o w a w ie jska w B ieńkowicach 
11.2. h rp B - h is toryczny roz łóg pó l w B ieńkowicach 
11.3. h sR B - h is toryczne s tarorzecze Raby w B ieńkow icach 
12.1. A . B h z w Dr - h is toryczna z a b u d o w a w ie jska w Drwin i 
12.2. h rp Dr - h is to ryczny roz łóg pó l w Drwin i 
13.1. h z w Z - h is toryczna z a b u d o w a w ie jska w Z ie lone j 
14.1. A . B h z w N - h is toryczna z a b u d o w a w ie jska w N iedarach 
14.2. h rp N - h is toryczny roz łóg pól w N iedarach 
14.3. h ł/ł N - h is toryczne te reny leśno- łąkowe w N iedarach 
1 4 A h sR N - h is toryczne s tarorzecze Raby w N iedarach 
15.1. A .B .C h z w Ś - h is toryczna z a b u d o w a w ie jska w św in ia rach 
15.2. h rp Ś - h is toryczny roz łóg pól w Świn ia rach 
15.3. h ł/ł ś - h is toryczne tereny leśno- łąkowe w Świn iarach 
15 A h s W s Ś - h is toryczne s ta ro rzecze Wis ły w Świn iarach 
16.1. A .B .C .D .E .F h z w Gr - h is toryczna z a b u d o w a w ie jska w Grobl i 
16.2. h rp Gr - h is toryczny roz łóg pól w Grobl i 
16.3. h ł/ł Gr - h is toryczne te reny leśno- łąkowe w Grob l i 
16.4. h s Gr - h is toryczne s tarorzecze Wis ły w Grobl i 
16.5. h s W s Gr - h is toryczne tereny p rzy rzeczne nad Wis łą w Grobl i 
17.1. h zw T - h is toryczna z a b u d o w a w ie jska w Trawn ikach 
17*2^ h rp T - h is toryczny roz łóg pól w Trawn ikach 
17.3. A .B h sT - h is toryczne s ta ro rzecze Wis ły w T rawn ikach 
17.4. h s W T - h is toryczne te reny p rzy rzeczne nad Wis łą w Trawn ikach 
18.1. A .B .C .D h z w I - h is toryczna z a b u d o w a w ie jska w Ispinie 
18.2. h rp I - h is toryczny roz łóg pól w Ispinie 
18.3. h s W I - h is toryczne s tarorzecze Wis ły w Ispinie 

(opracowano wg metody JARK-WAK, J. Bogdanowskiego) 
Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Krakowie 
opr. dr arch. Z Myczkowski, Kraków. X 1995 
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Modelowe opracowanie 
dla województwa krakowskiego 
na przykładzie Kart dziedzictwa 

kulturowego miejscowości 
dla gminy Drwinia 

Podział na jednostki architektoniczno-
-krajobrazowe /JARK/ 

•jrtąri Ł 

LUPNN*LLŁŁPMI 
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I. Panorama Bieńkowic od południa. W centrum wsi. 
ponad domami, widoczna grupa starodrzewu parku 
dworskiego. Na najdalszym planie wzniesienia lewo-
brzeżnej skarpy nadwiślańskiej. Fot. Z. Myczkowski 

2. Zachodni kraniec Drwini nad Drwinką, w tle ściana 
Puszczy Niepołomickiej. Fot. Z. Myczkowski 

a p p l l 
c*. wMmS 

3. Mikluszowickic dominanty krajobrazowe i kulturowe. 
Kościół p. w. św. Jana Chrzciciela i grodzisko-kopiec 
piaszczysty nad Rabą. Widok od południa. 
Fot. Z. Myczkowski 

4. Staw w Drwini uzupełnia krajobraz wsi zawieszonej 
między Puszczą Niepołomicką a nurtami Wisły i Raby. 
Fot. Z. Myczkowski 



5. Wśród łąk na wschodnich obrzeżach Drwini dominują 
wieże wiertnicze i urządzenia do eksploatacji ropy. 
W tle lewobrzeżna skarpa wiślana. Fot. Z. Myczkowski 

6. Osiemnastowieczny dwór drewniany w Bieńkowi-
cach bieli się zza konarów parkowego samotnika. Fot. 
Z. Myczkowski 

7. Tradycyjna zabudowa Dziewina, spichlerz w zagro-
dzie nr 28. Fot. Z. Myczkowski 

8. „Pasiasta" chałupa z Drwini, jeden z wariantów trady-
cyjnego malowania zrębu. Fot. Z. Myczkowski 
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9. Zrębowy dom z Wyżyć (nr 18), poprzedzony tradycyj-
nym wiejskim ogródkiem-zielnikiem. 
Fot. Z. Myczkowski 

10. Bieńkowice, bielona chałupa drewniana w otoczeniu 
drzew owocowych. Fot. Z. Myczkowski 

11. Architektura militaris w krajobrazie Mikluszowic. 
Widok z południa na centrum wsi z kościołem i gro-
dziskiem. Na pierwszym planie ostróg typu Ringstand 
58 c (typ zwany „Tobruk"), element niemieckiego 
rygla obronnego z czasów drugiej wojny światowej. 
Fot. Z. Myczkowski 

12. Świniary, nawarstwianie się historii - przydrożna kap-
liczka z początku XX w., kryjąca starszą rzeźbę Chrys-
tusa upadającego pod krzyżem, w latach siedemdzie-
siątych „upiększona" lusterkami. Obok mogiła au-
striackiego oficera poległego w 1914 r. Całość obra-
mowana starodrzewem. Fot. A. Siwek 
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6. Osiemnastowieczny dwór drewniany w Bieńkowi 
cach bieli się zza konarów parkowego samotnika. Fot 
Z. Myczkowski 

5. Wśród łąk na wschodnich obrzeżach Drwini dominują 
wieże wiertnicze i urządzenia do eksploatacji ropy. 
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7. Tradycyjna zabudowa Dziewina, spichlerz w zagro-
dzie nr 28. Fot. Z. Myczkowski 

8. „Pasiasta" chałupa z Drwini, jeden z wariantów trady-
cyjnego malowania zrębu. Fot. Z. Myczkowski 
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9. Zrębowy dom z Wyżyć (nr 18), poprzedzony tradycyj-
nym wiejskim ogródkiem-zielnikiem. 
Fot. Z. Myczkowski 

10. Bieńkowice, bielona chałupa drewniana w otoczeniu 
drzew owocowych. Fot. Z. Myczkowski 

11. Architektura militaris w krajobrazie Mikluszowic. 
Widok z południa na centrum wsi z kościołem i gro-
dziskiem. Na pierwszym planie ostróg typu Ringstand 
58 c (typ zwany „Tobruk"), element niemieckiego 
rygla obronnego z czasów drugiej wojny światowej. 
Fot. Z. Myczkowski 

12. Świniary, nawarstwianie się historii przydrożna kap-
liczka z początku XX w., kryjąca starszą rzeźbę Chrys-
tusa upadającego pod krzyżem, w latach siedemdzie-
siątych „upiększona" lusterkami. Obok mogiła au-
striackiego oficera poległego w 1914 r. Całość obra-
mowana starodrzewem. Fot. A. Siwek 
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13 Drwinia, kapliczka Św. Jana Nepomucena nad Drwinką, na 14. Figura Św. Floriana chroniąca Mikluszowice od ognia, w tle 
zachodnim skraju wsi. Fot. Z. Myczkowski sad przydomowy. Przykład historyzmu końca XIX w., wpi-

sanego w wiejski krajobraz. Fot. Z. Myczkowski 

15. Cmentarz w Mikluszowicach, nagrobek z końca XIX w., 
z bocheńskich warsztatów rzeźbiarzy - kamieniarzy. 
Fot. A. Siwek 

16. Kontynuacja lokalnej tradycji - plot pleciony z wikliny 
w Dziewinie, w tle warzywniki i ściana Puszczy Niepołomic-
kiej. Fot. Z. Myczkowski 
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II. Waloryzacja 

Archeologia 

Przeprowadzenie waloryzacji zasobów archeologicznych na terenie gminy Drwinia jest zabiegiem skomplikowanym 
i w dużej mierze nieuprawomocnionym z punktu widzenia metodologii naszej dyscypliny badawczej. Trudno bowiem 
stwierdzić na podstawie samych badań powierzchniowych, jakie wartości poznawcze kryje każde z odkrytych stano-
wisk. Należy jednakże podkreślić, że w wyniku dotychczasowych rozpoznań ujawniono znaczną liczbę obiektów ar-
cheologicznych, co świadczy o przydatności zbadanego obszaru dla osadnictwa pradziejowego i wczesnohistorycznego. 
0 atrakcyjności tegoż terenu dla grup ludności prahistorycznej zadecydowało położenie w widłach dolnych biegów Wis-
ły i Raby, żyzność gleb, spore nawodnienie oraz bliskość źródeł słonych, eksploatowanych w pradziejach i w okresie 
średniowiecza. 

Do najcenniejszych obiektów należy zaliczyć w pierwszym rzędzie stanowisko 2. w Mikluszowicach. Niestety dotych-
czasowe badania powierzchniowe i sondażowe nie wyjaśniły w pełni funkcji tego obiektu. Do czasu przeprowadzenia roz-
poznań sondażowych badacze uważali, iż jest to typowe grodzisko stożkowate, a więc relikt obronnej siedziby feudalnej. 
W trakcie przeprowadzonych w 1966 r. badań wykopaliskowych, mających jednak wymiar zaledwie eksploracji sondażo-
wych, nie ujawniono pozostałości umocnień fortyfikacyjnych. Z tego powodu autor badań, prof. Antoni Jodłowski poda-
je w wątpliwość dotychczasową kwalifikację funkcjonalną obiektu. Nie jestem jednakże przekonany, że nieujawnienie 
śladów elementów obronnych jest wystarczającym argumentem do kwestionowania wysuwanych wcześniej poglądów 
1 określania stanowiska jako średniowiecznej nieobronnej osady. Należy bowiem stwierdzić, iż przewyższenie, jakie da-
wał kopiec ziemny nadawało średniowiecznej siedzibie walor obronny. Równie interesującym stanowiskiem położonym 
w granicach Mikluszowic jest cmentarzysko łużyckie (stanowisko 1.), odkryte w latach osiemdziesiątych XIX w. przez 
A. H. Kirkora i rozpoznawane na początku XX w. przez W. Antoniewicza. Duży walor poznawczy kryją ponadto stano-
wiska 2. i 3., zakwalifikowane jako osady wielokulturowe, użytkowane najprawdopodobniej w okresie wpływów kultu-
ry prowincjonalnorzymskiej i w czasach średniowiecza. Na wyróżnienie zasługuje również stanowisko 1. w Grobli, ba-
dane wykopaliskowo w 1970 r. przez ekipę pod kierownictwem A. Żakiego. W wyniku dokonanych rozpoznań stwierdzo-
no, że są to pozostałości rozległej osady wielokulturowej, użytkowanej w okresach neolitu i wpływów kultury prowincjo-
nalnorzymskiej oraz we wczesnym i późnym średniowieczu. W tej samej miejscowości znaleziono w 1902 r. skarb sreb-
rnych monet i ozdób, ukryty we wczesnym średniowieczu - po 1087 r. Na uwagę zasługują także relikty wielokulturo-
wych osad zlokalizowanych w Dziewinie (stanowiska 1. i 2.) w Trawnikach (stanowisko 1.) oraz w Wyżycach (stanowis-
ka 1. i 14.). 

Mimo znacznych walorów poznawczych dużej liczby stanowisk odkrytych na terenie gminy Drwinia jedynie stano-
wisko 2. w Mikluszowicach zostało wpisane do rejestru zabytków i uzyskało w ten sposób pełną ochronę. 

Historia 

Ujęcie zagadnień historycznych pod tym kątem jest trudne, gdyż pozostaje w sprzeczności z powszechnie akceptowa-
ną metodologią nauk historycznych. Niewątpliwie z historycznego punktu widzenia gmina Drwinia nie jest terenem 
szczególnie pasjonującym. Leżącą na uboczu, w widłach rzek i oddzieloną od głównych szlaków handlowych lasami 
Puszczy Niepołomickiej, gminę omijały ciekawsze wydarzenia historyczne. 

Od wczesnego średniowiecza życie płynęło tu leniwie, a głównym zajęciem ludności był wyrąb nieprzebranych (wów-
czas) zasobów Puszczy. Podstawową cechą większości miejscowości na terenie gminy było nieustanne zagrożenie powo-
dziami, które z zastraszającą systematycznością pustoszyły zasiewy i niszczyły zabudowania. Plagę tę udało się zaha-
mować pod koniec XIX w., kiedy wybudowano wały powodziowe, ale katastrofalny wylew w 1972 r. dowodzi, że żywioł 
nadal jest groźny. 

Większość wsi na terenie Drwini powstała w średniowieczu, tylko nieliczne założono w okresie nowożytnym lub uzna-
no ich samodzielność administracyjną w XIX i XX w. Te ostatnie są rozbudowanymi dawnymi przysiółkami wiejskimi. 
Wszystkie one leżą dziś w krajobrazie niemal bezleśnym, choć zakładano je w Puszczy lub na jej obrzeżach. Teren gmi-
ny może być przykładem wielowiekowego niszczenia zasobów leśnych przez człowieka, gdyż eksploatacja drewna dla 
potrzeb przemysłowych (żupy wielicko-bocheńskie) trwała od średniowiecza. 

Charakterystyczną cechą obecnej gminy w okresie staropolskim była obecność dość dużej własności królewskiej, 
związanej z ekonomią niepołomicką, oraz dóbr duchownych. Istniejąca pierwotnie własność szlachecka była stopniowo 
wykupywana przez monarchów, przyłączających kolejne wsie do dóbr niepołomickich. Zaowocowało to w XIX w. prze-
jęciem sporych obszarów ziemi przez austriacki skarb państwa, a w XX w. dwoma fazami parcelacji. Mimo to część wsi 
przetrwała w rękach prywatnych, bez fazy upaństwowienia w XIX w., aż do roku 1945. 

Cechą wartą podkreślenia jest trwałość podziału parafialnego, który na tym obszarze przetrwał niemal bez zmian do 
początku XX w. Większość miejscowości należała do parafii w Mikluszowicach, którą podzielono tworząc nową pa-
rafię w Grobli. Tylko Niedary należały zawsze do parafii w Uściu Solnym, a Bieńkowice - w Cerekwi. Parafia miklu-

111 



szowicka wiąże się nierozerwalnie z tamtejszym kościołem parafialnym, którego dzieje są dużo bardziej interesujące 
niż obecna bryła. 

Z historycznego punktu widzenia najciekawszymi miejscowościami gminy są niewątpliwie Mikluszowice, dawniej lo-
kalne centrum handlowe i administracyjne (siedziba parafii), oraz Niedary - ongiś faktyczna siedziba starostów uśćskich. 
Trzebajednak zaznaczyć, że przynależność Niedarów do gminy Drwinia jest tworem współczesnym i historycznie sztucz-
nym - cała gmina ciążyła ku Niepołomicom, a Niedary były zawsze ściśle związane z Uściem. 

Zabytki architektury i budownictwa oraz zabytki ruchome 

* Gmina Drwinia ma charakter enklawy osadniczej ograniczonej od południa i zachodu ścianą Puszczy Niepołomic-
kiej, od północy korytem Wisły, od wschodu korytem Raby. Izolowane położenie nie sprzyjało przepływowi wzorców, 
a przede wszystkim twórców, stąd skromne jakościowo zasoby sztuki budowlanej. Natomiast te same warunki natural-
ne ułatwiały zachowanie architektury tradycyjnej, która na obszarze gminy przetrwała stosunkowo licznie i w intere-
sującym wyborze. 
* W krajobrazie kulturowym gminy najbardziej widoczne są obiekty sakralne. Potwierdzony fakt istnienia niegdyś w Mik-
luszowicach gotyckiego kościoła drewnianego o znanej atrybucji ma duże znaczenie dla pełnego obrazu rozwoju sztuki 
na tych terenach. 
* Dwa istniejące kościoły stanowią przykłady różnych faz historyzmu. Kościół w Mikluszowicach o formach nawiązują-
cych do architektury barokowej i klasycystycznej, nie pozbawiony wpływów architektury józefińskiej, jest lokalnej mia-
ry reprezentantem wczesnego historyzmu. Kościół w Grobli wzniesiony w stylu neogotyckim z elementami romanizmu 
jest typowym przykładem historyzmu przełomu XIX i XX w., charakterystycznym dla architektury sakralnej Małopolski 
tego okresu. 
* Wyposażenie wnętrz kościelnych tworzy dwa odrębne zespoły zabytków. 

W Mikluszowicach neobarokowe z drugiej połowie XIX w., a w Grobli neogotyckie z początku XX w. Są to typowe 
przykłady wyposażenia wnętrz sakralnych epoki historyzmu. W kościele w Mikluszowicach zwracają uwagę starsze za-
bytki. Najcenniejsza jest gotycka rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego z początków XVI w., wykonana z biegłością war-
sztatową przez małopolskiego artystę cechowego. Niższy poziom artystyczny prezentują zabytki barokowe z XVIII w.: 
rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego i cztery ornaty. Obiekty te są być może związane z poprzednim kościołem, znajdu-
jącym się we wsi do połowy XIX w. 

Odrębną grupę zabytków stanowi zbiór naczyń liturgicznych w kościele w Mikluszowicach, złożony z posrebrzanych 
i srebrnych kielichów, monstrancji i relikwiarzy pochodzących z drugej i trzeciej ćwierci XIX w. i należących do skrom-
nych, lecz dobrze wykonanych wyrobów w tradycji klasycystycznej. Ponadto w kościele w Mikluszowicach znajduje się 
obraz pędzla Walerego Eliasza Radzikowskiego z 1883 r„ a w obu kościołach są witraże z krakowskiej firmy S. Żeleń-
skiego z początków XX w. 
* Kapliczki przydrożne bądź prezentują skromne formy neostylowe, widoczne w postaci sterczynowych szczytów lub 
szczytów o wykroju wklęsło-wypukłym, nawiązującym do wzorów barokowych, bądź są budowlami bezstylowymi, na 
planie prostokąta, nakrytymi dachem dwuspadowym, bez detalu. Nie indywidualne formy, a nasycenie krajobrazu wsi 
kapliczkami stanowi o ich wybitnej wartości kulturowej. Na tle wspomnianych obiektów przedstawia się jako ciekawy 
zabytek przydrożna kapliczka we wsi Niedary. Prawdopodobnie najstarsza z zachowanych, z początków XIX, może 
z końca XVIII w., utrzymana w tradycji barokowej, przetworzonej przez wiejskiego budowniczego. 
* Wśród wyposażenia kapliczek występujących na terenie gminy wyróżnia się drewniana figurka Matki Boskiej z Dzie-
ciątkiem z czwartej ćwierci XIV w., gotycka, nie znanego pochodzenia, mimo przemalowań i przekształceń zachowują-
ca duże walory artystyczne i historyczne. Zewidencjonowana na karcie ODZ, nie publikowana, nie wpisana dotychczas 
do rejestru zabytków. 
* Ponadto można wyodrębnić grupę rzeźb drewnianych, polichromowanych, utrzymanych w tradycji barokowej, pow-
stałych w okresie od końca XVIII do początku XX w. Jako interesujące przykłady można wskazać figury św. Jana Nepo-
mucena z Gawłówka, Drwini czy Grobli oraz figury Chrystusa u słupa, i upadającego pod krzyżem ze Świniar. 

Niezależnie występują w tej kategorii rzeźby o zdecydowanym charakterze sztuki ludowej. 
Odrębną grupę stanowią przykłady rzeźby kamiennej, pełnoplastycznej i reliefowej z drugiej połowy XIX i pierwszej 

ćwierci XX w. Tego typu rzeźba występuje bardzo licznie na cmentarzu w Mikluszowicach, który ze względu na liczbą 
i jakość rzeźby figuralnej i kamieniarki nagrobnej jest obiektem ważnym, mającym duże walory zabytkowe. 

