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Lokalizacja i podstawowe dane

Liczba mieszkańców: 739 (Narodowy Spis Powszechny 2011)
Wysokość npm: 168 m. npm
Kraina fizjograficzna: Nizina Nadwiślańska (512.41)
Znany fakt: konkurs „Malowana Chata” – najdłużej trwający konkurs w zakresie sztuki ludowej w Polsce
(po raz pierwszy zorganizowany został w 1948 roku)
Strona www: http://www.dommalarek.pl
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Plan/widok ogólny, obszar udostępnienia

Typ morfogenetyczny: wielodrożnica (wiedza ekspercka)
Wiek lokacji: XVII w.
Wymiary/powierzchnia obszaru udostępniania: 2130 m. x 1590 m. / 184,5 ha
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Powód pobytu
Zalipie – malowana wieś
Slogan „Zalipie – malowana wieś” to najczęściej
pojawiające się hasło w różnych przewodnikach
i opracowaniach tematycznych oraz portalach
internetowych, streszczające najważniejsze
walory miejscowości i definiujące powód
pobytu, którym są malowane domy i obejścia
gospodarskie, zdobione charakterystycznymi
dla Zalipia motywami kwiatowymi.
ZA_PP2. Zagroda Felicji Curyłowej

ZA_PP1. Malowany dom w Zalipiu

ZA_PP3. Kaplica św. Błażeja
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Trafność, nośność, walory marketingowe zdefiniowania
powodu pobytu
Slogan „Zalipie – malowana wieś” streszczające powody
pobytu w miejscowości cechuje się wysoką trafnością w
kontekście walorów wsi, jakimi są domy i obejścia
gospodarskie zdobione motywami kwiatowymi. Hasło jest
krótkie, nośne i wyraża zasadniczą treść powodu pobytu.
Slogan posiada walory marketingowe i został już zakorzeniony
w literaturze oraz opracowaniach poświęconych miejscowości.

ZA_TNW1. Fragment malowanej zagrody w Zalipiu

ZA_TNW2. Piec w jednym z domów w Zalipiu
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Obszar udostępnienia, trasa

Długość trasy: 6520 m.
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Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (1)
Domy i obejścia gospodarskie zdobione
motywami kwiatowymi.
Najważniejszym walorem i wyróżnikiem
miejscowości, dzięki któremu Zalipie jest
rozpoznawane w kraju oraz zagranicą są
malowane domy i obejścia gospodarskie.
Zwyczaj przyozdabiania domów i obejść
motywami kwiatowymi sięga końca XIX
wieku. Obecnie na terenie miejscowości
znajduje się około 30 malowanych zagród.
Charakterystyczne dla Zalipia motywy
kwiatowe zdobią nie tylko domy oraz
budynki gospodarskie, ale także inne
obiekty i elementy małej architektury.
Motywami kwiatowymi pokryte są
ponadto wszystkie budynki użyteczności
publicznej oraz wnętrze parafialnego
kościoła.

ZA_WW1a. Malowany dom w Zalipiu
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Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (1)

ZA_WW1b. Ule zdobione charakterystycznymi motywami kwiatowymi

ZA_WW1c. Malowana kapliczka
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Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (1b)

ZA_WW1d. Malowany kwietnik

ZA_WW1e. Malowana studnia
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Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (1)

ZA_WW1f. Fragment malowanej zagrody w Zalipiu

ZA_WW1g. Malowana grill ogrodowy
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Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (2)
Wnętrze kościoła parafialnego pokryte
tradycyjnymi motywami kwiatowymi.
Wnętrze kościoła parafialnego p.w. św.
Józefa w Zalipiu zostało przyozdobione
charakterystycznymi dla miejscowości
motywami kwiatowymi. Malowanie
świątyni rozpoczęto w 2008 roku z
inicjatywy dyrektor Domu Malarek. W
malowanie kościoła aktywnie włączyły się
zalipiańskie malarki i parafianie. Warto
podkreślić, iż w kościele urządzona została
kaplica św. Błażeja w stylu zalipiańskim
(dzieło malarek z Zalipia). We wnętrzu
kaplicy podziwiać można szaty liturgiczne
haftowane motywami kwiatowymi. W
ciągu dnia kościół parafialny jest otwarty
dla mieszkańców i turystów.

ZA_WW2a. Wnętrze kaplicy św. Błażeja w kościele parafialnym w Zalipiu
(dzieło malarek z Zalipia)
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Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (2)

ZA_WW2b. Szaty liturgiczne haftowane motywami kwiatowymi
znajdujące się w kaplicy św. Błażeja w kościele w Zalipiu

