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organizmów atakujàcych drewno
znajdujàce si´ w kontakcie z wo-
dà morskà. Omawiana publikacja
wype∏nia braki istniejàce na na-
szym rynku wydawniczym. 

Uszkodzenia drewna przez
dzi´cio∏y, tak charakterystyczne
dla naszego kraju, pozostawa∏y
dotàd niedostrzeganà kwestià,
choç jest ona specyficznym zja-
wiskiem ze wzgl´du na naszà
tradycj´ budowlanà. Ta luka rów-
nie˝ zosta∏a uzupe∏niona.

Najgroêniejszy spoÊród abio-
tycznych czynników niszczàcych
drewno, jakim jest ogieƒ, zosta∏
omówiony bardzo krótko. Z punk-
tu widzenia czytelników zainte-
resowanych ochronà zabytków
przed tym ˝ywio∏em, ciekawà
informacjà mog∏oby byç podanie
danych, dotyczàcych strat w za-
sobach naszej drewnianej archi-
tektury sakralnej oraz budynków
zgromadzonych w skansenach. 

Rozdzia∏ dotyczàcy chemicz-
nych Êrodków ochrony drewna,
zwanych impregnatami, wyjaÊnia

i rozwija wczeÊniej pojawiajàcà
si´ w publikacji terminologi´.
Niewàtpliwie w podr´czniku aka-
demickim powinien byç szerzej
rozbudowany, ale omawiane opra-
cowanie jest tylko skryptem, stàd
taka lapidarnoÊç ma swoje uspra-
wiedliwienie. W zwi´z∏y i przej-
rzysty sposób omówiono klasyfi-
kacj´ impregnatów, symbolik´ sto-
sowanà w przemys∏owych Êrod-
kach ochrony drewna oraz najwa˝-
niejsze grupy toksycznych sub-
stancji wchodzàcych w sk∏ad pre-
paratów. W rozdziale tym podano
równie˝ sporo wiadomoÊci doty-
czàcych Êrodków do gazowania
drewna. Ta grupa substancji czyn-
nych znajduje coraz szersze zasto-
sowanie w ochronie dóbr kultury,
zarówno w przypadkach obiektów
architektonicznych, jak i zbiorów
muzealnych. Bywa ona na ogó∏
marginalnie traktowana w wi´k-
szoÊci publikacji, dlatego z uzna-
niem nale˝y przyjàç informacje
zebrane na ten temat przez
autorów omawianego skryptu.

W skrótowy sposób omówio-
no mechanizmy wnikania ciek-
∏ych preparatów do drewna, klasy
Êrodowisk zagro˝enia i metody
nasycania. Przedstawiono rów-
nie˝ sposoby zwalczania owadów
i grzybów przy u˝yciu metod
fizycznych, które stosowane sà na
szerszà skal´ w praktyce. Nale˝à
do nich wysoka temperatura 
i promienie gamma. Pierwszy
czynnik fizyczny znalaz∏ dotàd
zastosowanie g∏ównie w dezyn-
sekcji drewnianych konstrukcji
budowlanych, zw∏aszcza w Danii
i Niemczech. Drugi stosowany
jest w konserwacji zabytków,
szczególnie we Francji i Cze-
chach, a ostatnio coraz cz´Êciej 
w Polsce, dzi´ki dzia∏alnoÊci
Mi´dzyresortowego Instytutu
Techniki Radiacyjnej Politech-
niki ¸ódzkiej.

Przedstawiony skrypt mo˝na
uznaç za wa˝nà i potrzebnà pu-
blikacj´ z nowymi elementami 
w naszym piÊmiennictwie.

An introduction to topics as-
sociated with the correct re-

cognition of damage incurred to
timber – a material universally
applied in construction. 

The authors proposed methods
of countering the biological cor-
rosion of timber, produced by
fungi and insects. The publication
contains, i. a. the proper names of

organisms attacking timber and
information about the use of
impregnants, with considerable
attention paid to affected histori-
cal monuments.

