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Kościoły
w środowisku geograficznym podhala

Wprowadzenie
Relacja człowiek-środowisko jest podstawowym przedmiotem studiów
geograficznych. Jednak geografowie fizyczni zajmują się tą relacją z reguły „od
strony” środowiska, zaś geografowie społeczni – „od strony człowieka”. Autorzy
niniejszego opracowania postawili sobie za cel próbę spojrzenia całościowego,
obejmującego zarówno przyrodnicze uwarunkowania działalności człowieka,
jak i rolę jaką określona działalność człowieka pełni w krajobrazie.
Motyw przewodni Geografia i sacrum stwarza szeroki wachlarz możliwości interpretacyjnych. Autorzy niniejszego artykułu – jako geografowie fizyczni
– rozumieją termin przestrzeń geograficzna jako miejsce, w którym występują
wszelakiego typu obiekty „geograficzne” i dzieją się wszelkie procesy – przyrodnicze i społeczne. W pewnym uproszczeniu tę geograficzną przestrzeń można
utożsamić ze środowiskiem geograficznym czy też krajobrazem. A zatem Geografia i sacrum można rozumieć jako sacrum w środowisku (krajobrazie). Stąd
zrodził się pomysł studium poświęconego miejscu i roli obiektów sakralnych
w środowisku przyrodniczym.
Inspiracją do podjęcia tematu był napis umieszczony na starej kapliczce
przydrożnej w Klikuszowej: „Bogu na chwałę. Górom na urodę. Ludziom na pociechę”, w którym prawdopodobnie fundator kapliczki w lapidarny, a bardzo
trafny sposób zawarł 3 intencje, a zarazem funkcje, jakie pełnią obiekty sakralne.
Autorów zainteresował szczególnie jeden aspekt, ten może najrzadziej analizowany – jaką funkcję pełnią kościoły w krajobrazie? Czy rzeczywiście i w jakim
stopniu wzbogacają „urodę gór”?
Jako cel pracy przyjęto więc zbadanie położenia kościołów w środowisku
geograficznym i ich roli w krajobrazie Podhala.
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Ryc. 1. Lokalizacja i wiek kościołów
Objaśnienia:
Dekanat 12:
1 – Gronków, 2 – Groń, 3 – Białka Tatrzańska, 4 – Trybsz, 5 – Czarna Góra, 6 – Gliczarów
Górny, 7 – Bukowina Tatrzańska, 8 – Brzegi, 9 – Jurgów, 10 – Rzepiska.
Dekanat 13:
11 – Zaskale, 12 – Maruszyna, 13 – Skrzypne, 14 – Ząb, 15 – Szaflary, 16 – Bańska Niżna,
17 – Biały Dunajec, 18 – Poronin, 19 – Murzasichle, 20 – Małe Ciche.
Dekanat 16:
21 – Odrowąż Podhalański, 22 – Pieniążkowice, 23 – Czarny Dunajec, 24 – Podczerwone,
25 – Miętustwo, 26 – Czerwienne-Bachledówka, 27 – Ciche, 28 – Nowe Bystre, 29 – Chochołów,
30 – Dzianisz, 31 – Witów.
Dekanat 19:
32 – Zubrzyca Górna, 33 – Zubrzyca Dolna, 34 – Lipnica Mała, 35 – Lipnica Wielka,
36 – Podwilk, 37 – Orawka, 38 – Jabłonka, 39 – Chyżne, 40 – Podszkle, 41 – Piekielnik.
Dekanat 28:
42 – Łopuszna, 43 – Harklowa, 44 – Dębno, 45 – Maniowy, 46 – Kluszkowce,
47 – Sromowce Wyżne, 48 – Frydman, 49 – Nowa Biała, 50 – Krempachy, 51 – Dursztyn,
52 – Łapsze Wyżne, 53 – Łapsze Niżne, 54 – Niedzica, 55 – Kacwin
Dekanat 31:
Nowy Targ: 56 – Św. Anny, 57 – Św. Katarzyny, 58 – Najśw. Serca Pana Jezusa,
59 – Bór; 60 – Ludźmierz, 61 – Rogoźnik, 62 – Pyzówka, 63 – Klikuszowa, 64 – Niwa,
65 – Kowaniec, 66 – Waksmund, 67 – Ostrowsko.
Dekanat 42:
68 – Harenda, 69 – Chramcówki, 70 – Olcza, 71 – Cyrhla, 72 – Bystre, Zakopane:
73 - Św. Krzyża, 74 – Najśw. Rodziny, 75 – Antałówka, 76 – Krzeptówki, 77 – Kościelisko.
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Obszar badań
Do analizy wybrano obszar fizycznogeograficznego makroregionu Podhala, który oprócz silnego zróżnicowania elementów środowiska przyrodniczego,
cechuje się również znaczną różnorodnością kulturowo-etnograficzną. Z uwagi
na charakter opracowania, do makroregionu Podhala dołączono także południowe stoki Gorców i południową część Pogórza Orawsko-Jordanowskiego,
które krajobrazowo zamykają od północy Kotlinę Orawsko-Nowotarską.
Z mezoregionu Pienin uwzględniono tylko zachodnią jego część, zamykającą
kotlinę od wschodu. W całości natomiast przeanalizowano - w granicach Polski - mezoregiony Obniżenia Podtatrzańskiego, Pogórza Spisko-Gubałowskiego
i Kotliny Orawsko-Nowotarskiej.
Tak dobrany obszar obejmuje siedem dekanatów archidiecezji krakowskiej z następującymi siedzibami Dziekanów: Dekanat 12. Białka Tatrzańska
(10 kościołów parafialnych), D. 13. Biały Dunajec (10), D. 16. Miętustwo (11),
D 19. Piekielnik (10), D. 28. Harklowa (14), D. 31. Nowy Targ (12), D. 42. Zakopane (10). Wprawdzie wymienione dekanaty obejmują także fizycznogeograficzny
makroregion Tatr, ale na ich terenie
nie ma żadnego kościoła parafialnego, więc nie uwzględniano tego
regionu w analizie. Badania ograniczono do kościołów parafialnych
w liczbie 76, dodając do nich w drodze wyjątku – zabytkowy kościółek
św. Anny w Nowym Targu, z którym legenda wiąże początki osadnictwa na terenie całego polskiego
Podtatrza, a który obecnie nie pełni
Ryc. 2. Zróżnicowanie wiekowe kościołów
funkcji parafii (ryc. 1,2).