ZA_WW2c. Wnętrze kościoła zdobione
motywami kwiatowymi (widok na chór)
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Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (3)
Zagroda Felicji Curyłowej.
Zagroda Felicji Curyłowej (filia Muzeum
Okręgowego w Tarnowie) to lokalne
muzeum poświęcone wybitnej malarce
zalipiańskiej. Felicja Curyłowa była jedną z
pierwszych uczestniczek konkursu
„Malowana Chata”, a jej zagroda jeszcze
za życia artystki cieszyła się bardzo dużym
zainteresowaniem turystów. We wnętrzu
domu mieszkalnego zachowane zostało
oryginalne wyposażenie z czasów życia
malarki (meble, przedmioty codziennego
użytku). W sąsiednim budynku znajduje
się wystawa poświęcona artystce oraz sala
warsztatowa. W zagrodzie funkcjonuje
także sklep z pamiątkami. W muzeum
odbywają się warsztaty plastyczne.
Zagroda (dom, stajnia, stodoła i studnia)
wpisana została do rejestru zabytków.
Warto odnotować, iż muzeum uzyskało
certyfikat obiektu przyjaznego rowerom.
ZA_WW3a. Wnętrze domu mieszkalnego w Zagrodzie Felicji Curyłowej
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Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (3)

ZA_WW3b. Wystawa poświęcona Felicji Curyłowej

ZA_WW3c. Wyposażenie domu
w Zagrodzie Felicji Curyłowej
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Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (4)
Drewniana zabudowa.
Pomimo, iż jedynym obiektem wpisanym
do rejestru zabytków jest Zagroda Felicji
Curyłowej, na terenie Zalipia znajduje się
wiele przykładów drewnianej zabudowy
(domy oraz budynki gospodarskie), która
stanowią istotny walor miejscowości.
Zdecydowana większość drewnianych
budynków jest utrzymana w dobrym
stanie technicznym.

ZA_WW4. Drewniany dom w pobliżu Zagrody Felicji Curyłowej
(chata biedacka przeniesiona z innej części miejscowości)
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Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (5)

ZA_WW5a. Wystawa prac młodych twórców oraz pokonkursowa wystawa
fotograficzna malowanych zagród w Domu Malarek w Zalipiu

Dom Malarek w Zalipiu.
Dom Malarek w Zalipiu (pełniący funkcję
Gminnego Ośrodka Kultury) to ośrodek
pracy twórczej, którego działalność
odgrywa ważną rolę dla kultywowania
oraz promowania lokalnego dziedzictwa
kulturowego, jakim jest charakterystyczna
dla Zalipia tradycja malowania domów i
obejść gospodarskich. Dom Malarek
sprawuje opiekę nad twórcami ludowymi,
organizuje warsztaty plastyczne oraz
konkursy i wydarzenia kulturalne (jest
m.in. współorganizatorem konkursu
„Malowana Chata”). Ponadto w Domu
Malarek funkcjonuje punkt informacji
turystycznej oraz sklep z pamiątkami
(produkty własnoręcznie zdobione przez
zalipiańskie malarki). Przestrzeń wokół
obiektu została zagospodarowana z myślą
o odwiedzających turystach i uczestnikach
warsztatów (altana, ławki, parking, plac
zabaw dla dzieci).
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Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (5)

ZA_WW5b. Sklep z pamiątkami w Domu Malarek w Zalipiu

ZA_WW5c. Mieszkanki Zalipia podczas
pracy w Domu Malarek
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Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (6)
Izba regionalna oraz całoroczna szopka
bożonarodzeniowa.
W Zalipiu znajduje się izba regionalna oraz
całoroczna szopka bożonarodzeniowa
(wykonana w charakterystycznym dla wsi
stylu malarskim). Izba regionalna i szopka
bożonarodzeniowa stanowią własność
prywatną, niemniej jednak są chętnie
udostępniane turystom. Na ekspozycję
izby regionalnej składają się przedmioty
oraz narzędzia codziennego użytku, które
służyły mieszkańcom w minionych
czasach.

ZA_WW6a. Wnętrze całorocznej szopki bożonarodzeniowej w Zalipiu
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Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (6)

ZA_WW6b. Eksponaty zgromadzone w prywatnej izbie regionalnej (1)

ZA_WW6c. Eksponaty zgromadzone
w prywatnej izbie regionalnej (2)
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Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (7)
Konkurs „Malowana Chata”.
Konkurs „Malowana Chata” jest
najważniejszym wydarzeniem w Zalipiu.
Przedmiotem konkursu jest wyłonienie
najpiękniej pomalowanej zagrody. Jest to
najdłużej trwający konkurs w zakresie
sztuki ludowej w Polsce (po raz pierwszy
został zorganizowany w 1948 roku).
Wydarzenie to odgrywa bardzo ważną
rolę dla kultywowania tradycji malowania
domów oraz promowania lokalnego
dziedzictwa kulturowego. Data konkursu
jest ruchoma (odbywa się po uroczystości
Bożego Ciała). W 2014 roku odbyła się już
51 edycja tego wydarzenia. Corocznie
przed konkursem na terenie miejscowości
odnawiane są malowidła zdobiące domy i
obejścia gospodarskie. Konkurs gromadzi
wielu uczestników (z samego Zalipia oraz
sąsiadujących wsi), jak również szerokie
grono obserwatorów (turystów).
ZA_WW7. Wnętrze jednego z domów w Zalipiu przyozdobione
charakterystycznymi dla miejscowości motywami kwiatowymi
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Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (8)
Estetyczne zagospodarowanie otoczenia
budynków (podwórza i ogrody).
Otoczenie zdecydowanej większości
domów w Zalipiu jest uporządkowane
oraz estetycznie zagospodarowane.
Elementy małej architektury (np. studnie,
kwietniki) w otoczeniu domów również
pokrywane są motywami kwiatowymi, co
tworzy spójną całość z malowanymi
domami oraz budynkami gospodarskimi.
Równocześnie malowane elementy małej
architektury uatrakcyjniają otoczenie
budynków oraz przestrzeń całej wsi.
Warto podkreślić, że w miejscowości
organizowany był konkurs na najlepiej
zadbane podwórze, służący podniesieniu
estetyki otoczenia budynków.

