Kowalstwo artystyczne
jako czynnik rozwoju turystycznego wsi
Urszula Mirosław
Wojciechów to gmina rolnicza, położona w zachodniej
części województwa lubelskiego, na obrzeżu trójkąta
turystycznego Kazimierz – Nałęczów - Puławy. Zajmuje
obszar 8216 ha, z którego 80% stanowią użytki rolne.
Liczy ok. 6000 mieszkańców.
Urozmaicony krajobraz gminy pokrywa gęsta sieć
lessowych wąwozów. Znaczną część zajmują lasy
o łącznej powierzchni 450 ha. Północny skraj gminy
znajduje się w granicach otuliny Kazimierskiego Parku
Krajobrazowego, a najważniejszą rzeką gminy jest
Bystra będąca prawobrzeżnym dopływem Wisły. Jej
dolina uznawana jest za regionalny korytarz ekologiczny,
mający istotne znaczenie dla mikroklimatu terenów
uzdrowiskowych.
Historia i zabytki
Źródła kościelne odnotowują nazwę „Woycechow"
w 1328 roku, jednak odnalezione relikty wskazują na
osadnictwo już w VIII wieku. Dogodne położenie, przy
trakcie z Krakowa na Litwę powodowało, że już od. XIV w.,
kolejni właściciele Wojciechowa budowali tu swoje siedziby.
Do dziś przetrwała XVI - wieczna Wieża Ariańska oraz
klasycystyczny dwór z końca XIX w. Miłośników architektury
sakralnej zachwyca drewniany kościół z 1725 r. w którego
wnętrzach zachowały się bezcenne kurdybany – skóry
tłoczone, malowane i złocone.
Wa r u n k i m i k r o k l i m a t y c z n e , k r a j o b r a z o w e
i przyrodnicze sprawiają, że gmina posiada duże walory
turystyczne. Malownicze krajobrazy tutejszych
miejscowości kuszą do spacerów i przejażdżek rowerowych.
Liczne wąwozy, wzgórza i lasy, czyste powietrze, skłaniają
liczne grupy turystów do spędzenia wolnego czasu na Ziemi
Wojciechowskiej
Bogactwo zasobów natury oraz zachowane
dziedzictwo historyczne i kulturowe czyni gminę Wojciechów
perełką turystyczną Lubelskiej Wsi. Warto tu wyruszyć
szlakiem zabytków architektury, obiektów sakralnych oraz
posiadłości pałacowo-dworskich.
Od niepamiętnych czasów Wieża Ariańska, a później jej
ruiny stanowiły magnez przyciągający turystów
wypoczywających w Nałęczowie. Oni też nie dopuścili aby
ruina wieży uległa całkowitemu zniszczeniu oddając ją
w pieczę Towarzystwu Opieki nad Zabytkami Przeszłości.
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Jednak rozwój turystyczny gminy ściśle związany jest
z kowalstwem. Tu od 25 lat odbywają się ogólnopolskie
imprezy kowalskie, w których każdego roku bierze udział
ponad 60 kowali z Polski i krajów ościennych. Mistrzowie
uczestniczą w konkursach kowalstwa artystycznego, kucia
konia oraz promują swoje wyroby na stoiskach
reklamowych. Młodzi adepci tej sztuki nabywają tu
w dziedzinie kowalstwa wiedzę i umiejętności. Impreza
odwiedzana jest przez niemal kilka tysięcy turystów.
O umiejscowieniu tych imprez w Wojciechowie również zdecydował przypadek. Stowarzyszenie
Twórców Ludowych szukało miejsca na takie imprezy. Kuźnia Romana Czernieca i przychylność
ówczesnych władz Wojciechowa zdecydowały o tym, że w 1984 r. po raz pierwszy odbył się tu
Konkurs Kowalstwa Artystycznego., Wkrótce impreza na stałe wpisała się w kalendarz gminy.