Pod względem tematycznym przeważają rzeźby maryjne oraz krucyfiksy. Pod względem stylistycznym jest to niez-
wykle interesujące pogranicze sztuki ludowej i elitarnej, rzeźby nawiązują do obiegowych wzorów ikonograficznych 
i elementów stylowych z różnych epok. 

Większość wymienionych obiektów to wyroby anonimowe, nieatrybuowane, możliwe jest jednak wskazanie kilku wy-
konawców: szereg figur kamiennych pochodzi z warsztatu Wojciecha Samka z Bochni. Wśród sygnatur kamieniarzy po-
jawia się też nazwisko Franciszka Adamka z Bochni oraz A. Hajdeckiego i M. Zawady z Bochni. 

Omawiane rzeźby stanowią reprezentatywne przykłady sztuki kamieniarskiej regionu bocheńskiego, są istotnym skład-
nikiem tutejszego krajobrazu kulturowego. 
* We wspomnianej kategorii nie mieści się pomnik ks. Stojałowskiego z Dziewina z 1938 r., jedyny tego typu obiekt 
w gminie. 

112 



* Dwór w Bieńkowicach jest skromnym przykładem rezydencji wiejskiej małej skali, której cechy stylowe nawiązują nie-
co do architektury klasycystycznej, lecz de facto jest to przykład tradycyjnego budownictwa wiejskiego rozwiniętego i do-
stosowanego do potrzeb dworskich. Ze względu na stale zmniejszającą się liczbę drewnianych dworów w Małopolsce 
dwór w Bieńkowicach należy traktować jako obiekt ważny i mający walory historyczne. 
* Szczególnie interesujące i wyróżniające się wśród zabudowy poszczególnych wsi są budynki leśniczówek i gajówek na-
leżące do szerszej grupy budynków „leśnych" wokół Puszczy Niepołomickiej. Są to budynki drewniane, o dobrze dopra-
cowanym detalu, skromnych dekoracjach rodem z wzorników architektonicznych („dekoracje szwajcarskie"). Stanowią 
grupę jednorodną, wznoszoną przez urzędowych budowniczych, służącą urzędnikom nadzorującym i zarządzającym la-
sami. Zespół leśniczówek i gajówek jest elementem wyróżniającym wsie wokół Puszczy spośród innych, położonych 
w bezleśnych okolicach. 
* Architektura mieszkalna jako należąca w przeważającej mierze do kręgu zainteresowań etnografów została opisana 
w odnośnym dziale. Szczególną wartość mają zachowane zespoły zwartej zabudowy drewnianej, rzadko występujące 
w takim nasyceniu w skali województwa. Pojedyncze przykłady budownictwa wiejskiego odbiegające od ludowych stan-
dardów, są pozbawione szczególnych walorów zabytkowych. 
* Mogiły i kwatery wojenne z 1 wojny światowej to typowe przykłady stosowanych w Galicji Zachodniej przez oddziały 
austriackie rozwiązań, z użyciem prefabrykowanych elementów żeliwnych i betonowych oraz powtarzalnych, regular-
nych planów. Można wyróżnić wśród nich jeden ciekawszy obiekt, mogiłę kpt. A. Knaba w Świniarach, która dzięki kom-
pozycyjnemu połączeniu z kapliczką, starodrzewem wokół niej i przez pojedynczy charakter grobu nabiera szczególnie 
indywidualnych cech. 
* Ujawnione podczas lustracji terenowej niemieckie betonowe umocnienia polowe z ostatniej fazy II wojny światowej 
mogą być w chwili obecnej również rozpatrywane jako obiekty zabytkowe, gdyż z całą pewnością są reprezentatywne dla 
zamkniętego okresu historycznego i stylistycznego (także w rozumieniu stylów sztuki fortyfikacji). 

Ruralistyka 

Generalnie - istniejące układy zabudowy wszystkich wsi na terenie gminy odpowiadają stanowi historycznemu z ostat-
niej ćwierci XIX w. Różnorodny jest jednak stopień zachowania kompozycji tych układów, najbardziej czytelne są jed-
norodne układy zabudowy w Wyżycach. Bieńkowicach i Mikluszowicach. Podobnie zachowawczy charakter ma rozpla-
nowanie rozłogów pól, które w krajobrazie są elementem o wysokich wartościach historycznych. 

Układy głównych dróg lokalnych w zasadzie odzwierciedlają stan z ostatniej ćwierci XVIII oraz XIX w. Z pewnością 
pochodzenia średniowiecznego jest główna droga na tym terenie, prowadząca z Bochni do Świniar, powiązana od połu-
dnia z ważnym historycznie traktem w ziemi krakowskiej, drogą Kraków - Bochnia - Tarnów. Droga Uście Solne - Nie-
dary- Ispina wykształciła swój obecny przebieg prawdopodobnie w końcu XVIII lub pierwszej ćwierci XIX w. Nieco in-
ny przebieg miała w XIX w. droga prowadząca przez Trawniki. 

W poszczególnych miejscowościach gminy układ zabudowy na działkach zagrodowych jest zróżnicowany. W Bieńko-
wicach, Gawłówku, Mikluszowicach, Świniarach i Wyżycach przeważa sytuowanie budynków mieszkalnych szczytem 
do drogi, a w Drwini. Dziewinie i Woli Drwińskiej dominuje układ kalenicowy. W Zielonej, Trawnikach, Niedarach, Is-
pinie i Grobli występują obie formy zabudowy. 

Najlepiej zachowane obiekty prezentujące charakterystyczne cechy lokalnego budownictwa to zagrody w Bieńkowi-
cach nr 17 i Grobli nr 42 (obie z pierwszej połowy XIX w.). 

Główne cieki wodne, Wisła i Raba, prowadzą swoje wody w zmienionych naturalnie lub sztucznie korytach. W Świ-
niarach, Grobli, Trawnikach i Mikluszowicach widoczne są starorzecza - elementy krajobrazu o wysokich walorach his-
torycznych. Koryta obu rzek, a także koryto Drwinki w dolnym biegu, w drugiej połowie XIX w. zostały uregulowane 
i ujęte wałami przeciwpowodziowymi. 

Terenami o najwyższych walorach historycznych i przyrodniczych są obszary zajmowane przez Puszczę Niepołomic-
ką i łąki przypuszczańskie. Duże wartości krajobrazowo-przyrodnicze mają także łęgi i łąki nadrabiańskie oraz łąki po-
puszczańskic nad Drwinką między Niedarami a Drwinią. 

Etnografia 

1. Typowymi elementami tradycyjnego budownictwa drewnianego w gminie Drwinia są: 
* zrębowa konstrukcja ścian z węgłowaniem najczęściej na "rybi ogon" lub na zamek; 
* dachy czterospadowe, kryte obecnie dachówką, pierwotnie strzechą kładzioną gładko ze schodkowymi narożami; 
* przybudówki przy domach od strony północnej wzdłuż ściany wzdłużnej, w wielu przypadkach zamiast przybudówki 
podcień na drewnianych słupach, częściowo zabudowany (szalowany deskami); 
* bielenie w niebieskie pasy szpar surowego zrębu lub malowanie domów na brązowo z niebieskimi pasami w szpa-
rach zrębu; 
* układy wnętrz: pierwotnie domy o planie komora - izba - sień (nie zachowały się przykłady takiego układu), następnie 
rozbudowa programu z dodaniem od strony sieni izby (tzw. domy centralne o układzie komora - izba - sień - izba); 
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* często występowały stodoły o konstrukcji słupowej z plecionymi ścianami (nie zachowały się przykłady takich obiek-
tów). 

Ten typ budownictwa Powiśla Bocheńsko-Dąbrowskiego obejmuje tereny na wschód od Krakowa, a więc gmina Drwi-
nia jest częścią większego terenu mającego wspólne cechy tradycyjnego budownictwa drewnianego. Na terenie gminy 
występują dwie generacje tradycyjnej zabudowy - przykłady budownictwa z pierwszej i drugiej połowy XIX w. oraz za-
budowa z lat 1920-1930. Ciągłość tradycji i kontynuacja typowego domu drewnianego Powiśla została zachowana w obu 
tych generacjach. 

2. Przykłady ludowego budownictwa przemysłowego są nieliczne i nie mają większej wartości dla zasobu dóbr kultury. 
3. Sztuka ludowa reprezentowana jest przez wiele cennych kapliczek słupowych, np. w Drwini z przełomu XVIII i XIX 

w., w Gawłówku z końca XIX w., w Świniarach z XIX w., Woli Drwińskiej z 1870 r. Dziewin, który był na przełomie 
XIX i XX w. centrum produkcji ludowych skrzyń malowanych, zachował tradycję przez fakt, że w miejscowości działa 
aż 4 twórców ludowych, można więc nazwać go centrum sztuki ludowej gminy. Rzeźby wykonywane przez tamtejszych 
twórców znajdują się w Muzeum w Bochni i Muzeum Etnograficznym w Krakowie (dwie rzeźby drewniane przedsta-
wiające Chrystusa Frasobliwego wykonane około 1940 r. przez rzeźbiarza ludowego z Grobli, Piotra Dymurskiego, oraz 
drewniane rzeźby przedstawiające ptaszki na gałązkach i bociany, wykonane przez twórców z Dziewina). 

Zespół muzyków ludowych z Grobli bierze udział w festiwalach folklorystycznych np. w Ogólnopolskim Festiwalu 
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, w Konkursie Kapel i Instrumentalistów Ludowych wojewódz-
twa krakowskiego w Myślenicach, gdzie w 1995 r. zdobył I nagrodę. 

Gmina Drwinia należy do grupy etnograficznej Krakowiaków Zachodnich (Powiśle Bocheńsko-Dąbrowskie). Typo-
wym strojem ludowym był strój krakowski, obecnie już nie używany). 

Krajobraz 

Jak to przedstawiono na rysunku planszy 6 oraz w stosownych polach arkuszy metryk (1. 2, 7. 2) - obszar zdomino-
wany jest w 6-stopniowej skali (wg J. Bogdanowskiego) wysokimi walorami historycznych postaci krajobrazu, tj. lasami 
i łąkami puszczańskimi (I) oraz starorzeczami Wisły i Raby (II), a także rozłogami pól (III) na ogół nie zmienionymi 
w swym rozplanowaniu od czasów „katastralnych" (poł. XIX w.). 

Wśród zespołów zabudowy wiejskiej najcenniejsze znajdują się w Mikluszowicach, Wyżycach i Bieńkowicach - te 
miejscowości zachowały też najbardziej harmonijne sylwety krajobrazowe (por. metryki 1.1, 7.1) Pozostałe wsie są 
w znacznym stopniu nasycone drobniejszymi zespołami tradycyjnej zabudowy, jednakże ze znacznym udziałem form 
nowszych, aczkolwiek generalnie nie stwierdza się wysokiego stopnia zeszpecenia sylwet i zespołów wiejskich formami 
współczesnymi, obserwowanego jako zjawisko masowe w makroregionie krakowskim, a nawet w gminach ościennych 
(Bochnia, Igołomia, Niepołomice). Cenne i wartościowe krajobrazowo (II) są tereny łęgowo-łąkowe na dawnych staro-
rzeczach Raby między Gawłówkiem a Wyżycami i Niedarami oraz popuszczańskie łąki nad Drwinką od Niedarów, przez 
Zieloną, aż po Drwinię. 

Reasumując, można stwierdzić, że ta - przyjęta wstępnie jako „przeciętna" pod względem krajobrazu zabytkowego -
gmina okazała się w wyniku przeprowadzonych badań, analiz i syntez zespołem krajobrazowym o wysokich i bardzo wy-
sokich walorach. 

UWAGA! 

Plansza 6 została zmniejszona ze względów edytorskich i jej skala nie odpowiada tej, która została oznaczona na planszy oryginalnej. 
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Modelowe opracowanie dla województwa 
krakowskiego na przykładzie Kart dziedzictwa 

kulturowego miejscowości 
dla gminy Drwinia 

Waloryzacja zgodnie z podziałem na jednostki 
architektoniczno-krajobrazowe (JARK) 

wg J. Bogdanowskiego 

1:25 000 PI.6 
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III. Wytyczne (ochrona, konserwacja, 
rewaloryzacja, kontynuacja) 

Archeologia 

Ujawnionym dotychczas stanowiskom archeologicznym należy zapewnić pełną ochronę przez zaznaczenie ich lokali-
zacji w planach zagospodarowania przestrzennego. Pilnym postulatem jest wznowienie w możliwie bliskim terminie prac 
wykopaliskowych na tzw. grodzisku stożkowatym w Mikluszowicach (st. 2.). Przynieść one powinny dane umożliwiają-
ce wyjaśnienie dotychczasowych wątpliwości w sprawie rzeczywistej funkcji tej interesującej budowli oraz sprecyzowa-
nie chronologii okresu jej użytkowania. Konieczne jest ponadto wykonanie geodezyjnego planu sytuacyjno-wysokościo-
wego tegoż obiektu. Kontynuacji badań wykopaliskowych wymagają także relikty wielokulturowej osady zlokalizowanej 
w Grobli (st. 1.). Przeprowadzone eksploracje dostarczą zapewne sporej liczby zabytków ruchomych, które należałoby 
eksponować w proponowanej izbie regionalnej. 

Historia 

1. Otwarcie izby regionalnej. 
2. Wsparcie działań społeczników lokalnych, zajmujących się przeszłością gminy. 
3. Wprowadzenie wykładu o przeszłości gminy do szkól leżących na jej terenie. 

Zabytki architektury i budownictwa oraz zabytki ruchome 

* Ochrona istniejących obiektów i zespołów zabytkowych, ze szczególnym uwzględnieniem zespołów zwartej zabudowy 
tradycyjnej w Wyżycach, Mikluszowicach i Bieńkowicach, obu kościołów oraz zespołu dworsko-parkowego. 
* Konserwacja gotyckiej rzeźby Matki Boskiej, wykonanie kopii do kapliczki, przeniesienie oryginału do Muzeum Die-
cezjalnego w Krakowie. 
* Zachowanie in situ wyposażenia kościołów bez dysharmonijnych uzupełnień, bezpieczne wyeksponowanie gotyckiej 
rzeźby Chrystusa. 
* Rewaloryzacja zespołu dworsko-parkowego w Bieńkowicach. Remont i zagospodarowanie dworu oraz pielęgnacja i re-
kompozycja parku. 
* Ochrona zespołu leśniczówek i gajówek puszczańskich. 
* Wpisy do rejestru zabytków (szczególnie obiekty z Gawłówka i Ispini). 
* Dokumentacja oraz kompleksowe studium historyczne. 
* Zachowanie in situ istniejących kapliczek przydrożnych. Uzupełnienie kart ewidencyjnych, wytypowanie obiektów do 
konserwacji. 
* Wykonanie dokumentacji cmentarza w Mikluszowicach, wpisanie najstarszej części oraz kwatery wojennej do rejestru 
zabytków. Zalecenie kontynuacji tradycyjnych form nagrobków w części nowej cmentarza. 
* Konserwacja pomników i krzyży nagrobnych na mogiłach wojennych z czasu I wojny światowej. Wykonanie kart ewi-
dencyjnych cmentarzy. 
* Dokumentacja pomiarowa oraz rozpoznanie historyczne dotyczące niemieckich umocnień polowych. 

Ruralistyka 

1. W Mikluszowicach utworzyć rezerwat kulturowy (RK) złożony z części zabudowy, zespołu kościelnego i gródka 
stożkowatego nad Rabą. 

2. Ze względu na dobrze zachowane, czytelne i jednorodne układy zabudowy, a także na stosunkowo dużą liczbę za-
bytkowych obiektów w Bieńkowicach i Wyżycach utworzyć parki kulturowe (PK). 

3. We wszystkich miejscowościach gminy utworzyć strefy ochrony konserwatorskiej (SOK), ze szczególnym uwzględ-
nieniem ochrony układów rozłogów pól z jednoczesną kontynuacją upraw rolnych w obszarach chronionych. 

4. Zachować istniejące historyczne układy dróg lokalnych i nie wprowadzać nowych, które mogłyby zakłócić ich przebieg. 
5. W układach zabudowy działek zagrodowych nawiązywać do najczęściej stosowanych w miejscowościach sposobów sy-

tuowania budynków mieszkalnych i gospodarczych (kalenicowo lub szczytowo do drogi, ale zawsze frontem na południe). 
6. Objąć ochroną konserwatorską, z pozostawieniem in situ, najbardziej reprezentatywne i najlepiej zachowane obiek-

ty wiejskiego budownictwa drewnianego - w Bieńkowicach zagroda nr 17 i w Grobli zagroda nr 42. 
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7. We współczesnych realizacjach budowlanych zalecać wprowadzanie wzorów architektonicznych nawiązujących do 
rozwiązań tradycyjnych (np. dachy czterospadowe, prostopadłościenna, wydłużona bryła budynku, wykorzystanie trady-
cyjnego detalu zdobniczego). Nowe obiekty nie powinny przekraczać wysokości 1 i 1/2 kondygnacji. 

8. Uporządkować pod względem architektoniczno-krajobrazowym zdegradowane obszary starorzeczy Wisły w Świ-
niarach i Grobli. 

9. Na obszarze Puszczy Niepołomickiej, łąk przypuszczańskich, łąk popuszczańskich nad Drwinką, łąk i łęgów nadra-
biańskich wprowadzić strefy ochrony konserwatorskiej (SOK.). 

10. Utrzymać stan i uczytelnić układ Puszczy Niepołomickiej. 

Etnografia 

1. Ochrona in situ najcenniejszych przykładów budownictwa drewnianego: 
* Bieńkowice: zagroda nr 17 (dom, stodoła), 1830 r.; 
' Drw inia: dom nr 14, 1904 r.; 
•Dziewin: dom nr 38, 1890 r.; dom nr 58, około 1900 r.; dom nr 66, około 1890 r.; 
•Gawłówek: leśniczówka, dom nr 16, 1916 r.; 
'Grobla: zagroda nr 42 (dom, spichlerz) pierwsza połowa XIXw., dom nr 349, 1914 r.; 
•Mikluszowice: dom nr 42, początek XX w.; dom Kurów nr 87, 1900 r.; dom Kurów nr 108, 1880 r.; dom Kurów nr 142, 
około 1900 r.; dom Poddziewinie nr 27, 1922 r.; dom Poddziewinie nr 29, 1920 r.; dom Poddziewinie nr 65, 1880 r.; dom 
Szwaby nr 5, 1920 r.; 
•Wola Drwińska: dom nr 23, około 1920 r.; 
• Wyżyce: spichlerz nr 11, około 1900 r.; dom nr 41, 1920 r.; dom nr 86, około 1914 r.; dom nr 105, około 1930 r. 

2. Nawiązanie w nowym budownictwie do typowych cech budownictwa tradycyjnego. 
3. Zachowanie in situ i ochrona wszystkich kapliczek i krzyży przydrożnych. 
4. Opracowanie katalogu kapliczek i krzyży przydrożnych zarówno zabytkowych, jak i współczesnych. 
5. Opracowanie kart ewidencyjnych dla wszystkich obiektów tradycyjnych oraz. inwentaryzacji pomiarowej dla naj-

cenniejszych. 
6. Przeprowadzenie wywiadów etnograficznych terenowych z twórcami ludowymi z Dziewina dla pełnego scharakte-

ryzowania ich twórczości. 
7. Kontynuowanie tradycji umieszczania w elewacjach frontowych domów kapliczek wnękowych. 
8. Kontynuacja tradycji płotów plecionych. 
9. Utworzenie w Dziewinie lub Drwini muzeum obrazującego historię gminy oraz gromadzącego prace działających 

twórców ludowych. 

Krajobraz 

A. W zakresie ochrony 
Uznać za rezerwat kulturowy (RK) zespół Mikluszowic obejmujący dawny gródek stożkowaty, sąsiadujące z nim 

wzgórze kościelne oraz zabudowę wiejską w zakresie wyznaczonym na planszy 7. 
Uznać za parki kulturowe (PK) historyczne zespoły zabudowy Wyżyć i Bieńkowic, z uwagi na nasycenie tradycyjną substan-

cją budowlaną i zachowany ogólny harmonijny charakter krajobrazowy typowej wsi w omawianym subregionie kulturowym. 

