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woj. łódzkie:

• gmina Drzewica

• gmina Sławno 

• gmina Żelechlinek

• gmina Poświętne

31 gmin członkowskich i 2 członków wspierających 
woj. pomorskie:

• gmina Gniewino 

• gmina Słupsk  

woj. zachodniopomorskie :

• gmina Postomino

woj. dolnośląskie:

• gmina Dzierżoniów 

• gmina Kłodzko

• gmina Międzylesie 

• gmina Świerzawa

• gmina Radków

• gmina Lubawka

• gmina Leśna 

woj. wielkopolskie:

• gmina Krobia 

• gmina Krzywiń

• gmina Przygodzice

woj. kujawsko-
pomorskie:

• gmina Cekcyn

• gmina Dąbrowa

• gmina Inowrocław

• gmina Lisewo 

woj. opolskie:

• gmina Gogolin

• gmina Jemielnica

• gmina Popielów 

• Strzelce Opolskie    

woj. śląskie:

• gmina Strumień

woj. małopolskie:

• gmina Wieprz

woj. świętokrzyskie:

• gmina Bieliny

• Gmina Morawica

woj. podkarpackie:

• gmina Niwiska 

woj. mazowieckie:

• gmina Zakrzew 



Sieć Najciekawszych Wsi (SNW)  
to markowy produkt turystyki wiejskiej. 

❑ Poszczególne wsie - uczestnicy Sieci posiadają 
wysokiej wartości zasoby dziedzictwa 
kulturowego, przyrodniczego i krajobrazowego 
i udostępniają je pod hasłem:
„Na drodze do odkryć”.

❑ SNW wyróżnia szczególny sposób prezentacji 
walorów polegający na skonstruowaniu 
opowieści oraz  wysokich standardach 
tworzenia oferty miejscowości. 

❑ Projekt rozwijany jest jako obejmująca kraj  
„opowieść o wartościach wiejskiego 
dziedzictwa”. 



2019 rok

10 pierwszych certyfikatów i 1 
promesa

dla Najciekawszych Wsi 



Energia Kaszub!



10 pierwszych certyfikatów 
i 1 promesa

W kołowrocie historii!

Gmina Międzylesie 



10 pierwszych certyfikatów 
i 1 promesa

Cysterskie dziedzictwo i skarby wiejskiej architektury!

Gmina Jemielnica



Gmina Gogolin
Tu odnowisz ciało i duszę!

Gmina Gogolin



10
Opowieść o szachulcu!

Gmina Postomino



10  
W meandrach losu Śląska i Ślązaków! 

Gmina Popielów



10  
Stolica Krainy w Kratę 

Gmina Słupsk



10  
Tam gdzie domy zakwitają

Gmina Olesno



10  
Tu legendy oddychają poezją i smakują pstrągiem!

Gmina Janów



Siła tradycji. Na wołoskim szlaku
Gmina Istebna



ANTONIN

Istebna, gm. Istebna, woj. śląskie

Chata Kawuloka (kat. 1 -5 )



Standardy marki SNW 
a wymagania dla Miejsc Ciekawych

obligatoryjne zalecane (fakultatywne)
1,3,10 4, 7, 9,11,12, 13

Standardy  udostepnienia walorów wsi

1. Podmiot odpowiedzialny 
2. Wyznaczona trasa 
3. Główna tablica informacyjna
4. Miejsce pobrania Informatora wsi
5. Punkty trasy 
6. Miejsce udostępnione (Miejsce Ciekawe)
7. Azyl turystów
8. Miejsca polecane

Standardy definiowania walorów wsi i informacji  
(treść Głównej  tablicy informacyjnej oraz
Informatora wsi, witacz)

9. Kluczowy  komunikat
10. Opowieść
11. Informator (drukowany, Internet.)
12. Plan
13. Witacz

Miejsce udostępnione  =  Miejsce Ciekawe



Miejsce Ciekawe:

❑ ogólnodostępne, najcenniejsze pod względem poznawczym obiekty na
terenach wiejskich.

