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ZACHOWANE – OCALONE?
O KRAJOBRAZIE KULTUROWYM I SPOSOBACH JEGO KSZTA¸TOWANIA
Pod red. Iwony Li˝ewskiej i Wiktora Knercera. Wyd. Stowarzyszenie WK Borussia, Olsztyn 2003

„Zachowane – Ocalone?” to zbiór
tekstów, które sà rezultatem
dwóch konferencji, zorganizo-
wanych w lipcu 2000 r. i we
wrzeÊniu 2002 r. przez Stowa-
rzyszenie Wspólnota Kulturowa
Borussia. Tematem przewodnim
obu spotkaƒ by∏o has∏o: krajobraz
kulturowy oraz mo˝liwoÊci jego
kszta∏towania i ochrony. Punktem
wyjÊcia by∏ krajobraz wiejski
oraz region Warmii i Mazur. 

Krajobraz kulturowy jest 
poj´ciem stosunkowo nowym. 
W obr´b zainteresowaƒ osób zaj-
mujàcych si´ ochronà zabytków
wszed∏ dopiero w latach 70.  ub. w.
Jednak do dziÊ nie powsta∏a jed-
noznaczna definicja tego termi-
nu. Autorzy omawianej ksià˝ki
równie˝ go nie definiujà, starajà
si´ natomiast odpowiedzieç na
stawiane coraz cz´Êciej pytania:
Jak wykorzystaç bogactwo i ró˝-
norodnoÊç dziedzictwa historycz-
nego? Czy historia miejsca jest
dla nas wa˝na? Jak ˝yç zgodnie 
z tradycjà i w harmonii z zabyt-
kowym krajobrazem nie rezygnu-
jàc zarazem z indywidualnych po-
trzeb i osiàgni´ç wspó∏czesnoÊci?

WÊród autorów publikacji sà
zarówno osoby zawodowo zwià-
zane z ochronà zabytków i kon-
serwatorstwem, jak i w∏aÊciciele
zabytkowych obiektów. Ksià˝ka
zosta∏a podzielona na trzy cz´Êci.

W pierwszej, zatytu∏owanej
„Historia – Dziedzictwo – Zmia-
ny”, poznajemy dziedzictwo kul-
turowe Warmii i Mazur, nie tylko
w aspekcie historycznym, ale 
i z dzisiejszej perspektywy. Jest
to zbiór pi´ciu tekstów doty-
czàcych wy˝ej wymienionych
zagadnieƒ. W rozdziale „Wsie

Warmii i Mazur w rozwoju histo-
rycznym”, autorstwa Wiktora
Knercera, poznajemy histori´
osadnictwa na tym obszarze oraz
czynniki polityczne, gospodarcze
i geograficzne, które wp∏yn´∏y na
ukszta∏towanie si´ historycznego
krajobrazu kulturowego tego te-
renu. Iwona Li˝ewska przedsta-
wia „Architektur´ dworskà na
Warmii i Mazurach”, gdzie opi-
suje histori´ rozwoju wielkiej
w∏asnoÊci ziemskiej w Prusach
od XIII do prze∏omu XIX i XX
w. – od zamku w Szymbarku po
rezydencj´ w ¸´˝anach. Sàdz´,
˝e na szczególnà uwag´ zas∏ugu-
je tekst Grzegorza Kumorowi-
cza, który móg∏by byç podsumo-
waniem tej cz´Êci publikacji.
Rozdzia∏ ten, to nie tylko „Kilka
uwag o losach siedzib szlachec-
kich”, lecz równie˝ kilka trafnych
spostrze˝eƒ, dotyczàcych nas
samych – skrojonych na miar´
czasów, w jakich ˝yjemy. 

