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PROJEKTOWANY BISKUPI¡SKI PARK KULTUROWY
JAKO FORMA OCHRONY DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO*

konferencjeSzymon Nowaczyk
archeolog
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

O dkrycie w 1933 r. pozosta-
∏oÊci osady z okresu hall-

sztackiego (ok. 700 lat p.n.e.) na
pó∏wyspie po∏o˝onym nieopodal wsi
Biskupin sprawi∏o, ˝e w ciàgu kil-
ku nast´pnych lat o tej niewielkiej
pa∏uckiej wiosce us∏ysza∏a wi´k-
szoÊç mieszkaƒców naszego kraju.

Historia idei
ochrony krajobrazu
kulturowego
okolic Biskupina
W wyniku rozpocz´tych w 1934 r.
szeroko p∏aszczyznowych badaƒ
wykopaliskowych ju˝ w okresie
mi´dzywojennym ods∏oni´to znacz-
nà cz´Êç doskonale zachowanych
pozosta∏oÊci zabudowaƒ sprzed 27
wieków. Równolegle z pozosta-
wionymi in situ reliktami zabudo-
wy zorganizowana zosta∏a na te-
renie wykopalisk wystawa prezen-
tujàca najcenniejsze zabytki wy-
dobyte podczas badaƒ. Postawiono
te˝ pierwsze rekonstrukcje ukazu-
jàce fragment zabudowy osady
wraz z niewielkim odcinkiem wa-
∏u obronnego.

W ciàgu pi´ciu lat Biskupin
wpisa∏ si´ wyraênie na turystycz-
nà map´ II Rzeczypospolitej,
o czym Êwiadczà szacunkowe da-
ne dotyczàce frekwencji. Wed∏ug
prof. Zdzis∏awa Rajewskiego do
wybuchu II wojny Êwiatowej od-
wiedzi∏o go 400 tys. zwiedzajà-
cych. Informacj´ t´ zawar∏ w III
Sprawozdaniach Biskupiƒskich
opublikowanych w 1950 r.

1. Brama zrekonstruowanego grodu sprzed 27 wieków. Rezerwat archeologiczny
w Biskupinie stanowi najwi´kszà atrakcj´ projektowanego Biskupiƒskiego Parku
Kulturowego. Fot. M. Kazik.
1. Gate of the reconstructed 27 centuries-old stronghold. The archaeological reser-
vation in Biskupin is the greatest attraction of the planned Biskupin Cultural Park.
Photo: M. Kazik.
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Prace wykopaliskowe zosta∏y wznowione ju˝
rok po zakoƒczeniu dzia∏aƒ wojennych. Podobnie
jak przed wojnà, ich teren by∏ t∏umnie odwiedzany
przez turystów. Na popularnoÊç Biskupina, jako
miejsca atrakcyjnego turystyczne, znaczàcy wp∏yw
mia∏a niewàtpliwie propaganda paƒstwowa, która
zarówno przed wojnà, jak i po niej promowa∏a go
jako „polskie Pompeje”, stanowiàce dowód na za-
siedlenie dzisiejszych ziem Polski przez S∏owian
ju˝ w epoce bràzu.

Wzrostowi liczby turystów towarzyszy∏a roz-
budowa infrastruktury: w 1950 r. utworzono Mu-
zeum w Biskupinie jako oddzia∏ Paƒstwowego Mu-
zeum Archeologicznego w Warszawie; w 1968 r.
rozpocz´to rozbudow´ muzeum wg koncepcji prof.
Zdzis∏awa Rajewskiego, a od 2000 r. – w odpo-
wiedzi m.in. na zmiany administracyjne w Polsce –
Biskupin sta∏ si´ samodzielnà placówkà podleg∏à
marsza∏kowi województwa kujawsko-pomorskiego.
Za prze∏omowe wydarzenie w historii biskupiƒ-
skiego muzeum nale˝y uznaç równie˝ festyn
archeologiczny, zorganizowany po raz pierwszy
we wrzeÊniu 1995 r. Od tego czasu odbywa si´

corocznie i jest najwi´kszà tego typu imprezà
w Europie, która w ostatnich latach przyciàga∏a
ok 70-90 tys. turystów (w ciàgu 9 dni), co stanowi
trzecià cz´Êç frekwencji ca∏orocznej.