❑ pod względem skali zdecydowanie mniejsze niż wieś lub jej część, lecz w
zakresie swych walorów, podobnie jak „najciekawsze wsie”, o olbrzymim
potencjale narracji o wartościach obszarów wiejskich.

❑ zlokalizowane w dowolnej wsi, w dowolnej gminie, w tym we wsiach
włączonych do Sieci Najciekawszych Wsi oraz miejscowościach sąsiednich, a
także w granicach administracyjnych miast ściśle powiązanych z ich wiejskim
otoczeniem.



Miejsca Ciekawe –
korzyści obecności w SNW:

➢ Formalne potwierdzenie jakości i wieloaspektowej atrakcyjności - istotna
rekomendacja, że dane miejsce warto, a nawet powinno się odwiedzić.

➢ Wzmocnienie wizerunku (marki) miejsca - potwierdzenie jego rangi jako lokalnego lub
regionalnego wyróżnika obszarów wiejskich lub impuls by taką rolę zaczęły pełnić.

➢ Możliwość sieciowej współpracy w zakresie metodyki udostępniania walorów,
formułowania i promocji oferty.

➢ Większa zdolność do angażowania podmiotów wspierających rozwój turystyki wiejskiej
oraz pozyskiwania środków na drodze projektowej.



KRYTERIA UZYSKANIA 
STATUSU MIEJSCA CIEKAWEGO

1. Kryterium wartości

2. Kryterium walorów poznawczych

3. Kryterium jakości oferty

4. Kryterium jakości przestrzeni

5. Kryterium lokalnego zaangażowania 

Dane miejsce może reprezentować kilka z ww. kategorii walorów



KRYTERIA UZYSKANIA 
STATUSU MIEJSCA CIEKAWEGO

1. Kryterium wartości

Wyróżniająca wartość walorów stanowiących:

1. Dziedzictwo kulturowe, przemysłowe, przyrodnicze / krajobrazowe.
2. Upamiętnienie ważnych wydarzeń historycznych lub postaci.
3. Świadectwo dawnych lub współczesnych zjawisk / przemian zachodzących na

obszarach wiejskich (ow).
4. Przykład rewitalizacji, wzorcowego lub innowacyjnego rozwiązania z punktu widzenia

zachowania charakteru lub rozwoju ow.
5. Obiekty edukacji / nabywania umiejętności w powiązaniu z naturą wsi / ow.
6.   Obiekty promujące wartości i specyfikę ow., w szczególności  dla podtrzymania 

tradycji, wytwarzania i / lub sprzedaży produktów, świadczenia usług, organizacji 
wydarzeń.

Dane miejsce może reprezentować kilka z ww. kategorii walorów



KRYTERIA UZYSKANIA 
STATUSU MIEJSCA CIEKAWEGO

2. Kryterium walorów poznawczych
W oparciu o reprezentowane wartości, adekwatnie do ich treści i znaczenia, została
zbudowana atrakcyjna narracja / opowieść o danym miejscu prezentująca i objaśniająca
jego specyfikę lub aspekty, w jakich miejsce jest przykładem szerszych, poznawczo istotnych
zagadnień.

3. Kryterium jakości oferty
Oferta miejsca zapewnia poszerzenie wiedzy ogólnej lub szczegółowej o obszarach 
wiejskich i/lub umożliwia doświadczanie walorów wsi, kształtowanie wrażliwości na 
wartości związane z naturą obszarów wiejskich.



KRYTERIA UZYSKANIA 
STATUSU MIEJSCA CIEKAWEGO

4. Kryterium jakości przestrzeni
Miejsce wraz ze swym otoczeniem, w tym poprzez system informacji wizualnej i
infrastrukturę dla odwiedzających, tworzy harmonijną, spójną z otoczeniem przestrzeń
publiczną kształtującą wizerunek miejscowości / obszaru.

