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Abstract:  The article presents the regionalization of the historical-cultural landscapes of contemporary Po-
land. The spatial division proposed in the article refers to the territorial differentiation of the material expres-
sions of culture. It accounts for the time of setting, the number of cultural layers, the course of the historical 
political boundaries, the differentiation of the contemporary settlement network and the structure of landscape. 
The scale of analysis is provided by the map of 1:1 000 000 or of 1:1 500 000.  
For each of the levels of distinction the respective criteria were formulated. The effect is constituted by the map 
of Fig. 5 and the description of the regions distinguished. The entire analysed territory of Poland belongs to the 
homogeneous civilisation area – within the reach of the civilisation of the Christian (nowadays frequently al-
ready post-Christian) Europe. Classification of this territory within one civilisation results from the observation 
that the differences, in terms of civilisation, between the Catholicism, Protestantism, and Eastern Orthodoxy 
are not so important as, for instance, the differences between any of these varieties of Christianity on the one 
hand, and Islam on the other hand. 
At the highest level of the distinctions, the most important for the contemporary differentiation of landscapes is 
still the manner and the timing, as well as effectiveness, of carrying out the reforms in the 19th century. This is 
also conform to the ultimate shape of division of the territory of Poland among the three partitioning powers 
(Russia, Prussia, and Austria). Such an observation was also forwarded by numerous scholars in the past. On 
the lower levels of distinctions one of the following criteria was applied: 
The history of the particular areas, including, in particular, the secular political and ethnic separation. 
Breaking of the cultural continuity due to resettlement, deportation of the inhabitants, and the new settling of the given 
area by the population of a different nationality and a different cultural tradition, or leaving the area depopulated. 
Religious distinctions of the areas in the past, often associated with the settling by the population groups of 
different nationalities (e.g. Ruthenians, Valachians). 
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The subsequent, yet lower level of regionalisation, was denoted with Arabic numbers. The respective bounda-
ries were determined on the basis of the analysis of the contemporary structure of the settlement systems. The 
shapes, densities, concentrations, and the manner of spatial ordering of villages and towns were taken into 
account. 
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Wstęp 

Celem artykułu jest zaprezentowanie ogólnych założeń metodycznych, wiodących kryteriów delimi-
tacji oraz wstępnego projektu regionalizacji historyczno-kulturowej Polski. Artykuł jest próbą syntezy 
krajobrazów kulturowych Polski. Podstawy teoretyczne regionalizacji szerzej omówione zostały w innym 
autorskim artykule (Plit J. 2015). W niniejszym artykule przedstawiono podstawy tej regionalizacji,  
z doprecyzowaniem kryteriów delimitacji, przebiegów granic oraz charakterystyk wyróżnionych jedno-
stek. Poniższa propozycja regionalizacji historyczno-kulturowej Polski wykorzystuje opracowania polskich 
autorów: M. Dobrowolskiej (1946, 1961), J. Bogdanowskiego (1983,1999); U. Mygi-Piątek (2012, 2015);  
F. Plita (2011), T.P. Śleszyńskiego, (2012, 2015), jest również syntezą prowadzonych w ciągu ostatnich 
kilkunastu lat badań własnych.  

Prezentowana regionalizacja dotyczy współczesnych krajobrazów kulturowych Polski. Obszarem 
analiz objęto terytorium Polski wg aktualnego podziału politycznego, terytorium obecnie zasiedlone 
przez naród polski i będące od 1945 roku pod wpływem kultury polskiej, mimo iż zasięg terytorialny 
Polski piastowskiej, Polski Jagiellonów, Rzeczypospolitej Obojga Narodów, II Rzeczpospolitej był różny, 
a granice często zmieniały przebieg. Po II wojnie światowej obszar państwa polskiego nie tylko został 
zmniejszony, ale i przesunięty na zachód. Ziemie objęte wpływami kultury polskiej znalazły się na teryto-
rium dzisiejszej Białorusi, Litwy i Ukrainy, zaś ziemie zachodnie włączone do Polski posiadały wyraźne 
wpływy kultury niemieckiej. 

Wstępne założenia regionalizacji historyczno- kulturowej Polski 

W niniejszym opracowaniu krajobraz kulturowy rozumiany jest zgodnie z Europejską Konwencją 
Krajobrazową (Art. 1a) jako: obszar, postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania 
interakcji czynników przyrodniczych  i / lub  ludzkich (Europejska... 2006). 

Krajobrazy kulturowe tworzone przez zamieszkujące je społeczności lokalne ewoluowały przez wieki. 
Proces kształtowania lub przekształcania krajobrazów naturalnych w kulturowe trwał na tyle długo, że  
w przyrodzie mogła wytworzyć się nowa równowaga. Ewolucji, przekształceniu, eksploatacji, niekiedy 
degradacji ulegały prawie wszystkie elementy środowiska przyrodniczego. W uprawianych glebach 
często wytworzona została podeszwa płużna, rzeźba i sieć wodna została istotnie przemodelowana 
(zarówno w wyniku celowej działalności jak i nieświadomie – gdy  uruchomiono naturalne procesy erozji  
i akumulacji, drenażu, zmiany charakteru koryt rzecznych). W miejsce naturalnych zbiorowisk leśnych 
pod wpływem gospodarowania powstały nowe względnie zrównoważone ekosystemy np. łąkowo-
pastwiskowe, hale lub połoniny w górach, zbiorowiska okrajkowe i czyżnie, zróżnicowała się roślinność 
segetalna i ruderalna). Eksploatacja puszcz, a zwłaszcza intensywny wypas w lasach spowodowały 
zmniejszenie zwarcie drzewostanu i las przybierał strukturę parkową. Zmieniono skład gatunkowy drzew  
w lasach. Krajobraz w obecnej formie istnieje dziś, wczoraj był inny, a odmienny będzie jutro.  

W niniejszym opracowaniu przyjęto przeglądową szczegółowość opracowania, skale  1 : 1 000 000, 
lub 1 : 1 500 000. Oznacza to, że wyróżniane zostały jednostki regionalne środkowych szczebli hierar-



Przestrzenne zróżnicowanie krajobrazów... - ujęcie historyczno-kulturowe 115 

chicznego systemu regionalizacji krajobrazów kulturowych świata1. Regionalizację przeprowadzono 
metodą „od góry” (top-down), dzieląc terytorium zgodnie z przyjętymi kryteriami. 

Zaproponowany podział odnosi się do terytorialnego zróżnicowania materialnych przejawów kultury. 
Uwzględnia podstawową cechę krajobrazów kulturowych, jaką jest przestrzenne zróżnicowanie nawar-
stwień – rozumiane jako liczba nakładających się na siebie faz historycznych (patrz m.in. Dobrowolska 
1948, 1961) oraz czas zasiedlania i zagospodarowania poszczególnych fragmentów ziem. 

Obszar Polski zasiedlany i zagospodarowany był powoli, a proces często miał charakter fluktuacyj-
ny. Czas zasiedlenia poszczególnych ziem różni się nawet o kilkaset lat, stąd liczba nawarstwień kultu-
rowych jest zróżnicowana regionalnie. Różnice krajobrazowe wyraźnie zaznaczały się na ziemiach 
Polski już w średniowieczu (część zachodnia kraju była już zasiedlona, zagospodarowana, zaś północ-
no-wschodnia i częściowo centralna pozostała niemal bezludna, porośnięta puszczą oraz roślinnością 
bagienną i torfowiskową).  

Szczególnie wyraziste wpływy na krajobraz kulturowy, a przede wszystkim na strukturę i sposób 
użytkowania terenu, odcisnęły XIX-wieczne reformy przeprowadzone w myśl trzech różnych koncepcji 
organizacji państwa, przez trzech zaborców. Zarówno czas ich realizacji, jak też intensywność różniły się 
istotnie. Przeobrażenia objęły wówczas także inne dziedziny gospodarki. Zagęszczono i zmodernizowa-
no infrastrukturę komunikacyjną, zintensyfikowano proces uprzemysłowienia, urbanizacji. Także i one 
przebiegały według trzech różnych modeli i z odmienną intensywnością. Późniejsze gospodarowanie, 
tak w okresie międzywojennym, w powojennych czasach komunizmu, jak i współczesnego kapitalizmu, 
w gruncie rzeczy tylko kontynuowało proces przemian zapoczątkowany w XIX wieku, nieco go modyfiku-
jąc. W okresie międzywojennym, ziemie obecnej Polski nadal należały do dwóch państw, prowadzących 
odmienną politykę gospodarczą i mających istotnie różniący się potencjał2. Dopiero po 1945 r. powstały 
możliwości objęcia całego terytorium jednolitym systemem gospodarczym i wprowadzania podobnych 
zasad ładu przestrzennego. Rozwijano i rozbudowywano miasta, pobudzając migrację ze wsi do ośrod-
ków przemysłowych i administracyjnych, rezygnując jednocześnie z uprawy ziemi na mniej urodzajnych 
glebach, zalesiano nieużytki. Zagęszczano i ujednolicano infrastrukturę, w obrębie całego kraju prze-
prowadzono elektryfikację, budowano wodociągi i kanalizację, oczyszczalnie ścieków. Wszystkie te 
działania jednak nie zatarły odrębności regionalnych.  