ZA_WW8. Fragment otoczenia jednego z domów w Zalipiu
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Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (9)
Naturalny krajobraz wiejski.
Ze względu na znaczne oddalenie od
głównych ośrodków miejskich (położenie
poza strefami suburbanizacji) Zalipie w
dużym stopniu zachowało naturalny
krajobraz wiejski. Rozproszona zabudowa
(w tym także zabudowa zagrodowa) wraz
polami i zielenią (m.in. wierzby rosnące
przy drogach) tworzą spójną i harmonijną
całość. Przejawem naturalności wiejskiego
krajobrazu w Zalipiu są również zwierzęta
gospodarskie (kaczki i kury), chodzące
swobodnie po obejściach zagród.

ZA_WW9. Fragment obejścia jednej z zagród w Zalipiu
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Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (10)
Ogólny wizerunek miejscowości.
Wizerunek miejscowości sprawia bardzo
dobre wrażenie. Głównym wyróżnikiem
wsi są oczywiście malowane domy oraz
obejścia gospodarskie, które odgrywają
zasadniczą rolę dla kształtowania
wizerunku miejscowości. Niemniej jednak
elementami dopełniającymi są naturalny
krajobraz wiejski i estetycznie utrzymane
otoczenia budynków. Całość tworzy
spójną i harmonijną całość. W przestrzeni
miejscowości pojawiają się co prawda
nowe budynki, odstające pod względem
formy i kolorystki od malowanych domów,
ale ich obecność nie jest przytłaczająca.
Tym samym w przypadku Zalipia możemy
mówić o względnie wysokim poziomie
harmonii oraz ładu przestrzennego.

ZA_WW10. Fragment obejścia jednej z zagród w Zalipiu
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Ocena wytyczenia trasy
Trasa udostępniająca walory miejscowości została bardzo dobrze wytyczona. Jej punktem początkowym i końcowym jest
Dom Malarek (lokalny ośrodek kultury) przy którym znajdują się parkingi, miejsca spoczynkowe i plac zabaw. W ośrodku
znajduje się punkt informacji turystycznej, sklep z pamiątkami i toaleta. Jednocześnie trasa odznacza się wysokim stopniem
adekwatności w stosunku do zasobów wsi. Na jej przebiegu znajdują się wszystkie główne walory miejscowości (malowane
domy i obejścia gospodarskie, Zagroda Felicji Curyłowej, izba regionalna, kościół parafialny z malowanym wnętrzem).
Trasa udostępniająca walory wsi bardzo dobrze eksponuje
najważniejsze zasoby Zalipia. Oprócz malowanych domów
oraz obejść gospodarskich na jej przebiegu znajdują się
dłuższe punkty przystankowe. Trasa rozpoczyna się i kończy
przy Domu Malarek (możliwość pozostawienia pojazdu,
udziału w warsztatach plastycznych, zakupu pamiątek, jak
również wypoczynku i skorzystania z toalety). Zarówno same
miejsca, jak i środki prezentacji umożliwiające zapoznanie
się z walorami miejscowości zostały bardzo dobrze dobrane.
W Domu Malarek można obejrzeć różne wystawy związane
z miejscową twórczością. W Zagrodzie Felicji Curyłowej
znajduje się wystawa poświęcona postaci tej artystki.
Ponadto w domu malarki podziwiać można oryginalne
wyposażenie z czasów jej życia (m.in. zdobiony motywami
kwiatowymi piec). Na trasie znajduje się także izba
regionalna i całoroczna szopka bożonarodzeniowa . Z kolei w
parafialnym kościele można podziwiać kaplicę św. Błażeja
wykonaną w stylu zalipiańskim. Całość trasy jest dobrze
oznaczona (drogowskazy).

ZA_OWT1. Tablica informacyjna przy wjeździe do
miejscowości prezentująca najważniejsze walory wsi
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Infrastruktura pobytowa (B1)
Baza noclegowa. Miejscowość Zalipie
charakteryzuje się ubogą bazą noclegową.
Jedynym obiektem noclegowym
znajdującym się na terenie wsi jest
gospodarstwo agroturystyczne „Gościna u
Babci”. Jest to wolnostojący dom
jednorodzinny , dysponujący 5 miejscami
noclegowymi. W domu znajdują się 2
pokoje z łazienkami oraz odrębnymi
wejściami, a także kuchnia wraz z
podstawowym wyposażeniem. Dom
zdobiony jest tradycyjnymi dla
miejscowości motywami kwiatowymi.
Gospodarstwo agroturystyczne posiada
własną stronę internetową.

