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I. CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO.

1. Położenie geograficzne

Województwo wielkopolskie –  to województwo położone w środkowo-zachodniej 
Polsce,  utworzone  01  stycznia  1999,  na  Pojezierzu  Wielkopolskim i  Nizinie 
Południowo-wielkopolskiej, w dorzeczu Warty.

Województwo  wielkopolskie  zostało  utworzone  z  podziału   województw 
poprzedniego podziału administracyjnego:

- poznańskiego (w całości),

- konińskiego (oprócz gmin Uniejów, Grabów i Świnice Warckie ),

- pilskiego (oprócz gmin powiatu wałeckiego),

- leszczyńskiego (oprócz gmin powiatów górowskiego i wschowskiego),

- kaliskiego (oprócz gmin powiatów wieruszowskiego i oleśnickiego),

- zielonogórskiego (tylko gminy Wolsztyn, Siedlec i Zbąszyń),

- gorzowskiego (tylko gminy Międzychód i Miedzichowo),

- bydgoskiego (tylko gmina Trzemeszno).

Województwo wielkopolskie leży w środkowozachodniej  części Polski,  sąsiadując  
z  województwami:  lubuskim,  zachodniopomorskim,  pomorskim,  kujawsko-
pomorskim, łódzkim, opolskim, oraz dolnośląskim. Zajmuje 29 942 km2 powierzchni, 
co daje mu drugie miejsce w kraju pod względem powierzchni.

Od  lat  Wielkopolska  jest  postrzegana  jako  region  gospodarny,  dynamiczny 
i wyróżniający się na tle kraju.  Takie pojęcia, jak pracowitość, samoorganizacja, czy 
oszczędność są głęboko osadzone w świadomości Wielkopolan.

Stolicą Wielkopolski jest Poznań. Poznań, to miasto, którego tradycje, tak samo jak 
tradycje  narodu sięgają tysiąclecia. Przez cały czas swojego istnienia, od czasów 
najdawniejszych  aż  do  dziś,  odgrywał  ważną  rolę  w  dziejach  narodu  
i państwa polskiego.
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WYSZCZEGÓLNIENIE [km]

Długość granic w km z województwami: 1503,86

Pomorskim 63,37
kujawsko-pomorskim 404,09
Łódzkim 282,46
Opolskim 48,28
Dolnośląskim 223,58
Lubuskim 285,77
zachodnio-pomorskim 196,31

Województwo  Wielkopolskie  położone  jest  na  obszarze  Pojezierzy 
Południowobałtyckich  i  Nizin  Środkowopolskich.  Dominują  płaskie  lub  faliste 
wysoczyzny i  równiny /75–100 m n.p.m./.  Najwyższe wzniesienie województwa to 
Kobyla Góra /pow. Ostrzeszów/ - 284m n.p.m.

Wyszczególnienie Gmina Stopnie i minuty
Najdalej wysunięte punkty granicy województwa:
na północ (szer. pn.) OKONEK 53˚66’ N
na południe (szer. pn.) RYCHTAL 51˚10’ N
na zachód (dł. wsch.) MIĘDZYCHÓD 15˚77’ E
na wschód (dł. wsch.) CHODÓW 19˚10’ E

Rozciągłość województwa z południa na północ wynosi 291,6 km, natomiast 
z zachodu na wschód 295,5 km.

2. Podział administracyjny

Województwo  Wielkopolskie  tworzy  31  powiatów  ziemskich  i  4  grodzkie. 
W skład  powiatów  wchodzi  226  gmin,  w  tym  118  gmin  wiejskich,  89  miejsko-
wiejskich i 19 miejskich. Największym powiatem jest powiat poznański, najmniejszym 
rawicki.
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Wyszczególnienie Liczba 

jednostek
Powierzchnia 
[km2]

Gminy: 226 29825,6

Miejskie 19 780,1

miejsko-wiejskie 89 14327,9

Wiejskie 118 14717,6

Powiaty: 35 29825,6

Ziemskie 31 29395,4

grodzkie miasta na prawach 
powiatu 4 430,2

3. Charakterystyka demograficzna

Liczba ludności województwa wielkopolskiego w roku 2009 wynosiła 3 408 281 
osób.  Wynik ten pozwalał uplasować się na trzecim miejscu w skali kraju ustępując 
miejsca  tylko  województwu  Mazowieckiemu  oraz  Śląskiemu.  Średnia  gęstość 
zaludnienia  w Wielkopolsce  to  114  osób  km2,  co  z  roku  na  rok  będzie  ulegało 
zmianie,  ponieważ  każdego  roku  w  tym  regionie  Polski  odnotowuje  się  przyrost 
ludności. 
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Ludność Wielkopolski z roku na rok ulega przyrostowi. Różnica między rokiem 

2003  a  2009  to  około  48  281  osób.  Skupiając  się  na  obszarach  wiejskich 
Wielkopolski następuje znaczny przyrost osób osiedlających się na wsi. W 2009 roku 
liczba mieszkańców obszarów wiejskich wzrosła do 1495451 osób.

4. Kultura ludowa w Wielkopolsce

Na  kulturę  ludową  Wielkopolski  składają  się  tańce  i  śpiewy  regionalne 
pielęgnowane  obecnie  w  zespołach  folklorystycznych,  a  także  lokalna  gwara, 
zwyczaje czy tradycyjna kuchnia.  

 

4.1. Grupy regionalne

4.1.1.BAMBRZY

 Nazwą  tą  określani  są  potomkowie  kolonistów  niemieckich  przybyłych  do 
podpoznańskich wsi od początku XVIII w. z okolic Bambergu w Bawarii. Osadników 
tych  sprowadziły  władze  Poznania  w  celu  zasiedlenia  miejskich  wiosek, 
zniszczonych działaniami wojny północnej oraz wyludnionych w wyniku szalejących 
epidemii. 

Pierwsi  osadnicy,  którzy  musieli  być  katolikami,  pojawili  się  w  1719  r. 
i  zamieszkali  w Luboniu.  Następni  przybysze w ciągu 1 połowy XVIII  w.  zasiedlili 
Dębiec i kolejno: Rataje, Jeżyce, Wildę, Winiary, Żegrze – wioski, które w 1 połowie 
XX wieku  włączone  zostały  do  miasta  jako  dzielnice  Poznania (Wilda  i  Jeżyce  
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w 1900 r.; Dębiec, Winiary, Rataje w 1925 r.; Żegrze w 1940 r.). Bambrzy pojawili się 
również i  w innych terenach Wielkopolski,  np. w okolicach Tłokini  Kościelnej  koło 
Kalisza.

Ludność  ta  uległa  szybkiej  asymilacji  w  polskim  środowisku,  zachowując 
jednak  poczucie  tożsamości  swojej  grupy.  Kontakty  z  Polakami,  rola  polskiego 
Kościoła, polskiej szkoły oraz wyraźny brak tendencji izolowania się grup Bambrów, 
wszystko  to  spowodowało  szybkie  przyjęcie  języka  polskiego  oraz  stopniowe 
adaptowanie elementów polskiej  kultury.  Dodać należy,  że szybki  zanik używania 
języka niemieckiego przez kolonistów spowodowany był jego bawarskim dialektem, 
w dużym zakresie niezrozumiałym dla ludności niemieckiej pochodzenia pruskiego, 
dominującej w Poznaniu. Uważa się, że już na początku XIX w. Bambrzy stanowili 
polską grupę etnograficzną. 

Od kilku pokoleń potomkowie  tych  dawnych  osadników z okolic  Bambergu 
podkreślają swoją przynależność do polskiej kultury, jej tradycji, wartości i wzorców. 
W trakcie dramatycznych wydarzeń historycznych – od powstań niepodległościowych 
XIX  w.  po  tragedie  I  i  II  wojny  światowej  –  Bambrzy  ponosili  konsekwencje 
manifestowanego przez siebie patriotyzmu polskiego.

Wraz z wchłonięciem wiosek przez organizm miejski  od 1900 r. ludność ta 
szybko utworzyła zamożną część klasy mieszczańskiej, w istotny sposób kształtując 
oblicze kulturalne Poznania. Wnieśli oni wiele elementów swojej tradycyjnej kultury 
ludowej z niezwykle bogatym, widowiskowym strojem kobiecym, który już w okresie 
międzywojennym uważany był za uroczysty symbol miasta. Bamberki w kwiecistych 
kornetach nosiły święte obrazy (feretrony) w trakcie procesji  święta Bożego Ciała. 
Symbolem istnienia tej niezwykłej grupy stała się studzienka z Bamberką, osobliwy 
pomnik stojący na Starym Rynku w Poznaniu. Od paru lat działa także Towarzystwo 
Bambrów Poznańskich pielęgnujące tradycje, poczucie więzi i tożsamości tej grupy, 
manifestowane  co  roku  w  trakcie  Święta  Bamberskiego  (1  sierpnia  –  dla 
upamiętnienia  daty  przybycia  pierwszych  osadników).  Kultywowaniu  tradycji  służy 
także otwarte  w 2003 r.  Muzeum Bambrów Poznańskich działające przy  Muzeum 
Etnograficznym w Poznaniu.

Studzienka Bamberki
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4.1.2. BISKUPIANIE

Są to mieszkańcy 13 wsi w okolicach Krobi w powiecie gostyńskim, w regionie 
nazywanym  Biskupizną  (m.in.  Bukownica,  Domachowo,  Grabianowo,  Chumiętki, 
Posadowo,  Potarzyca,  Rębowo,  Sikorzyn,  Stara  Krobia,  Sułkowice,  Wymysłowo, 
Żychlewo). 

Nazwa tego regionu pochodzi od przynależności tych terenów do biskupów 
poznańskich  od  czasów  średniowiecza  do  końca  XVIII  w.  (w  1796  r.  nastąpiła 
sekularyzacja dóbr kościelnych). W rezultacie panujących tu niezwykle sprzyjających 
warunków  gospodarowania,  wynikających  choćby  z  innych  praw  osadniczych 
nadanych mieszkańcom tych okolic już w XIV w., oraz urodzajnych gleb ukształtował 
się  tu  typ  gospodarstw zamożniejszych  od wsi  sąsiadujących.  W wyniku  procesu 
uwłaszczenia  w XIX w. Biskupianie stali się nie tylko niezależni gospodarczo, ale 
stanowili najzamożniejszą grupę chłopską w Wielkopolsce. Słowo „Biskupianin” stało 
się  synonimem  bogacza  wiejskiego  i  nazwę  tę  jako  zaszczytną  i  wyróżniającą  
z dumą przyjęli wszyscy mieszkańcy tych okolic.

Poczucie  przynależności  do  tej  grupy  jest  silne  do  dziś,  co  pozwala  na 
przetrwanie  wielu  elementów  kultury,  występujących  tylko  na  tym  niewielkim 
terytorium. Przetrwała tu w znacznym stopniu tradycyjna obrzędowość doroczna oraz 
zwyczaje rodzinne o specyfice biskupiańskiej. Zachował się także charakterystyczny 
folklor  muzyczny  oraz  niezwykle  bogaty  strój  ludowy podkreślający  inność 
mieszkańców Biskupizny. Do niedawna był używany w trakcie najważniejszych świąt 
rodzinnych i kościelnych, obecnie stanowi osobliwą wizytówkę regionu prezentowaną 
przez zespoły folklorystyczne na terenie całej Wielkopolski.
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4.1.3. CHAZACY

Nazwa ta dotyczy mieszkańców kilku wsi położonych na południowy wschód 
od Rawicza nad rzeką Orla (m.in. Łąkta, Zielona Wieś, Wydawy, Sworowo, Stwolno). 

Chazacy, zwani także Leśniakami, są potomkami osadników ze Śląska, którzy 
osiedlali się w XVI i XVII w. na wykarczowanych połaciach puszczy oraz bagnistych 
terenach doliny Baryczy stanowiącej naturalną granicę ze Śląskiem. Wsie chazackie 
położone na trudno dostępnych terenach przez wiele pokoleń funkcjonowały w sporej 
izolacji  od  reszty  terytorium  Wielkopolski.  Dzięki  temu  przetrwały  tu  odrębne 
elementy kultury  z  zachowaniem specyficznej  gwary  noszącej  cechy śląskie  oraz 
całe  układy  słownictwa  zrozumiałego  jedynie  na  tym  terenie.  Tylko  we  wsiach 
chazackich rejestrowano zwyczaj pojawiania się w Zielone Świątki tzw. smolarzy – 
orszaków chłopców ciągnących na wózku wysmarowanego błotem i smołą smolarza. 
Ten stary zwyczaj, opisywany w XIX w. przez Oskara Kolberga, praktykowany był na 
tym terenie jeszcze do niedawna. Nazwa Chazacy wywodzi się najprawdopodobniej 
od  nazwy  ubioru  pierwszych  osadników  –  długich  do  pięt  płaszczy  nazywanych 
hazuki (zapożyczenie z języka czeskiego lub niemieckiego).

4.1.4. GRUPY REGIONALNE ZACHODNIEJ WIELKOPOLSKI

Chwalimiacy, Podmoklanie, Dąbrowiaki – nazwy te dotyczą mieszkańców wsi 
pogranicza polsko-niemieckiego, które w okresie międzywojennym zostały odcięte od 
Polski.

Chwalimiacy  to  nazwa  historyczna  ewangelickich  osadników  śląskich 
zamieszkujących  dawniej  okolice  Chwalimia  k.  Kargowej.  Używali  oni  języka 
polskiego z naleciałościami gwary śląskiej oraz zachowywali przywiązanie do wielu 
tradycyjnych, polskich obyczajów. W wyniku tego ulegali prześladowaniom ze strony 
ludności i władz niemieckich.

Pozostałe nazwy grup powstały jako samookreślenia mieszkańców (Babimost 
–  Babimojszczanie,  Podmokle  Wielkie  i  Małe  –  Podmoklanie,  Dąbrówka 
Wielkopolska  –  Dąbrowiaki).  Ludność  tych  miejscowości  manifestowała  swoje 
polskie  pochodzenie,  kultywując  z  wyjątkowym  pietyzmem  wszelkie  elementy 
rodzimej  kultury  pomagającej  zachować  tożsamość  narodową.  Również  obecnie 
ludność  ta  pielęgnuje  tradycje  dawnej  kultury  ludowej,  zachowując 
charakterystyczny, niezwykle malowniczy strój (np. w Dąbrówce Wielkopolskiej) oraz 
odrębny  folklor  muzyczny  
i obyczaje.

4.1.5. KRAJNIACY

Nazwą  tą  określano  polską  ludność  pogranicza  zwanego  Krajną,  leżącą 
pomiędzy  Wielkopolską,  Kaszubami  i  Borami  Tucholskimi  (okolice  Sępolna 
Krajeńskiego, Złotowa i Wyrzyska). Znaczna część Krajny administracyjnie należała 
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w  latach  1772-1945  do  Niemiec.  Południowe  tereny  noszą  ślady  kulturowych 
wpływów  Wielkopolski,  natomiast  północne  tereny  poddane  zostały  ekspansji 
wzorców kaszubskich. Wpływy te szczególnie widoczne są w wioskach tzw. Panków 
kaszubskich w okolicach miasta  Okonek.  Zachowane zostały  tu  ślady tradycyjnej 
kultury ludowej i odrębny dialekt.

Krajniacy w bibliotece w Złotowie

4.1.6. MAZURZY WIELEŃSCY

Taką  nazwę  przypisują  sobie  mieszkańcy  kilkunastu  wsi  położonych  
w północnej części Puszczy Noteckiej, w okolicach Wielenia i Krzyża. Według tradycji 
i pewnego powtarzanego mitu społeczność tych obszarów została w II połowie XVIII 
wieku sprowadzona z terenu Mazowsza przez księcia Piotra Sapiehę – dziedzica 
„państwa wieleńskiego”.

Mieszkańcy  wsi  takich,  jak:  Biała,  Chełst,  Drawsko,  Kamiennik,  Marylin, 
Mężyk, Miały, Nowe Kwiejce, Pęckowo, Piłka, Rosko i Wrzeszczyna określają siebie 
jako  Mazurzy  Wieleńscy.  Nazwę  tę  zawdzięczają  odrębności  gwary  
z charakterystycznym „mazurzeniem”, czyli  wymawianiem spółgłosek sz, cz, ż, dż, 
jako s, c, z, dz np. syja, zyto, capka itp. Jednakże dziś już nie można usłyszeć tych 
dawnych  naleciałości  gwarowych.  Badania  etnograficzne  oraz  językowe  nie 
potwierdzają  powtarzanego  od  wielu  pokoleń  sądu  o  mazowieckim  pochodzeniu 
mieszkańców tych terenów.

4.1.7.OLĘDRZY

Olędrzy – tak zwyczajowo nazywano osadników zamieszkujących wsie  lokowane 
w XVI-XVIII w. na podmokłych lub piaszczystych terenach na prawie olęderskim. Byli 
to  początkowo  przybysze  z  Niderlandów  (Holandii),  uciekający  przed 
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prześladowaniami religijnymi, później także chłopi niemieccy i polscy, którzy zbiegli  
z innych wsi. Ich osady lokowano na opustoszałych podczas licznych wojen terenach 
(tereny  nadnoteckie,  okolice  Nowego  Tomyśla,  Gostynia,  Środy  Wielkopolskiej, 
Śremu,  Pyzdr,  Skwierzyny,  Międzyrzecza).  Olędrzy  meliorowali  bagniste  tereny, 
karczowali lasy i użyźniali piaski. Nie podlegali obciążeniom pańszczyzny, lecz płacili 
ustalony czynsz. Znani byli z dużego poczucia solidarności każdego członka swojej 
gminy, m.in. do zwyczajowego ich prawa należało płacenie zobowiązań sąsiada, gdy 
nie  mógł  tego  sam  uczynić.  Śladem  po  nich  są  w  okolicach  Nowego  Tomyśla 
urokliwie  położone  drewniane,  zrębowe  chaty  i  budynki  gospodarcze  
z charakterystycznymi wysuniętymi poddaszami. Po Olędrach zostały także zagrody 
typu  obronnego,  murowane  duże  gospodarstwa  w  okolicach  Krzyża,  rowy 
melioracyjne wzdłuż całej Noteci i zaniedbane obecnie cmentarze. Widoczne do dziś 
są również kształty wsi olęderskich:

-  osady  rozproszone  (okolice  Nowego  Tomyśla,  np.  Boruja  Kościelna,  Róża  
i  wiele  innych,  okolice  Wolsztyna,  Pyzdr,  Śremu,  Obornik,  wsie  położone  
w Puszczy Zielonka)

- wsie o kształcie tzw. rzędówek bagiennych – pas nad Notecią (m.in. Romanowo 
Górne i Dolne – najdłuższa wieś w Wielkopolsce).

4.1.8. PAŁUCZANIE

Nazwa tej charakterystycznej grupy związana jest ze średniowiecznym rodem 
rycerskim Pałuków i dotyczy wiosek wschodniej części powiatu chodzieskiego oraz 
powiatów: wągrowieckiego, żnińskiego i kcyńskiego po rzekę Noteć na północy. 

Pałuczanie  zachowali  poczucie  odrębności  oraz  niektóre  elementy  swoich 
tradycji,  m.in.  do  dziś  wykonują  charakterystyczne  palmy  wielkanocne  oraz 
papierowe  ozdoby  kwiatowe.  Kobiety  nosiły  strój  z  czepcami,  które  miały  luźno 
spuszczone, bogato haftowane bandy.

4.1.9. TOŚTOKI

Nazwa  Tośtoki  odnosi  się  do  mieszkańców  wsi  położonych  na  trudno 
dostępnych  rozlewiskach  Warty  w  okolicach  Nowego  Miasta  (m.in.  Czeszewo, 
Orzechowo, Pięczkowo, Krzykosy, Witowo, Lubrze). 

Geneza nazwy Tośtok może pochodzić od charakterystycznego dla tych okolic 
zawołania na konia (taś-ta, taś-ta) lub przezwiska nadanego mieszkańcom tych wsi 
przez  okoliczną  ludność.  Nazwą  Tażdok,  Tośtak  określano  bowiem  ubogich 
wieśniaków  zamieszkujących  tereny  nieurodzajne  –  piaski,  błota,  mokradła,  łąki 
nadrzeczne. 

Mieszkańcy tych okolic zachowali do dziś poczucie odrębności, potwierdzane 
ciągle używaną nazwą swojej grupy. Stare tradycje pielęgnowane są przez zespoły 
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ludowe  prezentujące  folklor  tych  okolic.  W  niektórych  wioskach  przetrwały 
umiejętności  szycia  i  haftowania  białych,  tiulowych  czepków  –  kobiecych  nakryć 
głowy.

4.2. Stroje regionalne

4.2.1. STRÓJ BAMBEREK Z POZNANIA

Do  najbardziej  wyjątkowych,  niespotykanych  w  innych  regionach  ubiorów 
ludności wiejskiej  w Wielkopolsce należą uroczyste stroje poznańskich Bamberek. 
Potomkowie  dawnych  osadników,  przybyłych  w XVIII  w.  z  rejonu  bawarskiego 
Bambergu, na terenach podpoznańskich wsi wykształcili specyficzną formę kultury. 

Jej najbarwniejszym elementem jest kobiecy strój, od podstaw ukształtowany 
w nowym polskim środowisku. Uroczysty strój 
Bamberek składał się z kilkudziesięciu, często 
drobnych  elementów,  które  pieczołowicie 
przechowywane  były  w  specjalnych  kufrach. 
Właściwe,  zgodnie  z tradycjami,  założenie 
wszystkich  niezbędnych  części  stroju 
zajmowało  nieraz  kilka  godzin.  Wszystko 
musiało  być  odpowiednio  wyprane, 
wykrochmalone, uprasowane,  ułożone tak, by 
wygląd  całości  był  perfekcyjny.  Każda 
Bamberka posiadała kilka rodzajów  czepców. 
Najstarsze,  pochodzące z  końca XVIII  w.,  to 
czepce złotolite,  uszyte  z  materiałów tkanych 
złotymi  lub  srebrnymi  nićmi.  Z  czasem 
zastąpione  one  zostały  czopkami  z  brokatu 
koloru  pomarańczowego  lub  białego, 
haftowanego złotymi nitkami. W końcu XIX w. 
czepce szyto już z białego tiulu maszynowego, 
z  niezwykle  pięknym haftem na denkach.  Do 
czepków tych doszywano cztery batystowe lub jedwabne wstęgi – bandy. Końce tych 
wstążek  były  haftowane  niezwykle  kunsztownym  haftem  atłaskowym.  Panny  
i mężatki,  tak jak w innych wielkopolskich strojach, przypinały do czopki zwinięte  
w  rulonik  jedwabne  chustki  nazywane  jedwabnicami.  Różnica  między  mężatką  
i panną polega na różnym sposobie wiązania jedwabnicy. Także do każdego koloru 
stroju  używano  tej  jedwabnej  chustki w  odpowiednim  kolorze,  i  tak  jedwabnicę 
czerwoną  stosowano  do  białego  stroju,  natomiast  jasną  lub  niebieską  do  stroju 
czerwonego lub zielonego. 