B. W zakresie konserwacji 
Wprowadzić strefy ochrony konserwatorskiej (SOK) we wszystkich pozostałych miejscowościach oraz na całym ob-

szarze Puszczy i ląk przypuszczańskich. Zakresy, podmiotowość i przedmiotowość oraz procedury postępowania konser-
watorskiego w tych strefach powinny zostać zawarte w indywidualnych zakresach i ujęte w elaboracie planu miejsco-
wego. Zasady generalne można tu określić jako: 
-bezwzględne każdorazowe uzyskanie opinii konserwatorskiej w zakresie jakichkolwiek zmian dotyczących obiektów 
ujętych w metrykach opracowanych dla tych miejscowości, 
-zalecenie wprowadzania architektury kontynuującej rodzime tradycje (zachowane strome, symetryczne dachy, głębokie 
okapy, wyraźna linia podmurówki, horyzontalne bryły, maks. 1 1/2 kondygnacji, detal twórczo nawiązujący do cech wer-
nakularnych lokalnego budownictwa, 
-naterenie Puszczy, obszarach przypuszczańskich i wiejskich zachowanie i przywracanie nazw historycznych i wartoś-
ci niematerialnych. 

C. W zakresie rewaloryzacji i kontynuacji 
Należy przede wszystkim dążyć do przywrócenia poprawnego wyrazu architektoniczno-krajobrazowego zdegradowa-

nym obszarom starorzeczy w Świniarach i Grobli oraz uporządkować nowe formy budownictwa i jego rozplanowania 
w Gawłówku, Dziewinie, Mikluszowicach, Drwini i Niedarach oraz Ispinie. Zjawiska te nie mają na razie zasięgu i wy-
miaru groźnego dla skali lokalnego krajobrazu, ale pozostawione bez właściwych ukierunkowań mogą szybko przybrać 
posiać powszechnie postrzeganego chaosu przestrzennego. Zasady kontynuacji omówiono wstępnie powyżej. 
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IV. Plan konserwatorski gminy 
i jego relacja do planu województwa 

Zabytki architektury i budownictwa oraz zabytki ruchome 

* Ze względu na szczególne nasycenie dobrami kultury strefą ochrony konserwatorskiej winny być otoczone zespoły za-
budowy tradycyjnej we wszystkich wsiach gminy, kościoły wraz z otoczeniem, zespół dworski w Bieńkowicach. zespo-
ły gajówek i leśniczówek, grodzisko w Mikluszowicach, cmentarz w Mikluszowicach, mogiły wojenne w Niedarach 
i Świniarach. 
* Do objęcia ochroną w formie Parku Kulturowego kwalifikują się zabytkowe zespoły zabudowy Wyżyć, Bieńkowic 
i Mikluszowic. 
* Mikluszowice dystansują pozostałe miejscowości pod względem liczby zabytków architektury i zabytków ruchomych, 
toteż należy im się szczególna opieka w ramach działań konserwatorskich. Obszar między grodziskiem, kościołem i grupą 
zabudowy tradycyjnej winien zostać objęty ochroną jako Rezerwat Kulturowy. 
* W zakresie ochrony zabytków ruchomych plan konserwatorski powinien obejmować systematyczne dokumentowanie 
oraz sukcesywną konserwację obiektów. 

Krajobraz 

Plan konserwatorski z punktu widzenia ochrony krajobrazu kulturowego gminy powinien zawierać starania o powoła-
nie i wprowadzenie odpowiednich planów municypalnych i wojewódzkich, proponowanych wyżej i określonych na plan-
szy 7. Rezerwatów i Parków Kulturowych oraz stref ochrony konserwatorskiej (RK, PK. SOK) a także starania o opraco-
wanie procedur ich funkcjonowania. Etapem niezwykle istotnym powinno być tutaj nawiązanie, w atmosferze zrozumie-
nia. pełnej współpracy z władzami gminy i lokalnymi samorządami, dla których potrzeba i akcja zabiegania o lokalną toż-
samość powinna stać się elementem codziennych i długoplanowych działań. 

UWAGA! 

Plansza 7 została zmniejszona ze względów edytorskich i jej skala nie odpowiada tej. która została oznaczona na planszy oryginalnej. 
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Modelowe opracowanie dla województwa 
krakowskiego na przykładzie Kart dziedzictwa 

kulturowego miejscowości 
dla gminy Drwinia 

Wytyczne strefowe - plan konserwatorski 
ochrony i kształtowania krajobrazu 

kulturowego gminy 

1:25 0 0 0 
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W N I O S K I 

Archeologia 

Uzyskane wyniki przeprowadzonych dotychczas na terenie całej gminy rozpoznań powierzchniowych tworzą wystar-
czającą podstawę do planowania przyszłych, szczegółowych badań i działań konserwatorskich, zmierzających do zapew-
nienia zasobom archeologicznym skutecznej ochrony. Ujawnione stanowiska są świadectwem istnienia na analizowanym 
obszarze dogodnych warunków dla rozwoju osadnictwa w pradziejach i w okresie średniowiecza. Spośród licznych obiek-
tów archeologicznych istniejących na terenie gminy Drwinia jedynie 2 zostały poddane wstępnym rozpoznaniom wyko-
paliskowym (Mikluszowice st. 2. i Grobla st. 1.). Z powodu niewielkiego zakresu przestrzennego przeprowadzonych eks-
ploracji nie wyjaśniono jednakże do końca wątpliwości związanych z funkcją i ścisłą chronologią badanych stanowisk. 
Istnieją również zaniedbania w działaniach ochronnych ujawnionych obiektów archeologicznych. Jedynie bardzo intere-
sujące stanowisko w Mikluszowicach (st. 2.) zostało wpisane do rejestru zabytków. Przynajmniej 9 innych obiektów 
(Dziewin st. 1. i 2.; Grobla st. 1.; Mikluszowice st. 1., 2. i 3.; Trawniki st. 1.; Wyżyce st. l . i 14.) zasługuje na ścisłą ochro-
nę konserwatorską i kwalifikuje się do wpisu do rejestru zabytków. Te właśnie stanowiska powinny zostać w przyszłości 
rozpoznane metodami badań wykopaliskowych. 

Historia 

Dzieje gminy Drwinia nie są szczególnie pasjonujące, zwłaszcza w zestawieniu z okolicznymi miejscowościami -
Niepołomicami, Hebdowem, Uściem Solnym czy Bochnią. Mimo to należy zadbać o świadomość historyczną miesz-
kańców. Chodzi tu zwłaszcza o dzieci, dla których wszelkie tego typu informacje, oczywiście podane w interesującej 
formie, mogłyby być kształcące. Myślę, że ścisła współpraca władz gminy, szkół i parafii zaowocowałaby jakąś cieka-
wą inicjatywą. 

Byłoby ze wszech miar pożyteczne wyszukanie kogoś, kogo ta historyczna problematyka rzeczywiście interesuje, 
i udzielenie choćby najskromniejszej pomocy, by umożliwić mu szperanie w aktach i opracowywanie kolejnych elemen-
tów dziejów gminy. Przy pewnej wprawie, działając w ścisłej współpracy z Archiwum w Bochni, mógłby nawet podjąć 
próbę opisania i prostego skatalogowania starych dokumentów, będących w posiadaniu kościołów w Grobli i Mikluszo-
wicach. Myślę, że mała wystawa czasowa urządzona w salce katechetycznej zostałaby z ciekawością przyjęta przez lo-
kalną społeczność. 

Sugerowane urzędowi gminy otwarcie izby regionalnej jest działaniem długofalowym. Natomiast od razu można pod-
jąć prace zmierzające w kierunku uświadomienia mieszkańcom, a zwłaszcza dzieciom, podstawowych faktów z prze-
szłości gminy. Można to zrobić we współpracy z miejscowymi nauczycielami historii, gdyby zechcieli wprowadzić taki 
punkt do programu nauczania. 

Zabytki architektury i budownictwa oraz zabytki ruchome 

* Opracowanie komputerowej bazy danych na podstawie formularzy metryk szczegółowych Karty dziedzictwa kulturowego. 
* Opracowanie komputerowego katalogu dokumentacji zabytków gminy. 
* Przebadanie stosowaną metodą dalszych obszarów województwa. 

Jej przydatność potwierdza zestawienie liczbowe - na 204 rozpoznane zabytki ruchome, dotychczas zewidencjonowa-
nych było 53, a 42 znalazły się w rejestrze zabytków. 

Zakładając utrzymanie się takiej proporcji w granicach województwa, przy 4423 obiektach ujętych dotychczas w rejes-
trze zabytków, należy oczekiwać znacznego poszerzenia wiedzy. Potrzeba takiego poszerzenia jest uzasadniona również 
zmieniającym się zakresem terminu "zabytek", objęciem zainteresowaniem obiektów z końca XIX i pierwszej połowy 
XX w. i dostrzeganiem coraz to nowych przejawów działalności artystycznej zasługujących na ochronę. 
* Publikacja wyników badań w formie spopularyzowanej, tak by mogły dotrzeć do społeczności lokalnej i tą drogą 
wzmacniać chęć utrzymania "staroci". Uświadomienie wartości dóbr kultury na szczeblu samorządu gminy. 
* Propagowanie walorów kapliczek przydrożnych jako swoistej wizytówki regionu. 

Ruralistyka 

Analizę układów ruralistycznych przeprowadzono przede wszystkim na podstawie austriackich planów katastralnych 
wsi z drugiej połowy i końca XIXw. (1: 2880), a także za pomocą austriackiej mapy Miega (z lat 1779-1782) i austriackiej 
mapy sztabowej (około 1880 r.). Wykorzystano także polską mapę sztabową z okresu międzywojennego (1: 100 000) 
i współczesne mapy topograficzne (1:10 000 i 1: 25 000). Podstawę podjętych działań stanowiły penetracje terenowe. 

Podkreślić trzeba szczególną wartość informacyjną austriackich planów katastralnych, bez których znacznie utrudnio-
ne byłoby dokonanie szczegółowej analizy historycznej i porównawczej tych układów. 
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Etnografia 

1. Opracowanie komputerowej zapiski etnograficznej. 
2. Komputeryzacja zasobu źródeł będących w posiadaniu Muzeum Etnograficznego w Krakowie i Pracowni Sztuki Lu-
dowej PAN w Krakowie. 
3. Opracowanie (na podstawie istniejących przykładów) kwestionariusza do wywiadów etnograficznych z twórcami lu-
dowymi. 
4. Utworzenie w przyszłości sieci muzealnej składającej się z zachowanych in situ najcenniejszych przykładów budow-
nictwa tradycyjnego w każdej miejscowości (patrz pkt 1 wytycznych). Pozwoliłoby to na zachowanie przykładów trady-
cyjnego budownictwa Powiśla, w sytuacji likwidowania starej zabudowy i zastępowania jej nową architekturą. Utworze-
nie sieci muzealnej wymaga odrębnych opracowań organizacyjnych, prawnych, finansowych itp. Wiąże się to także z ko-
niecznością zainteresowania społeczności lokalnej wartością tradycyjnego budownictwa drewnianego oraz historią włas-
nej gminy. 

Kra jobraz 

A. W odniesieniu do metody JARK 
Można stwierdzić, że przyjęta skala opracowania 1: 25 000 umożliwia pełne zastosowanie metody JARK. dla potrzeb 

przedmiotowej tematyki dla gminy; jej ewentualne uszczegółowienia dla skali wnętrz architektoniczno-krajobrazowych 
(WAK) (1: 10 000, 1: 5000 - 1: 500) mogą stanowić wprost kontynuację do zakresu planów realizacyjnych włącznie. Na-
leży udoskonalić techniczny zapis treści poszczególnych JARK na planszy (np. na rysunku tylko numery, w legendzie -
zapis pełny zawartości JARK) - tu podano to na rysunku planszy, co stanowi i udogodnienie, i utrudnienie. 
B. W zakresie propozycji dotyczących ewentualnych udoskonaleń w przyjętej metodzie i Kartach 

Zakres prac - wzajemnie się uzupełniających i stanowiących niezbędne minimum do podejmowania decyzji konser-
watorskich - zdaje się wyczerpywać tematykę. Jest jednak faktem, że wymaga to znacznej praco- i czasochłonności. Roz-
wiązaniem wybitnie przyspieszającym takie opracowanie i gwarantującym jego wysoką i porównywalną technicznie ja-
kość - byłaby komputeryzacja wykonywania Kart i plansz. Można zaryzykować twierdzenie, że opracowanie stosowne-
go programu upowszechniłoby stosowanie Kart i metody w takim stopniu, iż w ciągu kilku lat można by - przy odpo-
wiednim przeszkoleniu specjalistów i jedynie uzupełnieniu istniejącej bazy sprzętowej służb konserwatorskich - wyko-
nać takie opracowania dla wszystkich gmin w kraju. 
C. Inne koncepcje 

Wydaje się. że metoda obecnie przyjęta i realizacja zadań w Programie Resortowym w zakresie analizy i syntezy za-
gadnień - obejmujących krajobraz kulturowy, a w szczególności zabytkowy - w pełni wyczerpuje możliwości określenia 
i rozwiązania stawianych zadań i wymaga jedynie udoskonalenia i wprowadzenia najnowszych osiągnięć technicznych 
do już zastosowanych metod i pragmatyk postępowania badawczego. 



C Z Ę Ś Ć III 

Instrukcja Uproszczonych kart 
dziedzictwa kulturowego miejscowości 
wraz z przykładowym rozeznaniem 

zasobów kulturowych i krajobrazowych 
gminy Świątniki Górne 

w województwie krakowskim 



Instrukcja 

I. WSTĘP 

Zmieniająca się rzeczywistość społeczna i ekonomiczna, idące za tym zewnętrzne i wewnętrzne przeobrażenia kraju, 
zmiany ustrojowe - wszystko to stwarza poważne niebezpieczeństwo dla dziedzictwa kulturowego; można je nawet na-
zwać lawinowym procesem zagrożeń dla wszystkich składników tego dziedzictwa. Rozległość zjawiska, obejmującego 
szczeble lokalne, regionalne i krajowe godzi przede wszystkim w tożsamość wspólnotową i narodową przez powszechny 
zalew kosmopolityzmu treści, formy i funkcji. W sposób szczególny grozi to zagładą tych wszystkich elementów, które 
tworzą lub powinny tworzyć zabytkowy, trwały zasób dziedzictwa kulturowego narodu. 

Taki stan rzeczy nakazuje uruchomienie intensywnych prac w celu stworzenia jak najszerszego rzeczowego zaplecza 
naukowego i metodycznego dla wszelkich działań konserwatorskich we wszystkich zakresach ochrony środowiska kul-
turowego. Przy współczesnym stanie wiedzy i świadomości społecznej należy łączyć te poczynania z ochroną środowis-
ka przyrodniczego. Kultura i natura są bowiem nierozdzielnymi składnikami cywilizacji, a ich wspólna ochrona - prostą 
wykładnią jej poziomu. 

Przedstawiona w części II niniejszego opracowania Karta dziedzictwa kulturowego miejscowości, (składająca się 
z 25 metryk cząstkowych), która stanowi de facto monografię konserwatorską zabytkowego krajobrazu kulturowego 
badanej miejscowości, wymaga przy jej sporządzaniu znacznego nakładu pracy oraz bardzo wysokich kwalifikacji in-
terdyscyplinarnego zespołu specjalistów. Obecnie prezentujemy wersję znacznie uproszczoną, a zarazem kontynu-
ację tamtego opracowania, będącą niejako zaczynem opracowania Kart według wersji podstawowej, jednak umożli-
wiającą w sposób przede wszystkim szybki i relatywnie sprawny rejestrację i ocenę konserwatorską stanu zasobów 
krajobrazu kulturowego miejscowości. Przy spodziewanej akceptacji - zastosowanie tej Karty w dalszych etapach Pro-
gramu powinno przyczynić się do pełnej rejestracji krajobrazu kulturowego we wszystkich miejscowościach Polski. 

Zespól autorski wyraża podziękowanie Konsultantom Naukowym Ośrodka za udzielanie rad i wskazówek, a w szcze-
gólności prof. Januszowi Bogdanowskiemu za opracowanie uproszczonego zapisu graficznego zasobów krajobrazu kul-
turowego miejscowości (por. str. 1 Karty i stosowne legendy). 

II. CEL ZAPISU 

Karta została opracowana w celu dokumentowania krajobrazu kulturowego miejscowości. Ma ona stanowić sygnali-
zację rozeznania stanu zasobów i stanu badań w chwili jej zakładania (dla poszczególnych działów), przegląd i informa-
cję o potrzebie programu badań w poszczególnych działach po jej założeniu, a także syntezę krajobrazu kulturowego 
w chwili zamknięcia badań na aktualnym poziomie wiedzy we wszystkich działach. 

Karta jest punktem wyjścia kontynuacji badań we wszystkich jej działach, w miarę postępu wiedzy i odkryć w po-
szczególnych dziedzinach nauk związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego. 

Zaproponowane sposoby zapisu mają umożliwić ich relatywnie nieskomplikowane wykonanie osobom bądź posiada-
jącym pewne doświadczenie dokumentalistyczno-konserwatorskie, bądź nawet szybko przeszkolonym, działającym pod 
opieką merytoryczną specjalistów ze służb konserwatorskich. 

III. UKŁAD KARTY. Z A K R E S M E R Y T O R Y C Z N Y 

Karta krajobrazu kulturowego miejscowości składa się z dwóch kartek formatu A-4, zadrukowanych obustronnie. 
Na stronie pierwszej umieszczone są następujące elementy: 

1. tytuł 
2. nazwa miejscowości, gmina i województwo 
3. region fizjograficzny według J. Kondrackiego 
4. region JARK według J. Bogdanowskiego 
5. tabela zawierająca wykaz obiektów zabytkowych występujących w danej miejscowości w poszczególnych fazach his-
torycznych i przy przyjętym następującym podziale typologicznym: 
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I Archeologia 

II. Architektura i budownictwo: sakralne, zamki, budownictwo obronne, budynki użyteczności publicznej, 
architektura rezydencjonalna, folwarki, budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, budynki przemysłowe 

III. Zabytki ruchome: kapliczki, wyposażenie wnętrz (malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne) 

IV. Etnografia: ośrodki przemysłu i rzemiosła ludowego, miejsca kultowe, tradycyjne zwyczaje 

V. Zabytkowa zieleń: aleje, cmentarze, parki i ogrody 

VI. Krajobraz: dominanta pozytywna, dominanta negatywna, akcent 

Fazy historyczne podzielono na: 

I. okres lokacji XII-XIII w. 

II. czasy Długosza XV/XVI w. 

III. mapa Miega XVIII/XIX w. 

IV. kataster połowa XIX w. 

V. mapa WIG lata 30. XX w. 

VI. stan aktualny 1996 

VII. ocena 

6. krajobraz miejscowy 
7. krajobrazy lokalne 
8. wybrane elementy krajobrazu w fazach historycznych, na które składają się: 

a. pokrycie terenu: las zwarty, las pocięty, enklawy drzewostanu, obszar bezleśny 
b. układ ruralistyczny (urbanistyczny): 
wieś 

I. zwarta: placowa, wielodrożna 
II. skupiona: pasmowa, wielopasmowa, przysiółkowa 

III. rozproszona: wieloprzysiółkowa, samotnia 
c. rozłóg pól (układ zabudowy): promienisty, dziedzinowy, niwowy, łanowy, nieregularny, nieustalony 
d. układ wodny: rzeka, staw, jezioro, młynówka, kanał, bagno-moczary 
e. drogi i mosty: trakt, droga lokalna, grobla, przewóz, most. 

Na stronie drugiej umieszczone są następujące elementy: 
- dane historyczne do krajobrazu wraz z opisem stanu aktualnego 
- dane historyczne do układu przestrzennego wraz z opisem stanu aktualnego 
- zachowane staropolskie nazwy miejscowe 
- zabytkowa zieleń. 

Na stronie trzeciej umieszczone są następujące elementy: 
- zabytki architektury, budownictwa i sztuki wraz z oceną budownictwa współczesnego 
- podstawowe kalendarium miejscowości 
- stanowiska archeologiczne 
- podstawowa literatura, dokumentacja konserwatorska, źródła ikonograficzne i kartografia. 