Metoda badań
Zebranie materiałów niezbędnych do analizy rozpoczęto od przygotowania formularza do badań, który zawierał następujące informacje o każdym
z badanych kościołów: nr obiektu, miejscowość, nazwa parafii, patron kościoła,
rok powstania, poprzednicy, rodzaj konstrukcji, orientacja, kraina etnograficzna,
region fizycznogeograficzny, zlewnia, wysokość n.p.m., wysokość względna, budowa geologiczna podłoża, forma terenu, położenie mezoklimatyczne, odległość
od najbliższego cieku, roślinność przykościelna, przekształcenie rzeźby, klęski
żywiołowe, położenie względem parafii, położenie względem wsi głównej, względem dróg, zakres widoku na kościół, panorama krajobrazowa spod kościoła,
kościół jako punkt orientacyjny w krajobrazie, uwagi. W analizie pominięto style
architektoniczne kościołów z powodu ich oczywistej (na ogół) atrakcyjności. Nie
analizowano także rangi sakralnej poszczególnych kościołów.

Ryc. 1. Lokalizacja i wiek kościołów
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Następnie na podstawie materiałów kartograficznych (map. planów),
literatury, danych z Internetu i badań terenowych sporządzono dla każdego
z badanych kościołów parafialnych dokumentację ankietową i fotograficzną.
Uzyskane informacje uszeregowano w kategorie i sprowadzono do ujednoliconej bazy danych.
W niniejszym opracowaniu wykorzystano nie wszystkie uzyskane informacje, z uwagi na bogaty materiał, przekraczający objętościowo ramy artykułu.

Miejsce kościołów w środowisku geograficznym
Kościoły parafialne na tle regionów fizycznogeograficznych
i etnograficznych
Z analizy rozmieszczenia kościołów w mezoregionach fizycznogeograficznych, które w całości zostały zbadane, wynika, że najwięcej, bo 29 kościołów
(38%) położonych jest na Pogórzu Spisko-Gubałowskim, 18 w Kotlinie OrawskoNowotarskiej (23,4%), 12 na badanej części Pogórza Orawsko-Jordanowskiego
(15,6%), 10 w Obniżeniu Podtatrzańskim (12,9%), 5 na obrzeżach Gorców (6,5%)
i 3 w zachodniej części Pienin (3,9%). Z porównania 2 z tych mezoregionów,
Pogórza Spisko-Gubałowskiego i Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, które mają
jednakową powierzchnię – 370 km (Kondracki 2000), wynika, że największą
gęstością kościołów odznacza się Pogórze Spisko Gubałowskie, gdzie 1 kościół
przypada na 12,8 km. Zbliżoną gęstością cechuje się Obniżenie Podtatrzańskie o
powierzchni 130 km, gdzie 1 kościół przypada na 13 km. W Kotlinie OrawskoNowotarskiej, gdzie rozległe obszary torfowisk wykluczają osadnictwo, gęstość
ta jest znacznie mniejsza i 1 kościół przypada na 20,6 km.
Z badanej liczby 77 kościołów parafialnych, 55 (71,4%) położonych jest
w krainie etnograficznej Podhala, 12 (15,6%) na Spiszu i 10 (13%) na Orawie.