Cz´Êç druga, najobszerniej-
sza, to „Wspó∏czesnoÊç – Pro-
jekty – Realizacje”. Zawiera tek-
sty prezentujàce omawiane za-
gadnienia zarówno w aspekcie
lokalnym, jak równie˝ w szer-
szej, ponadregionalnej perspekty-
wie. Sà tu rozwa˝ania natury for-
malno-prawnej, jak np. „Prawno-
finansowe podstawy ochrony
dziedzictwa kulturowego” autor-
stwa Magdaleny Swaryczew-
skiej, jak te˝ rozdzia∏y opisujàce
praktyczne sposoby ochrony
obiektów zabytkowych. Vladas
Stauskas, autor rozdzia∏u „Archi-
tektura ludowa – eksponat czy
wspó∏uczestnik?”, opierajàc si´
na przyk∏adzie Neringi, prze-
konuje nas, ˝e najlepszà ochronà
zabytków jest ich màdre u˝ytko-
wanie. I trudno si´ z tym nie
zgodziç, czytajàc jak ma∏e i przy-
tulne stare domki, które zachowa-
∏y tradycyjnà form´ i swoistoÊç
regionalnà, stanowià nie tylko 
o bogactwie kultury i historii
Mierzei Kuroƒskiej, ale sà te˝
atutem wspó∏czesnej infrastruk-
tury turystycznej tego regionu. 
W cz´Êci tej znajdziemy tak˝e
opis konkretnych dzia∏aƒ podej-
mowanych na Warmii i Mazu-
rach, które cz´sto wieƒczy suk-
ces. Nale˝à do nich projekty pro-
wadzone we wspó∏pracy z ró˝-
nymi grupami spo∏ecznymi (El˝-
bieta Szalewska, Rafa∏ Nastalski:
„Rewaloryzacja i turystyczne za-
gospodarowanie wsi Swo∏owo”;
Barbara Zalewska: „Ârodowisko
kulturowe a samorzàd. Hallandzki
Model Konserwacji Zabytków”)
oraz dzia∏ania podejmowane przez
pojedyncze osoby, takie jak Jacek
Wysocki, autor tekstu „Mój dom
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powojennej akcji ∏àczenia rodzin,
teraz podj´li prób´ powrotu do
swych korzeni („Alt Wartenburg/
Barczewko”).

Ksià˝k´ zamyka rozdzia∏ pn.
„Projekt: Nowe ˝ycie pod starymi
dachami”, omawiajàcy jednà z os-
tatnich inicjatyw Wspólnoty Kul-
turowej Borussia. G∏ównym ce-
lem tego projektu jest wskazywa-
nie praktycznych mo˝liwoÊci re-
witalizacji zabytkowych wsi i re-
zydencji wiejskich oraz upowsze-
chnianie w∏aÊciwych wzorców 
w zakresie ochrony dziedzictwa
kulturowego. Wa˝nym zadaniem
jest te˝ kszta∏towanie Êwiado-
moÊci spo∏ecznej w zakresie mo˝-
liwoÊci wykorzystywania bogact-
wa kulturowego regionu w jego
rozwoju gospodarczo-spo∏ecz-
nym. Koncepcja ta zosta∏a wypra-
cowana dwa lata temu. Pierwszà
realizacjà by∏o przeprowadzone
w 2000 r. seminarium pod 
tym samym has∏em, dotyczàce
zabytkowych dworów i pa∏aców.
Obecnie projekt zosta∏ znacznie
poszerzony. W jego sk∏ad wcho-
dzà m.in.: warsztaty studenckie,
cykl felietonów publikowanych
w „Gazecie Olsztyƒskiej”, kon-

– rewitalizacja wiejskiego domu 
i siedliska w Biedowie” czy
Krzysztof A. Worobiec, który 
w rozdziale „Jak wybudowaliÊmy
swojà wiosk´?” deklaruje, ˝e chce
zachowaç choç czàstk´ z tego
znikajàcego Êwiata.

I cz´Êç trzecia: „Siedziby –
Losy – Ludzie”. Prezentowane 
w niej teksty zawierajà opisy oso-
bistych doÊwiadczeƒ osób, które
zdecydowa∏y si´ oswoiç to, co
obce i zaczàç nowe ˝ycie pod
starym dachem. Ich autorzy opi-
sujà przeszkody, z jakimi si´
borykali, próbujàc przestawiç
swoje dotychczasowe przyzwy-
czajenia na inne tory. „Godki” to
dwa teksty historyków sztuki:
Krzysztofa ¸epkowskiego i Do-
roty ¸upkowskiej ukazujàce ile
wytrwa∏oÊci, zapa∏u i zaanga˝o-
wania wymaga od cz∏owieka no-
we Êrodowisko, w którym próbu-
je si´ on zadomowiç. Dwa teksty
dotyczàce historii tego samego
miejsca, a jak˝e ró˝ne spojrze-
nia. W rozdziale tym znajdziemy
równie˝ wspomnienia ma∏˝eƒst-
wa, Urszuli i Urlicha Fox, którzy
zmuszeni do wyjazdu z Bar-
czewka w 1957 r., w ramach

ferencja „Jak wykorzystaç his-
tori´ miejsca?”, wystawa foto-
graficzno-rysunkowa „Krajobraz
wiejski Warmii, Mazur i Po-
wiÊla”, konkurs na najciekawszà,
najlepiej zachowanà wieÊ regio-
nu. Cz´Êcià projektu sà równie˝
publikacje: poradnik „Architek-
tura w krajobrazie wiejskim War-
mii i Mazur”, autorstwa Magda-
leny Bartok i Barbary Zalewskiej
oraz „Zachowane – Ocalone?”
pod red. Iwony Li˝ewskiej i Wik-
tora Knercera.

