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Jak wynika z prowadzonych badań, turyści 

wybierając wieś jako miejsce swego 

wypoczynku wymieniali zazwyczaj następujące 

powody: 

 
•możliwość spokojnego odpoczynku w naturalnym, 

wiejskim środowisku (czynnik dominujący) 

* chęć spędzenia urlopu w ulubionym krajobrazie 

* walory zdrowotne terenów wiejskich 

* koszty pobytu 

* możliwość bezpośredniego kontaktu z rodziną wiejską 

* możliwość poznania innej kultury, obyczajów, tradycji 

ludowej 

* chęć zmiany dotychczasowego sposobu wypoczynku. 
                                                        /Krystyna Żelazna, Magdalena Woźniczko-2005/ 



Na Kurpiach… 



Kilka definicji: 

     Według „Słownika Socjologicznego" „dziedzictwo kulturowe rozumiemy 
jako treści i dobra kulturalne, przekazywane (nadawane i odbierane)  
w czasie i w przestrzeni, podlegające społecznemu wartościowaniu, 
zazwyczaj uważane za ważne i doniosłe zarówno dla teraźniejszości 
danej zbiorowości, jak i dla przyszłości. Są to głównie takie elementy, 
jak normy społeczne, wzorce działania, obyczaje, wierzenia, sposoby 
myślenia, wytwory materialne" (K. Olechnicki, P. Załęcki, 1997, s. 255).  

  

 W potocznym rozumieniu dziedzictwo oznacza wartość (materialną  
lub niematerialną) przekazaną nam przez przodków (spokrewnionych 
lub po prostu wcześniejszych mieszkańców danego miejsca). 
Dziedzictwem jest cenna nieruchomość, budynek, przedmiot, wartość 
historyczna, kulturowa lub duchowa. Bardzo istotny jest fakt, iż jeśli 
jakaś wartość jest zwyczajowo uznana za dziedzictwo, to aktualnie 
żyjące pokolenie jest moralnie zobowiązane przekazać ją swoim 
następcom (dr Bogdan Jaroszewicz) 

. 
  



Turystyka wiejska: 

 oznacza każdą formę turystyki 
realizowanej w  środowisku wiejskim, jest 
spowodowana chęcią odpoczynku w ciszy 
i spokoju, w wiejskim otoczeniu,  
z możliwością korzystania z zasobów 
naturalnych i kulturowych oraz 
uczestniczenia  w  życiu  wsi 

 

 



 

 O jakich elementach dziedzictwa 

kulturowego wielkopolskich wsi ważnych 

dla agroturystyki można mówić? 

• zwyczaje i obyczaje ludowe 

• tradycyjne „wiejskie” zawody 

• architektura i kształtowanie krajobrazu,  

w tym organizacja siedliska  

• kulinaria 



Wielkanoc w gospodarstwach 

agroturystycznych 
• Oferta wielkanocna czyli przyjmowanie gości na 

pobyty obejmujące Święta, z gwarancją 

uczestniczenia w wydarzeniach religijnych   

i kulturowych oraz świątecznego, tradycyjnego 

poczęstunku,  

• Oferta edukacyjna w okresie wyprzedzającym 

Święta, gdzie dzieci/młodzież uczą się  

w gospodarstwach wykonywania wielkanocnych 

„gadżetów”, jak palmy, pisanki, mazurki, szukają 

gniazdek przygotowanych przez zajączka, itd., 



Wielkanoc w gospodarstwach 

agroturystycznych 

Dzieci robią palmy wielkanocne  

u Jolanty Bruździńskiej w Łubowie 

Pisankowy bukiecik  

na wielkanocnym stole 

Święcone u Państwa Robakowskich  

w Sławnie 



  

Misterium Męki Pańskiej 

GÓRKA KLASZTORNA k. Łobżenicy 

Od przeszło 25 lat  

w okresie Wielkiego 

Postu odbywa się tutaj 

trzygodzinne 

przedstawienie 

dokumentujące ostatnie 

chwile Jezusa. Gra  

w nim osiemdziesięciu 

aktorów. Rokrocznie 

każde misterium 

obserwuje min. kilkuset 

widzów W organizację 

misteriów 

zaangażowane są 

okoliczne gospodarstwa 

agroturystyczne, które 

przyjmują widzów na 

noclegi i organizują dla 

nich wyżywienie.  