ZA_IPB1. Gospodarstwo agroturystyczne „Gościna u Babci”
(widok od strony drogi)
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Infrastruktura pobytowa (B2)
Baza gastronomiczna. Zalipie cechuje się
ubogą bazą gastronomiczną. Jedynym
obiektem gastronomicznym na terenie
miejscowości jest bar „Zalipianka”,
oferujący typowe dania barowe (pizza,
zapiekanki, hamburgery).

ZA_IPB2. Bar „Zalipianka” (widok od strony drogi)

19

Infrastruktura pobytowa (B3)
Miejsca dedykowane przyjezdnym.
Zalipie charakteryzuje się względnie
wysokim poziomem dostępności różnego
rodzaju miejsc dedykowanych turystom.
Największe ich nagromadzenie występuje
przy Domu Malarek (parking oraz miejsca
postojowe dla autobusów i camperów,
altana, ławy i stoły). Na terenie Zalipia
znajdują się 2 sklepy z pamiątkami (w
Domu Malarek oraz w Zagrodzie Felicji
Curyłowej).

ZA_IPB3. Ławy i stoły ustawione przy Domu Malarek w Zalipiu
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Walory wsi – pozytywy – wg kryteriów KOM (1)

ZA_WP1. Malowany dom w miejscowości Zalipie

Element składowy / aspekt 1.A.2.3 –
Wyróżniki wsi
Ocena wybitna – 4,00 pkt
Głównym wyróżnikiem wsi są malowane
domy, pokryte charakterystycznymi dla
Zalipia motywami kwiatowymi. Zwyczaj
malowania domów i wnętrz mieszkalnych
w miejscowości sięga końca XIX wieku.
Motywami kwiatowymi zdobione są nie
tylko same domy, ale również budynki
gospodarskie (stodoły, obory) oraz inne
obiekty i elementy małej architektury
(studnie, ogrodzenia, kwietniki, kapliczki
przydrożne, ule itp.). Tradycyjnymi dla
miejscowości motywami kwiatowymi
pokryte zostały także wszystkie budynki
użyteczności publicznej (Dom Malarek –
lokalny ośrodek kultury, przedszkole oraz
szkoła podstawowa remiza strażacka).
Warto podkreślić, że motywy kwiatowe
zdobią również wnętrze parafialnego
kościoła, w którym ponadto znajduje się
kaplica św. Błażeja wykonana w stylu
zalipiańskim (dzieło malarek z Zalipia).
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Walory wsi – pozytywy – wg kryteriów KOM (2)

ZA_WP2. Dom Malarek w Zalipiu (widok od strony placu zabaw)

Element składowy / aspekt I.C.2. –
Miejsce lub miejsca początku trasy
Ocena wybitna - 2 pkt
Początek trasy udostępniającej walory
miejscowości Zalipie znajduje się przy
Domu Malarek (lokalny ośrodek kultury).
Jest to miejsce dostępne oraz dobrze
oznakowane (drogowskaz od strony
głównej drogi wjazdowej do wsi). Przy
Domu Malarek znajduje się parking oraz
miejsca postojowe dla autobusów i
camperów. W sezonie turystycznym Dom
Malarek czynny jest w godzinach 8.00 –
18.00 w dni powszednie oraz 11.00 –
18.00 w weekendy. Poza sezonem ośrodek
kultury jest dostępny od poniedziałku do
piątku w godzinach 8.00 – 16.00. W Domu
Malarek znajduje się punkt informacji
turystycznej (informacji udzielają
pracownicy), sklep z pamiątkami oraz
toaleta. W Domu Malarek jest miejscem
organizacji warsztatów plastycznych. Przy
ośrodku znajdują się miejsca spoczynkowe
(altana i ławki) oraz plac zabaw dla dzieci.
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Walory wsi – pozytywy – wg kryteriów KOM (3)
Element składowy / aspekt II.2.2 –
Wyróżniki miejsca, system inf. wizualnej i
inne
Ocena wybitna – 1,00 pkt
Najważniejszym wyróżnikiem Zalipia, jak
również większość miejsc znajdujących się
na terenie miejscowości są tradycyjne
motywy kwiatowe, które zdobią domy
oraz obejścia gospodarskie, obiekty
użyteczności publicznej, wnętrze kościoła
parafialnego, a także elementy małej
architektury. Miejscowość posiada dobrze
rozwinięty system informacji wizualnej.
Na jej terenie znajduje się wiele tablic
informacyjnych oraz drogowskazów, które
kierują podróżnych do najważniejszych
obiektów w przestrzeni miejscowości.
Niemniej jednak poszczególne tablice są
mocno zróżnicowane pod względem
formy.
ZA_WP3. Witacz umieszczony przy wjeździe do Zalipia
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Walory wsi – pozytywy – wg kryteriów KOM (4)
Element składowy / aspekt II.2.3 –
Usługi, produkty, pamiątki
Ocena wybitna – 2,00 pkt
Na terenie miejscowości funkcjonują 2
sklepy z pamiątkami, znajdujące się w
Domu Malarek (Gminny Ośrodek Kultury)
oraz Zagrodzie Felicji Curyłowej (lokalne
muzeum – filia Muzeum Okręgowego w
Tarnowie). W sklepach oferowane są
przedmioty codziennego użytku oraz
różne ozdoby pokryte tradycyjnymi dla
Zalipia motywami kwiatowymi. Produkty
te zdobione są własnoręcznie przez
mieszkanki Zalipia. Ponadto w sklepach
można nabyć m.in. publikacje i albumy
poświęcone miejscowości, pocztówki, jak
również zalipiańskie kolorowanki dla
dzieci. Usługą związaną z miejscowym
dziedzictwem kulturowym są ponadto
warsztaty plastyczne organizowane przez
Dom Malarek.
ZA_WP4. Sklep z pamiątkami w Zagrodzie Felicji Curyłowej
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Walory wsi – pozytywy – wg kryteriów KOM (5)

