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O czym będę mówić?

• Jaie zagadnienia porusza 
projekt Otwarte Zagrody?

• Jakie są cele projektu

• Otwarte Zagrody - koncepcja

• Projekty edukacyjne i o 
poradnikach 
architektonicznych

• Podsumowanie



Zagadnienia

• Historyczne zagrody wiejskie
wraz z otaczającymi je 
ogrodami i krajobrazem 
stanowią element 
dziedzictwa narodowego, 
świadczą o lokalnej tradycji i 
kulturze budownictwa, o 
charakterze miejsca, 
wzmacniają nasze poczucie 
przynależności. Niszcząc je 
niszczymy nie tylko naszą 
tożsamość, ale również 
możliwość zrównoważonego 
rozwoju miejsca



Zagadnienia

• Zachwyt nad różnorodnością 
zdolności ludzi na wsi

• oraz uświadomienie, że to jest 
ostatnie pokolenie kontynuujące 
niektóre zawody i rzemiosła 
artystyczne

• Niewykorzystanie kapitału ludzkiego, 
brak przedsiębiorczości, małych firm 
rodzinnych



Zagadnienia

• Wyludnienie wsi ze względu 
na brak miejsc pracy, w tym 
odpływ młodych talentów

• Brak wysokiej jakości oferty 
turystycznej w oparciu o 
lokalne dziedzictwo 
duchowe i materialne

• Brak dobrego marketingu i 
promocji w skali polskiej i 
międzynarodowej



•Pusto stojące, 

nieużytkowane 

zabytkowe zabudowania

•Brak fachowej wiedzy 

na temat konserwacji 

zabytków i możliwości 

adapacji budynków

•Zanikanie rzemiosł 

budowlanych

Problemy



Problemy

 Zanikanie charakteru 
miejsc - niszczenie lub 
niefachowa rewitalizacja 
dziedzictwa na skalę 
niespotykną w Europie. 
Inwestycje dokonywane 
przez mieszkańców, 
samorządy i 
przedsiebiorstwa. Proces 
przyśpieszony przez 
napływ środków w 
ostatnich 25 latach



Cele

• Wzmocnienie debaty nt 
lokalnego dziedzictwa oraz 
charakteru miejsc

• Integracja, wzmocnienie 
tożsamości i więzi społecznych, 
aktywizacja

• umożliwienie tworzenia wydarzeń 
kulturalnych i stworzenie 
platformy dla wspólnych działań

• promocja lokalnych twórców

• analiza możliwości lepszego 
wykorzystania kapitału 
społeczego i gospodarczego.



Cele

• Zwrócenie uwagi na możliwości 
wykorzystania pusto stojących
budynków

• wsparcie przy wypracowywaniu 
produktów turystycznych

• wzmocnienie marki danej 
miejscowości



Otwarte Zagrody

koncepcja

• Projekt powstał w oparciu o 
doświadczenia projektu 
Otwarte Ogrody, 
realizowanego od 11 lat w 8 
miastach ogrodach na 
Mazowszu

• realizowany w dwóch wsiach 
(Rodaki, Żeszczynka),

• raz w roku odbywa się festiwal 
kulturalny Otwarte Zagrody, 
podczas którego mieszkańcy 
otwierają historyczne domy i 
ogrody, artyści i rzemieślnicy 
swoje pracownie i warsztaty, w 
których organizują wydarzenia.



Otwarte Zagrody

koncepcja

 Otwierane są również miejsca na 
codzień nieużytkowane,

• program opracowują mieszkańcy we 
współpracy z koordynatorem, 
spotykając się kilkukrotnie przed 
festiwalem aby omówić swoje 
pomysły,

• realizację koordynują lokalne 
organizacje.



Otwarte Zagrody

koncepcja

• Otwarte Zagrody to “lokalny język”
ochrony dziedzictwa i promocji 
kultury versus hierarchiczny system 
państwowy,

• projekt nie narzuca mieszkańcom 
programu a zachęca do 
opracowania samemu wydarzenia 
kulturalego,

• nie uczestniczą oni biernie w 
kulturze, ale ją tworzą. Mają szansę 
zaprezentować to co dla nich 
najcenniejsze i najciekawsze.



Otwarte Zagrody

koncepcja

• Otwarte Zagrody to 
spotkania ze sztuką w 
ogrodzie,

• jest to również święto wsi i 
spotkania towarzyskie,

• otwarcie domu i ogrodu jest 
gestem otwartości wobec 
sąsiadów oraz przyjezdnych 
gości.