Granice krajobrazów kulturowych nie są granicami ostrymi, najczęściej mają rozmyty charakter. 
Granica niemal zawsze jest różnej szerokości strefą przejściową, obszarem wzajemnego przenikania się 
wpływów i cech charakterystycznych, pomimo, że zdarzają się wyjątki potwierdzające tę regułę (Awra-
miuk-Godun 2013, Plit F. 2013, 2014). Granice regionów historyczno-kulturowych nie mają charakteru 
tak trwałego jak podziały fizycznogeograficzne. Zmieniały się wielokrotnie w ciągu dziejów. Przesuwały 
się zarówno w wyniku gwałtownych zmian politycznych, (np wojny, zabory, przesiedlenia ludności) jak 
 i wolniejszych procesów kulturowych, społecznych lub ekonomicznych (np. reformy gospodarowania, 
stopniowa imigracja, ekspansje nowych technologii, społeczna akceptacja nowych wzorców, mody, 
procesy ujednolicania, globalizacji). Ponadto reformy administracyjne i świadoma polityka gospodarcza 
w XX w. służyły niekiedy celowemu zacieraniu granic historyczno-kulturowych, niwelowaniu specyfiki  
i różnic między regionami (temu służyć miała m.in. reforma tworząca 49 województw w 1975 roku).  

Wszystkie wydzielone w ramach prezentowanego opracowania regiony historyczno-kulturowe zo-
stały skodyfikowane, a także zaproponowano ich nazwy wykorzystując utrwalone tradycyjne nazwy krain 
historycznych (np. Warmia, Śląsk Górny, Śląsk Dolny) i ziem (Ziemia Dobrzyńska, Ziemia Kaliska). 
Nazwy te odnoszone są do „rdzenia” terytorium obecnie delimitowanego regionu, a nie do szczegółowe-

                                                      
1 W Komisji Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego trwają prace nad propozycją wielostopniowej 
hierarchicznej regionalizacji krajobrazów kulturowych świata i nad propozycjami nazewnictwa jednostek wydzielanych na różnych 
poziomach, wstępne ustalenia zastosowane zostały w niniejszym opracowaniu. 
2 Formalnie rzecz ujmując: do trzech organizmów politycznych, ponieważ istniało także Wolne Miasto Gdańsk. 
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go przebiegu granicy regionu kulturowego i danej jednostki administracyjnej w przeszłości. W opisie 
każdej jednostki podane są jej cechy charakterystyczne (w tym historia regionu, typy zabudowy wsi, 
rozłogu pól, rodzaj konstrukcji i materiały używane do budowy, ewentualne występowanie odrębności  
narodowościowej, etnicznej, religijnej i folklorystycznej). 

Tło kulturowe   

Cały obszar Polski przynależy do zachodnioeuropejskiego kręgu kulturowego. Obowiązuje tu sys-
tem prawny oparty na prawie rzymskim, alfabet łaciński, kraj znajduje się w zasięgu wpływów chrześci-
jaństwa. Mimo dawnych tradycji wielonarodowościowych, współcześnie terytorium państwa zamieszkują 
niemal wyłącznie Polacy, a językiem urzędowym jest polski. Obecnie dominującym wyznaniem jest 
katolicyzm, jednak wschodnie rubieże współczesnego terytorium Polski znajdują się w strefie przejścio-
wej między katolicyzmem a prawosławiem. Na południu, głównie w okolicach Cieszyna oraz punktowo w 
różnych miejscach kraju, obecne są również wspólnoty protestanckie. Od XIV wieku aż do II wojny świa-
towej na ziemiach polskich znaczący był udział ludności pochodzenia żydowskiego wyznającej judaizm. 
Po jej eksterminacji i powojennych falach emigracyjnych pozostała jedynie niewielka ich diaspora oraz 
nieliczne ślady kultury materialnej. Od wieków tereny Polski zamieszkiwali też muzułmanie. Liczebność 
wyznawców tej religii współcześnie wzrasta w wyniku migracji z krajów muzułmańskich (Turków, Ara-
bów, Czeczenów i innych) oraz przechodzenia na islam. 

W podziałach cywilizacyjno-kulturowych świata, jako główne zróżnicowanie przyjmowane jest kryte-
rium dominującej religii  (Koneczny 1935; Huntington 1997;  Piskozub 1987). Cały analizowany obszar 
Polski znajduje się w jednorodnym obszarze (kręgu) cywilizacyjnym – w zasięgu cywilizacji chrześcijań-
skiej (dziś często post-chrześcijańskiej) Europy. Zaliczenie go do jednej cywilizacji wynika z obserwacji, 
że różnice cywilizacyjne między katolicyzmem, protestantyzmem i prawosławiem nie są na tyle istotne, 
jak np. różnice między różnymi odmianami chrześcijaństwa z jednej, a islamem z drugiej strony3. Nie ma 
zatem mocnego uzasadnienia do przeprowadzania przez terytorium Polski, bądź też na jej granicy, 
wydzieleń rangi granic kręgów cywilizacyjnych (kulturowych). Granice te mają znacznie niższą rangę. 

Kryteria delimitacji przyjęte na poszczególnych szczeblach regionalizacji 

W prezentowanym opracowaniu przyjęto 3-poziomowy, hierarchiczny podział regionalny, obejmują-
cy: (1) Prowincje; (2) Krainy; (3) Ziemie. Dla każdego z poziomów przyjęto możliwie jednoznaczne kryte-
ria wydzielania poszczególnych kategorii jednostek przestrzennych. 

1. Na poziomie najwyższym (obszary Prowincji), oznaczonym na mapie cyframi rzymskimi: I, II, III, 
uznano, iż we współczesnym różnicowaniu krajobrazów nadal najważniejszy okazuje się sposób i czas 
oraz zakres i skuteczność przeprowadzenia reform w XIX wieku. Jest to zgodne z ostatecznym podzia-
łem ziem polskich między zaborców. Traktaty rozbiorowe wyznaczały granice w zasadzie zgodnie  
z przebiegiem wcześniejszych granic administracyjnych, w wielu miejscach petryfikując podziały z XV-
XVI w. Dlatego też w XIX stuleciu granice na długich odcinkach pokrywały się z wcześniejszymi podzia-
łami administracyjnymi i między państwowymi lub z granicami dużych regionów administracyjno-
kulturowych (np. północna granica Mazowsza czy Górnego Śląska). Wyjątek stanowią regiony historycz-
ne, które zostały „przecięte” granicami rozbiorów, np. Ziemia Kaliska odłączona od Wielkopolski przypadła 
                                                      
3 Podział na cywilizację łacińską i bizantyjską, lansowany przez S.P. Huntingtona (1997) i F. Konecznego (1935) oczywiście, 
istnieje, ale nadawanie mu takiej samej mocy różnicującej jak podziałowi chrześcijaństwo/islam uznać trzeba za nieporozumienie, 
w dodatku często promowane ze względów politycznych. Szeroko omawiany w tomie Krajobrazy Pogranicza Kulturowego PKKK 
nr 19 2013, a zwłaszcza przez F. Plita. 
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Ryc. 1.  Współczesny podział na główne jednostki historyczno-kulturowe Polski: 
1. granice pierwszego rzędu – prowincje; 2. granice drugiego rzędu – krainy; 3. obszar Prus; 4. obszar Pomorza 
Zachodniego i Nowej Marchii włączony do Prus w 1634 r.; 5. obszar Śląska włączony do Austrii w 1526 r., a do Prus 
w 1742 r.; 6. zabór Pruski; 7. zabór Rosyjski; 8. obszar włączony do carstwa w 1807 r.; 9. obszar Śląska Cieszyń-
skiego włączony do Austrii w 1653 r.; 10. Orawa włączona do Austrii w 1699 r.; 11. Spisz włączony do Austrii w 1769 r.; 
12. Galicja – zabór austriacki. 
A – ziemie należące do Prus w granicach po 1815 r. 
B – ziemie należące do Rosji w granicach po 1815 r. 
C – ziemie należące do Austrii w granicach po 1815 r. 
Fig. 1. Present division of Polish main historical and cultural units: 
1. boundaries of the first order – provinces; 2. boundaries of the second order – lands; 3. Prussia area; 4. region of 
Western Pomerania and Neumark incorporated into Prussia in 1634; 5. region of Silesia enabled to Austria in 1526 
and Prussia in 1742; 6. Prussian annexation; 7. Russian annexation; 8. area incorporated into the Empire in 1807; 9. 
Cieszyn Silesia region incorporated into Austria in 1653; 10. Orawa region incorporated into Austria in 1699;  
11. Spisz incorporated into Austria in 1769; 12. Galicja – Austrian annexation 
A – lands belonging to Prussia in the 1815 borders. 
B – lands belonging to Russia in the 1815 borders. 
C – lands belonging to Austria in the 1815 borders. 

 
carstwu, zaś Kujawy podzielono (część włączono do Prus, większość do Rosji) a Ziemię Krakowską 
(fragment do Rosji, część do Austrii). Przez 120 lat poszczególne części zarządzane i reformowane były 
według różnych zasad prawnych, w różnym czasie i z odmienną intensywnością, co znalazło swój wyraz 
np. w różnym zagęszczeniu infrastruktury komunikacyjnej i różnym poziomie uprzemysłowienia. Ogrom-
ny wpływ na krajobraz miały także reformy, a zwłaszcza sposób uwłaszczeniem chłopów. W Królestwie 
Pruskim sankcjonowano powstawanie dużych gospodarstw rolnych (bez prawa podziału gruntów między 
spadkobierców), w Carstwie Rosyjskim podzielono ziemię między chłopów, pozwalając im na dalsze 
rozdrabnianie gruntów.  
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W państwach zaborczych obowiązywały też inne religie: prawosławie – w Rosji, katolicyzm – w Au-
strii, a protestantyzm – w Prusach. Na ogół nie zmuszano Polaków do zmiany wyznania. Jednak obec-
ność religii panującej zaborcy starali się zdecydowanie wyeksponować w krajobrazie, chociażby poprzez 
wznoszenie monumentalnych świątyń, dlatego też skutki krajobrazowe dawnych różnic religijnych są 
nadal widoczne. Ostrość zróżnicowania między tak wyodrębnionymi obszarami nie jest jednakowa. 
Największe kontrasty krajobrazowe występują między ziemiami historycznie należącymi lub włączonymi 
do Prus, a tymi, które zajęła Rosja. Natomiast dawna granica zaboru austriackiego i rosyjskiego zaciera 
się, ponieważ zasady uwłaszczenia chłopów były a obu obszarach podobne. Nadto w peryferyjnie poło-
żonej Galicji w niewielkim stopniu rozbudowywano infrastrukturę, nie lokowano przemysłu, co upodabnia 
ja do zacofanej Rosji.  Rozmieszczenie granic dokumentuje Ryc. 1.  