Każda Bamberka miała czasem kilkanaście różnych sukien. Składały się one 
z kaftana oraz spódnicy. Spódnica w gwarze bamberskiej nazywana była dyrdokiem 
i  była  uszyta  z 4-5 prostych szerokości  materiału.  Sute marszczenie musiało być 
równomiernie rozłożone z tyłu i po bokach. Długość spódnicy dostosowana była do 
wzrostu, tak by widoczny był bucik. Kaftan ściśle przylegał do figury i był najczęściej 
uszyty  z tego samego materiału co spódnica. Bamberka miała także inne czarne 
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kaftany szyte z drogich materiałów. Przy brzegu zapięcia wszyte były dwa fiszbiny, 
czyli  usztywnienia. Również na plecach, by usztywnić kaftan, wszywano dwa obok 
siebie. Kaftan miał bufiaste rękawy z bardzo wąskimi mankietami. Oprócz kaftanu 
Bamberki używały jaczki z czarnej wełny,  nazywanej drajfałdką. Krój jaczki tworzy 
klosz  z  tyłu  z  charakterystycznymi  trzema  fałdami  (niemieckie  drei  –  trzy,  stąd 
nazwa). Garderoba Bamberki składała się także ze sznurówki z doszytą kiszką, na 
której opierała się spódnica nadając odpowiednią sylwetkę. Na spódnicę zakładano 
fartuch biały lub kolorowy, wiązany z tyłu podwójnymi bandami. Charakterystyczny 
kształt  Bamberki  uzyskiwano  poprzez  zakładanie  pod  spódnicę  kilku  watówek. 
Dawały one efekt szerokiego rozłożenia spódnicy oraz decydowały o specyficznym, 
nieco  tanecznym  kroku  tak  ubranych  kobiet.  Szerokość  stroju  powodowała,  że  
w  tramwajach  na  początku  XX  w.  umieszczano  specjalną  ławkę  dla  odświętnie 
ubranych Bamberek.

Do ich stroju należały także piękne chusty zakładane na głowę oraz takie, 
które  zarzucano  na  ramiona  i  krzyżowano  na  piersiach.  Chusty  te  odpowiednio 
składano  i  wiązano  ściśle  według  obowiązujących  od  lat  zasad.  Pod  tiulowym, 
przeźroczystym fartuchem po lewej stronie noszono tzw. kieszeń, którą dowiązywano 
na dwóch taśmach w taki sposób, by ich kolor i piękne haftowane inicjały właścicielki 
były z daleka widoczne. Dodatkowym elementem stroju był także niezwykle delikatny 
koszyk, robiony specjalnie w Gnieźnie. Bamberki nosiły w lecie cienkie  kapelusze 
z  ryżowej  słomki  –  rodzaje  budek  wiązanych  pod  brodą  szerokimi  wstążkami.  
W  trakcie  szczególnie  ważnych  świąt,  a  także  podczas  procesji  Bożego  Ciała, 
Bamberki  zakładały na głowę kwiecisty kornet.  To wspaniałe  nakrycie  głowy było 
konstrukcją z grubej tektury, na której za pomocą drutu mocowano całą kompozycję 
ze  wstążek,  sztucznych  kwiatów  oraz  wielkiej  ilości  świecidełek.  Większość 
Bamberek  w  swoich  garderobach  miała  strój  szafirowy  z  ciężkiego  jedwabnego 
rypsu, suknię szmaragdową z lekkiej wełny oraz strój jasny w różnobarwne kwiatki  
i karmazynowy z wełnianego materiału. Te cztery stroje były niegdyś obowiązkowe, 
lecz oprócz nich Bamberki miały i inne.

4.2.2. STRÓJ BISKUPIAŃSKI

Uroczysty  strój  biskupiański,  nazywany  także  dzierżackim,  jest  najbardziej 
charakterystycznym  symbolem  grupy  regionalnej  Biskupian  –  mieszkańców 
kilkunastu wsi południowej części powiatu gostyńskiego. Stroje tej grupy używane są 
obecnie jedynie w czasie ważnych uroczystości 
narodowych  i  kościelnych  oraz  przez  zespoły 
regionalne  na  różnych  pokazach  i  koncertach 
folklorystycznych. 

Jego główne elementy,  przede wszystkim 
z  uroczystego  stroju  kobiecego,  są  nadal 
starannie  przechowywane  jako  wspaniałe 
pamiątki  po  przodkach.  Dawne  czepce  tzw. 
klapice,  kolorowe  wstęgi,  haftowane  sztywno 
krochmalone  kryzy,  fartuchy,  prawe  korale 
stanowią dziś prawdziwe skarby.
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Młodzież ubierała dwa rodzaje stroju na szczególne okazje. Dawniej na czarną 

kamizelkę nakładano czerwoną  jakę,  którą z czasem wymieniono na dwurzędową 
czarną marynarkę,  z  wykładanym  kołnierzem.  Na całość  zakładano sięgającą do 
kostek  wołoszkę, czyli  długi płaszcz z czarnego sukna. Spod kołnierzyka kamizelki 
wystawał biały kołnierzyk z przypiętą szpilkami różową świtką, czyli małą kokardką. 

Drugi strój świąteczny, używany latem, składał się z białych  spodni, czarnej 
kamizelki i amarantowej lub czerwonej  jaki. Na głowę zakładano z fantazją czarny 
filcowy kapelusz  z odpowiednią do uroczystości wstążką – pan młody miał zieloną 
wstążkę z wpiętą gałązką rozmarynu. W trakcie wesela pan młody w ręce trzymał bat 
weselny.

Strój dziewcząt składał się z następujących części: biała płócienna  koszula 
z  rękawami,  biały  sztywno  uprasowany  spódnik z  falbanką,  na  który  zakładano 
spódnik różowy, niebieski, seledynowy lub żółty oraz tego samego koloru sznurówkę 
z  kiszką,  czyli  doszytym  wałkiem zwiniętym  z  materiału.  Na  spódnice  nakładano 
ozdobione wstawkami  i  haftami zapaski.  Na szyi  zapinano mocno ukrochmalone, 
starannie ułożone duże  kryzy z tiulu lub płótna.  Na nich wspaniale kontrastowały 
szklane lub naturalne czerwone korale. Na głowę dziewczyny zakładały niezwykle 
piękne czepce z charakterystycznymi wysokimi tiulkami oraz okapem, czyli upiętym 
i  uformowanym  z tyłu  rodzajem  tiulowego  wachlarza.  Czepce  wiązane  były 
haftowanymi bandkami wiązanymi pod szyją na tzw. motyla. Mężatki nosiły czepce 
z  jedwabnicą,  czyli  zwiniętą  tak  jak  w  stroju  szamotulskim  jedwabną  chustką 
zawiązaną  z  przodu  nad  czołem na  małą  kokardę.  Mężatki  także  zakładały  pod 
jaczkę jedwabnicę złożoną na krzyż na piersiach, tak by jej końce równo wychodziły 
spod jaczki.

Panna młoda ubierała  jaczkę, czerwoną  watówkę. czyli spodni gruby, często 
watowany spódnik,  który  miał  nadać  dziewczynie  właściwe  kształty.  Na watówkę 
nakładano białą, bogato haftowaną spódnicę, a na nią dopiero spódnicę wierzchnią 
w kolorze zielonym lub bladozielonym. Spod kabatka z pelerynką wystawały końce 
jedwabnicy nałożonej na plecach i  skrzyżowanej  z przodu. Do stroju tego należał 
także najpiękniejszy czepiec z dopiętymi do niego sześcioma wstęgami haftowanymi 
w barwne kwiaty oraz duży kryzik haftowany w wymyślne wzory drobnych kwiatów.   

Po uroczystym zdjęciu czepca, czyli oczepinach, panna młoda nakładała inny 
czepiec, nazywany kapicą, oraz przebierała się w czerwoną spódnicę – kuczbaję. 
Całość uzupełniały wysokie czarne trzewiki. Strój weselny jako najbardziej uroczysty 
– zarówno męski, jak i kobiecy – przetrwał w swojej tradycyjnej formie i można go 
podziwiać  na  koncertach  zespołów  regionalnych.  Stroje  i  folklor  biskupiański 
popularyzowane są także przez światowej sławy zespół „Mazowsze”.

W stroju biskupiańskim na szczególną uwagę zasługuje wzornictwo, techniki 
oraz niezrównana precyzja haftów na płótnie, batyście,  jedwabiu i  tiulu. Biały haft 
występujący  na  kryzach,  bandach  i  czepcach  jest  wyrazem  wybitnych  zdolności 
artystycznych biskupiańskich hafciarek.
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4.2.3. STRÓJ SZAMOTULSKI

Noszony  był  w  czasie  głównych  uroczystości  kościelnych  i  państwowych, 
stając się od wielu pokoleń symbolem polskości. Najwcześniejszy opis tego stroju  
z 2 połowy XIX w. zawdzięczamy Oskarowi Kolbergowi, który dokładnie opisał jego 
elementy. Ubiory codzienne – kobiece i męskie – nie miały szczególnych elementów 
ozdobnych.  Kobiety  zakładały  spódnice,  gorsety,  robocze  fartuchy,  a  na  głowę 
chusty.
Mężczyźni do letnich prac polowych ubierali lniane spodnie w pionowe paski, białą 
koszulę oraz kamizelkę z rękawami. Czasem na kamizelkę nakładano sięgający do 
kolan kaftan z czerwonego sukna.

Niezwykle  bogaty  i  dostojny  był  w  tym  regionie  strój  uroczysty.  Mężczyźni nosili 
czarne kapelusze opasane szeroką czarną wstęgą, z lewej strony wiązaną kokardą, 

za  którą  kawalerowie  zatykali  kwiaty  lub 
kolorowe piórka.  Koszule z białego delikatnego 
płótna miały kołnierzyki zdobione białym haftem 
atłaskowym  z  charakterystycznymi  wzorami 
pączków,  gwiazdek.  Tak  ozdobione  końce 
kołnierzyka wywijano na zewnątrz, przykrywając 
go  częściowo  kolorową  jedwabną  chustką  – 
jedwabnicą.  Na  szyję  zakładano  zamiast 
dzisiejszego  krawata  podszyjnik  lub  bindkę. 
Białe  lniane  spodnie zapinane  były  dawniej  
z  boku  na  guziki,  a  nogawki  wpuszczano  
w wysokie buty z cholewami, tzw. kropusy, które 
obowiązkowo  musiały  mieć  w  kostce 
„harmonijkę”  z  ośmioma zagięciami  skóry.  Na 
koszulę  zakładano  sięgającą  do  bioder  jakę 
z czerwonego sukna. Z czasem jaki te zostały 
zastąpione  kamizelkami  o  typowym  miejskim 
kroju  –  przody  z  czarnego  sukna,  a  tył  

z materiału podszewkowego. Na czerwoną jakę lub kamizelkę zakładano sięgający 
do kolan kaftan z czarnego sukna podbity czerwoną flanelą. Kaftan był pozbawiony 
rękawów, a główną jego ozdobą były 24 mosiężne guziki. Zarówno latem, jak i zimą 
na  kaftan  zakładano  także  katanę –  rodzaj  długiego  płaszcza,  który  dodatkowo 
podkreślał  odświętność i  dodawał  jego właścicielowi  odpowiedniej  powagi.  Katana 
była dłuższa od kaftana oraz miała rękawy.

Świąteczny strój kobiecy prezentował się także wspaniale. Kobiety na głowach 
nosiły białe bogato haftowane czepce z charakterystycznym roślinnym wzornictwem. 
Czepek panieński był nieco mniejszy od tych, które nosiły mężatki i zakrywał jedynie 
czubek  głowy.  Mężatka  natomiast  nosiła  większy  czepiec  osłaniający  uszy  oraz 
ozdobiony dodatkowo kolorową jedwabną chustką (jedwabnicą) zwiniętą w specjalny 
rulonik  otaczający  czepiec.  Stanowiła  ona  rodzaj  wianka  w  kolorze  niebieskim, 
zielonym  lub  bordowym.  Kobiety  nosiły  białe  koszule szyte  z  dwóch  rodzajów 
materiału – części górnej z delikatnego płócienka, tzw. perkaliku lub batystu oraz  
w  dolnej  z  grubszego  lnianego  płótna.  Na  koszulę  wkładano  obcisły  gorset – 
sznurówkę. Ubiór wierzchni stanowiły różne bluzki – jaczki, często szyte z takiego 
samego materiału co spódniki. Innym typem bluzki był spencerek, szyty z czarnego 
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aksamitu w drobne, żółte i  zielone kwiatki.  Najbardziej uroczysty był  jednak  rurok, 
inaczej  nazywany kabatem z fałdami.  Uszyty  był  z czarnego sukna z czerwonym 
podszyciem. Z tyłu specjalnie skrojone fałdy układały się w charakterystyczne rurki 
(stąd  nazwa).  Do  odświętnego  stroju  Szamotulanek  należały  trzy  spódnice 
nakładane jedna na drugą. Pierwsza – czerwona, noszona od spodu – nosiła nazwę 
piekielnica.  Jej  brzeg  zdobił  szeroki  pas  haftowany  w  roślinne  motywy.  Na  nią 
zakładano spódnicę,  uszytą  z  batystu  lub perkalu,  w białe  wypukłe wzory.  Trzeci 
z kolei był spódnik wierzchni, znacznie szerszy od pozostałych, biały lub w drobne 
kolorowe kwiatki  na białym tle.  Na spódnice zakładano jedwabną  zapaskę koloru 
niebieskiego, marszczoną po bokach oraz ozdobioną ręcznym haftem. Najstarszą 
formą okrycia wierzchniego była kolorowa tkanina samodziałowa, tzw.  płachta lub 
pstrucha.  Tkana  była  w granatowe  lub  błękitne  pasy poprzedzielane czerwonymi 
wstawkami. Zazwyczaj kobiety nosiły płachty przewinięte na pół i przewieszone na 
lewym przedramieniu. Zimą owijano się szczelniej, wykorzystując całą powierzchnię 
pstruchy. Na święta zakładano na nogi  trzewiki szadronowe z czarnego materiału. 
Jedynie  podeszwy i  obcasy były  ze skóry.  Do stroju  świątecznego dodać należy 
sznury korali tzw. prawych, różową kokardę przypinaną do gorsetu, a także kolczyki, 
pierścionki i haftowane chustki.

Zarówno strój męski, jak i kobiecy miały wiele różnych odmian w zależności  
od wieku, zamożności osób, które go nosiły, a także od rodzaju uroczystości, której 
towarzyszył. Inaczej ubierali się ludzie młodzi, dorośli i starzy, inaczej wyglądał strój 
roboczy, inny był strój weselny lub dożynkowy.

4.2.4. STRÓJ Z DĄBRÓWKI WIELKOPOLSKIEJ

Strój ten w najbogatszej formie przetrwał jedynie w Dąbrówce Wielkopolskiej 
oraz kilku okolicznych wioskach. Ubiór nazywany jest także strojem międzyrzecko-
babimojskirn lub ogólnie strojem lubuskim. Strój ten przetrwał dzięki temu, że przez 
wiele  pokoleń  był  świadectwem  polskości  mieszkańców  kilkunastu  wiosek  na 
zachodnim pograniczu Wielkopolski, Łużyc i Brandenburgii. Mężczyźni nosili obcisłe, 
grube, białe lub granatowe lniane spodnie – portki,  wpuszczane w wysokie buty  
z  cholewami.  Zamożniejsi  chłopi  ubierali  zimą  spodnie  skórzane  oraz  typowe, 
czarne,  na  pasku  lub  szelkach.  Biała  lniana  koszula miała  ozdabiane  mankiety, 
naramienniki oraz kołnierzyk. Pod szyją wiązano kaczorową chustkę, mieniącą się 
różnymi kolorami. Obecnie wiąże się czerwoną kokardę. Na przełomie XIX i XX w. 
zaczęto  nosić  katanki w  kolorze  ciemnofioletowym  i modrym,  w  czarne  kratki  z 
jednym  rzędem guzików.  Czerwone  katanki  nosili  kawalerowie,  modre  natomiast 
starsi  
i  żonaci. Do stroju męskiego należała także  burka, nazywana jupką. Był  to rodzaj 
marynarki z rękawami oraz okrągłym kołnierzem zapinanym pod brodą. Na wierzch 
wkładano  sukmanę podobną  do  noszonej  w południowej  części  Wielkopolski 
wołoszki. Pozostałością dawnego stroju męskiego są także półkoszulki nazywane tu 
fartuszkami.  Noszone one były w dni  chłodne lub w czasie zimy,  także do stroju 
roboczego. Półkoszulek uszyty był  z czarnego sukna z flanelową podszewką i był 
dopinany do kołnierzyka koszuli.  Bardzo często z przodu fartuszek ozdobiony był 
kolorowym haftem krzyżykowym oraz obramowany wstążkami i barwnymi sznurami. 
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Ten niezwykły element męskiego stroju zachował się do dziś i stanowi nieodzowną 
część ubioru. 

Charakterystycznymi  elementami  tego  stroju  są  także  rekwizyty noszone 
w trakcie  wesela  przez  drużbę.  Na  kapeluszu  drużba  nosił  bogaty  bukiet  ze 
sztucznych  kwiatów,  liści,  wstążek i  świecidełek (pozłotka)  oraz  piór  z  koguciego 
ogona, ufarbowanych na zielono z gałązką rozmarynu na samym szczycie bukietu. 
Innym,  niezwykle  barwnym  elementem  stroju  drużby  był  biały  ręcznik,  który 
nakładało się przez ramię i obwiązywało w pasie. Ręcznik ten wiązano na kokardę, 
tak  by  dwie  części  opadały  do  stóp  drużby.  W dni  świąteczne  oraz  do  kościoła 
mieszkanki Dąbrówki zakładały  białe  lniane 
koszule 
z  małym  kołnierzykiem.  Koszulka  miała 
długie,  mocno  marszczone  na  ramieniu 
rękawy z mankietami zakończonymi koronką. 
Na  tym  terenie  znane  były  różne  rodzaje 
spódnic, nazywanych w zależności od koloru i 
kroju: spódnik, dera, szorc. Zwykle noszone 
były  trzy  spódnice  szyte  z  białego 
farbowanego  płótna,  zdobionego  w  motywy 
drukowane,  lub  z  flaneli,  sukna  w kolorach 
granatu,  fioletu  w czarne  kratki.  Dera  to 
spódnica  uszyta  z  barwnego,  wełnianego 
samodziału  w charakterystyczne  pionowe, 
różnokolorowe pasy. Inną spódnicą noszoną 
przez  mieszkanki  Dąbrówki  był  szorc,  czyli 
część  odzieży  składającej  się  ze  stanika, 
czyli oplecka oraz spódnicy, zszytych razem. 
Stanik szyty był często z jedwabiu w kolorze 
modrakowym,  czerwonym,  zielonym, 
seledynowym  lub  niebieskim.  Na  wierzch  zakładano  kabat,  nazywany  tu  polką, 
uszyty z czarnego lub granatowego sukna, a później z drogich jedwabi, brokatów czy 
tafty.  Na  spódnice  zakładano  zapaski uszyte  z atłasu,  adamaszku  i  jedwabiu. 
Zapaskę  zdobiły  pasy  haftu  i  koronek  
u dolnego brzegu oraz kokardy. Niezwykle barwnym elementem stroju w Dąbrówce 
były różnego rodzaju  chusty. Spełniały one różne funkcje; jedne zakładane były na 
głowę  chroniąc  przed  zimnem,  inne  służyły  do  okrywania  ramion,  składane  po 
przekątnej i zakładane na krzyż na piersiach; jeszcze inne – największe – okrywały 
całą postać i spełniały rolę płaszcza. Spośród kilku rodzajów  czepców noszonych  
w tym regionie na szczególną uwagę zasługują kopki,  czyli  białe,  tiulowe,  bardzo 
bogato haftowane ściegiem nasnuwanym, nakrycia głowy.  Zimą kobiety nakrywały 
ten czepiec dodatkowo turecką chustą, nazywaną w Dąbrówce cyganką. Do stroju 
świątecznego należały także naturalne korale oraz noszone na głowie przez druhny 
w  czasie  wesela  wieńce  –  bukiety.  Wykonywane  były  ze  sztucznych  kwiatów, 
podobnie  jak  bukiety  na  męskim  kapeluszu  drużby  z obowiązkowymi  piórkami 
koguta.  Bukiety  te  mieniły  się  w  słońcu  wieloma  kolorami  oraz  drgały  w  rytm 
weselnych tańców.

20



PROGRAM WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI

4.3. Zwyczaje regionalne 

4.3.1. BOŻE CIAŁO W SKĘCZNIEWIE

Skęczniew jest to wieś położona w województwie wielkopolskim, w powiecie 
tureckim, w gminie Dobra, w dolinie rzeki Warty. Miejscowość ta znana jest w całym 
kraju  dzięki  „kwiatowej”  oprawie  święta  Bożego  Ciała.  Według  tradycji  zwyczaj 
zdobienia trasy procesji  przywędrował  z wojskami Napoleona na początku XIX w.
O uroczystościach tych mówi się, że jest to „Boże Ciało na kolorowych dywanach”. 
Całą trasę procesji, pokrywa kwiatowy dywan szerokości 2 m, grubości niemal 5 cm, 
natomiast pobocza zdobią drzewka brzozowe, rzadziej olchowe. Każdy gospodarz 
układa  kobierzec  kwiatowy,  niekiedy  długości  ponad  10  m,  starając  się,  by  jego 
dekoracja  była  niepowtarzalna.  Stąd  tak  wielkie  bogactwo,  barw  i  ornamentów, 
tworzonych przez różnorodne kwiaty, niekiedy liście, gałązki drzew i krzewów, korę 
drzew, kłosy zbóż i traw, a nawet mchy. Treścią kompozycji  są najczęściej kwiaty, 
bukiety,  symbole  patriotyczne  i  religijne,  figury  geometryczne,  a  także 
pojedyncze wyrazy, niekiedy całe zdania oraz obrazy religijne. Ta niezwykła procesja 
Bożego Ciała od dziesiątków lat przyciąga coraz większe rzesze ludzi. 

