Sieć Najciekawszych Wsi opowieść o wartościach wiejskiego dziedzictwa
www.siecnajciekawszychwsi.pl
Tutaj w tańcu zawirujesz

Podkoziołek

ZAPRASZA
Biskupiański Gościniec – centrum kultury biskupiańskiej.
Budynek postawiony w początku XX w. na miejscu dawnego
przykościelnego szpitala.
Domachowo k. Gostynia Poznańskiego 75, 63-840 Domachowo
tel.: + 48 721 382 099

Domachowo

gmina Krobia, woj. wielkopolskie

Wieś, w której w tańcu zawirujesz
i tradycji posmakujesz

WYDARZENIA CYKLICZNE
• F estiwal Tradycji i Folkloru - największa impreza poświęcona
kulturze tradycyjnej w tej części Wielkopolski. Okazja do bliższego
zapoznania się z unikalnymi tradycjami kulturowymi Biskupizny.
• Katarzynki – tradycyjna zabawa taneczna przed adwentem.
Zwyczajowo na biskupiźnie organizowana przez panny.
• Podkoziołek - tradycyjne biskupiańskie zakończenie karnawału,
• Mały Tabor – wydarzenie adresowane do najmłodszych, którzy
podczas zajęć w formie półkolonii, poznają kulturę tradycyjną
za pośrednictwem np. warsztatów filmowych, dźwiękowych czy
teatralnych.
Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl
Zostań partnerem
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Projekt Polskiej Sieci Odnowy
i Rozwoju Wsi realizowany
w Domachowie
przez gminę Krobia

Kościół pw. św. Michała Archanioła

Kontakt: tel. +48 65 571 11 11
www.krobia.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II
Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
Za treść publikacji odpowiada Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi.

Domachowo.
Na drodze do odkryć
Wieś, w której w tańcu zawirujesz
i tradycji posmakujesz
Wieś Domachowo, położona w gminie Krobia w powiecie
gostyńskim, to serce jednego z najbardziej charakterystycznych mikroregionów folklorystycznych w kraju
– Biskupizny. Region ten od XIII do XVIII wieku stanowił
włości poznańskich biskupów, skutkiem czego miejscowa ludność płaciła niższy wymiar pańszczyzny i była bogatsza od chłopów w sąsiedzkich dobrach szlacheckich.
Zaowocowało to wykształceniem się głębokiego poczucia odrębności, przejawiającego się przede wszystkim
w barwnej, do dziś przekazywanej z pokolenia na pokolenie
kulturze ludowej. Biskupianie mają jedne z najpiękniejszych
i najbogatszych strojów ludowych, niezwykle bogate
i dobrze zachowane dziedzictwo muzyczne w postaci
melodii ludowych, pełnych humoru przyśpiewek i bardzo żywiołowych i szybkich tańców. Dobrze zachowała
się również obrzędowość. To właśnie Domachowo
stanowi centrum tej kultury – tutaj powstał Biskupiański Zespół Folklorystyczny z Domachowa i Okolic
nagrodzony Nagrodą im. Oskara Kolberga, tutaj działał
znany społecznik Jan z Domachowa Bzdęga i do dziś
odbywają się tradycyjne zabawy obrzędowe takie jak katarzynki i podkoziołek oraz największe współcześnie świętego biskupiańskiego folkloru – Festiwal Tradycji i Folkloru.
Wizyta w Domachowie to okazja do obcowania z żywą,
autentyczną kulturą ludową, która w 2016 roku została wpisana na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego
UNESCO. Najciekawszym zabytkiem w Domachowie jest
drewniany kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła.
Podczas prac konserwatorskich w 2018 roku dokonano
sensacyjnego odkrycia. Pod wierzchnim odeskowaniem
wnętrza kościoła ukryte były dawne, XIV-wieczne ściany
pokryte polichromią figuralno-ornamentową. Polichromie
te o tematyce biblijnej wyróżniają się bogatą tematyką
i kolorystyką, stanowią unikatowy na terenie Wielkopolski
przykład malarstwa z końca XVI w. Rewelacja tego odkrycia
spowodowała, że w przeciągu jednego roku jubileuszowego
obchodzono w Domachowie w 2018 roku 450-lecie Kościoła,
a w 2019 roku – 650-lecie. Bez wątpienia jest to najstarsza
znana, integralnie zachowana budowla drewniana w Polsce.

WARTO ZOBACZYĆ
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Dawna piekarnia
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Biskupiański gościniec
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„Kozi rynek” - miejsce odpoczynku
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Wiata przy gościńcu
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Dawna olejarnia
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Kościół pw. św. Michała Archanioła
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Dom dudziarza Antoniego Maleszki
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Cmentarz parafialny
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Staw wiejski
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Wiadukt kolejowy - punkt widokowy
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Remiza OSP

15

Dawna szkoła

Kościół
p.w. św. Michała Archanioła
6 Dawna karczma
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Stara kuźnia
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Boisko i świetlica wiejska
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Resztówka
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Wiatrak koźlak