Strona czwarta zawiera mapę miejscowości w skali 1:10 000 z naniesionymi informacjami ze strony pierwszej, dru-
giej i trzeciej. 

IV. S P O S Ó B W Y P E Ł N I A N I A I M E T O D A P O Z Y S K I W A N I A D A N Y C H 

Strona pierwsza: 

Do tabeli obiekty wpisujemy dane liczbowe wyszczególnionych obiektów w fazach historycznych. Dane dotyczące 
okresu lokacji i czasów Długosza pozyskujemy ze źródeł archiwalnych i drukowanych specyficznych dla danego obszaru. 
Sformułowanie „czasy Długosza" należy traktować umownie. Autorom karty chodzi tu o przełom XV i XVI w. 

Dane dotyczące XVIII w. wyczytujemy z mapy Miega, z połowy XIX w. - z katastrów (jeżeli istnieją lub innych map 
charakterystycznych dla danego regionu), z końca XIX w. - z mapy WIG, natomiast stan aktualny pozyskujemy na pod-
stawie Spisu zabytków architektury i budownictwa w Polsce (wydanie nowe, jeżeli takie istnieje dla danego terenu) lub 
na podstawie fiszek i kart ewidencyjnych, przechowywanych w archiwach służb konserwatorskich. 
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Tabelę krajobraz miejscowy oraz tabelę krajobrazy lokalne rysujemy według legendy. 
Krajobraz miejscowy obejmuje rozrys schematu struktury krajobrazu danej miejscowości na zadanej siatce modular-

nej, według podanych legend obejmujących podstawowe typy i rodzaje form ukształtowania i pokrycia terenu. 
Rozrys podstawowy konstruuje się na bazowej linii „horyzontalnej", za pomocą linii odpowiednich grubości i według 

sposobu ich formowania określonego w legendach. W miarę potrzeby ponad i poniżej rozrysu podstawowego wprowadza 
się dodatkowe informacje na liniach informujących o występowaniu istotnych dla miejscowego krajobrazu zasobach czy 
elementach, np. historycznych (HI), zabytków sztuki (SZ), archeologicznych (A) czy etnograficznych (E). Zakres i spo-
sób graficznego odwzorowania tych informacji jest wstępnie podany w legendach - jest on jednak otwarty do stałego uzu-
pełniania. 

Krajobraz lokalny - rozrys konstruuje się na analogicznych zasadach i według tych samych legend, które podano do 
odwzorowania zasobów i elementów krajobrazu miejscowego, jednak w wypadku, gdy pewne fragmenty ogólnej posta-
ci krajobrazu danej miejscowości są szczególnie: 
- nawarstwione historycznie ( np. obecny sad na śladzie fragmentów dawnego parku), 
-nawarstwione treściowo i formalnie ( np. pomnikowe drzewo na wzgórzu, dawnym gródku stożkowatym dodatkowo ze 
śladami okopów z I wojny), 
w odniesieniu pionowym pod rozrysem podstawowym umieszcza się rozrysy szczególne lokalnych atrybutów krajobra-
zu danej miejscowości. 

Tabelę wybrane elementy krajobrazu w fazach historycznych wypełniamy graficznie według legendy, a fazy histo-
ryczne są analogiczne do tabeli obiekty. 

Strona druga: 

Dane historyczne do krajobrazu. Do rubryki należy wpisać wyselekcjonowane ze źródeł i opracowań informacje od-
noszące się do zmian fizjonomii terenu. Odnotować należy informacje dotyczące ukształtowania i naturalnego pokrycia 
terenu (góry, rzeki, wąwozy, stawy, lasy, zarośla, bagna itp.). Datowane wzmianki muszą być uszeregowane chronologicz-
nie i nie powinny pokrywać się z informacjami umieszczonymi w innych rubrykach. 

Dane do opisu stanu aktualnego krajobrazu. 
1. Krótka (jedno- dwuzdaniowa) charakterystyka uwarunkowań geograficzno-fizycznych i geomorfologicznych. 
2. Charakterystyka jw. struktury zabudowy w wymiarze miejscowego krajobrazu. 
3. Wyróżniki postaci lokalnego krajobrazu (dominanty, subdominanty, akcenty, zespoły). 
4. Generalne zakwalifikowanie do jednej z 6 grup wartości potencjalnych krajobrazu według waloryzacji J. Bogdanows-

kiego. 
5. Generalne wskazanie dotyczące sposobu postulowanej ochrony (Rezerwat Kulturowy, Park Kulturowy, Strefa Ochro-

ny Konserwatorskiej, Strefa Ingerencji Konserwatorskiej). 

Dane historyczne do układu przestrzennego. W rubryce podawane są informacje przybliżające historyczne prze-
kształcenia układu urbanistycznego czy ruralistycznego miejscowości. W porządku chronologicznym należy umieścić tu 
wzmianki dotyczące istniejących przysiółków i kolonii, rozplanowania miejscowości, liczby domów i mieszkańców. Ko-
nieczne jest odnotowywanie elementów układu będących pochodnymi lokowania wsi na prawie niemieckim (nawsie, 
skotnice) i ich ewentualnych przekształceń. Istotnymi informacjami są dane o liczbie łanów, istnieniu obszaru dworskie-
go, karczmy, folwarku itp. Skrupulatnie trzeba odnotować wzmianki dotyczące wsi zaginionych, których obszar jest 
współcześnie częścią obszaru wsi (dane te trzeba w sposób czytelny odróżnić od informacji historycznych dotyczących 
miejscowości głównej). 

Dane do opisu aktualnego stanu układu przestrzennego. 
1. Podsumowanie obecnej postaci na tle historycznym, potwierdzonym źródłami kartograficznymi, ujęte według systema-

tyki podanej w stosownych legendach i określone w tabeli na stronie pierwszej (pozycja: układ ruralistyczny /urbanis-
tyczny). 

2. Charakterystyka jw. obecnego układu rozłogu pól na tle jego historycznego rozwoju. 
3. Waloryzacja według 6 grup potencjalnych układów według pkt 1 i 2 powyżej. 
4. Potwierdzenie generalnego wskazania w zakresie ochrony wg pkt 5 z charakterystyki postaci krajobrazu lub jego 

uszczegółowienie w stosunku do fragmentów czy całości układu zabudowy czy rozłogu pól. 

Zachowane staropolskie nazwy miejscowe. Przy próbie odtworzenia elementów krajobrazu historycznego miejsco-
wości ogromną rolę odgrywają nazwy terenowe, zarówno występujące współcześnie w terenie, jak i te, które występują 
tylko w dawnych źródłach (umownie do końca Rzeczypospolitej szlacheckiej, czyli do końca XVIII w.). Trzeba zauwa-
żyć, że wśród nazw istniejących współcześnie występują też sięgające metryką czasów odległych, będące pozostałością 
po dawnym krajobrazie czy też odbiciem gospodarczej, cwilizacyjnej działalności człowieka w dawnych wiekach, w któ-
rej rezultacie krajobraz pierwotny uległ daleko idącym przeobrażeniom. W rubryce „nazwy miejscowe" wyróżniamy 
współcześnie funkcjonujące nazwy o wartościach historycznych, związanych z: dawnym ukształtowaniem i pokryciem 

127 



terenu, gospodarczą działalnością człowieka w dawnych czasach, osadnictwem i uprawą roli, kolonizacją na prawie nie-
mieckim (XIII - XVI w.), ze starymi służebnymi powinnościami mieszkańców, działalnością militarną i rezydencjonalną 
człowieka, a także oznaczające potomków dziedzica danej miejscowości. Przy wymienionych nazwach podajemy datę lub 
daty ich występowania oraz źródło, względnie opracowanie, z którego zaczerpnięte zostały informacje. Notujemy rów-
nież obiekty fizjograficzne bez nazw, jak np. góra, las, rzeka, dolina itp. oraz obiekty przemysłowe, jak np. młyny, kuź-
nice, huty itp. Źródła, z których korzystamy, to źródła pisane, a wśród nich dokumenty, zapiski w księgach sądowych, 
podkomorskich, inwentarze, lustracje dóbr, wizytacje, współczesne urzędowe nazwy miejscowości, opracowania mono-
graficzne i regionalne. Źródła kartograficzne to przede wszystkim mapa Miega z końca XVIII w., katastry, mapy sztabo-
we austriackie, rosyjskie, pruskie oraz współczesne. 

Zabytkowa zieleń. W odpowiednim polu karty wpisujemy: 
- wykaz zabytkowych założeń zielonych (aleje, cmentarze, parki, zespoły krajobrazu komponowanego) według schema-
tu: określenie obiektu (zespołu), datowanie, wpis do rejestru zabytków, inne formy ochrony. 

Strona trzecia: 

Zabytki architektury, budownictwa i sztuki wraz z oceną budownictwa współczesnego. Rubrykę tę wypełniamy 
w formie wykazu zespołów i obiektów zabytkowych, na podstawie danych, jak w tabeli „obiekty - stan aktualny". W od-
powiednim polu wpisujemy: 
- wykaz architektonicznych obiektów zabytkowych według schematu przyjętego w spisach zabytków, wydawanych 
przez ODZ, uproszczony do następujących danych: określenie obiektu (zespołu), datowanie, wpis do rejestru za-
bytków. W wypadku zespołu zabudowy należy wymienić oraz datować jego najistotniejsze elementy. Przyjmuje się 
kolejność wymieniania poszczególnych kategorii obiektów (zespołów) odpowiadającą układowi tabeli na stronie 
pierwszej, 
- budownictwo mieszkalne tradycyjne, uzdrowiskowe (willowe) lub miejskie występujące licznie; jeżeli tworzy zwane 
kompleksy zabudowy, a jego liczba przekracza pojemność rubryki - jest wymieniane tylko jako zespół. Wówczas zapis 
powinien odpowiadać ogólnemu schematowi, wzbogaconemu o dane o liczbie obiektów w zespole. Jeśli zabudowa wy-
stępuje w wyodrębnionych przysiółkach lub częściach miejscowości, można wskazać kilka zespołów, zależnie od poło-
żenia skupisk obiektów w miejscowości. 

Mała architektura, kapliczki, krzyże przydrożne powinny być ujęte odrębnie, jeśli występują poza zespołami i stano-
wią samodzielny składnik krajobrazowy miejscowości. 

Zabytki „ruchome" są odnotowywane w tym samym polu Karty, jako zespoły wyposażenia wnętrza. Zapis powinien 
zawierać: określenie zespołu, daty graniczne, liczebność zespołu, wpis do rejestru zabytków. 

Ocenę budownictwa współczesnego należy ograniczyć do określenia obiektów o formach szczególnych (kościół, bu-
dynek użyteczności publicznej, zakład produkcyjny), dominujących w krajobrazie miejscowości, oraz do charakterystyki 
typów zabudowy (usytuowanie w obrębie działki, bryła, gabaryty, forma dachu, charakterystyczny detal) i określenia ro-
li tej zabudowy w krajobrazie kulturowym (harmonijna, dysharmonijna, destrukcyjna). 

Podstawowe kalendarium miejscowości. Należy się skupić na podaniu najważniejszych danych historycznych, bę-
dących rzeczywistymi wyznacznikami dziejów miejscowości. Pozwoli to na osadzenie informacji krajobrazowych 
i konserwatorskich we właściwym kontekście historycznym. Powinno się zwrócić uwagę przede wszystkim na odnale-
zienie i podanie najstarszej wzmianki źródłowej o miejscowości. Trzeba zestawić wykaz właścicieli lub przynaj-
mniej określić typ własności. Ponieważ część danych historycznych znalazła się w innych rubrykach niniejszej Kart}' 
(zwłaszcza tych, które dotyczą konkretnych obiektów lub informacji o dziejach krajobrazu), w tej trzeba skoncentrować 
się na informacjach niematerialnych (sławne postacie, wydarzenia historyczne, klęski elementarne, martyrologia). Prze-
prowadzanie dogłębnych studiów dla potrzeb tego kalendarium nie jest niezbędne, jednak podany tu wykaz faktów mu-
si być rzetelnie zweryfikowany. Sugeruje się zasadę „mniej, ale bezbłędnie". Nie należy dublować informacji w poszcze-
gólnych rubrykach. 

Do tej rubryki wpisujemy także informacje o tradycyjnych ośrodkach przemysłu i rzemiosła ludowego, miejscach kul-
towych oraz tradycyjnych lokalnych zwyczajach i obrzędach. 

Stanowiska archeologiczne. Należy wypełnić rubrykę wykorzystując dane pochodzące z Archeologicznego Zdjęcia 
Polski, znajdujące się w archiwach Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków. W przypadku braku badań AZP należy 
przeprowadzić kwerendę w literaturze i archiwach instytucji archeologicznych. W rubryce notujemy wszystkie stanowis-
ka archeologiczne ujawnione na terenie miejscowości w wyniku dotychczasowych badań i przypadkowych odkryć. Ko-
lejność zapisów odpowiada numeracji stanowisk w obrębie miejscowści. W poszczególnych wierszach zapisujemy nastę-
pujące dane: numer stanowiska w obrębie miejscowości łamany przez numer stanowiska w obrębie obszaru AZP. funkcję 
stanowiska (osada, grodzisko, ślad osadnictwa itp.) oraz jego chronologię. 

Podstawa literatura, dokumentacja konserwatorska, źródła ikonograficzne i kartografia - wypełniamy w formie spi-
su tych opracowań. 
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Strona czwarta: 

Mapa. Mapa topograficzna miejscowości stanowi integralny składnik Karty. Na mapie nanoszone są stanowiska ar-
cheologiczne oraz zabytki architektury. Poszczególne obiekty są oznaczane kodem literowo-cyfrowym. Litera stanowi 
wyróżnik rodzaju obiektu: A - archeologia, B - zabytki architektury i budownictwa, K - kapliczki, mała architektura, Z -
zabytkowe założenia zielone. Cyfra odpowiada numeracji pozycji w odpowiednich „oknach" tematycznych Karty. 

V. KRYTERIA W A L O R Y Z A C J I 

Opracowane zostały zgodnie z - mającą ustaloną pragmatykę - metodyką postępowania (metoda JARK-WAK, J. Bog-
danowskiego wyróżniająca trzy podstawowe etapy działania: zasób - waloryzacja - wytyczne). 

Stopień wartości Kryterium wartości 

I. Dobrze zachowana substancja, forma i treść 

II. Dewastowana substancja, forma i treść 

III. Zdewastowane elementy (jak wyżej) 50% / 50% 

IV. Układy współczesne nie budzące zastrzeżeń konserwatorskich 

V. Układy współczesne z zachowanymi elementami historycznymi 

VI. Układy współczesne sprzeczne ze śladami historycznymi 

Objęły one oceny całych miejscowości w odniesieniu do 8 podstawowych zasobów dziedzictwa kulturowego, a mia-
nowicie: 

archeologii, historii, układów ruralistycznych i urbanistycznych, architektury i budownictwa, zabytków ruchomych, et-
nografii i krajobrazu kulturowego. 

W wyniku takiego działania otrzymano podział na kategorie wartości określone tu jako: 
-miejscowości z zachowanym krajobrazem kulturowym zabytkowym ( I, II ), 
-miejscowości z krajobrazem kulturowym o cechach zabytkowych ( II, III ), 
-miejscowości z krajobrazem kulturowym tradycyjnym ( III, IV ), 
-miejscowości z krajobrazem kulturowym z zachowanymi elementami zabytkowymi ( V, VI ). 

VI. F O R M U Ł O W A N I E W Y T Y C Z N Y C H K O N S E R W A T O R S K I C H 

Przedstawiają się one następująco : 

-Strefa rezerwatowa: najczęściej w miejscowościach lub ich fragmentach o ponadregionalnym znaczeniu w zakresie 
zasobów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu, gdzie wszystkie działania planistyczne czy inwestycyjne powinny być 
podporządkowane ochronie dóbr kultury. Na tych obszarach proponuje się utworzenie rezerwatów kulturowych. 
-Strefa parkowa: najczęściej w miejscowościach lub ich fragmentach o cennych, regionalnej rangi zasobach dziedzic-
twa i krajobrazu kulturowego, gdzie działania jw. powinny obligatoryjnie uwzględniać wymogi ochrony dóbr kultury. Na 
tych obszarach proponuje się utworzenie parków kulturowych. 
-Strefa ochrony konserwatorskiej: najczęściej w miejscowościach, w których znajdują się obiekty i zespoły ewiden-
cjonowane konserwatorsko, mające znaczenie w lokalnym krajobrazie. Ich indywidualna ochrona wraz z przedpolem wi-
dokowym powinna tu stanowić zasadę działania konserwatorskiego w formie ustanawiania przedmiotowej strefy. 
-Strefa ingerencji konserwatorskiej: proponowana dla wszystkich miejscowości lub ich części, gdzie występuje jakiś 
element dziedzictwa kulturowego, wymagający troski konserwatorskiej (np. kontynuacja cech budownictwa lub innej 
tradycji kulturowej mającej swój krajobrazowy wyraz). 

Powyższe oceny waloryzacyjne i kwalifikacje strefowe stosuje się w odpowiednich polach Karty w zakresie : 
kolumny „ocena" w zakresach: „pokrycie terenu", „układ ruralistyczny/urbanistyczny" oraz „rozłóg pól" ( por. tabela dol-
na na str. 1) oraz w opisach stanu aktualnego krajobrazu i układu przestrzennego - dwa pola górne na str. 2 Kartv. 
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Przykładowe wypełnienie kart uproszczonych 
dla gminy Świątniki Górne 
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1. PODSTAWA O P R A C O W A N I A 

1.1. Podkłady mapowe kolorowe i ozalidowe w skali 1: 10 000, 1: 5 000. 

1.2. Zdjęcia lotnicze miejscowości w skali ok. 1 : 20/30 000. 

1.3. Mapy katastralne udostępnione przez Urząd Gminy w Świątnikach Górnych; mapy Miega z końca XVIII w. mapy 
austriackie z końca XIX w. mapy międzywojenne (WIG). 

1.4. J. Bogdanowski, Projekt standardowego opracowania problematyki ochrony wartości kulturowego krajobrazu i śro-
dowiska w studium do planu i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 1996. 

1.5. Raport o stanie ochrony zabytków i środowiska kulturowego 1992/3, Ziemia Krakowska, ROSiOŚK, Kraków 1993. 

1.6. Modelowe opracowanie dla krajobrazu kulturowego województwa krakowskiego z wyznaczeniem systemu jego 
ochrony i rozpracowaniem jednego z jego elementów - gminy - w szczegółowym zakresie „kart miejscowości ", 
ROSiOŚK, Kraków 1995 oraz kontynuacja tego tematu w roku 1996 w opracowaniu zespołu jw., pt. Ochrona zabyt-
kowego krajobrazu kulturowego województwa krakowskiego, ROSiOŚK, Kraków 1996. 

