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Raport - elementy składowe i zawartość 
- Karta Oceny miejscowości 

- Prezentacja ppt. /2 formaty/ 

- 10 walorów pozyt. i negat. 

- Ortofotomapa z trasą i walorami 

- Baza zdjęć z kodami 

- Formularz wizytacji 



Procedura 
 Przygotowanie wizyty – 5 g. 

 Dojazd – od 1 do 7 g. i powrót 

 Wizyta, praca w terenie – 12 g. 

 Raport – 15 g. 

 Sprawdzenie raportu, wysłanie – 2 

g. 

 Poprawy do raportu – 5 g. 

 Sprawdzenie poprawionego 

raportu, wysłanie – 2 g. 

= ok 50 godzin  

20-21.02.2015 

Spotkanie 

szkoleniowe 



Projekt Tworzenie Sieci  

Najciekawszych Wsi w Polsce 
Raport oceny wsi Swołowo 

w gminie wiejskiej Słupsk,  

województwo pomorskie 

Ocena pozytywna – 71,25 
punktów 

z dnia: 11.04.2015 r. 

Eksperci: 

Dr Tomasz Napierała – 
wiodący 

 

Dr Marcin Feltynowski – 
wiodący 

 

Prof. UŁ, dr hab. Marcin 
Wójcik –  

kierownik merytoryczny   

Łódź, 11.04.2015 

Fot. SW_FOTO. Siedziba Muzeum Kultury Ludowej 
Pomorza w Swołowie i Młynie Zamkowym w Słupsku – 
Oddział Etnografii Muzeum Pomorza Środkowego w 
Słupsku. Zagroda nr 8 
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Lokalizacja i podstawowe dane 

Liczba mieszkańców: 238 (2011 rok, źródło: Bank Danych Lokalnych) 

Wysokość n.p.m.: 31 m n.p.m.  

Kraina fizjograficzna: Mezoregion Równina Słupska (313.43) 

Znany fakt: W 1230 roku wieś Swołowo została nadana zakonowi Joannitów 

sprowadzonemu do Starego Sławna (obecnie Sławska). W 1240 roku, gdański książę 

Świętopełk II Wielki potwierdził decyzję księcia słupskiego. 

Strona www: www.swolowo.pl, www.slupsk.ug.gov.pl 
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Plan/widok ogólny, obszar udostępnienia 

Typ morfogenetyczny: wieś placowa – duża owalnica 
(źródło: wiedza ekspercka) 
Wiek lokacji: XIII w. 
Wymiary/powierzchnia obszaru udostępniania: 700m. x 820 
m. / 56ha 
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Powód pobytu 

Swołowo. Stolica „Krainy w 
Kratę” 

Fot. SW_PP1. Przykład budownictwa 
ryglowego, szachulcowego. Budynek 
przedwojennej szkoły elementarnej. Zagroda 
nr 38 - pkt. 9 trasy.  
„Kraina w Kratę” jest produktem markowym 
turystyki wiejskiej wykreowanym przez 
Stowarzyszenie Produktów Markowych 
Turystyki Wiejskiej „Słupia”.  

Fot. SW_PP2. Tablica z logo „Krainy w Kratę” - 
fotografia wykonana z punktu na ciągu 
komunikacyjnym prowadzącym do obszaru 
udostępnienia.  
Nazwa „Kraina w Kratę” po raz pierwszy została 
użyta 18 stycznia 1995 r. przez dr Elżbietę 
Szalewską na wystawie fotograficznej 
zorganizowanej przez Słupski Oddział 
Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami. 
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Trafność, nośność, walory marketingowe 

zdefiniowania powodu pobytu 

Trafność, nośność i walory marketingowe zostały ocenione 
jako wybitne. Sugerują one już w pierwszym kontakcie z 
takim sloganem, że mamy do czynienia z czymś 
wyjątkowym i bardzo ważnym, a do tego najważniejszą 
atrakcją w grupie wsi w kratę. Podstawowym powodem 
pobytu w Swołowie jest możliwość obejrzenia 
kilkudziesięciu budynków o konstrukcji szachulcowej. 
Budynki są wyjątkowym przykładem tradycyjnego 
budownictwa chłopskiego na Pomorzu. Warto podkreślić, że 
wspomniane budynki występują w swojej pierwotnej 
lokalizacji, nie zostały przeniesione z innych wsi. Najlepiej 
zachowane budynki znajdują się pod opieką Muzeum 
Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. 