Usytuowanie kościołów w rzeźbie Podhala
Badany obszar wykazuje zróżnicowanie wysokości (ryc. 3) od 482 do 1232 m
n.p.m (Magura Witowska). Zdecydowana większość kościołów, bo aż 48 (62%),
położona jest w przedziale wysokości 550-750 m n.p.m., jedynie 5 kościołów
Kotliny Nowotarskiej zbudowanych nisko, w dolinie Dunajca położonych jest
niżej (Harklowa – 547 m n.p.m., Dębno – 532 m n.p.m., Frydman– 529 m n.p.m.
i Niedzica – 502 m n.p.m., a najniżej leży kościół w Sromowcach Wyżnich –
– 492 m n.p.m.). Najwyżej usytuowane kościoły parafialne w badanym obszarze
znajdują się w Kościelisku (973 m n.p.m.), Gliczarowie (980 m n.p.m.), na Cyrhli
w Zakopanem (985 m n.p.m.) i Zębie (992 m n.p.m.).
Najwięcej kościołów (38) zbudowanych zostało w dnach dolin na utworach
aluwialnych, 14 położonych jest na utworach fliszu podhalańskiego, a 13 na
utworach fliszu zewnętrznego płaszczowiny magurskiej. Na utworach glacifluwialnych w Obniżeniu Podtatrzańskim i Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej usy-
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tuowano 11 kościołów, a jedynie
1 – w Maruszynie – stoi na utworach węglanowych Pienińskiego
Pasa Skałkowego.
Pod względem położenia w
odniesieniu do form terenu (ryc. 4),
najwięcej kościołów (21) położonych
jest na terasach nadzalewowych cieków podhalańskich, 14 znajduje się
na terasach wyższych od nadzalewowej, 2 na stożkach napływowych,
jedynie 1 – w Łopusznej – na terasie
zalewowej Dunajca. Na plejstoceńRyc. 3. Zróżnicowanie wysokościowe
skich stożkach glacifluwialnych stoi
kościołów
11 kościołów. Wymienione formy
terenu, to zarazem miejsca najstarszej, a obecnie najintensywniejszej
zabudowy. Wśród tej grupy kościołów znajduje się zdecydowana
większość kościołów najstarszych,
ale licznie też są reprezentowane
kościoły XX-wieczne.
W wyższych położeniach w
rzeźbie, ponad dnami dolin i kotlin
zlokalizowano 28 kościołów: 13 na
stokach, 3 na spłaszczeniach śródRyc. 4. Zróżnicowanie położenia kościołów
stokowych, 4 na garbach wodow stosunku do form terenu
dzielnych i 8 na wierzchowinach.
W grupie tych położeń zdecydowanie dominują kościoły XX-wieczne. Jedynie 6 kościołów jest starszych, w tym
XIII-wieczny kościół św. Anny w Nowym Targu.
W lokalizacji kościołów zwraca uwagę bardzo dobre wykorzystanie naturalnej rzeźby terenu, bo aż 43 obiekty (55,8%) podczas wznoszenia nie wymagały
przekształceń w ukształtowaniu terenu. Nieznaczne przekształcenia można
stwierdzić wokół 18 kościołów (23,4%), a jedynie 16 kościołów (20,8%) zbudowanych zazwyczaj na granicy stoków i teras, wymagało znaczniejszych zmian
w rzeźbie. Stwierdzono przy tym bardzo dobre zagospodarowanie zmienionej
powierzchni terenu i dbałość o jej stabilność poprzez estetyczne i przeciwerozyjne
urządzenie zieleni na przekształconym terenie.

