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Odpoczywaj na wsi!

T

rudno dziś sobie wyobrazić, jak żyli nasi przodkowie, dlatego warto wybrać się w niezwykłą podróż w czasie. Odkrywanie dawnych tradycji i zwyczajów może być doskonałym
pomysłem na oryginalny, nietypowy wypoczynek.

Na polskiej wsi wielką wagę przywiązuje się do zachowania dawnych
tradycji i pamiątek kultury materialnej. Stąd w wielu miejscach lokalne
społeczności podejmują działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego. Na obszarach wiejskich znajdziemy liczne wiejskie galerie czy eko-muzea, w których tworzone są niezwykłe kolekcje.
Elementy przyrodnicze, kulturowe i historyczne prezentowane są
w miejscu swego występowania i zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem.
W wielu miejscach można spróbować swoich sił w jednym z dawnych rzemiosł. Przy wsparciu doświadczonych kowali, odwiedzający mogą wykuć
z rozżarzonego żelaza podkowę lub zdobny element kutego płotu. Miłośnicy
dawnych rzemiosł docenią również możliwość nauki wyrobu naczyń z gliny
oraz kursy gotowania zgodnie z przepisami tradycyjnej kuchni regionalnej.
Nic, poza wyobraźnią, nie ogranicza tej wycieczki w czasie. Kto zechce,
może cofnąć się choćby i do średniowiecza – na polskiej wsi nie brakuje
pasjonatów, którzy rekonstruują niemal całe grody wyglądające dokładnie
tak, jak przed kilkuset laty.
Wakacje w świecie tradycji to pomysł na oryginalny, niesztampowy wypoczynek. Podróż w przeszłość dostarczy niepowtarzalnych wrażeń i pozwoli
zastanowić się nad tym, jak przez lata zmieniało się nasze otoczenie.
Oddając w Państwa ręce niniejszy folder zachęcamy do zapoznania się ze
szczegółowym opisem wyselekcjonowanych Hitów Turystyki Wiejskiej.
Zapraszamy do odpoczynku na wsi.
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u Kowalowej

Pasja tworzenia, precyzja wykonania
Dorota i Roman Czerniec
Kuźnia Wojciechów, 24-204 Wojciechów 153
tel. +48 81 517 73 05
e-mail: czerniec@czerniec.pl
www.czerniec.pl

W

Kuźni Wojciechów pod
Lublinem gości wita się
serdecznym, ale i żelaznym uściskiem ręki.
Nic dziwnego, w końcu
Roman Czerniec to doświadczony kowal
o mocnych dłoniach. W rodzinnej kuźni,
działającej nieprzerwanie od 1920 r.,
spędził całe życie, a pierwszego konia
podkuł jeszcze jako 16-letni chłopak.
A w pewien zimowy dzień pobił życiowy rekord, podkuwając od świtu do
zmierzchu aż 36 końskich kopyt.
Dziś, gdy traktory zastąpiły zwierzęta,
trudno byłoby o podobny rekord, dlatego pan Roman w większym stopniu
zajmuje się kowalstwem artystycznym i pokazowym. Dzieci, młodzież
i dorośli chętnie przyglądają się, jak
z topornego kawałka żelaza wyłaniają
się misterne kształty. Dziś ruch w kuźni
jest nawet większy niż w czasach,

gdy konie powszechnie pracowały
na roli. Stukotowi młota towarzyszą
barwne opowieści gospodarza, który
dodatkowo zachęca do spróbowania
własnych sił w zawodzie – „czeladnicy” dmuchają w żarna i dokładają do
paleniska. Co bardziej muzykalnych
gości gospodarz kuźni uczy kowalskiego marsza wygrywanego na kowadle.
Gdy nasycimy już oczy sztuką kształtowania żelaza, czas pomyśleć
o przyjemnościach podniebienia.
Trudno będzie przejść obojętnie koło
kulinarnych talentów żony pana Romana, Danuty Czerniec. Jej tradycyjne
wypieki i przetwory będą powodem
przedłużenia niejednej wizyty w Kuźni
Wojciechów. Pani Danuta jest dyplomowaną kucharką i strażniczką staropolskich smaków. Domowe konfitury,
suszone i marynowane grzyby, soki
i syropy, pożywne zupy to żelazne ele-
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menty tutejszego menu. Podniebienia
smakoszy zniewala nietypowa zupa,
przyrządzana z sałaty.
Po posiłku dobrze zrobi nam przechadzka po wsi. Warto zajrzeć szczególnie do
jedynego w kraju Muzeum Kowalstwa.
Znajduje się ono w średniowiecznej
Wieży Ariańskiej – najstarszej wojciechowskiej budowli. Na najwyższej kondygnacji zgromadzono tu tysiąc unikatowych eksponatów sztuki kowalskiej.
Są tutaj m.in. kosy, kute kraty i krzyże,
kwietniki, krzesła i lampy, a także żelazny pas cnoty. Krótko mówiąc, wszystko co można wykuć w żelazie.