Fot. SW_TNW1. Przykład budownictwa 
ryglowego, szachulcowego. Budynek 
gospodarstwa zagrodniczego. Zagroda nr 5, w 
tle zagrody nr 4 i 3 - pkt. 12 trasy. 
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Fot. SW_TNW2. Drogowskaz do 
Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w 
Swołowie - fotografia wykonana z 
punktu na ciągu komunikacyjnym 
prowadzącym do obszaru 
udostępnienia.  



Obszar udostępnienia, trasa 
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Długość trasy: 1715 m. 



Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (1) 

Fot. SW_WW1. Siedziba Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. Zagroda nr 8 - pkt. 
7 trasy.  
 

Najważniejszym walorem wsi jest budownictwo szachulcowe, szczególnie dobrze 
zachowane i niezwykle ciekawie eksponowane w zagrodach będących własnością Muzeum 
Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. 
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Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (2) 

Fot. SW_WW2. Przykład pomorskiej zagrody czworobocznej. Zagroda nr 7 - pkt. 10 
trasy . 
 

Walorem Swołowa są licznie zachowane, typowe dla XIX wiecznej wsi pomorskiej, 
zagrody czworoboczne. W zagrodach tych budynek mieszkalny zlokalizowany jest w 
głębi, zwrócony jest licem do drogi, po obu jego stronach znajdują się stodoła i budynek 
inwentarski, zagrodę zamyka od strony drogi gospodarczy budynek bramny. 
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Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (3) 

Fot. SW_WW3. Kościół filialny pw. 
Wniebowzięcia NMP - pkt.  8 trasy.  
 

Gotycki, XV wieczny kościół 
filialny pw. Wniebowzięcia NMP 
jest najstarszym zabytkiem 
Swołowa. Kościół został otynkowany w 
końcu XIX w. Poddany został ostatnio 
renowacji, m.in. ponownie otynkowany. 
Pełni ważną rolę w życiu lokalnej 
społeczności (funkcje integrujące).   
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Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (4) 

Na szczególną uwagę zasługuje działalność Muzeum 
Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. Obecnie 
Muzeum jest właścicielem trzech zagród: nr 8, 14 i 15. 
Zagroda nr 8, tzw. Zagroda Albrechta to przykład typowej 
pomorskiej zagrody czworobocznej. W Zarodach nr 14 i 15 
zlokalizowano wystawową i warsztatową część Muzeum. 
Muzeum ma bardzo interaktywny charakter, wykorzystuje 
multimedialne formy prezentacji. Muzeum oprócz 
aktywności wystawienniczej, prowadzi również działalność 
edukacyjną (warsztaty) oraz organizacyjną (imprezy). 

Fot. SW_WP4a. Elementy wystawy w 
Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w 
Swołowie - pkt. 2 trasy. 

Fot. SW_WP4b. Elementy wystawy 
w Muzeum Kultury Ludowej 
Pomorza w Swołowie - pkt. 2 trasy. 
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Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (5) 

Fot. SW_WW5. Warsztaty tkackie w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie - pkt. 2 
trasy. 
 

Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie posiada bardzo bogatą ofertę 
edukacyjną dla dzieci i młodzieży. Muzeum oferuje różne lekcje tematyczne oraz warsztaty, 
m.in. „Opowieści barwną nitką tkane - Tkactwo pomorskie”. 
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Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (6) 

Fot. SW_WW6. Kalendarz wydarzeń 
eksponowany przy wejściu do Muzeum 
Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. 
Zagroda nr 8  - pkt.  7 trasy.  
 
Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w 

Swołowie jest organizatorem wielu 
cyklicznych wydarzeń odbywających 
się we wsi przez cały rok: Niedziela 
Palmowa, Piknik Rowerowy, Dzień 
Dziecka, Szparagowe Święto, Dziecięca 
Zagroda, Plener Kowalski, Pomorskie 
Święto Ziół, Babie Lato połączone ze 
Słupskim Świętem Miodu, Dożynki, 
Gęsina czy wreszcie Jarmark 
Bożonarodzeniowy. 
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Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (7) 

Fot. SW_WW7. Kasa i sklep z 
pamiątkami oraz produktami lokalnymi 
w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza 
w Swołowie. Zagroda nr 15  - pkt.  2.  
 
Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w 
Swołowie w całorocznej sprzedaży 

posiada wyroby pamiątkarskie oraz 
lokalne produkty (m.in. zioła).  
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Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (8) 

Fot. SW_WW8. Tzw. Zielona Struga w Swołowie - pkt. 24 trasy. 
 
Przez Swołowo przepływa niewielki strumień, tzw. Zielona Struga, który swoje źródła ma 
niedaleko zabudowań wiejskich. Ciek został spiętrzony i dzięki temu pośrodku wsi utworzono 

mały staw, który od wieków pełni funkcje gospodarcze i rekreacyjne. Woda w centralnej 
części wsi znakomicie podnosi walory krajobrazowe. 
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Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (9) 

Swołowo jest znakomicie wpisane w system 
szlaków turystycznych, przede wszystkim 
rowerowych. W pobliżu wsi przebiega 
międzynarodowy szlak rowerowy R10. Na szlaku 
znajduje się informacja nt. Swołowa. Przez Swołowo 
przebiegają trasy systemu szlaków rowerowych 
„Pierścień Gryfitów”. Swołowo leży na Pomorskiej 
Drodze Świętego Jakuba. 

Fot. SW_WP9a. Znaki informacyjne dla szlaków 
rowerowych. Fotografia wykonana w strefie 
wejściowej do centrum wsi. 

Fot. SW_WP9b. Tablica informacyjna 
na przeciwko sklepu spożywczego. 
Zagroda nr 6 - pkt. 11 trasy. 
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Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (10) 

Fot. SW_WW10. Widok na drogę gminną w 
sąsiedztwie siedziby Muzeum Kultury 
Ludowej Pomorza w Swołowie. 

  
Zagroda nr 8 - pkt. 7 trasy. 
 

Drogi o tradycyjnym charakterze. 

Zarówno droga powiatowa, jak i gminna 
prowadzące przez centrum wsi Swołowo 
mają naturalny charakter, wykonane są z 
ogólnodostępnego materiału (głazów 
granitowych pochodzących z materiału 
polodowcowego). Są to tzw. „kocie łby”. 
Mimo, iż we wsi nie ma wyodrębnionych 
ciągów pieszych, poruszanie się jest bardzo 
bezpieczne. Przez wieś nie prowadzą 
bowiem żadne ważne szlaki komunikacji 
drogowej. Ruch samochodowy jest znikomy. 
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Ocena wytyczenia trasy (C1) 

Adekwatność względem zasobów wsi oraz 
zdefiniowania atrakcyjności/walorów 
poznawczych wsi (I.C.1.1.) - ocena 
wybitna, 5 pkt. 
 
Lokalna społeczność oraz pracownicy 
Muzeum nie mają problemów z 
określeniem atrakcyjności i walorów 
poznawczych Swołowa. Układ przestrzenny 
miejscowości oraz lokalizacja obiektów 
zabytkowych we wnętrzu wsi (kościoła i 
czworobocznych zagród z zabudową 
ryglową) narzucają sposób wytyczenia trasy. 
Należy podkreślić, że trasa jest odmienna 
od istniejącej ścieżki wytyczonej na 
potrzeby zwiedzania wyłącznie obiektów 
muzealnych. 

Fot. SW_OWT1. Mapa z trasą zwiedzania 
obiektów muzealnych. Zagroda nr 8 - pkt. 7. 

Fot. SW_OWT2. Zagroda Albrechta 
jako jeden z najważniejszych 
obiektów na trasie udostępniania. 
Zagroda nr 8 - pkt. 7 trasy. 
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Infrastruktura pobytowa (B1) 

Fot. SW_IPB1. Siedziba Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. Zagroda nr 8 - pkt. 7 trasy.  
 