Rezerwat archeologiczny nie jest jednak jedynà
atrakcjà, którà mogà zaoferowaç turystom najbli˝-
sze okolice Biskupina. Po drugiej stronie Jeziora
Biskupiƒskiego, w odleg∏oÊci ok. 2 km w linii pro-
stej od terenu wykopalisk, znajduje si´ niewielka
wieÊ Wenecja, która swà nazw´ zawdzi´cza malo-
wniczemu po∏o˝eniu na przesmyku pomi´dzy trze-
ma jeziorami. Stanowi ona równie˝ atrakcj´ tury-
stycznà o krajowej randze, dzi´ki dwóm po∏o˝onym
na jej terenie obiektom: ruinom zamku z XIV w.
oraz Muzeum Kolejki Wàskotorowej. Powstanie
tego muzeum w 1972 r. powiàzane by∏o z urucho-
mieniem turystycznej linii kolejki wàskotorowej,
która kursuje na trasie ˚nin – Wenecja – Biskupin
– Gàsawa (linia kolejowa powsta∏a w 1894 r.).

W ostatnich latach zwi´kszy∏o si´ równie˝ tu-
rystyczne znacznie Gàsawy. Przyczyni∏o si´ do tego
odkrycie barokowych polichromii w miejscowym
koÊciele parafialnym, które stawiajà t´ drewnianà

2. Ruiny weneckiego zamku z XIV w. Fot. M. Kazik.
2. Ruins of a fourteenth-century castle in Wenecja. Photo: M. Kazik.
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Êwiàtyni´ wÊród najcenniejszych obiektów tego ty-
pu w kraju. WczeÊniej miejscowoÊç ta kojarzona
by∏a z historycznymi wydarzeniami: w 1227 r. na
zjeêdzie w Gàsawie zamordowany zosta∏ ksià˝´
Leszek Bia∏y. Wypadki te upami´tnia pomnik
wzniesiony w pobliskiej wsi Marcinkowo Górne,
gdzie – wg podaƒ – mia∏ zginàç ugodzony strza∏à
ksià˝´, uciekajàcy na koniu przed poÊcigiem.

Trzeba równie˝ koniecznie wspomnieç o wyjàt-
kowych, krajobrazowych walorach okolic Biskupi-
na. Wspomniane wy˝ej miejscowoÊci geograficznie
usytuowane sà w obr´bie Rynny ˚niƒskiej, którà

tworzy ciàg jezior po∏àczonych rzeczkà Gàsawkà,
wcinajàcych si´ w otaczajàcy je teren na g∏´bokoÊç
20-30 m. Walory krajobrazowe okolic Biskupina
doceniajà przede wszystkim turyÊci przybywajàcy
z centralnych i po∏udniowych stron naszego kraju.

Nowe mo˝liwoÊci, ale i nowe wyzwania przy-
nios∏y Biskupinowi zmiany gospodarczo-spo∏eczne,
jakie nastàpi∏y w Polsce po 1989 r. Ogromna licz-
ba turystów, którzy zw∏aszcza w czasie festynów
archeologicznych odwiedzajà Biskupin, sprawia,
˝e najbli˝sze otoczenie rezerwatu archeologiczne-
go sta∏o si´ terenem niezwykle atrakcyjnym dla

3. S∏ynny z barokowych polichromii koÊció∏ w Gàsawie w zimowej szacie. Gminna wieÊ Gàsawa (do okresu mi´dzywojennego posia-
da∏a prawa miejskie), choç znajduje si´ poza granicami projektowanego Biskupiƒskiego Parku Kulturowego, stanowi potencjalne
centrum obs∏ugi ruchu turystycznego okolic Biskupina. Fot. M. Kazik.
3. The church in Gàsawa, famous for its Baroque polychromes, in a winter setting. The communal village of Gàsawa (which to the
interwar period enjoyed town rights) is located outside the boundaries of the planned Biskupin Cultural Park, but comprises a poten-
tial centre for serving the tourist turnover in the environs of Biskupin. Photo: M. Kazik.
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prywatnych przedsi´biorców dzia∏ajàcych w bran-
˝y turystycznej i gastronomicznej. Szczególne nasi-
lenie zainteresowania nieruchomoÊciami znajdujà-
cymi si´ w jego bezpoÊrednim sàsiedztwie widocz-
ne jest od 2004 r. W ostatnich trzech latach poja-
wi∏y si´ ró˝ne, niepokojàce projekty zagospodaro-
wania terenów sàsiadujàcych „przez p∏ot” z rezerwa-
tem, a wykupionych przez prywatnych inwestorów
(np. budowy Êwiàtyni neopogaƒskiej czy parku di-
nozaurów). Inicjatywy te, oprócz wielu innych nie-
korzystnych konsekwencji m.in. ekologicznych, sta-
nowià przede wszystkim powa˝ne zagro˝enie dla
archeologicznej to˝samoÊci Biskupina, jako jednego
z najwa˝niejszych europejskich rezerwatów archeo-
logicznych, uznanego w 1994 r. za pomnik historii.