W pierwszych latach zarówno kuźnia jak i warunki przyjmowania kowali w Wojciechowie nie
były nie były na najlepszym poziomie. Ale wraz z rozwojem popularności imprezy zmieniało się
oblicze Wojciechowa i kierunek jego rozwoju. Początkowo
kowale nocowali w miejscowym przedszkolu lub szkole.
Jednak zwiększająca się ilość uczestników powodowała
konieczność stworzenia większej liczby miejsc
noclegowych. Kowale potrzebowali miejsc , miejsc
wypoczynku, zaplecza sanitarnego
i gastronomicznego.
Zaczęto namawiać prywatnych gospodarzy do
przyjmowania u siebie uczestników Spotkań Kowali.
Początkowo robili to niechętnie. Ale z czasem, kiedy
przeprowadzono telefonizację i gazyfikację gminy
mieszkańcy byli zmuszeni opłacać wciąż rosnące rachunki.
To spowodowało potrzebę znalezienia dodatkowych źródeł
dochodu. Stąd bliższe zainteresowanie agroturystyką.
W 1993 r. w Wojciechowie powstało jedyne w Polsce
Muzeum Kowalstwa, Wojciechów znalazł się na szlaku
ginących zawodów. Do atrakcji turystycznych dołączyła się
kuźnia Romana Czernieca, w której gospodarz zaczął
przyjmować wycieczki. W tym też czasie liczne szkolenia w
zakresie rozwoju agroturystyki rozpoczął Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.
Początkowo mieszkańcy Wojciechowa podchodzili do tematu turystyki bardzo ostrożnie.
Nie wyobrażali sobie jakw miejscowości , w której nie ma gór, zbiornika wodnego ani zbyt wielu
atrakcji mogą chcieć wypoczywać goście. A jednak namówienie przez miejscowe władze,
a w szczególności dzięki zaangażowaniu pana Wiesława Czernieca – ówczesnego Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie już w 1995 roku pojawili się pierwsi turyści.
Kwaterodawcy podnosili
standard swoich
domów korzystając z porad pracowników ODR
w Końskowoli. W tym czasie Wojciechów wraz
z innymi trzynastoma polskimi miejscowościami
znalazł się w programie polsko-niemieckim
realizowanym przez firmę Combi z Berlina
pt. "Agroturystyka krokiem w kierunku rozwoju
wsi". Główne motto programu brzmiało: "Nawet
najdłuższa droga zaczyna się od pierwszego
kroku". Koordynatorzy programu z ramienia
ODR-u, uczestniczyli w szkoleniach
prowadzonych przez doradców niemieckich,
a następnie wspólnie z nami "odrabiała zadane
przez Niemców lekcje".

Wkrótce w Wojciechowie powstało Lubelskie
Stowarzyszenie Agroturystyczne, a następnie
Lubelski Związek Stowarzyszeń
Agroturystycznych. Zaczęły się też mnożyć atrakcje
turystyczne - Młyn Hipolit, Wojciechowskie Muzeum
Regionalne oraz Miniskansen Wojciechosko
Zagroda.
W Wojciechowie funkcjonuje jedyne w Polsce
Muzeum Kowalstwa, rzesze turystów odwiedzają
90 – letnią kuźnię, działa tu również Stowarzyszenie
Kowali Polskich. Pielęgnowanie kowalskich tradycji
i wieloletnie działania zmierzające do ochrony tego
ginącego zawodu przed zapomnieniem, przyczyniły
się do tego, że miejscowość stała się centrum kowalstwa w Polsce. Ponadto od niepamiętnych
czasów osoba kowala zadziwiała i intrygowała, szczególnie jego niezwykła umiejętność
posługiwania się ogniem. Tym łatwiej kowalstwo można było tak doskonale wykreować jako
produkt turystyczny Ziemi Wojciechowskiej.