4.3.2. BOŻE NARODZENIE

W tradycji  wielkopolskiej  dzień poprzedzający Boże Narodzenie nazywa się 
Wigilią  lub  Gwiazdką.  Określenie  wigilia  (  od  łacińskiego  vigiliae  oznaczającego 
czuwanie nocne; w tradycji  rzymskokatolickiej zaś, wieczorną mszę lub określenie 
dnia poprzedzającego ważne święta) tylko w Polsce nabrała szerszego znaczenia 
określającego  szczególny  dzień  oraz  wieczerzę  spożywaną  w  wigilię  Bożego 
Narodzenia.  Jednak  bardziej  popularna  jest  nazwa  Gwiazdka.  Tradycyjną  porą 
zasiadania do wigilijnego  stołu  jest moment pojawienia się pierwszej gwiazdki na 
niebie. 

Jednym  z  ważniejszych  momentów  kolacji  wigilijnej  jest  dzielenie  się 
opłatkiem życząc sobie pomyślności  w nowym roku.  Nazwa opłatek pochodzi  od 
łacińskiego  oblatum  co  oznacza  „dar  ofiarny”.  Wyrabiany  jest  z  ciasta  z  mąki 
pszennej  i  wody,  wlewanego  do  formy  z  wyrytymi  przedstawieniami 
bożonarodzeniowymi. Białym opłatkiem dzielą się ludzie, natomiast czerwone dodaje 
się do resztek potraw wigilijnych, którymi karmi się zwierzęta.

Współcześnie dania spożywane podczas tej kolacji  nie odbiegają zasadniczo 
od tych,  które znajdowały się na stołach 50 czy 80 lat temu.  Podstawą są potrawy 
będące  od  pokoleń  na  rodzinnych  stołach  poszerzane  są  o  takie,  które 
rozpropagowane zostały w mediach i stanowią swego rodzaju ciekawostkę.

Po wigilijnej kolacji domy odwiedza gwiazdor. Jest to postać odziana w kożuch 
wywrócony  włosiem  na  wierzch,  przepasany  sznurem  lub  pasem,  w  czapce  na 
głowie  i  masce  na  twarzy.  W  ręku  trzyma  rózgę  i  dzwonek  a  na  plecach  ma 
zarzucony worek z prezentami. Zdarza się w niektórych wsiach, że chodzą po kilku.  
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Czasami towarzyszy mu gwiadka - ubrana na biało, z dzwonkiem w ręku w czym 
wyręcza gwiazdora.  Dzwonkiem tym zawiadamia domowników o swoim przyjściu. 
Dzieciom  rozdaje  prezenty:  grzecznym  i  niegrzecznym,  z  przykazaniem,  by  
w następnym roku się poprawiły. Niestety, tak ubrane postacie widać coraz rzadziej, 
głównie na wsiach. Zastępuje go coraz częściej globalny św. Mikołaj.

4.3.3. ROGALE ŚWIĘTOMARCIŃSKIE

Dzień  11  listopada  w  Poznaniu  jest  dniem  szczególnym,  łączy  bowiem 
tradycje patriotyczne wynikające ze Święta Niepodległości oraz typowo poznańskie, 
związane z postacią św. Marcina. Tego dnia piekarnie oferują smakowite rogale, po 
które od samego rana ustawiają się kolejki chętnych. Są one symbolem tego święta 
w Poznaniu.  Od kilku lat  zobaczyć  także można uroczysty  orszak z postacią św. 
Marcina jadącego  na  białym  koniu  w  barwnym  korowodzie  wzdłuż  głównej  ulicy 
miasta, nazwanej jego imieniem.

Św. Marcin żył w IV w., był rzymskim legionistą, później mnichem i biskupem 
w Tours. Żył niezwykle skromnie i dał się poznać jako wyrozumiały i miłosierny dla 
potrzebujących i ubogich. Na licznych obrazach św. Marcin ukazany jest jako postać 
dzieląca się swoim płaszczem z półnagim żebrakiem podczas srogiej zimy u bram 
miasta Amiens. Święto ku jego czci ustanowiono na dzień 11 listopada już w VII w. 
na pamiątkę pogrzebu. Kult tego świętego był niezwykle popularny w całej Europie 
i dotarł również do Polski. 

 Do  dziś  w  całym  kraju  znanych  jest  ponad  200  kościołów  pod  jego 
wezwaniem. W Poznaniu kościół jego imienia jest jednym z najstarszych, powstał  
w XII w. Jak głosi legenda w trakcie jednego z odpustów ku czci św. Marcina pojawiły 
się podobno pierwsze rogale. Ich kształt przypominał rogi bawołu i krowy – zwierząt, 
które  składano  niegdyś  na  stołach  ofiarnych  całej  zachodniej  Europy  właśnie  
w listopadzie. Być może więc, że te poznańskie rogale są pamiątką starych, jeszcze 
przedchrześcijańskich  zwyczajów,  które  wkomponowano  w  późniejsze  obchody 
odpustu  w  dniu  św.  Marcina.  Dawniej  w  trakcie  tego  święta  znany  był  zwyczaj 
rozdawania pożywienia biednym, tak by każdy mógł w tym dniu najeść się do syta. 
Do  dziś  przetrwała  jedynie  tradycja  wypieku  znakomitych  drożdżowych  rogali 
wypełnionych makowo-migdałową masą. Niektóre cukiernie oferują je w sprzedaży 
przez cały rok, jednak prawdziwe rogale świętomarcińskie smakują szczególnie tylko 
w dniu 11 listopada.

4.3.4. ŚWIĘTO BAMBERSKIE NA STARYM RYNKU 

Od kilku już lat  w pierwszą  sobotę  sierpnia na  poznańskim Starym Rynku 
odbywa  się  uroczyste  spotkanie  potomków  osadników  z  Bambergu,  czyli 
poznańskich Bambrów. Święto jako barwny, pełen muzyki i licznych atrakcji festyn 
uliczny zainicjowało Towarzystwo Bambrów Poznańskich dla upamiętnienia kolejnej 
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rocznicy  przybycia  do  podpoznańskich  wsi  pierwszych  osadników  z  Bambergu  
i okolic.

Uroczystości co roku rozpoczynają się przy pomniku – studzience Bamberki, 
przybranej w tym dniu zielonymi girlandami i biało-czerwonymi kwiatami. Odczytanie 
fragmentów pierwszego kontraktu tzw. lubońskiego, zawartego pomiędzy władzami 
miasta a rodzinami  osadników,  jest  corocznym przypomnieniem blisko 300-letniej 
historii  obecności  tej  wspaniałej  grupy  w  tworzeniu  współczesnego  obrazu 
kulturowego  Poznania  i  Wielkopolski.  Tego  dnia  Bamberki  w  swych 
charakterystycznych strojach, jak przed wieloma laty na Starym Rynku w Poznaniu, 
rozkładają małe kramiki z koszami pełnymi przeróżnych towarów. Głośno zachwalają 
świeżość  owoców i  warzyw  i  jedyny w swoim rodzaju  smak poznańskich sznek  
z  glancem  oraz  placka  z  kruszonką.  Bamberki,  jak  wszędzie  gdzie  się  pokażą, 
zachwycają wszystkich swoimi strojami, kunsztem elementów haftowanych i pięknem 
kwiecistych kornetów na głowach.

Pełne atrakcji  Święto  Bamberskie,  dzięki  swojej  barwności  i  przypominaniu 
tradycji,  stało  się  kolejną  okazją  spotkań  poznaniaków  oraz  niezwykle  ciekawą 
atrakcją turystyczną.

4.3.5. ŚWIĘTY ROCH W MIKSTACIE 

Mikstat  -  miasto  w  południowej  Wielkopolsce  położone  na  skraju  Wzgórz 
Ostrzeszowskich.  Od  kilku  wieków  odbywają  się  tutaj  szczególne  uroczystości 
związane  z  patronem  miasta  –  św.  Rochem.  Ich  historia  wiąże  się  z  groźną 
epidemią,  która  przed  wiekami  nawiedziła  Mikstat.  Miejscowa  tradycja  głosi,  że 
„miasto w XVII w. spustoszyła zaraza morowa. Ocalało tylko siedem rodzin, które 
zawczasu w lasy się skryły.  Owa zaraza objawiała się w postaci bladej, wychudłej 
niewiasty,  białym prześcieradłem okrytej.  Chodziła ona od domu do domu i przez 
okno pytała ludzi: śpią czy się modlą? Skoro ich zastała śpiących mówiła: Śpijcie, a 
więcej nie wstajcie. Jeżeli zaś zapytani odpowiedzieć mogli, że się modlą, wówczas 
po  stosownej,  pouczającej  przemowie  zostawiała  ich  przy  życiu”.  Według innych 
przekazów  
w  czasie  epidemii  cholery  pomarli  nie  tylko  ludzie,  ale  padło  też  wiele  zwierząt 
domowych.  Wówczas  lud  miał  się  zwrócić  o  pomoc  do  św.  Rocha  –  patrona 
wieśniaków i opiekuna zwierząt domowych oraz orędownika w czasie zarazy. Kiedy 
zaraza  ustąpiła,  mieszkańcy  Mikstatu  na  wzgórzu  poza  miastem  wznieśli  na 
początku  XVII  w.  pierwszą  drewnianą  świątynię  jako  wotum  dziękczynne  dla  
św.  Rocha.  Kościół  szybko  niszczał,  więc  w  1788  r.  wzniesiono  nową  świątynię 
drewnianą, umieszczając w niej stary ołtarz główny z 1707 r. z obrazem św. Rocha.

Od  chwili  powstania  tego  kościoła  odbywają  się  w  Mikstacie  dwudniowe 
uroczystości  odpustowe,  ściągające  liczne  rzesze  ludzi  nie  tylko  z  najbliższych 
okolic. Rozpoczynają się one 15 sierpnia – w wigilię dnia św. Rocha – uroczystą 
mszą świętą w kościele farnym pod wezwaniem Trójcy Świętej, stojącym nieopodal 
rynku.  Po mszy wyrusza z fary procesja,  która wiodąc ulicami  miasta dociera na 
wzgórze  cmentarne  do  drewnianego  kościoła  św.  Rocha.  Tam  trwa  całonocna 
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adoracja,  
w trakcie której wierni śpiewają starą pieśń do św. Rocha.

 Niezwykłą  atmosferę  stwarzają  tej  nocy  znicze  płonące  na  grobach  wokół 
kościoła, gdyż odpust mikstacki jest zarazem drugim Świętem Zmarłych tutejszych 
mieszkańców.
 Rankiem następnego dnia,  tj.  16 sierpnia w dzień św.  Rocha, po porannej 
mszy świętej odbywa się  święcenie zwierząt domowych. Przed kapłanem stojącym 
pośród tłumów przesuwa się procesja zwierząt wraz z ich opiekunami. Prowadzone 
są m.in. konie, krowy, owce, kozy, ptactwo domowe – kury. kaczki, gęsi. gołębie,  
a  dzieci  przybywają  ze  swymi  psami,  kotami,  świnkami  morskimi,  kanarkami  
i papużkami. O godzinie 11.00 odprawiona zostaje suma odpustowa, po której wierni 
udają się na świąteczny obiad. Uroczystości odpustowe kończą się popołudniowymi 
nieszporami, po których procesja wiernych podąża do kościoła farnego.

4.3.6. ZAGÓROWSKIE TURKI

W Zagórowie zachowała się tradycja  „Turków” w obrzędach wielkanocnych 
Wielkiego  Tygodnia.  Zwyczaj  ten  jest  związany  prawdopodobnie  z  odsieczą 
wiedeńską  Jana  III  Sobieskiego.  Kiedy  żołnierze  wrócili  z  wojny  do  domów, 
postanowili  przed  wkroczeniem  do  miasta  paradnie  się  przystroić.  Wśród  łupów 
wojennych mieli broń i stroje zdobyte na Turkach. Kiedy wkroczyli do miasta wywołali 
nieomal  panikę  mieszkańców.  Tak  się  złożyło,  że  do  miasta  dotarli  w  czasie 
obchodów Triduum Paschalnego. W kościele do którego wkroczyli aby podziękować 
za szczęśliwy powrót był akurat wystawiony Najświętszy Sakrament, postanowili więc 
zaciągnąć przy nim straż.  W następnym roku na Wielkanoc postanowiono uczcić 
rocznicę  szczęśliwego  powrotu  z  wiktorii  wiedeńskiej  więc  na  pamiątkę  tych 
wydarzeń, znów zaciągnięto straż przy Grobie Pańskim w strojach tureckich i tak już 
zostało.

4.3.7. ZAPUSTY (OSTATKI)

Czas przed Wielkim Postem - od święta Trzech Króli do wtorku przed  środą 
popielcową - nazywany jest w Wielkopolsce ostatkami, zapustami a ostatnie trzy dni 
przed  Środą  Popielcową  zapustem  lub  mięsopustem.  Zwyczaje  związane  z  tym 
czasem to: pochody przebierańców, na które składały się: Niedźwiedź, Niedźwiednik, 
Biały  Rumak,  Żyd  z  kozą,  Bocian,  Dziad,  Baba,  Cygan,  Policjant;  Współcześnie 
nazywa się ten czas karnawałem-określenie to w naszej tradycji obce, związane jest 
z ogólnoświatowym rozpowszechnieniem się tej nazwy. Ciągle jednak posługujemy 
się określeniami ostatki, podkoziołek, zapusty.

4.3.8. TŁUSTY CZWARTEK

Dniem rozpoczynającym czas zabaw kończących ostatki  jest czwartek przed 
Wielkim Postem. Tego dnia należało -  i ciągle jest to żywe – jeść tłusto i syto. Stąd 
wzięła się nazwa„tłusty czwartek”. Współcześnie, zwyczajowo tego dnia smaży się 
lub kupuje w sklepie duże ilości pączków.
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4.3.9. PODKOZIOŁEK

Zabawa we  wtorek  przed środą popielcową  nazywana  jest  podkoziołkiem. 
Nazwa  pochodzi  od  głównego  elementu  zabawy  -  figurki  nagiego  chłopca 
wystruganego z drewna, brukwi lub ziemniaka,  którą stawiano na talerzu obok kapeli 
a tańczące dziewczęta  musiały wkładać pod koziołek pieniądz.

4.3.10. ŻANDARY, CZYLI ŚMIGUS-DYNGUS W POZNANIU

W  trakcie  świąt  Wielkanocy  w  wielu  regionach  Wielkopolski  znane  były 
korowody  przebierańców uczestniczących  w tradycyjnym  chodzeniu  po  dyngusie. 
Zwyczaje  te  stopniowo zanikły i  mało kto o nich pamięta.  Zwyczaj  polewania się 
wodą  w lany  poniedziałek  wielkanocny,  czyli  śmigus-dyngus  przetrwał  jedynie  
w  formie  szczątkowej  i  szczególnie  w  miastach  przybiera  on  charakter  dość 
agresywny. Na tym tle wydarzenia, które mają miejsce co roku na terenie Ławicy  
w  Poznaniu,  zdumiewają  swoim  naturalnym  związkiem  ze  starymi  tradycyjnymi 
obrzędami. 

Tuż po porannej mszy na ulicach pojawiają się przebierańcy – żandary. Dziad, 
Baba, Niedźwiedź z przywiązanymi do nóg słomianymi kulami, Ksiądz z wiaderkiem 
i kropidłem, Grajek, Kominiarz oraz Żandarm na drewnianym koniku, przewodzący 
widowisku i dbający o zachowanie kolejności całego obrzędowego teatru. Żandarm 
jest tu głównym reżyserem i aktorem, w korowodzie idzie jako ostatni poganiając całą 
czeredę.  Wykonawcy  są  młodymi  chłopakami,  chodzą  po  wyznaczonych  ulicach 
i odwiedzają domy sąsiadów, którzy na nich czekają. Żandary łączą obie tradycje 
poniedziałku  wielkanocnego  –  gonią  dzieciarnię,  polewają  dość  obficie  młode 
dziewczyny  wodą,  smarują  je  sadzami  oraz  składają  życzenia  odwiedzanym 
gospodarzom.  Uzyskują  za  to  poczęstunek  oraz  pieniądze,  które  wieczorem 
przeznaczone są  na  zabawę.  Kulminacyjnym  momentem wielogodzinnych  pogoni 
i zabaw jest wchodzenie na wysoki komin starej piekarni. Tam Baba ukazuje licznie 
zgromadzonej widowni postać Diabła. Ten stary tradycyjny obrzęd jest inspirowany 
jedynie wewnętrzną potrzebą mieszkańców, dla których żandary są oznaką poczucia 
tożsamości, więzi z sąsiadami oraz z przeszłością.

4.4. Budownictwo wiejskie

4.4.1. ZAGRODY

W  swojej  tradycyjnej  formie  do  początków  XIX  w.  większość  obiektów 
budownictwa  wiejskiego  –  kościoły,  chłopskie  chałupy,  budynki  gospodarcze 
(stodoły,  obory,  spichrze)  –  wykonywano z  drewna.  Przez  wiele  wieków był  to 
główny materiał budowlany, którego także i w Wielkopolsce nie brakowało. Drewno 
sosnowe, świerkowe, modrzewiowe stanowiło powszechnie dostępny surowiec. Było 
także  stosunkowo  łatwe  w  obróbce  i  przygotowaniu  poszczególnych  elementów 
konstrukcji.  Zawodowi  cieśle  doskonale  potrafili  tak  przygotować,  czyli  obrobić 
poszczególne części  budowli,  by etap jej  stawiania przebiegał  sprawnie i  szybko. 
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Budowa  polegała  na  składaniu  i  dopasowywaniu  poszczególnych  belek 
konstrukcyjnych  tworzących  szkielet  budowli,  wypełnieniu  ścian,  które  na  końcu 
przykrywano dwu- lub czterospadowym słomianym lub trzcinowym dachem.

Najwcześniejsze  przykłady  drewnianego  budownictwa  mieszkalnego 
odnajdujemy w odkrytych osadach archeologicznych w Wielkopolsce. W Biskupinie 
znaleziono  pozostałości  chat  o  układzie  jednej  izby  z  paleniskiem,  z  sienią  oraz 
podcieniem. Dalszy rozwój formy tego wczesnego jedno- lub dwuczęściowego domu 
przebiegał  w  dwóch  kierunkach  zależnych  od  usytuowania  drzwi  wejściowych. 
Umieszczenie  ich  w  ścianie  węższej  –  szczytowej  –  utworzyło  formę  domu tzw. 
wąskofrontowego. Natomiast drzwi wejściowe usytuowane w ścianie wzdłużnej stały 
się  cechą  tzw.  domu  szerokofrontowego.  Obie  odmiany  wiejskiego  budynku 
mieszkalnego zachowały się  w ludowym budownictwie do dzisiaj. 

Na  początku  XIX  w.  wiejska  architektura  drewniana  w  części  Wielkopolski 
należącej  do  Prus  została  zastąpiona  stopniowo  budownictwem  murowanym. 
Sprzyjały temu szybszy rozwój gospodarczy tej części Polski oraz nakazy prawne 
administracji pruskiej wynikające z akcji przeciwpożarowych. Z tych też przyczyn na 
wsi  wielkopolskiej  rzadziej  dziś  zobaczyć  można stare,  drewniane chaty,  a  także 
wyznaczyć jakieś charakterystyczne dla tego regionu cechy tradycyjnej architektury 
wiejskiej.  Przyjmuje  się,  że  dominującym  dawniej  typem  budownictwa  na  terenie 
Wielkopolski były chaty z podcieniem nazywane potocznie „wystawne”. 

Następnie  chałupy  rozbudowywano  dodając  kolejne  pomieszczenia.  
W  charakterystycznej  dla  budownictwa  wielkopolskiego  chacie  z  wejściem  przez 
podcień  w  ścianie  szczytowej  wydłużano  budynek,  by  uzyskać  jedno  lub  dwa 
pomieszczenia nazywane komorami. W ten sposób powstała chata o następującym 
układzie: podcień, izba oraz jedna lub dwie komory. Podcienia podparte najczęściej 
trzema lub czterema słupami, nierzadko ozdobnie wycinanymi, chroniły wejście do 
chaty. Takie chałupy zachowały się do dziś w: Pyzdrach,  Poniecu,  Stęszewie i aż 
cztery w rynku w Rakoniewicach. Wiejskie chaty podcieniowe zobaczyć dziś można 
w skansenach w Dziekanowicach oraz Osieku. 

We wnętrzu chaty, za drzwiami zamykanymi na skobel i wysokim belkowym 
progiem,  znajdowała  się  sień.  Zajmowała  ona  całą  szerokość  chaty  z  kominem
w ścianie dzielącej sień z izbą. W tej części mieścił  się pierwotnie piec kuchenny 
oraz piec do pieczenia chleba. Piec ten po stronie izby ogrzewał pomieszczenia,  
a z czasem stał się także piecem służącym do gotowania potraw. W izbie zwykle 
znajdowały  się  łóżka,  szafa,  skrzynie,  łyżnik  i  miśnik,  czyli  półki  na  naczynia 
kuchenne, a przy oknie stał stół z zydlami i ławą, przy którym zasiadali domownicy. 
Z izby prowadziły drzwi do komory, w której stały łóżka oraz sprzęty, np. kołowrotki 
do  przędzenia  lnu  i wełny,  warsztat  tkacki,  kierzynki,  czyli  narzędzia  do  ręcznej 
produkcji  masła, tam też przechowywano zapasy na zimę. Czasem komora miała 
oddzielne wyjście  na podwórze.  W komorze zwykle mieszkali  parobcy zatrudniani 
przez gospodarza, stąd nazywano ich komornikami. Drewniane ściany chałup były 
niejednokrotnie  od  wewnątrz  wylepione  gliną  i  pomalowane  najczęściej  na 
bladobłękitny kolor.  Pułap, czyli  sufit  nazywany posobą tworzyły deski przybite do 
belek stropowych i, podobnie jak ściany, był on pokryty warstwą gliny. Dach z kolei 
kryty był słomianym pokryciem, czyli strzechą układaną „na gładko”. Miał konstrukcję 
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dwu- lub czterospadową z krokwiami opartymi na belkach pułapowych mniej więcej 
co 1,5 m. Wielkopolskie chałupy nie były z zewnątrz malowane.

Taki typ wiejskiej chałupy rozpowszechnił się w Wielkopolsce w XVIII w. i takie 
chałupy w powiatach południowej Wielkopolski opisywał Oskar Kolberg w II połowie 
XIX  w.,  nazywając  je  chatami  wielkopolskimi.  Współczesne  badania  wykazały 
jednak, że przez Wielkopolskę przebiegają granice występowania opisywanych chat 
w Polsce: granica południowa zasięgu występowania chałupy wiejskiej z podcieniem 
(ponieważ ten typ budynków jest charakterystyczny dla ziem północnej Polski) oraz 
granica  północna  zasięgu  występowania  miejskiej  chałupy z  podcieniem (ten  typ 
budynków występuje na terenach południowej Polski).