Warto równie˝ nadmieniç, ˝e opisanej sytuacji
sprzyja uchylenie w 2003 r. planów zagospodaro-
wania przestrzennego, które zosta∏y opracowane
przed 1994 r. Przy braku perspektyw na uchwale-
nie nowych planów, g∏ównie z powodów finanso-
wych, istnieje realne zagro˝enie samowolà prywat-
nych w∏aÊcicieli gruntów.

W obliczu tych zagro˝eƒ Muzeum Archeologicz-
ne w Biskupinie w 2005 r. podj´∏o pod wieloma
wzgl´dami precedensowe dzia∏ania, majàce na celu
ochron´ rolniczego charakteru krajobrazu najbli˝-
szego otoczenia biskupiƒskiego rezerwatu, a tym
samym zabezpieczenie w przysz∏oÊci tych obszarów
przed „dziwacznymi” inwestycjami prywatnych
w∏aÊcicieli gruntów. Dzia∏aniami tymi by∏ wniosek,

a nast´pnie wpisanie do rejestru zabytków terenów
sàsiadujàcych z rezerwatem (w sumie ok. 70 ha,
z czego na teren b´dàcy w∏asnoÊcià Muzeum Ar-
cheologicznego w Biskupinie przypadajà 24 ha).
Inicjatywa ta w znacznym stopniu zabezpiecza
krajobraz kulturowy okolic Biskupina przed dalszà
dewastacjà.

Dzia∏ania te spotka∏y si´ z niemal jednog∏o-
Ênym sprzeciwem w∏aÊcicieli gruntów. Wywo∏a∏y te˝
lokalnà dyskusje na temat koniecznoÊci jasnego
okreÊlenia zakresu dozwolonych dzia∏aƒ inwestor-
skich wokó∏ biskupiƒskiego rezerwatu, szczególnie
tych, które wià˝à si´ z obs∏ugà ruchu turystyczne-
go. Odpowiedzià na te g∏osy by∏a idea utworzenia
Biskupiƒskiego Parku Kulturowego, którà zainicjo-
wa∏ OÊrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicz-
nego oraz starosta ˝niƒski Zbigniew Jaszczuk.
Park obejmowaç mia∏by, a tym samym i chroniç,
najcenniejsze pod wzgl´dem kulturowym obszary
po∏o˝one wokó∏ Biskupina. Jesienià 2006 r. pow-
sta∏ zespó∏ roboczy, w którego sk∏ad weszli: przed-
stawiciele gmin Gàsawa i ˚nin, Muzeum Archeo-
logicznego w Biskupinie, Muzeum Ziemi Pa∏uckiej
w ˚ninie, którego oddzia∏em jest Muzeum Kolejki
Wàskotorowej w Wenecji, oraz ˚niƒskiej Kolejki
Powiatowej. Prace tego zespo∏u trwajà do dziÊ.

Trzeba równie˝ nadmieniç, ˝e idea ochrony
krajobrazu kulturowo-przyrodniczego okolic Bis-
kupina ma metryk´ starszà o jednà dekad´ ni˝ idea
powo∏ania parku kulturowego. W latach 90. XX w.