1.7. Zabvtki architektury i budownictwa w Polsce, województwo krakowskie, t. 18 cz.2., ODZ Warszawa 1995. 

1.8. Uwarunkowania kulturowe zagospodarowania przestrzennego województwa krakowskiego, ROSiOSK, Kraków, 1996. 

2. U P R O S Z C Z O N E K A R T Y K R A J O B R A Z U K U L T U R O W E G O WSI 

Uproszczona karta krajobrazu kulturowego wsi Ochojno 

Uproszczona karta krajobrazu kulturowego wsi Olszowice 

Uproszczona karta krajobrazu kulturowego wsi Rzeszotary 

Uproszczona karta krajobrazu kulturowego wsi Świątniki Górne 

Uproszczona karta krajobrazu kulturowego wsi Wrząsowice 
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1. Archeologia 

cmentarzysko 

grodzisko 

obozowisko jaskiniowe 

osada 

pracownia 

2. Historia 

cmentarz wojenny 

miejsce pamięci narodowej 

historyczny ośrodek decyzyjny 

3. Architektura i budownictwo 

architektura sakralna 

zamek 

budownictwo obronne 

budynek użyteczności publicznej 

architektura rezydencjonalna 

folwark 

budynek mieszkalny 

budynek gospodarczy 

budynek przemysłowy 

LEGENDY DO UPROSZCZONYCH KART KRAJOBRAZU KULTUROWEGO WSI 

1) Legenda do tabeli: OBIEKTY 

4. Zabytki ruchome 

kapliczka, krzyż przydrożny 

wyposażenie (malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne) 

5. Etnografia 

ośrodek przemysłu i rzemiosła ludowego 

miejsce kultowe 

tradycyjne zwyczaje 

6. Zabytkowa zieleń 

aleja 

cmentarz 

park, ogród 

7. Ruralistyka 

historyczny układ wsi 

8. Urbanistyka 

historyczny układ miasta 

9. Krajobraz kulturowy 

dominanta pozytywna 

dominanta negatywna 

akcent 



2) Legenda do tabel: KRAJOBRAZ MIEJSCOWY I KRAJOBRAZY LOKALNE 
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3) Legenda do tabeli: WYBRANE ELEMENTY KRAJOBRAZU W FAZACH HISTORYCZNYCH 

Pokrycie terenu 

1. las zwarty I 

2. las pocięty II 

3. enklawy drzewostanu III 

4. obszar bezleśny IV 

Układ ruralistyczny / urbanistyczny 

1. Ruralistyka - wieś: 

1. Zwarta 

A. Placowa 

B. Wielodrożna 

II. Skupiona 

A. Pasmowa 

B. Wielopasmowa 

C. Przysiółkowa 

III. Rozproszona 

A. Wieloprzysiółkowa 

B. Samotnia 

2. Urbanistyka - miasto 

Rozłóg pól/uklad zabudowy 

Rozłóg pól 

1. promienisty 

2. dziedzinowy 

3. niwowy 

4. łanowy 

5. nieregularny 

6. nieustalony 

Układ wodny 

1. rzeka 

2. staw 

3. jezioro 

4. młynówka 

5. kanał 

6. bagno - moczary 

Drogi i mosty 

1. trakt 

2. droga lokalna 

3. grobla 

4. przewóz 

5. most 

Kulturowe formy pokrycia terenu 

1. brak zabudowy 1 

2. zabudowa zwarta 2 

3. zabudowa skupiona 3 

4. zabudowa rozproszona 4 
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DANE HISTORYCZNE DO KRAJOBRAZU 
WRAZ Z OPISEM STANU AKTUALNEGO 

1437 gaj Stronie (dziś pole). 
1890 62 morgi lasu. 
1963 lasy (Brzegi. Czarny Las, Doły. Kaliszki, Przetasiowe 
Krzaki), potoki (Rzeki), wzniesienia (Wieszanki). 

Wieś w silnie pagórkowatym terenie, o zachowanych enklawach 
leśnych, tworząca dwa scalające się obecnie zespoły zabudowy; 
Ochojna Górnego, o nawsiowym rozplanowaniu układu zabudo-
wy i Ochojna Dolnego o rozproszonym, wieloprzysiółkowym 
układzie. 
Od strony zachodniej dominuje założenie parkowo-dworskie 
i znaczna enklawa leśna. Zachowane, relatywnie liczne, obiekty 
budownictwa z przełomu XIX i XX w. dominowane są rozrasta-
jącą się tkanką rozproszonej zabudowy współczesnej stąd 
wieś, w ogólnym wyrazie krajobrazowym, zakwalifikować moż-
na wyłącznie do Strefy Ingerencji Konserwatorskiej z uwagi na 
potrzebę nadzoru nad ochroną i kontynuacją lokalnych tradycji 
wernakularnych. 

DANE HISTORYCZNE DO UKŁADU PRZESTRZENNEGO 
WRAZ Z OPISEM STANU AKTUALNEGO 

1470-80 - wg J. Długosza we wsi było 14 zagród szlacheckich. 
1620 6 łanów. 11 zagród z rolą, 3 zagrody bez roli, 4 komorni-
ków. 
1671 inwentarz wsi (20 kmieci, zagrodników i komorników); 
do XIX w. - nawsia (w Ochojnie Górnym i Dolnym), w którym 
wykopano stawy (Dajdów, Gaworów, Urbaników i Dudków): 
stawy zdewastowano po 1945. Na obszarze dawnego nawsia 
w XIX w. rozkwitło budownictwo małorolnych, bezrolnych 
i rzemieślników, ale nazwa przetrwała do okresu II RP. 
1890 posesja większa: 110 morgów roli. 5 łąk, 10 pastwisk. 58 
lasu; posesja mniejsza to: 275 morgów roli. 40 łąk. 35 pastwisk 
i 4 lasu; podział wsi na O. Górne i O. Dolne. 
1963 przysiółki (Kamieniec, Ochojno Din., Ochojno Grn.. Pa-
ryż. Podlas, Podzaglonki. Zaprzygonie). 

Począwszy od mapy Miega, poprzez stan katastralny i okres mię-
dzywojenny wieś charakteryzuje się nawsiowym układem 
w rozplanowaniu układu ruralistycznego Ochojna Górnego i roz-
proszonym, wieloprzysiółkowym, w odmianie kupowej, ukła-
dem Ochojna Dolnego. Układ rozłogu pól jest wyraźnie nieregu-
larny. Powyższe postacie ulegają jednak stałemu zacieraniu 
poprzez współczesną, rozproszoną i bezstylową zabudowę no-
wych i dawnych siedlisk. 

ZACHOWANE STAROPOLSKIE NAZWY MIEJSCOWE 

1400 - niwa Jodłowa. 
1437 gaj Stronie, dziś pole. 
1495 niwa Sowińskie. 
XVII w. rzeka Wilga zwana Krzywnica. 
XVIII w. tany: Kaliszki. Kamieniec, Laskowiec. Łazy, Opa-
tówki. Podgumieńce. Podogrody, Podstawki. Przylesie, Stronie, 
Wielopole. Wierzchanki, Zabrze. 

1963 - nazwy miejscowe: 1) przysiółki (Kamieniec, Ochojno 
Din., Ochojno Grn., Paryż. Podlas, Podzaglonki, Zaprzygonie); 
2) obiekty fizjograficzne: lasy (Brzegi, Czarny Las, Doły, Ka-
liszki. Przetasiowe Krzaki), pola (Kamieniec. Kopce. Na Kuś-
mierzówce, Pod Porębą, Podgumienki, Podstawki. Stronie, 
Wielka Niwa), pastwiska (Pasteniik), potoki (Rzeki), wzniesie-
nia (Wieszanki). 

1 

ZABYTKOWA ZIELEŃ 
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ZABYTKI ARCHITEKTURY, SZTUKI I BUDOWNICTWA 
WRAZ Z OCENĄ BUDOWNICTWA W S P Ó Ł C Z E S N E G O 

1. KAPLICZKA, mur., ok. 1875. 
2. ZESPÓŁ DWORSKI, wł. Elżbieta Tupta, Maria Sładeczek: 
a. dwór, mur., 1890. 
b. stodoła, mur.-drewn., XIX/XX, 
c. pozostałość parku. XIX/XX. 
3. ZESPÓŁ DOMU NR 34, wł. Józef Batko: 
a. dom, mur., ok. 1875, 
b. stodoła, drewn., pocz.XX. 
4. ZAGRODA NR 168, wł. Wojciech Guzik: 
a. dom, drewn., ok. 1850, ok. 1900, 
b. stodoła, drewn., ok. 1850, ok. 1900. 
5. ZAGRODA NR 192, wł. Józef Kluska: 
a. dom, drewn., ok. 1880, 
b. obórka, drewn., ok. 1880. 
6. ZAGRODA NR 258, wł. Dorota Majtyka: 
a. dom. drewn., 1902, 
b. stodoła, drewn.. ok. 1902. 
7. ZAGRODA NR 291, wł. Regina Tomana: 
a. dom, drewn.. 1919, 
b. stodoła, drewn.. ok. 1919. 
8. DOM NR 15, wł. Stanisława Szarga, drewn., 1934. 
9. DOM NR 32. wł. Ludwik Matoga, drewn., 1888. 
10. DOM NR 33. wł. Zygmunt Kamiński, drewn., k.XIX. 
11. DOM NR 35. wł. Janina Szaja, drewn., XIX/XX. 
12. DOM NR 36. wł. Wojciech Kuc, drewn., XIX/XX. 
13. DOM NR 134/135, wł. Leonard Kowalczyk, drewn., 
ok. 1890. 
14. DOM NR 147, wł. Eugeniusz Guzik, drewn., ok. 1892. 
15. DOM NR 164. wł. Władysława Kurleto, drewn., 1916. 
16. DOM NR 173. wł. Zofia Czekierda, drewn., 1893. 
17. DOM NR 177/178, wł. Władysław Wrona, drewn., 1936. 
18. DOM NR 181, wł. Maria Szarga, drewn., ok.1893. 
19. DOM ZF. STODOŁĄ NR 213, wł. Bronisław Tomana, 
drewn., 1895. 
20. DOM NR 229. wł. Bronisława Sikora, drewn., pocz.XX. 
21. DOM NR 292, wł. Bolesław Dajda, drewn., ok.1919. 
22. KUŹNIA NR 224, wł. Stanisław Stefaniak, drewn., XVIII, 
pocz.XX. 
23. KAPLICZKA Matki Bożej Niepokalanie Poczętej 1808 r. 
24. FIGURA św. Floriana 1877 r, 
25. FIGURA Matki Bożej Różańcowej 1875 r. 
26-29 3 KRZYŻE PRZYDROŻNE XX w. 

PODSTAWOWE KALENDARIUM 

XII w. - założenie wsi na obszarze puszczy zwanej Czarnym La-
sem. 
1349 - pierwsza wzmianka źródłowa; podział dóbr miedzy bra-
ci Panków; Marcin otrzymał Ochojno i 50 grzywien srebra. 
1371 - Pabian, dziedzic Ochojna. 
1373-1544 - nieustanne podziały majątkowe prowadzą do roz-
drobnienia ról; formowanie się szlacheckiego zaścianka. 
1470-80 - wg J. Długosza we wsi było 14 zagród szlacheckich 
(ród Strzemieniów). 
1581 - właściciel Marcin Radwański; podatek od 7 łanów kmie-
cych i 5 zagród. 
ok. 1600 - proces komasowania gruntów przez Radwańskich 
i Panków-Bzowskich. 
1620 - dziedzic Jan Panek; 6 łanów, 11 zagród z rolą, 3 zagrody 
bez roli, 4 komorników. 
1671 - inwentarz wsi (20 kmieci, zagrodników i komorników); 
proces sądowy Panków z Różańskimi o zniszczenie dóbr przez 
Różańskich i zajazd dokonany przez Panków. 
1743 - inwentarz wsi (opis dworu), 
XVIII w. - Ochojno wchodzi w skład dóbr zbydniowickich. 
1772 - wejście wsi w skład zaboru austriackiego. 
1795 - własność rodziny Żarnowieckich. 
1808 - epidemia dziesiątkuje mieszkańców. 
1846 - ruch powstańczy. 
1848 - zachowany wykaz użytkowania ziemi w gminie Ochojno. 
po 1871 - masowa emigracja chłopów do Ameryki. 
1885 - otwarcie szkoły ludowej. 
ok. 1900 - istniała czytelnia TSL. 
1915 - ewakuacja ludności w związku w ofensywą ros. 
1944 - obława gestapo, pobór młodzieży do Baudinstu. 
1944. sierpień - wycinka przez Niemców lasu Kaliszki. 
1945 - reforma rolna, parcelacja majątku Zofii z Jordanów-Sto-
jowskich Gizowej. 
1955-56 - elektryfikacja wsi. 
1966 - oddanie do użytku nowego budynku szkolnego. 

STANOWISKA A R C H E O L O G I C Z N E 

st. 1/159 śl. osadn.. neolit 
st. 2/160 śl. osadn.. okres lateński 
st. 3/161 śl. osadn.. neolit 
st. 4/155: 1. śl. osadn., neolit 

2. śl. osadn., okres rzymski 
st. 5/156 śl. osadn.. epoka kamienia 
st. 6/157 : 1 śl. osadn., wczesne średniowiecze 

2. śl. osadn., późne średniowiecze 
3. śl. osadn., nowożtna 

st. 7/158 osada późne średniowiecze 

PODSTAWOWA LITERATURA, DOKUMENTACJA 
K O N S E R W A T O R S K A , Ź R Ó D Ł A I K O N O G R A F I C Z N E 
I KARTOGRAFIA 

• Opowiadania ludowe z Ochojna spisała Karolina Ceglarska 
1897. Archiwum Muzeum Etnograficznego w Krakowie. 
• Słownik geograficzny .... t. 7, s. 366. 
• F. Batko, Ochojno. Kraków 1994 
• Kartoteka Pracowni Słownika historyczno-geograficznego wo-
jewództwa krakowskiego w średniowieczu; PAN Kraków. 
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DANE HISTORYCZNE DO KRAJOBRAZU WRAZ Z OPI-
SEM STANU AKTUALNEGO 

1885 - „wieś w okolicy pagórkowatej, pokrytej liściowymi lasa-
mi, na glebie urodzajnej; składa się z rozrzuconych chat naoko-
ło stawu zasilanego przez potok spływający z góry Górki i ucho-
dzący dalej do Wilgi". 
1963 - lasy: Borzyna i Poręby. 

Wieś dolinna w silnie pagórkowatym terenie z zachowanymi en-
klawami drzewostanów wzdłuż strumieni o silnie rozproszonym 
wieloprzysiółkowym, bezkształtnym, w ogólnym wyrazie kra-
jobrazowym, rysunku sylwety zabudowy. Zachowane, relatyw-
nie nieliczne, dawne obiekty z przełomu XIX i XX w., zdomino-
wane współczesnymi silnie rozproszonymi zabudowaniami 
o jednodworczym wyrazie uformowania działek. Generalnie 
wartości krajobrazowe można zakwalifikować do grupy V wg 
waloryzacji J. Bogdanowskiego, tzn. - układu przekształcanego 
na tle historycznego, jednak o silnie zatartej i słabo czytelnej for-
mie zdominowanej współczesnymi formami zabudowy i zagos-
podarowania elementów krajobrazu otwartego. 

DANE HISTORYCZNE DO UKŁADU PRZESTRZENNEGO 
WRAZ Z OPISEM STANU AKTUALNEGO 

1470-80 - wg J. Długosza: folwark, sołectwo z 1 łanem, 10 ła-
nów kmiecych, karczma. 
1885 - posesja większa: 86 morgów roli, 24 łąk i ogrodów, 34 
pastwisk, 94 lasu; posesja mniejsza: 152 morgi roli, 27 morgów 
łak, 12 pastwisk i 6 lasu. 
1963 - przysiółki: Kaimówka, Kulerzówka, Na Debrzy. Poręby. 

Począwszy od mapy Miega, poprzez stan katastralny i okres mię-
dzywojenny - wieś charakteryzuje się w zakresie układu ruralis-
tycznego rozproszonym rodzajem zabudowy, w typie wieloprzy-
siółkowym w odmianie kupowej, przechodzącej współcześnie 
w samotniowo-jednodworcze układy rozplanowania i formowa-
nia działek siedliskowych. Układ rozłogu pól, zarówno na po-
wołanych wyżej źródłach kartograficznych, jak też i obecnie, 
określa się jako nieregularny z wyraźnymi tendencjami współ-
czesnymi zacierajacymi historyczny kontekst. Całość kontekstu 
ruralistycznego wsi należy określić jako stosunkowo niskiej 
wartości, zalecany jednak do zakwalifikowana do Strefy Inge-
rencji Konserwatorskiej w celu zachowania i kontynuowania lo-
kalnych cech wernakularnych zabudowy i fragmentów wsi. 

ZACHOWANE STAROPOLSKIE NAZWY MIEJSCOWE 

1963 - zachowane nazwy terenowe: 1) przysiółki i części wsi: 
Kaimówka, Kulerzówka, Na Debrzy, Poręby; 2) obiekty fizjo-
graficzne: las (Borzyna, Poręby), pola (Kaimówka, Kamieniec, 
Kulerzówka, Skotnica, Tylkówka), łąki (Dolskie). 

ZABYTKOWA ZIELEŃ 
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ZABYTKI ARCHITEKTURY, SZTUKI I BUDOWNICTWA 
WRAZ Z OCENĄ BUDOWNICTWA WSPÓŁCZESNEGO 

1. REMIZA STRAŻACKA, drewn., ok.1920. 
2. ZAGRODA NR 12, wł. Helena Król: 

a. dom. mur.. 1932, 
b. stodoła, drewn., 1926. 

3. DOM NR 9. wł. Michalina Kozłowska, drewn., ok.1920. 
4. DOM NR 13. wł. Irena Tylek, drewn., XIX/XX. 
5. DOM NR 23. wł. Tadeusz Szczyrek, drewn., 1935. 
6. DOM NR 42. wł. Stanisław Sołtys, drewn., ok. 1865. 
7. DOM NR 66, wł. Anna Pyrtek, drewn., ok. 1900. 
8. DOM NR 76. wł. Zofia Górnisiewicz, mur., ok. 1900. 
9. DOM NR 79. wł. Antonina Galas, drewn., ok. 1900. 
10. STODOł.A W ZAGRODZIE NR 33, wł. Józef Gubała, 
drewn.. ok. 1920. ok. 1960 przebud. 
11. STODOŁA W ZAGRODZIE NR 43, wł. Jan Hosadyna, 
drewn., ok. 1930-1935. 
12. STODOŁA W ZAGRODZIE NR 110, wł. Leon Małucha, 
drewn., ok.1920. ok. 1950 przebud. 

PODSTAWOWE KALENDARIUM 

1470-80 - wg J. Długosza: dziedzic Olszowski z Koszna; fol-
wark, sołectwo z 1 łanem, 10 łanów kmiecych, karczma; dziesię-
cina z folwarku i sołectwa należą do kościoła parafialnego, 
z reszty wsi do prebendy gonowskiej w katedrze krak. 
1490 - Jan Olszowski sprzedaje swoją część Maciejowi Pornic-
kiemu za 70 grzywien. 
1885 - własność J. i T. Mieszkowskich. 
XIX/XX w. - kowalstwo. 

STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE 

st.l/2 siekierka krzem , neolit 

PODSTAWOWA LITERATURA, DOKUMENTACJA 
KONSERWATORSKA, ŹRÓDŁA IKONOGRAFICZNE 
I KARTOGRAFIA 

• Słownik geograficzny .... t. 10 s. 511. 
• Kartoteka Pracowni Słownika historyczno-geograficznego 

województwa krakowskiego w średniowieczu; PAN Kraków 
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DANE HISTORYCZNE DO KRAJOBRAZU 
WRAZ Z OPISEM STANU AKTUALNEGO 

1434 - wzmiankowane sadzawki. 
1469 - wzmiankowana sadzawka w Rzeszotarach. 
1 4 7 0 - 8 0 - 6 sadzawek. 
XV w. - folwark Łysa Góra, w miejscu wykarczowanego lasu. 
1890 - 140 morgów lasu. 
1963 - zagajniki (Chmielnice, Kamienna Góra), wzniesienie 
(Piasna Górka, Kamienna Góra). 
1990 - lasy o powierzchni 96,93 ha. 

Wieś położona w formie dwóch odrębnych układów ruralistycz-
nych na dwóch równolegle biegnących nad rozległą dolinką 
grzbietach łagodnych, wydłużonych, niemal bezleśnych wzgórz 
o wzajemnej, bezpośredniej ekspozycji krajobrazowej. Rzeszo-
tary Górne (od pn) w centralnej części o nawsiowym rozplano-
waniu - obecnie podlegają wyraźnemu rozproszeniu zabudowy 
wzdłuż drogi ku wschodowi, gdzie historyczny zespół parkowo-
-dworski „spina" jako dominanta krajobrazowa układy ruralis-
tyczne Rzeszotar Górnych i Dolnych . Te ostatnie, niegdyś poło-
żone nad sadzawkami, obecnie zdominowane są rozproszoną za-
budową o liniowym układzie. W południowo-wschodniej częś-
ci wsi - zachowane, relatywnie duże, fragmenty lasu. Wieś moż-
na zakwalifikować do Strefy Ochrony Konserwatorskiej dla kon-
troli kontynuacji we współczesnych działaniach jej wernakular-
nych cech zabudowy. 