Otwarte Zagrody

konepcja

• Prezentacja wsi jako 

wymarzonego i zrównoważonego 

miejsca do życia w XXI wieku,

• gdzie przetrwały więzi sąsidzkie 

oraz tradycja, która jest 

pielęgnowana,

• jako miejsca o unikalnej kulturze, 

które chcą odwiedzać turyści gdyż 

oferta prezentuje lokalne 

dziedzictwo.



Działania edukacyjne

• Warsztaty konserwatorskie – jak 
remontować drewniany dom oraz 
kamienny mur, poprowadzone przez 
ekspertów INTBAU (Fundacja 
Księcia Karola),

• spotkania poświęcone rozwojowi 
turystyki z wykorzystaniem 
historycznego dziedzictwa,

• wycieczki po wsiach, oprowadzane 
przez dzieci,

• warsztaty - prezentacje lokalnej 
sztuki i rzemiosł (PTN),

• warsztaty dokumentacji zabytkowej 
architektury i ogrodów w Rodakach,

• poradniki architektoniczne.



Działania Edukacyjne
Wzorniki  i poradniki 

architektoniczne

• Publikacje, które szczegółowo 
opisują unikalny charakter 
miejsca i jego dziedzictwa,

• są praktycznym podręcznikiem 
na rzecz jego zachowania,

• skierowane do właścicieli 
historycznych budynków i 
ogrodów, osób które zakupują 
nieruchomości, do inwestorów i 
architektów planujących 
budowę, są wsparciem dla 
samorządu podczas 
rewitalizacji,

• staramy się teorię przełożyć na 
praktykę dostępnym,
„lokalnym“ językem, na 
najwyższym poziomie 
merytorycznym i graficznym.



Działania Edukacyjne
Poradniki architektoniczne

• Charakter urbanistyczny

• Dziedzictwo materialne

Przestrzeń prywatna

architektura i detal 

architektoniczny, ogrody

Przestrzeń publiczna

• Krajobraz kulturowy 

otaczający wieś



Działania Edukacyjne
Poradniki architektoniczne

• Podstawowe zasady 
konserwatorskie dotyczące 
remontu, rozbudów oraz budowy 
nowych budynków. Opis błędów i 
zaleceń. Pokazanie przykładów 
dobrych praktyk.

• Zalecenia dla zachownia 
charakteru miejsca



Działania Edukacyjne
Poradniki architektoniczne

• Dziedzictwo niematerialne
wartości i styl życia tworzące 
wieś atrakcyjnym miejscem do 
życia w XXI wieku,
tradycyjne lokalne, rzemiosło

• Zestawienie walorów 
najbliższej okolicy

• Podstawowe informacje dla 
turysty, np. baza noclegowa, 
gastronomiczna



Tworzenie produktu 

turystycznego

• Przewodniki po lokalnym dziedzictwie 
jako efekt pracy nad programem 
Otwartych Zagród,

• w ramach projektu powstał dla wsi 
Rodaki szlak po historycznych 
zagrodach z mapą i przewodnikiem 
szczegółowo opisującym walory 
lokalnego dziedzictwa materialnego i 
duchowego,

• jako efekt projektu powstał szlak 
ginących zawodów w Żeszczynce.



Budowanie marki wsi

 Najwyższa jakość wydarzeń oraz 
materiałów promocyjnych,

 patronaty i współpraca ze znanymi 
instytucjami, organizacjami, 
mediami,

 budowa marki to nie tworzenie 
chwytliwych haseł, a umiejętnie 
ukierunkowany wysiłek na rzecz 
promocji w oparciu o istniejące 
autentyczne i chronione atuty
miejscowości, które są 
prezentowane podczas Festiwalu.





Podsumowanie

 Przykłady wsi na świecie, 

które odnoszą sukces w 

rozwoju turystyki, pokazują 

że polska sieć będzie 

musiała podjąć długofalowe

i gruntowne działania w 

kierunku rewitalizacji wsi 

członkowskich i edukacji

obywatelskiej, aby 

zachować, wzmocnić lub 

odzyskać lokalny charakter.



Podsumowanie

• Otwarcie na turystykę 
powinno być jednym z  
narzędzi realizacji celów 
nadrzędnych tj podniesienia 
jakości życia w 
perspektywie długofalowej 
oraz zachowania 
dziedzictwa dla przyszłych 
pokoleń.



Podsumowanie

• Będzie wymagało planowania 

wrażliwego na lokalne wartości 

i strukturę własności,

• w tej kwestii, aby osiągnąć 

sukces nie powinniśmy iść 

drogą na skróty tworząc tylko 

ofertę turystyczną. Takie 

podejście nie doprowadzi do 

długofalowego rozwoju miejsc 

ani turystyki dziedzictwa.



Dziękuję

Magdalena

Prosińska

mprosinska@wp.pl

www.otwartezagrody.org
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