Baza noclegowa (aspekt I.B.1.), ocena dobra - 3 pkt.  
Baza noclegowa w Swołowie jest dobra. We wsi działają dwa gospodarstwa agroturystyczne. 
Muzeum Kultury Ludowej Pomorza dysponuje kilkoma pokojami gościnnymi zlokalizowanymi w 
dawnym budynku mieszkalnym, w Zagrodzie Albrechta. Łącznie do dyspozycji gości jest kilkanaście 
miejsc noclegowych o średnim standardzie. Jednakże, z perspektywy obsługi grup zorganizowanych, 
taka liczba miejsc noclegowych jest niewystarczająca. Brakuje również bazy noclegowej o wysokim 
standardzie. Z perspektywy wspomnianych braków pozytywnie należy ocenić plany rozwojowe 
Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. 
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Infrastruktura pobytowa (B2) 

Baza gastronomiczna (aspekt I.B.2.), ocena dobra – 2,5 pkt.  
 
Stan bazy gastronomicznej uznać należy za dobry. W obrębie Zagrody Albrechta 
prowadzona jest prywatna Gospoda „Pod Wesołym Pomorzaninem” oferująca przede 
wszystkim dania kuchni polskiej, ale też dania na bazie lokalnych i regionalnych przepisów. 
W Swołowo brakuje natomiast alternatywnej gastronomii, świadczącej usługi dla mniej 
zamożnego turysty. Być może dobrym rozwiązaniem byłoby stworzenie miejsca na wzór 
austriackich heurigerów. 

Fot. SW_IPB2a. Znak reklamowy Gospody 
„Pod Wesołym Pomorzaninem”. Zagroda nr 
8 - pkt. 7 trasy.  

Fot. SW_IPB2b. Wnętrze Gospody „Pod 
Wesołym Pomorzaninem”. Zagroda nr 8 - pkt. 7 
trasy. 

25 



Infrastruktura pobytowa (B3) 

Miejsca dedykowane przyjezdnym (I.B.3.), ocena dobra - 2 pkt.  
 
Dostępność miejsc dedykowanych przyjezdnym jest zróżnicowana. Z jednej strony w ciągu 
komunikacyjnym prowadzącym do wsi zlokalizowano duży parking do wykorzystania w 
czasie dużych imprez organizowanych w Swołowie. Z drugiej strony, miejsca parkingowe w 
sąsiedztwie początkowego punktu trasy udostępniania (Zagrody nr 14 i 15) są w złym 
stanie. Toalety dostępne są wyłącznie w budynkach muzealnych. Brakuje 
samoobsługowego info-pointu poza budynkiem Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w 
Swołowie, dostępnego dla turystów również poza godzinami otwarcia placówki. 

Fot. SW_IPB3a. Parking. Fotografia 
wykonana w strefie wejściowej do centrum 
wsi. 

Fot. SW_IPB3b. Miejsca parkingowe w 
sąsiedztwie miejsca początku trasy 
udostępniania. Zagroda nr 14 - pkt. 1 trasy. 
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Walory wsi wg KOM – pozytywy (1) 

Centrum / miejsce centralne (I.A.1.3) - ocena wybitna 2 pkt. 
 
Fot. SW_WP1. Widok na centrum wsi. Na pierwszym planie Zagroda nr 38, z lewej Kościół 
filialny pw. Wniebowzięcia NMP - pkt. 8 i 9 trasy.  
  
Centralna, owalnicowa część wsi z rozmieszczonymi wokół czworobocznymi zagrodami, 
przecięta drobnym ciekiem wodnym (tzw. Zielona Struga), z centralnie zlokalizowanym 
kościołem jest wciąż nienaruszonym przykładem osadnictwa wiejskiego charakterystycznego 
dla terenów Pomorza. 
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Walory wsi wg KOM – pozytywy (2) 

Historyczny układ ruralistyczny (I.A.2.1) - ocena wybitna 2 pkt. 
 
Fot. SW_WP2. Elementy wystawy w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie - pkt. 2 
trasy. 
  
Owalnicowy układ centralnej części wsi jest znakomicie zachowany. W układzie tym przetrwały 
tradycyjne, czworoboczne zagrody, typowe dla tej części Pomorza. 28 



Walory wsi wg KOM– pozytywy (3) 

Wyróżniki wsi (I.A.2.3) - ocena wybitna 3 pkt. 
 