4. W gminach Gàsawa
i ˚nin, w bezpoÊrednim
sàsiedztwie projektowa-
nego Biskupiƒskiego Par-
ku Kulturowego, zacho-
wa∏y si´ obiekty dawnej,
drewnianej architektury
ludowej. Utworzenie par-
ku kulturowego mo˝e
przyczyniç si´ do pozy-
skania funduszy na ich
skutecznà ochron´. Fot.
S. Nowaczyk.
4. The communes of
Gàsawa and ˚nin, direct-
ly adjoining the planned
Biskupin Cultural Park,
have preserved examples
of old wooden folk archi-
tecture. The establish-
ment of a cultural park
may contribute to obtain-
ing necessary funds for
their effective protection.
Photo: S. Nowaczyk.
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trwa∏y prace nad utworzeniem Pa∏uckiego Parku
Krajobrazowego, który obejmowaç mia∏ znaczne
cz´Êci jeziornych rynien: ˚niƒskiej oraz Wolickiej.
Jednak ta inicjatywa ekologów upad∏a ze wzgl´du
na niech´ç miejscowej ludnoÊci i samorzàdowców,
obawiajàcych si´ zbytnich ograniczeƒ, jakie narzu-
ci∏by status parku krajobrazowego na gospodark´
rolniczà na tym terenie.

Przedmiotowy zakres ochrony
projektowanego Biskupiƒskiego
Parku Kulturowego
Projektowany Biskupiƒski Park Kulturowy ma obej-
mowaç terytorium dwóch gmin: Gàsawa oraz ˚nin,
le˝àcych w powiecie ˝niƒskim w województwie
kujawsko-pomorskim. Do tej pory granice zosta∏y

5. Muzeum Kolejki Wàskotoro-
wej w Wenecji. Zgromadzono tu-
taj unikatowe zabytki techniki
zwiàzane z kolejkà wàskotorowà
o rozstawie szyn 600 mm. Fot.
S. Nowaczyk.
5. Museum of the Narrow Gauge
Railway in Wenecja. A collection
of unique monuments of technol-
ogy connected with the narrow
gauge railway (600 mm rail
spacing). Photo: S. Nowaczyk.

6. Wielkim i niedocenia-
nym skarbem okolic Bis-
kupina sà naturalne tereny
podmok∏e, stanowiàce os-
toje wielu rzadkich gatun-
ków flory i fauny. Ochrona
tych obszarów stanowi je-
den z celów, jakie spe∏niaç
ma Biskupiƒski Park Kul-
turowy. Fot. J. Korniluk.
6. A great and insufficient-
ly appreciated highlight of
the region of Biskupin is its
natural marshlands, the
environment of numerous
rare species of animal and
plant life. Protection of this
terrain constitutes one of
the objectives fulfilled by
the Biskupin Cultural Park.
Photo: J. Korniluk.
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okreÊlone tylko ramowo. W gminie Gàsawa obej-
muje grunty so∏ectw: Biskupin, Godawy, Gogó∏kowo
i Gàsawa (w ostatnich przypadkach bez zabudo-
waƒ wiosek), w gminie ˚nin projektowane jest w∏à-
czenie gruntów dwóch so∏ectw: Wenecja oraz Skar-
bienice. Obszar ten ma powierzchni´ ok. 1450 ha.

W zak∏adanà przedmiotowà ochron´ Biskupiƒ-
skiego Parku Kulturowego wpisujà si´ nast´pujàce
elementy:
Archeologia. Okolice Biskupina, zw∏aszcza te
w obr´bie Rynny ˚niƒskiej, o ˝yznych glebach i licz-
nych, bogatych w ryby jeziorach po∏àczonych rze-
kà Gàsawkà, by∏y od koƒca ostatniego zlodowace-
nia (ok. 12 tys. lat temu) terenem niezwykle atrak-
cyjnym dla osadnictwa. Wszystkie najwa˝niejsze
kultury archeologiczne znane z pradziejów naszego
kraju majà reprezentacj´ w postaci stanowisk ar-
cheologicznych zarejestrowanych w najbli˝szej oko-
licy Biskupina. Obok stanowiska nr 4 w Biskupinie
(s∏ynna osada obronna z okresu halsztackiego), na
terenie projektowanego parku znanych jest kilka-
dziesiàt stanowisk archeologicznych, z czego przy-
najmniej kilkanaÊcie o znaczàcej randze naukowej.