2. Niższy poziom podziału (obszary Krain) oznaczono na mapie dużymi literami A, B, C, D, E. Na 
tym poziomie podstawą wyróżnienia tej rangi regionów było jedno z trzech kryteriów: 

2.a. Historia poszczególnych obszarów, np.: wielowiekowa odrębność polityczna i narodowa, admi-
nistracyjna (wydzielano np. jednostki: Prusy Książęce, Warmia, Księstwo Wołogoskie, Wielkopolska, 
Śląsk, Spisz, Orawa). Częściowo zróżnicowanie to pokazuje Ryc. 1. 

2.b. Przerwanie ciągłości kulturowej w XX wieku w wyniku eksterminacji (części społeczeństwa, 
mniejszości narodowych lub wyznaniowych), wysiedlenia, wywózki mieszkańców lub (np.: Niemców  
z Mazur, Pomorza, Dolnego Śląska; Łemków i ludności pochodzenia ukraińskiego z Ziemi Przemyskiej 
czy Sanockiej) i ponowne zasiedlenie danego obszaru przez ludność innej narodowości i innej tradycji 
kulturowej, bądź pozostawienie go bezludnym (Ryc. 2). 

2.c. Odrębność religijna poszczególnych obszarów w przeszłości, często powiązana z zasiedleniem 
ich przez ludność innych narodowości (np. Rusinów, Wołochów). Przykładowo, mimo iż dziś jest to  
w krajobrazie stosunkowo słabo widoczne, jako historycznie i etnicznie ważny czynnik wyróżniający 
uznano obszar zwartego zasięgu cerkwi unickich i prawosławnych pod koniec XVIII wieku. Granica ta 
częściowo wyznaczała zasięg prześladowań religijnych (zmuszania unitów do przejścia na prawosławie) 
w XIX w., a w XX w. środkowy i południowy fragment ziem zamieszkanych przez prawosławnych i unitów 
objęły masowe przesiedlenia ludności. 

Również Ziemie Odzyskane aż do polowy XX w. charakteryzowały się odrębnością religijną. Po-
wszechnym wyznaniem był tam protestantyzm, zwłaszcza w Prusach Wschodnich, na Pomorzu Za-
chodnim i w Nowej Marchii, jedynie na Śląsku mniejszość stanowili katolicy. Znajduje to swój wyraz  
w krajobrazie między innymi w kształtach i zdobieniu budowli sakralnych, braku małej architektury sa-
kralnej, a także zasięgu baroku jako stylu architektonicznego. Ludność żydowska wyznania mojżeszo-
wego zamieszkiwała głównie miasta i miasteczka centralnej i wschodniej Polski. Ślad ich bytności nieste-
ty wraz z eksterminacją ludności został wymazany z krajobrazu kulturowego, dlatego nie został zazna-
czony na  Ryc. 3.  

2. Kolejny, niższy szczebel regionalizacji (Ziemie) oznaczony został cyframi arabskimi. Granice 
prowadzono na podstawie analizy współczesnej struktury osadnictwa. Uwzględniono kształty, zagęsz-
czenie, skupiskowość, sposób uporządkowania wsi i miast (Ryc. 4a, 4b). 
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Ryc. 2. Przerwanie ciągłości kulturowej ziem polskich w XX wieku: 1. całkowite; 2. częściowe 
Fig. 2. Interruption of cultural continuity in the 20th century: 1. complete; 2. partial 

 

 
 
Ryc. 3 Zmiany dominującego wyznania między XVIII-XIX w., a czasami współczesnymi na ziemiach polskich:  
1. zasadnicze; 2. częściowe 
Fig. 3. Change of the dominant religion between the 18 -19th centuries and the contemporary times in Polish lands: 
1. essential; 2. partial 
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Ryc. 4a. Zróżnicowanie regionalne współczesnych struktur osadniczych: 1 – rozmieszczenie jednostek osadniczych 
(źródło: Pomianowski red. 2007. Mapa przeglądowa Polski);  2 – granice regionów osadniczych (opracowanie: J. Plit) 
Fig. 4a. Regional diversity of contemporary settlement structures: 1 – distribution of settlement units (source: Pomi-
anowski ed. 2007. Base Map of Poland);  2 – borders of the settlements regions (elaborated by J. Plit) 
 
 

 
 
Ryc. 4b. Powiększenie fragmentu mapy 4a. Oznaczenia analogiczne 
Fig. 4b.  Zoom of the section of map 4a. Designations analogous 
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Sieć osadnictwa na ziemiach polskich analizowana była wszechstronnie i od dawna przez wielu autorów: po-
cząwszy od F. Bujaka (1905,1920), B. Zaborskiego (1926, 1935),  aż po J. Tkocz (1998) i D. Szymańską (2009, ). 
Wszystkie opracowania bazowały jednak na danych historycznych, najczęściej mapach z okresu międzywojennego. 
Dlatego konieczna była ponowna regionalizacja struktur osadniczych. Wykorzystano warstwę osadniczą  z Mapy 
przeglądowej Polski (2007) w skali 1:200000, obrazującą ona stan z początku XXI wieku. 

Wizualnym efektem łącznego zastosowania zaproponowanych kryteriów jest podział regionalny przedstawiony 
na Ryc. 5 oraz usystematyzowana tabela, uwzględniająca hierarchiczną strukturę wyróżnionych jednostek (Tab.1). 

 

  
Fig. 5. System regionalizacji historyczno-kulturowej współczesnej Polski:  1 – granice prowincji; 2 – granice krain;  
3 – granice ziem; 4 – główne rzeki 
Fig. 5. System of historic-cultural regionalization of contemporary Poland: 1 – provincial boundaries; 2 – district 
borders; 3 – land borders; 4 – major rivers 
 

Charakterystyka współczesnych krajobrazów historyczno-kulturowych4  

Krótka charakterystyka krajobrazów historyczno-kulturowych Polski obejmuje dwa wyższe szczeble 
(prowincji i krain) zróżnicowania regionalnego.    

I.   Dzielnica północno i zachodnia – jest to obszar dawnego zasiedlenia, bogatej historii, zmien-
nej przynależności politycznej o wielowarstwowej strukturze krajobrazu kulturowego. Współczesna wiel-
koobszarowa struktura krajobrazu wynika ze sposobu przeprowadzenia reformy rolnej w pierwszej poło-
wie XIX w. Powstały wówczas gospodarstwa chłopskie o powierzchni nie mniejszej niż 35 ha, a gospo-
darstwa  możnowładców 750-2 000 ha. Struktura junkierska (występująca głównie Mazurach i na Pomorzu) 
utrwalona została w wyniku przesiedleń (na Ziemiach Odzyskanych osadnicy spore gospodarstwa, a z 
gospodarstw obszarniczych utworzono Państwowe Gospodarstwa Rolne (często łącząc po 2-3 majątki).  
                                                      
4 Ważnym źródłem informacji tego rozdziału były m.in. hasła Wielkiej Encyklopedii PWN (2005) 
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Tab 1. Cechy charakterystyczne regionów historyczno-kulturowych Polski  
Tab.1. The characteristic features of the historic-cultural regions of Poland  

Ranga jednostek Lokalizajca i opis regionów 
Prowincja Kraina Ziemia  

I     Ziemie pruskie i pod zaborem pruskim, Pomorze Zachodnie i Ziemia Lubuska 
  A   Byłe Księstwo Wołogoskie i Nowa Marchia 
    1 Ziemie Słupska i Sławieńska  
    2 Ziemia Bytoska 
    3 Ziemia Koszalińsko-Kamieńska 
    4 Świdwin - Szczecinek - pd. fr. Ziemi Sławieńskiej - leśny region  
    5 Ziemia Łobesko-Drawska, leśny region 
    6 Dolina Dolnej Odry 
    7 Puszcza Wkrzańska 
    8 Ziemia Szczecińska 
    9 Puszcza Bukowa (Goleniów) 
    10 Ziemia Pyrzycka i Stargardzka 
    11 Ziemia Gorzowska, Kostrzyńska, fragment Ziemi Lubuskiej 
    12 Dolina Dolnej Warty i Środkowej Odry 
    13 Puszcza Notecka, część zachodnia 
    14 Ziemia Lubuska (Sulęcin, Krosno Odrzańskie, Międzyrzec) 
  B   Prusy Górne (Mazury) 
    1 Ziemia Ostródzka, Powiśle, Ziemia Lubawska 
    2 Ziemia Działdowska, pd. Ziemii Ostródzkiej 
    3 Mazury Południowe, Puszcza Mazurska  
    4 Mazury Środkowe (Szczytno, Kętrzyn. Giżycko, Węgorzewo, Bartoszyce, Braniewo) 
    5 Mazury Wschodnie 
    6 Ziemia Piska, Puszcza Piska (Pisz, Mikołajki, Orzysz) 
  C   Ziemie polskie zajęte przez zabór pruski 
    1 Pomorze Gdańskie 
    2 Pomorze Gdańskie, Kaszuby 
    3 Pomorze Gdańskie, aglomeracja trójmiasta i Władysławowa 
    4 Żuławy 
    5 Warmia pn. 
    6 Ziemia Sztumska 
    7 Warmia południowo-zachodnia 
    8 Bory Tucholskie, Kociewie, Kaszuby zachodnie 
    9 Ziemia Wałecka i Pilska (Krajna) 
    10 Ziemia Bydgoska (Krajna) 
    11 Ziemia Chełmińska 
    12 Dolina Dolnej Noteci 
    13 Dolina Dolnej Wisły i Środkowej Noteci 
    14 Puszcza Notecka 
    15 Wielkopolska 
    16 Zachodnia część Kujaw 
    17 Wielkopolska zach. (Międzyrzec, Nowy Tomyśl) 
    18 Wielkopolska południowo-zachodnia (Leszno, Wolsztyn) Ziemia Leszczyńska  
    19 Poznań wraz ze strefą podmiejską 
    20 Zach. część Ziemi Wieluńskiej (Ostrzeszów, Kępno, Wieruszów) 
  D   Dolny Śląsk i Wschodnie Łużyce 
    1 Pogranicze Wielkopolsko-Śląskie (Świebodzin - Wschowa) 
    2 Dolne Łużyce 
    3 Ziemia Zielonogórska i Lubińska 
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    4 Dory Dolnośląskie, fragment Górnych Łużyc 
    5 Fragment Górnych Łużyc, Ziemia Kłodzka, Pogórze Sudeckie 
    6 Sudety (Karkonosze) 
    7 Ziemia Wrocławska 
    8 Ziemia Milicka, Międzyborska, Sycowska 
    9 Sudety Wschodnie (Masyw Śnieżnika) 
  E   Górny Śląsk 
    1 Górny Śląsk, Ziemia Kluczborska 
    2 Ziemia Opolska 
    3 Leśny region między Olesnem a Lublińcem 
    4 Ziemia Głubczcka, Nyska, Krapkowicka 
    5 Północny fragment Ziemi Opawskiej 
    6 Dolina Górnej Odry, Ziemia Raciborska (Gogolin, Kędzierzyn-Kożle, Racibórz) 
    7 Leśny region (Strzelce Opolskie) 
    8 Konurbacja katowicka, region przemysłowy 
II     Region Centralny i Wschodni (Zabór rosyjski) 
  A   Rdzennie ziemie polskie (Mazowsze, Świętokrzyskie, Lubelskie Kaliskie i Suwalszczyzna) 
    1 Suwalszczyzna 
    2 Fragment Puszczy Augustowskiej 