Fot. SW_WP3. Przykład budownictwa ryglowego, szachulcowego. Zagroda nr 12 - pkt. 4 trasy. 
  
Wyróżnikiem wsi są tradycyjne szachulcowe zabudowania mieszkaniowe i gospodarcze 
występujące w tradycyjnych dla tej części Pomorza czworobocznych zagrodach. 
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Walory wsi wg KOM – pozytywy (4) 

Przemieszczanie się po trasie – bezpieczeństwo, swoboda… (I.C.4) - ocena wysoka, 1,5 pkt. 
 
Fot. SW_WP4. Ciągi piesze w centralnej części wsi. 
  
Wieś zachowuje kameralny charakter. Mały ruch komunikacyjny i zagospodarowanie sprzyjają odkrywaniu 
walorów wsi. 
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Walory wsi wg KOM– pozytywy (5) 

Usługi, produkty, pamiątki (II.2.3) - ocena wybitna, 2 pkt. 
 
Fot. SW_WP5. Kasa i sklep z pamiątkami oraz produktami lokalnymi w Muzeum Kultury 
Ludowej Pomorza w Swołowie. Zagroda nr 15  - pkt.  2 trasy. 
  
Produkty lokalne (np. zioła, ręcznie tkane tradycyjne chodniki) i pamiątki (np. gliniane breloczki, 
widokówki, ręcznie rzeźbione figurki) dystrybuowane są przez Muzeum Kultury Ludowej 
Pomorza w Swołowie. Należy podkreślić wysoką oryginalność i jakość oferowanych produktów i 
pamiątek. 
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Walory wsi wg KOM– pozytywy (6) 

Wydarzenia organizowane cyklicznie 
lub okazjonalnie (II.3.1) - ocena 
wybitna, 2 pkt. 
 
Fot. SW_WP6. Kalendarz wydarzeń 
eksponowany przy wejściu do Muzeum 
Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. 
Zagroda nr 8  - pkt.  7 trasy. 
 
Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w 
Swołowie jest organizatorem wielu 
cyklicznych wydarzeń odbywających się 
we wsi przez cały rok: Niedziela 
Palmowa, Piknik Rowerowy, Dzień 
Dziecka, Szparagowe Święto, Dziecięca 
Zagroda, Plener Kowalski, Pomorskie 
Święto Ziół, Babie Lato połączone ze 
Słupskim Świętem Miodu, Dożynki, 
Gęsina czy wreszcie Jarmark 
Bożonarodzeniowy. 
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Walory wsi wg KOM – pozytywy (7) 

Działania artystyczne, warsztaty, gry terenowe (II.3.2) - ocena wybitna, 3 pkt. 
 
Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie posiada bardzo bogatą ofertę edukacyjną 
dla dzieci i młodzieży. Muzeum oferuje lekcje tematyczne oraz warsztaty, m.in. „100 Lat - 
Zatrzymany czas - Czyli życie w wiejskiej zagrodzie na początku XX w.”. 

Fot. SW_WP7a. Siedziba Muzeum Kultury 
Ludowej Pomorza w Swołowie. Budynek 
inwentarski wykorzystywany na potrzeby zajęć 
edukacyjnych. Zagroda nr 8 - pkt. 7 trasy.  

Fot. SW_WP7b. Siedziba Muzeum Kultury 
Ludowej Pomorza w Swołowie. Wnętrze 
budynku inwentarskiego wykorzystywanego na 
potrzeby zajęć edukacyjnych. Zagroda nr 8 - pkt. 
7 trasy. 
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Walory wsi wg KOM – pozytywy (8) 

Propagowanie wiejskich wartości (III.1) - ocena wybitna, 5 pkt. 
 
Fot. SW_WP8. Siedziba Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. Zagroda nr 8 - pkt. 7 
trasy.  
  