Górka Klasztorna to  najstarsze 

na ziemiach polskich miejsce 

kultu maryjnego. W 1079 r. 

Matka Boża objawiła się w tym 

miejscu pasterzowi. Dzisiaj 

słynie z cudownego obrazu 

Matki Bożej Góreckiej oraz 

studzienki, w której woda ma 

cudowne właściwości 



Jakie zwyczaje związane z Wielkanocą żyją? 

Palmy kurpiowskie 

Palmy wielkopolskie 

Kołatki 

Wielkanocny  

zajączek 

Pisanki 

Straż przy Grobie Pańskim 

„Turki” w czasie rezurekcji 

Święcenie pokarmów „Baba” 

Mazurki 

Baranek 



Zwyczaje wielkanocne  
 Wielkanocny Poniedziałek był świętem radości. Najważniejsze było 

polewanie wodą, czyli „śmigus-dyngus”. Po wsiach wędrowały także 

gromady przebierańców. Wśród śpiewu, okrzyków i wrzawy wypraszano 

smakołyki ze świątecznych stołów. Chodzono z niedźwiedziem odzianym 

w słomę i grochowiny, któremu towarzyszyli baba, kominiarz, jeździec na 

koniu. Prowadził go Cygan - prowadziciel, który przygrywał gromadzie na 

skrzypcach.  Do tej pory w Chorzeminie k. Wolsztyna (w powiecie 

wolsztyńskim jest 49 gospodarstw agroturystycznych) miejscowa młodzież 

organizuje barwny pochód przebierańców  pn. „Siwki”. 

„Siwki wielkanocne” w Chorzeminie k. Wolsztyna 



c.d. „Siwków…” 



Agroturystyka, a tradycyjne 

wiejskie zawody 
Na przykład kowal…. 

Gospodarstwo agroturystyczne „Stara chata u kowola”, Krzysztof Pieśniak, Kluczewo 



Młynarstwo a agroturystyka…. 

Ruda Młyn  

k. Rogoźna 



Plecionkarstwo a agroturystyka 

 

Wielkopolskie zagłębie plecionkarskie – powiat nowotomyski 



Garncarstwo a agroturystyka 

Pracownia 

garncarska  

w gospodarstwie 

agroturystycznym 

  

Hanna i Janina 

Maćkowskie 

Boruja 



Rękodzieło – hafty wielkopolskie 

Tradycyjne hafty 

wielkopolskie to 

generalnie hafty „białe 

na białym” 



Serweta snutkowa wykonana przez Marię 

Krysztofiak, Golina 2013 

RĘKODZIEŁO - hafty 

Haft pałucki 

Haft biskupiański 

Haft szamotulski 



Architektura i organizacja przestrzeni 

Już w 1659 r. Łukasz Opaliński [1669] zwrócił uwagę  

na lokalną specyfikę budownictwa w Polsce, odmienną  

od kanonu śródziemnomorskiego: „Tam dach może być 

płaski, kamieniem położony, tak że po nim chodzić możesz. 

U nas dla deszczów i śniegów taki być nie może…” /za 

Zbigniewem Radziewanowskim/[cyt. za Gloger, 1907, s.272]. 

Bogatym dwory i pałace budowali fachowcy. Biedni – 

budowali się sami. Tradycyjna architektura regionalna 

(wernakularna, „bez architekta”) jest architekturą 

pragmatyczną, której cechą charakterystyczną jest pełna 

zgodność czynników kształtujących, to znaczy funkcji, 

konstrukcji i formy. Spójność i logika wzajemnych relacji tych 

trzech elementów decydowały o naturalnej harmonii, 

właściwej obiektom tradycyjnej architektury.  