    3 Ziemia Rajgrodzka 
    4 Bagna Biebrzańskie 
    5 Ziemia Kolneńska, Łomżyńska i Grajewska 
    6 Kurpie Zielone 
    7 Ziemia Dobrzyńska 
    8 Ziemia Ciechanowska (Zawkrze) 
    9 Ziemia Płocka 
    10 Kurpie Białe 
    11 Ziemia Wyszkowska 
    12 Dolina Wisły środkowej z Puszczą Kampinoską 
    13 Fragment Ziemi Łęczyńskiej i Wielkopolski (Konin, Turek, Kutno, Łęczyca) 
    14 Ziemia Łowicka 
    15 Aglomeracja Warszawy 
    16 Ziemia Kołbielska, Ziemia Łukowska (Węgrów, Siedlce, Garwolin Łuków, Lubartów) 
    17 Ziemia Łukowska, Siedlecka, Lubartowska (Siedlce, Łuków, Ryki) 
    18 Słabo zaludniony region środkowej Warty (fragment pradoliny warszawsko-berlińskiej) 
    19 Ziemia Kaliska 
    20 Sieradz, Zduńska Wola 
    21 Aglomeracja Łodzi 
    22 Ziemia Rawska, Grójecka i Kozienicka 
    23 Ziemia Sieradzka i Wieluńska, Ziemia Opoczyńska 
    24 Jura Krakowsko-Częstochowska - część północna 
    25 Jura Krakowsko-Częstochowska - część południowa i środkowa 
    26 Zagłębie Dąbrowskie 
    27 Ziemia Nidziańska i Pińczowska (Włoszczowa, Jędrzejów, Pińczów, Pilica) 
    28 Ziemia Miechowska i Proszowicka 
    29 Ziemia Świętokrzyska, Staropolski Okręg Przemysłowy (Kielce) 

    30 Przemysłowo-leśny okręg (Skarżysko-Kamienna, Starachowice,  
Ostrowiec Świętokrzyski)  

    31 Ziemia Radomska 
    32 Zwoleń, Lipsko, wschodnia część Ziemi Radomskiej) 
    33 Ziemia Zwoleńska i Lipska 
    34 Ziemia Staszowska i Chmielnicka 
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    35 Ziemia Sandomierska 
    36 Północna część Ziemi Lubelskiej (Lublin-Kazimierz Dolny) 
    37 Ziemia Lubelska część środkowa i zachodnia 
    38 Roztocze - część zachodnie (leśna) 

  B   
Kraina Środkowo-Wschodnia (Podlasie, Chełmszczyzna, Zamojszczyzna, 
region nadbużański, włodawski, frament Polesia)  

    1 Ziemia Tykocińska (Zawady,Tykocin, Łapy)  

    2 
Wysokie Mazowieckie, Sokołów Podlaski, Łosice, Radzyń Podlaski,  
fragment Ziemi Łukowskiej  

    3 Region Nadbużański Ziemia Bialska 
    4 Ziemia Włodawska i północno-wschodnia część Ziemi Chełmskiej 
    5 Północno-wschodnia Ziemia Lubelska (Rejowiec, Łęczna) 
    6 Ziemia Chełmska i Zamojska 
    7 Ziemia Tyszowska 
    8 Roztocze Środkowe (lasy) 
    9 Ziemia Biłgorajska 
  C   Kraina Augustowska 
    1 Ziemia Augustowska 
    2 Puszcza Augustowska i górny odcinek doliny Biebrzy 
  D   Ziemie polskie włączone bezpośrednio do carstwa 
    1 Ziemia Drohicka 
    2 Ziemia Białostocka, Bielska, Sokólska 
    3 Puszcze Knyszyńska i Białowieska 

III     Galicja, Zabór Austriacki 
  A   Galicja zachodnia - południowo-zachodni fragment Małopolski 
    1 Ziemia Chrzanowsko-Oświęcimska (region przemysłowiy) 
    2 Ziemia Kruszowska 
    3 Ziemia Bielsko-Bialskai Wadowicka (region przemysłowy) 
    4 Ziemia Krakowska  
    5 Podhale, Ziemia Żywiecka, Nowotawska 
    6 Ziemia Sądecka 
    7 Pieniny i Gorce, Beskid Sądecki 
    8 Tatry 
    9 Ziemia Brzeska, Tarnowska 
    10 Ziemia Gorlicka, Jasielska, Staszowska, Ropczycka 
    11 Kotlina Sandomierska, Ziemia Kolbuszowska i Leżajska 
    12 Dolina Wisły, Dolnego Sanu i Wisłoki 
    13 okolice Klonowa 
  B   Region Południowo-Wschodni (Ziemia Przemyska, Krośnieńska, Rzeszowska, Sanocka) 
    1 Ziemia Sądecka (Szczawnica, Krynica) 
    2 Beskid Niski i Bieszczady 
    3 Ziemia Krośnieńska, Sanocka, Rzeszowska, Przemyska  
    4 Wyludniona część Ziemi Przemyskiej i Sanockiej 
    5 Wyludniona częśći Ziemi Sanockiej i Worka Bieszczadzkiego 
    6 Ziemia Lubaczowska 
    7 Roztocze Narolskie - Hrebenne 
    8 Fragment Ziemi Bełskiej 
  C   Śląsk Cieszyński 
    1 Śląsk Cieszyński, część podgórska, zurbanizowana 
    2 Śląsk Cieszyński,część górska, leśna 
  D   Orawa 
  E   Spisz 
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Po roku 1990 gospodarstwa państwowe sprywatyzowano – często rozpadły się, powracając do po-
przedniej struktury. Reformy fryderykańskie zmusiły do zmian zabudowy. Preferowano zabudowę zwartą 
(ale rozgęszczoną z uwagi na zagrożenia pożarowe), murowaną (cegła, mur pruski), o  dachach krytych 
dachówką lub blachą. Cmentarze wyprowadzono poza teren zabudowany. W miastach elementem 
charakterystycznym były już w XIX w. górujące nad nimi wieże ciśnień. Liczne były drobne zakłady 
przemysłowe, zakładane również w mniejszych miejscowościach. Reforma rolna dotyczyła również 
zmian sposobu uprawy roli (wcześnie wprowadzony płodozmian, nawożenie nawozami mineralnymi, 
wprowadzenie roślin przemysłowych, pastewnych, sadów). Budowano i modernizowano gęstą infrastruk-
turę drogową i kolejową, regulowano rzeki, budowano kanały, prowadzono melioracje i drenaż. Już  
w XVIII w. upaństwowiono większość lasów. Wprowadzono uprawę lasu (preferując gatunki szybko 
rosnące), przeprowadzono podział kompleksów siecią duktów.  

Ziemie należące do Prus cechują się uporządkowaną strukturą krajobrazu, staranną i nowoczesną 
gospodarką rolną, zwartą zabudową, rozwiniętą infrastrukturą. Cechą charakterystyczną (zgodnie  
z tradycją germańską) są wiekowe drzewa liściaste rosnące na granicach własności lub wokół siedliska.  
W krajobrazie kulturowym do dziś widoczne są wielkie kompozycje architektoniczno-gospodarcze po-
wstałe w wyniku działalności zakonów rycerskich (cystersów, joannitów, krzyżaków, templariuszy). 

I.A. Pomorze Zachodnie, Ziemia Lubuska – to kraina o długiej historii i licznych nakładających się 
warstwach kulturowych. W wielu miejscowościach zachowała się dawna struktura osadnictwa, niestety 
wiele zabytków architektonicznych (zwłaszcza w miastach) zniszczono w czasie licznych wojen, głównie 
II wojny światowej i bezpośrednio po niej. Region dawnego osadnictwa słowiańskiego, zasiedlony przez 
Pomorzan, Polan, Lubuszan. Aż do XVII w. niezależne Księstwo Wołogoskie (wielokrotnie dzielone i łączo-
ne) rządzone było przez Gryfitów, w następnych wiekach przynależność polityczna często ulegała zmianom 
(ziemie te pozostawały we władaniu Szwedów, Brandenburgii, Prus, od 1945 r. należą do Polski).  