ZA_WP5. Obejście gospodarskie w Zalipiu zdobione motywami kwiatowymi

Element składowy / aspekt III.3.1 –
Wydarzenia organizowane cyklicznie lub
okazjonalnie
Ocena wybitna – 3,00 pkt
Najważniejszym cyklicznym wydarzeniem
odbywającym się na terenie miejscowości
jest konkurs „Malowana Chata”, będący
najdłużej trwającym konkursem z zakresu
sztuki ludowej w Polsce. Po raz pierwszy
został zorganizowany w 1948 roku. Celem
tego konkursu jest podtrzymanie tradycji
zdobienia domów i obejść gospodarskich,
a także dokumentacja i archiwizacja tych
zjawisk. Konkurs organizowany jest przez
Muzeum Okręgowe w Tarnowie oraz Dom
Malarek w Zalipiu. Konkurs nie ma stałej
daty, bowiem odbywa się w weekend po
uroczystości Bożego Ciała. W konkursie
udział biorą malarki z Zalipia i sąsiednich
wsi. Przedmiotem tego konkursu jest
wyłonienie najpiękniej pomalowanej
zagrody. Wydarzenie to połączone jest z
festynem ludowym organizowanym przez
Dom Malarek w Zalipiu.
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Walory wsi – pozytywy – wg kryteriów KOM (6)

ZA_WP6. Warsztaty plastyczne dla dzieci w Domu Malarek w Zalipiu

Element składowy / aspekt II.3.2 –
Działania artystyczne, warsztaty, gry
terenowe
Ocena wybitna – 2,00 pkt
W Domu Malarek w Zalipiu organizowane
są warsztaty plastyczne (dla dzieci i osób
dorosłych). Warsztaty prowadzone są
przez malarki z Zalipia. Tego typu działania
artystyczne cieszą się szczególnie dużą
popularnością w okresie poprzedzającym
święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia.
Warsztaty odbywają się od poniedziałku
do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Czas
trwania warsztatów wynosi od 1,5 do 2
godzin. Koszt udziału w warsztatach
wynosi 10 PLN dla dzieci i 15 PLN dla osób
dorosłych. Oferta zajęć organizowanych w
Domu Malarek obejmuje: zalipiańskie
malowanki, pisanki i palmy wielkanocne,
jak również ozdoby bożonarodzeniowe w
kwiatach Zalipia. Terminy warsztatów
można rezerwować osobiście, pisemnie
lub telefonicznie. Warsztaty plastyczne
organizowane są także w Zagrodzie Felicji
Curyłowej.
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Walory wsi – pozytywy – wg kryteriów KOM (7)
Element składowy / aspekt III.1 –
Propagowanie wiejskich wartości
Ocena wybitna – 5,00 pkt
W miejscowości znajduje się zabytkowa
Zagroda Felicji Curyłowej (filia Muzeum
Okręgowego w Tarnowie), pełniąca rolę
muzeum poświęconego pamięci wybitnej
artystki zalipiańskiej. Wnętrze domu
malarki zachowane zostało niemalże w
niezmienionym kształcie (oryginalne
meble i przedmioty codziennego użytku z
czasów życia artystki). W sąsiednim
budynku znajduje się sala warsztatowa i
wystawa poświęcona malarce. W muzeum
funkcjonuje sklep z pamiątkami. Ponadto
na terenie miejscowości znajduje się
wiejska izba regionalna (wraz z całoroczną
szopką bożonarodzeniową). Zgromadzone
w niej eksponaty i pamiątki są własnością
prywatną, niemniej jednak ekspozycja jest
udostępniana turystom.
ZA_WP7. Ręcznie malowane naczynia w Zagrodzie Felicji Curyłowej
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Walory wsi – pozytywy – wg kryteriów KOM (8)