ADAM KRAJEWSKI, PIOTR WITOMSKI, “THE PROTECTION OF TIMBER”  
Wyd. SGGW, Warszawa 2003,  271 pp.,  31 fig., 89 photos, 4 tables, 8 schemes
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Po wstàpieniu Polski do Unii
Europejskiej wiele si´ w na-

szym kraju zmieni∏o. Dzi´ki 
ró˝nego rodzaju programom
pomocowym i nowym mo˝li-
woÊciom uzyskania dodatkowych
Êrodków na dofinansowanie pla-
nowanych lub ju˝ rozpocz´tych

przedsi´wzi´ç w∏adze poszcze-
gólnych gmin, powiatów czy
województw zacz´∏y zwracaç
wi´kszà ni˝ dotychczas uwag´ na
ich potencja∏ turystyczny i podej-
mowaç próby wykorzystania go
w promocji podlegajàcych im
terenów.

Jednym ze sposobów na roz-
reklamowanie regionu sta∏o si´
wytyczanie tzw. szlaków tema-
tycznych. Trasy takie powstajà
nie tylko z myÊlà o mi∏oÊnikach
zabytków, ale majà równie˝ 
za zadanie uczyç, informowaç 
i przy okazji promowaç walory
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na∏a Karola Wojty∏y 9 wrzeÊnia
1978 r. przed jego wyborem na
papie˝a. 

Ciekawym przyk∏adem szla-
ku, który mia∏by swym zasi´giem
objàç niemal˝e ca∏à Europ´, sà
Greenways – Zielone Szlaki 
dziedzictwa przyrodniczo-kultu-
rowego tworzone wzd∏u˝ „zielo-
nych korytarzy” rzek. ¸àczà one
poszczególne regiony i atrakcje

turystyczne, wspierajà rozwój tu-
rystyki przyjaznej dla Êrodowiska
oraz promujà zdrowy styl ˝ycia.
Idea Greenways narodzi∏a si´ 
w Stanach Zjednoczonych w la-
tach 50. XX w. DziÊ istnieje 
w USA kilkanaÊcie tysi´cy kilo-
metrów takich szlaków. W Euro-
pie Zachodniej poczàtki Green-
ways przypadajà na lata 80. i 90.
ubieg∏ego stulecia. W za∏o˝eniach

Europejskiego Stowarzyszenia na
rzecz Greenways jest zorgani-
zowanie sieci szlaków, którymi
turyÊci b´dà mogli przemierzaç
ca∏à Europ´. Granice paƒstw nie
b´dà stanowiç tu ˝adnej bariery.
W Polsce ide´ Zielonych Szla-
ków propaguje Fundacja Partner-
stwo dla Ârodowiska. W ich two-
rzenie w∏àczajà si´ samorzàdy,
instytucje rzàdowe, organizacje

1. Zalipie, wieÊ s∏ynàca ze zdobienia domów kwiatowymi wzorami, który to zwyczaj
wywodzi si´ z XIX w. Prace zalipian mo˝na podziwiaç m.in. w Zagrodzie Felicji Cury∏owej,
obecnie filia Muzeum Okr´gowego w Tarnowie. Fot. P. Mierniczak. Wszystkie zdj´cia 
z archiwum Urz´du Marsza∏kowskiego Województwa Ma∏opolskiego.
1. Zalipie, village famous for decorating its houses with floral patterns, a custom dating from
the nineteenth century. Works by the local inhabitants may be admired in, i. a. the Farm of
Felicja Cury∏owa, today: branch of the Regional Museum in Tarnów. Photo: P. Mierniczak.
All photos: archive of the Marshal’s Office of the Voivodeship of Little Poland.

turystyczne danego obszaru. Nie
sposób wymieniç wszystkie takie
szlaki, powsta∏o ich bowiem
w ostatnim czasie bardzo wiele,
ale warto zwróciç uwag´ na cho-
cia˝ kilka z nich. 

Szlak Orlich Gniazd – to
jedna z najpopularniejszych tras
wycieczkowych. Prowadzi z Kra-
kowa do Cz´stochowy przez Oj-
cowski Park Narodowy i ma d∏u-
goÊç 163 km. Jego nazwa pocho-
dzi od znajdujàcych si´ na trasie
ruin zamków obronnych, usytuo-
wanych na stromych ska∏kach
wapiennych niczym orle gniazda. 