 



Osadnictwo olęderskie 

Rejon zamknięty linią: Pniewy–Lwówek–Pszczew–Trzciel–Zbąszyń–Wolsztyn-

Rakoniewice od początku XVIII wieku stał się terenem intensywnego osadnictwa 

olęderskiego, któremu zawdzięczmy dwie specyficzne grupy osad: zbliżone do 

rzędówki lub luźnej ulicówki oraz typ osady samotniczej rozproszonej. Osada 

samotnicza leżała na prostokątnym pasie wykarczowanego terenu, a zabudowania 

zlokalizowane były pośrodku i posiadała własną drogę łączącą z traktatem 

głównym. Zagroda osadnika olęderskiego składa się najczęściej z trzech 

wolnostojących budynków: chałupy i budynków gospodarczych (chlewa i stodoły) 

rzadziej wozowni kurnika i drewutni. Uprawiano tu chmiel i wiklinę i budowano 

związane z tym specyficzne formy budynku inwentarskiego, w którym występuje 

tzw. trempel – wysokie poddasze pełniące funkcję spichrza lub suszarni. 



 OLANDIA – gmina Kwilcz 



Zachodnia Wielkopolska 

Waberscy „Chata pod Żurawiem” 

„Jansówka” Kuźnica  

Zbąska 

Violetta Świergiel 

Przyłęk 



Boruja 
  

Pracownia 

garncarstwa  

w 

gospodarstwie 

agroturystycz-

nym  

Hanna i Janina 

Maćkowskie 

Gospodarstwo 

„Pela i Wacek” 

- noclegi i sala 

weselna 



Gospodarstwo agroturystyczne – 

baza noclegowa w adaptowanym 

na cele mieszkalne budynku 

mieszkalno-inwentarski – Anna 

Hoffman, Zaborowice, gmina 

Bojanowo 



kapliczki dziękczynne 
Krzyże, 

kapliczki, 



Wyjątkowym 

zjawiskiem są 

powszechne w 

trójkącie pomiędzy 

miastami Krotoszyn, 

Kalisz, Ostrzeszów 

wysokie krzyże i słupy 

przydrożne zdobione 

kilkoma, a nieraz 

kilkunastoma 

płaskorzeźbami lub 

rzeźbami. Taka forma 

krzyży znana tu była 

już w XVIII wieku. 

Nawiązali do niej  

i rozwinęli, każdy  

w swoim stylu, dwaj 

dziewiętnastowieczni 

rzeźbiarze ludowi – 

Paweł Bryliński i 

Franciszek Nowak. 

Krzyże przydrożne 



Organizacja przestrzeni w zagrodzie - 

ogrody i ogródki 

Kompozycja tradycyjnego przedogródka podporządkowana jest jego podstawowej 

funkcji – reprezentacyjności. Przedogródek jest miejscem, w którym przenikają się 

trzy typy przestrzeni – publiczna (ulicy), prywatna (posesji) i ściśle prywatna 

(domu). Obficie stosowano tu rośliny zimozielone i kwitnące, te odznaczające się 

żywymi barwami, zapachem i wysoką zawartością substancji czynnych, te same, 

którymi zdobiło się kapliczki i ołtarze z okazji świąt kościelnych. Charakteryzowała 

je ozdobna oprawa wejść, elementy roślinne lub rzeźbiarskie symetrycznie 

ustawione po obu stronach wejścia na posesje i do budynków, ciąg nasadzeń 

bylinowych lub małych drzewek zdobiący drogę, która prowadzi do drzwi 

domostwa. Symetria i rytm szczególnie rzucają się tu w oczy. Dobór gatunków do 

ogrodu frontowego jest również charakterystyczny. Nie może w nim zabraknąć 

roślin zimozielonych (np. Buxus sempervirens, Hedera helix, Mahonia aquifolium, 

Taxus Baccata) kolorowo kwitnących (Rosa sp., Cosmos, Rudbeckia sp., Phlox 

sp., Dianthus barbatus, Amaranthus caudatus, Campanula medium, Alcea rosea, 

Delphinium x hortorum, Dahlia hybrida, Lilium bulbiferum,) pachnących (Mathiola 

odorata, Hesperis matronalis, Reseda odorata) i ziół (Calendula officinalis, Mentha 

x piperita, Salvia officinalis, Ricinus communis, Aconitum napellus, Arhemisia 

abrotanum, Ruta graveolens). 