DANE HISTORYCZNE DO UKŁADU PRZESTRZENNE-
GO WRAZ Z OPISEM STANU AKTUALNEGO 

1442 - istnieją Rz. Górne i Dolne. 
1581 - 6 łanów kmiecych, 7 zagrodników, 8 komorników, rze-
mieślnik i karczmarz (pole Podświatnicz przy drodze do Ochoj-
na). 
1629 - 6,5 łanów kmiecych, 7 zagrodników, 7 komorników, 
czynszownik. 
1680 - 6,5 łanów, młyn, 7 zagrodników, 3 komorników, rzemie-
ślnik, czynszownik. 
1820-24 - 178 domów, (203 izby mieszkalne). 
1847 - niwy (wg Metryki Franciszkańskiej): Rostoki, Nad Sta-
wami, Kluszyny, Podlesie, Nadedworze, Sadki (pod Lasem); 102 
domy. 
1880 - 146 domów; przysiółki: Polanki (15 domów, na pograni-
czu z Podstolicami i Ochojnem), Zagrody (19 domów ). Zalesie 
(19 domów), Łysa Góra (folwark), Budzenie, Zadębie, Zaglonki; 
Paniowa i Szwaby - osadnictwo niemieckie. 
1890 - role 129 morgów, łąki 26, ogrody 3, pastwiska 7. lasy 
140, stawy i moczary 43 sążnie, parcele budowlane 1482; karcz-
ma dworska w arendzie żydowskiej. 
1963 - przysiółki i części wsi: Panciawa, Poddębinie. Pdlesie. 
Polanki, Rzeszotary Dolne, Rzeszotary Górne, Zadębinie. Zag-
lonki, Zagrody, Zalesie. 
1990 - sady 12, 89 ha; łąki 28,11; pastwiska trwałe 42.18; lasy 
96,93; grunty zadrzewione i zakrzewione 3,16; wody płynące 
1,20; rowy 0,05; drogi 25,41; tereny zabudowane 50,78: nieużyt-
ki 0,43. 
Rzeszotary Górne - począwszy od mapy Miega, poprzez stan ka-
tastralny i międzywojenny - nadal pozostają wsią nawsiową 
o relatywnie zwartym układzie najstarszej części, zalecanym do 
ochrony i kontynuacji. Rzeszotary Dolne wg ww. źródeł - posia-
dają układ rozproszony, wieloprzysiółkowy, liniowy. Układ roz-
łogu pól, na bazie domniemywanego, zapewne niwowego -
obecnie nieregularny. 

ZACHOWANE STAROPOLSKIE NAZWY MIEJSCOWE 

1445 - wzmiankowana niwa „Przylesie", kupiona od właścicie-
la Ochojna (leżała na granicy miejscowości). 
1469 - wzmiankowana łąka zwana „Paprotna" (na granicy z Ja-
nowicami) i druga „Zapadziska" vel „Zawodna" (na granicy 
z Podstolicami). 
1787 - opisanie granic wsi ze Świątnikami - rz. Września, miej-
sce Postronie, Dębina, kopiec Na Dziale). 
1847 - niwy: Rostoki, Nad Stawami, Kluszyny, Podlesie, Nade-
dworze, Sadki (pod lasem); 
1847 - opisanie granicy z Podstolicami (potok Lisówka). 
1880 - przysiółki: Polanki, Zagrody, Zalesie, Łysa Góra (fol-
wark), Budzenie, Zadębie, Zaglonki; Paniowa i Szwaby - osad-
nictwo niemieckie. 
1963 - zachowane nazwy miejscowe: 1) przysiółki i części wsi: 
Panciawa (na granicy z Sieprawiem), Poddębinie, Podlesie. Po-
lanki, Rzeszotary Dolne, Rzeszotary Górne, Zadębinie, Zaglon-
ki, Zagrody, Zalesie; 2) obiekty fizjograficzne: zagajniki 
(Chmielnice, Kamienna Góra), pola (Kucówki, Sikorówka, Ugo-
ry), wzniesienie (Piasna Górka, Kamienna Góra). 

ZABYTKOWA ZIELEŃ 

Park dworski XVIII - XIX/XX w., ogród krajobrazowy; zdewas-
towany. 
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ZABYTKI ARCHITEKTURY, SZTUKI 
I BUDOW NICTWA W RAZ Z OCENĄ BUDOWNICTWA 
WSPÓŁCZESNEGO 

1. KAPLICZKA, mur.. ok. I860. ok. 1980 odn. 
2. ZESPÓL DWORSKI . ob.RSP: 

a. dwór. drewn.. XVIII XIX. 
b. park. XIX 

3 ZAGRODA NR 144. wł. Gustaw Stryszowski: 
a. dom. drewn.. 1931. 
b. stodoła, drewn.. ok. 1932. 

4 ZAGRODA NR 162. wł. Joanna Poznańska: 
a. dom. drewn.. 1888. 
b. stajnia, drewn.. k.XIX. 
c. stodoła, drewn.. ok. 1940. 

5 ZAGRODA NR 183. wl. Maria (iibała: 
a. dom. drewn.. 1906. 
b. obórka, drew n.. ok 1906. 

6 DOM NR 5. wł. Karol Strszowski. drewn., pocz.XX. 
7. DOM NR 28. wł. Janina Jurkiew icz, drewn., ok.1910. 
8 DOM NR 32. wł. Stanisław Hyży. drewn., 1910. 
9 DOM NR 73. wł. Zbigniew Kurek, drewn., pocz.XX. 
10 DOM NR 87. wł. Stanisław Kowalczyk, drewn., ok. 1870. 
II. DOM NR 100. wł. Jan Kuc. drewn., ok.1890. 
12 DOM NR 103. wl. Józef Cirabek. drewn., ok. 1880. 
13 DOM NR 108. wl. Wacław Burmer, drewn., pocz.XX. 
14 DOM NR 137. wl. Stanisław Kowalczyk, drewn., 1932. 
15 DOM NR 145. wl Helena Żołnierczyk, drewn., ok.1890. 
16 DOM NR 171. w. Bronisława Kowalczyk, drewn., 1886. 
17. DOM NR 172. wł. Wiktoria Malec, drewn., 1888. 
18 DOM NR 184. wł. Halina Miech, drewn., ok.1910. 
19 KIŻNIA. wł. Anna Stefanik, drewn., pocz.XX. 
20 STODOŁA W Z A G R O D Z I E NR 345, wł. Bronisław Ra-
busiewicz. drewn.. ok 1920. 
21 KAPLICZKA 1S80 r 
1992 konsekracja kościoła budowanego od 1986. 

PODSTAWOWE KALENDARIUM 

od 1291 - obszar parafii w Podstolicach. 
1375 - pierwsza wzmianka; właściciel Jakub Rzeszotko. 
1381 - właściciel Franko z Rzeszotar. 
1393 - 1400 - własność rodziny Pęcherzów z Rzeszotar (właści-
cieli kamienicy będącej dziś cz. Collegium Maius). 
1400 - wieś kupuje od Małgorzaty, wdowy po Stefanie zw. Pan-
chirz, Andrzej Czarnysza, landwójt prawa niem. na zamku krak. 
1415 - zajazd Mirosława Jordana z Gdowa na dwór w Rzeszotarach. 
1422 - Władysław Jagiełło przenosi Rz. z prawa polskiego na 
niemieckie. 
1434 - 1444 - zastawy wsi (wzmiankowany młyn i sadzawki). 
1444 - darowizna Rz. uczyniona przez Jadwigę, wdowę po Bo-
ne Juncie (podżupniku) za zgodą spadkobiercy Macieja Puklerza 
(1442) na rzecz klasztoru Bożego Ciała na Kazimierzu. 
1469 - wytyczenie granicy miedzy Rz. a Janowicami. 
1470-80 - wg J. Długosza wieś liczyła 6 łanów kmiecych i 3 za-
grody; dziesięcinę dzielili proboszczowie z Wieliczki i Podstolic. 
1482 - proces graniczny ze Świątnikami. 
1785 - przejecie Rz. przez Fundusz Religijny, sprzedaż w ręce 
prywatne. 
1787 - opisanie granic wsi (ze Świątnikami - rz. Września, 
Miejsce Postronie, Dębina, kopiec Na Dziale), 
ok. 1800 - własność Żelechowskich, potem Różańskich, wresz-
cie Zawadzkich h. Habdank. 
1833 - ur. Jan Kowalczyk (zm. 1911), pracownik UW, dyrektor 
Obserwatorium Astronomicznego. 
1846 - rozruchy chłopskie, rabunek dworu Feliksa Żelechows-
kiego. 
1847 - opisanie granicy z Podstolicami (potok Lisówka). 
1858 - ur. Zygmunt Zieliński (zm. 1925), gen.broni, dow. Kar-
packiej Brygady Legionów Polskich. 
1863 - udział Żelechowskich (z kilkoma poddanymi) w powsta-
niu. 
1880 - własność Bronisławy Zawadzkiej. 
1893 - powstaje murowany budynek szkolny. 
XIX/XX w. - kowalstwo. 
1924 - folwark kupuje Józef Cyzer. 
lata 30. - folwark odkupuje rodzina Oświęcimskich, aptekarzy 
z Krakowa. 
1945 - parcelacja majatku, mimo że nie przekraczał 50 ha. 
1946 - zamordowanie 4 działaczy PSL przez UB. 

STANOW ISKA A R C H E O L O G I C Z N E 

stan 1 14 sl. osadn.. neolit 
stan. 2 15 sl. osadn.. średniowieczna 
stan. 3 23 śl. osadn.. neolit 

PODSTAWOWA LITERATURA, DOKUMENTACJA 
KONSERWATORSKA, ŹRÓDŁA IKONOGRAFICZNE 
I KARTOGRAFIA 

• Szopka Ziemi Krakowskiej: Rzeszotary.... Spisał S.Udziela 
1886, 1899, 1900r. Archiwum Muzeum Etnograficznego w Kra-
kowie. 
• Materiały do zwyczajów dorocznych z miejscowości: Rzeszo-
tary... 1897-1925r. Archiwum Muzeum Etnograficznego w Kra-
kowie. 
• Zwyczaje wielkanocne w okolicach Krakowa i najbliższej 
okolicy: Rzeszotary... 1894-1905r. Archiwum Muzeum Etnogra-
ficznego w Krakowie. 
• Batko F., Rzeszotary. 192. 
• Katalog parku, opr. Z.Myczkowski, J.Więckowska 1978. 
• Słownik geograficzny ... t. 10 s. 150-51. 
• Kartoteka Pracowni Słownika historyczno-geograficznego 
województwa krakowskiego w średniowieczu; PAN Kraków. 
• Baran W., Zagospodarowanie resztówki podworskiej w Rze-
szotarach - Inwentaryzacja. 1980 r. PSOZ. 
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DANE HISTORYCZNE DO KRAJOBRAZU WRAZ 
Z OPISEM STANU AKTUALNEGO 

1470-80 - wg J. Długosza granice wsi stanowiły m.in. rzeki 
Woźnica i Siepraw. 
pocz. XX w. - wycięcie Księżego Lasu. 
1963 - lasy (Borek, Jaszkowiec, Kobiałka, Podbucze), skały 
(Kopytko - na obszarze dawnego Księżego Lasu, 1 km na połu-
dnie od centrum wsi). 
Miejscowość w obecnej postaci jest jednąz najbardziej charakterys-
tycznych dla lokalnego subregionu Pogórza Wielickiego.Wyróżnia 
się stosunkowo dobrze zachowanym zasobem w zakresie ukształto-
wania i pokrycia krajobrazu kulturowego i pozostałości form natu-
ralnych (enklawy leśne, bogata konfiguracja terenu z licznymi 
wzniesieniami i głębokimi wąwozami). Centralna część wsi o wie-
lodrożnej kanwie rozplanowania układu rozciąga się na na wydłu-
żonym grzbiecie tarasowo eksponowanym ku południowi z daleki-
mi widokami na Beskidy i Tatry. Całość podkreśla silna dominanta 
wież kościelnych w centrum wsi, które zachowało w ogólnym wy-
razie stosunkowo zwartą sylwetę. Niestety współczesne tendencje 
rozpraszania zabudowy sukcesywnie obniżają istniejące walory kra-
jobrazowe. 

DANE HISTORYCZNE DO UKŁADU PRZESTRZENNEGO 
WRAZ Z OPISEM STANU AKTUALNEGO 

1470-80 - 12 siedlisk świątników służących przy katedrze kra-
kowskiej. 
XVIII w. - zagrody: Bodzoniowska, Domagalińska, Dziedows-
ka, Kotarbińska, Miziurowska, Słomkowska, Synowcowska. Te-
relińska, Walasowska, Zaczkowska. 
1860 - rozbiórka starego kościoła; w jego miejscu stoi figura św. 
Floriana. 
1890 - obszar większej własności (należący do gminy) liczył 
9 morgów roli, 1 łąk, 3 pastwisk, 1 lasu; posesja mniejsza zaj-
mowała 519 morgów roli, 59 łąk, 88 pastwisk, 62 lasu; domów 
294. 
1963 - przysiółki i części wsi: Dział, Gierasówki, Gwożnica, 
Kosterka, Leńce, Madejki, Wąwóz, Wstronie, Wydarta. Zboiska. 
Począwszy od mapy Miega, poprzez stan katastralny i okres 
międzywojenny - wieś charakteryzuje się stosunkowo dobrze 
zachowanym wielodrożnym układem ruralistycznym. przy rów-
nocześnie trudnym do ustalenia, skomplikowanym i nieczytel-
nym układzie rozłogu pól, w obecnej postaci wyraźnie nieregu-
larnym, o bardzo przypadkowym ogólnym i miejscowym ufor-
mowaniu. Na szczególną uwagę, z konserwatorskiego punktu 
widzenia w formie wprowadzenia Strefy Ochrony Konserwator-
skiej, zasługuje zachowany i wskazany do kształtowania na za-
sadzie kontynuacji lokalnych tradycji - układ ruralistyczny, for-
my i gabaryty zabudowy oraz lokalne tradycje ślusarskie. 

ZACHOWANE STAROPOLSKIE NAZWY MIEJSCOWE 
XVIII w. - wykazane zagrody: Bodzoniowska, Domagalińska, 
Dziedowska, Kotarbińska, Miziurowska, Słomkowska, Synow-
cowska, Terelińska, Walasowska, Zaczkowska. 
1963 - zachowane nazwy miejscowe: 1) przysiółki i części wsi: 
Dział, Gierasówki, Gwoźnica, Kosterka, Leńce, Madejki, Wą-
wóz, Wstronie, Wydarta, Zboiska; 2) obiekty fizjograficzne: la-
sy (Borek, Jaszkowiec, Kobiałka, Podbucze), pola (Baranieć, 
Dziadowiec, Gierasówki, Krzcianka, Małoszowiec, Mały Kąt, 
Marowy Potok, Michałka, Stawiska, Wądoły, Węgielnik, Zagra-
bię, Zimna Woda, Złamanka), łąki (Jędrkowiec, Piskorzyniec, 
Tyrlańska Łąka, Wielka Łąka), skały (Kopytko). 

ZABYTKOWA ZIELEŃ 
Cmentarz parafialny 1848 r. 
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ZABYTKI ARCHITEKTURY, SZTUKI I BUDOWNICTWA 
WRAZ Z OCENĄ BUDOWNICTWA WSPÓŁCZESNEGO 

1. ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PAR. P.W. ŚW. STANISŁAWA BPA: 
a. kościół, mur.. 1848-1852, 
b. stara plebania, drewn., ok.pol.XIX, 
c. nowa plebania, mur.-drewn., ok. 1900, 
d. stodoła plebańska, wł.Władysław Fijał, drewn., pocz.XX. 
2. ZESPÓŁ SZKOŁY ŚLUSARSKIEJ: 
a. szkolą, mur.. 1K88. 
b. warsztaty, mur.. 1888, 
c. ogrodzenie, mur.. 1888. 
3. ZAGRODA NR 34, wł.Ludwika Walas: 
a. dom. drew n.. ok.1890, 
b stodoła, drewn.. ok. 1880. 
4 ZAGRODA NR 173, w.Maria Bodzeń: 
a. dom. drewn.. 1830. 
b. stodoła, drewn.. 2 poł.XIX. 
5. ZAGRODA NR 294, wł.Anna Rogal: 
a. dom. drewn.. ok. 1880, 
b. stajnia, mur., ok. 1880. 
6. WYPOSAŻENIE KOŚCIOŁA parafialnego XVIII-XX 
7. Zabytki rzemiosła ślusarskiego ze zbiorów IZBY REGIO-
NALNEJ przv Spółdzielni Pracy Metalowców. 
8. KOLEKCJA RZEŹBY ludowej Zdzisława SloninyXVII w. 
-potwierdzone istnienie kapliczki 

PODSTAWOWE KALENDARIUM 

XII w. - powstanie wsi na obszarze puszczy Czarny Las; w średnio-
wieczu częściej używana nazwa Górka. 
1389 królowa Jadwiga przeniosła wieś z prawa polskiego na nie-
mieckie. 
1455 graniczne Świątniki były własnością kustoszy katedralnych. 
1482 - proces graniczny z Rzeszotarami i Sieprawiem. 
1470-80 - wg J. Długosza własność kustodii krak.; 12 siedlisk świąt-
ników służących w katedrze krakowskiej (zwolnionych od innych po-
winności, danin i podatków); granice wsi stanowią m.in. rzeki Woźni-
ca i Siepraw. 1490 - spór mieszkańców Świątnik o prawo do użytko-
wania lasu rozstrzyga kapituła krakowska. 
1529 - własność kustodii katedry krakowskiej. Od XVIII w. - prze-
mysł kowalski. 
1772 - włączenie do zaboru austriackiego. 
1767 - poświęcenie kościoła p.w. św. Stanisława. 1769 kwate-
runki i rozboje armii rosyjskiej walczącej z konfederatami barskimi. 
1787 - opisanie granic wsi (z Rzeszotarami)1856 - konsekracja nowe-
go kościoła. 
1856 - Henryk Konopka z Wrząsowic sprzedał gminie świątnickiej 
prawo propinacji i patronatu w Świątnikach Górnych, otrzymane 
w 1820 przez Atoniego Konopkę z Mogilan. 
1888 inauguracja działalności Śzkoły Ślusarskiej. 
1889 - pożar wsi (spłonęło 60 domów). 1895 - oddanie do użytku no-
wego gmachu Szkoły Ślusarskiej. 
1914 Austriacy konfiskują dzwony kościelne; epidemia tyfusu ewa-
kuacja ludności. 
1941 Niemcy konfiskują dzwony kościelne. 

STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE 
st. 1 24: 1 osada epoka brązu 

2. śl. osadn.. późne średniowiecze 
3. śl. osadn.. nowożytne 

sl. 2 25: 1. śl. osadn . wczesne średniowiecze 
2. sl. osadn., nowożytne 

st. 3 26: 1. śl. osadn.. wczesne średniowiecze 
2. sl. osadn.. późne średniowiecze 
3. sl. osadn.. nowożytna 

PODSTAWOWA LITERATURA, DOKUMENTACJA 
KONSERWATORSKA, ŹRÓDŁA IKONOGRAFICZNE 
I KARTOGRAFIA 

• Boże Narodzenie w Świątnikach Górnych, pocz.XX w. Archiwum 
Muzeum Etnograficznego w Krakowie. 
• Gregorowicz J.: Wieś Świątniki. Wiejskie zarysy t.I i II. Warszawa 
1886. 
• Kwaśniewicz W.: Wiejska społecznosć rzemieślnicza w procesie 
przemian. 
• Studium socjologiczne wsi Świątniki Górne pow.krakowskiego 
1850-1960. Prace Komisji Socjologicznej nr 20, Wrocław 1970. 
• Materiały do zagadnienia „świat zmarłych" z miejscowości: Świąt-
niki Górne, 
• Rzeszotary...., 1899-1900. Archiwum Muzeum Etnograficznego 
w Krakowie. 
• Nagrobki i krzyże z cmentarza w Świątnikach Górnych, 1900 r. Ar-
chiwum Muzeum Etnograficznego w Krakowie. 
Prośba gmin: Świątniki Górne, Rzeszotary, Olszowice, Wrząsowice, 
Ochojno o pozostawienie szkoły zawodowej ślusarskiej w Świątni-
kach Górnych, 1919 r. Archiwum Muzeum Etnograficznego w Krako-
wie, nr 54/11. 
• Zapusty w okolicach Krakowa: Świątniki Górne. Wrząsowice..., 
1903r. Archiwum Muzeum Etnograficzego w Krakowie. 
• Zinkow J.: Krakowskie i jurajskie podania, legendy, zwyczaje, Kra-
ków 1994. 
• Batko F.: Z dziejów parafii w Świątnikach Górnych. Kraków 1992. 
• Batko F.: Karta z historii Szkoły Ślusarskiej w Świątnikach. 1995. 
• Inwentaryzacja zagród nr 33, 63, 76, 83, 92, 98, 256, opr. Regional-
na Dyrekcja Planów Przestrzennych Krakowa 1947. 
• Dokumentacja prac konserwatorskich przy portrecie świątnika Ka-
tedry Wawelskiej Stanisława Synowca, oprc. M.Niedzielska 1985 
• Inwentaryzacja architektoniczna domu nr 325,opr. Z.Majcher 1992. 
• Kartoteka Pracowni Słownika historyczno-geograficznego woje-
wództwa krakowskiego w średniowieczu; PAN Kraków 
• Chrzanowski T., Kornecki M„ Sztuka ziemi krakowskiej, Kraków 
1982 r„ s. 365. 548. 
• Szabłowski J.. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. I; wojewódz-
two krakowskie. Warszawa 1953 r. 
• Lepiarczyk J„ Architekt Franciszek Placidi - około 1700-1782, 
Rocznik Krakowski, t. XXXVII, 1965 r. , 
• Mikuła M., Ludzie i wydarzenia w Świątnikach Górnych 1888-
1955, mpis. 1986 r. w zbiorach Izby Regionalnej przy Spółdzielni 
Pracy Metalowców. 
• Porębska-Kubiak E., Przy drogach. Wśród pół. W kolekcjach. 
Współczesna sztuka ludowa w okolicach Krakowa, Kraków 1995 r. 
• Stara plebania. Inwentaryzacja. PSOZ 1996 r., 
• Karty ewidencyjne zabytków ruchomych (PSOZ) 
• Kościół - Karta ewidencyjna „biała" (PSOZ) 
• Karta ewidencyjna cmentarza (PSOZ) 
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DANE HISTORYCZNE DO KRAJOBRAZU 
WRAZ Z OPISEM STANU AKTUALNEGO 

1402 - wzmiankowana rzeka Pokrzywnica. 
1416 - wzmiankowana rzeka Pokrzywnica. 
1470-80 - stawy nad rzeką Wilga (w ówczesnej Pokrzywnicy). 
1895 - 20 morgów lasu. 
1963 - lasy (Zalesie), rzeki: (Rzeka, Serkówka, Wilga). 

1. Wieś o charakterystycznym położeniu w silnie pagórzystym, 
częściowo zalesionym krajobrazie tego fragmentu Pogórza 
Wielickiego. 
2. Obecny układ opiera się głównie na wschodnim, lekko stara-
sowanym skłonie rozległego wzgórza z centrum wyraźnie prze-
suniętym w stosunku do wymienianych przez pierwotne źródła 
Koprzywnicy czy Pokrzywnicy (obecny przysiółek) z nawsio-
wym rozplanowaniem układu ruralistycznego. 
3. Centralnie usytuowany zespół parkowo-dworski stanowiący 
w sylwecie dominantę krajobrazową. 
Współczesna postać krajobrazowa wsi jest zdecydowanie zdo-
minowana rozproszonymi formami zabudowy posuwającymi się 
wdłuż dróg we wszystkich kierunkach. 
4. Pomimo zachowanego w rozplanowaniu historycznym, na-
wsiowemu zarysowi centrum - ogólną postać krajobrazu Wrzą-
sowic można zakwalifikować do V grupy wg przyjętej waloryza-
cji oraz do strefy Ingerencji Konserwatorskiej w celu nadzoru 
nad twórczą kontynuacją lokalnych cech wernakularnych i krea-
cji współczesnych form budownictwa. 

DANE HISTORYCZNE DO UKŁADU PRZESTRZENNE-
GO W RAZ Z OPISEM STANU AKTUALNEGO 

1397-1570 wzmiankowana wieś Pokrzywnica, wchłonięta na 
przełomie XVI/XV1I w. przez Wrząsowice (jeśli chodzi o na-
zwę); faktycznie Pokrzywnica była wsią znaczniejszą i to ona 
zdominowała gospodarczo Wrząsowice: historię obu wsi powin-
no się traktować łącznie. 
1582 - 7 półłanków kmiecych. 7 zagród z rolą, 1 czynszownik. 
5 zagrodników, 6 komorników. 
1629 wzmiankowany przysiółek Pokrzywnica. 
1895 - obszr tabularny liczył 538 morgów roli. 56 łąk, 2 ogrodu, 
4 pastwisk, 2 parcel budowlanych; posesja mniejsza liczy 231 
morgów roli, 46 łąk i ogrodów, 35 pastwisk, 20 lasu, razem do-
mów 95,610 mieszk. 
1963 części wsi i przysiółki: Bielówka, Boczków. Dulany, 
Gazdy, Góry, Kopaliny, Kraśnik, Pastwiska, Pokrzywnica, Ulica, 
Wierzchgóry, Zalesie. Zielona. 

1. Od XVIII w. wieś charakteryzuje się nawsiowym układem 
w rozplanowaniu układu ruralistycznego przekształcającym się 
obecnie w układ wielodrożnicy. 
2. Towarzyszy temu utrwalony historycznie, nieregularny układ 
rozłogu pól. zniekształcany współcześnie poprzez coraz drob-
niejsze wydzielania, głównie działek pod nowe tereny budow-
lane. 
3. Zatem układ ruralistyczny można zakwylifikować do III, 
a układ rozłogu pól do V grupy wg przyjętej waloryzacji. 
4. Wieś, w zakresie układu ruralistycznego i kreacji współczes-
nych form budownictwa powinna, podlegać Strefie Ingerencji 
Konserwatorskiej w celu nadzoru nad twórczą kontynuacją lo-
kalnych cech wernakularnych. 

ZACHOWANE STAROPOLSKIE NAZWY MIEJSCOWE 

1397 - wzmiankowana dziś wieś „Coprzywnica" 
1450 wzmiankowana wieś Pokrzywnica z młynem i karczmą 
1465, 1470-80 - wzmiankowana wieś Pokrzywnica 
1963 - zachowane nazwy miejscowe: 1) części wsi i przysiółki: 
Bielówa, Boczków, Dulany, Gazdy, Góry. Kopaliny, Kraśnik. 
Pastwiska. Pokrzywnica, Ulica, Wierzchgóry, Zalesie, Zielona; 
2) obiekty fizjograficzne: pola (Bielówa, Boczków, Kraśnik. 
Pastwiska. Piekło, Pokrzywnica, Wierzchgóry, Zaglonki, Zielo-
na, Cosówka, Grabie, Kobylak, Kopalina, Pastwisko, Zagonie. 
Zwalisko. Zbydniówki), łąki (Kowoleca, Na Dolinie), lasy (Za-
lesie), rzeki (rzeka, Serkówka, Wilga). 

ZABYTKOWA ZIELEŃ 

Park dworski XVIII-XX w., ogród krajobrazowy, elementy ogro-
du włoskiego, zatarte. 

152 



ZABYTKI ARCHITEKTURY, SZTUKI 
1 BUDOWNICTWA WRAZ Z OCENĄ BUDOWNICTWA 
WSPÓŁCZESNEGO 

1. ZESPÓŁ DWORSKI. wł.Gustaw Bielański: 
a. dwór. drewn.. k.XIX. pocz.XX dobud.cz.mur., 
b. oficyna, mur.. k.XIX, 
c. zabudowania gospodarcze, mur., k.XIX, 
d. park. k.XIX. 
2. ZAGRODA NR 92. wt.Józefa Kuzera: 
a. dom. drewn., ok. 1910. 
b. stodoła, drewn., ok. 1910. 
3. DOM N'R 17. wl.Ignacy Kowalczyk, mur., pocz.XX. 
4. DOM NR 45. wl.Karolina Pilch, drewn., 1902. 

PODSTAWOWE KALENDARIUM 

1385 - królowa Jadwiga przenosi Wrząsowice z prawa polskie-
go na niemieckie. 
1391 - własność Spytka z Melsztyna. 
1449 - własność Piotra Kani. 
1490 wzmiankowana w rejestrze poborowym jako Wrzoszo-
wycze. 
1500 - Elżbieta, wdowa po Bernardzie z W. zw. Kania, żona 
Piotra z Częstoszowic zaświadcza, że została spłacona przez 
opiekunów jej syna z oprawy zapisanej na dobrach K. i Wrząso-
wice. 
1514 własność Jana Kani syna Bernarda. 
1529 wzmiankowany folwark; dziesięcina z łanów kmiecych 
należy do prebendy góreckiej w katedrze krak. 
1582 - własność Jana Wrzosowskiego, dzierżawa Krzepickiego. 
1895 własność tabularna Konopków. 

Dodatkowa informacja o zaginionej wsi Pokrzywnica: 
1402 • Jan Szado ze Szwoszowic, właściciel młyna nad rz. Kop-
rzywnica, na obszarze wsi Pokrzywnica. 
1470-80 - wg J. Długosza; dziedzic Wrzosowski Kania; młyn 
i 1 zagroda należały do parafii św. Jakuba, reszta do parafii w 
Gaju; folwark, łany kmiece; staw nad rz. Wilgą należy do alta-
rzysty w kościele św. Jakuba na Kazimierzu. 
1465 wzmiankowana karczma należąca do ołtarza w kościele 
św. Jakuba na Kazimierzu. 
1570 - droga z Krakowa do Nowego Targu biegnie przez Po-
krzywnicę. 

STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE 

st. 1 1145: .1 ślad osadn. prahistorycznego 
2. śl. osadn.. późnośredniowiecznego (XIII-XIV w.) 

st. 2 146 osada, późne średniowiecze (XIII-XV w.) 
st. 3 147 śl. osadn.. okres wpływów rzymskich 
st. 4 148 osada, późne średniowiecze (XIII-XV w.) 
st. 5 149: 1. osada, okres wpływów rzymskich 

2. śl. osadn.. średniowiecznego 
st. 6 150: 1. osada, okres wpływów rzymskich 

2. osada, późne średniowiecze 
st. 7 151: osada, późne średniowiecze (XIV-XV w.) 

2. śl. osadn. nowożytnego 
st. 8 152 śl. osadn. praahistorycznego 
st. 9 153 śl. osadn. wczesnośredniowiecznego 
st. 10 154: 1. śl. osadn. wczesnośredniowiecznego 

2. śl. osadn. późnośredniowiecznego 
st. 1 22: śl. osadn.. neolit 

2. śl. osadn. nowożytnego. 

PODSTAWOWA LITERATURA, DOKUMENTACJA 
KONSERWATORSKA, ŹRÓDŁA I KONOGRAFICZNE 
I KARTOGRAFIA 

• Kartoteka Pracowni Słownika historyczno-geograficznego 
województwa krakowskiego w średniowieczu; PAN Kraków. 
• Zwyczaje ludowe w czasie Świąt Bożego Narodzenia z miejs-
cowości: Wrząsowice... 1903-1904r. Archiwum Muzeum Etno-
graficznego w Krakowie. 
• Katalog parku, oprać. Z.Myczkowski, J.Więckowska 1978. 
• Słownik geograficzny..., I t . 14 s. 58. 
• Bogdanowki J., Ogrody włoskie pod Krakowem, Architektura, 
Budownictwo, Politechnika Krakowska zeszyt specjalny nr 1; 
1966, s. 119-120. 
• Ikonografia - fotografie z lat 30. XX w. w zbiorach rodziny 
Bielańskich. 
• Dwór - Karta ewidencyjna „zielona" (PSOZ). 
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3. UWAGI K O Ń C O W E 

Gmina Świątniki Górne jest jedną z najsłabiej rozeznanych w zakresie konserwatorskim. Stąd zaprezentowaną wy-
żej Kartę postanowiono przetestować na 5 miejscowościach tworzących tę gminę. Pod względem wartości zasobów kraj-
obrazu kulturowego nie znaleziono obszarów kwalifikujących się do objęcia ochroną w postaci rezerwatu (RK) lub par-
ku kulturowego (PK). Stąd w przykładowych Kartach znajduje się jedynie pisemne sformułowanie dotyczące stref inge-
rencji (Slk) i ochrony (SOK) konserwatorskiej (na str. 2 odpowiednich kart) oraz propozycje zasięgów lokalnych SOK 
(na mapkach na str. 4 odpowiednich kart) w miejscowościach, w których taka strefa została zaproponowana. 
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W Y K A Z PLANSZ 

Modelowe opracowanie dla województwa krakowskiego na przykładzie Kart dziedzictwa kulturowego miejscowości dla gminy 
Drwinia - P1.0. Stan istniejący 87 

Modelowe opracowanie dla województwa krakowskiego na przykładzie Kart dziedzictwa kulturowego miejscowości dla gminy 
Drwinia - Pl.l . Podział na jednostki ukształtowania (JU) 88 

Modelowe opracowanie dla województwa krakowskiego na przykładzie Kart dziedzictwa kulturowego miejscowości dla gminy 
Drwinia P1.2. Podział na jednostki pokrycia (JP) 89 

Modelowe opracowanie dla województwa krakowskiego na przykładzie Kart dziedzictwa kulturowego miejscowości dla gminy 
Drwinia - PI.3. Historyczne treści i formy na tle stanu istniejącego 90 

Modelowe opracowanie dla województwa krakowskiego na przykładzie Kart dziedzictwa kulturowego miejscowości dla gminy 
Drwinia - P1.4. Podział na jednostki historyczne (JH) 91 

Modelowe opracowanie dla województwa krakowskiego na przykładzie Kart dziedzictwa kulturowego miejscowości dla gminy 
Drwinia - P1.5. Podział na jednostki architektoniczno-krajobrazowe (JARK) 92 

Modelowe opracowanie dla województwa krakowskiego na przykładzie Kart dziedzictwa kulturowego miejscowości dla gminy 
Drwinia - PI. 6. Waloryzacja 115 

Modelowe opracowanie dla województwa krakowskiego na przykładzie Kart dziedziczą kulturowego miejscowości dla gminy 
Drwinia - P1.7. Wytyczne strefowe - plan konserwatorski ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego gminy 119 

SPIS FOTOGRAFII 

1. Panorama Bieńkowic od południa. W centrum wsi, ponad domami, widoczna grupa starodrzewu parku dworskiego. Na najdalszym 
planie wzniesienia lewobrzeżnej, skarpy nadwiślańskiej. Fot. Z. Myczkowski 

2. Zachodni kraniec Drwini nad Drwinką, w tle ściana Puszczy Niepołomickiej. Fot. Z. Myczkowski 

3. Mikluszowickie dominanty krajobrazowe i kulturowe. Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela i grodzisko-kopiec piaszczysty nad Rabą. 
Widok od południa. Fot. Z. Myczkowski 

4. Staw w Drwini uzupełnia krajobraz wsi zawieszonej między Puszczą Niepołomicką a biegiem Wisły i Raby. Fot. Z. Myczkowski 

5. Wśród łąk na wschodnich obrzeżach Drwini dominują wieże wiertnicze i urządzenia do eksploatacji ropy. Fot. Z. Myczkowski 

6. Osiemnastowieczny dwór drewniany w Bieńkowicach bieli się zza konarów parkowego samotnika. Fot. Z. Myczkowski 

7. Tradycyjna zabudowa Dziewina, spichlerz w zagrodzie nr 28. Fot. Z. Myczkowski 

8. „Pasiasta" chałupa z Drwini, jeden z wariantów tradycyjnego malowania zrębu. Fot. Z. Myczkowski 

9. Zrębowy dom z Wyżyć (nr 18), poprzedzony tradycyjnym wiejskim ogródkiem-zielnikiem. Fot. Z. Myczkowski 

10. Bieńkowice, bielona chałupa drewniana w otoczeniu drzew owocowych. Fot. Z. Myczkowski 

11. Architektura militaris w krajobrazie Mikluszowic. Widok z południa na centrum wsi z kościołem i grodziskiem. Na pierwszym pla-
nie ostróg typu Ringstand 58 c (typ zwany „Tobruk"), element niemieckiego rygla obronnego z czasów drugiej wojny światowej. 
Fot. Z. Myczkowski 

12. Świniary, nawarstwianie się historii - przydrożna kapliczka z początku XX w., kryjąca starszą rzeźbę Chrystusa upadającego pod 
krzyżem, w latach siedemdziesiątych „upiększona" lusterkami. Obok mogiła austriackiego oficera poległego w 1914 r. Całość obra-
mowana starodrzewem. Fot. A. Siwek 

13. Drwinia, kapliczka św. Jana Nepomucena nad Drwinką, na zachodnim skraju wsi. Fot. Z. Myczkowski 

14. Figura św. Floriana chroniąca Mikluszowice od ognia, w tle sad przydomowy. Przykład historyzmu końca XIX w., wpisanego 
w wiejski krajobraz. Fot. Z. Myczkowski 

15. Cmentarz w Mikluszowicach, nagrobek z końca XIX w„ z bocheńskich warsztatów rzeźbiarzy- kamieniarzy. Fot. A. Siwek 

16. Kontynuacja lokalnej tradycji - płot pleciony z wikliny w Dziewinie, w tle warzywniki i ściana Puszczy Niepołomickiej. Fot. Z. 
Myczkowski 
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The Protection of Values 
of Cultural Landscape and Environment 
to Be Included in the Management Plan 
and Local Development Plan of a Commune. 
(Summary) 

The changing social and economic situation and the following inside and outside 
changes in the country, the changes in political system; the need for democracy under-
stood often as unlimited freedom of action, market economy as well as a wish to catch 
up with decades gone by, apart from the obvious advantage for everybody, are of great 
threat for the cultural heritage. This phenomenon is applicable to local, regional and 
national level. Therefore, it is necessary to launch intensive works in order to create 
the largest scientific and methodological framework for conservation activities in all 
aspect of cultural landscape protection. Considering the current knowledge and public 
awareness it should be combined with the protection of natural environment. Culture 
and nature are inseparable elements of civilisation and their common protection a sim-
ple interpretation of its level. 

The team from the Regional Centre of Studies and Cultural Landscape Protection in 
Cracow spent almost two years to develop the Chart of Cultural Heritage of Locality. 
It was elaborated to implement fundamental tasks of the Regional Centre as the local 
branch of the Monument Documentation Centre in Warsaw. The subsequent, improved 
versions of the attempts to register completely and record the cultural environment 
thus the landscape being its face within a locality has several times been presented 
before a national forum of regional centres. The Chart manual is being developed at 
present. The fragments of the manual have been presented below in order to famil-
iarise the idea of methodology proposed for a comprehensive treatment and the record 
of cultural heritage for the needs of the contemporary conservation service. 
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Part I (and II) 

Instructions 
to the Chart of Cultural Heritage of Locality 

Based on the fundamental method of analysis and synthesis the register of resources (cultural and natural) that facili-
tate further development and actions is and most likely will be subjected to the development of all earth science and arts. 
The material presented is an attempt to answer the challenge of reality that sets forth the tasks for conservators and sup-
ports the science. 

The fundamental principle of the "Chart" is to provide for the issues of the cultural heritage of locality within its admin-
istrative borders (cadastral borders including changes up till the modern times) which apart from the historical factors is 
also of pragmatic importance. This "entire historical cultural environment" formed since the mid-twentieth century seems 
to be the most justified one to be selected and adopted as the unit of "measurement" applied to cultural environment. The 
principle of the proposed recording system is the entirety, referred to, which focuses on the shape of locality as its histor-
ical land system as well as the historical recording, traditions (so called immaterial values) to the material collection of 
cultural heritage wealth, studied and unstudied, existing and non-existing, confirmed by sources from archaeology to so 
called movable and immovable historical monuments (the latter also understood as the entire town and rural planning). 

