
Regionalizacja historyczno-kulturowa 
Polski

Współczesne krajobrazy kulturowe



Wszelka regionalizacja krajobrazów kulturowych wymaga 
poczwórnej akceptacji:

• zaakceptowania jednej z rozlicznych definicji krajobrazu 
kulturowego,

• zaakceptowania, że nie tylko Natura, lecz także Cultura non 
facit saltus,

• akceptacji faktu, że regionalizacja krajobrazów kulturowych 
nie jest identyczna z regionalizacją kultur,

• akceptacji faktu, że regionalizacja krajobrazów kulturowych 
nie jest identyczna z innymi regionalizacjami krajobrazowymi.

Warunki sine qua non



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”





Dolina Dolnej Wisły1



Przyjęto przegl ądow ą szczegółowo ść opracowania ,                         
skale 1:1 000 000, lub 1:1 500 000. 

Zaproponowany podział odnosi się do terytorialnego zróżnicowania 
materialnych  przejawów  kultury  i przestrzennych  aspektów  historii              
w obr ębie współczesnego terytorium Polski.

Prezentowana regionalizacja jest wielokryteriowa . Uwypukla 
podstawową cechę krajobrazów kulturowych, jaką jest przestrzenne 
zróżnicowanie nawarstwień krajobrazów - rozumiane jako liczba 
nakładających się na siebie faz historycznych, czas zasiedlania i 
zagospodarowania poszczególnych fragmentów ziem polskich. 

Zaproponowana regionalizacja obejmuje środkowe szczeble podziału

W nazewnictwie regionów kulturowych wykorzystane zostały utrwalone 
tradycyjne nazwy krain historycznych (np. Warmia, Śląsk Górny, Śląsk 
Dolny) i ziem (Ziemia Dobrzyńska, Ziemia Kaliska). Nazwy te odnoszone są 
do „rdzenia” terytorium, abstrahując od szczegółowego przebiegu granicy 
regionu kulturowego i danej jednostki administracyjnej w przeszłości. 



Hierarchiczny system krajobrazów kulturowych

• 0 – Ekumena
• 1 – Cywilizacje
• 2 – Domeny
• 3 – Państwa krajobrazowe
• 4 – Dzielnice
• 5 – Prowincje
• 6 – Krainy
• 7 – Ziemie
• 8 – Okolice
• 9 – Miejsca (Adresy)

(F.Plt, J.Plit 2015;2016)



Cały analizowany obszar Polski znajduje si ę w jednorodnym 
obszarze (kr ęgu) cywilizacyjnym – w zasi ęgu cywilizacji 
chrześcijańskiej (dziś często post-chrześcijańskiej) Europy. 

Zaliczenie go do jednej cywilizacji wynika z uogólnienia 
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 strony.

Nie ma zatem uzasadnienia do przeprowadzania przez 
terytorium Polski, bądź też na jej granicy wydzieleń rangi granic 
kręgów cywilizacyjnych (kulturowych).    

Podział na cywilizację łacińską i bizantyjską, oczywiście istnieje, 
ale nadawanie mu takiej samej mocy różnicującej jak podziałowi 
chrześcijaństwo / islam uznać trzeba za nieporozumienie,          
pogląd ten często głoszony był ze względów politycznych. 



Państwo krajobrazowe. 
Każde społeczeństwo dąży do realizacji: wyznawanych kanonów 

piękna, relacji z przyrodą, idealnych stosunków społecznych, 
najlepszego dlań ładu przestrzennego



Dokładno ść i precyzja przeprowadzonych granic s ą odmienne na 
różnych poziomach regionalizacji :                - szczegółowa – na 
najwyższym szczeblu - gdyż przeprowadzona analiza potwierdziła 
przypuszczenia, iż granice te pokrywają się z zasięgiem dawnych 
jednostek politycznych, 
- zgeneralizowana, a nawet przybliżona w przypadku granic najniższego 
trzeciego poziomu – gdzie zróżnicowanie struktury i zagęszczenia 
osadnictwa daje możliwość różnej interpretacji.

Granice krajobrazów kulturowych nie s ą 
granicami ostrymi, najcz ęściej maj ą rozmyty 
charakter .        
Granica niemal zawsze jest różnej szerokości strefą 
przejściową, obszarem wzajemnego przenikania się 
wpływów i cech charakterystycznych.



Granice regionów historyczno-kulturowych nie maj ą 
charakteru tak trwałego jak podziały fizycznogeografic zne.

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, procesy ujednolicania, globalizacji).

Reformy administracyjne i świadoma polityka 
gospodarcza w XX w. służyły niekiedy celowemu zacieraniu 
granic historyczno-kulturowych, niwelowaniu specyfiki i różnic 
między regionami.