 



Bukszpan /gryczpan/ Bluszcz Mahonia  

Onętek Rudbekia Floks Goździk brodaty 

Szarłat Dzwonek  Malwy Ostróżki Dalia Lilie 

http://www.vasilakos.gr/site/components/com_virtuemart/shop_image/product/df1e06d81dffcb120526e1c523c4a884.jpg
http://www.bbc.co.uk/gardening/plants/plant_finder/images/large_db_pics/large/buxus_sempervirens_suffruticosa.jpg
http://sunkistvillashoa.com/images/shrubs_ground_cover/Hedera helix HAHNS.JPG
http://www.greenscenelandscape.com/images/Plants/Mahonia_aquifolium.jpg
http://www.annualsperennials.com/images/cosmos.jpg
http://www.atlas-roslin.pl/foto/js-rudbekja.dwubarwna.PICT5266.htm
http://www.bluestoneperennials.com/images/items/350x350/DIANTHUS_barbatus_Indian_Carpet.jpg
http://www.moplants.com/blog/wp-content/uploads/2006/11/amaranthus caudatus.jpg
http://www.backyardgardener.com/tmimages08/280/2/2830.jpg
http://www.types-of-flowers.org/pictures/alcea_rosea.jpg
http://gstuff.co.nz/shop/garden/images/delphinium.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Lilium_bulbiferum_mg-k.jpg


Maciejka Wieczernik  Rezeda Nagietek 

Mięta Szałwia Rycynus 

Tojad Boże drzewko 

Ruta 

Krwawnik kichawiec Słonecznik 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://poppy.blox.pl/resource/laka2.jpg&imgrefurl=http://poppy.blox.pl/2007/07/Marzylam-o-kwietnej-lace.html&h=600&w=400&sz=76&tbnid=PjN3NVWJ5676IM:&tbnh=135&tbnw=90&prev=/images?q%3Dmaciejka&usg=__PbDKFJqIWDfppHTLo8moAzisj4Q=&ei=jZ4PS82_JcXG_gaZ8sw1&sa=X&oi=image_result&resnum=9&ct=image&ved=0CBwQ9QEwCA
http://www.b-and-t-world-seeds.com/images/30622.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Calendula_officinalis3.jpg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.mobot.org/gardeninghelp/images/low/L190-0901020.jpg&imgrefurl=http://www.mobot.org/gardinghelp/plantfinder/Plant.asp?code%3DL190&h=480&w=640&sz=61&tbnid=hYuxetfDGoX4tM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images?q%3DMentha%2Bx%2Bpiperita&usg=__pRi5ggRLCx8sfa-l6TyuoSK7Hnc=&ei=S6APS9jMNZKb_AbjmNyuBQ&sa=X&oi=image_result&resnum=9&ct=image&ved=0CCgQ9QEwCA
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Salvia_officinalis_01_by_Line1.JPG&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salvia_officinalis_01_by_Line1.JPG&h=2112&w=2816&sz=648&tbnid=L9Zp6y6937i2OM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q%3DSalvia%2Bofficinalis&usg=__FbfGGh6dBrQZxq1c0dY73Y5JaBk=&ei=MqIPS8fDL4eD_Abny-mOBA&sa=X&oi=image_result&resnum=6&ct=image&ved=0CBoQ9QEwBQ
http://dtirp.dtra.mil/CBW/graphics/RicinusCommunis.jpg
http://www.about-garden.com/images_data/3890-aconitum-napellus-monkshood.jpg
http://www.atlas-roslin.pl/gatunki/Artemisia_abrotanum.htm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/A_sunflower.jpg


Przedogródek – mniej więcej tradycyjny 

http://gardenpuzzle.pl/projects/show/42432
http://gardenpuzzle.pl/projects/show/42392


Hanna Sudoł 

Ranczo w Dolinie 

Dąbrówka Kościelna 

Ogródki w gospodarstwach  

agroturystycznych 

Demonstracja: „Kwiaty mojego dzieciństwa” 



Wnętrza 

                        Tak jest w niektórych  

                       gospodarstwach w Wielkopolsce… 

Dwór  

Wierzenica Alicja Godawa, Przyborowo 



Stanica Rycerska  

Gospodarstwo Agroturystyczne  

Korwin, powiat słupecki 

Pasje i hobby właścicieli 



Agroturystyka „Wójtostwo” 