5. Kryterium lokalnego zaangażowania 
Utworzenie i / lub udostępnienie miejsca nastąpiło jako wynik działania lub współdziałania
osób fizycznych, stowarzyszeń, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury
podmiotów gosp. Kryterium jest również spełnione jeżeli wymienione podmioty uczestniczą
w bieżącym funkcjonowaniu miejsca.



ANTONIN

PRZYKŁADY
Miejsca Ciekawe



ANTONIN

Bełk, gm. Czerwonka – Leszczyny, woj. śląskie

Śladami Przeszłości – dzieje cmentarza przy 
zabytkowym kościele (kat.1 i 4)



ANTONIN ANTONIN

Bełk, gm. Czerwonka – Leszczyny, woj. śląskie

Śladami Przeszłości – dzieje cmentarza przy 
zabytkowym kościele (kat.1 i 4)



ANTONIN

Żelazno, gm. Kłodzko, woj. dolnośląskie

Lapidarium (kat. 1 )



ANTONIN

Żelichowo - Cyganek, gm. Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie

Kościół św. Mikołaja, Dom podcieniowy, Cmentarz 11 wsi –
lapidarium sztuki sepulkralnej, przystań (kat.1, 3 i 4) 



ANTONIN

Żelichowo - Cyganek, gm. Nowy Dwór Gdański
Kościół św. Mikołaja, Dom podcieniowy, Cmentarz 11 
wsi – lapidarium sztuki sepulkralnej, przystań 



ANTONIN ANTONIN

Żelichowo - Cyganek, gm. Nowy Dwór Gdański
Kościół św. Mikołaja, Dom podcieniowy, Cmentarz 11 
wsi – lapidarium sztuki sepulkralnej, przystań 



ANTONIN

Żelichowo - Cyganek, gm. Nowy Dwór Gdański
Kościół św. Mikołaja, Dom podcieniowy, Cmentarz 11 
wsi – lapidarium sztuki sepulkralnej, przystań



ANTONIN ANTONIN

Żelichowo - Cyganek, gm. Nowy Dwór Gdański
Kościół św. Mikołaja, Dom podcieniowy, Cmentarz 11 
wsi – lapidarium sztuki sepulkralnej, przystań 



ANTONIN
ANTONIN

Kamionka, gm. Nidzica, woj. warmińsko – mazurskie

Garncarska Wioska (kat. 5, 4 i 6)



Kamionka, gm. Nidzica, woj. warmińsko – mazurskie

Garncarska Wioska



ANTONIN
ANTONIN

Kamionka, gm. Nidzica, woj. warmińsko – mazurskie

Garncarska Wioska



ANTONIN
ANTONIN

Kamionka, gm. Nidzica, woj. warmińsko – mazurskie

Garncarska Wioska



ANTONIN
ANTONIN

Kamionka, gm. Nidzica, woj. warmińsko – mazurskie

Garncarska Wioska



ANTONIN
ANTONIN

Koniaków, gm. Istebna, woj. śląskie

Centrum Pasterskie (kat. 6 i 4)



ANTONIN

Koniaków, gm. Istebna, woj. śląskie

Centrum Koronki Koniakowskiej     (kat. 6 i 4)



ANTONIN

Jaworzynka, gm. Istebna, woj. śląskie

Muzeum na Grapie  (kat. 1 i 4)



ANTONIN

Pszczyna, gm. Pszczyna, woj. śląskie

Skansen – Zagroda Wsi Pszczyńskiej  (kat. 1 i 5)



ANTONIN

Ruda Sułowska, gm. Milicz, woj. dolnośląskie

Muzeum Tradycji Rybactwa Stawów Milickich 
(kat. 6, 1, 4 i 5)



ANTONIN

Konary, gm. Przeworno, woj. dolnośląskie

Folwark majątku Konary (kat. 1 i  4)



ANTONIN

Gródek, gm. Hrubieszów, woj. lubelskie

Wieża widokowa – Błonia nadbużańskie  
(kat. 1 )



ANTONIN

Pyzdry, gm. Pyzdry, woj. wielkopolskie

Granica zaborów (kat. 3 i 4)



ANTONIN

Koniaków, gm. Istebna, woj. śląskie

Ochodzita 895 m n.p.m.