ZA_WP8. Mieszkanki Zalipia podczas pracy w Domu Malarek

Element składowy / aspekt III.2 – Życie
wsi i jej mieszkańców, utrzymywanie
tradycji i obyczajów
Ocena wybitna – 4,00 pkt
Tradycja malowania domów w Zalipiu jest
ciągle żywa i podtrzymywana przez
mieszkanki wsi. Motywy kwiatowe
zdobiące domy, a także inne budynki oraz
obiekty małej architektury są odnawiane
każdej wiosny. Malowanie domów jest
bardzo ważnym elementem lokalnej
tożsamości. Duże znaczenie dla
utrzymywania i promocji miejscowej
tradycji posiada cyklicznie organizowany
konkurs „Malowana Chata”. Mieszkanki
Zalipia własnoręcznie zdobią również
pamiątki sprzedawane w sklepach
mieszczących się w Muzeum Malarek oraz
Zagrodzie Felicji Curyłowej. Osoby
odwiedzające Zalipie mają możliwość
uczestniczenia w życiu wsi nie tylko
poprzez obserwację, ale także udział w
warsztatach plastycznych, które odbywają
się w Domu Malarek.
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Walory wsi – pozytywy – wg kryteriów KOM (9)
Element składowy / aspekt I.A.3.2 –
Otoczenie budynków (podwórza, ogrody,
sady)
Ocena wysoka – 1,50 pkt
Otoczenia budynków (podwórza i ogrody)
w zdecydowanej większości przypadków
są uporządkowane oraz dobrze zadbane.
Elementy małej architektury znajdujące
się w otoczeniu budynków również są
zdobione charakterystycznymi dla Zalipia
motywami kwiatowymi. Tym samym
malowane elementy małej architektury
uatrakcyjniają otoczenie budynków oraz
przestrzeń całej wsi. Warto zaznaczyć, że
w miejscowości organizowany był konkurs
na najlepiej uporządkowane podwórze,
służący podniesieniu estetyki otoczenia
budynków.

ZA_WP9. Fragment otoczenia jednego z domów w Zalipiu
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Walory wsi – pozytywy – wg kryteriów KOM (10)
Element składowy / aspekt III.3–
Przestrzeń zmysłów
Ocena wysoka – 3,00 pkt
Jednym z najważniejszych walorów wsi
jest jej kolorystyka związana z tradycją
ozdabiania domów i obejść gospodarskich
motywami kwiatowymi. W miejscowości
możemy odnaleźć zarówno niezwykle
barwne malunki kwiatowe na jasnym tle
budynków, jak również białe i kremowe
motywy na ciemnym podkładzie. Całość
barw przenika się i tworzy bardzo ciekawą
kompozycję. Kolorystyka miejscowości
jest wyróżnikiem Zalipia, który sprawia, że
jest ono rozpoznawane nie tylko w Polsce,
ale także poza jej granicami. Motywy
kwiatowe, którymi są zdobione domy oraz
budynki gospodarskie są oryginalną oraz
unikatową cechą tej miejscowości.

ZA_WP10. Charakterystyczne dla Zalipia motywy kwiatowe zdobiące ściany
zewnętrzne budynków i wnętrza domów oraz elementy małej architektury
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Walory wsi – negatywy – wg kryteriów KOM (1)
Element składowy / aspekt I.A.3.3 –
Ogrodzenia
Ocena niska – 0,25 pkt
Ogrodzenia posesji w Zalipiu w większości
przypadków cechują się niskim stopniem
adekwatności w stosunku do walorów
miejscowości. Są to głównie ogrodzenia
metalowe bądź ogrodzenia wykonane z
siatki. Niemniej jednak ogrodzenia posesji
zazwyczaj utrzymane są w dobrym stanie
technicznym oraz nie tworzą wyraźnych
barier optycznych. Warto podkreślić, iż
niektóre ogrodzenia pokryte są motywami
kwiatowymi charakterystycznymi dla wsi.

ZA_WN1. Przykład ogrodzenia niepasującego do charakteru miejscowości
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Walory wsi – negatywy – wg kryteriów KOM (2)
Element składowy / aspekt I.A.6.2 –
Punkty widokowe dające wgląd w
otoczenie
Ocena niska – 0,25 pkt
Ze względu na ukształtowanie terenu
(równiny nadwiślańskie) w miejscowości
nie ma naturalnych punktów widokowych,
które dawałyby szerszą możliwość wglądu
w otoczenie wsi. Na terenie Zalipia nie ma
również sztucznych punktów widokowych.

ZA_WN2. Nizinna rzeźba terenu Powiśla Dąbrowskiego
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Walory wsi – negatywy – wg kryteriów KOM (3)
Element składowy / aspekt I.A.6.3 –
Cenne elementy przyrodnicze i
krajobrazowe w bezpośrednim otoczeniu
miejscowości
Ocena niska – 0,50 pkt
W bezpośrednim otoczeniu Zalipia nie
występują cenne elementy przyrodnicze
(obszary chronione) oraz krajobrazowe.
Niemniej jednak w niedalekiej odległości
od miejscowości przepływają Wisła oraz
Dunajec. Krajobraz miejscowości oraz jej
bezpośredniego otoczenia tworzą równiny
nadwiślańskie (niewielkie urozmaicenie
rzeźby terenu).