Każdego roku, latem, do Wojciechowa zjeżdżają kowale z całego kraju na
Ogólnopolskie Targi Sztuki Kowalskiej
i Ogólnopolskie Spotkania Kowali.
Podczas tych imprez, równie dobrze
co na koncercie heavymetalowym,
można zrozumieć, co znaczy „mocne
uderzenie”. Kowale nie szczędzą sił,
bo z zapałem walczą w konkursie na
najlepszą pracę wykonaną z metalu.
Goście chętnie uczestniczą też w kiermaszu sztuki ludowej oraz słuchają
występów zespołów ludowych.

10

Folwark Zrębice

Dawna Rzeczpospolita
Stanisław Kozubek
ul. Główna 17, 42-256 Zrębice Pierwsze
tel. +48 32 328 62 28
www.folwark-zrebice.pl

K

ochać rodzinę i ojczyznę
– tak tradycję rozumie
Stanisław Kozubek,
gospodarz Folwarku
Zrębice. Gości wita
w szlacheckim stylu i stroju. Również
tradycyjne, polskie jadło podawane
jest na stół przez kucharki w tradycyjnych strojach. Jak wyjaśnia pan
Stanisław, to jego osobisty hołd dla
polskiego dziedzictwa.
Życiową pasją gospodarza folwarku
jest przywracanie światu tego, co
według niego w przeszłości było
najlepsze. I tak, z chęci odrodzenia
polskich tradycji masarskich, w 2009
r. powstała tu pierwsza w kraju Szkoła Domowego Masarstwa. Ambicją
gospodarza folwarku jest ratowanie
starych receptur i technologii przed
zapomnieniem. W duchu idei slow
food uczy się tu ekologicznego wyro-

bu wędlin i potraw z podrobów, z których słynęła niegdyś polska kuchnia.
Przygotowane wyroby są wędzone pod okiem mistrza, który tajniki
masarstwa przejął od ojca i dziadka.
Zdradza on między innymi, jakie
drewno będzie najlepsze do wędzenia
i jakie przyprawy najlepiej podkreślą
smak kiełbasy czy wędzonki. A w sobotę i niedzielę zaprasza gości na posiłek, w trakcie którego degustuje się
wytworzone wędliny. Jeśli cokolwiek
zostanie, można swój własny wyrób
zabrać do domu.
Kulinaria to jednak nie jedyna atrakcja
folwarku. Nietypową ciuchcią i powozami można wybrać się w tutejsze
lasy na ognisko i pieczenie kiełbasek
lub też na gotowanie pieczonki –
regionalnej potrawy jednogarnkowej, składającej się między innymi

13
z ziemniaków, boczku i cebuli. Gospodarz zachęca również do aktywnego
wypoczynku – do dyspozycji gości są
profesjonalne szczudła, piły do zawodów drwalskich, sprzęt do strzelania
z łuku, a nawet podkowy do rzucania
do celu. Zimą gospodarstwo zaprasza
na zapierające dech w piersiach kuligi
po okolicznych lasach.
Przy okazji pobytu w Folwarku Zrębice koniecznie trzeba wybrać się

na wycieczkę fragmentem Szlaku
Orlich Gniazd, który ciągnie się od
Częstochowy po Kraków. Wyżyna
Krakowsko-Częstochowska to obszar
uchodzący za kolebkę polskiej państwowości, gdzie podziwiać możemy majestatyczne ruiny dawnych
zamków, chroniących ziemie dawnej
Rzeczpospolitej. Tutejsze wzniesienia
to także ulubiony teren miłośników
wspinaczki skałkowej – nie tylko
z Polski, ale i z Europy.
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Chlebowa Chata