Kościoły na tle sieci hydrograficznej
Przeanalizowano również położenie kościołów w stosunku do cieków.
Analiza odległości od najbliższych cieków wykazała, że najwięcej kościołów
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położonych jest w odległości 5-230 m od cieków. W tym przedziale odległości
mieści się aż 63 kościoły; 2 zlokalizowane są bliżej niż 5 m, a 12 w odległości
od 240 do 625 m. Wydaje się, że kościoły położone bliżej niż 20 m od cieku,
stanowiące 13% sumy kościołów, znajdują się w niebezpiecznym położeniu
i zagrożone są erozją boczną oraz zalaniem podczas powodzi. Szczególnie niebezpiecznie położone są: kościół w Łopusznej (zalany m.in. w 1997 r.), nowy
kościół w Cichem, czy kościół w Ludźmierzu, który jest swoistym ewenementem,
bo położony jest tuż nad krawędzią terasy nadzalewowej Czarnego Dunajca. Już
w 1849 r. zwrócił na to położenie uwagę J. Łepkowski, pisząc: „Modrzewiowy
ludźmierski kościół nad samym brzegiem Dunajca jest położony tak blisko, że o kilka
kroków posadę jego podpłukuje, a przecież tyle wieków przetrwał na miejscu”.
Niekiedy, szczególnie w przypadku starszych kościołów, większa pierwotna
odległość od cieków uległa skróceniu na skutek erozji bocznej cieków lub zmian
koryta w przeszłości.
Zdecydowana jednak większość analizowanych kościołów zlokalizowana
została w bezpiecznej odległości od cieków i nie jest zagrożona wysokimi stanami wód.
Analizowano również wysokość względną kościołów nad poziom najbliższego cieku i stwierdzono silne jej zróżnicowanie, od 2 do powyżej 100 m.
Wydaje się, że jedynie 14 kościołów położonych jest za nisko (2-3 m n.p. cieku).
Wśród nich znajduje się 7 kościołów bardzo starych (XIII-XVIII w.), ale także
7 całkiem nowych, wznoszonych w 2. poł. XX w. Starsze kościoły w tej grupie,
które przetrwały wiele powodzi, potwierdzają trafność wybranej lokalizacji,
mimo niskiego położenia nad ciekiem. W wysokich położeniach względem
cieków (>50 m) znajdują się wyłącznie kościoły zbudowane w XX i XXI w.
W związku z powyższą analizą, aż 78% kościołów położonych jest w mezoklimacie obniżeń dolinnych, a jedynie 22% –w mezoklimacie stoków i wierzchowin.
Spośród innych klęsk żywiołowych, istotnym zagrożeniem w przeszłości
(kiedy nie było piorunochronów, a wiele kościołów było drewnianych) były pożary spowodowane uderzeniem pioruna. Na podstawie materiałów archiwalnych
sięgających XVII w. stwierdzono, że tylko 1 kościół, św. Katarzyny w Nowym
Targu, osiem razy nawiedzały pożary. Wiele innych kościołów drewnianych w ten
sposób uległo zniszczeniu i zazwyczaj zastępowano je wówczas murowanymi.

Roślinność przykościelna
Mimo dominujących w badanym obszarze zbiorowisk regla dolnego i borów Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, wśród roślinności przykościelnej najczęściej
spotyka się drzewa liściaste (31), głównie lipy i jesiony, a także drzewostan
mieszany, liściasto-iglasty (20). W otoczeniu drzew iglastych znajduje się tylko 8 kościołów. Pewnym novum w roślinności przykościelnej tego regionu są
wyłącznie iglaki, stwierdzone wokół 11 kościołów, lub trawa. Wzrost drzew
przykościelnych, a szczególnie drzew liściastych o rozłożystych koronach powoduje z czasem silne osłonięcie obiektu. Jeśli nie prowadzi się prześwietlania
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drzewostanu, dochodzi do całkowitego zasłonięcia kościoła w krajobrazie, jak
to ma miejsce wokół kościoła św. Anny w Nowym Targu, lub w Harklowej
i Zębie. W kilku zaledwie przypadkach stwierdzono prowadzenie prac przycinania dużych drzew, np. w Poroninie, Dębnie, Klikuszowej, co znacznie
uatrakcyjnia rolę kościoła w krajobrazie, zarówno pod względem jego lepszej
widoczności jak i rozległości widoku spod kościoła.

Położenie kościołów na tle sieci osadniczej i komunikacyjnej
Kościoły są obiektami położonymi w większości przypadków centralnie
w stosunku do zabudowy wsi (42) lub centralnie, ale nie w osi wsi, tylko na
uboczu (10). W osi wsi położonych jest 11 kościołów, a jedynie 7 usytuowanych
jest peryferyjnie, na uboczu względem wsi. Są to głównie kościoły nowe, lub
pochodzące z 2. poł. XX w. Jedynie 2 starsze kościoły – w Piekielniku i Ludźmierzu – położone są na skraju wsi. Wewnątrz zabudowy miejskiej znajduje
się 8 kościołów.
Dobra jest też ich dostępność komunikacyjna. 33 kościoły położone
są przy głównych drogach wiejskich lub głównych arteriach komunikacyjnych,
15 znajduje się na lub w pobliżu skrzyżowań dróg, 6 kościołów położonych jest
w odległości 30-60 m od głównych dróg, a 19 znajduje się przy bocznych drogach.
Jedynie 4 kościoły położone są w odległości 20-130 m od drogi bocznej.