Propagowanie wiejskich wartości oraz ochrona kulturowego i materialnego dziedzictwa wsi jest 
podstawowym celem działalności Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. Trudno 
wyobrazić sobie lepszą formę ochrony i upowszechniania wspomnianych elementów niż 
poprzez właśnie nowoczesną działalność muzealną, szczególnie, że wystawy i lekcje muzealne 
mają bardzo interaktywny charakter. 
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Walory wsi wg KOM – pozytywy (9) 

Przestrzeń zmysłów (III.3) - ocena wybitna, 4 pkt. 
 
Fot. SW_WP9. Klimat wiejski. Widok na drogę gminną na wysokości Zagrody nr 11 - pkt. 5 
trasy.  
  
Swołowo cechuje specyficzny klimat wiejski. Funkcjonują tu do dzisiaj gospodarstwa rolne. Ale 
również dzięki działalności Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie istnieje możliwość 
obserwacji prac typowych dla rolnictwa, przede wszystkim  chowu zwierząt. 
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Walory wsi wg KOM – pozytywy (10) 

Ponadlokalne oddziaływanie (III.4) - ocena wybitna, 2 pkt. 
 
Fot. SW_WP10. Przykład budownictwa ryglowego, szachulcowego. Gospodarskie budynki 
bramne zagród nr 4 i 3 - pkt. 14 i 15 trasy. 
  
Swołowo, zgodnie ze swoim sloganem, jest stolicą „Krainy w Kratę”. W związku z tym, osoby 
poszukujące dziedzictwa tego obszaru zetkną się przede wszystkim ze Swołowem. Popularność 
wsi jako osady, w której zachował się owalnicowy układ z czworobocznymi zagrodami z ryglową 
zabudową szachulcową jest dodatkowo wzmocniona działalnością Muzeum Kultury Ludowej 
Pomorza w Swołowie. 
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Walory wsi wg KOM – negatywy (1) 

Życie wsi i jej mieszkańców, utrzymywanie tradycji i obyczajów (III.2) - ocena niska, 1 pkt. 
 
Fot. SW_WN1. Plac  w centrum wsi – miejsce integracji społecznej.  
 
Działalność muzeum w zakresie organizacji imprez, również plenerowych oraz zaangażowanie 
zawodowe i społeczne wielu mieszkańców w działalność placówki wpływa na obniżenie 
aktywności społeczności lokalnej w zakresie własnych inicjatyw podtrzymujących tradycje i 
obyczaje.   
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Walory wsi wg KOM – negatywy (2) 

Wjazdowe ciągi komunikacyjne (I.A.1.5) - ocena niska, 0,25 pkt. 
 
Fot. SW_WN2. Uliczne oświetlenie solarne przy drodze ze Swołowa do trasy Słupsk-
Darłowo - fotografia wykonana z punktu na ciągu komunikacyjnym prowadzącym do 
obszaru udostępnienia.  
 
Ciąg komunikacyjny łączący Swołowo z drogą Słupsk-Darłowo został zeszpecony 
lampami oświetleniowymi, które wyposażono w duże panele solarne. 
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Walory wsi wg KOM – negatywy (3) 

Obiekty zabytkowe (I.A.2.2) - ocena dobra, 0,5 pkt. 
 
Fot. SW_WN3. Przykład niszczejących zabudowań gospodarczych. Zagroda nr  29 - pkt. 17 trasy.  
 
Uzyskanie jedynie oceny dobrej wynika ze stwierdzenia następujących  mankamentów, tj. 
zabudowania we wsi są niewątpliwie cenne choć ich stan techniczny jest niezadowalający. 
Właścicielami większości są niezamożne osoby prywatne, które nie dysponują wystarczającymi 
środkami do utrzymania budynków we właściwym stanie technicznym. Nie są zainteresowane 
wpisaniem obiektów gospodarczych do wykazu zabytków. Dochodzi do sytuacji, że budynki 
gospodarcze są celowo rozbierane przez właścicieli celem obniżenia należnego podatku od 
nieruchomości. 
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Walory wsi wg KOM – negatywy (4) 

Ogrodzenia - stan, adekwatność (I.A.3.3) - ocena niska, 0,25 pkt. 
 
Tradycyjne ogrodzenia w Swołowie to drewniane, sztachetowe płoty. Współcześnie, w 
wielu miejscach do grodzenia posesji wykorzystywany jest dowolny, dostępny, często 
najtańszy materiał, niekiedy całkowicie dysonujący z otoczeniem. 