Tradycja pełna wzruszeń
Jadwiga i Marian Dudys
ul. Breńska 113, Górki Małe
tel. +48 33 853 96 30
e-mail: pytania@chlebowachata.pl
www.chlebowachata.pl

W

szystko zaczęło się tu
od marzeń o prawdziwym, pachnącym
chlebie, który niegdyś
stanowił istotny
składnik wyżywienia na polskiej wsi.
– Chcieliśmy pokazać ludziom jak
piec chleb według starych receptur
i długo zastanawialiśmy się, gdzie
to robić – mówią Jadwiga i Marian
Dudys, gospodarze Chlebowej Chaty
nieopodal Bielska-Białej. Po pewnym
czasie doszli do wniosku, że skoro
chleb ma być najlepszy, tradycyjny, to
musi powstawać w domu, w którym
także unosi się duch tradycji.
W końcu znaleźli, choć na drugim
końcu Polski, bo pod Łańcutem. Wymarzona chata była spora, drewniana,
niemal stuletnia. Kupili ją i przewieźli
na swoje podwórko we wsi Górki
Małe, położonej malowniczo w dolinie

rzeki Brennicy wijącej się u podnóża
gór. Zgodnie z planem, sercem domu
stał się piec chlebowy wybudowany
w jego centralnej części. Równie
honorowe miejsce zajęła dzieża do
wyrabiania ciasta. Dziś gospodarze
pieką tu wielkie, pachnące bochny
zgodnie z recepturą liczącą kilkaset lat. Na zakwasie, w większości
z żytniej mąki, bez sztucznych ulepszaczy. Takiego chleba nie znajdziemy
w miejskim sklepie.
Zapach chleba i wieść o niezwykłym
gospodarstwie rozniosły się po kraju.
W „Chlebowej Chacie” zaczęło pojawiać się coraz więcej gości, których
wita weranda przyozdobiona pękami
suszonych ziół. W każdym zakątku
widać pasję pana Mariana, którą jest
wyszukiwanie starych mebli i sprzętów. Jest nie tylko oryginalnie, ale
i wzruszająco. Zdarza się, że gość,
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po wejściu do stodoły, na widok
starych maszyn rolniczych, ukradkiem
ociera łzę i mówi: właśnie takim cepem młóciłem zboże, gdy byłem młody. W stodole stoją także stary traktor,
bryczki, wozy drabiniaste, sanie.
Emocje czekają też na najmłodszych.
Dzieci mogą tu ubić masło, zrobić
twaróg, zemleć zboże na żarnach,
czy w napięciu poczekać, aż z pieca
wyjęty zostanie własnoręcznie upieczony podpłomyk czy chleb. Mogą
zobaczyć jak dawniej tłoczyło się
olej za pomocą ręcznej prasy. Dorośli
mogą w tym czasie podziwiać kunsz-

townie zrekonstruowany, kompletny
młyn wiatrowy oraz kuźnię.
Chlebowa Chata to dobry punkt
wypadowy do poznawania okolicznych atrakcji: po sąsiedzku płynie
Wisła, góry zapraszają na wędrówkę,
a w całej okolicy znajdują się gęsto
rozsiane stadniny koni, zabytkowe kościoły oraz regionalne muzea. Jednym
z nich jest Dwór Kossaków, który na
początku XX w. przyciągał osobistości
polskiej kultury. Jak widać, w trakcie
pobytu w gospodarstwie ciekawych
spotkań z tradycją i przyrodą z pewnością nie zabraknie.
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Gród PĘDZIKÓW

W rycerskim stylu
Elżbieta Pędzik
Siedlce 31A, 26-060 Chęciny
tel. +48 608 141 178
e-mail: grodpedzikow@home.pl
www.grodpedzikow.pl

