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 Problematyka związana z przeobrażaniem krajobrazu wiejskiego jest zagadnieniem 

złożonym. Wieś przestała być miejscem życia i pracy rolników, obecnie tylko nieliczni jej 

mieszkańcy utrzymują się z rolnictwa. Dawna zabudowa przestaje pełnić swą pierwotną 

funkcję, a nowa odbiega od tradycyjnych form. Zachodzące zmiany są pochodną potrzeb 

mieszkańców wsi, którzy chcą zmieniać oraz unowocześniać swoje otoczenie i miejsce 

zamieszkania przystosowując je do współczesnych standardów, a także interesów władz 

lokalnych zarządzających całą strukturą. Nie zawsze w tych działaniach brane jest pod uwagę 

zachowanie tradycyjnego charakteru krajobrazu wiejskiego, charakterystycznego dla danego 

regionu, często będącego jego wyróżnikiem. Najczęściej standard i jakość życia utożsamiane 

są z miejskością, albo ze wzorcami z innych krajów. W polityce przestrzennej gminy, 

niejednokrotnie brakuje odpowiednich zapisów w dokumentach planistycznych, czasem 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie opracowuje się wcale, bądź 

sprowadzają się one do niewielkich fragmentów wsi. W efekcie wzrasta chaos w polskim 

krajobrazie wiejskim, a zjawisko to nabiera tempa w ostatnim czasie także na terenie Dolnego 

Śląska. 

 Powyższe problemy były tematem Międzynarodowej konferencji „Transformacje 

krajobrazu wiejskiego Dolnego Śląska” organizowanej wspólnie przez Departament 

Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego i Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we 

Wrocławiu, która odbyła się w dniu 14 czerwca 2013 r. w Ponadregionalnym Rolniczym 

Centrum Kongresowym w Pawłowicach. Konferencja ta jest kontynuacją działań, które od 

kilku lat obie instytucje prowadzą wspólnie na rzecz ochrony i kształtowania krajobrazu 

wiejskiego. Była ona skierowana zarówno do środowiska naukowego, jak i władz lokalnych a 

jej celem było omówienie zagadnień związanych ze współczesnymi tendencjami 

kształtowania obszarów wiejskich, problemami planistycznymi na tych obszarach, 

przekształceniami i zagrożeniami tradycyjnego krajobrazu wsi, problemami ochrony 

zabytków na obszarach wiejskich oraz współczesnymi formami kształtowania zieleni we 

wsiach. W konferencji uczestniczyło około 100 osób, przedstawicieli świata nauki i 

studentów, władz lokalnych oraz instytucji związanych z kształtowaniem i ochroną 

krajobrazu. W konferencji wzięli udział również goście z uczelni zagranicznych z: Mendel 

University Brno (Czechy), Brandenburgische Technische Universität Cottbus (Niemcy), Orel 

State Agrarian University (Rosja), Belgorod State University (Rosja) oraz Latvia University 

of Agriculture (Łotwa). 

 

  
Ryc.1. Wykład Antonina Vaishara z Czech podczas 

konferencji w Ponadregionalnym Rolniczym Centrum 
Kongresowym w Pawłowicach 

Ryc.2. Podróż studyjna. Burmistrz Radkowa Jan 

Bednarczyk prezentuje gminę w Centrum Inicjatyw 
Wiejskich w Ścinawce Górnej 



  
Ryc.3. Zwiedzanie Jaszkowej Górnej podczas podróży 

studyjnej 

Ryc.3. Spotkanie z mieszkańcami wsi i władzami 

gminy Kłodzko w świetlicy wiejskiej w Jaszkowej 

Górnej 

 Konferencję otworzyli przedstawiciele organizatorów z-ca dyrektor Departamentu 

Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Alina Majgier, dyrektor Wydziału Obszarów 

Wiejskich Paweł Czyszczoń z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego oraz prodziekan ds. architektury krajobrazu Jerzy Potyrała i dyrektor Instytutu 

Architektury Krajobrazu Irena Niedźwiecka-Filipiak ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego 

we Wrocławiu. W pierwszej części konferencji poruszano zagadnienia związane z 

kształtowaniem krajobrazu wsi i zabudowy wiejskiej, w drugiej skupiono się nad 

zabytkowymi założeniami pałacowo-parkowymi. Zbigniew Kuriata z Instytutu Architektury 

Krajobrazu UP we Wrocławiu wskazał na negatywne tendencje w kształtowaniu zabudowy 

wiejskiej, Przemysław Malczewski z Instytutu Rozwoju Terytorialnego omówił wpływ 

polityki przestrzennej gmin na przemiany krajobrazu wiejskiego we Wrocławskim Obszarze 

Metropolitarnym. Zagadnienia związane z ochroną zabytków we wsiach poruszyła w swym 

wystąpieniu Barbara Nowak-Obelinda, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, 

możliwości wynikające wprowadzenia w Polsce Sieci Najciekawszych Wsi wskazała Irena 

Niedźwiecka-Filipiak z Instytutu Architektury Krajobrazu UP we Wrocławiu. Interesujące 

głosy były gości zagranicznych - Antonin Vaishar z Mendel University w Brnie wskazał na 

problemy związane z rozwojem strefy podmiejskiej miasta Brno na Morawach, a Christine 

Fuhrmann z Brandenburgische Technische Universität w Cottbus wskazała na trzy strategie  

w kształtowaniu krajobrazu kulturowego. W drugiej części Janusz Gubański z IAK UP we 

Wrocławiu omówił problemy w kształtowaniu zespołów rezydencjonalno-gospodarczych  na 

Dolnym Śląsku, natomiast Martyna Klimkiewicz z Wydziału Architektury Politechniki 

Krakowskiej przestawiła tę problematykę na obszarze Polski południowej, a problematykę w 

tym zakresie w Rosji naświetliła Elena Zolotareva, z Orel State Agrarian University. 

Przedłużeniem konferencji była podróż studyjna 15 czerwca, w której uczestniczyli goście z 

uczelni zagranicznych oraz pracownicy i studenci IAK UP we Wrocławiu. Miała ona na celu 

pokazanie pozytywnych działań w Polsce, a także sprowokowanie do dyskusji nad 

międzynarodowym programem dotyczącym rewitalizacji obszarów wiejskich. Trasa wyjazdu 

objęła gminę Radków i Kłodzko. Burmistrz Radkowa Jan Bednarczyk z mieszkańcami gminy 

zaprezentował wsie Ścinawka Górna i Wambierzyce, a w Jaszkowej Górnej uczestnicy 

podróży spotkali się w świetlicy wiejskiej z wójtem gminy Kłodzko Stanisławem Longawą 

oraz z sołtysem, który oprowadził uczestników podróży po swojej wsi. Spotkanie uświetniło 

koło gospodyń wiejskich, które przygotowało poczęstunek i zaprezentowało program 

artystyczny. Organizatorzy konferencji mają nadzieję, że te dwa dni spędzone na dyskusjach 

prezentacjach i dyskusjach zaowocują kolejnymi wspólnymi działaniami. Referaty 

wygłoszone i przysłane na konferencję ukażą się w monografii i w kwartalniku Architektura 

Krajobrazu. 

Irena Niedźwiecka-Filipiak 