Niewàtpliwymi atutami re-
cenzowanej ksià˝ki sà jej por´cz-
ne wymiary, twarda oprawa oraz
bogaty materia∏ ilustracyjny.
Ca∏oÊç wzbogacajà umieszczone
na koƒcu biogramy autorów.
Niestety, nie wiedzieç czemu, za-
brak∏o tu notatki o jednym z nich.
Niedopatrzenie czy zabieg celo-
wy? Brakuje równie˝ odniesienia
topograficznego. Ksià˝ka w prze-
wa˝ajàcej cz´Êci dotyczy terenu
Warmii i Mazur, ale nie tylko
(Litwa, Szwecja). Umieszczenie
mapki z odniesieniem do po-
szczególnych miejscowoÊci znacz-
nie wzbogaci∏oby treÊç w niej
zawartà. 

1. Prosna, ruiny pa∏acu. Fot. I. Li˝ewska.

1. Prosna, palace ruins. Photo: I. Li˝ewska.
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Preserved – Saved? On the
Cultural Landscape and

Manners of Its Shaping is
a collection of texts – the result of
two conferences organised in July
2000 and September 2002 by the
Borussia Cultural Community
society. The leitmotif of both
meetings was the cultural land-
scape as well as the possibilities
of its shaping and protection,
while the point of departure was
the rural landscape and the region
of Warmia and Mazuria. The
authors include persons profes-
sionally associated with the pro-
tection of historical monuments
and preservation, as well as the
owners of historical objects. 

The book is divided into three
parts, the first being Historia –
Dziedzictwo – Zmiany (History –
Legacy – Changes), bringing the
reader closer to the cultural lega-
cy of Warmia and Mazuria, not
merely the historical aspects but
also from the present-day per-
spective. The second part, entitl-
ed Wspó∏czesnoÊç – Projekty –
Realizacje (Contemporaneity –
Projects – Realisations), contains
texts about the discussed issues
on a local level as well as a wider,
supraregional one. Finally, the
part on Siedziby – Losy – Ludzie
(Residences – History – People)
describes the personal experi-
ences of various people who

decided to tame the alien element
and begin a new life under an
“old roof”.

The merits of the books
include its handy size, hard cover,
and lavish illustrations. The pub-
lication is enhanced by bio-
grammes of authors, presented at
the end. The only flaw is the
absence of topographic refer-
ences. Although the major part 
of the publication deals with
Warmia and Mazuria, it also 
contains texts about Lithuania 
or Sweden. The book is addressed
to the lovers of Warmia and
Mazuria, historians of art, conser-
vators and laymen. 

Mimo tych drobnych niedo-
ciàgni´ç redakcyjnych warto
si´gnàç po t´ pozycj´. Jej adre-
satem mogà byç zarówno mi∏o-
Ênicy Warmii i Mazur, historycy
sztuki, konserwatorzy, jak i osoby
zupe∏nie niezwiàzane z regionem

i problematykà ochrony i kon-
serwacji zabytków. MyÊl´, ˝e po
jej przeczytaniu z pewnoÊcià
odkryjà oni swojà ma∏à Ameryk´.
Taki potencja∏ niosà zw∏aszcza
materia∏y zwiàzane z osobisty-
mi doÊwiadczeniami autorów,

napawajàce optymizmem i sk∏a-
niajàce do refleksji nad otacza-
jàcym nas krajobrazem, który
czasem ju˝ tylko w niewielkim
stopniu mo˝emy nazwaç kultu-
rowym. 

Na zakoƒczenie chcia∏abym
przytoczyç s∏owa Andrzeja Micha-
∏owskiego zacytowane w pierw-
szym rozdziale omawianej ksià˝-
ki: Cz∏owiek dla swych ducho-
wych i ˝yciowych potrzeb, które
majà rozwijaç jego osobowoÊç
indywidualnà i spo∏ecznà, powi-
nien identyfikowaç si´ ze swoim
miejscem zamieszkania, siedlis-
kiem, miejscowoÊcià i regionem,
powinien kultywowaç w unowo-
czeÊnionym ˝yciu tradycje ro-
dzinne, lokalne i folklorystyczne.
Potwierdzenie swej odr´bnoÊci
regionalnej winien znaleêç 
w otaczajàcym go krajobrazie –
w krajobrazie, w którym dom jest
architekturà, kszta∏tujàcà zgod-
nie ze specyfikà regionalnà Êro-
dowisko przyrodnicze i ludzkie,
∏àczàce przez wi´ê spo∏ecznà ich
to˝samoÊç z kulturà narodowà.

2. Nida, dom rybaka. Fot. I. Li˝ewska.

2. Nida, fisherman’s house. Photo: I. Li˝ewska.
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