C

zasu podobno nie da się
cofnąć. A jednak ta sztuka udała się w Grodzie
Pędzików w Chęcinach
pod Kielcami. To miejsce
magiczne, w którym średniowieczna
przeszłość miesza się z teraźniejszością. Tutaj turyści mogą poczuć
się jak dawni wojowie, turystki jak
księżniczki, a dzieci przekonają się, jak
bardzo pasjonująca może być historia.
Właściciele posiadłości, Elżbieta i Andrzej Pędzikowie, postawili na tradycję
i z powodzeniem odtwarzają średniowieczne klimaty. Stworzony przez
nich Gród to kompleks wyjątkowych
obiektów. Jest więc tutaj drewniany
zamek z wieżą obronną, starodawna
kuźnia kryta gontem, rycerska wioska
i strzelnica łucznicza, są naturalnych
rozmiarów drewniane figurki wojów,
liczne repliki armat, broni, wreszcie
totemy dawnych bożków.

Wędrówkę śladami historii warto rozpocząć od zabytkowej kuźni. Jej wnętrze
wypełnia wojenny rynsztunek: miecze
i tarcze, zbroje i kolczugi, topory i maczugi, a nawet bojowe widły. Najważniejszym elementem wyposażenia i dumą
właścicieli Grodu jest jednak ponad
stuletni miech kowalski i równie wiekowe kowadła. Całość uzupełnia imponujący piec. W kuźni Andrzeja Pędzika bywa
gorąco i głośno, bo gospodarz wykuwa
tutaj średniowieczny arsenał. Zresztą,
goście też mogą spróbować swoich
sił w kowalstwie. W nagrodę dostają
wybite przez siebie pamiątkowe monety
zwane grodziakami świętokrzyskimi.
Gród posiada nie tylko własną walutę,
ale i bardzo bogaty zbiór broni. Wrażenie robią zwłaszcza armaty, których
starczyłoby dla niewielkiej armii. Działa,
w większości wykonane przez gospodarza w zabytkowej kuźni, są wierną
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repliką oryginalnej broni z dawnych lat.
Od czasu do czasu, podczas specjalnych
pokazów, tutejsze armaty przerywają
swoje milczenie.
Ci, którzy wolą coś cichszego, mogą
spróbować swoich sił w łucznictwie.
Andrzej Pędzik spośród wszystkich
rodzajów łuku najwyżej ceni sobie łuk
angielski. Długi, wykonany z jednego
kawałka drewna (zwykle cisowego),
który był kiedyś w stanie przebić
niektóre elementy zbroi. Ale bez obaw,
w Grodzie Pędzików współcześni rycerze strzelają jedynie do tarcz umieszczonych na klocach słomy.
Jednym z bardziej interesujących eksponatów zgromadzonych w Grodzie jest
imponujących rozmiarów rzeźba Jezusa
Chrystusa. Wykonana z solidnego i długowiecznego dębu mierzy ponad 6,5
metra, a waży ponad 3 tony. To jedna
z największych i najcięższych rzeźb tego
typu w całej Polsce.
Średniowiecze jest interesujące
nie tylko pod względem militarnym
i religijnym, ale także kulinarnym.

Wtedy niemal każdy obiad wyprawiany
na zamku był wystawny i bogaty jak
dzisiejsze wesele. Dlatego w Grodzie
Pędzików nie brakuje smakowitych biesiad. W trakcie uczt goście zasiadają
za masywnymi ławami, zaś siedziska
zdobią wyrzeźbione podobizny polskich
królów. Tym sposobem, posiłek odbywa się w królewskim stylu.
W Grodzie Pędzików czas płynie szybko i nim się goście obejrzą, już trzeba
szykować się do snu. Posiadłość oferuje
tradycyjne, wygodne posłania, ale dla
tych, którzy chcą poczuć prawdziwego
ducha średniowiecza, gospodarze przygotowali nie lada atrakcję. To rycerski
obóz, który jest wierną kopią obozu
wojsk polsko-litewskich z bitwy pod
Grunwaldem w 1410 r. Obóz tworzy 12
namiotów, w których urządzono legowiska. Noc spędzona w takim rycerskim
namiocie na długo zostaje w pamięci.
Każdy namiot ma swój unikatowy herb.
Sława tego miejsca sięga daleko, przyciągając gości nie tylko z nieodległych
Czech i Niemiec, ale także z Włoch,
Francji i innych krajów.
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Garncarska Wioska