Szlak Piastowski – trasa
∏àczàca miejscowoÊci zwiàzane 
z poczàtkami paƒstwa polskiego.
Przebiega przez obszary pó∏noc-
no-wschodniej Wielkopolski, za-
chodnie Kujawy i wschodnià
cz´Êç Równiny Inowroc∏awskiej.
Jego nazwa pochodzi od w∏adajà-
cej ziemiami polskimi w okresie
wczesnoÊredniowiecznym dynas-
tii Piastów. Poszczególne miejsco-
woÊci Szlaku Piastowskiego po-
siadajà cenne, zwiàzane z poczàt-
kami polskiej paƒstwowoÊci, za-
bytki romaƒskie. 

Szlak Gotycki – jest to p´tla
o d∏ugoÊci 248 km, ∏àczàca 35 za-
bytków na trasie Nowy Targ –
Kie˝mark – Nowy Targ. Autorem
szlaku jest Fundacja Rozwoju
Regionu Jeziora Czorsztyƒskie-
go, która przy jego realizacji
wspó∏pracowa∏a ze s∏owackim
partnerem ze Spiskiej Starej Wsi 
i Urz´dem Marsza∏kowskim Wo-
jewództwa Ma∏opolskiego.

Szlak Papieski – trasa w Be-
skidzie ˚ywieckim o d∏ugoÊci 
18 km, upami´tniajàca ostatnià
w´drówk´ górskà ksi´dza kardy-
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Sam pomys∏ szlaku tury-
stycznego, obejmujàcego wybrane
obiekty architektury drewnianej,
zrodzi∏ si´ pod koniec lat 90.
ub.w. w istniejàcej wówczas Kra-
kowskiej Agencji Rozwoju Tury-
styki. Po wprowadzeniu nowego
podzia∏u administracyjnego sa-
morzàdowe w∏adze wojewódz-
twa ma∏opolskiego podj´∏y si´
zadania wykreowania nowego
produktu turystycznego. 

Szlak Architektury Drew-
nianej prezentuje ró˝norodne 
i unikatowe zabytki budownictwa
drewnianego. Na szlaku tym, o
∏àcznej d∏ugoÊci 1500 km, znaj-
duje si´ 237 najbardziej wartoÊcio-
wych obiektów: 126 koÊcio∏ów 
i kaplic rzymskokatolickich, 41
cerkwi i kaplic greckokatolickich
i prawos∏awnych oraz 70 innych
zabytków prezentowanych w ze-
spo∏ach lub pojedynczo. Niektóre
zachowane obiekty, w tym koÊ-
cio∏y drewniane z okresu od XV
do XVIII w., majà charakter uni-
katowy w skali Êwiatowej, po-
twierdzony w 2003 r. wpisaniem
czterech z nich: w D´bnie, Bina-
rowej, S´kowej i Lipnicy Muro-
wanej na List´ Âwiatowego Dzie-
dzictwa UNESCO2. W celu u∏at-
wienia zwiedzania szlaku, po-
dzielony on zosta∏ na szeÊç tras.
Wszystkie znajdujàce si´ na nim
obiekty drewniane sà oznakowa-
ne. W pobli˝u ka˝dego z nich usta-
wiona jest tablica z krótkim opi-
sem zabytku w trzech j´zykach. 

Szczegó∏owe informacje na
temat poszczególnych tras 
i obiektów mo˝emy znaleêç na
wspomnianej p∏ycie. Ca∏oÊç za-
wartego na niej materia∏u skom-
ponowana jest w bardzo przy-
st´pny i prosty w obs∏udze spo-
sób. Po wyborze w∏aÊciwego dla
nas j´zyka oraz krótkim wst´pie,
mamy do dyspozycji menu z po-
dzia∏em na: 
q Szlak Architektury Drewnianej

– trasy Szlaku – wybór miej-
scowoÊci z mapy,

q list´ obiektów z wyszczegól-
nieniem: 
– koÊcio∏ów,
– cerkwi,

trasy nie wykracza poza granice
regionu. Na szcz´Êcie powoli za-
czyna si´ to zmieniaç. 