Cechą  charakterystyczną  było  także  usytuowanie  samych  chałup 
podcieniowych ścianą szczytową w kierunku drogi. Taki układ zabudowy widoczny 
jest  jeszcze współcześnie we wsiach południowej  i  zachodniej  Wielkopolski,  które 
zachowały stary typ drewnianego budownictwa.

Innym  rodzajem  podcieni,  ale  nie  wspartych  na  słupach,  jest  przyłap 
występujący w budownictwie  wiejskim  w okolicach Kalisza.  Chaty te reprezentują 
najstarsze  i  najbardziej  archaiczne  przykłady  budownictwa  drewnianego  
w Wielkopolsce.  W Russowie w powiecie kaliskim zachowana została w skansenie 
zagroda wybraniecka jako zabytek architektury wiejskiej z 2 połowy XVIII w. Chata 
zwrócona jest węższym bokiem do drogi, zgodnie ze starymi wzorcami, natomiast 
wejście z podcieniem w szczycie znajduje się od strony podwórza, tak by gospodarz 
mógł mieć nadzór nad całym obejściem. Drewniane ściany zbudowano z szerokich 
sosnowych belek powiązanych na tzw. zrąb na obłap z wystającymi końcami. Ściany 
są polepione gliną i pobielone. Pierwotnie wnętrze składało się z obszernej sieni  
z wejściem do jednej izby, alkierza, komory oraz skrytki za kominem, między komorą 
i  alkierzem,  zwanej  kuchenką.  Podobne  chałupy  były  w  Kaliszu  na  Zawodziu,  
w Wolicy, Zagórnej  i Skalmierzycach. Chaty te są przykładem zachowanych jeszcze 
tradycyjnych  form  drewnianej  architektury  wiejskiej  na  terenach  dawnego  zaboru 
rosyjskiego. W tej części Wielkopolski zobaczyć jeszcze można dawne konstrukcje 
budownictwa  zrębowego  oraz  sumikowo-łątkowego,  a  na  terenie  m.in.  powiatu 
poddębickiego charakterystyczne chaty zbudowane z kamienia wapiennego. 

Drugim  typem  wiejskich  chat  mieszkalnych  w  Wielkopolsce,  które  zaczęły 
dominować  pod  koniec  XIX  w.,  są  domy  szerokofrontowe,  tzn.  z  wejściem 
usytuowanym  od  dłuższej  ściany.  Symetryczny  układ  takich  domów jest  jeszcze 
widoczny w wielu wsiach całej Wielkopolski. System kominowy został przesunięty do 
środka chałupy, dzieląc tym samym powierzchnię mieszkalną na dwie części, nad 
sienią umieszczony był w starszych domach komin portkowy zwany też arkadowym, 
którego  dwa  przewody  kominowe  łączyły  się  w  jeden  wychodzący  nad  kalenicę. 
Wyglądało to tak,  jakby ktoś stał  okrakiem nad sienią.  Warto wspomnieć, że do  
2 połowy XIX w. palono w piecu drewnem lub węglem drzewnym, a opał wkładano 
od góry do kotliny,  a nie tak jak dziś do komory grzewczej  umieszczonej  w dole 
pieca. Wprowadzenie węgla kamiennego zmieniło budowę przewodów kominowych. 
Wejście  przez sień prowadziło do dwóch izb mieszkalnych położonych naprzeciw 
siebie.  Bardzo  często  w  przedłużeniu  sieni  za  kominem  znajdowało  się 
pomieszczenie nazywane zapieckiem. Komora, mająca odrębne wejście przez swój 
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przedsionek,  powstawała  poprzez  rozbudowanie  samej  chałupy  w  zależności  od 
potrzeb.

Zagroda wielkopolskiego chłopa składała się z  kilku oddzielnych budynków 
odpowiednio rozmieszczonych na podwórzu nazywanym obejściem. Oprócz chaty 
mieszkalnej  w  zagrodzie  znajdowały  się:  stodoła przeznaczona  do  gromadzenia 
siana i zboża oraz budynki przeznaczone dla zwierząt hodowlanych i użytkowych. 
Były to:  obora dla krów,  chlew dla trzody chlewnej i  stajnia dla koni. Do każdego  
z budynków gospodarczych prowadziło osobne wejście, nawet jeżeli znajdowały się 
pod wspólnym dachem. Zasadą było, by nie padały na nie zbyt intensywne promienie 
słoneczne.  Budynki  w  zagrodzie  stały  jako  odrębna  zabudowa  bądź  też  były 
połączone  wspólnym  dachem.  Do  odrębnych  należą  także  dodatkowy  w  razie 
potrzeby spichrz zwany sołkiem oraz wozownia i drewnik. Układ budynków dążył do 
zamknięcia powierzchni zagrody   w czworoboku. W związku z tym budynki stały tak, 
że otaczały podwórze, a wolne przestrzenie zabezpieczone były płotem z zamykaną 
bramą wjazdową lub furtką. W tradycyjnej zagrodzie była także  studnia –  dawniej 
z żurawiem, czyli  ze specjalną konstrukcją ułatwiającą wyciąganie wiader z wodą, 
oraz ziemianka na ziemniaki. Często w ramach takiej zagrody występują oddzielny 
piec chlebowy oraz wędzarnia. Całość pilnowana była zwykle przez psa, któremu 
dobry  gospodarz  stawiał  domek  w  postaci  budy.  Na  terenach  wsi  w  okolicach 
Gostynia  spotkać  można  było  bardzo  charakterystyczne  zagrody  budowane  pod 
wspólnym  dachem.  Wysokie,  murowane  z  czerwonej  cegły  budynki  z  dachami 
pokrytymi dachówką, oddzielone od ulicy solidną bramą, stanowiły cechy zagród typu 
niemieckiego.

Wspomniane już przemiany społeczno-gospodarcze w XIX w. doprowadziły  
do stopniowego zaniku budownictwa drewnianego i zastąpienia go  budownictwem 
murowanym.  Równocześnie  zaczęto  zastępować  słomiane  pokrycia  dachowe  – 
strzechy nowymi materiałami: dachówką, papą, blachą lub później eternitem. Cegła 
i  dachówka  jako  materiały  budowlane  przyczyniły  się  do  trwałości,  solidności 
wiejskiej  architektury,  ale  także w istotny sposób wpłynęły  na  sam krajobraz  wsi 
wielkopolskiej.

Do  krajobrazu  wielkopolskiej  wsi  należą  także  budynki  kompleksu 
architektonicznego złożonego z dworu, parku oraz zabudowań folwarcznych. Zmiany 
społeczno-ekonomiczne w XIX w. spowodowały rozkwit budownictwa folwarcznego 
w  pruskiej  części  Wielkopolski.  W  miarę  aspiracji  i  zamożności  właściciela 
powstające  zabudowania  przyjmowały  niejednokrotnie  wyszukane  formy 
architektoniczne  i  stawały  się  wzorem  dla  innych  wiejskich  inwestycji.  Wraz  
z  rozwojem  przemysłu,  rolnego  do  folwarcznych  budynków  dołączano  gorzelnie, 
cukrownie, coraz większe spichrze, a także cegielnie, torfiarnie, wozownie, stajnie.  
W  1818  r.  w  Wielkim  Księstwie  Poznańskim  zarejestrowano  2379  folwarków.  
Te  rozwijające  się  przedsiębiorstwa  zatrudniały  wielu  pracowników  najemnych 
(dawniejszych parobków, pastuchów, stajennych, oborowych), a także specjalistów: 
ogrodników,  chmielarzy  pszczelarzy,  majstrów,  kowali,  stelmachów,  gajowych, 
myśliwych  i  wielu  innych.  Wszystkim zagwarantowano  mieszkanie,  często  jak  na 
tamte czasy o wysokim standardzie, szczególnie dla wysoko wykwalifikowanej kadry 
(ekonom,  rządca,  ogrodnik).  Dla  większości  zatrudnionych  w  folwarku  budowano 
domy  familijne,  czyli  czworaki lub  ośmioraki.  Są  to  widoczne  do  dziś 
charakterystyczne  budynki  z  czterema lub  ośmioma mieszkaniami  pod wspólnym 
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dachem.  Budowane  najczęściej  z  czerwonej  cegły  z  dwu-  lub  czterospadowym 
dachem krytym  dachówką.  Do zabudowań tych  należały  także niewielkie  ogródki 
oraz  komórki  gospodarcze.  Bardzo  często  właściciel  folwarku,  zgodnie  
z nowoczesnymi zasadami gospodarowania i wymogami wysokiej wydajności pracy, 
zapewniał  swoim  pracownikom  i  ich  rodzinom  dobre  warunki  zamieszkania 
i życia. Zespół pracowników wiejskich zatrudnionych w dworach oraz folwarkach miał 
również szansę na akcentowanie swojej własnej kultury. Służyły temu różne formy 
organizacji o charakterze oświatowo-kulturalnym, np. domy tańca, czytelnie itp.

Różne  typy  czworaków  tworzą  zwartą  zabudowę  architektonicznie 
dostosowaną  do  reszty  głównego  majątku:  budynków  gospodarczych, 
administracyjnych  oraz  pałacowych  rezydencji  właścicieli.  Na  budownictwie  tym 
wzorowała się często nowa zabudowa gospodarstw indywidualnych, choć chłopski 
dom był zawsze większy od mieszkań folwarcznych.

Wiejskie drewniane lub murowane chaty mieszkalne usytuowane w ramach 
chłopskich zagród wraz z budynkami czworaków i zabudowań dworskich, kościołem, 
a  od  XIX  w.  budynkiem  szkoły  oraz  pobliską  stacją  kolejową  stanowią  typowy 
krajobraz wielkopolskiej wsi zaboru pruskiego. W tych formach architektury widoczne 
są elementy zarówno starych tradycji, jak i nowszych XIX- i XX-wiecznych tendencji 
w budownictwie wiejskim.

4.4.2. WIATRAKI, KUŹNIE, MŁYNY

Do  pełnego  obrazu 
budownictwa  wielkopolskiego 
dołączyć  trzeba  pełne  uroku, 
działające  na  wyobraźnię: 
stare  wiatraki,  młyny  wodne, 
kuźnie, karczmy oraz dworskie 
spichrze,  gorzelnie,  cegielnie, 
folusze i olejarnie. Wiatraki już 
od  wielu  stuleci  należały  do 
szczególnych  budowli  na 
wielkopolskiej  wsi.  Najstarszy 
wiatrak  w  Wielkopolsce  był 
wymieniony  w  dokumencie 
lokacyjnym Kobylina z 1303 r. 

Usytuowane  często  na  wzniesieniach,  na  skraju  wsi  lub  w centrum  bogatego 
młynarskiego gospodarstwa stanowiły malowniczy punkt odniesienia. Te niezwykłe, 
drewniane  budowle  służące  do  rozcierania  ziaren  zbóż  na  mąkę  i  kaszę 
rozpowszechniły się w II połowie XVIII w. wraz ze zwiększonym zapotrzebowaniem 
na produkty rolne rozwijających się miast w Wielkopolsce. Rozwojowi  młynarstwa 
sprzyjała  także  polityka  celna  władz  pruskich  zezwalająca  na  handel  różnymi 
gatunkami  mąk  i  kasz,  a  wprowadzająca  celne  zapory  na  ziarna  zbóż.  W wielu 
regionach  Wielkopolski  stawiano  wtedy  całe  grupy  wiatraków,  np.  w  okolicach 
Leszna odnotowano pod koniec XVIII  w. 89 wiatraków, a na obrzeżach Wschowy 
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stało ich ponad 90. Do dziś powtarzane są informacje o młynarskim Śmiglu i jego 99 
wiatrakach. W zaborze pruskim w 1861 r. działało 2700 wiatraków. 

Podstawowym typem wiatraków w Wielkopolsce były  koźlaki.  Te drewniane 
konstrukcje osadzano na pionowej osi – koźle i w zależności od kierunku wiatru cały 
wiatrak  mógł  być  odpowiednio  obracany.  Obrót  wiatraka  –  jego  „nastawianie”  – 
odbywało się za pomocą specjalnego dyszla, do którego zaprzęgano konia. Częścią 
napędową mechanizmów rozcierających ziarno były wielkie, czteroramienne śmigła 
wiatraka – śmigi.

Innym typem wiatraka spotykanym w Wielkopolsce był paltrak. Różnił się on 
od koźlaka technicznym sposobem jego „nastawiania” w kierunku wiatru. Służył do 
tego specjalny mechanizm osadzenia korpusu wiatraka na metalowych rolkach, które 
mogły  toczyć  się  po  szynowym  okręgu.  Był  to  już  XIX-wieczny  wynalazek 
usprawniający pracę młynarza.

Najbardziej  nowoczesnym typem wiatraka o szczególnie pięknej  konstrukcji 
architektonicznej  był holender.  Wiatrak  ten  spopularyzowany  przez  osadników 
z Holandii i Niemiec pojawił się w Wielkopolsce pod koniec XVIII w. Z uwagi na duże 
koszty jego konstrukcji liczba holendrów nie przekroczyła 80 sztuk. W wiatraku tym 
obracała  się  jedynie  tzw.  czapa,  czyli  górna  część  budynku  wraz  ze  śmigłami. 
Murowana  podstawa  wiatraka  była  nieruchoma.  Na  niej  osadzano  ruchomą, 
kopulastą  głowicę  –  „czapę”,  poruszaną  dookoła  osi  ręcznym  mechanizmem 
zmienionym później na motorowy. Bardzo często ten typ wiatraka służył także jako 
budynek mieszkalny dla młynarza i jego rodziny. Wiatraki wraz z młynami wodnymi 
były miejscem pracy sporej grupy zawodowej młynarzy cieszących się społecznym 
poważaniem.  Młynarz  oraz  kowal  należeli  w  dawnej  wsi  wielkopolskiej  do  elity 
zawodowej. Byli oni postaciami ważnymi w społeczności wioskowej. Ich zamożność 
oraz rola, jaką odgrywali, często wyznaczała ich do lokalnych struktur władzy.

Wraz z powstaniem w miastach pod koniec XIX w. dużych i nowoczesnych 
młynów handlowych, wyposażonych w silniki parowe oraz spalinowe zapewniające 
dużą  zdolność  produkcyjną,  stopniowo  los  malowniczych  wiatraków  został 
przesądzony  Obecnie  pozostały  jedynie  ich  resztki,  często  strasząc  połamanymi 
śmigłami lub wywróconymi  mechanizmami.  Ocalały nieliczne, które dzięki  zmianie 
funkcji  stanowią  nadal  element  krajobrazu.  Stawiane  są  także  rekonstrukcje 
wiatraków jako ozdoby Krajobrazu przy głównych szosach, np. w Koszutach, Śmiglu, 
Osiecznej czy  Kościanie.  Jednak  właściwy  im  urok  podziwiać  dziś  możemy  
w  muzeach-skansenach  w  Dziekanowicach,  Osieku,  Wolsztynie oraz  na  terenie 
muzeum w Koninie-Gosławicach.

Do  malowniczego  pejzażu  dawnej  wielkopolskiej  wsi  dodać  należy  także 
budynki kuźni. Stały one zazwyczaj w centrum wsi przy głównym skrzyżowaniu dróg, 
w pewnym oddaleniu od najbliższego gospodarstwa. Cechą charakterystyczną tych 
budynków  była  osłaniająca  wejście  podcieniowa  wystawka,  umożliwiająca  pracę 
kowala przy otwartych  drzwiach.  Podcień ten dawał  także osłonę przed wiatrem  
i  deszczem podczas  podkuwania  koni.  Podstawowymi  narzędziami  w  kuźni  było 
osadzone  w  dębowym  klocu  kowadło,  młoty  nazywane  perlikami  oraz  kleszcze. 
Każda kuźnia miała gliniany lub ceglany piec z okapem kierującym dym do komina. 
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Miech  kowalski  doprowadzał  nadmuch  powietrza  do  paleniska,  powodując 
zwiększenie temperatury potrzebnej w procesie kowalskiej obróbki metalu.

Rosnące  zapotrzebowanie  na  metalowe  narzędzia  rolnicze:  kosy,  widły, 
lemiesze, pługi, brony i inne, a także metalowe narzędzia stolarskie, kołodziejskie, 
bednarskie,  sprzęty  domowe,  przyczyniło  się  do  wykształcenia  wysokiej  pozycji 
społecznej zawodu kowala. Kowal często wykonywał  również i inne zadania – był 
wiejskim dentystą,  weterynarzem leczącym konie  i  bydło,  a  w okresach powstań 
narodowych jego kuźnia była miejscem przerabiania kos na chłopską broń. W XX w. 
wraz z rozwojem produkcji fabrycznej funkcja kuźni ulega zmianie. Z czasem stały 
się one miejscem jedynie doraźnych napraw sprzętu rolniczego – warsztatem, gdzie 
jeszcze można podkuć konia, ale także naprawić zniszczone elementy traktora czy 
samochodu.  Dziś już nieliczne kuźnie zajmują się metaloplastyką,  czyli  produkcją 
artystycznych elementów kowalskich, takich jak klamki, zawiasy,  płoty,  balustrady, 
ozdobne kraty, świeczniki itp.

4.4.3. SKANSENY

Idea organizowania skansenów, mających na celu ochronę typowych obiektów 
budownictwa  drewnianego,  udostępnianie  ich  społeczeństwu  i  szerzenie  wiedzy 
o  kulturze  ludowej  reprezentowanego  regionu,  podjęta  została  w  Polsce  
z początkiem XX w.

W  związku  z  szybko  postępującą  przebudową  i  modernizacją  wsi,  przy 
równoczesnym  zaniku  tradycyjnej  kultury  chłopskiej  zrodziła  się  pilna  potrzeba 
otoczenia opieką zagrożonych zniszczeniem obiektów budownictwa ludowego.

Parki  etnograficzne  –  skanseny  chronią  i  zabezpieczają  zabytkowe 
budownictwo wraz z jego otoczeniem i krajobrazem. Ukazują odrębności regionalne 
i  ich  zróżnicowane  warunki  gospodarcze  a  nawet  klimatyczne  w  formie  nie 
odbiegającej  od  prawdy  historycznej.  Zgrupowanie  obiektów  w  pewnych 
wyodrębnionych  zespołach  ma  na  celu  podkreślenie  charakteru  i  kultury  danego 
regionu.

Skanseny prezentują bogactwo architektury polskiej wsi.  Obok pomieszczeń 
mieszkalnych  ekspozycję  uatrakcyjniają  aranżacje  wnętrz  gospodarczych, 
inwentarskich  i  przemysłowych.  Również  szata  roślinna  pełni  ważną  funkcję  – 
pokazywana  jest  bowiem  historyczna  roślinność,  charakterystyczna  dla  danego 
regionu. Obraz całej ekspozycji skansenowskiej jest bardzo złożony, składa się nań 
wiele czynników wzajemnie dopełniających.

Do najważniejszych skansenów w Wielkopolsce należą:

Wielkopolski  Park Etnograficzny w Dziekanowicach-  Oddział  Muzeum Pierwszych 
Piastów  na  Lednicy.  Na  obszarze  ok.  21  ha  znajduje  się  ok.  60  obiektów 
przeniesionych tu z różnych regionów Wielkopolski.
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Muzeum Kultury Ludowej  w Osieku nad Notecią-  Oddział  Muzeum Okręgowego  
w Pile. Gromadzi przykłady architektury ludowej z terenu Krajny, Pałuk, północnej 
Wielkopolski oraz  Puszczy Noteckiej.

Skansen Budownictwa Ludowego zachodniej  Wielkopolski  w Wolsztynie-  Oddział 
Muzeum  Regionalnego  w  Wolsztynie.  Gromadzi  przykłady  architektury  ludowej  
z  XVIII  i  XIX  w.  Teren  objęty  penetracją  skansenu  to  pogranicze  lubusko-
wielkopolskie.

Skansen Etnograficzny w Russowie - Oddział Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. 
Prezentowane są w nim zabytki budownictwa ludowego związanego                 
z regionem kaliskim.

Budynek XVIII wiecznego spichlerza z Majkowa. Znalazł się w "Małym skansenie" i służy jako 
doskonały miejsce wystaw tematycznych

4.5. Kuchnia 

Znana  od  stuleci  tradycyjna  polska  gościnność  nadal  zaskakuje  podróżnych 
odwiedzających  nasz  region.  Ta  sympatyczna  cecha 
uznawana  jest  przez  zagranicznych  gości  za  przymiot 
charakteryzujący  narody  słowiańskie.  Kuchnia  regionalna 
jest  przecież  nieodzownym  elementem  każdej  kultury. 
Dzisiejszy  klimat  i  urok  wielu  regionalnych  karczm 
Wielkopolski wywodzi się wprost z owej gościnności. Sięga 

czasów, gdy każdy wędrowiec mógł liczyć na przenocowanie i strawę
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Brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza, że gościnna i wszystkich w gościnę 
zaprasza.

Do  dziś  tradycja  ta  jest  pielęgnowana  na  terenie  całego  województwa 
wielkopolskiego. Do najbardziej  znanych,  tradycyjnych potraw należą: parzybroda, 
plyndze, polewka, pyry z gzikiem, szagówki, szare kluchy oraz ślepe ryby.

5. Sytuacja gospodarcza

Wielkopolska  ma  dobre  perspektywy  rozwoju.  Zajmuje  korzystne  miejsce  
na  kontynencie  europejskim,  będące  swego  rodzaju  pomostem  między  Europą 
Wschodnią a Zachodnią.  Szczególne znaczenie w tym kontekście ma tranzytowe 
położenie Poznania. Przechodzący przez środek regionu międzynarodowy korytarz 
transportowy o przebiegu wschód-zachód (droga międzynarodowa E-30 oraz linia 
kolejowa  E-20)  łączy  Wielkopolskę  z  obydwiema  częściami  kontynentu.  Istotne 
znaczenie tranzytowe przypisać również można drodze międzynarodowej o kierunku 
północ-południe  biegnącej  od  Świecia  przez  Bydgoszcz,  Poznań  do  Wrocławia. 
Czynnikiem niekorzystnym jest bardzo duża rozciągłość południkowa regionu. Jego 
krańce,  południowy,  a  szczególnie  północny,  mają  ograniczone  szanse  
w  korzystaniu  z  renty  lokalizacyjnej,  jaką  jest  położenie  przy  korytarzu  wschód-
zachód. Jest to szczególnie ważne wobec ograniczeń komunikacyjnych na kierunku 
północ-południe.