Nie święci garnki lepią
Anna Krzyżak-Żuchowska
Przedsiębiorstwo Społeczne Garncarska Wioska Sp. z o.o.
Kamionka 5, 13-100 Nidzica
tel. +48 666 028 991
e-mail: garncarskawioska@nida.pl
www.garncarskawioska.pl

S

tare, ginące zawody, piękno i kunszt pracy dawnych
rzemieślników – wszystko
to można podziwiać koło
Nidzicy, w Garncarskiej
Wiosce, której sercem jest stodoła
licząca niemal 150 lat. Pierwotnie
stała w miejscowości Wikno, ale
została rozebrana, zaś wszystkie
deski pieczołowicie ponumerowano
i przewieziono do Kamionki, gdzie
złożono je na nowo.

Królową rzemiosł prezentowanych
w wiosce jest tradycyjne garncarstwo, w którym możemy wprawiać
się, zarówno pracując na tradycyjnym
kole garncarskim, jak i lepiąc ręcznie.
Prawie każdy myśli, że praca z gliną
jest prosta – wystarczy utoczyć
naczynie i koniec. Tymczasem, jak
przekonują tutejsi instruktorzy, nawet
najprostszy kubeczek może powsta-

wać nawet miesiąc! Pobyt w Wiosce
przekona nas, że to zajęcie doskonale
uczy cierpliwości, a z gliny można
zrobić nie tylko naczynie. Jednym
z ciekawszych pomysłów są gliniane
domki dla nietoperzy.
W Garncarskiej wiosce wiele satysfakcji przynosi uczestnictwo w warsztatach uczących wyrobu papieru
czerpanego. Wyobraźnia podpowiada
liczne sposoby jego zdobienia: suszonymi nasionami, ziołami, kwiatami.
Zimą chętnie odwiedzane są warsztaty ręcznego malowania bombek.
W Garncarskiej Wiosce można też
obserwować, jak kowal wykuwa
kształtną podkowę albo jak szyje się
tradycyjne stroje ludowe. Przy odrobinie cierpliwości, pod czujnym okiem
pań z pracowni krawieckiej, sami
nauczymy się szyć piękne, tradycyjne
stroje mazurskie.

25
Gospodarze Wioski dumni są też
z Rajskiego Ogrodu, którego rozkład
inspirowany jest kształtem konaru
drzewa i gdzie zachwyci nas bogactwo kilku tysięcy gatunków roślin.
Na końcu każdej „gałązki”, czyli alejki
ukryty jest jeden z roślinnych zakątków tematycznych. Zakątek Miłości
to zaciszne miejsce, w którym rośliny
uwodzą czerwoną barwą, zaś pod
drzewem kusi ławeczka dla zakochanych. W Zakątku Motylkowym rosną
intensywnie pachnące kwiaty, które
przyciągają motyle, a w Zakątku Rajskiego Drzewa – rajskie jabłonie. Na
jednej z nich mieszka wąż-kusiciel,
wykonany z żelaza przez miejscowego kowala. W Parku Odkrywców,
dzięki Tarczy Newtona zrozumiemy,
na czym polega mieszanie się kolorów, z kolei Zegar Ptasiego Śpiewu

pokaże, w jakich godzinach śpiewają
poszczególne gatunki.
Po spacerze w Ogrodzie można na
przykład posłuchać znakomitej muzyki w Jarzębinowym Amfiteatrze.
Największą imprezą organizowaną od
lat w sierpniu, jest Festiwal Ballad
Bułata Okudżawy. Kamionka zaprasza
też na koncerty chopinowskie i poezji
śpiewanej.
Jeśli ktoś wybiera się do Garncarskiej
Wioski na dłużej, może liczyć na moc
atrakcji. Warto zobaczyć zamek krzyżacki w Nidzicy oraz leżący niedaleko
Kamionki Kamień Tatarski, największy
na Mazurach głaz narzutowy. To pozostałość po ustępującym lodowcu. Jego
nazwa upamiętnia zaś zacięte walki
z wojskami tatarskimi.

Publikacja bezpłatna przygotowana w ramach Planu działania
Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2015.
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