Poziomie najwyższym w różnicowaniu krajobrazów kulturowych  
- nadal najwa żniejszy okazuje si ę sposób i czas oraz zakres i 
skuteczno ść przeprowadzenia reform gospodarczych w XIX
wieku a zwłaszcza sposób uwłaszczeniem chłopów.                                        
Przebieg jest zgodny z ostatecznym podziałem ziem polskich 

między zaborców.

Granice rozbiorowe na długich odcinkach pokrywały się z dawnymi 
podziałami administracyjnymi i państwowymi lub z granicami dużych 
regionów administracyjno-kulturowych). Niektóre regiony historyczne 
zostały  jednak podzielone Ziemia Kaliska, Kujawy i Ziemia Krakowska. 

W państwach zaborczych obowi ązywały te ż różne religie : 
prawosławie – w Rosji,   katolicyzm - w Austrii, 
protestantyzm - w Prusach 

Skutki krajobrazowe dawnych różnic religijnych są nadal widoczne



Prowincje



Niższy poziom podziału na KRAINY oznaczono dużymi literami A, B, C, D, 
E. Na tym poziomie podstawą wyróżnienia było jedno z trzech kryteriów.  

Przykładowo, mimo iż dziś jest to w krajobrazie 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 przesiedlenia ludności. 

Historia poszczególnych obszarów, np.: wielowiekowa 
odrębność polityczna i narodowa, administracyjna (np. Warmia, 
Prusy Książęce, Wielkopolska, Śląsk, Spisz, Orawa).

Przerwanie ciągłości kulturowej w wyniku wysiedlenia, wywózki 
mieszkańców i ponowne zasiedlenie danego obszaru przez 
ludność innej narodowości i innej tradycji kulturowej, bądź 
pozostawienie go bezludnym.

Odrębność religijna poszczególnych obszarów w przeszłości, 
często powiązana z zasiedleniem ich przez ludność innych 
narodowości          (np. Rusinów, Wołochów).



Zmienność 
głównych granic 

politycznych i 
administracyjnych 

historyczne
w ciągu wieków



Odrębność religijna poszczególnych obszarów w przeszło ści



Przerwanie ci ągłości kulturowej 



Krainy



Kolejny, ni ższy szczebel regionalizacji na ZIEMIE 
oznaczony został cyframi arabskimi. Granice prowadzono 
na podstawie analizy współczesnej struktury osadnictw a. 
Uwzgl ędniono kształty, zag ęszczenie, skupiskowo ść, 
sposób uporz ądkowania wsi i miast



Regionalizacja 
struktury 
współczesnej 
sieci 
osadniczej





Ziemie

Współczesne krajobrazy historyczno-kulturowe Polski

Ziemie
Podział  na :

Prowincje
Krainy
Ziemie 



Ranga jednostek
Nazwy regionów

Kraina Ziemia

I

Prowincja zachodnia i północna
(ziemie pruskie i pod zaborem pruskim)

A Pomorze Zachodnie i Ziemia Lubuska

1 Ziemia Słupska i Sławieńska 

2 Ziemia Bytowska

3 Ziemia Koszalińsko-Kamieńska

4 Ziemia Świdwińsko - Szczecinecka 

5 Ziemia Łobesko-Drawska

6 Ziemia Dolnej Odry

7 Puszcza Wkrzańska

8 Ziemia Szczecińska

9 Puszcza Bukowa

10 Ziemia Pyrzycko-Stargardzka

11 Ziemia Gorzowsko-Kostrzyńska 

12 Ziemia Dolnej Warty i Środkowej Odry

13 Puszcza Notecka, część zachodnia

14 Ziemia Lubuska 

B Mazury (Prusy Górne)

1 Ziemia Ostródzka i  Ziemia  Lubawska

2 Ziemia Działdowska

3 Mazury południowe 

4 Mazury Środkowe  i Północne

5 Mazury wschodnie

6 Puszcza Piska

C Ziemie polskie zajęte przez zabór pruski

1 Pomorza Gdańskiego

2 Kaszuby

3 Aglomeracja trójmiasta 

4 Żuławy

5 Warmia pn.

6 Ziemia Sztumska

7 Warmia pd/zach.

8 Bory Tucholskie i Kociewie

9 Ziemia Wałecko-Pilska

10 Ziemia Bydgoska

11 Ziemia Chełmińska

12 Ziemia  dolnej Noteci

13 Ziemia dolnej Wisły i środkowej Noteci

14 Puszcza Notecka część wschodnia

15 Wielkopolska

16 Kujawy część zachodnia

17 Wielkopolska zach. 

18 Ziemia Leszczyńska 

19 Aglomeracja Poznania

20 Ziemia Wieluńska część zachodnia

D Śląsk Dolny i Wschodnie fragmenty Łużyc



Współczesne   
krajobrazy 
kulturowe

na tle

regionów 
historycznych



Dziękuj ę za uwagę