Rozwój gospodarczy i zagospodarowanie ziem inspirowane były przez zakony rycerskie templariu-
szy, joannitów oraz przez cystersów. Przejście na protestantyzm spowodowało kasatę zakonów oraz 
przekształcenie kościołów w zbory. Słowiańska ludność stopniowo uległa germanizacji. W  XVII i XVIII w. 
kwitnący gospodarczo region niszczony był i wyludniony przez liczne wojny i najazdy. XIX-wieczne 
reformy gospodarcze doprowadziły do junkierskiej struktury krajobrazu, z dużym udziałem zwartych 
kompleksów leśnych. Lokalizacja wielkich majątków często pokrywała się z miejscami dawnych ośrod-
ków dóbr klasztornych i książęcych, utrwalając historyczną strukturę krajobrazu.  

Po II wojnie światowej przerwana została ciągłość kulturowa regionu, ludność niemiecką przesie-
dlono, napłynęli osadnicy z ziem polskich wyznający katolicyzm. Przybysze przez całe dziesięciolecia nie 
czuli się pewnie na nowej ziemi, nie inwestowali w nowe budynki, drogi, nie dbali o zabytki – skutkiem 
krajobrazowym jest zakonserwowanie fizjonomii osiedli. Również wielkoobszarowa struktura użytkowa-
nia ziemi, z dużym udziałem lasów została zachowana. Po zniszczeniach wojennych odbudowano mia-
sta, ale nie dbano o ocalałe dziedzictwo kulturowe, zachowało się niewiele zabytków architektonicznych 
(głównie sakralnych), budowle militarne i fortyfikacje (pochodzące z różnych epok), w stanie ruiny są 
zwykle charakterystyczne wieże Bismarcka. Region jest rzadko zasiedlony, ludność koncentruje się  
w dużych miastach (Szczecinie, Koszalinie, Słupsku) oraz wzdłuż wybrzeża Bałtyku.     

I.B.  Mazury – kraina wczesnośredniowiecznego osadnictwa ludów bałtyjskach – Prusów. Osadzo-
ny na tym terenie zakon krzyżacki spowodował, iż rdzenna ludność została wymordowana bądź zgermani-
zowana. Mazury w ciągu wieków przyjmowały liczne fale osadnicze, m.in. Niemców, Polaków, Holendrów.  

Na terenie Mazur powstało dobrze zorganizowane, ekspansywne (zarówno pod względem militar-
nym jak i reformowania gospodarki) państwo. Początkowo było to państwo Zakonu Krzyżackiego, póź-
niej Prusy Książęce, następnie jako Prusy Wschodnie weszło do Królestwa Prus i w II połowie XIX w. do 
Cesarstwa Niemieckiego. Był to region dobrze zagospodarowany, z bogatą infrastrukturą. Dominującą 
religię stanowił protestantyzm.  
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Obszar o przerwanej ciągłości krajobrazu kulturowego w wyniku eksterminacji ludności pochodzenia 
polskiego w czasie wojny i przesiedleń ludności niemieckiej po II wojnie światowej. Uległ znacznemu 
wyludnieniu. W czasie działań wojennych zniszczony w niewielkim stopniu – wsie i miasta zostały jednak 
spalone i zburzone (w kilkudziesięciu procentach) po wkroczeniu Armii Czerwonej. Zachowała się jun-
kierska struktura krajobrazów rolniczych, zwłaszcza w części północnej, natomiast w części południowej 
rozmywająca się w wyniku licznego napływu osadników z Kurpiów. W małym stopniu zmieniona została 
zwarta struktura osadnicza, przetrwało budownictwo murowane (cegła lub mur pruski, często podmu-
rówki z głazów narzutowych), w części południowej przybysze z Kurpiów budowali również z drewna.  
W miastach zachowane są budynki sakralne (zbory protestanckie przekształcone w kościoły), niekiedy 
zamki, podczas gdy historyczne centra miast w większości zostały zniszczone i odbudowane bezstylo-
wo. Nowym elementem krajobrazu jest liczna infrastruktura turystyczna i drugie domy (w układzie roz-
proszonym) zlokalizowane nad jeziorami.  

W całym regionie zidentyfikować można różnowiekowe krajobrazy warowne, na które składają się 
średniowieczne zamki, liczne twierdze, linie obronne, umocnienia, szańce, okopy, koszary itd. Znaczne 
tereny zostały zalesione.  

I.C. Warmia, Wielkopolska, Kujawy, Pomorze Gdańskie – w części północno-wschodniej jest to 
kraina zagospodarowana przez wczesnośredniowieczne osadnictwo Prusów, którzy mieli tam m.in. 
handlowe emporium Truso. Prusowie zostali w ciągu wieków wytępieni, zgermanizowani, rzadziej spoloni-
zowani. Pozostała część regionu została w podobnym czasie zasiedlona przez Słowian głównie Polan  
i Kujawian, którzy tworzyli tam zręby państwa polskiego ze stolicą w Gnieźnie. W późniejszym okresie funk-
cje centralne przejął Poznań. Poza ludnością polskojęzyczną rdzenną grupą również Kaszubi – narodo-
wość, która – czując się Polakami zachowała swój odrębny język, własną kulturę i folklor. W późniejszych 
okresach imigrowała tu liczna ludność napływowa różnych narodowości (m.in. Holendrzy, Żydzi, Niemcy). 
Dlatego też obszar charakteryzuje się specyficzną, regionalnie odmienną, mozaikową strukturą krajobrazu. 
Jest fizjonomicznie zróżnicowany wewnętrznie, w krajobrazie kulturowym wyróżniają się Warmia, Pomorze 
Gdańskie, Wielkopolska i Kujawy oraz jednostka niższego rzędu, ale bardzo specyficzna - Żuławy.  

Kraina I.C. ma charakter głównie rolniczy, przeważają gospodarstwa średniej wielkości. Rolnictwo 
towarowe i dochodowe dzięki starannej uprawie ziemi, wysokiej kulturze rolnej, specjalizacji oraz rozwi-
niętej infrastrukturze towarzyszącej (melioracje, sieć komunikacyjna, zakłady przetwórstwa itd.). Region 
ten był od dawna gęsto zasiedlony. Zachowało się wiele historycznych układów wsi i miast. Dominuje 
osadnictwo zwarte (wyjątkiem stanowią Kujawy). Budynki murowane (głównie z cegły), na wybrzeżu (na 
Kaszubach) również szachulcowe. W architekturze regionu występuje wiele nawarstwień kulturowych  
z różnych epok i stylów. Po potopie szwedzkim liczne świątynie odbudowano w stylu barokowym. Lud-
ność wyznaje głównie katolicyzm (co w krajobrazie widać po licznych świątkach, kalwariach, krzyżach 
przydrożnych), w miastach i na Żuławach zachowały się zbory protestanckie. Nieliczne synagogi (roz-
siane po całym regionie) świadczą o dawniej mieszkających tu Żydach. Specyficzny krajobraz kulturowy 
powstał na Żuławach, dominuje tam uporządkowany pocięty równomierną siecią kanałów i ciągami 
zadrzewień krajobraz hydrotechniczny (olenderski). Podobnie wyglądające, enklawy krajobrazów hydro-
technicznych występują też w dolinach Wisły, Warty i Noteci. Duże kompleksy leśne na obszarach san-
drowych oraz w pradolinie toruńsko-eberswaldzkiej oddzielają Pomorze Gdańskie i Pomorze Zachodnie 
od Kujaw i Wielkopolski. 

I.D. Dolny Śląsk i fragment Łużyc – kraina dawnego wczesnośredniowiecznego osadnictwa słowiań-
skiego (Ślężan i Łużyczan), gęsto zasiedlony. Pas żyznych gleb zagospodarowano rolniczo już we wcze-
snym średniowieczu, zaś Sudety i ich przedgórza od wieków były centrum górnictwa. Krajobraz kulturowy 
bogaty i zróżnicowany, z bardzo licznymi nawarstwieniami kulturowymi pochodzącymi z różnych wieków.  

Jest to obszar w większości rolniczy o wielkoobszarowej strukturze krajobrazu, osadnictwie zwar-
tym. Często z zachowanymi lokacyjnymi strukturami wsi i miast. W Sudetach i w pasie pogranicznym 
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między osadnictwem Ślężan i Łużyczan zachowane zostały trwałe pasy leśne. Śląsk został objęty refor-
macją wcześnie (w XVI w.) oraz kontrreformacją (świadczą o tym świątynie w stylu barokowym). Częste 
zmiany przynależności politycznej (Polska piastowska, potem księstwa Piastów Śląskich pod zwierzch-
nictwem Czech, następnie włączony do Czech, Austrii, Prus, Polski) i zmiany religii władców spowodo-
wały różnorodność wyznaniową mieszkańców. Na Śląsku wytworzyła się specyficzna forma tolerancji 
(świątynie łaski i świątynie pokoju, umożliwiające protestantom pozostanie przy swoim wyznaniu  
w czasach, gdy dominował katolicyzm). W ciągu wieków ludność słowiańska uległa germanizacji. Obszar 
o przerwanej ciągłości krajobrazu kulturowego w wyniku przesiedleń po II wojnie światowej. W czasie 
działań wojennych i w okresie bezpośrednio po wojnie miasta i wsie oraz infrastruktura zniszczone zo-
stały w różnym stopniu.  