Te z nich, które znajdujà si´ na terenie Muze-
um Archeologicznego w Biskupinie oraz na obsza-
rach wpisanych niedawno do rejestru zabytków, sà
chronione przed dewastacjà. Niestety, znaczna cz´Êç
znajduje si´ poza strefami Êcis∏ej ochrony konser-
watorskiej i te stanowiska sà nara˝one na zniszcze-
nie przez inwestycje budowlane. Utworzenie parku
kulturowego, a tym samym przystàpienie do opra-
cowania planów zagospodarowania przestrzenne-
go, pozwoli∏oby na obj´cie ÊciÊlejszà ochronà kon-
serwatorskà tych stanowisk archeologicznych.
Zabytki architektury. Na terenie projektowanego
Biskupiƒskiego Parku Kulturowego, oraz w jego bez-
poÊrednim sàsiedztwie znajdujà si´ dwa cenne za-
bytki architektoniczne: drewniany koÊció∏ w Gàsa-
wie z unikatowymi barokowymi polichromiami oraz
ruiny zamku w Wenecji. Aczkolwiek zabytki te nie
sà bezpoÊrednio zagro˝one, to jednak istnieje realna
groêba (zw∏aszcza w przypadku weneckiego zamku)
zniszczenia krajobrazu kulturowego otaczajàcego te
obiekty. Utworzenie parku kulturowego niewàtpliwie
pomog∏oby w kszta∏towaniu otoczenia obu zabyt-
ków w sposób zgodny z normami konserwatorskimi.
Architektura ludowa. Gminy Gàsawa oraz ˚nin
nale˝à – uwzgl´dniajàc realia historycznej Wielko-
polski – do terenów stosunkowo bogatych w za-
bytki dawnej1 drewnianej architektury ludowej.
Obiektów takich na terenie obu gmin jest przynaj-
mniej kilka, a tylko jeden z nich podlega nale˝ytej

ochronie. Tym wyjàtkiem jest chata pa∏ucka z koƒ-
ca XVIII w., stojàca do lat 70. ub.w. na terenie wsi
Biskupin, a obecnie na terenie rezerwatu w Bisku-
pinie. Pozosta∏e obiekty, zarówno te opuszczone,
jak i nadal zamieszkane, znajdujà si´ w z∏ym
stanie technicznym i popadajà w powolnà ruin´.
Utworzenie parku kulturowego niewàtpliwie po-
mog∏oby w pozyskaniu funduszy na wykup i prze-
niesie tych obiektów na teren parku, a po grun-
townej konserwacji i remoncie ustawieniu na jego
obszarze.

Trzeba równie˝ nadmieniç, ˝e w obr´bie pro-
jektowanego parku znajduje si´ niewielki obszar,
wykupiony kilkanaÊcie lat temu we wsi Wenecja
przez Muzeum Ziemi Pa∏uckiej w ˚ninie, w celu
przeniesienia tam wybranych obiektów architektury
ludowej i utworzenia „zagrody pa∏uckiej”. Niestety,
inicjatywa ta nie wysz∏a poza etap zakupu ziemi.

Wydaje si´ równie˝ celowe opracowanie dla
przysz∏ego parku kulturowego katalogu projektów
architektonicznych, które w zakresie formy, a cz´Ê-
ciowo mo˝e i stosowanego surowca nawiàzywa∏y-
by do miejscowych tradycji ludowych. Projekty ta-
kie udost´pniane by∏yby nieodp∏atnie osobom, któ-
re chcia∏yby w obr´bie parku prowadziç dzia∏al-
noÊç budowlanà.
Zabytki techniki. ˚niƒska Kolej Powiatowa ob-
s∏ugujàca obecnie turystycznà lini´ kolejki wàsko-
torowej wraz z Muzeum Kolejki Wàskotorowej
stanowià interesujàce przyk∏ady zabytków dawnej
myÊli technicznej, zachowanej i zaadaptowanej na
potrzeby obs∏ugi ruchu turystycznego. Utworzenie
parku kulturowego potencjalnie stworzy∏oby wi´k-
sze mo˝liwoÊci pozyskiwania funduszy na konser-
wacj´ linii kolejowej i rozbudow´ infrastruktury
kolejki, np. budow´ stylowego dworca w Wenecji
Dolnej.
Ochrona Êrodowiska przyrodniczego. Wschod-
nie Pa∏uki, w obr´bie których zlokalizowany jest
projektowany Biskupiƒski Park Kulturowy, nale˝à
do obszarów o najni˝szej w skali kraju sumie
opadów rocznych (ok. 500 mm). Ten niekorzyst-
ny bilans wodny pogarsza dodatkowo sàsiedz-
two oddalonych o ok. kilkanaÊcie kilometrów
odkrywkowych kopalni z∏ó˝ wapienia, które
w znacznym stopniu drenujà wody podziemne
z bli˝szej i dalszej okolicy. Dlatego szczególne zna-
czenie na omawianych terenach ma ochrona je-
zior i terenów podmok∏ych. Zw∏aszcza te ostat-
nie, traktowane wcià˝ jeszcze przez wiele osób
jako „nieu˝ytki”, posiadajà ogromne znaczenie
ekologiczne.
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1. Mam tutaj na myÊli obiekty pochodzàce z k. XVIII i 1. po∏.
XIX w. Nie chodzi tu o tzw. poniatówki, czyli niewielkie drew-
niane domy budowane seryjnie w okresie mi´dzywojennym dla