Wielkopolska  tradycyjnie  jest  regionem  o  wyższym  niż  średnia  krajowa  
poziomie gospodarowania i sprawnej organizacji życia społecznego. Wizję rozwoju, 
cele strategiczne gospodarki i najważniejsze programy określa „Strategia rozwoju 
województwa wielkopolskiego" oraz strategie sektorowe dotyczące rolnictwa, zdrowia, 
pomocy społecznej, ochrony środowiska, edukacji, innowacji i eksportu.

Gospodarka  regionalna  województwa  wielkopolskiego  jest  dobrze 
zdywersyfikowana,  prezentuje  wysoki  stopień  inwestowania  i  poziom 
uprzemysłowienia oraz otwartość na rynki zewnętrzne. W przemysłowym krajobrazie 
Wielkopolski  obecni  są  światowi,  w  tym  także  z  Azji,  oraz  europejscy  partnerzy 
gospodarczy,  a  produkcja  wyróżnia  się  ponadprzeciętną  wartością  na  jednego 
zatrudnionego.  W  roku  2003  zanotowano  tu  najwyższy  wzrost  nakładów 
inwestycyjnych wśród polskich regionów, a najwięcej środków na inwestycje trafia do 
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sektora przemysłowego. Silną pozycję zajmuje produkcja pojazdów mechanicznych, 
maszyn i aparatury elektrycznej i mebli.    

Województwo wielkopolskie charakteryzuje się znaczącym zaangażowaniem 
inwestorów  zagranicznych.  Dotychczas  powstało  około  4,5  tys.  przedsiębiorstw 
z udziałem tego kapitału. W branżowej strukturze zainwestowania dominują sektory: 
spożywczy,  chemiczny  i  farmaceutyczny,  środków  transportu  oraz  maszyn  
i urządzeń. Znaczący jest także udział sektora finansowego oraz rosnący ostatnio 
udział handlu. Wśród inwestycji zagranicznych dominuje kapitał niemiecki. Duży jest 
także  udział  kapitałów  brytyjskiego,  amerykańskiego,  irlandzkiego  i szwedzkiego. 
Wartość zainwestowanego kapitału firm zagranicznych wynosi prawie 7 mld USD.

Ponad  80%  podmiotów  z  kapitałem  zagranicznym  jest  zlokalizowane  
w Poznaniu i subregionie poznańskim, natomiast w większej części gmin ich liczba 
nie przekracza 10. Poznań uzyskał wysoką ocenę ratingową wydaną przez Moody's 
Investors Service, jedną z najwyższych wśród polskich miast. 

Dla  pełnego wykorzystania  potencjału regionu samorządy lokalne stworzyły 
specjalne strefy ekonomiczne i parki inwestycyjne. 

Na  terenie  Śremskiego  Parku  Inwestycyjnego,  obok  inwestowania 
w infrastrukturę, stosowane są też proinwestycyjne instrumenty polityki  finansowej: 
samorząd obniżył  stawki podatków lokalnych, dla inwestorów wprowadzono także  
5-letnie  całkowite  zwolnienie  z  podatku  od  nieruchomości.  Śrem oferuje  również 
atrakcyjne  tereny  dla  rozwoju  budownictwa  mieszkaniowego,  prowadząc  od  lat 

stabilną politykę cenową w zakresie 
usług komunalnych. 

W  celu  przyspieszenia 
rozwoju  gospodarczego  regionu, 
Konińska Strefa Inwestycyjna "Tania 
Energia"  oferuje  przylegające 
bezpośrednio  do  drogi  krajowej  nr 
25,  łączącej  się  z  autostradą  A-2,  
w  pełni  uzbrojone  tereny  dla 
inwestorów.  Przy  współpracy  
z  Zespołem  Elektrowni  Pątnów  - 

Adamów  -  Konin  S.A.  przedsiębiorcy  lokujący  swoje  inwestycje  w  KSI  mogą 
skorzystać  z bezpośrednich  dostaw  energii  elektrycznej  z  pobliskich  dwóch 
elektrowni,  po  cenach  znacznie  niższych  od  cen  rynkowych.  Dla  częściowego 
zrekompensowania  poniesionych  kosztów  inwestycyjnych  na  tworzenie  nowych 
stanowisk pracy, samorząd wprowadził tu zwolnienia z podatku od nieruchomości. 
Przyznanie ulgi uzależnione jest od liczby stworzonych nowych miejsc pracy. Dwa 
lata zwolnienia od podatku uzyskać można dla co najmniej 5 nowych miejsc pracy, 
natomiast za zapewnienie 100 nowych miejsc pracy można uzyskać już 10 lat ulgi 
podatkowej. 

Rozwojowi Wielkopolskiego Centrum Logistycznego, powstającego w pobliżu 
Konina,  przy  autostradzie  A-2,  ma  sprzyjać:  wydzielenie  dla  działalności 
gospodarczej  terenu  przylegającego  do  węzła  autostrady,  pełna  infrastruktura 
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(dostępność mediów telekomunikacyjnych,  energii  elektrycznej,  wody,  kanalizacji  
i  gazu)  oraz  zaplecze  kadrowe.  Podstawowymi  celami  WCL będzie  świadczenie 
usług  transportowych  i  spedycyjnych,  uzupełniających  –  magazynowych  
i uszlachetniających. 

Grodziska  Strefa  Przemysłowa  to  przede  wszystkim  miejsce  lokalizacji 
inwestycji  w  zakresie  przetwórstwa  spożywczego.  Położenie  gruntów  Strefy  
w sąsiedztwie drogi krajowej Poznań-Zielona Góra oraz w bezpośredniej  bliskości 
miasta  (możliwe  jest  korzystanie  infrastruktury  Grodziska)  dodatkowo  stanowi  
o  atrakcyjności  tego  terenu.  Widocznym  efektem  działania  GSP  i  jej  szybkiego 
rozwoju  jest  powstanie  nowej  dzielnicy  miasta,  mającej  przemysłowo-składowy, 
handlowy i promocyjny charakter. 

 W gospodarce  województwa  ważną pozycję  zajmuje przemysł.  Stanowi  on 
źródło utrzymania dla około 1/3 ogółu pracujących i dostarcza główną część produktu 
krajowego brutto wytwarzanego w Wielkopolsce. Do najbardziej znanych ośrodków 
przemysłowych  Wielkopolski  należą:  Poznań,  Kalisz,  Ostrów  Wlkp.,  Konin,  Piła  
i Leszno. W dziale tym zatrudnionych jest  ponad 340 tys. osób, z czego 99% pracuje 
w  sektorze  prywatnym.  Zgodnie  z  raportem  „Polska:  regionalne  prognozy 
ekonomiczne  2005  -  2008”  sporządzonym  przez  PMR  Publications,  w  okresie 
ostatnich  czterech  lat,  Wielkopolska  była  jednym  z  trzech  województw,  które 
wykazały  najwyższą  dynamikę  wzrostu  produkcji  przemysłowej.  Wyniosła  ona  
w granicach 9%, podczas gdy w Polsce, w tym samym okresie nie przekroczyła ona 
6%).  Cechą  charakterystyczną  wielkopolskiego  przemysłu  jest  zdecydowana 
przewaga przedsiębiorstw małych  i  średnich,  których  zaletą  jest  duża mobilność  
i  elastyczność   w  dostosowywaniu  się  do  reguł  gry  rynkowej.  W  walce  o  rynki 
europejskie  coraz  więcej  przedsiębiorstw  poddaje  się  weryfikatorom  jakości  — 
międzynarodowym  systemom  kontroli  jakości  ISO.  W  zróżnicowanej  branżowo 
strukturze  przemysłu  Wielkopolski  dominuje  sektor  przetwórstwa  rolno  - 
spożywczego. Do ważniejszych rozwijających się grup przemysłu należy produkcja 
pojazdów mechanicznych. Z innych branż o doniosłym znaczeniu wymienić należy 
przemysły:  odlewniczy,  farmaceutyczny,  meblarski,  sprzętu  oświetleniowego  
i gospodarstwa domowego; ceramiczny i szklarski, wyrobów z tworzyw sztucznych 
dla budownictwa, oponiarski, włókienniczy i odzieżowy reprezentowane przez znane 
krajowe i  z  kapitałem zagranicznym.  Ważną rolę  odgrywa  także górnictwo węgla 
brunatnego,  hutnictwo  i  wytwarzanie  energii  w  okręgu  konińskim.  
 O wysokim poziomie i zakresie możliwości przemysłu Wielkopolski świadczy 
szeroka gama jego wyrobów znanych w kraju i na rynkach zagranicznych. Spośród 
nich  można  wymienić:  silniki  okrętowe  i  samolotowe,  wagony  osobowe  i  ich 
wyposażenie, obrabiarki skrawające do metali, maszyny i urządzenia dla leśnictwa, 
rolnictwa,  budownictwa  i  górnictwa,  łożyska  toczne  i  opony  do  samochodów 
ciężarowych,  akumulatory,  baterie,  żarówki  i  sprzęt  oświetleniowy,  głośniki,  farby, 
nawozy sztuczne, środki i preparaty farmaceutyczne, przetwory mięsne, koncentraty 
spożywcze,  wyroby czekoladowe, piwo,  artykuły wyposażenia mieszkań, ceramikę 
stołową,  pianina,  odzie  i  tekstylia  W  roku  2004  produkcja  sprzedana  przemysłu 
województwa osiągnęła wartość ponad 75 mld zł, co oznacza 3 miejsce w kraju.  
W strukturze sprzedaży dominowała działalność produkcyjna. 

Działalność  produkcyjną  przemysłu  Wielkopolski  cechuje  największy  udział 
branż  spożywczych  oraz  znaczna  różnorodność  pozostałych  gałęzi.  Produkcja 
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artykułów spożywczych, stanowiąca ponad 25 % wartości sprzedaży, opiera się na 
doskonałej  bazie  surowcowej  wielkopolskiego  rolnictwa.  Poza  przemysłem 
spożywczym  znaczący  udział  w  strukturze  sprzedaży  ma  produkcja  pojazdów 
mechanicznych (wyrosła w ostatnich latach niemal od podstaw), produkcja drewna 
i wyrobów z drewna łącznie  z meblami, produkcja maszyn i urządzeń oraz maszyn 
i aparatury elektrycznej. 

Przestrzenne rozmieszczenie funkcji  produkcyjnych nie jest w Wielkopolsce 
jednolite.  Najbardziej  rozwinięte  są  one  w  większych  ośrodkach  miejskich  jak 
Poznań, Kalisz, Ostrów Wlkp., Konin, Piła i Leszno. Mniejsze ośrodki koncentracji 
przemysłu  występują  w  części  miast  powiatowych,  m.in.  w  Gnieźnie,  Wrześni, 
Jarocinie, Krotoszynie, Środzie Wlkp., Kościanie, Wolsztynie, Szamotułach, Nowym 
Tomyślu, Obornikach, Kępnie, Kole i Turku, oraz Wronkach, Czarnkowie, Chodzieży, 
Trzciance  i  Wągrowcu.  Największym  potencjałem  przemysłowym  wyróżnia  się 
Poznań i jego okolice. Największy udział w przemyśle sprzedanym w stolicy regionu 
ma  przemysł  spożywczy,  oraz  produkcja  pojazdów  mechanicznych,  dalej  — 
produkcja maszyn i urządzeń oraz chemikaliów. Symbolem przemysłu poznańskiego, 
o ponad 150-letniej historii, są Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski-Poznań 
S.A.  Z  Poznaniem  kojarzą  się  również  takie  firmy,  jak:  „Centra”  S.A.,  Zakłady 
Metalurgiczne  „Pomet”,  „Stomil”  — Poznań  S.A.,  Volkswagen  Poznań  Sp.  z  o.o. 
Wśród  najbardziej  znanych  firm  przemysłu  spożywczego  są  „Kompania 
Piwowarska”S.A.,  „Jutrzenka”  S.A.,  Zakłady  Mięsne  „Pozmeat”  S.A.,  „Wyborowa 
S.A.”, „Imperial Tobacco Polska” S.A. 

Drugim  po  Poznaniu  ośrodkiem  przemysłowym  w  Wielkopolsce  jest 
aglomeracja  kalisko-ostrowska.  Wyróżnia  się  tu  przemysł  spożywczy 
reprezentowany  przez  powszechnie  znane  Kaliskie  Zakłady  Koncentratów 
Spożywczych  „Winiary”  S.A.,  Fabrykę Pieczywa Cukierniczego „Kaliszanka” Sp. z 
o.o. oraz Przedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej „Augusto” Joint Venture. Poważne 
znaczenie  ma też  przemysł  włókienniczy   i  odzieżowy.  Produkty  tego  przemysłu 
pochodzą m.in. z tak renomowanych firm, jak: Fabryka Firanek i Koronek „Haft” S.A., 
Zakłady  Przemysłu  Jedwabniczego  „Wistil”  S.A.,  Fabryka  Wyrobów  Runowych 
„Runotex” S.A. W Kaliszu produkowane są również silniki samolotowe oraz znane 
pianina  i  fortepiany  „Calisia”.  W  Ostrowie  Wlkp.  działają  Zakłady  Automatyki 
Przemysłowej ZAP S.A. — znaczący ośrodek przemysłu elektromaszynowego. 

Specjalnością  bardzo  ważnego  dla  regionu  i  kraju 
przemysłu konińskiego jest górnictwo węgla brunatnego 
oraz  powiązana  z  nim  produkcja  energii  elektrycznej  
w  Zespole  Elektrowni  „Pątnów-Adamów-Konin”  S.A. 
Łączna  moc  zainstalowana  w  ZE  „PAK”  SA  stanowi 
około 10% mocy krajowej i wynosi 2288 MW. W Koninie 
działa jedyna w Polsce Huta Aluminium. Znana jest także 

Fabryka  Urządzeń  Górnictwa  Odkrywkowego  „Fugo”,  produkująca  konstrukcje 
stalowe,  części  maszynowe  obrabiane  i  odlewy  staliwne.  Przemysł  przetwórczy 
odgrywa tu zdecydowanie mniejszą rolę. Niższy stopień uprzemysłowienia występuje 
w Pile i Lesznie. Jednak zlokalizowane tu zakłady wytwarzają szereg prestiżowych 
wyrobów, znanych szeroko poza ich rejonem. W Pile do takich firm należy Philips 
Lighting  Poland  S.A.  — producent  żarówek  i  sprzętu  oświetleniowego  — jedno  
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z  pierwszych  w  kraju  przedsiębiorstw  utworzonych  z  udziałem  kapitału 
zagranicznego. 

W Lesznie  — stolicy  rejonu  znanego  w  kraju  z  wysokiej  kultury  produkcji 
rolnej — wyróżnia  się  przemysł  spożywczy,  którego  największym  reprezentantem 
jest  Przedsiębiorstwo  Przemysłu  Fermentacyjnego  „Akwawit”,  wytwarzające  m.in. 
znaczną część krajowej  produkcji  kwasu mlekowego.  Działają  też firmy w branży 
metalowo-maszynowej,  a wśród nich m.in. Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o.o. 
oraz „Metalplast” LOB S.A. — producent zamków, okuć, drzwi i bram.

Przedstawiony  obraz  Wielkopolski  ilustruje  najistotniejsze  cechy,  walory 
i rozmiary potencjału gospodarczego. Województwo wielkopolskie to region szybko 
rozwijający  się,  o  dużym  potencjale  dalszego  dynamicznego  rozwoju.  Dobrze  na 
przyszłość rokuje korzystny układ sieci infrastruktury komunikacyjnej. Znakomite jest 
usytuowanie Wielkopolski względem głównych europejskich szlaków tranzytowych. 
Leży  ona  w  obszarze  łączącym  Europę  Zachodnią  z  Rosją.  Stanowi  doskonałe 
miejsce  etapowe  dla  inwestorów  zagranicznych  w  kontaktach  gospodarczych  ze 
Wschodem.  Czynnikami  determinującymi  atrakcyjność  komunikacyjną  są  szybkie 
połączenia  kolejowe  z  dużymi  miastami  kraju  i  Europy  oraz  obecność  lotniska 
pasażerskiego w Poznaniu. Województwo należy do najatrakcyjniejszych z punktu 
widzenia  chłonności  rynku.  Decyduje  o  tym  wyższa  niż  w  kraju  zamożność 
mieszkańców, jak też dochody zlokalizowanych tu firm, sięgające 9,24% globalnego 
dochodu  wszystkich  osób  prawnych  w  Polsce.  Jedną  z  silnych  stron  gospodarki 
województwa stanowi wysoka - na tle kraju - wartość inwestycji zagranicznych. Ich 
lokowaniu  sprzyja  rozwinięty  system  otoczenia  biznesu  oraz  sukcesywnie 
postępujące  procesy  przekształceń  własnościowych.  Województwo  ma  do 
zaoferowania  wiele  obszarów działalności  gospodarczej  gwarantujących  sukces.  
Do wykorzystania jest przede wszystkim potencjał wytwórczy przedsiębiorstw, w tym 
również prywatyzowanych. Szczególnie pożądane są inwestycje podnoszące jakość 
produkcji,  wnoszące  myśl  techniczną  i  nowe  formy  organizacyjne,  sprzyjające 
tworzeniu  układów  kooperacyjnych.  Z  racji  swego  rolniczego  charakteru 
Wielkopolska zainteresowana jest inwestycjami w infrastrukturę techniczną obszarów 
wiejskich, jak również inwestycjami aktywizującymi gospodarkę na tych obszarach. 
W niedalekiej  przyszłości  do  wykorzystania  i  zagospodarowania  oferowane  będą 
inwestycje infrastrukturalne wzdłuż trasy przyszłej autostrady. 

Autostrada  A2  stała  się  główną  osią 
komunikacyjną  łączącą  Wielkopolskę  
z państwami Unii Europejskiej, z centrum 
Polski  a  także  z  państwami  Europy 
Wschodniej.  Obecnie  istnieje  około  5000 
ha  terenów atrakcyjnych  dla  inwestorów, 
znajdujących  się  w  okolicach  14  węzłów 
autostradowych.  Poszczególne  gminy, 
będące  właścicielami  tych  terenów, 
zainteresowane  są  pozyskiwaniem takich 
inwestycji  jak:  budowa  budynków 

mieszkalnych, hoteli, obiektów handlowych, sportowych i rekreacyjnych, magazynów. 
Istnieje  również  duże  zapotrzebowanie  na  obiekty  o  charakterze  usługowym 
i infrastrukturalnym, a także na punkty obsługi podróżnych. Gminy gotowe są także 
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na  przeznaczenie  w/w  gruntów  na  aktywację  gospodarczą  oraz  na  prowadzenie 
działalności przemysłowej i rzemieślniczej. 

Według  szacunków  GUS  dla  regionu   wartość  PKB  przypadająca  na  
1 mieszkańca w 2008 roku wyniosła w Wielkopolsce 34,934 zł przy średniej krajowej 
33,462 zł. Perspektywy rozwoju gospodarczego są jak najbardziej korzystne, gdyż 
tendencja PKB  na 1 mieszkańca jest w ostatnich badanych latach wzrostowa.

W związku ze wzrostem PKB na 1 mieszkańca zauważalny jest wzrost ogólnej sumy 
PKB w  Wielkopolsce w latach 2004-2008.

Potencjalnie  ważnym  sektorem  gospodarki  może  być  turystyka. 
Najatrakcyjniejsze do zagospodarowania są skupiska jezior, położone wśród lasów. 
Intensywnego  rozwoju  wymaga  jednak  baza  hotelowa  oraz  infrastruktura 
turystyczna.  Wielkopolska  jest  atrakcyjnym  i  chętnie  odwiedzanym  regionem 
turystycznym. Przyciągają przede wszystkim zabytki: liczne kościoły, ratusze, pałace, 
dwory, wiatraki, na ogół dobrze utrzymane, a także muzea w, np.:

- Gnieźnie (Muzeum Początków Państwowości Polskiej),
- Poznaniu  (Muzeum  Narodowe,  Muzeum  Archeologiczne,  Instrumentów 

muzycznych),
- Puszczykowie (przyrodnicze),
- Szreniawie (rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego),
- Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Gnieźnie,
- Muzeum  Historii  Przemysłu w  Opatówku  k/Kalisza,  oraz  skansen 

pszczelarstwa  
w Swarzędzu.

Kilka  wielkopolskich  miejscowości  należy  do  najczęściej  odwiedzanych  przez 
turystów w Polsce:

- Poznań (ciekawe miejsca, informator turystyczny, rekreacja),

Jednostka terytorialna
Produkt Krajowy Brutto na 1 mieszkańca
2004 2005 2006 2007 2008
[zł] [zł] [zł] [zł] [zł]

WIELKOPOLSKIE 26 011 27 553 29 279 32 266 34 934
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http://www.poznan4u.com.pl/
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PROGRAM WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI
- Gniezno,

- Kórnik,

- Rogalin,

- Gołuchów,

- Ostrów Lednicki. 

Największą  frekwencję  turystów  notuje  się  na  Szlaku  Piastowskim,  który 
prowadzi przez miejscowości związane z początkami państwowości polskiej. Turysta, 
któremu znudzi się zwiedzanie Wielkopolski, może wybrać się do Pobiedzisk, gdzie 
"w miniaturze" obejrzy kopie najsłynniejszych obiektów. 

Dwór szlachecki w Koszutach.

Wielkopolska  to  też  kraina  dworków,  zamków  i  pałaców,  z  których  część 
została odremontowana i udostępniona chętnym poznania pałacowych, tajemniczych 
wnętrz.  Inne  znów  zamieniono  w  hotele  i  restauracje.  Ale  są  też  i  zapomniane 
pałacyki,  stojące  gdzieś  w  ciemnym  parku  i  żyjące  własnym  życiem,  marzące  
o powrocie do przeszłości i swej dawnej świetności...
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PROGRAM WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI

Zamek w Kórniku

Ze względu na specyficzne cechy fizyczno-geograficzne ważną dla rozwoju 
gospodarczego Wielkopolski  gałęzią oddziaływującą na gospodarkę jest  rolnictwo. 
Rolnictwo Wielkopolski jest jednym z najważniejszych jej potencjałów. Pod względem 
poziomu gospodarowania oraz wysokości plonów i wydajności wyróżnia się ono na 
tle  kraju.  Korzystna  w stosunku do kraju  jest  przede wszystkim średnia  wielkość 
gospodarstw rolnych wynosząca 9,91 ha (w Polsce 6,59 ha), jednak nadal znacznie 
niższa od średniej  wielkość w UE, wynoszącej  18,0 ha. Ze względu na strukturę 
wielkościową gospodarstw rolnych oraz na wysoki odsetek pracujących w rolnictwie 
nadal  podstawą  wielkopolskiego  rolnictwa  powinny  być  gospodarstwa  rodzinne. 
Niewłaściwe,  będące  źródłem  złej  konkurencji  są  przede  wszystkim 
wielkoprzemysłowe formy hodowli, szkodliwe także dla środowiska. Niekorzystne dla 
rolnictwa  są  warunki  przyrodnicze.  Wielkopolska  przestrzeń  rolnicza  cechuje  się 
stosunkowo niską  jakością  gleb,  niekorzystnymi  warunkami  klimatycznymi,  w tym 
niskimi  opadami,  nierównomiernie  rozłożonymi  w  skali  roku.  Czynniki  te  stawiają 
rolnictwo  Wielkopolski  w  złej  pozycji  konkurencyjnej  względem  rolnictwa  innych 
krajów UE. Z kolei atutem jest niski poziom chemizacji oraz niskie koszty pracy.