Wykorzystując wizerunek Wojciechowa jako
stolicy kowalstwa polskiego w oparciu
o funkcjonujące atrakcje turystyczne postał Szlak
Żelaza i Kowalskich Tradycji, który obejmuje
sześć „gwoździ programu”, pozwalających poznać
kowalstwo od procesu wytopu metali do powstania
gotowej podkowy.
Wędrówka Szlakiem Żelaza i Kowalskich
Tradycji rozpoczyna się wizytą w Muzeum
Kowalstwa. Tutaj turyści poznają historię tego
rzemiosła, oglądają imitację starej kuźni
z paleniskiem, miechem kowalskim i narzędziami, które kowal wykorzystywał do pracy, zwiedzają
część poświęconą narzędziom rolniczym, w tym kolekcję podków dla koni i bydła. Niezwykle
atrakcyjna jest ekspozycja wyrobów kowalstwa
artystycznego wykonanych przez kowali polskich
i zagranicznych, z szczególną uwagę zwraca kute
akwarium, myszy pod miotłą oraz żelazny pas cnoty.
Wraz z przyjściem turystów Muzeum ożywa:
zwiedzający ostrzą siekierę na ręcznej szlifierce, grają
marsza kowalskiego na kowadle, poruszają miechem
kowalskim. Pobyt w Muzeum kończy „Legenda
o podkowie szczęścia” - barwna opowieść, słuchana
chętnie, zarówno przez przedszkolaków jak
i licealistów.
W cenie biletu
przewidziane jest również
zwiedzanie Wojciechowskiego Muzeum Regionalnego oraz Galerii
Sztuki Ludowej, w której można kupić podkówkę „na szczęście”,
certyfikat zdobycia szczytu Wieży Ariańskiej oraz wybić pamiątkową
monetę.
Ponieważ w ostatnich latach obserwuje się zapotrzebowanie na
czynny wypoczynek dzieci i młodzieży, Drugi Gwóźdź Programu
to zajęcia warsztatowe w Wieży Ariańskiej. Tutaj pod fachową opieką
instruktora dzieci własnoręcznie wykonują podkowę z masy solnej
z zachowaniem wszelkich zasad jej budowy. Młodzi „kowale” zdobią ją
tak, aby każda z nich była podpisana znakiem wykonawcy i stanowiła
wyrób niepowtarzalny i indywidualny. Podkowy, upieczone na miejscu
są doskonałą pamiątką z Wojciechowa.

Następnie turyści udają się, aby podziwiać
Trzeci Gwóźdź Programu, czyli Kuźnię Romana
Czernieca. Jest to jedna z najsłynniejszych kuźni w
Polsce wybudowana w 1920 r. Do dziś
wykonywane są tu ręcznie wyroby artystyczne,
naprawiane narzędzia rolnicze oraz podkuwane
konie. Każdego roku w lipcu odbywają się tu
ogólnopolskie imprezy kowalskie.
Wizyta u kowala obejmuje zwiedzanie warsztatu,
barwne opowieści kowala Romana o dziejach
wojciechowskiej kuźni, pokaz kucia podkowy
(z czynnym udziałem wycieczkowiczów),
zwiedzanie galerii wyrobów kowalskich oraz zakup
pamiątek (podkowy na szczęście i inne wyroby
kowala artysty).
Po wizycie w kuźni, żona kowala zaprasza
odwiedzające Wojciechów grupy wycieczkowe na
Czwarty Gwóźdź Programu, czyli domowy obiad
„U kowalowej”. Gospodarstwo agroturystyczne
Danuty Czerniec położone jest nad rzeką,
w otoczeniu pięknej zieleni. Na gości czekają dwie
duże jadalnie z kominkiem. W ogrodzie znajduje
się plac zabaw z trampoliną, miejsce na ognisko
i zadaszona wiata, w której można zjeść upieczone
kiełbaski, nawet w czasie deszczu. Gospodarstwo
organizuje również Zielone Szkoły.