Powojenne zasiedlenie nie wyrównało ubytków demograficznych, a Sudety od kilkudziesięciu lat 
znów się wyludniają.  Większość pasm górskich jest zalesiona, części drzewostanów w Sudetach 
(zwłaszcza w Górach Izerskich) uległa uszkodzeniom w wyniku zanieczyszczenia powietrza i nasadze-
niom monokultur świerkowych w reglu dolnym.  

I.E. Górny Śląsk – to kraina dwudzielna obejmująca rolniczą Opolszczyznę i przemysłowy obszar 
Górnego Śląska (I.E.8.) – już w początkach tworzenia państwowości piastowskiej zasiedlony przez 
Ślązaków, którzy mimo burzliwych dziejów obszaru5 w małym stopniu ulegli germanizacji i w większości 
zachowali wiarę katolicką. Zasiedlenie i zagospodarowanie dawne (zwłaszcza w części zachodniej 
rolniczej), zachowane od średniowiecza zabytki architektury i dawne struktury osadnicze. Dominuje 
wielkopowierzchniowa struktura użytków rolnych.  

W północnym  i południowo-wschodnim fragmencie regionu znaczne powierzchnie zajmują lasy. 
Część przemysłowa (zajmująca ok.1/5 powierzchni regionu), jest gęsto zasiedlona. Stanowi ona obszar 
zurbanizowany już od XVIII w., głównie jednak w XIX stuleciu. Środowisko przyrodnicze zostało tam 
silnie przekształcone, a nawet zdewastowane. Charakterystyczną cechą krajobrazu jest mozaika obsza-
rów zurbanizowanych, hałd, wyrobisk i nieużytków oraz rozdrobnionych gospodarstw rolnych, ogródków 
działkowych i zdegradowanych kompleksów leśnych. 

II Ziemie Polski centralnej i wschodniej (zabór rosyjski). Jest to prowincja zróżnicowana pod 
względem czasu zasiedlenia: we wczesnym średniowieczu Małopolanie zagospodarowali jej południe,  
a Kujawiacy i Wielkopolanie ziemie zachodnie; później osadnictwo Mazowszan objęło centrum i wschód. 
Dopiero od XVI w. zwarte zasiedlenie objęło Podlasie, Polesie i Kurpie.  

Część wschodnia regionu ma wyraźne cechy pogranicza kulturowo–narodowościowego. Była ona 
przedmiotem konfliktów granicznych między Polską, Rusią a Litwą. Ponieważ w I Rzeczypospolitej przez 
wieki przestrzegano zasad tolerancji wyznaniowej, poszczególne grupy mogły kultywować swoje wyzna-
nie i tradycje. Wachlarz wyznań obejmował katolicyzm rzymski i unitów, prawosławie, protestantyzm 
(różne odłamy), judaizm, islam. W efekcie krajobraz kulturowy regionu jest bardzo zróżnicowany, cha-
rakteryzuje się zmienną „miąższością” nawarstwień. 

Już w pierwszym ćwierćwieczu XIX w. przeprowadzono reformę w leśnictwie, przejmując na wła-
sność cara kompleksy leśne. Reformy te miały podobny zakres jak w Prusach. Natomiast uwłaszczenie 
i reformy rolnictwa w carstwie przeprowadzono bardzo późno – w Królestwie Kongresowym dopiero po 
1864 r. (na ziemiach bezpośrednio wcielonych do carstwa po 1861).  

W Kongresówce grupą uprzywilejowaną byli chłopi, którzy otrzymali wolność i ziemię, utrzymując 
prawo podziału gruntów między spadkobierców, natomiast tracąc przywilej serwitutów. Konsekwencją 
było postępujące rozdrobnienie gruntów i rozproszenie zabudowy. Mechanizacja i modernizacja rolnic-
                                                      
5 Historia polityczna podobna jak Dolnego Śląska, z tym, że po powstaniach śląskich część regionu w okresie międzywojennym 
należała – z zachowaniem autonomii - do Polski. Po II wojnie światowej ciągłość kulturowa uległa zaburzeniu (część mieszkań-
ców uciekła, bądź została wysiedlona, potomkowie dawnych mieszkańców i ludność napływowa często odmiennie określają 
swoją przynależność narodową i narodowościową), ale nie drastycznie przerwaniu.  
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twa miały ograniczony zasięg, nie doszło też do likwidacji trójpolówki. Efektami krajobrazowymi są drob-
nomozaikowa struktura, rozproszone osadnictwo, powszechność zabudowy drewnianej. Zachowane 
zostały duże kompleksy puszczańskie. Region znacznie ucierpiał w czasie obu wojen światowych. 

Współcześnie na wielu fragmentach tego rozległego regionu widoczna jest specjalizacja w rolnic-
twie: np. na północnym Mazowszu i Podlasiu hodowlana ogromne, dobrze utrzymane obszary łąk  
i pastwisk, na południu Mazowsza kompleksy sadów, koło Krasnegostawu chmielniki itd. 

 II.A. Region centralny – jest to region bardzo rozległy, w skład którego wchodzą: Mazowsze, pół-
nocna część Małopolski (Świętokrzyskie, północna część Ziemi Krakowskiej, zachodnia Lubelszczyzna), 
ale także Ziemia Kaliska, część Kujaw oraz Suwalszczyzna. Stanowił centralne i zachodnie prowincje  
I Rzeczpospolitej (tylko Suwalszczyzna była w Wielkim Księstwie Litewskim), wchodził w skład Księstwa 
Warszawskiego, Królestwa Polskiego (po kongresie wiedeńskim), II Rzeczpospolitej. Zasiedlony przez 
Mazowszan, Małopolan, Kujawiaków, Wielkopolan, w zasiedlaniu Ziemi Suwalskiej udział mieli również 
Jaćwingowie i Litwini.  

Większość terenu (zwłaszcza w części północnej i wschodniej) cechuje się rozproszonym osadnic-
twem oraz stosunkowo rzadką siecią dróg i kolei. Za wyjątkiem fragmentów Ziemi Świętokrzyskiej i Ziemi 
Krakowskiej bardzo długo dominowało niskie, jednokondygnacyjne budownictwo drewniane. Architektura 
drewniana była regionalnie zróżnicowana (często bogato zdobiona), dziś jest ona wypierana przez bez-
stylowe budynki murowane. Natomiast w południowym fragmencie regionu dominowała zabudowa mie-
szana, częściowo murowana i drewniana (wyodrębnił się specyficzny styl zabudowy). Wykorzystywano 
lokalne kamienie (wapienie i piaskowce) oraz cegłę.  

W części południowej od najdawniejszych czasów prowadzono działalność górniczą, ślady dawnej i 
współczesnej eksploatacji są tam wyraźną cechą krajobrazów kulturowych. Od XVIII w. powstawały 
zagłębia górnicze i okręgi przemysłowe: np Staropolski Okręg Przemysłowy, okręg Łodzi, Żyrardowa, 
Zagłębia Dąbrowskiego. Zabudowa przemysłowa stanowi charakterystyczny element krajobrazu kultu-
rowego. W centrum regionu, wzdłuż koncentrycznie zbiegającej się w stolicy sieci komunikacyjnej, zloka-
lizowano liczne miasta i miejscowość. Powstała gwiaździstego kształtu rozległa aglomeracja Warszawy. 

Region ma w znacznej charakter rolniczy, charakteryzuje się drobno-mozaikową strukturą krajobra-
zu. Duże kompleksy leśne występują w  północno-wschodniej jego części. W tradycyjnym rolnictwie 
wyodrębniły się tereny wyspecjalizowane, np. w dorzeczu Narwi obszar hodowli bydła mlecznego, ob-
szary sadownicze w Ziemi Rawskiej, Grójeckiej, dolinie Wisły to, zaś na Kujawach, Ziemi Łowickiej  
i Błońskiej dużą rolę odgrywa uprawa zbóż i warzyw.  

Dominującą religią od wieków jest katolicyzm, w krajobrazie dobrze widoczne są budowle sakralne  
i liczna mała architektura sakralna. 

II.B. Region Środkowo-Wschodni (Chełmszczyzna, Zamojszczyzna,  nadbużański, włodaw-
ski, fragment Podlasia). Jest to obszar przenikania się kultur i narodowości, żywiołu głównie polskiego  
i ukraińskiego, chrześcijaństwa: katolicyzmu w obrządku łacińskim i unickim oraz prawosławia. Polsko-
ruska rywalizacja o te ziemie rozpoczęła się w początkach XI w., ostatecznie zostały one dołączone do 
Polski w XIV stuleciu. Konflikty narodowo-religijne odżyły w czasie zaborów, gdy unitów na siłę starano 
się włączyć do cerkwi prawosławnej, szczególnie silnie wybuchły w czasie II wojny światowej i kilka lat po 
niej. Był to okres przesiedleń i eksterminacji. W krajobrazie zachowały się kościoły, nieliczne cerkwie,  
a także mała architektura sakralna i cmentarze obu wyznań. Ślady bytności wyznawców judaizmu licznie 
zamieszkujących teren, a wymordowanych przez nazistów, są nieliczne. Dziś ludność wyznaje głównie 
katolicyzm w obrządku rzymskim (nieliczni mieszkańcy unickim) oraz prawosławie. Dziś region przestał być 
pograniczem kulturowym, ma cechy krajobrazu zamarłych kultur (wg terminologii M. Dobrowolskiej 1948). 

Obszar wykorzystywany jest rolniczo, starannie uprawiany. Układ użytków odzwierciedlający zróż-
nicowanie siedlisk, charakteryzuje drobno-mozaikowa struktura. Miejscami zachowały się linearne ukła-
dy pól, miedz i czyżni tworzące malownicze „pasiaki”. W wielu wsiach Podlasia zachowana została 
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drewniana zabudowa, dawny układ budynków i użytków rolnych wprowadzony przez reformę włóczną 
królowej Bony. Kontrastują z wielkimi kompleksami łąk i pastwisk w dolinach rzek oraz rozległymi komplek-
sami lasów. Pas wzdłuż granicy państwowej wyludnia się, nie użytkowane pola i łąki zarastają lasem.  