Miejsce i rola kościołów w krajobrazie
Analizę roli krajobrazowej kościołów przeprowadzono na podstawie trzech
wskaźników. Pierwszym z nich była panorama rozpościerająca się spod kościoła.
Obliczano liczbę widocznych planów, a także określano element „zamykający”
panoramę (czyli plan ostatni). Wyróżniono tu: 1) panoramy odległe – powyżej
sześciu planów; ich ostatni plan z reguły stanowiły otaczające makroregion Podhala pasma górskie – Tatry, Gorce lub Pasmo Babiogórskie, 2) panoramy średnio
odległe (4-6 planów), 3) panoramy lokalne – do trzech planów, zamknięte na
ogół najbliższymi grzbietami górskimi. Drugim wskaźnikiem był stopień rozległości panoramy lub inaczej stopień ograniczenia panoramy przez otaczającą
kościół roślinność oraz zabudowania. Występował tu pełen zakres możliwości:
od kościołów, spod których panorama roztacza się we wszystkie strony (jak np.
w Kluszkowcach), przez kościoły z panoramą o różnym stopniu ograniczenia, po
kościoły całkowicie osłonięte (jak np. w Harklowej). Trzecim parametrem była
rola kościoła jako punktu orientacyjnego w krajobrazie. Określano tu stopień
„dostrzegalności” kościoła z okolicy (jak daleko, z jak szerokiej okolicy). Rzecz
oczywista, parametr ten wiąże się ze stopniem odległości panoramy: kościół, spod
którego widać liczne plany, jest równocześnie potencjalnie dobrze widoczny.
Jednak warto zwrócić uwagę, że w wielu przypadkach kościoły z relatywnie
szeroką i odległą panoramą, z racji niewielkich rozmiarów budowli, wcale nie
muszą stanowić dobrego punktu orientacyjnego. I odwrotnie – kościoły, spod
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których panorama jest silnie lub nawet zupełnie ograniczona stanowią, często
ważne, punkty orientacyjne z racji wieży wysoko wznoszącej się ponad drzewa
i zabudowania.
Na podstawie omówionych wyżej trzech parametrów wyróżniono 10 krajobrazowych typów kościołów (ryc. 5), skupionych w trzy grupy. Grupy typów
różnią się od siebie odległością panoramy. Podziału w obrębie grup typów dokonano na podstawie stopnia ograniczenia panoramy przez drzewa i zabudowę
oraz roli kościoła jako punktu orientacyjnego w krajobrazie. Charakterystykę
typów zawiera tabela 1.
Grupa typów „A” to kościoły o panoramach odległych. Występują tu kościoły położone w najbardziej eksponowanych punktach krajobrazu – przede
wszystkim na wierzchowinach, garbach międzydolinnych, rozległych równinach
stożków glacifluwialnych, stokach, tylko w sporadycznych przypadkach w dnach
dolin. Wyróżniono tu 4 typy. Typ A1 obejmuje kościoły o najwyższych walorach
krajobrazowych – o panoramie praktycznie nie ograniczonej, stanowiących dobre punkty orientacyjne (ryc. 6). W większości kościoły tego typu położone są
w pewnej odległości od zwartej zabudowy i nie są otoczone wyższymi drzewami.
Typ A2 obejmuje kościoły, spod których widok jest częściowo osłonięty domami
i drzewami. Jednak znaczna wielkość bryły, z reguły murowanego, kościoła lub
wysoka wieża sprawia, że są dobrymi punktami orientacyjnymi w krajobrazie
(ryc. 7). Typ A3 obejmuje niewielkie kościoły drewniane, spod których widok