Wielkopolska  jest  czołowym  w  skali  kraju  regionem  produkcji  zwierzęcej. 
Zajmuje się tym aż 90% gospodarstw. Wyższa niż średnio w kraju jest także obsada 
bydła. W strukturze upraw dominują zboża, a następnie rośliny przemysłowe, w tym 
rzepak  i  buraki  cukrowe.  Jednocześnie  maleje  areał  uprawy  ziemniaków. 
Stosunkowo dobrze rozwinięty jest rynek owoców i warzyw, z takimi instytucjami, jak 
Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza oraz grupy producenckie. Nadal jednak zbyt 
słabe  jest  powiązanie  producentów  z  przedsiębiorstwami  przetwórczymi  
i  handlowymi.  Konieczny  jest  znaczący  rozwój  rynków  hurtowych  produktów 
rolniczych. Sektor przetwórstwa rolno-spożywczego jest jednym z głównych działów 
gospodarki Wielkopolski. Jego dobrą cechą są duże zróżnicowanie i coraz wyższy 
poziom dostosowania do wymogów Jednolitego Rynku. 

 Z  kolei  słabą  stroną  jest  nadal  niski  stopień  koncentracji,  co  obniża  jego 
konkurencyjność. Cecha ta jednak może stać się silną stroną, wobec perspektywy 
wzrostu  zapotrzebowania  na  żywność  ekologiczną.  Pod  tym  względem  rolnictwo 
Wielkopolski może i konkuruje z powodzeniem na rynkach UE.
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Wielkopolska jest regionem o dużym odsetku mieszkańców wsi (42,5% ogółu) 

i  utrzymujących  się  z  działalności  rolniczej.  Na  obszarach  wiejskich 
skoncentrowanych jest ponadto wiele problemów społecznych. Do najważniejszych 
z nich należy bezrobocie, zarówno rejestrowane, jak i utajone. Problemem jest też 
niski  poziom  infrastruktury  obniżający  atrakcyjność  tych  obszarów  jako  miejsca 
zamieszkania,  inwestowania,  bądź  prowadzenia  działalności  gospodarczej. 
Wprawdzie aż  94,1% wsi  było  w 2003 roku zwodociągowanych,  ale  tylko  12,1% 
skanalizowanych  i  8,5%  zgazyfikowanych.  Szczególnie  dotkliwa  jest  niska 
dostępność komunikacyjna. Tylko 1,5% prowadzących gospodarstwa rolne w 2001 
roku  miało  wykształcenie  wyższe.  Ponadto,  aż  ponad  45%  ogółu  bezrobotnych 
mieszka na wsi.

Obszary wiejskie w Wielkopolsce charakteryzują się zróżnicowanym stopniem 
pozarolniczej  działalności  gospodarczej.  Największym  problemem  jest  to,  że  im 
niższy  poziom  rolnictwa  i  wyższa  stopa  bezrobocia  na  wsi,  tym  rozwój  sektora 
pozarolniczego  jest  mniejszy.  Rozwiązanie  tego  problemu  jest  jednym  
z  największych  wyzwań  rozwojowym  dla  Wielkopolski.  Szansą  jest  rozwój  usług, 
rzemiosła  i  turystyki.  Niestety,  inwestycje  w  tym  zakresie  wymagają  kapitału 
zewnętrznego.

Atrakcją  wielkopolskiego  rolnictwa  jest  niewątpliwie  hodowla  koni.  Piękną, 
wieloletnią  tradycję  w  tej  dziedzinie  mają  stadniny  w  Racocie  (pow.  kościański), 
Pępowie  (pow.  gostyński),  Golejewku  (pow.  rawicki),  Iwnie  (pow.  poznański), 
Posadowie  (pow.  nowotomyski)  i  Sierakowie  (pow.  międzychodzki).  Hoduje  się 
głównie  konie  krwi  angielskiej,  a  w  Racocie  —  jednej  z  największych  stadnin  
w Europie — prowadzi się eksperymentalnie hodowlę konika polskiego — tarpana.

6. Potencjał przyrodniczy

Przyroda to jeden z największych atutów Wielkopolski. Dwa parki narodowe 
bogate we florę i faunę rozlewiska Warty czy urozmaicony krajobraz polodowcowy, to 
tylko część z powodów, dla których warto poznać unikalną w skali  kraju przyrodę 
naszego regionu.

7. Analiza SWOT województwa

7.1. Potencjał wewnętrzny

SILNE STRONY SŁABE STRONY
PRZESTRZEŃ
korzystne położenie w przestrzeni 
europejskiej 

położenie centralnej części województwa 

duża rozciągłość południkowa 
potencjalnym źródłem marginalizacji 
północnego 
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w strefie największego wzrostu, na osi 
zachód wschód

dobrze wykształcona, wielofunkcyjna 
aglomeracja poznańska

atrakcyjne tereny inwestycyjne

dobrze wykształcona sieć osadnicza

potencjał ośrodków subregionalnych

bogate dziedzictwo kulturowe

i południowego krańca regionu

ograniczone oddziaływanie aglomeracji 
poznańskiej na pozostała część regionu

niewystarczająca podaż odpowiednio 
przygotowanych terenów inwestycyjnych

brak planów zagospodarowania 
przestrzennego

pogłębiające się dysproporcje między 
aglomeracja poznańską 
a reszta województwa

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
duży odsetek obszarów o niskim 
poziomie degradacji środowiska

duży odsetek obszarów chronionych

potencjał przyrodniczy stanowiące bazę 
dla turystyki

duże zasoby surowców 

dobry stan przestrzeni rolniczej

gospodarczy i turystyczny potencjał 
lasów

zmniejszanie się emisji zanieczyszczeń

zły stan infrastruktury zabezpieczającej 
środowisko

niewykorzystane zasoby naturalne

występowanie miejsc degradacji 
środowiska

niewystarczające zasoby wodne

niski stopień lesistości

ZASOBY LUDZKIE
wysoka aktywność mieszkańców

dobra baza edukacyjna i akademicka

nadwyżka dobrze wykształconej siły 
roboczej

duża liczba studiujących

niski poziom wykształcenia

wysoki poziom bezrobocia

niewystarczająca i niedostosowana do 
potrzeb oferta edukacyjna

liczne grupy i środowiska zagrożone 
marginalizacją

ograniczony dostęp do infrastruktury 
społeczeństwa informacyjnego

SILNE STRONY SŁABE STRONY

GOSPODARKA
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wysoki poziom nakładów samorządów 
na cele rozwojowe

zróżnicowana i dynamiczna gospodarka

duży potencjał produkcyjny 

duży potencjał i wysoka aktywność MSP

duże zaangażowanie kapitału 
zagranicznego

duży areał użytków rolnych

ponadprzeciętna wydajność 
gospodarstw rolnych

dobra baza surowcowa i potencjał 
przetwórstwa środków spożywczych

wysokie kwalifikacje zasobów pracy

duży potencjał naukowo-badawczy

niski poziom PKB poza aglomeracją 
poznańską

niskie tempo wzrostu PKB

dysproporcje efektywności gospodarki 
wewnątrz województwa

Dysproporcje dochodów samorządów

niski udział sektorów wysokiej szansy 
oraz przedsiębiorstw innowacyjnych

niski stopień powiązań kooperacyjnych

niewystarczająca oferta okołobiznesowa

niski stan sanitarny części gospodarstw 
rolnych 
i przedsiębiorstw przetwórczych

dysproporcje aktywności i rozwoju 
gospodarczego na terenie województwa

brak powiązań nauki z gospodarką
INFRASTRUKTURA
główny pas infrastruktury komunikacyjnej 
zachód- wschód (autostrada A2 i trasa 
kolejowa E3)

lotnisko Ławica

Międzynarodowe Targi Poznańskie

rozwój infrastruktury logistycznej

dobre, naturalne warunki rozwoju 
transportu rzecznego

dekapitalizacja części infrastruktury

nakłady na odtworzenie nie 
przeciwdziałające dekapitalizacji

dysproporcje w rozmieszczeniu

niewystarczający rozwój komunikacji 
zbiorowej

niewystarczająca infrastruktura 
społeczna

bariery dla niepełnosprawnych

niewystarczający rozwój infrastruktury 
społeczeństwa informacyjnego

7.2. Otoczenie

SZANSE ZAGROŻENIA

43



PROGRAM WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI
PRZESTRZEŃ
inwestycje w infrastrukturę 
komunikacyjną

wzrastająca ranga aglomeracji 
poznańskiej

aktywizacja terenów wzdłuż autostrady 
A2

marginalizacja obszarów 
i ośrodków niekonkurencyjnych

niedostatek terenów inwestycyjnych

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
popyt na zdrowa żywność

popyt na usługi turystyczne i rekreacyjne

zewnętrzne źródła zagrożeń

wzrastająca antropopresja 

ZASOBY LUDZKIE
integracja europejska (otwarcie unijnego 
systemu edukacji dla młodzieży)

polityka społeczna Unii Europejskiej

drenaż wykwalifikowanych kadr

marginalizacja grup o najniższym 
wykształceniu, upośledzonych pod 
względem społecznym i fizycznym, 

wzrost patologii społecznych

pogorszenie stanu zdrowia mieszkańców

marginalizacja rodzimej kultury

GOSPODARKA
wzrost udziału nakładów zewnętrznych 
(prywatnych i publicznych)

integracja europejska zwiększająca 
popyt na towary i usługi

postęp technologiczny

inwestycje zewnętrzne

wzrost dystansu względem średniej Unii 
Europejskiej

marginalizacja kapitału rodzimego

upadek podmiotów niekonkurencyjnych

INFRASTRUKTURA
inwestycje finansowane ze środków 
strukturalnych

kumulacja braków w infrastrukturze
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II. ODNOWA WSI W POLSCE I W WOJEWÓDZTWIE 
WIELKOPOLSKIM.

1. Pojęcie i podstawowa charakterystyka odnowy wsi

Polska wieś  przez  dziesiątki  lat  była  kojarzona przede wszystkim z  ciężką 
sytuacją  w  rolnictwie,  a  wszelkie  programy  mające  na  celu  poprawę  sytuacji 
regionów wiejskich były kierowane tylko w sektor rolniczy. Przez lata inwestowano 
tylko w strefę gospodarczą regionów wiejskich. Ostatnie lata pokazują jednak, że taki 
tok rozumowania i  pojmowania wsi  ulega radykalnej  zmianie.  Mieszkańcy małych 
miejscowości  nie  tylko  postrzegają  miejsce  swojego  zamieszkania  przez  pryzmat 
uprawy  ziemi  czy  hodowli  zwierząt,  ale  jako  miejsca  krzewienia  kultury,  ochrony 
swoich tradycji czy po prostu miejsca przyjaznego społeczeństwu. Zmiana nastąpiła 
również ze strony organizacji czy urzędów ofiarujących pomoc obszarom wiejskim. 
Powstało wiele nowych ciekawych programów ofiarujących pomoc w rozwoju wsi pod 
wzglądem wizualnym, a także mające na celu poprawę jakości życia. Bardzo duży 
nacisk na problem wizualny i jakościowy wsi położyła Unia Europejska, która ofiaruje 
wszelkiego rodzaju dofinansowania wspierające programy mające na celu poprawę 
jakości życia na obszarach wiejskich. Dzięki tego typu zabiegom polska wieś zmienia 
oblicze i zaczyna być bardzo atrakcyjnym punktem naszego kraju. 

 Programy  organizowane  w  celu  zmiany  wizerunku  polskiej  wsi  w  wielu 
przypadkach  bardzo  duży  nacisk  kładą  na  prowokowanie  do  działania  jednostek 
regionalnych  samorządów.  Często  jednak  zakłada  się  pobudzenie  do  działania 
potencjalnych  mieszkańców.  Proces  odnowy  wsi  podkreśla  potrzebę  dokonania 
zasadniczej zmiany w mentalności jej mieszkańców. Z pasywnego odbioru procesów 
sterowanych z zewnątrz na postawy polegające na: kreatywnych i uporządkowanych 
działaniach,  wzięciu  odpowiedzialności  za  swoje  bezpośrednie  otoczenie,  jak 
również  za  przyszłość  swojej  społeczności.  Odnowa  wsi  jest  programem 
niesłychanie  pobudzającym  struktury  społeczności  lokalnych.  Aktywizacja  do 
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twórczego  działania  mieszkańców  niesie  za  sobą  nie  tylko  powstanie  nowych 
obiektów kulturalnych, rekreacyjnych czy remontowanie starych obiektów na terenie 
miejscowości.  Działania  te  odbudowują  tożsamość,  zwiększają  integralność 
mieszkańców oraz w znaczący sposób podnoszą wartość życia wiejskiego. 

2. Odnowa wsi w Polsce oraz w Wielkopolsce

 Przemiany  ustrojowo  –  gospodarcze  lat  90  ubiegłego  stulecia  nie  ominęły 
również polskiej wsi. Jako pierwsze chęć uatrakcyjnienia terenów wiejskich wykazało 
województwo opolskie. W latach 1996 - 1997 zainicjowało „Program Odnowy Wsi”, 
który trwa do dzisiaj. Skuteczna metoda tworzenia i realizacji przez sołectwa strategii 
rozwoju sprawiła, iż wiele wsi w woj. opolskim uległa imponującym przeobrażeniom. 
Opolski sukces stał się bodźcem dla innych województw, w tym dla wielkopolski.

W  październiku  2009  roku  zainicjowany  został  pilotażowy,  dwuetapowy 
Konkurs  pn.  „Wielkopolska  Odnowa  Wsi”  finansowany  ze  środków  Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego. W następny roku podjęto kolejne inicjatywy odnowy 
wsi – ogłoszono nowe Konkursy. Dzięki wsparciu Samorządu powstały, m.in.: nowe 
miejsca  rekreacji  i  integracji  mieszkańców,  poprawie  zaczęła  ulegać  estetyka 
terenów wiejskich. 

Przedmiotem  dofinansowania,  w  ramach  Konkursu  były  przedsięwzięcia 
polegające na, m.in.:

-  remoncie,  wyposażeniu  obiektów  publicznych  pełniących  funkcje  rekreacyjne, 
sportowe, społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół 
przedszkoli i żłobków,

-  przebudowie,  remoncie,  oznakowaniu  szlaków  rowerowych,  pieszych,  miejsc 
rekreacji, placów zabaw służących do użytku publicznego,

- przebudowie, remoncie lub wyposażeniu obiektów małej architektury,

- porządkowaniu terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku,

-  zakupach  towarów  służących  przedsięwzięciom  związanym  z  kultywowaniem 
tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów,

-  zagospodarowaniu  zbiorników  i  cieków  wodnych  na  cele  rekreacyjne  lub 
poprawiające estetykę miejscowości,

- przygotowaniu projektów stron internetowych promujących wieś i jej tradycje.

We wrześniu 2010 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację,
w  formie  wspierania  zadania  publicznego  Województwa  Wielkopolskiego  pn. 
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„Pięknieje  wielkopolska  wieś".  Laureatami  konkursu  zostało  13  organizacji 
pozarządowych, których projekty zostały wsparte łączna kwotą 250 000 zł.

Dotacje  finansowe ze strony Samorządu Województwa nie  stanowi  jedynej 
formy wsparcia gmin i organizacji pozarządowych. W latach 2009 – 2010 odbyły się 
dwa wyjazdy studyjne i szkolenia: 

- w ramach współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, w 2009 roku, 
grupa  wielkopolskich  sołtysów  miała  okazję  zapoznać  się  z najciekawszymi 
projektami  odnowy  wsi  w  województwie  śląskim.  Rok  później,  w  ramach 
„Wielkopolskiej  Odnowy  Wsi”,  grupa  osób  zaangażowana  w  realizację  Programu 
uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Dolnej Austrii. 

- w zorganizowanym w 2010 roku, przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, cyklu 
szkoleń  udział  wzięło  około  300  osób.  Szkolenia  skierowane  były  do  sołectw 
województwa wielkopolskiego i traktowały o odnowie wsi.

Program „Wielkopolska Odnowa Wsi” stanowi,  niejako uzupełnienie  działań 
Osi 3 i 4 „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”. Istotą odnowy wsi, jako metody 
rozwoju  obszarów wiejskich,  jest  jej  kompleksowość,  polegająca na uzgodnieniu  
i realizowaniu całościowej wizji rozwoju wsi, z myślą o zachowaniu jej tożsamości, 
przestrzennej  integralności  oraz  zharmonizowaniu  podstawowych  funkcji: 
mieszkalnej, gospodarczej oraz rekreacyjno - wypoczynkowej.

Ważnym  elementem  przy  realizacji  projektów  jest  zarówno  udział 
mieszkańców w procesie ich realizacji, jak również zaangażowanie finansowe gmin,
w ramach funduszy sołeckich.

3. Perspektywy rozwoju odnowy wsi, jako działania współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej

     Z  chwilą  wejścia  Polski  do  Unii  Europejskiej  pojawiła  się  możliwość 
współfinansowania  ze  środków  unijnych  wielu  przedsięwzięć,  których  celem  jest 
rozwiązanie  zaistniałych  problemów  i  sprostanie  wyznaniom  stojącym  przed 
obszarami wiejskimi. Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w UE, w okresie 2004-
2008  realizowano,  na  rzecz  obszarów  wiejskich  działania  w  następujących 
programach: 

Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 (PROW 2004-2006), w ramach 
Wspólnej Polityki Rolnej, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 
Orientacji i Gwarancji Rolnej, 

Sektorowy  Program  Operacyjny  „Restrukturyzacja  i  modernizacja  sektora 
żywnościowego  oraz  rozwój  obszarów  wiejskich”  w  ramach  polityki  spójności, 
współfinansowanym  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Orientacji  i  Gwarancji 
Rolnej 
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Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, w ramach polityki 

spójności, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  
i Europejski Fundusz Społeczny.

Spośród programów realizowanych z funduszy unijnych zaraz po wstąpieniu 
Polski do UE ukierunkowanych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce 
największy  budżet  miał  „Plan  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  2004–2006”  (PROW 
2004 -2006).  Program  ten  był  ukierunkowany  na  realizację  społecznych, 
ekonomicznych  i  środowiskowych  (ekologicznych)  aspektów  zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich oraz na poprawę kondycji gospodarstw rolnych.

Najwięcej  środków wydatkowanych  w  ramach  PROW 2004-2006  trafiło  do 
uboższych rejonów Polski o dużym udziale rolnictwa i obszarów wiejskich. Dotyczy to 
województw  tzw.  „ściany  wschodniej”  i  północno-wschodniej  części  woj. 
mazowieckiego, ale także do części powiatów w województwach charakteryzujących 
się wysoką kulturą rolną (w Wielkopolsce i w woj. kujawsko-pomorskim).

Proces  rozwoju  obszarów  wiejskich  jest  wypadkową  wielu  czynników,  
w szczególności tych z: ludnością i dziedzictwem kulturowym, przedsiębiorczością, 
atrakcyjnością  inwestycyjną,  zasobami  naturalnymi  i  środowiskiem,  rolnictwem
i gospodarką żywnościową, szansami edukacyjnymi,  jakością i  dostępnością usług 
publicznych,  dostępnością  centrów  rozwoju  i  głównych  szlaków  komunikacyjnych 
oraz  dostępnością  informacji  i  technik  nowoczesnego  komunikowania  się.  
Jednym z podstawowych wyzwań dla spójności terytorialnej Polski jest ograniczanie 
dysproporcji  pomiędzy  obszarami  wiejskimi  i  miejskimi.  Szczególnego  znaczenia 
nabiera kwestia wyrównywania dostępu do usług publicznych wewnątrz regionów,  
w szczególności na obszarach wiejskich do, np: edukacji,  służby zdrowia, kultury, 
systemów komunikacji  publicznej.  Endogeniczny potencjał  obszarów wiejskich ma 
swoje  źródła  w  kapitale  ludzkim  i  społecznym,  walorach  przyrodniczych  
i  kulturowych,  warunkach  naturalnych  do  określonych  form  gospodarowania,  
m.in. dla rolnictwa czy turystyki oraz w infrastrukturze technicznej i społecznej.

Analiza  wewnętrznych  uwarunkowań  rozwojowych  obszarów  wiejskich 
pozwala  wysunąć  następujące  wnioski  dotyczące  możliwości  i  kierunków  ich 
przekształceń:

Najważniejszymi  czynnikami  rozwoju  wsi  jest  kapitał  ludzki  i  społeczny. 
Stopniowo  rośnie  potencjał  wsi  pod  względem  wykształcenia  ludności  
i  kwalifikacji  zawodowych  rolników.  Pomimo  tego  nie  należy  spodziewać  się
w najbliższych  latach  zacierania  wyraźnych  granic  pomiędzy  wysokim  poziomem 
wykształcenia ludności  i  władzy  samorządowej  w  miastach
i  strefach  podmiejskich  i  niskim  na  peryferyjnych  obszarach  regionów.  Należy 
wpływać  na poprawę dostępności  młodzieży wiejskiej  do  szkół  różnego szczebla 
oraz przyczyniać się do częstszych powrotów osób kończących studia na wieś.

Również w zakresie poziomu kapitału społecznego nie należy spodziewać się 
istotnych  przekształceń  regionalnych  w  ciągu  najbliższych  lat.  Jest  to  element 
uwarunkowań wewnętrznych cechujący się jednym z najwolniejszych przekształceń 
przestrzennych,  ze  względu  na  wysoką  ciągłość  czasową  struktur  społecznych. 
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Mimo  to  można  się  spodziewać  dalszego  wzmacniania  kapitału  społecznego  w 
różnych formach na różnych typach obszarów wiejskich.