ANTONIN

Koniaków, gm. Istebna, woj. śląskie

Ochodzita 985 m n.p.m.             (kat. 1 i 3)



ANTONIN

Koniaków, gm. Istebna, woj. śląskie

Ochodzita 895 m n.p.m.



ANTONIN

Taczów, gm. Zakrzew, woj. łódzkie

Park Historyczny – Rycerze Bogurodzicy (kat.2)



ANTONIN

Cekcyn, gm. Cekcyn, woj. kujawsko - pomorskie

Amfiteatr – centrum kultury borowiackiej 
(kat. 4 i 6)



ANTONIN

Wieprz, gm. Wieprz, woj. małopolskie

Muzeum Świni (kat. 5 i 6 )



ZGŁOSZENIE MIEJSCA 
DO SIECI NAJCIEKAWSZYCH WSI

Zgłoszenia dokonuje się poprzez przesłanie wypełnionego kwestionariusza drogą 
elektroniczną na  adres: sekretariat@psorw.pl

PODMIOTY ZGŁASZAJACE
Etap Konkursu

Na wstępnym, objętym konkursem etapie projektu zgłoszenia mogą dokonać gminy uprawnione na
podstawie Regulaminu Konkursu (gminy ze wsiami włączonymi do SNW lub dla których
przeprowadzono ocenę potencjału uczestnictwa, oraz ich gminy partnerskie

Etap otwartych zgłoszeń (od maja 2021 r.) 
Dane miejsce do uzyskania statusu „Miejsce Ciekawe” zgłasza:
• właściciel lub zarządca decydujący o udostępnieniu miejsca;
• podmiot upoważniony (podmiot działający w ich imieniu właściciela lub zarządcy w zakresie

decydującym o spełnieniu kryteriów uzyskania statusu Miejsca Ciekawego oraz uprawniającym do
oznaczenie miejsca znakiem „Miejsce Ciekawe” gdy miejsce to uzyska ten status.

mailto:sekretariat@psorw.pl


REKOMENDOWANIE MIEJSCA 
DO SIECI NAJCIEKAWSZYCH WSI

Rekomendacji dokonuje się poprzez nadesłanie wypełnionego kwestionariusza (wersja
uproszczona) drogą elektroniczną na adres: sekretariat@psorw.pl

Od maja 2021 r. zarząd PSORW z własnej inicjatywy oraz każda osoba fizyczna lub prawna,
w szczególności: gmina, instytucja kultury, organizacja pozarządowa ujmująca w celach
statutowych rozwój turystyki oraz /lub zachowanie i wykorzystanie walorów obszarów
wiejskich, może rekomendować dane miejsce do nadania mu statusu Miejsca Ciekawego w
Sieci Najciekawszych Wsi.

Zarząd PSORW, po pozytywnej merytorycznej weryfikacji zgłoszenia, wprowadzi dane
miejsce na listę miejsc rekomendowanych informując o tym rekomendującego i podmiot
zarządzający.



OCENA SPEŁNIANIA KRYTERIÓW 
- zgłoszenie

❑ Każde kryterium jest oceniane w skali 1 (ocena najniższa) do 5 (ocena 
najwyższa).

❑ Spełnienie każdego z kryteriów na poziomie co najmniej  
satysfakcjonującym (ocena 3) kwalifikuje do uzyskania statusu Miejsca 
Ciekawego. 

❑ Jeżeli w kryterium nr 2 lub nr 3 ocena jest wyższa niż 3 w pozostałych 
kryteriach możliwe są oceny na poziomie 2. Suma ocen nie może być 
jednak niższa niż 15.

Ocena spełnienia kryteriów i nadanie statusu „Miejsce Ciekawe” w 
SNW jest kompetencją Zarządu PSORW. 



Czekamy na zgłoszenia Dziękuję za uwagę !!!