jest – podobnie jak w poprzednim typie – częściowo ograniczony. Jednak z racji stosunkowo niewielkich rozmiarów kościoły te są słabo widoczne z okolicy
i przez to nie stanowią dobrych punktów orientacyjnych. Typ A4 tworzą kościoły o panoramie potencjalnie odległej, jednak całkowicie lub prawie całkowicie
zasłoniętej przez drzewa lub zabudowę. Pomimo to, jeśli wieża kościoła wznosi
się znacząco ponad domy i roślinność przykościelną, mogą stanowić stosunkowo
dobre punkty orientacyjne (ryc. 8).
Grupa typów „B” to kościoły o panoramach średnio odległych. Cechują
się one zróżnicowaną lokalizacją, jednak przeważają tu kościoły położone na
terasach rzecznych, znajdujące się w stosunkowo szerokich dnach dolin większych cieków obszaru – Czarnej Orawy, Dunajca, Czarnego Dunajca, Białego
Dunajca i Białki. Mniej częste są lokalizacje na stokach. W grupie tej wyróżniono
dwa typy. W typie B1 panorama nie jest ograniczona lub jest ograniczona tylko
w niewielkim stopniu przez drzewa wraz z zabudową i kościoły z reguły stanowią dobre punkty orientacyjne. Kościoły te w większości zlokalizowane są
poza ścisłym centrum miejscowości. W typie B2 panorama spod kościoła jest
silnie lub całkowicie ograniczona, a ich rola jako punktów orientacyjnych jest
znacznie mniejsza. Kościoły tej grupy z reguły stoją w centralnych punktach wsi
lub wśród zabudowy miejskiej.
Grupa typów „C” to kościoły o panoramach lokalnych. W ogromnej większości zlokalizowane są one w niewielkich dolinach – głównie na terasach i dolnych
partiach zboczy. Widok spod kościoła ograniczony jest do otaczających dolinę
wzniesień, a kościoły mogą stanowić punkty orientacyjne tylko dla stosunkowo
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Ryc. 5. Krajobrazowe typy kościołów
Objaśnienia:
Dekanat 12:
1 – Gronków, 2 – Groń, 3 – Białka Tatrzańska, 4 – Trybsz, 5 – Czarna Góra, 6 – Gliczarów
Górny, 7 – Bukowina Tatrzańska, 8 – Brzegi, 9 – Jurgów, 10 – Rzepiska.
Dekanat 13:
11 – Zaskale, 12 – Maruszyna, 13 – Skrzypne, 14 – Ząb, 15 – Szaflary, 16 – Bańska Niżna,
17 – Biały Dunajec, 18 – Poronin, 19 – Murzasichle, 20 – Małe Ciche.
Dekanat 16:
21 – Odrowąż Podhalański, 22 – Pieniążkowice, 23 – Czarny Dunajec, 24 – Podczerwone,
25 – Miętustwo, 26 – Czerwienne-Bachledówka, 27 – Ciche, 28 – Nowe Bystre, 29 – Chochołów,
30 – Dzianisz, 31 – Witów.
Dekanat 19:
32 – Zubrzyca Górna, 33 – Zubrzyca Dolna, 34 – Lipnica Mała, 35 – Lipnica Wielka,
36 – Podwilk, 37 – Orawka, 38 – Jabłonka, 39 – Chyżne, 40 – Podszkle, 41 – Piekielnik.
Dekanat 28:
42 – Łopuszna, 43 – Harklowa, 44 – Dębno, 45 – Maniowy, 46 – Kluszkowce,
47 – Sromowce Wyżne, 48 – Frydman, 49 – Nowa Biała, 50 – Krempachy, 51 – Dursztyn,
52 – Łapsze Wyżne, 53 – Łapsze Niżne, 54 – Niedzica, 55 – Kacwin
Dekanat 31:
Nowy Targ: 56 – Św. Anny, 57 – Św. Katarzyny, 58 – Najśw. Serca Pana Jezusa,
59 – Bór; 60 – Ludźmierz, 61 – Rogoźnik, 62 – Pyzówka, 63 – Klikuszowa, 64 – Niwa,
65 – Kowaniec, 66 – Waksmund, 67 – Ostrowsko.
Dekanat 42:
68 – Harenda, 69 – Chramcówki, 70 – Olcza, 71 – Cyrhla, 72 – Bystre, Zakopane:
73 - Św. Krzyża, 74 – Najśw. Rodziny, 75 – Antałówka, 76 – Krzeptówki, 77 – Kościelisko.