Obszary wysokiego potencjału rozwoju sektora rolnego pokrywają się na ogół 
z  terenami  charakteryzującymi  się  wysoką  jakością  rolniczej  przestrzeni 
produkcyjnej.  Można  do  nich  włączyć  także  niewielkie  skupiska  gmin
w  sąsiedztwie  dużych  aglomeracji  wyspecjalizowane  w  produkcji  warzywniczej  
i  sadowniczej.  Należy zaznaczyć,  że „niedobory”  potencjału przyrodniczego mogą 
być łagodzone odpowiednimi kierunkami produkcji, kulturą rolną itp.

Turystyka jest postrzegana jako bardzo ważna funkcja rozwojowa wsi. W wielu 
miejscach  turystyka  wiejska  może  przyczynić  się  do  uatrakcyjnienia  obszarów 
wiejskich i  być  cennym źródłem uzupełniającym dochody gospodarstw domowych 
pochodzące  z  innych  źródeł.  Znaczenie  turystyki  wiejskiej  zostało  podkreślone  
w dokumencie rządowym „Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku” przyjętym przez 
Radę  Ministrów  w  dniu  26  września  2008  r.,  w  którym  turystyka  wiejska  jest 
wymieniona wśród kluczowych typów turystyki. Trzeba podkreślić, że rozwój turystyki 
został  uznany za priorytet  w zdecydowanej  większości  lokalnych strategii  rozwoju 
(LSR)  przygotowanych  przez  lokalne  grupy  działania  (LGD)  w  ramach  inicjatyw 
Leader realizowanej  w obecnym okresie programowania poprzez oś IV Programu 
Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2007-2013.  Dużą  rolę  na  wsi  odgrywa 
rekreacja  i  wypoczynek  sobotnio-niedzielny  (stymulujące  rozwój  usług,  handlu, 
rzemiosła).  Największe  zainteresowanie  w  tym  zakresie  występuje  w  strefach 
podmiejskich i na obszarach o dobrej dostępności komunikacyjnej. W rozwoju takich 
form  wypoczynku  należy  upatrywać  szans  dla  obszarów  wiejskich
o  niższej  atrakcyjności  turystycznej.  Trzeba  jednak  pamiętać  o  konieczności 
powstrzymania  presji  na  zabudowę  obszarów  cennych  przyrodniczo  lub 
krajobrazowo.

Jednym z podstawowych warunków zrównoważonego rozwoju jest rozwinięta 
infrastruktura  techniczna.  Obserwuje  się  systematyczny  wzrost  nasycenia  wsi 
elementami  infrastruktury  technicznej,  dlatego  można  oczekiwać,
że  w najbliższych  latach  dojdzie  do  łagodzenia  różnic  przestrzennych
w zakresie wyposażenia wsi w wodociągi i kanalizację. 

Rodzącą się formą aktywności  społecznej mieszkańców obszarów wiejskich 
jest  wspomniana  wyżej  inicjatywa  Leader  realizowana  obecnie  poprzez  IV  Oś 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki oddolnemu podejściu społeczności 
lokalne na obszarach wiejskich uzyskują możliwość formułowania strategii rozwoju
i realizacji projektów najistotniejszych dla wdrażania tych strategii.
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LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA W WIELKOPOLSCE

3.1 Aktualne dokumenty strategiczne w zakresie rozwoju obszarów wiejskich

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015

W Strategii  Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK) zapisano prognozę, że udział 
pracujących  w  sektorze  I  (rolnictwo,  łowiectwo,  leśnictwo,  rybołówstwo)  ma 
zmniejszyć się z 17,4% w 2005 r. do 11,0% w roku 2015, co oznacza konieczność 
podjęcia  szeregu  działań  na  rzecz  zatrudnienia  pozarolniczego  mieszkańców 
obszarów  wiejskich  Dla  wyrównywania  szans  rozwojowych  obszarów  wiejskich 
istotne  znaczenie  ma  realizacja  przedsięwzięć  w  sferze  edukacji,  rozwoju 
społeczeństwa  informacyjnego,  usuwania  barier  finansowych  i  komunikacyjnych, 
rozwoju  i  poprawy  lokalnej  infrastruktury,  poprawy  dostępności  i  standardu usług 
publicznych,  rozwoju  przedsiębiorczości  na  obszarach  wiejskich  oraz  poprawy 
dostępności  największych  centrów  rozwoju,  w szczególności  osiągnięcie  dwóch 
wskaźników zapisanych w Strategii Rozwoju Kraju (SRK):

-  zwiększenie  odsetka  dzieci  zamieszkałych  na  wsi  objętych  wychowaniem 
przedszkolnym,
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- zwiększenie odsetka gospodarstw domowych na wsi korzystających z dostępu do 
Internetu.

Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Krajowy Plan Strategiczny stanowi podstawę dla realizacji działań Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Został on przygotowany zgodnie
z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie 
wsparcia  rozwoju  obszarów  wiejskich  przez  Europejski  Fundusz  Rolny  na  rzecz 
Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  (EFRROW),  przy  uwzględnieniu  Strategicznych 
Wytycznych Wspólnoty w zakresie obszarów wiejskich. Na podstawie analizy sytuacji 
społecznej, gospodarczej i środowiskowej, przeprowadzonej w oparciu o dostępne 
dane  statystyczne,  dokument  ten  określa  priorytety  i  kierunki  rozwoju  obszarów 
wiejskich w Polsce w odniesieniu do priorytetów wspólnotowych. Priorytety krajowe 
odzwierciedlają w pełni specyfikę polskich obszarów wiejskich, z szeroką gamą ich 
potrzeb.  Podejście  programowe,  realizowane  na  podstawie  Krajowego  Planu 
Strategicznego,  jest  zgodne  ze  Strategią  Rozwoju  Kraju  na  lata  2007–2015. 
Założenia obydwu powyższych dokumentów odpowiadają kierunkom wyznaczonym 
w odnowionej Strategii  Lizbońskiej, polegającym na promowaniu zrównoważonego 
wzrostu  gospodarczego,  konkurencyjności  i  zatrudnienia,  decydującym  o  rozwoju 
społeczno-ekonomicznym,  również  obszarów  wiejskich.  Cele  te  znalazły  swoje 
odzwierciedlenie  w  przyjętych  priorytetach  oraz  działaniach,  przewidzianych  do 
realizacji  w  ramach  Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich  na  lata  2007–2013.

3.2. System realizacji kierunków rozwoju obszarów wiejskich

Zarówno w obecnym okresie programowania, jak i po roku 2013 instrumenty 
realizacji poszczególnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich będą realizowane 
poprzez  programy  krajowe  i  regionalne.  Głównym  wyzwaniem  jest  należyta 
koordynacja  przestrzenna,  czasowa  i  technologiczna  pomiędzy  programami, 
działaniami i projektami. Koordynacja ta powinna odbywać się przede wszystkim na 
poziomie  samorządów  województw  z  udziałem  podmiotów  zarządzających 
programami krajowymi. Obecnie zbyt wcześnie jest na rozstrzygnięcia szczegółowe 
dotyczące zasad wdrażania kierunków rozwoju obszarów wiejskich po roku 2013. 
Uzupełniającą  rolę  pełnią  instrumenty  krajowe  finansowane  ze  środków  budżetu 
państwa.

Natężenie realizacji poszczególnych kierunków powinno wynikać z lokalnych 
bądź  regionalnych  uwarunkowań  rozwoju  obszarów  wiejskich.  Także  system 
wdrażania  poszczególnych  instrumentów,  zgodnie  z  zasadą  pomocniczości, 
powinien być  umiejscowiony na poziomie regionalnym bądź krajowym jako wynik 
analizy kosztów i efektywności obu rozwiązań. Jeżeli tylko analiza ta wskazywałaby 
na zasadność wdrażania poszczególnych instrumentów na poziomie regionalnym, to 
zgodnie z zasadą pomocniczości powinny być one wdrażane właśnie na szczeblu 
regionalnym  a  nie  krajowym.  W  zależności  od  charakteru  poszczególnych 
programów  współfinansowanych  ze  środków  UE  lub  instrumentów  krajowych 
wdrażanie poszczególnych instrumentów na szczeblu regionalnym oznaczać może 
albo odrębny program bądź programy regionalne, albo wdrażanie przez samorządy 

51



PROGRAM WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI
województw poszczególnych priorytetów lub działań podobnie jak to obecnie odbywa 
się w ramach POKL czy PROW 2007-2013.

3.3. Wnioski

Wizja  rozwoju  obszarów  wiejskich  powinna  być  oparta  na  strategicznym 
myśleniu  o  zrównoważonym  rozwoju  kraju,  spójności  terytorialnej
i  optymalnym  wykorzystaniu  zasobów  polskiej  wsi  i  małych  miast.  W  tym  celu 
konieczne  jest  komplementarne  wykorzystanie  instrumentów  wspierania  rozwoju 
obszarów wiejskich w ramach WPR i polityki spójności. Innymi słowy polityka rozwoju 
obszarów  wiejskich  powinna  mieć  dwa  równoważne
i  dopełniające  się  filary  –  PROW  i  poświęcony  obszarom  wiejskim  odrębny  cel 
horyzontalny  w  ramach  polityki  spójności  i  polityki  regionalnej  realizowany  przez 
poszczególne programy operacyjne.

Niezbędne  jest  zapewnienie  odpowiedniej  wielkości  środków  finansowych, 
służących  realizacji  wyznaczonych  kierunków  rozwoju  obszarów  wiejskich, 
pochodzących  zarówno  z  funduszy  wspólnotowych,  jak  i  ze  źródeł  krajowych. 
Kluczowe  jest,  zatem,  aby  w  wyniku  toczącej  się  zarówno  na  poziomie 
wspólnotowym, jak i w Polsce dyskusji  o przyszłym okresie programowania 2014-
2020 na obszary wiejskie została przeznaczona odpowiednia kwota wyodrębnionych 
środków łącznie w ramach WPR i  polityki  spójności,  niezależnie od rozstrzygnięć 
wspólnotowych dotyczących zakresu obu polityk i linii demarkacyjnej pomiędzy nimi. 
Środki  te  średniorocznie  nie  powinny  być  mniejsze  niż  w  obecnym  okresie 
programowania 2007-2013.

Lokalne  inwestycje  infrastrukturalne,  przedsięwzięcia  z  zakresu  kultury, 
sportu, turystyki, rozwoju przedsiębiorczości, rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 
edukacji,  zdrowia  powinny  być  realizowane  na  obszarach  wiejskich  z  dużą 
intensywnością  w  celu  ograniczenia  dysproporcji  pomiędzy  obszarami  wiejskimi  
i  miastami  –  ich  umiejscowienie  w  PROW  lub  polityce  spójności  powinno  być 
wynikiem dogłębnej analizy.

Inwestycje  punktowe,  systemowe  lub  liniowe  o  znaczeniu  powiatowym, 
podregionalnym,  wojewódzkim  czy  krajowym,  realizowane  w  ramach  polityki 
spójności,  powinny  w  szerokim  zakresie  służyć  obszarom  wiejskim  nawet,  jeśli 
pierwotną  przesłanką  dla  danej  inwestycji  są  potrzeby  niezwiązane
z  obszarami  wiejskimi.  Bardzo  często  stosunkowo  niewielki  dodatkowy  koszt 
związany  np.  z drogami  prowadzącymi  do  wjazdu  na  autostradę  czy  systemowe 
rozwiązania  wiążące  komunikację  lokalną  z  głównymi  liniami  kolejowymi  albo 
powiązanie systemu komunikacyjnego dużego miasta z jego otoczeniem prowadzi 
do  uatrakcyjnienia  obszarów  wiejskich  jako  miejsca  zamieszkania,  pracy, 
wypoczynku  lub prowadzenia działalności  gospodarczej.  Dzięki  takiemu podejściu 
można zwiększyć dyfuzję procesów rozwojowych na obszary wiejskie.

Część  ponadlokalnych  inwestycji  powinna  być  adresowana  specjalnie  do 
obszarów wiejskich, w celu wyrównywania szans rozwojowych i wspomagania zmian 
strukturalnych,  np.  systemy  komunikacji  publicznej  w  województwach  skracające 

52



PROGRAM WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI
dystans  z  obszarów  wiejskich  do  miast  i  umożliwiające  w  szerszym  zakresie 
wahadłową mobilność przestrzenną czy wsparcie dostępu do Internetu na obszarach 
wiejskich.

W poszczególnych programach operacyjnych polityki spójności konieczne jest 
ujęcie odpowiednich mechanizmów, które zabezpieczałyby projekty na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich i obszarów słabych strukturalnie przed marginalizacją na etapie 
wyboru  projektu  do  realizacji.  Mechanizmami  gwarantującymi  faktyczne  wsparcie 
projektów na rzecz obszarów wiejskich mogłyby być:

-  zawarcie  w  programach  zapisów,  gwarantujących  określoną  pulę  środków  dla 
projektów realizowanych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;

- wyodrębnienie działań przeznaczonych tylko dla projektów realizowanych lokalnie 
na  obszarach wiejskich  -  unikanie  nierównej  konkurencji  w  sytuacji,  gdy  projekty 
lokalne konkurują z regionalnymi;

-  przyznawanie  dodatkowych  punktów dla  projektów realizowanych  na obszarach 
wiejskich w ramach kryteriów wyboru projektów;

-  niższy  próg  wymaganego  współfinansowania  własnego  i  mniejsze  minimalne 
wartości projektów zlokalizowanych na obszarach wiejskich;

-  ujęcie  na  mapie,  w  oparciu  o  odpowiednie  wskaźniki,  obszarów  słabych 
strukturalnie, które uzyskiwałyby preferencje w dostępie do wybranych działań;

-  preferowanie  wśród  projektów  realizowanych  w  miastach,  w  ramach  polityki 
spójności, tych kompleksowych projektów infrastrukturalnych, które swym zasięgiem 
obejmują także sąsiednie obszary wiejskie.

Wszystkie instrumenty na rzecz rozwoju obszarów wiejskich niezależnie od ich 
umiejscowienia  w  poszczególnych  programach  powinny  być  koordynowane  na 
szczeblu regionalnym i krajowym.

Wsparcie  na  rzecz  rozwoju  obszarów  wiejskich  powinno  uwzględniać 
specyfikę  regionalną  i  wewnątrzwojewódzkie  zróżnicowania.  W  związku  z  tym 
poszczególne  instrumenty  powinny  być  możliwie  precyzyjnie  adresowane 
terytorialnie, co samo w sobie nie przesądza o regionalnym bądź krajowym systemie 
ich wdrażania.

Biorąc  pod  uwagę  postulat  zrównoważonego  rozwoju  obszarów  wiejskich, 
należy dołożyć wszelkich starań, aby w aktualnej i w nowej perspektywie finansowej 
zabezpieczyć  obszary  wiejskie  przed  zmarginalizowaniem.  W  tym  celu  należy 
stworzyć   i  wypracować  odpowiednie  mechanizmy  i  instrumenty  na  poziomie 
programów operacyjnych, które z jednej strony zabezpieczać będą obszary wiejskie 
przed  marginalizacją,  poprzez  właściwą  ocenę  projektów  na  etapie  ich  wyboru,
z  drugiej  zaś  zapewnią  koordynację  i  komplementarność  instrumentów  na  rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich.
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4. Uzasadnienie realizacji regionalnego programu odnowy wsi jako 
odrębnego działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Realizowanie  Programu  „Wielkopolska  Odnowa  Wsi”  w  Województwie 
Wielkopolskim  oznacza  skuteczne  przeciwdziałanie  istniejącym  przyszłym 
zagrożeniom  dla  obszarów  wiejskich.  Program  ten  skutecznie  przeciwstawia  się 
szeroko występującym słabościom wielu  obszarów wiejskich,  takich jak:  bierność, 
dezintegracja  społeczności  wiejskich,  uzależnienie  się  od  dotacji  zewnętrznych, 
upadku  wielu  wartościowych  lokalnych  tradycji  i  wzorców  w sferze  architektury, 
obyczaju,  aktywności  społecznej  oraz  stale  narastającemu  chaosowi  zabudowy
i całej przestrzeni wiejskiej.

Programy odnowy wsi,  tam gdzie dotychczas były realizowane, okazały się 
niezwykle  skuteczną  koncepcją  i  metodą  rozwoju  obszarów  wiejskich.  
Przy niewielkiej ilości środków zmobilizowano liczne społeczności wiejskie do dużej 
aktywności, generując znaczące efekty o silnym znaczeniu prorozwojowym. Na wielu 
obszarach zmieniła się sytuacja gospodarcza wsi, zwłaszcza tych, które w dłuższym 
okresie czasu uczestniczyły w procesie odnowy. Jednocześnie odnowa wsi okazała 
się  efektywną  alternatywą  wobec  drogich  i  często  mało  skutecznych  krajowych 
programów  sektorowych,  skupionych  wyłącznie  na  rolnictwie,  uruchamianych
i  zarządzanych  centralnie,  przy  zdecydowanej  dominacji  podejścia  odgórnego. 
Dodatkowym aspektem przemawiającym za realizacją programów odnowy wsi jest 
fakt, że przekształca ona pasywne i nastawione często roszczeniowo społeczności
w  aktywnych  i świadomych  uczestników  życia  społecznego,  kulturalnego
i gospodarczego. 

Warunkiem  do  uzyskania  tych  efektów  jest  jednak  zaangażowanie 
samorządowych  władz  publicznych,  obejmujących  obszar  wsi  uczestniczącej
w procesie rozwoju,  tj.  gmin, a także unikanie bądź też skuteczne rozwiązywanie 
konfliktów,  które  mogą  się  pojawić.  Ważne  jest  także  efektywne  uruchomienie
i  konsekwentne  stosowanie  instrumentów  wsparcia  odnowy  wsi  ze  strony  gminy
i  innych  jednostek  samorządowych,  właściwy  dobór  i  zaangażowanie  liderów 
wiejskich, czy też profesjonalne wsparcie przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Należy również mieć na względzie, że odnowa wsi jest procesem wieloletnim, 
przechodzącym  przez  szereg  faz,  a  pozytywne  efekty  osiągane  będą  na  ogół
w  dłuższym  okresie  czasu.  Stąd  też  konieczne  jest  długotrwałe,  pozytywne 
zaangażowanie władz lokalnych i ich patronat nad działaniami Grup Odnowy Wsi.

Wymiernym  wyrazem  słuszności  opracowania  „Programu  Wielkopolskiej 
Odnowy Wsi” jest  wyrażana chęć do udziału w różnych programach, które mogą 
przyczynić się do zmiany wizerunku obszarów wiejskich. 

Wielkopolska  kultura,  tradycje  i  wzorce  nie  mogą  też  ulec  zapomnieniu. 
Pierwszym  takim  wyrazem  aktywności  w  procesie  odnowy  było  uczestnictwo
w działaniu 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”
na lata 2004-2006 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO). 

Na  podstawie  posiadanych  danych,  najwięcej  wniosków  w  ramach  SPO 
zostało  złożonych  na  budowę,  modernizację,  remont  wiejskich  domów  kultury, 
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centrów spotkań i  remiz Ochotniczej  Straży Pożarnej.  Fakt  ten świadczy o tym,  
że  największe  zapotrzebowanie  na  terenach  wiejskich  dotyczy  miejsc,  w  których 
mieszkańcy  mogliby  się  spotkać,  porozmawiać,  organizować  różnego  rodzaju 
spotkania  mające  na  celu  integrowanie  się  społeczności  lokalnej,  podejmować 
działalność kulturalną, organizować szkolenia, prelekcje itp.

Kolejna,  druga  grupa  projektów,  to  projekty  dotyczące  budowy,  remontu, 
modernizacji  terenów sportowych i rekreacyjnych na terenach wiejskich. Tereny te 
spełniają  ważną  rolę  zwłaszcza  wśród  młodych  ludzi,  którzy  potrzebują  ruchu
i możliwości spędzania wolnego czasu w komfortowych warunkach. Takie warunki 
zapewniają  dobre  obiekty  sportowe  z  odpowiednim  wyposażeniem.  Obiekty  te 
podwyższają  atrakcyjność  obszarów  wiejskich  dla  młodych  ludzi,  a  także  są 
podstawą prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci oraz młodzieży.

Trzecią  grupą  projektów  były  projekty  nakierowane  na  poprawę 
bezpieczeństwa na terenach wiejskich, polegające na budowaniu parkingów, ścieżek 
rowerowych,  chodników  i  placów  zabaw.  Te  ostatnie  cieszą  się  ogromnym 
powodzeniem wśród najmłodszej części mieszkańców obszarów wiejskich.

Czwartą  grupę  projektów  stanowiły  projekty  dotyczące  zagospodarowania 
terenów zieleni, rewaloryzacji starych parków oraz nadawanie nowych form centrom 
miejscowości.  Te  projekty  cieszą  najbardziej  włodarzy  miejscowości  i  gminy, 
ponieważ stają się one wizytówką danej miejscowości. Są to projekty prestiżowe dla 
ludności zamieszkującej daną miejscowość, która bardziej się z nią utożsamia, gdy 
centrum jest dobrze zaprojektowanie, piękne, czyste i funkcjonalne.

Projekty składane były również na prace związane z przywracaniem dawnej 
świetności budynkom i budowlom znajdującym się na danym terenie, spełniającym 
ważne role w życiu społeczności lokalnej, które z różnych przyczyn uległy dewastacji, 
zostały zaniedbane a czasem nawet zapomniane przez mieszkańców. Część z nich 
to obiekty zabytkowe, które w ramach odnowy wsi mogą zostać poddane konserwacji 

i  renowacji  pod nadzorem konserwatora zabytków. Warunkiem jest  przeznaczenie 
obiektów na cele społeczne. 

5. Komplementarność Programu Wielkopolskiej Odnowy Wsi w stosunku do 
innych programów Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz 
odpowiednich programów krajowych. 