ZA_WN3. Nizinny krajobraz Powiśla Dąbrowskiego
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Walory wsi – negatywy – wg kryteriów KOM (4)
Element składowy / aspekt I.B.1 – Baza
noclegowa
Ocena niska – 1,50 pkt
Słabą stroną Zalipia jest niedostatecznie
rozwinięta baza noclegowa. Na obszarze
miejscowości istnieje tylko jeden obiekt
noclegowy, którym jest gospodarstwo
agroturystyczne „Gościna u Babci” (dom
jednorodzinny dysponujący 5 miejscami
noclegowymi dla turystów).

ZA_WN4. Gospodarstwo agroturystyczne „Gościna u Babci”
(widok od strony drogi)
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Walory wsi – negatywy – wg kryteriów KOM (5)
Element składowy / aspekt I.B.1 – Baza
gastronomiczna
Ocena niska – 1,25 pkt
Zalipie cechuje się niską dostępnością
bazy gastronomicznej. W miejscowości
działalność prowadzi tylko jeden obiekt
gastronomiczny , którym jest bar
„Zalipianka”, oferujący gościom typowe
dania barowe. W kontekście walorów
miejscowości i dużego zainteresowania ze
strony turystów zagranicznych,
szczególnie doskwiera brak obiektów
gastronomicznych serwujących potrawy
tradycyjnej polskiej kuchni.

ZA_WN5. Bar „Zalipianka” (widok od strony drogi)
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Walory wsi – negatywy – wg kryteriów KOM (6)
Element składowy / aspekt I.C.6 –
Powiązanie trasy z innymi istniejącymi
trasami i szlakami
Ocena niska – 0,25 pkt
Pomimo, iż miejscowość Zalipie znajduje
się na małopolskim Szlaku Architektury
Drewnianej, obecne powiązanie trasy
udostępniającej walory wsi należy ocenić
jako niewystarczające (zwłaszcza z punktu
widzenia jej zasobów). W szczególności
brakuje wyznaczonych i oznakowanych
tras rowerowych.

ZA_WN6. Tablica informująca o położeniu Zalipia na Szlaku Architektury
Drewnianej (tablica ustawiona przy Zagrodzie Felicji Curyłowej)
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Walory wsi – negatywy – wg kryteriów KOM (7)
Element składowy / aspekt III.4 –
Ponadlokalne oddziaływanie
Ocena niska – 0,50 pkt
Ponadlokalne otoczenie ma niewielki
wpływ na rozwój wsi. Zalipie położone jest
w znacznym oddaleniu od głównych miast
(najbliższym dużym miastem jest Tarnów,
znajdujący się w odległości około 35 km).
W bezpośrednim otoczeniu miejscowości
nie występują żadne cenne elementy
przyrodnicze (obszary chronione) oraz
krajobrazowe (niewielkie urozmaicenie
rzeźby terenu). Równocześnie powiat
dąbrowski, w granicach którego znajduje
się Zalipie, na tle pozostałych powiatów
województwa małopolskiego cechuje się
niskim poziomem przedsiębiorczości oraz
wysoką stopą bezrobocia.

ZA_WN7. Tablica informacyjna ustawiona przy Zagrodzie Felicji Curyłowej
(na tablicy widoczne jest położenie miejscowości w oddaleniu od głównych
ośrodków miejskich i szlaków transportowych)
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Walory wsi – negatywy – wg kryteriów KOM (8)
Element składowy / aspekt I.C.3 –
Miejsca spoczynkowe (azyle) dla
turystów
Ocena dobra – 1,50 pkt
Miejsce początku i zakończenia trasy
udostępniającej walory miejscowości
(Dom Malarek oraz jego bezpośrednie
otoczenie) cechuje się dobrym
wyposażeniem w miejsca spoczynkowe
dla turystów (altana, stoły i ławy, toaleta
w ośrodku kultury). Niemniej jednak na
samej trasie brakuje tego rodzaju miejsc,
zwłaszcza biorąc pod uwagę jej długość
(obiekty rozproszone w przestrzeni całej
miejscowości). Brak tego typu punktów
spoczynkowych może być szczególnie
doskwierający dla turystów pieszych oraz
rowerzystów.

ZA_WN8. Altana przy Domu Malarek w Zalipiu (otoczenie Domu Malarek
jest jednym z niewielu miejsc na trasie gdzie znajdują się miejsca
spoczynkowe dla turystów)
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Walory wsi – negatywy – wg kryteriów KOM (9)
Element składowy / aspekt I.C.4 –
Przemieszczanie się po trasie
Ocena dobra – 1,00 pkt
Ze względu na rozproszenie zasobów wsi
w przestrzeni całej miejscowości trasa
udostępniająca jej walory jest stosunkowo
długa. Trasa biegnie wzdłuż lokalnych
dróg, przy których brakuje chodników, a
pobocza mają bardzo niewielką szerokość.
Natężenie ruchu samochodowego jest
bardzo niskie, co sprawia, że poruszanie
się po trasie jest bezpieczne. Niemniej
jednak wzdłuż trasy generalnie brakuje
miejsc postojowych (dla samochodów, jak
również turystów pieszych i rowerzystów),
które dawałyby możliwość dłuższego
zatrzymania się.