II.C. Kraina augustowska. Obejmuje niewielki region zamieszkany w przeszłości przez ludność 
głównie katolicką. Ślady prawosławia są jednak niemal całkowicie zatarte, bowiem jego wyznawcy przed 
rozbiorami przyjęli unię, a następnie przeszli na obrządek łaciński. Późniejsze dzieje były podobne jak 
sąsiedniej Ziemi Suwalskiej. Dziś niewielki region II.C ma cechy krajobrazu kulturowego pokrewne 
wszystkim pozostałym obszarom dawnego zaboru rosyjskiego. W jego skład wchodzi duży kompleks 
leśny Puszczy Augustowskiej. 

II.D. Ziemie Białostocka, Drohicka, Sokólska, Bielska, Knyszyńska. Jest to kraina puszczańska, 
późno zasiedlona i zagospodarowana rolniczo (XVI-XVII w.), jeszcze dziś wielkie kompleksy leśne domi-
nują w krajobrazie. Obszar zróżnicowania religijnego, przenikania się kultur i narodowości, żywiołu głównie 
polskiego oraz białoruskiego i ukraińskiego, katolicyzmu oraz prawosławia. Rusini stanowią liczną mniej-
szość wśród ludności (słychać to w charakterystycznym zaśpiewie). Procent wyznawców prawosławia jest 
większy niż deklarowany odsetek Białorusinów i Ukraińców, wielu Polaków również jest jego wyznawcami.  

Od wieków w miastach i miasteczkach zamieszkiwały też liczne wspólnoty żydowskie. W rejonie 
Kruszynian osiedlili się Tatarzy, którzy pozostali przy swojej religii – islamie. Region dawniej należał do 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, Do Korony włączony został w XVI w.. Po pokoju w Tylży (w 1807 r.) 
wcielono go do carstwa. Ludność szczególnie intensywnie była rusyfikowana, a kościół katolicki zwal-
czany. W czasie II wojny światowej Żydzi zostali wymordowani przez hitlerowców, synagogi i kirkuty 
zniszczone, co spowodowało upadek wielu miasteczek. Po wojnie z regionu nastąpił znaczący odpływ 
ludności (do miast i do innych części kraju), obecnie emigracja powoduje szczególnie silne wyludnianie 
się pasa wzdłuż granicy państwa. 

 Głównym materiałem budowlanym na wsiach i miastach było drewno. Do dziś w wielu miejscach 
zachowała się pięknie zdobiona charakterystyczna architektura drewniana bogato zdobiona, regularny 
układ siedlisk z czasów lokacji wsi i struktura użytków rolnych. W regionie pielęgnowane są lokalny 
folklor i gwara.   

III Galicja zachodnia (dawny zabór austriacki) – jest to region głównie wyżynny,  podgórski i gór-
ski, w nieznacznym tylko stopniu nizinny. Jego „obszar rdzeniowy” był gęsto zasiedlony od wczesnego 
średniowiecza przez Małopolan. Stamtąd osadnictwo stopniowo wkraczało dolinami coraz wyżej na 
wzniesienia, czemu towarzyszyło karczowanie lasów. Tereny górskie zagospodarowane i zasiedlone 
zostały znacznie później, dopiero w XVI-XVII w., przyczyniły się do tego napływ Rusinów (od dawna 
zamieszkujących wschodnie krańce regionu) i pasterzy wołoskich. Dziś jest to region, poza kilku frag-
mentami, bardzo gęsto zaludniony, z licznymi dobrze wykształconymi ośrodkami miejskimi. Główne 
miasto to Kraków, dawna stolica Polski. Dobrze widoczna jest wielowarstwowa struktura krajobrazu 
kulturowego, wsie i miasteczka zachowały w znacznym stopniu historyczne układy zabudowy i rozpla-
nowanie gruntów. Wsie w górach i na pogórzu są zwarte (ulicówki lub rzędówki), na terenach wyżynnych 
często wielodrożnice i ulicówki, znaczny jest tam udział zabudowy rozproszonej. Mimo wojen, w regionie 
przetrwało wiele zabytków architektonicznych z różnych epok, reprezentujących różne style architektonicz-
ne. Dużą role odegrał w tym fakt znacznego udziału zabudowy murowanej (kamiennej lub ceglanej). Jedy-
nie w górach głównym budulcem było i jest drewno. Historycznie głównymi wyznaniami mieszkańców były: 
katolicyzm obrządku łacińskiego i unickiego, prawosławie oraz judaizm, dziś dominuje katolicyzm. 

Region od średniowiecza specjalizował się w górnictwie soli (Wieliczka, Bochnia) oraz rozproszo-
nym wydobyciu i przetwórstwie żelaza, od XIX w. na Podkarpaciu wydobywano ropę naftową. Wielki 
przemysł zlokalizowano w XIX i XX w. tworząc dwa okręgi, oba położone peryferyjnie i w znacznej części 
leżące na terenie sąsiednich regionów: Krakowsko-Śląski i Centralny Okręg Przemysłowy. Prócz tego 
powstało szereg ośrodków przemysłowych o znaczeniu co najmniej regionalnym. 
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Dominuje drobno-mozaikowa struktura krajobrazu, uwarunkowana zarówno sposobem uwłaszcze-
nia chłopów sankcjonującym prawo podziału gruntów miedzy spadkobierców (reformy przeprowadzone  
w połowie XIX w.), przeludnieniem wsi, jak i zdeterminowana urozmaiconą rzeźbą terenu. Dziś rolnictwo 
wycofało się z obszarów o najmniej korzystnych warunkach, m.in. zrezygnowano z wypasu owiec w górach. 
Na opuszczone tereny ponownie wkroczył las. Kompleksy leśne rosną w Karpatach, głównie Karpatach 
Wschodnich, w Kotlinie Sandomierskiej i na Roztoczu Wschodnim. Zwłaszcza w zachodniej części drzewo-
stanów Karpat uległa uszkodzeniom w wyniku zanieczyszczenia powietrza i nasadzeniom świerkowych  
w reglu dolnym. Halizny w partiach szczytowych są charakterystycznym elementem krajobrazu. Najcenniej-
sze przyrodniczo tereny objęto ochroną prawną w formie parków narodowych i krajobrazowych. 

Wyludnienie wielu obszarów miało podłoże polityczno-narodowościowe. Ludność pochodzenia 
ukraińskiego została przesiedlona w czasie i bezpośrednio po II wojnie światowej. Ludność żydowska, 
która licznie zamieszkiwała miasteczka na Pogórzu, została wymordowana przez nazistów.  

III.A. Południowo-zachodnia Małopolska: Ziemia Krakowska, Brzeska,  Tarnowska, Sądecka, część 
Gorlickiej, Staszowska, Żywiecczyzna, Podhale. Region zasiedlony już we wczesnym średniowieczu 
przez Małopolan. Po najazdach tatarskich, które wyludniły całą Małopolskę, ściągnięto osadników  
z różnych stron, m.in. liczne grupy Niemców, Czechów, ale także i in. (np. Ormian). Kazimierz Wielki 
pozwolił na osadnictwo Żydów w miastach królewskich. Zasiedlenie i zagospodarowanie gór nastąpiło w 
XVI i XVII w.. Ludność góralska powstała z wymieszania ludności polskiej i nielicznej grupy pasterzy 
wołoskich, od których przejęto liczne wzorce kulturowe, np. na Podhalu i Żywiecczyźnie.  

Ziemia Krakowska i Kraków w dobie renesansu pełniły kluczową rolę w I Rzeczpospolitej, tak ze 
względów politycznych, administracyjnych, gospodarczych jak i kulturowych (Uniwersytet Jagielloński). 
Szczęśliwie, liczne wojny (w tym II wojna światowa) w stosunkowo małym stopniu zniszczyły zasoby kultu-
rowe regionu, zachowało się wiele zabytkowych obiektów i układów architektonicznych. Wielowarstwowy 
krajobraz kulturowy regionu, mający mozaikową strukturę, tworzą pola uprawne, sady i użytki zielone, lasy 
oraz gęsto rozsiane obszary zabudowane. Krajobraz ten ma wyraźne cechy długotrwałej ludzkiej.  

Dawniej głównym szlakiem komunikacyjno-transportowym była Wisła i jej dopływy (dziś nieżeglow-
na). Poza górami infrastruktura drogowa była i jest dość gęsta. Przebieg dróg (nawet współcześnie 
budowanych) nawiązuje do dawnych traktów. W wielu miejscowościach, ale głównie w Krakowie i na 
zachód od tego miasta, rozwinął się w XIX i XX w. przemysł. 

III.B. Kraina Południowo-Wschodnia (Ziemie Sanocka, Przemyska, Rzeszowska, Lubaczowska, 
fragment Ziemi Leżajskiej i Bełskiej, Beskid Sądecki, Niski i Bieszczady). Obszar zróżnicowany religijnie  
i narodowościowo, teren przenikania i ścierania żywiołu polskiego oraz ukraińskiego, katolicyzmu oraz 
prawosławia. Część podgórska została zasiedlona i zagospodarowana rolniczo już we wczesnym śre-
dniowieczu, głównie przez katolicką ludność małopolską, ale także Rusinów, część górska, puszczańska 
zasiedlona została później przez pasterzy wołoskich oraz Łemków i Bojków. Rywalizacja o ten region 
trwa od wieków, poczynając od sporów o Grody Czerwieńskie, aż po wojnę z UPA, eksterminacje ludno-
ści,  przesiedlenia i wysiedlenia Ukraińców m. in. w ramach akcji ”Wisła”. W efekcie znaczne partie gór  
i pogórzy zostały wysiedlone (Ziemia Przemyska, Bieszczady, Beskid Niski) i zarosły lasem. Na konflikt 
narodowy nakładają się animozje religijne. 

