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Różanka na najstarszej mapie Miega z ok. 1780 r 



Różanka na mapie  

katastralnej 

 z 1851r. r 



Las Bukowy 

widoczne działki po wykupieniu  

przez chłopów „Pańskiego lasu”  



Las Bukowy 

Budy Bukowe 

1780 r. 

przez las  

prowadziła ważna  

droga podobna jak 

tzw. Stara droga 

w kierunku Radaja  



Droga przez Bukowy las 

na mapie pokazującej  

ukształtowanie terenu. 

Widać po obu jej stronach  

tereny osuwiskowe 



Zestawienie numerów na  
Budach Bukowy 



Dolna część Różanki od strony 
Grodziska 1780 r. 

zaznaczone zabudowania dworskie 



1851 r. 



Dolna część wsi 

wyraźnie widoczny jar 

powstały na starej drodze 

przez Bakonkę 





Pierwotny układ dróg i 
cieków wodnych w rejonie 
Irzyk/Kiełtyka-Ciołkosz-

Konsur 
całkowity brak obecnej 

drogi w kierunku 
Błażejowskiego 



Pojawia się obecny ciąg drogi 

ale widoczna jeszcze stara doga 

 przez „przełaz” 



Pierwotny bieg rzeki  

i zachowana stara  

droga koło ”Brydy”  

do „przełazu” 

Fragment grobli 



Cz. południowo –  

wschodnia  

pogranicze  

z Tułkowicami  

w 1780 r 
Kapliczka św. Jana 



1851 r. 

Część Różanki odłączona  

na rzecz Tułkowic 



Pogranicze Różanki i Tułkowic 
 



Górna cześć wsi od strony Szufnarowej 





204394753038 Górna i środkowa część 
Różanki w 1780 r 

zaznaczony pierwotny 
przebieg głównej drogi 

przez centrum wsi 



1852 r 
widać zmiany w układzie dróg 
pierwotne jeszcze istnieją ale pojawiają się nowe, 
 które funkcjonują obecnie 



Zaznaczony przebieg starej  
wiejskiej drogi 



Środkowa cześć wsi 



Przebieg starej drogi zachowany w 
terenie z numerami działek drogowych 



Pogranicze Różanki i Niewodnej 
oraz Kożuchowa 





Cięcie mapy Różanki  
załączonej do książki  
Rody Różańskie 



Zabudowa, wydarzenia, ludzie 



Tradycyjna zabudowa 



Domy i ich obejścia 



Piwnice ziemne 



Z pod strzechy… 



Detale architektoniczne 



Uroczyste  

przemarsze  



W drodze do… 



Czas żniw  

i zbiorów 



Krajobrazy odchodzące 



Żołnierz dziewczynie  

nie skłamie… 



Tradycje, obrzędy  

religijne 





Spotkania towarzyskie  

i 

okolicznościowe 



Z jednego rodzinnego  

albumu… 



Rodziny, znajomi i inni 



Przykłady dobrych zdjęć „rodowych” 



Jak dokładnie opisać grupy osób? 



My tworzymy historię 
 rodziny, wsi, kraju… 
Pamiętajmy o tym! 

 
Dziękuję. 