Ryc. 6. Kościół w Niwie – przykład nowej świątyni, zlokalizowanej w pewnej odległości od zabudowy, z odległą i rozległą panoramą (typ A1)

Ryc. 7. Widoczny ze znacznej odległości kościół Najśw. Serca Pana Jezusa w Nowym
Targu – przykład kościoła jako dobrego punktu orientacyjnego w krajobrazie (typ A2)

Ryc. 8. Kościół w Lipnicy Wielkiej, otoczony drzewami i gęstą zabudową. W praktyce brak panoramy spod kościoła, jednak widoczna z daleka wieża kościelna stanowi
dobry punkt orientacyjny (typ A4)

Ryc. 9. Otoczony drzewami stary, zabytkowy kościół w Dębnie. Dzięki właściwej pielęgnacji roślinności zachowała się krajobrazowa rola kościoła

Tab. 1. Krajobrazowe typy kościołów
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niewielkiego obszaru. Wyróżniamy tu cztery typy. W typie C1 panorama spod
kościoła nie jest ograniczona lub jest ograniczona tylko w niewielkim stopniu
przez drzewa i zabudowę; kościoły tego typu są dobrze dostrzegalne z najbliższej okolicy, między innymi z tego powodu, że są zlokalizowane w pewnym
oddaleniu od centralnych części wsi. W typie C2 występuje silne ograniczenie
panoramy przez domy i roślinność przykościelną; bryły lub tylko wieże kościołów
stanowią zwykle lokalny punkt orientacyjny. Kościoły tego typu zlokalizowane są
często w centrum zwartej zabudowy. Typ C3 reprezentuje kościoły położone w
centrach osadniczych, o panoramie całkowicie lub prawie całkowicie ograniczonej
przez drzewa i domy. Jednak z racji wysoko wznoszącej się wieży kościoły te
stanowią lokalne punkty orientacyjne. Ostatni typ C4 obejmuje kościoły o najmniejszej roli krajobrazowej – o panoramie lokalnej, ale z racji osłonięcia tylko
potencjalnej, przy czym z powodu niewielkiej bryły kościoła szczelnie osłoniętej
drzewostanem przykościelnym, są one praktycznie niewidoczne, często nawet
z najbliższej okolicy.

Wnioski
1. Głównym czynnikiem lokalizacji kościołów są potrzeby sakralne ludności;
w związku z tym ogromna większość świątyń zlokalizowana jest w centrach
osadniczych. Kościół tak położony jest przede wszystkim łatwo dostępny;
taka lokalizacja jest też związana z faktem, że kościół przez wieki pełnił rolę
najważniejszego budynku osady, stąd w sposób naturalny lokalizowany był
w jej centrum, w najbardziej „reprezentatywnym” miejscu. Pewne znaczenie
w lokalizacji najstarszych kościołów miała też ich rola obronna.
2. W ciągu ostatnich 50-80 lat pojawiła się tendencja do lokalizacji kościołów
poza centrum wsi, a nawet w pewnej odległości od zabudowy, czy też na
jej „skraju”. Jest to zapewne efekt nałożenia kilku czynników: m.in. braku
dogodnych lokalizacji w zatłoczonym centrum, zwiększonej dostępności komunikacyjnej (własne pojazdy, komunikacja zbiorowa). Być może pewną rolę
odgrywa tu także czynnik estetyczny.
3. Szereg kościołów – widocznych z daleka – pełni rolę dobrych punktów orientacyjnych w krajobrazie; ta rola, ważna również w przeszłości, dziś, w dobie
rozwoju turystyki (także pielgrzymkowej) ma szczególnie istotne znaczenie.
4. Analiza położenia kościołów wskazuje, że są one przykładem architektury lokowanej z poszanowaniem praw przyrody; na ogół w bezpiecznej odległości od
grożących powodziami cieków i stromych, osuwiskowych stoków. Lokalizacja
kościołów nawiązuje do form terenu; budowa kościołów bardzo rzadko wymagała poważniejszych przekształceń rzeźby, a jeśli zaistniała taka konieczność
– stoki były natychmiast umacniane, a roślinność rekultywowana.
5. Kościoły jako atrakcyjne obiekty architektoniczne pełnią ważną rolę w krajobrazie, zwiększając jego atrakcyjność i różnorodność. Wydaje się, że znaczenie kościołów dla „urody krajobrazu” jest znacząco większe w obszarach
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o urozmaiconej rzeźbie – górskich i wyżynnych, gdzie – w przeciwieństwie do
nizin – kościoły potencjalnie widoczne są z różnych stron i dużych odległości,
a także panoramy spod kościołów posiadają z reguły większą liczba planów.
6. W konflikcie z funkcją krajobrazową kościołów stoi często roślinność przykościelna – w intencji „upiększająca” kościół – która w miarę wzrostu zasłania
budowlę; szereg kościołów zaznacza się w krajobrazie tylko jako plama zieleni,
za którą można domyślać się istnienia obiektu.
7. Widoczność kościoła zmienia się w skali roku. Najlepiej widoczne są obiekty
poza okresem wegetacyjnym, kiedy – dominujące w otoczeniu kościołów–
– drzewa liściaste, pozbawione są ulistnienia.
8. Zachowanie funkcji krajobrazowej kościołów wymaga zatem zaplanowania
i monitowania roślinności przykościelnej. W wielu sytuacjach można stosunkowo niewielkim nakładem znacząco zwiększyć rolę krajobrazową kościołów poprzez prześwietlenie drzewostanu (ryc. 9). Nie dotyczy to jednak
wszystkich kościołów, część z nich otoczona jest bowiem – prócz roślinności –
– gęstą zabudową.
9. Rola kościołów – nie tylko Podhala – dla zwiększania „urody gór” jest, zdaniem autorów, co najmniej znacząca. Można ją często powiększyć stosunkowo
niewielkim wysiłkiem: przemyślaną lokalizacją, dobrze dobranym projektem
architektonicznym, mądrze zaplanowanym i zadbanym najbliższym otoczeniem, w tym roślinnością przykościelną. Liczne kościoły Podhala wskazują
że jest możliwe, by świątynie nie tylko były świadectwem chwały Stwórcy
oraz miejscem przeżyć religijnych odwiedzających je wiernych, ale także by
swoim pięknem cieszyły ludzkie oczy.
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Churches