ZA_WN9. Lokalna droga w Zalipiu (w pobliżu Zagrody Felicji Curyłowej)
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Walory wsi – negatywy – wg kryteriów KOM (10)
Element składowy / aspekt I.C.4 – System
opisu trasy
Ocena dobra – 1,00 pkt
Trasa udostępniająca walory miejscowości
jest bardzo dobrze opisana. Przy wjedzie
do miejscowości oraz przy Domu Malarek
znajdują się duże tablice informacyjne
prezentujące rozmieszczenie malowanych
domów. Równocześnie do wszystkich
najważniejszych obiektów (Dom Malarek,
Zagroda Felicji Curyłowej, izba regionalna
i całoroczna szopka bożonarodzeniowa)
prowadzą drogowskazy umieszczone przy
lokalnych drogach. Niemniej jednak
poszczególne tablice informacyjne są
mocno zróżnicowane pod względem
formy i kolorystyki, stąd istnieje potrzeba
ich ujednolicenia.

ZA_WN10. Tablice informacyjne ustawione przy Domu Malarek w Zalipiu
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Rekomendacje (1)
Zalipie to miejscowość o wyjątkowym i unikatowym charakterze. Najważniejszym walorem oraz wyróżnikiem wsi, dzięki
któremu jest ona szeroko rozpoznawana w Polsce, a także granicą są malowane domy i obejścia gospodarskie. Zwyczaj
zdobienia domów motywami kwiatowymi sięgający końca XIX wieku jest ciągle podtrzymywany przez mieszkanki Zalipia.
Duże znaczenie dla kultywowania oraz promowania lokalnych tradycji odgrywa działalność Domu Malarek, jak również
organizacja cyklicznego konkursu „Malowana Chata” – najstarszego konkursu w zakresie sztuki ludowej w Polsce. Dla
dalszego wzmocnienia oraz promowania walorów miejscowości rekomendowane jest podjęcie następujących działań:
1. rozwój (rozbudowa) strony internetowej Domu Malarek (m.in. wprowadzenie treści w językach obcych, bieżąca
aktualizacja informacji znajdujących się w zakładce „aktualności” – np. zamieszczanie relacji z organizowanych
wydarzeń i działalności ośrodka),
2. podjęcie szerszej współpracy (m.in. z władzami sąsiednich gmin, władzami powiatu, lokalną grupą działania) na rzecz
rozwoju spójnych i oznakowanych szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, konnych), służących dłuższemu
zatrzymaniu turystów nie tylko w samym Zalipiu, ale także w całym regionie Powiśla Dąbrowskiego (miejscowość
Zalipie jako centrum „rozrządowe” ruchu turystycznego w regionie) – działanie istotne z punktu widzenia aktywizacji
turystycznej i gospodarczej obszaru całego Powiśla Dąbrowskiego,
3. podjęcie działań na rzecz rozwoju bazy noclegowej oraz gastronomicznej na terenie miejscowości (np. organizacja
wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej szkoleń z zakresu prowadzenia własnej działalności
gospodarczej w obszarze turystyki i gastronomii – agroturystyka, kuchnia tradycyjna i regionalna) – działanie istotne
z punktu widzenia aktywizacji turystycznej i gospodarczej obszaru całego Powiśla Dąbrowskiego,
4. dalszy rozwój i ujednolicenie systemu informacji wizualnej na terenie miejscowości (przyjęcie jednolitej formy tablic
informacyjnych, ustawienie dodatkowych drogowskazów wskazujących kierunki do wszystkich malowanych zagród
na obszarze miejscowości) – wszystkie tablice informacyjne i drogowskazy powinny zawierać charakterystyczny dla
miejscowości motyw kwiatowy,
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Rekomendacje (2)
5.

6.

cykliczna kontynuacja idei konkursu na najlepiej uporządkowane podwórze oraz działań wspierających utrzymanie
porządku w otoczeniu obiektów – kształtowanie postaw i wyrabianie odpowiednich nawyków związanych z dbaniem
o otoczenie budynków i obejść gospodarskich,
utworzenie dodatkowych miejsc postojowych oraz spoczynkowych dla turystów na przebiegu trasy udostępniającej
walory wsi (miejsca postojowe dla samochodów, altany, ławy i stoły) – w miarę możliwości miejsca postojowe oraz
spoczynkowe powinny zostać utworzone przy najważniejszych i najbardziej charakterystycznych obiektach na trasie,
co umożliwi turystom dłuższe zatrzymanie się (działanie istotne w kontekście długości trasy udostępniającej walory
miejscowości, które są rozproszone w jej przestrzeni).

2

Uwagi i wnioski
1.
2.

3.

Miejscowość Zalipie charakteryzuje się dużym zainteresowaniem turystów, w tym także turystów zagranicznych
(najliczniejszą grupę turystów zza granicy stanowią Włosi, Francuzi i Japończycy),
Malowane domy w Zalipiu znalazły się wśród 25 powodów za które Europejczycy kochają Polaków. Tego rodzaju lista
przygotowana została przez CNN z okazji 25. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów demokratycznych.
Lista powstała na bazie wypowiedzi internautów.
W Zalipiu realizowany był jeden z odcinków programu „Maja w ogrodzie” (TVN Meteo).
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