Program  „Wielkopolska  Odnowa  Wsi”  jest  komplementarny  w  stosunku  
do działań samorządu Województwa  Wielkopolskiego oraz programów krajowych.
Jego  istotą  jest  pobudzenie  społeczności  sołeckiej  i  jej  zaangażowanie
w przedsięwzięcia dotyczące własnej wsi. W przyszłości spowoduje to zwiększenie 
roli  sołectw  oraz  doprowadzi  do  integracji  społeczności  wiejskich,  waloryzacji 
przestrzeni  wsi  w  zakresie  infrastruktury  technicznej  i  społecznej,  krajobrazu, 
architektury i usług oraz także podniesie standardu życia. W szczególności uzupełnia 
on  inwestycyjny  nurt  wsparcia  działań  typu  odnowa  wsi,  zapoczątkowany
w Województwie Wielkopolskim w ramach Działania 2.3 „Odnowa wsi oraz ochrona 
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dziedzictwa  kulturowego”  Sektorowego  Programu Operacyjnego  „Restrukturyzacja
i  modernizacja  sektora  żywnościowego  oraz  rozwój  obszarów  wiejskich”
o  inwestycje,  które  w  powyższym  działaniu  nie  występowały,  a  związane  są
z inwestycjami nisko-budżetowymi na poziomie sołectwa. Program ten, w większym 
stopniu niż program sektorowy uwzględnia aktywność i zaangażowanie społeczności 
lokalnych, wychodząc tym samym naprzeciw idei odnowy wsi, płynącej z wieloletnich 
doświadczeń  zarówno  krajowych,  jak  i  europejskich.  Ważnym  elementem 
uzupełniającym jest  również uspołeczniony charakter realizowanych przedsięwzięć 
na  obszarach  wiejskich  i  niezwykle  wysoka  efektywność  relatywnie  niewielkich 
środków finansowych angażowanych w projekty. 

Ponadto główne cele i  założenia Programu są zgodne z kierunkami działań 
zawartych w następujących dokumentach programowych:

STRATEGIĄ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DO 2020 ROKU, 
przyjętą przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 19.12.2005 roku,

WIELKOPOLSKIM  REGIONALNYM  PROGRAMEM  OPERACYJNYM  NA  LATA 
2007-2013,  zatwierdzonym  przez  Zarząd  Województwa  Wielkopolskiego  w  2007 
roku,

NARODOWĄ STRATEGIĄ SPÓJNOŚCI NA LATA 2007-2013,

NARODOWYM PLANIE ROZWOJU NA LATA 2004-2006, przyjętym przez Rząd RP 
w 2003 roku oraz Programach Operacyjnych realizowanych w jego ramach, głównie 
sektorowym  Programie  Operacyjnym  „Restrukturyzacja  i  Modernizacja  Sektora 
Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich”.

III. PROGRAM WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI.

1.  Podstawa prawna.

Podstawą prawną uruchomienia Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”  są: 
ustawy określające ramy kompetencyjne funkcjonowania samorządu województwa
w Polsce, jak i  ustawy,  rozporządzenia określające ramy prawne polityki  Państwa
w  odniesieniu  do  obszarów  wiejskich  i  rolnictwa  oraz  różnorodne  akty  prawa 
miejscowego  stanowionego  przez  organy  Samorządu  Województwa 
Wielkopolskiego. W szczególności są to:

1. Art.11 ust.2 pkt.1, 3, 5, 7, 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie  
województwa, tekst jedn. Dz.U.01.142.1590 z późn. zmianami). 

Zgodnie  z  ustawą  o  samorządzie  województwa  z  dnia  5  czerwca  1998r. 
samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą składa się 
m.in.: tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy; 
pozyskiwanie  i  łączenie  środków  finansowych:  publicznych  i  prywatnych,  w  celu 
realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej; racjonalne korzystanie z zasobów 
przyrody  oraz  kształtowanie  środowiska  naturalnego,  zgodnie  z  zasadą 

56



PROGRAM WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI
zrównoważonego  rozwoju;  wspieranie  rozwoju  kultury  oraz  ochrona  i  racjonalne 
wykorzystanie dziedzictwa kulturowego; promocja walorów i możliwości rozwojowych 
województwa. 

2. Uchwała nr 1561/2004 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada  
2004  w  sprawie  zatwierdzenia  założeń  "Strategii  Rozwoju  Województwa 
Wielkopolskiego na lata 2000-2020"

Prowadzenie  polityki  rozwoju  województwa  poprzez właściwe  kształtowanie 
obszarów  wiejskich  wymaga  odpowiedniego  instrumentu  działania.  Narzędziem 
takim będzie  "Program Wielkopolskiej  Odnowy Wsi  ",  który pozwoli  na  realizację 
Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020.

Program Wielkopolskiej Odnowy Wsi jest instrumentem realizacji przez Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 
2020, rozdz. 3 Polityka wewnątrzregionalna, pkt. 3.5, Cel 1 Zapewnienie rolnikom 
pracującym w gospodarce żywnościowej możliwie najwyższego poziomu życia.

3.  Uchwała  nr  3140/09  Zarządu  Województwa  Wielkopolskiego  z  dnia  
8  października  2009  roku  w  sprawie  przyjęcia  regulaminu  Konkursu  
pt: ,,Wielkopolska Odnowa Wsi”

4.  Rozporządzenie  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  3  września  2004  r.
w  sprawie  przyjęcia  Sektorowego  Programu  Operacyjnego  "Restrukturyzacja  
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" 

5.  Rozporządzenie  Rady (WE) 1698/2005 w sprawie wsparcia  rozwoju  obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW).

2. Zasady realizacji Programu

Program  „Wielkopolska  Odnowa  Wsi”  to  proces,  którego  założeniem  jest 
tworzenie na terenach wiejskich formalnych i nieformalnych struktur organizacyjnych, 
tzw.  Grup  Odnowy  Wsi  opartych  na  oddolnych  inicjatywach  mieszkańców  oraz 
zachowaniu  dziedzictwa  kulturowego  na  poziomie  sołectwa.  Zakładane 
przedsięwzięcia odnowy wsi można podzielić na dwie grupy :

Przedsięwzięcia  inwestycyjne: realizacja  projektów  przyczyni  się  do 
powstania,  m.in.:  miejsc rekreacji  i  integracji,  ścieżek rowerowych,  placów zabaw 
oraz przebudowy obiektów małej  architektury.  Ponadto  zagospodarowaniu  ulegną 
również  zbiorniki  i  cieki  wodne  tzw.  mała  retencja.  Działania  powyższe  odbudują 
tożsamość  i  integralność  wsi  przy  zachowaniu  wartości  życia  wiejskiego.  Pomoc 
może  być  przyznana  na  przebudowę,  remont  lub  wyposażenie  obiektów  małej 
architektury,  porządkowanie  terenów  zielonych,  parków  lub  innych  miejsc 
wypoczynku.
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Przedsięwzięcia  nieinwestycyjne: projekty,  których  celem  jest  integracja 

społeczności wiejskiej, przywrócenie zapomnianych tradycji, promocja wsi, spotkania 
mieszkańców oraz organizowanie różnego rodzaju imprez na wsi. Przedsięwzięcia 
powyższe  pełnią  ważną  funkcję  integracyjną  w  ramach  społeczności  wiejskiej. 
Odnowa wsi, to przecież także metoda rozwoju obszarów wiejskich, która odnosi się 
do  pełnego  spektrum  potrzeb  człowieka  oraz  jego  problemów  wynikających
z zamieszkiwania na obszarach wiejskich. Dlatego też,  celem głównym Programu 
„Wielkopolska  Odnowa  Wsi”  jest  zintegrowanie  społeczności  wiejskiej  oraz 
pobudzenie  aktywności  mieszkańców  wsi  poprzez  stymulowanie  i  wspomaganie 
oddolnych  inicjatyw  rozwojowych  oraz  stworzenie  odpowiednich  mechanizmów
i instrumentów wsparcia odnowy i  rozwoju wsi.  Szczególny nacisk kładzie się  na 
wzorce odnowy wsi tak, aby mogły one oddziaływać na sąsiednie i dalsze obszary 
wiejskie  na  terenie  województwa  wielkopolskiego.  Beneficjentami  Programu  są 
społeczności wiejskie reprezentowane przez gminę bądź organizacje pozarządowe.

Program „Wielkopolska  Odnowa Wsi”  z  założenia  powinien  mieć  charakter 
ciągły,  jednak  pewne  jego  elementy,  zwłaszcza  szkoleniowe,  ze  względów 
techniczno - organizacyjnych, muszą być realizowane cyklicznie. Aby wykorzystać 
potencjał wewnętrzny mieszkańców organizowane będą różnego rodzaju konkursy 
ogłaszane corocznie zawierające kryteria określone w Regulaminie.

Konkursy na  projekty  oraz działania  uzupełniające  w ramach Programu są 
uruchamiane w sposób,  z  jednej  strony umożliwiający systematyczne pogłębianie 
wiedzy  nt.  rozwoju  lokalnego,  z  drugiej  natomiast  zapewniający  jak  najlepsze 
wykorzystanie  pozostawionych  do  dyspozycji  źródeł  finansowych  i instrumentów 
wsparcia. 

Program „Wielkopolska  Odnowa  Wsi”  stanowi  wypracowany,  na  podstawie 
licznych  doświadczeń  zestaw  działań,  wspierających  oddolne  przemiany  na 
obszarach wiejskich, dokonywanych przez społeczność lokalną. 

Warunkiem  uzyskania  realnych  efektów  przez  sołectwo  jest  ich 
zaangażowanie  oraz  dobra  współpraca  z  lokalnymi  samorządami,  obejmującymi 
obszar wsi uczestniczącej w procesie rozwoju. Dlatego też działania uzupełniające 
obejmują bardzo szeroki i kompleksowy zakres wsparcia działań Grup Odnowy Wsi 
poprzez cykl szkoleniowy umożliwiający wyjaśnienie mechanizmów procesu odnowy 
wsi,  zasad  budowy  planu  odnowy  miejscowości,  sposobów  właściwego 
przygotowywania  niezbędnej  dokumentacji  wymaganej  w  celu  przystąpienia
do Konkursów. 

Zasady uczestnictwa w Programie oraz regulamin poszczególnych konkursów 
prowadzonych  w  ramach  Programu  zatwierdzi  Zarząd  Województwa 
Wielkopolskiego. 

Podsumowując  powyższe  należy  podkreślić,  że  Program  „Wielkopolska 
Odnowa Wsi” obejmuje następujące, opisane w dalszej części elementy:

- Blok szkoleniowy.

- Konferencje promujące Program i przedstawiające idee Konkursów.
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- Konkurs pn.: „Pięknieje wielkopolska wieś” – skierowany do jednostek samorządu 
terytorialnego.

- Otwarty Konkurs Ofert pn.: „Pięknieje Wielkopolska Wieś” - skierowany do 
organizacji pozarządowych.

- Konkurs pn.: „Wieś Wielkopolska – Wsią Europejską”- – skierowany do jednostek 
samorządu terytorialnego.

- Działania uzupełniające.

Ww. elementy Programu służą wyposażeniu liderów wiejskich i Grup Odnowy 
Wsi  w  umiejętności  niezbędne  dla  samodzielnego  rozwiązywania  problemów 
społeczności wiejskiej oraz zarządzania rozwojem lokalnym.

2.1 Blok szkoleniowy.

Rolą  bloku  szkoleniowego  jest  nabycie  przez  liderów  wiejskich  wiedzy
i  umiejętności  do  prowadzenia  działań  w zakresie  odnowy wsi  oraz  zapewnienia 
prawidłowej realizacji Programu. 

Pierwszy blok szkoleniowy zapoczątkowany został w 2009 roku. Wykonawcą 
cyklu  szkoleń  było  Krajowe  Stowarzyszenie  Sołtysów.  Kolejny  bloki  szkoleniowe 
przeprowadzone  zostały  w  formie  warsztatów,  podczas  których  uczestnicy  na 
podstawie  wcześniej  przeprowadzonej  inwentaryzacji,  oceniali  zasoby wsi,  jakość
i standard życia. Głównym celem warsztatów było wykreowanie wizji wsi a co za tym 
idzie  stworzenie  planu  długoterminowego  oraz  krótkoterminowego  rozwoju 
miejscowości.  Dodatkowym  efektem  warsztatów  jest  obszerna  dokumentacja
o  charakterze  opisowym,  wymagana  między  innymi  przy  składaniu  wniosków  do 
Konkursów prowadzonych w ramach Programu.

Blok szkoleniowy koordynowany był przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.
 W  kolejnych  latach  planuje  się  dalsze  przeprowadzenie  bloków  szkoleniowych, 
realizowanychw ramach Programu. Ich zakres tematyczny będzie odpowiedzią na 
potrzeby zgłoszone przez beneficjentów Konkursów.

2.2 Konkurs pn. ,,Pięknieje wielkopolska wieś”.

Istotą Konkursu jest pobudzanie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich 
województwa wielkopolskiego do realizacji:

-  działań  mających  na  celu  tworzenie  formalnych  i  nieformalnych  struktur 
organizacyjnych, tzw. Grup Odnowy Wsi,

-  oddolnych  inicjatyw  mieszkańców przy  zachowaniu  dziedzictwa  kulturowego  na 
poziomie sołectwa.
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Beneficjentami Konkursu mogą być:

- Gmina wiejska

- Gmina miejsko – wiejska

- Gmina miejska do 10 tys. mieszkańców.

Przedmiotem  dofinansowania,  w  ramach  Konkursu  będą  przedsięwzięcia 
polegające, m.in. na:

- zagospodarowaniu przestrzeni publicznej,

- odtwarzaniu dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego,

- rozwoju turystyki i rekreacji, 

- przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów małej architektury, 

- zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji 
społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów, 

-  zagospodarowaniu  zbiorników  i  cieków  wodnych  na  cele  rekreacyjne
lub poprawiające estetykę miejscowości,

- realizacji projektów o charakterze ekologicznym.

Ważnym  elementem  sporządzanych  i  realizowanych  projektów  jest  udział 
własny społeczności wiejskiej,  wyrażony w pracach na rzecz danego projektu, jak 
również w zaangażowaniu finansowym w ramach funduszy sołeckich. Szczegółowe 
zasady Konkursu będą określane każdorazowo dla poszczególnych edycji Konkursu.

 

2.3 Otwarty Konkurs Ofert pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym 
i  innym  podmiotom  wskazanym  w  art.  3  ust.  3  ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizację zadania publicznego 
w zakresie Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”. Konkurs ma na celu realizację 
przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi zmierzających do: 

- wsparcia społeczności lokalnych działających w Programie „Wielkopolska Odnowa 
Wsi”,

-  pobudzenia  aktywności  mieszkańców  do  wspólnej  pracy  na  rzecz  swojej 
miejscowości,
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- rozwoju tożsamości wiejskiej, 

- zachowania dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Uprawnionymi do składania ofert są podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego,  których  cele  statutowe obejmują  zagadnienia  rozwoju  i  odnowy wsi,
w dziedzinie objętej konkursem: 

-  organizacje  pozarządowe  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. 
zm.)

-  podmioty  wymienione  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku
o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  (  Dz.  U.  Nr  96,  poz.  873
z późn. zm.).

Zakres  zadania  obejmuje  projekty  zgodne  z  zasadami  realizacji  Programu 
„Wielkopolska Odnowa Wsi”, dotyczące przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi 
realizowanych w ramach jednego lub więcej, spośród niżej wymienionych zagadnień: 

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej,

- odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego,

- rozwój turystyki i rekreacji,

- przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów małej architektury,

- zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji 
społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów,

-  zagospodarowanie  zbiorników  i  cieków  wodnych  na  cele  rekreacyjne  lub 
poprawiające estetykę miejscowości,

- realizacja projektów o charakterze ekologicznym, 

-  organizacji  imprez  promujących  ideę  odnowy  wsi  w  wymiarze,  co  najmniej 
regionalnym, np.: festyny, zawody, konkursy, turnieje,

- wydawanie publikacji promujących miejscowość poprzez ideę odnowy wsi, 

- przeprowadzanie szkoleń związanych z problematyką odnowy wsi.

2.4 Konkurs pn. ,,Wieś Wielkopolska – Wsią Europejską”.

W roku 2011 zakłada się realizację I edycji Konkursu pn. ,,Wieś Wielkopolska 
–  Wsią  Europejską”  obejmującego  trzy  kategorie:  Najpiękniejsza  wieś,  
Najlepsze  przedsięwzięcie  tematyczne  związane  z  procesem  odnowy  wsi, 
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Najlepszy  projekt  zrealizowany w ramach  Programu „Wielkopolska  Odnowa 
Wsi”.

Konkurs  ma  na  celu  identyfikację  i  szerzenie  dobrych  praktyk  w  zakresie 
zaangażowania  mieszkańców  wsi  oraz  władz  samorządowych  w  rozwój  wsi 
wielkopolskiej.

Najpiękniejsza wieś –  udział  może wziąć  każda miejscowość  wiejska o statusie 
sołectwa województwa wielkopolskiego.

Najlepsze  przedsięwzięcie  tematyczne  związane  z  procesem  odnowy  wsi – 
udział może wziąć przedsięwzięcie zakończone zrealizowane ze środków własnych 
sołectwa lub środków funduszu sołeckiego.

Najlepszy  projekt  zrealizowany w ramach  Programu „Wielkopolska  Odnowa 
Wsi” –  udział  mogą  wziąć  przedsięwzięcia  zakończone  zrealizowane  w  ramach 
Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

Głównym  celem  tego  Konkursu  jest  dążenie  do  wykreowania  wśród 
mieszkańców  odpowiedzialności  oraz  realnego  zaangażowania  w  przygotowanie 
i realizację przedsięwzięć rozwojowych, czego wynikiem będzie ich trwałość i rozwój. 
Podejście takie pozwoli na systematyczną poprawę sytuacji na obszarach wiejskich.

2.5 Działania uzupełniające

Szkolenia uzupełniające, to warsztaty i  szkolenia, których tematyka dotyczy 
aktualnych  problemów,  jakie  uczestnicy  sygnalizują  podczas  trwania  Programu 
„Wielkopolska  Odnowa  Wsi”.  Narzędziem  umożliwiającym  pełną  identyfikację 
dodatkowych  potrzeb szkoleniowych  uczestników będzie  przeprowadzana ankieta 
ewaluacyjna. Zakłada się również organizację cyklu szkoleń dotyczących sposobów 
zakładania stowarzyszeń zw. „Grupami Odnowy Wsi”. 

W roku 2011 planuje się podpisanie umowy o współpracy z Uniwersytetem 
Przyrodniczym w celu badania wpływu Konkursu na przeobrażanie wsi. Współpraca 
z Uniwersytetem Przyrodniczym dotyczyć będzie tematyki związanej z urządzeniem 
terenów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu planowania 
przestrzennego  oraz  zachowania  dziedzictwa  kulturowego  wielkopolskiej  wsi. 
W ramach  podpisanej  umowy  pracownicy  Instytutu  Architektury  Krajobrazu 
Uniwersytetu Przyrodniczego oraz studenci kierunku architektura krajobrazu obejmą 
merytoryczną opieką wybrane sołectwa z regionu oraz przeprowadzą inwentaryzację 
dóbr kultury materialnej wybranej miejscowości.
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3. System gminnych instrumentów wsparcia odnowy wsi.

Grupom  odnowy  wsi,  realizującym  przedsięwzięcia  i  projekty  odnowy  wsi 
potrzebne jest  stałe,  wielowymiarowe wsparcie,  które może mieć postać wsparcia 
finansowego,  jak  również  pomocy  organizacyjnej,  doradczej  itp.  Całokształt 
instrumentów i możliwości wsparcia procesu odnowy wsi, zarówno ze strony gminy 
oraz innych podmiotów nazywany jest systemem instrumentów wsparcia. Wsparcie 
ze  strony  gminy  jest  podstawową  formą  wspierania  społeczności  lokalnych,
bez  którego  odnowa  wsi  nie  jest  w  stanie  zaistnieć  w  sposób  trwały,  ani  też 
przetrwać
w dłuższym okresie czasu.

Gminy zgłaszające wsie do Programu powinny zadbać o:

- wyznaczenie pracownika, który pełnił będzie funkcję koordynatora Programu.

-  wdrożenie mechanizmów włączania inicjatyw sołeckich do programów gminnych
i planów budżetowych,

- wspieracie przez gminy funkcjonowania, tzw. „Grup Odnowy Wsi”.

Sołectwa powinny: 

- umożliwić funkcjonowanie min. pięcioosobowej „Grupy Odnowy Ws”,

-  opracować  i  przyjąć  przez  zebranie  wiejskie  Plany  Odnowy  Miejscowości,  
a następnie konsekwentnie go realizować i aktualizować, 

- efektywnie wykorzystywać oferowane formy wsparcia, 
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- utrzymywać systematyczny kontakt z Zarządzającym Programem poprzez osobę 
lidera, 

-uczestniczyć  w  przedsięwzięciach  rozwijających  program  i  promujących  ideę 
odnowy wsi.

Realizacja programu opiera się na trzech zasadach:

- oddolności – zaangażowanie i odpowiedzialność społeczności lokalnej,

- partnerstwie – współpraca sołectwa z gminą, organizacjami pozarządowymi,

-  współdziałania  czynników  rozwoju  lokalnego  –  wsie  posiadają  przywództwo, 
opracowany  i  akceptowany  przez  mieszkańców Plan  Odnowy  Miejscowości  oraz 
wsparcie  ze  strony  gminy  lub  organizacji  dla  realizacji  zadań  wynikających  
z zatwierdzonego Planu.

Zakładane efekty:

-  wykorzystanie,  często  uśpionego  potencjału  wewnętrznego  mieszkańców  i ich 
zaangażowania  do  pracy  na  rzecz  swoich  miejscowości,  w  celu  realnej  poprawy 
jakości życia na wsi,

- uruchomienie trwałego i samopodtrzymującego się rozwoju społeczności wiejskich 
na obszarze wybranych sołectw i gmin z założeniem ich oddziaływania na bliższe
i dalsze obszary wiejskie poprzez promowanie najlepszych wzorców odnowy wsi,

- poprawa estetyki wsi - wieś staje się atrakcyjnym miejscem do życia,

- poprawa architektury krajobrazu wsi wielkopolskiej,

- poprawa małej retencji,

- krzewienie tradycji lokalnej,

- kreowanie liderów społeczności wiejskiej.

Uruchomienie  Programu  „Wielkopolska  Odnowa  Wsi”  stanowi  wyjście 
naprzeciw zagrożeniom, przed jakimi, w ostatnich latach, stanęła współczesna wieś. 
Związane jest to ze zmianami, jakie grożą wsiom, w związku z utratą przez sołectwa 
charakteru typowo rolniczego. 

Dlatego  też  Samorząd  Województwa  Wielkopolskiego  podejmując  decyzję
o uruchomieniu Programu odniósł się do pełnego spektrum potrzeb człowieka oraz 
jego problemów wynikających z zamieszkiwania na obszarach wiejskich. Decyzja ta 
na  pewno  przyniesie  olbrzymie  korzyści  społecznościom  lokalnym,  które  będą 
konsekwentnie  realizowały  założenia  Programu.  Dotyczy  to  zarówno  sfery 
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materialnej,  gospodarczej,  jak  i  również  sfery  związanej  z  kultywowaniem  lub 
tworzeniem nowych tradycji przepełnionych tożsamością tego społeczeństwa.

65