Zdecydowanym liderem w pro-
mocji w∏asnych terenów i po-
szczególnych ich atrakcji jest
Ma∏opolska. Ca∏kiem niedawno
Departament Edukacji i Kultury
Urz´du Marsza∏kowskiego Woje-
wództwa Ma∏opolskiego wyda∏
p∏yt´ CD zawierajàcà informacje
na temat istniejàcego tu Szlaku
Architektury Drewnianej. Pomys∏
godny pochwa∏y i naÊladowania.
OczywiÊcie ca∏y projekt to tak˝e
szereg wydawnictw oraz infor-
macje zamieszczone w „Atlasie
Turystycznym Ma∏opolski”1.
Jednak wykorzystanie noÊnika
CD z pewnoÊcià znacznie po-
szerza kràg odbiorców. 

pozarzàdowe, przedsi´biorcy oraz
mieszkaƒcy regionów. Obszar,
jaki Greenways obejmuje swym
zasi´giem w naszym kraju, to
pi´ç województw: zachodnio-
pomorskie, kujawsko-pomorskie,
wielkopolskie, pomorskie i ma∏o-
polskie.

To tylko niewielka cz´Êç 
z istniejàcych na terenie nasze-
go kraju tras tematycznych.
Powstajà one g∏ównie z lokalnej
inicjatywy i sà nie tylko cieka-
wym urozmaiceniem dla turystów,
ale i, jak wczeÊniej zosta∏o powie-
dziane, formà promocji obszaru,
na którym funkcjonujà. Jednak˝e
powstanie szlaku to po∏owa sukce-
su. Trzeba jeszcze odpowiednio
go zareklamowaç. Cz´sto bywa
tak, ˝e wiedza o istnieniu takiej

2. Szymbark, wiatrak w OÊrodku Budownictwa Ludowego, oddzia∏ Muzeum Okr´gowego
w Nowym Sàczu. Fot. M. Grochowski.
2. Szymbark, windmill in the Folk Architecture Centre, department of the Regional Museum
in Nowy Sàcz. Photo: M. Grochowski.
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– innych obiektów, 
– obiektów wpisanych na List´ 

Âwiatowego Dziedzictwa 
UNESCO,

q s∏ownik,
q przewodnik po prezentacji. 

Podane informacje sà wyczer-
pujàce, dok∏adne, uzupe∏nione
barwnymi fotografiami ka˝dego
obiektu. Doskona∏ym pomys∏em
by∏o umieszczenie s∏ownika, któ-
ry z pewnoÊcià u∏atwi korzysta-
nie z opisów zabytków osobom 
mniej obeznanym z tematem. 
Niewàtpliwym atutem jest te˝
wykorzystanie systemu informa-
cji przestrzennej – ka˝dy obiekt
zaznaczony jest na za∏àczonej,
interaktywnej mapce, dzi´ki któ-
rej mo˝na zaplanowaç sobie
w∏asny wariant zwiedzania. 

P∏yta zosta∏a przygotowana 
z ogromnà starannoÊcià. Rzetelne
informacje, prosty, a zarazem
profesjonalny sposób obs∏ugi to
istotne atuty tego produktu.
Usztywniona ok∏adka z koloro-
wymi zdj´ciami zach´ca do wir-
tualnej, a nast´pnie rzeczywistej
podró˝y po atrakcyjnych, nieraz
ma∏o znanych zakàtkach prezen-
towanego regionu.

Ale Szlak Architektury Drew-
nianej to nie tylko województwo
ma∏opolskie. Przebiega on równie˝
przez dwa inne województwa po-
∏udniowej Polski – podkarpackie i
Êlàskie. W 2001 r. marsza∏kowie
tych trzech województw podpi-
sali porozumienie o wspó∏dzia∏a-
niu w tworzeniu Szlaku. 