W krajobrazie kulturowym widoczne są ślady dawnego gospodarowania, i dawnej kultury mieszkań-
ców. Znaczną część wyludnionego obszaru gór objęto ochroną, włączając te tereny do parków narodo-
wych i krajobrazowych. Część przedgórska użytkowana jest rolniczo. 

III.C. Śląsk Cieszyński – są to ziemie piastowskie zasiedlone we wczesnym średniowieczu (księ-
stwo cieszyńskie), od wieków obszar sporny z Czechami. Znaczna część ludności wyznaje protestan-
tyzm (ewangelicy augsburscy). Północny fragment regionu jest gęsto zasiedlony, zurbanizowany  
i uprzemysłowiony, z dużymi ośrodkami miejskimi Bielsko-Biała (Biała do I rozbioru wchodziła w skład 
księstwa oświęcimskiego i należała do Polski) i Cieszyn. W części południowej, górskiej porośniętej 
przez lasy, osadnictwo jest rzadkie, wsie nadal mają zabudowę w większości drewnianą.  
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III. D. Orawa – w granicach Polski leży niewielki fragment tej krainy historycznej, zamieszkany 
głównie przez Polaków (oraz mniejszość słowacką). Początki tworzenia się miejscowej grupie  etnicznej 
dało osiedlanie się  pasterzy wołoskich (przybyłych w XVI w.). Ludność kultywuje folklor, sztukę i rzemio-
sło ludowe, zachowuje tradycyjną drewnianą zabudowę. Zarówno po polskiej, jak i słowackiej stronie, 
region nastawiony jest na turystykę. Fragment Orawy przyznano Polsce po I wojnie światowej, później 
granice ulegały przesunięciom.  

 III. E. Spisz – to kraina historyczna, której obecnie niewielki tylko fragment, przyznany Polsce po  
I wojnie światowej, znajduje się w granicach naszego kraju. Starostwo spiskie znalazło się w I Rzeczpo-
spolitej w wyniku nie wykupionego zastawu królów węgierskich, po trzy i pół wieku Ziemia Spiska ode-
rwana została w 1769 r. w wyniku najazdu austriackiego. Region zamieszkuje ludność góralska powstała 
z wymieszania pasterzy wołoskich, ludności polskiej, słowackiej i węgierskiej. Spisz zachował odrębność 
kulturową (Spiszacy), specyficzne drewniane budownictwo, rozwinięte rzemiosło, sztukę ludową.   

Dyskusja wyników i wnioski 

Zaproponowana regionalizacja historyczno-kulturowa przeprowadzona została konsekwentnie 
zgodnie ze sformułowanymi kryteriami. Oczywiście przyjmując inne założenia wyjściowe podział byłby 
prawdopodobnie różny. 

Przyjęte kryteria najlepiej (zdaniem autorki) odzwierciedlają współczesny podział na krajobrazy hi-
storyczno-kulturowe. Mimo, iż w sformułowanych kryteriach explicite nie znalazła się struktura krajobra-
zu i przestrzenna zmienność użytkowania ziemi obie te cechy zostały uwzględnione. Są one wyznaczni-
kami krajobrazów powstałych w poszczególnych zaborach, są bezpośrednio związane ze współczesną 
strukturą osadnictwa. Stanowią jedną z cech charakteryzujących poszczególne ziemie. 

Możliwe, że uzasadnione byłoby wprowadzenie dodatkowego – czwartego –  szczebla regionalizacji 
między KRAINAMI i ZIEMIAMI. Pozwoliłby to na podkreślenie istnienia granic dużych jednostek histo-
rycznych takich jak Warmia, Podlasie, Kujawy czy Mazowsze. Jednak współcześnie delimitacja tej rangi 
granic z uwagi na zaawansowanie procesów unifikacji krajobrazu w ciągu XIX i XX w., byłoby na wielu 
odcinkach bardzo trudna.  

Na mapie regionów historyczno-kylturowych żaden z zasięgów nie nawiązuje bezpośrednio do 
zróżnicowania warunków przyrodniczych (rzeźby terenu, hydrografii, czy żyzności gleb). Środowisko 
przyrodnicze jest bazą (podstawą), na której tworzyły się krajobrazy kulturowe. W ciągu wieków człowiek 
wykorzystywał środowisko w najrozmaitszy sposób, jednocześnie dostosowywał swoją działalność do 
możliwości jakie oferowała przyroda. Dlatego zróżnicowania rzeźby terenu, gleb, czy stosunków wod-
nych nie powinno być – zdaniem autorki – podstawą podziału, ponieważ trudno ich terytorialne zróżni-
cowanie precyzyjnie odczytać we współczesnym krajobrazie kulturowym bezpośrednio, ale w wielu 
przypadkach trzeba je interpretować z mapy (Ryc. 5). W proponowanej regionalizacji historyczno-
kulturowej (na poziomie ziem) obszary o niesprzyjających warunkach przyrodniczych (górskie, podmo-
kłe, zabagnione, lub narażone na częste powodzie, a także te o nieurodzajnych glebach) są słabo za-
ludnione, lub bezludne. Obszary te, z punktu widzenia historii i kultury, stanowiły barierę, naturalną 
granicę, pełniły funkcje obronne. Tereny górskie, podgórskie i wyżynne – o urozmaiconej rzeźbie – 
wyróżniają się bardzo wyraźnie na mapie osadnictwa (Ryc. 4.) długimi, dużymi wsiami (głównie typu 
ulicówek, rzędówek, łańcuchówek),  o układzie nawiązującym do układu dolin. Zróżnicowanie warunków 
przyrodniczych ma więc swoje odzwierciedlenie w innych cechach krajobrazów kulturowych, które  
w niniejszym opracowaniu odgrywały kluczową rolę. 

Podział na współczesne regiony historyczno-kulturowe nie jest i nie może być tożsamy z regionali-
zacją historyczną kraju, bowiem opracowania te mają odrębny przedmiot analiz, brak też ich zgodności 
czasowej. Warto jest jednak porównać obie mapy, dla łatwiejszej identyfikacji zasięgów i obserwacji 
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zbieżności. Na Ryc. 6. nałożono na siebie syntetyczny (abstrahujący od zmienności w czasie zasięgu 
terytorialnego jednostek) podział na regiony historyczne Polski i prezentowaną na Ryc. 5 regionalizację 
historyczno-kulturową. Szczegółowy przebieg granic dawnych województw Rzeczypospolitej i wyróżnio-
nych regionów historyczno-kulturowych bywa odmienny, bowiem nieustannie zachodzące procesy poli-
tyczne, społeczno-kulturowe i gospodarcze modyfikują zasięgi, zacierają specyfikę obszarów. Odręb-
ność niektórych dawnych regionów historyczno-kulturowych obecnie praktycznie całkowicie zanikła i nie 
zaznacza się już w krajobrazie kulturowym (np. na terenie Polski część dawnych Łużyc wchłonięta zo-
stała przez Śląsk). W ramach jednolitej polityki gospodarczej prowadzonej przez zaborców w znacznym 
stopniu zatarciu uległy różnice kulturowe między Mazowszem a Małopolską, obecnie nie można mówić  
o istnieniu granicy w krajobrazie, jest bardzo szeroka strefa przejścia. Zatarły się różnice między Pomo-
rzem Zachodnim i Gdańskim, między Warmią a Mazurami, rozmyła się wschodnia granica Mazowsza. 
Jednocześnie dawniej jednorodne Kujawy uległy wyraźnemu zróżnicowaniu, w wyniku podzielenia grani-
cą rozbiorową. Ziemia Kaliska dawniej jednoznacznie należąca do Wielkopolski upodobniła się krajobra-
zowo do Prowincji Centralnej.  

 

 
 
Ryc. 6. Regionalizacja historyczno-kulturowa Polski, na tle regionów historyczno-geograficznych (Źródło: 
http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=289&nomenu=1): 1 – granice prowincji; 2 – granice krain; 3 – granice 
ziem; Regiony historyczno-geograficzne:  4 – Pomorze Zachodnie; 5 – Pomorze Gdańskie; 6 – Prusy Wschodnie;  
7 – Warmia; 8 – Podlasie; 9 – Mazowsze; 10 – Ziemia Chełmińska; 11 – Ziemia Dobrzyńska; 12 – Kujawy; 13 – 
Wielkopolska; 14 – Ziemia Lubuska; 15 – Łużyce; 16 – Dolny Śląsk; 17 – Ziemia Łęczyńska, Sieradzka i Wieluńska; 
18 – Górny Śląsk; 19 – Śląsk Cieszyński; 20 – Małopolska; 21 – Orawa; 22 – Spisz 
Fig. 6. Historic-cultural regionalization of Poland, compared to historic-geographical regions (Source: 
http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=289&nomenu=1): 1 – provincial boundaries; 2 – district borders; 3 – land 
borders; names of  historic- geographical regions – as in Polish text 
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Na Ryc. 5 przedstawiono stan współczesny, więc granice dawnych regionów kulturowych zostały 
pominięte, a bogatą historię regionu uwzględniono w opisie jednostek. Także odrębność Chełmszczyzny 
po serii przesiedleń ludności zaznacza się dziś właściwie już tylko w strukturze krajobrazu, dawnej archi-
tekturze i nazwach własnych. We wspomnieniach mieszkańców pozostała pamięć o wielokulturowość 
regionu. Procesy te świadczą o postępującej uniformizacji kulturowej. Z drugiej jednak strony zaznaczyć 
trzeba obecność procesów przeciwstawnych: tworzą się nowe struktury przestrzenne, kształtują nowe 
poczucia odrębności, powstają nowe regiony, z których to procesów nie w pełni zdajemy sobie sprawę.   
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