in the geographic environment of the podhale region

Summary
The paper looks at the place and role of churches in the geographical environment
of the Podhale region in southern Poland. The study area consists of seven ‘southern’
deaneries of the Cracow Archdiocese. They largely correspond with the physical geographic macroregion of Podhale. Initially, 76 parish churches were included in the study,
to which a historic non-parish little church of St. Anne’s in Nowy Targ was added in the
process. Based on fieldwork and cartographical material (maps and plans), as well as on
literature and web sources each church was documented using a questionnaire form and
photographs. Data included on the special comprised the number of the facility, locality,
parish name, patron saint, year of build, previous temples, construction type, geographical
orientation, ethnographic area, physical geographic region, catchment basin, elevation
above sea level, relative elevation, local geology, terrain form, mesoclimatic location,
distance to the nearest watercourse, churchside vegetation, land relief transformation,
natural disasters, location in relation to the parish, to the main village and roads, visibility of the church, view from the church, church as orientation landmark and remarks.
The collected data was than transformed into a uniform database.
A detailed analysis was performed for selected features including the church network density in the physical geographic and ethnographic regions, elevation pattern,
location within geological structures and terrain forms, distance to watercourses and
churchside vegetation, location in relation to other buildings and roads. The landscape
significance of the churches was defined using the number of panorama ‘plans’ visible
from the church (distant, medium and near panoramas), the breadth of the vistas and
the role of the churches as landmarks. Ten church landscape types were identified in
three groups of panorama ‘depth’. Within the groups the types were subdivided depending on the restriction of the view by trees and buildings, and on the role of the church
as a landmark (tab 1.).
The analyses have shown that religious needs of the local community is the key
factor of church localisation. Hence, the great majority of the temples are located in village centres where they are easily accessible, highly ranking as a building and sometimes
have a ancient defence role. During the last 50-80 years, a tendency has surfaced to locate
churches outside village centres and sometimes even beyond densely developed areas or
in their outskirts, as a result of the lack of a convenient central location, a reduced role
of immediate accessibility and possibly also due to the aesthetic reasons. Many churches are prominent landmarks. Important in the past this role has gained in significance
at the time of increased tourist traffic, including pilgrimages.
The analysis of the church location shows that the temples constitute examples of
architecture located with due respect to the laws of nature, typically at a safe distance
from flood-threatening watercourses and steep landslide-prone slopes. The churches typically conform to the local landforms. In those rare cases where a new church required
a material land relief change the slopes would be promptly strengthened and vegetation
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reintroduced. With their attractive architecture churches tend to play an important landscape role by contributing to its appeal and diversity. The landscape role of churches
seems even greater in mountainous and hilly areas where temples are potentially visible
from many directions and over long distances and views from the churches are typically
‘deeper’. This role is however contradicted by the local vegetation that, intended to make
the church pretty, gradually covers it from sight. Church visibility changes seasonally.
It is greatest outside the vegetation period when the dominant deciduous trees are devoid of foliage. Preservation of the landscape function of churches requires planning and
monitoring of the churchside vegetation. Often little more than tree trimming is needed
to considerably improve the church landscape role.
In the opinion of the authors the landscape role of churches at least significant,
in Podhale and beyond. It can often be enhanced with relatively little effort, such as
well thought-out location, good architectural design, wisely planned and managed near
vicinity.
Translated by Paweł Pilch