W obr´bie województwa pod-
karpackiego wyodr´bnionych zo-
sta∏o dziewi´ç tras-p´tli o ∏àcznej
d∏ugoÊci 1200 km, pozwalajàcych
na szczegó∏owà prezentacj´ 127.
obiektów. Podkarpacie by∏o od
wieków obszarem przenikania si´
kultur i religii wielu narodów,
stàd zabudowa ma∏ych miaste-
czek i wsi po∏udniowej jego cz´Ê-
ci jest tak unikatowa. Równie˝ 
i tu w 2003 r. na List´ Âwiato-
wego Dziedzictwa UNESCO tra-
fi∏y dwa koÊció∏ki: w Haczowie 
i Bliznem. W zwiàzku z promocjà
Szlaku, Podkarpacka Regionalna
Organizacja Turystyczna wyda∏a
mapk´ z naniesionymi obiekta-
mi i zaznaczonymi trasami3. 
W przewodniku turystycznym
„W´drówki podkarpackie” umiesz-
czony zosta∏ rozdzia∏ dotyczàcy
Szlaku Architektury Drewnianej4.

W najbli˝szym czasie Urzàd Mar-
sza∏kowski Województwa Pod-
karpackiego planuje równie˝ wy-
daç p∏yt´ CD z prezentacjà szlaku, 
a tak˝e folder.

Szlak Architektury Drewnia-
nej na terenie województwa Êlà-
skiego, liczàcy 326 km, obejmuje
∏àcznie 84 obiekty: koÊcio∏y, ka-
plice, dzwonnice, cha∏upy, karcz-
my, leÊniczówki, pa∏acyk my-
Êliwski, skanseny i obiekty go-
spodarcze. Podzielony zosta∏ na
Tras´ G∏ównà i pi´ç tras-p´tli.
Tak jak w dwóch pozosta∏ych
województwach, obiekty oznako-
wane zosta∏y tablicami informa-
cyjnymi, na których umieszczono
opis zabytku oraz schematycznà
mapk´, obrazujàcà jego usytuo-
wanie na Szlaku. JeÊli chodzi 
o promocj´ Szlaku Architektury
Drewnianej, to Urzàd Marsza∏-
kowski Województwa Âlàskiego
wyda∏ jedynie folder „Szlak Ar-
chitektury Drewnianej w woje-
wództwie Êlàskim”, w którym po-
kazano wszystkie trasy i umiesz-
czono schematyczne, krótkie opi-
sy obiektów5. 

Dodatkowe informacje na te-
mat ka˝dej z cz´Êci Szlaku mo˝emy
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3. Zubrzyca, Orawski
Park Etnograficzny otwar-
ty w 1955 r. W skansenie
znajdujà si´ domy, wiej-
skie warsztaty rzemieÊl-
nicze, szko∏a, dwie karcz-
my, dzwonnica oraz dwór.
Fot. M. Grochowski.
3. Zubrzyca, Orawa Eth-
nographic Park opened 
to the public in 1955. 
The Skansen contains
cottages, rural artisans’
workshop, a school, two
taverns, a bell tower and 
a manor house. Photo: 
M. Grochowski.
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znaleêç w Internecie na stronach
poszczególnych województw
(www.ma∏opolskie.pl/szlak/;
www. podkarpackie.pl/szlak/;
www.silesia-region.pl/sad/).

Niewàtpliwie ca∏a inicjatywa
powo∏ania do istnienia Szlaku
Architektury Drewnianej godna
jest pochwa∏y i naÊladowania. 
W 2001 r. trzy urz´dy marsza∏-
kowskie trzech województw pod-
j´∏y si´ realizacji wspólnego pro-
jektu, czego efekt mo˝emy dziÊ
podziwiaç. Budujàce jest to, i˝ ca-
∏y projekt pozosta∏ otwarty na ko-
lejne inicjatywy. W maju 2004 r.
w Krakowie Polska Organiza-
cja Turystyczna i Ma∏opolska
Organizacja Turystyczna zorga-

nizowa∏y dla Regionalnych Orga-
nizacji Turystycznych i urz´dów
marsza∏kowskich z ca∏ej Polski
szkolenie „System turystycznych
znaków drogowych i jego wpro-
wadzanie w terenie”, w trakcie któ-
rego Urzàd Marsza∏kowski Woje-
wództwa Ma∏opolskiego przed-
stawi∏ swoje doÊwiadczenia zwià-
zane z tworzeniem szlaków na
terenie Ma∏opolski. 