osadników z innych cz´Êci kraju. Majà one swój niewàtpliwy
urok, nie reprezentujà jednak tradycyjnego budownictwa typo-
wego dla obszaru Pa∏uk.

Przypisy

Na terenach tych wyst´puje wiele cennych
gatunków roÊlin, stanowià one równie˝ siedlisko
rzadkich gatunków ptaków. Bagna znajdujàce si´
w okolicach Biskupina sà równie˝ polem ró˝norod-
nych, interdyscyplinarnych badaƒ (palinologicz-
nych, palobotanicznych, palohydrologicznych) ma-
jàcych na celu odtworzenie stanów Êrodowiska przy-
rodniczego okolic Biskupina w ró˝nych okresach
pradziejów.

Utworzenie parku krajobrazowego umo˝liwi∏o-
by skuteczniejszà ochron´ tych obszarów, szczegól-
nie w obliczu pojawiajàcych si´ w ostatnich latach
projektów ich „zagospodarowania” i przypadków
dewastacji (nielegalna wycinka drzew, podpalenia
torfników).

THE PLANNED BISKUPIN CULTURAL PARK
AS A FORM OF PROTECTING THE ARCHAEOLOGICAL HERITAGE

Szymon Nowaczyk studiowa∏ archeologi´ w Insty-
tucie Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu (praca magisterska „Kultura amfor ku-
listych w dorzeczu Dolnej i Ârodkowej Noteci”).
Ukoƒczy∏ te˝ studia w Instytucie Etnologii i Antro-
pologii Kulturowej na tym samym uniwersytecie. Od
2000 r. jest pracownikiem Muzeum Archeologicznego
w Biskupinie, gdzie prowadzi studia nad osadnictwem
w epoce neolitu i wczesnej epoce bràzu na terenie
historycznych Pa∏uk oraz zajmuje si´ popularyzacjà
archeologii. Uczestniczy tak˝e w pracach nad utwo-
rzeniem Biskupiƒskiego Parku Kulturowego.

The sensational discovery in 1933 of the per-
fectly preserved relics of a stronghold from the

Hallstatt era (about 2 700 years old), located on
a peninsula of Lake Biskupiƒskie, ensured the in-
ternational renown of the small village of Biskupin.

The excavation site and soon afterwards the
first reconstructions attracted numerous tourists
already in the interwar period. The number of
visitors grew systematically also during the
post-war period, and in 2007 reached a total of
300 000, becoming indubitably the reason for the
interest in terrains adjoining the Biskupin reserva-
tion shown by assorted investors representing the
gastronomic and tourist branches. The lack of cur-
rent spatial development plans means that many
of the foreseen investments (especially after 2004)
now pose a threat to the maintenance of the

historical identity of the reservation (which has
been granted the status of a historical monument)
and contribute to the devastation of the cultural-
natural landscape of Biskupin and its environs.

In response to the afore-mentioned threats the
Voivodeship Conservator of Historical Monuments
for the region of Kujawy and Pomerania and the
Archaeological Museum in Biskupin have decided
to extend protection to several score hectares of
land in direct proximity of the archaeological re-
servation. Work is also being conducted on the
establishment of the Biskupin Cultural Park, which
would encompass terrains between the communes
of Gàsawa and ˚nin as well as other tourist attrac-
tions, such as the castle ruins in Wenecja and the
Narrow Gauge Railway Museum.

*Wystàpienie na konferencji naukowej „Parki kulturowe –
ochrona to˝samoÊci krajobrazu”, zorganizowanej przez
Krajowy OÊrodek Badaƒ i Dokumentacji Zabytków 17.04.
2007 w Lublinie. Konferencja stanowi∏a cz´Êç obchodów
Mi´dzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków.