Posileni turyści udają się ok. 1,5 km na północ, aby w Miniskansenie Wojciechowsko
Zagroda zobaczyć Piąty Gwóźdź Programu – Chatę Kowala z pocz XIX w. Tam oprócz
tradycyjnych sprzętów domowych znajdują się narzędzia i wyroby użytkowe wykonywane w kuźni.
Można tu zobaczyć okute wozy, sanie, motyki, siekiery i wiele innych niezwykle ciekawych
sprzętów. Obok chałupy kowala urządzono w pełni
wyposażoną oryginalną, drewnianą kuźnię. (obecnie
obiekt nie przyjmuje turystów)
Po wizycie w Chacie Kowala turyści doliną rzeki
Bystrej udają się do Młyna Hipolit aby w Muzeum
Minerałów obejrzeć pokaz wytapiania i odlewania
metali w piecu-dymarce . Pokaz połączony jest
z zajęciami warsztatowymi, podczas których wytopiony
w dymarce metal jest odlewany w formie, którą każdy
z małych artystów wykonuje z gliny według własnego
projektu. Odlane sztabki metalowe stanowią doskonałą
pamiątkę z pobytu na Ziemi Wojciechowskiej.
Ponadto dla grup wycieczkowych Młyn Hipolit
proponuje: płukanie złota, zwiedzanie wystawy
minerałów, skamieniałości i meteorytów połączoną
z pokazem erupcji wulkanu.
Pobyt na Ziemi Wojciechowskiej kończy się
ogniskiem z kiełbaskami w wybranym obiekcie
turystycznym.W każdym punkcie zapewniona jest
profesjonalna obsługa instruktora lub przewodnika.
Wojciechów jako wioska tematyczna związana
z tradycjami kowalskimi, przyciąga rzesze turystów
indywidualnych jak również liczne grupy wycieczkowe.

Ten całodniowy pobyt na Ziemi Wojciechowskiej
cieszy się ogromną popularnością gdyż świetnie się tu
bawią zarówno dzieci jak i nauczyciele.
Dla osób, które chcą w Wojciechowie zatrzymać
się na dłużej przygotowane są miejsca noclegowe w
kwaterach agroturystycznych, punkty gastronomiczne
oferują smaczną regionalną kuchnię. Obecnie
Wojciechów dysponuje bazą kilkudziesięciu miejsc
noclegowych w pięciu kwaterach agroturystycznych.
Dbając o reklamę i wizerunek, każdy obiektów
na Szlaku Żelaza posiada materiały promocyjne,
profesjonalne foldery, wizytówki, a także firmowe
opakowania na sprzedawane wyroby.

Adresaci produktu/ przedsięwzięcia
Zajęcia warsztatowe Szlaku Żelaza i Kowalskich Tradycji
skierowane są głównie do dziecięcych i młodzieżowych
doskonale wpisując się w zajęcia z edukacji regionalnej
w zakresie ginących zawodów. Wszystkie atrakcje na
szlaku przyjmują turystów indywidualnych, są to głównie
rodziny z dziećmi.
Kadry i zaangażowanie lokalnych podmiotów
W obsługę szlaku zaangażowanych jest głównie cztery
podmioty: Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie,
Kuźnia i Gospodarstwo Agroturystyczne Danuty
i Romana Czernieców, oraz Młyn Hipolit.
W każdej z atrakcji turystycznych zapewniona jest
profesjonalna obsługa przewodnika bądź instruktora
prowadzącego warsztaty. W sumie w obsługą turystyczną
szlaku zajmuje się bezpośrednio ok. 15 os. Dodatkowo
turyści korzystają z usług pobliskich sklepów, punktów
gastronomicznych, stacji benzynowych, zakładów
usługowych itp. Miejscowi twórcy ludowi zaangażowani są
w wykonywanie pamiątek, sprzedawanych w punktach
z upominkami.

Kontakt do operatora - przedstawiciela
Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie
Wojciechów 9; 24 – 204 Wojciechów
Tel. (081) 517 72 10; 571 76 22