Szlak Architektury Drewnia-
nej jako nowy produkt turystycz-
ny w po∏udniowej Polsce ma na
celu ukazanie atrakcji turystycz-
nych, promocj´ oraz aktywizacj´
gmin i powiatów, przez które
przebiega. Jednak˝e równoczeÊ-
nie spe∏nia bardzo wa˝nà funkcj´

dydaktycznà – uczy i informuje.
Âwiadectwem, jak wa˝na jest to
inicjatywa, niech b´dà s∏owa jed-
nej z uczestniczek forum interne-
towego ROZTOCZE na temat
Szlaku, z 2004 r.:
„(…) Âwietny pomys∏. Sama do-
wiedzia∏am si´ o istnieniu kilku
pi´knych, drewnianych cerkwi 
i koÊcio∏ów na moich terenach.
Dla turystów czasem zupe∏nie nie
zorientowanych, co ciekawego
mo˝na zobaczyç, taka mapka
szlaku mo˝e byç inspiracjà, ˝eby
zwiedziç nawet wi´cej obiektów
ni˝ ten, na który mo˝e przypad-
kowo si´ natkn´li. Oby wi´cej ta-
kich inwestycji.”

4. Orawka, koÊció∏ parafialny p.w. Êw. Jana Chrzciciela, po∏. XVII w. Fot. M. Grochowski.
4. Orawka, parish church of St. John the Baptist, mid-seventeenth century. Photo: M. Grochowski.
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In the wake of Poland’s access 
to the European Union there

emerged multiple new opportuni-
ties associated with obtaining
additional funds for planned or
inaugurated investments. 

Voivodeship offices and self-
government authorities are pay-
ing more attention to the tourist
potential of their terrains and
embarking upon attempts at
exploiting them in regional pro-
motion campaigns. 

One of the methods applied
for popularising a given region
has been the delineation of so-
called thematic routes. An excel-
lent example of this approach 
is the Wooden Architecture 
Trail presenting assorted unique 
examples of timber construction. 
The trail runs across three 
voivodeships: Little Poland, Sub-
Carpathian and Silesian, where in
2001 the local marshal’s offices
undertook the realisation of the

joint project. Special emphasis is
due to the fact that despite the
completed establishment of the
Trail, initiatives intent on its con-
stant promotion are continued. 

It is precisely for this purpose
that the Marshal’s Office of the
Voivodeship of Little Poland has
issued a CD record containing
detailed information about the
routes and objects comprising this
particular fragment of the Trail.

ALONG THE TRACES OF WOODEN ARCHITECTURE

Przypisy
1. Atlas Turystyczny Ma∏opolski, Kraków,
b.r.w.
2. 03.07.2003 r. na List´ Âwiatowego
Dziedzictwa UNESCO zosta∏o wpisanych
szeÊç koÊcio∏ów: w Binarowej, Bliznem,
D´bnie, Haczowie, Lipnicy Murowanej 

i S´kowej, z czego koÊcio∏y w Bliznem 
i Haczowie znajdujà si´ na terenie woje-
wództwa podkarpackiego.
3. Szlak Architektury Drewnianej. Mapa
turystyczna. Województwo podkarpackie,
Rzeszów 2004.

4. W´drówki podkarpackie. Przewodnik
turystyczny, Rzeszów 2004.
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AktywnoÊç wydawnicza Âlàs-
kiego Centrum Dziedzictwa

Kulturowego w Katowicach wska-
zuje, jak b´dàc aktywnym w ob-
r´bie regionu, mo˝na jednoczeÊ-
nie przekraczaç jego granice 
i swoim przyk∏adem inspirowaç
do dzia∏aƒ na rzecz ochrony
dziedzictwa innych obszarów. 

Jednak by sta∏o si´ mo˝liwe
docenienie tej aktywnoÊci, przy-
datne b´dzie zaznajomienie si´
z choçby niektórymi jej efektami.
Przeglàdajàc propozycje wydaw-
nicze i zapoznajàc si´ z poszcze-
gólnymi tytu∏ami, uwag´ zwraca
konsekwencja w dzia∏aniu, dobór
tematów i sposób ich opracowa-
nia. JeÊli w tym przypadku mo˝-
na mówiç o wychodzeniu poza