This approach seems to be (including the extensive historical and source elaboration in the substance division of the 
chart) a modern procedure to gather arguments as the result of thorough scientific knowledge. In turn, it is the main tool 
in any conservation activities, so badly needed for example in the development of modern management plans that stimu-
lated the contemporary life and future shape of particular localities, regions and the entire country. 

R E C O R D I N G P U R P O S E A N D R U L E S 

The Chart has been elaborated to fulfil the fundamental statutory task of the Centre, that is, to document cultural envi-
ronment, its recording from cultural landscape to the detail of art, in accordance with the protected subjects as set forth in 
the amended Act on Protection of Culture and Museums. The Chart is to indicate the condition of resources and studies 
when being drawn up (for particular sections) as well as to overview and provide information about the need for the 
research program in particular section once it has been drawn up. It is to be a synthesis of "conservation work regarding 
a locality". The Chart is open to be filled out in all its sections by future studies with the development of knowledge and 
discoveries in particular fields of science associated with the cultural heritage protection. 

The Chart of cultural heritage of a locality is in general divided into two parts: main sheet and fourteen detailed certifi-
cates; they have their own guidelines and legends. This system reflects the construction of a software and it has been devised 
as substantial "foundation" for the most modern computerised usage as far as data processing and its availability goes. 

Charts and certificates are going to be filled out with information existing in the conservation files and file collections 
of scientific units, archives, book collections, museums, private collections and elaboration and they will be updated on 
day-to-day basis. The novelty here is that the existing and lost historical forms and cultures of a given locality have been 
gathered on one sheet, as well as their source confirmation and dates from the Stone Age to the modern times. 

Whereas fourteen particular theme sections referring to the subject matter of protection contain several innovative 
depictions which in contrast to the approach to the "historical monument" try to enlarge this approach to the cultural envi-
ronment. The "Chart" aims to create a conservation work regarding a locality which in its entirety from the landscape 
within its cadastral borders (administrative) up to the detail of art is accepted as the value of culture. These "new" depic-
tions include: section I - Landscape, section III - History, section IV - Church and lay institutions, section V - Immaterial 
values, section VII - Village - rural planning and the system of data confirming in seven source groups (section XIV). 
Other sections, that is, II - Archaeology, VI - City, VII - Movable Historical Monuments, XII - Ethnography, XIII -
Museums, archives, book collections were recorded according to the an established and verified in practice procedure 
models (mainly, so called, green and white cards and alike conservation recording subject matter charts). Here an attempt 
was made with respect to particular certificates to achieve only a form of certain modifications and improvements of 
established models. 

T H E C H A R T S Y S T E M . S U B S T A N C E S C O P E 

Main sheet of the Chart constitutes a synthetic picture, a key to the condition of documentation of cultural environment 
of a given locality. 

It is a recording of that condition in 13 sections referring to the subject matter of protection pursuant to Art 5 the Act 
on Protection of Culture and Museums dated February 15, 1962 as later amended. I. Landscape, II. Archaeology. III. 
History, IV. Church and Lay Institutions, V. Immaterial Values, VI. City Planning, VII. Rural Planning, VIII. Historic 
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Greens, IX. Industrial and Technical Historical Monuments, X. Construction and Architecture, XI. Movable Historical 
Monuments, XII. Ethnography, XIII. Museums, Archives, Book Collections and recordings of studies and scientific con-
firmation in the section XIV. Sources. This division has been based on differentiation applied in scientific disciplines 
related to the knowledge of cultural heritage and its protection. The code of recording is effected in two stages: 

Stage I - assumptions (opening) of Chart filled out only on main sheet (and the collection of index cards and notes as 
attachment is divided into two degrees: 

-degree I.: assumptions 
- degree 2.: a parallel verification and current supplements 

Stage II completion of Chart on the second copy of main sheet (including the collection of detail certificates supple-
menting main scientific content of the Chart). 

Stage I encodes in the form: " O " (empty circle) o r : " 3 " (a circle half filled in red, hereinafter referred to as semi cir-
cle) the following information: 
- statement that a given element or form of cultural heritage (specified in one of the thirteen said sections) is existing or 

existed in a given locality. This fact is noted as a " 3 " (semi circle) in appropriate field as to the subject matter and peri-
od (for instance. Section VIII Historic Greens, item 2 Manor gardens, column: second half of the 18th century) and in 
column "ela" (elaboration) of section XIV Sources (it means that a trained person filling out (making) the Chart found 
in this section according to the basic literature (in this given example for instance "Ogrody Polskie" by G. Ciołek) the 
fact that the manor garden existed in the second half of the 18th century and the person enters into attachment file that 
such information is to be found in the said book on page 126) - the manner of these remarks has been described further 
in the instruction as well as the entire collection of sources for the introductory stage for particular sections, 

-indicating in the appropriate box as " O " (empty circle) a presumption or not fully confirmed fact that a given form or 
element of cultural heritage is found in a given locality. This fact may be entered only by a specialist in a given section 
based on knowledge of his/her field of science (among others, iconography, old photographs). The subject matter and 
source of the presumption is entered in a file-attachment to an introductory sheet of the main Chart, for instance, a cone 
city the 18th century based on area study (S. Kołodziejski, 1993 0 5 20) 

The second stage (supplementing and completing the Chart) is effected exclusively on the basis of making and filling 
out detail certificates and it includes: 
- transferring, confirming (verification) of data from the introductory sheet and files attached therein, 
- completing documented (based on a complete review of studies) data about forms and elements of cultural heritage 

resource: 
• in sections 
.in set of sections (Chart "full" but "open" for a permanent supplementation due to the development of knowledge, dis-

coveries and studies, etc.) 

The second main sheet is the code for this stage filled out with a mosaic of "full circles" with the attached collections 
of filled out detailed certificates. 

To recapitulate one may say that: 
- firstly in the first stage we get an answer to the question: 

what existed or is existing in a given locality and has been initially confirmed (in the literature or evidenced). 
- secondly in the first stage: what existed or is existing but requires further studies. 
- in the second stage we get an answer to the question: how many, of what features, confirmed where - forms and ele-

ments of heritage exist or existed in a given locality and: what are they features, the role in landscape, history periods, 
in modern forms of protection. 

Examples of specimen of main sheet of the Chart, blank and filled out for the first stage (a. filled out by a trained per-
son and 2. Stage I supplemented or filled out by specialist) and sheet of initial confirmation - files attached. 

The material which has been presented reports on the Chart works as it has been indicated in the title but it also applies 
in fragments to a Chart manual including the implementation of its initial stage - the assumptions of the Chart for a given 
locality. Intensive works are underway to fill out this stage for a given locality. They introduce on the on-going basis tech-
nical improvements and sometimes substantial solutions of the manual, also for its second stage: filling out detailed cer-
tificates and full completion of the main sheet. 
It is important that the Chart should be made firstly for these localities that have a scarce conservation documentation in 
the archives of PSOZ and which require current references and conservation guideline to at least the numerous nowadays 
gmina plans. Then the PSOZ and the Regional Centre acting collectively as indicated by a person making the Chart or 
specialist verifying partially presented cultural heritage and their initial qualification for a particular forms of protection 
(right hand side columns) will be able to protect efficiently and comprehensively in the said plans cultural heritage while 
advising on them. It may be of material assistance in the works of the overloaded presently services related to all forms 
of preserv ation of heritage, nature and landscape. 
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F I N A L R E M A R K 

The complementariness of entry and its substance scope of the Chart, its necessary division into two stages of imple-
mentation and expected usefulness and thus an urgent need to make it effective result in the authors' suggestions to devel-
op the instruction in two volumes, one for each stage. It is additionally supported by the fact that at least the regional scope 
of the Chart application and may be the national scope should include a certain testing period of its practical verification 
in the larger scale (for instance, including the entire scope of operation of a given Centre or several Centres). The labouris-
ness of actions but also a possibility to effect several scores of Charts within among others cultural OPERAT under the 
plans o national parks protection, is of incentive nature for the Cracow Centre to implement the said motion. 

D E T A I L E D C E R T I F I C A T E S 

The main Chart reflects data included in the detailed certificates that are identical in their themes with the main Chart. 
Its application has been exemplified by the Drwinia commune in the Cracow Province (Part II. The study of cultural and 
landscape resources of a commune according to the method Charts of Cultural Heritage of Locality exemplified by the 
Drwinia commune) 
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VI. CITY-CITY PLANNING CERITF1CATE 6.3 SYMBOL NAME OF LOCALITY | 
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Part III 

Instructions to Simplified Chart of Cultural 
Heritage of Locality as exemplified by the study 
of cultural and landscape resources of the 
Świątniki Górne commune 

The Chart of cultural heritage of locality (consisting of 25 fragmented certificates) which if completely filled out con-
stitutes de facto "conservation monograph" of a historical cultural landscape of the studied locality and which in order to 
be fully elaborated requires a lot of time and a very highly qualified interdisciplinary team of specialists. We present here 
a very simplified version being the continuation of the elaboration that was a starter for the Chart elaboration according 
to its basic version. It facilitates to register relatively in a short time and efficiently and assess the condition of the cul-
tural landscape resources of a locality. Once accepted, as assumed, the application of this Chart in the further stage of the 
Program will contribute to the full registration of cultural landscape of all localities of Poland. 

E N T R Y P U R P O S E A N D M A N N E R O F R E G I S T R A T I O N 

The Chart has been developed to document a cultural landscape of locality. It is to indicate the condition of resources 
and research upon its making (for particular sections) as well as to review and inform about the need for studies in par-
ticular sections following its making. The Chart is to be a synthesis of cultural landscape when the studies are closed based 
on the current knowledge with respect to all sections. The chart is an open collection for the continuation of studies in all 
its sections with the increased knowledge and discoveries in particular fields of science related to the protection of cul-
tural landscape. The manners of entry as proposed aim for a relative simplicity for persons who have some experience in 
research and conservation or even for those who have been promptly trained and whose work is supervised as to its sub-
stance by conservation specialists. 

C H A R T S Y S T E M . S U B S T A N C E S C O P E 

The cultural landscape Chart of a locality consists of four pages A-4 format, printed on both sides. The following ele-
ments are on the first page: 
1. title 
2. name of locality, gmina and its province 
3. phisiographic region according to J, Kondracki 
4. JARK region according to .1. Bogdanowski 
5. table listing historical structures found in a given locality in particular historical phases and the typological division 

adopted 

Historical phases have been divided into 

I. Location period 17th-18th century 
II. Długosz times 15th/16th century 

III. Mieg Map 18th/19th century 
IV. Cadaster mid 19th century 
V. WIG map Thirties of 20th century 

VI. Current condition 1996 
VII. Assessment 

6. Local landscape 
7. Local landscapes 
8. Selected landscape elements in historical phases consisting of: 

a. area coverage: dense forest, tree standings enclave, areas without forest 
b. rural and city system 
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village 
I. close: with a square and many roads 

II. concentrated: zones, many zones, farmsteads 
III. dispersed: many farmsteads, seclusion 
c. field expanse (structure pattern): radial, sections, field, irregular, not established 
d. water system: river, pond, lake, mill-race, canal, swamp-marsh 
e. roads and bridges: route, local road, dam, transfer, bridge 

The following elements are on the second page: 
- historical data of the landscape and description of current condition: 
- historical data of spatial system and the description of current condition 
- Old Polish names of localities 
- Historic greens 

The following elements are on the third page: 
- historical monuments of architecture, construction and art including the assessment of modern construction 
- basic calendar of a locality 
- archaeological stands 
- basic literature, conservation documentation, iconography and cartography 

The map of locality at the scale 1:100 including information from first, second and third pages is on the fourth page/ 

Restoration criteria 

They have been developed in accordance with the adopted method (JARK-WAK, Prof. J. Bogdanowski) that distin-
guishes three fundamental action stages: to specify resource, to restore and guide. 

Value degree Value criteria 

I. Well preserved substance, form and content 

II. Devastated substance, form and content 

III. Devastated elements (as above) 50% / 50% 

IV. Modern systems without any conservation reservations 

V. Modern systems with many historical elements preserved 

VI. Modern systems contradictory to historical traces 

The referred to the assessment of entire localities with respect to eight fundamental cultural heritage resources: archae-
ology, history, rural and city planning, architecture and construction, movable historical monuments, ethnography and cul-
tural landscape 

As the result the division into the following categories have been arrived at: 

- localities with the preserved historical cultural landscape (1, 11) 
- localities with the cultural landscape of monumental features (II, III) 
- localities with traditional cultural landscape (III, IV) 
- localities with cultural landscape with the preserved historical elements (V, VI) 

Formulation of conservation guidelines: 

This has enabled to adjust localities to the conservation zones: 
- reserve zone (mostly in localities or in their parts of supra-regional significance with respect to the cultural heritage 

resources and landscape where any planning or investment should be subordinated to the protection of culture). It is 
proposed to establish culture reserves in these areas. 

- park zone (mostly in localities or in their parts of valuable of regional rank cultural heritage and landscape where the 
said actions should compulsorily include the requirements of culture protection). It is proposed to establish culture 
parks in these areas. 

- conservation zone (mostly in the localities where structures and buildings recorded by conservators are found and 
which are of significance for a local landscape. Their individual protection including a view foreland should consti-
tute a rule for conservation activities in the form of established zone. 

- conservator's interference zone proposed for all localities or their part where some aspect (feature) of cultural her-
itage appears which requires conservation (for instance, to continue the building features or other cultural traditions 
of landscape value). 
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CULTURAL LANDSCAPE CHART OF VILLAGE Numer: 
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HISTORICAL DATA ON LANDSCAPE AND DESCRIP-
TION OF PRESENT CONDITION 

1885 - "a village in a hilly area covered with deciduous forest, 
fertile soil; consists of dispersed houses around pond which is 
supplied by a stream flowing in from the Górka Mountain and 
further to Wilga", 
1963 forest: Borzyna and Poręba 

A valley village in a hilly area with preserved enclaves of tree 
standings along streams, with highly dispersed many hamlets, in 
general shapeless drawing of built-up area. A relative small num-
ber of structures from the tum of nineteenth and twentieth cen-
tury are preserved with dominating contemporary highly dis-
persed buildings with a single manor feature of plots. In general, 
landscape values may be qualified do group V according to val-
orisation of J. Bogdanowski, that is, a system historically trans-
formed but well-stocked or poorly legible form dominated by 
contemporary built-up areas and development of open land-
scape. 

H I S T O R I C A L DATA TO SPATIAL SYSTEM AND 
DESCRIPTION OF PRESENT CONDITION 

1470-80 according J. Długosz: farm, village administration 
office with 1 open-field, 10 serfs' open fields, inn 
1885 - large property: 86 units of land measure, 24 meadows and 
gardens, 34 pastures, 94 forest smaller property: 152 units of land 
measure, 27 units of meadows, 12 of pastures and 6 of forest. 
1963: hamlets: Kaimówka, Kulerzówka, Na Debrzy, Poręby 

Starting from Mieg map, through cadastral condition and inter 
war period, the village's profile in its rural system is dispersed 
type of built-up with many hamlets of grouping type which have 
been transformed to present single system of distribution and 
forming settlement lots. The field offset both referred to in catho-
graphic sources as well as current sources is specified as irregu-
lar with clear modern tendencies blurring historical context. The 
entire rural setting of the village should be described as of rela-
tive low value, however recommended to be qualified to 
Conservation Intervention Zone in order to preserve and contin-
ue local vernacular built-up features and village parts. 

OLD POLISH LOCAL NAMES PRESERVEDD 

1963 - Local names persevered 1 (hamlets and village parts 
Kaimówka, Kulerzówka, Na Debrzy, Poręby 2) physiographic 
structures: forest (Borzyna, Poręby), fields (Kaimówka, 
Kamieniec, Kulerzówka, Skotnicza, Tylkówka), meadows 
(Dolskie) 

HISTORIC GREENS 
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ARCHITECTURE, ART AND BUILIDNG MONUMENTS 
INCLUDING A S S E S S M E N T O F C O N T E M P O R A R Y 
BUILDINGS 

1. FIRE-STATION, wood c. 1920 
2. FARMSTEAD No. 12, owner Helena Król 
a. brick house, 1932 
b. barn wood 1926 
1. HOUSE No. 9 owner Michalina Kozłowska, wood c. 1920 
2. HOUSE No 13, owner Irena Tylek, wood, 19 t h /20 t h century 
3. HOUSE No 23, owner Tadeusz Szczyrek, wood, 1935 
4. HOUSE No. 42, owner Stanisław Soltys, wood c. 1865 
5. HOUSE No 66, owner Anna Pyrtek, wood, c. 1900 
6. HOUSE No 76, owner Zofia Gornisiewicz, brick, c, 1900 
7. HOUSE No 79, owner Antonina Galass, wood c. 1900 
8. BARN in FARMSTEAD No. 33 owner Jozef Gubała, wood 

c, 1920, developed c. 1960 
9. BARN in FARMSTEAD No. 43 owner Jan Hosadyna , wood 

c. 1930-1935 
10. BARN in FARMSTEAD No. 110. owner Leon Malucha, 

wood c. 1920, developed c. 1950 

BASIC CALENDAR 

1470-80 according to J.Długosz: squire Olszowski from 
Koszno, farm, administration office with one corn-field, 10 
serfs' corn-fields, inn; tithes from farm and administration office 
are owned by parish church, from the rest of the village to 
Gonowow district in Cracow cathedral. 
1490 Jan Olszewski sells its part to Maciej Pornicki for 70 mon-
etary units 
1885 ownership of J and T Mieszkowski 
19 th/20 ,h century - smithy 

A R C H A E O L O G I C A L STANDS 

Stand " silicon axe - Neolithic 

BASIC LITERATURE, 
CONSERVATION DOCUMENTATION, 
ICONOGRAPHYIC SOURCES AND CARTOGRAPHY 

• Geographic dictionary volume 10 p. 511 
• File of the Historical and Geographical Dictionary Section in 

the Cracow province in the Middle Ages; PAN Cracowlog 
Encampmen t 
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MAP TO A SCALE OF 1:10 000 
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LEGENDS 

1) KEY TO TABLE: STRUCTURES 

1. Archaeology 4. Movable monuments 

Prehistoric burial ground 

Powerful city 

Cave settlement 

Settlement 

Workshop 

Chapel, road cross 

Furnishings (painting, sculpture, folk art) 

5. Ethnography 

2. History 

War cemetery 

Place of national remembrance 

Historical decision-making centre 

3. Architecture and building 

Sacral architecture 

Castle 

Defence building 

Utility building 

architecture of residences 

farm 

house 

auxiliary building 

industrial building 

Industrial and folk art centre 

Place of cult 

Traditional customs 

6. Historic greens 

Alley 

Cemetery 

Park , garden 

7. Village planning 

Historical village system 

8. City planning 

Historical city system 

9. Cultural landscape 

Positive dominant 

Negative dominant 

Accent 



2) KEY TO TABLE: LOCAL LANDSCAPES 
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3) KEY TO TABLE: SELECTED LANDSCAPE ELEMENTS IN HISTORICAL PHASES 

Area coverage 

1. Dense forest 

2. Dissected forest 

3. Tree standings enclave 

4. Forestless area 

Village and city system 

1. Village 

1. Well-stocked 

A square 

B many road 

II. Closed 

A.zones 

B. many zones 

C. hamlet 

III. Dispersed 

A. Many hamlets 

B. Single 

2. City planning 

1 

II 

III 

IV 

Cultural forms of land features 

1. no built-up areas 

2. well-stock built-up areas 

3. closed built-up areas 

4. dispersed built-up areas 

Field setoff/ Built-up area system 

Field setoff 

1. radiant 

2. field 

3. soil 

4. corn field 

5. irregular 

6. not established 

Water system 

1. river 

2. pond 

3. lake 

4. mill stream 

5. canal 

6. marsh 

Roads and bridges 

1. route 

2. local road 

3. dam 

4. transport 

5. bridge 
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