Wiesława i Przemysław Kowalscy 

Pyzdry 



Dwór nad Lednicą 

Agnieszka Łomnicka-Falińska 

Rybitwy 



Agroturystyka a zbieranie eksponatów 
Janusz Szkudlarek, Żydowo,  

powiat wrzesiński  



Dziedzictwo kulinarne 
 Kuchnia wielkopolska pozbawiona jest skomplikowanych przepisów, 

egzotycznych przypraw czy wymyślnych zestawów. Pochodzi bowiem w 
pierwszej linii od ubogiej kuchni wiejskiej, opartej na miejscowych 
produktach uzyskiwanych z własnych gospodarstw czy ogrodków. Jest to 
kuchnia ludzi umiejących optymalnie wykorzystać to, co ma się pod ręką. 
Podstawowym produktem jest tu ziemniak, który wszedł do kuchni w XVIII 
wieku. Wielkopolska była wtedy wyniszczona po wojnie północnej, więc tani 
ziemniak zaczął być atrakcyjny. Na dobre jednak zadomowił się dopiero 
w XIX wieku. Poznańska nazwa ziemniaka, czyli „pyra” wzięła się od Peru, 
stąd początkowo wołano na kartofle perki, z czasem nazwa ta przekształciła 
się w pyrki i pyry. Jakie potrawy i produkty są przebojami kuchni 
wielkopolskiej? Na pewno zupa „ślepe ryby” - gotowana bez wywaru 
mięsnego - nie pływa w niej żadne „oko”. Dlatego nazywana jest „ślepą 
rybą”, choć z rybami nie ma nic wspólnego. To postna zupa, w której króluje 
ziemniak. Dalej - szare kluchy z kapustą kiszoną, pyry z gzikiem, 
parowce/kluchy na łachu czyli pyzy z kaczką pieczoną i modrą kapuchą 
oraz plyndze czyli placki ziemniaczane. Poza tym szagówki czyli kluski 
zarabiane z gotowanych ziemniaków z mąką. Najbardziej znanym 
wypiekiem są chyba rogale świętomarcińskie. Innym poznańskim ciastem są 
tzw. rury – kwadratowe kawałki ciasta pieczone na rurze od pieca. Poza tym 
ser smażony, olej rydzowy, przetwory z hyćki, wędzone wędliny, itd., itp..  
 



Działania promujące wielkopolskie 

żywnościowe produkty regionalne  

• Konkurs „Nasze kulinarne dziedzictwo” 

 

 

• Sieć dziedzictwa kulinarnego 

 

 

• Krajowa lista produktów regionalnych 

 

 

• System „Jakość tradycja”  

 



Dziedzictwo kulinarne Wielkopolski,  

a agroturystyka …. 

 Gościniec  

„Gryszczeniówka” 

Gospodarstwo  

Agroturystyczne  

"Kmiecikówka"  

Gospodarstwo  

Agroturystyczne  

„Celinka” 

Gospodarstwo rolne  

Beata i Wojciech  

Walkowiak  

"JANSÓWKA" Ośrodek  

Szkoleń i Rekreacji  

Gospoda Pod  

Rozbrykanym Kucem  

Hermanów 

Gospodarstwo  

Agroturystyczne  

"Karczma Kaliska" 

"Pella&Wacek" Boruja 

Bartosz Sibilski 

Tamarynowa Osada  

Maksymilian Jaśkiewicz  

Leśniczówka EMAUS Stefanowice 

Gospodarstwo  

Agroturystyczne „Ranczo  

w Dolinie” Hanna Sudoł  

AGROTURYSTYKA  

Pławno 



Edukacja w gospodarstwie 

agroturystycznym 

Warunki udziału w sieci zagród edukacyjnych: 

przedsięwzięcie prowadzone przez mieszkańców wsi na 

obszarach wiejskich, gdzie realizowane są przynajmniej 

dwa cele edukacyjne spośród niżej wymienionych: 

• edukacja w zakresie produkcji roślinnej,  

• edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej, 

• edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych, 

• edukacja w zakresie świadomości  ekologicznej i 

konsumenckiej, 

• edukacja w zakresie dziedzictwa kultury 

materialnej wsi,  tradycyjnych zawodów, rękodzieła 

i twórczości ludowej 

 

 

http://www.zagrodaedukacyjna.pl/ 



Sieć zagród edukacyjnych 

Obecnie w Wielkopolsce działa 11 zarejestrowanych w Sieci zagród edukacyjnych 



















Dziedzictwo w rodzinie…… 



Dziękuję za uwagę 