Fot. SW_WN4a. Przykład dysonującego 
ogrodzenia.  
Zagroda nr 3 - pkt. 15 trasy. 

Fot. SW_WN4b. Przykład dysonującego 
ogrodzenia.  
Zagroda nr  35 - pkt. 5 trasy. 
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Walory wsi wg KOM – negatywy (5) 

Punkty widokowe dające wgląd w otoczenie (I.A.6.2) - ocena dobra, 0,5 pkt. 
 
Fot. SW_WN5. Droga zagumienna. Fotografia wykonana wzdłuż południowej granicy obszaru 
udostępnienia. 
 
Uzyskanie jedynie oceny dobrej wynika ze stwierdzenia pewnych  mankamentów. Wieś 
posiada bardzo zwartą zabudowę zagrodową. W związku z tym, wgląd w otoczenie wsi poza 
strefami wejściowymi nie jest możliwy. Sylwetę wsi i jej otoczenie mamy możliwość zobaczyć 
wyłącznie od strony południowej, z drogi zagumiennej.  
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Walory wsi wg KOM – negatywy (6) 

Cenne elementy przyrodnicze i 
krajobrazowe w bezpośrednim 
otoczeniu miejscowości (I.A.6.3) - 
ocena niska, 0,25 pkt. 
 
Fot. SW_WN6. Pomnik przyrody w 
pobliżu tzw. Zielonej Strugi w Swołowie 
- pkt. 24 trasy. 
 
Atrakcyjność wsi utożsamiać należy 
przede wszystkim z atrakcyjnością jej 
centrum - nagromadzenie 
czworobocznych zagród chłopskich 
typowych dla tej części Pomorza. 
Bezpośrednie otoczenie wsi, zarówno 
przyrodnicze, jak i krajobrazowe nie jest 
atrakcyjne. 
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Walory wsi wg KOM – negatywy (7) 

Obiekty z możliwością aktywnego wypoczynku (I.B.4) - ocena niska, 1 pkt. 
 
Fot. SW_WN7. Urządzenia do rekreacji ruchowej na parkingu. Fotografia wykonana w 
strefie wejściowej do centrum wsi. 
 
Osoby odwiedzające Swołowo nie mają specjalnej możliwości korzystania z obiektów 
przeznaczonych dla zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem. Jedynymi urządzeniami 
są plac zabaw zlokalizowany w centrum wsi oraz urządzenia do rekreacji ruchowej na 
dużym parkingu zlokalizowanym w północno-wschodniej części Swołowa. 

43 



Walory wsi wg KOM – negatywy (8) 

Łączność i Internet (I.B.5) - ocena dobra 0,5 pkt. 
 
Fot. SW_WN8. Teren Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. Budynek gospodarczy 
z piecem chlebowym. Zagroda nr 15 - pkt. 2 trasy. 
  
Uzyskanie jedynie oceny dobrej wynika ze stwierdzenia pewnych mankamentów. Na terenie 
Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie można uzyskać dostęp do bezprzewodowej 
sieci Internet. Jednakże sieć jest zabezpieczona a klucz sieciowy można uzyskać wyłącznie w 
kasie Muzeum w godzinach jej otwarcia. Nie ma niestety nigdzie oznakowanego i dostępnego 
dla wszystkich, w dowolnym czasie hot-spotu. 
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Walory wsi wg KOM – negatywy (9) 

Miejsce lub miejsca początku trasy (I.C.2) - ocena niska 0,5 pkt. 
 
Fot. SW_WN9. Miejsca parkingowe w sąsiedztwie miejsca początku trasy udostępniania. 
Zagroda nr 14 - pkt. 1 trasy. 
  
Uzyskanie jedynie oceny dobrej wynika ze stwierdzenia pewnych mankamentów. Początek 
trasy zwiedzania dla indywidualnych turystów, wykorzystywanym poza terminami wydarzeń 
zlokalizowany jest bezpośrednio przy terenie należącym do Muzeum Kultury Ludowej 
Pomorza. Konieczne jest pilne oznakowanie miejsca i zastąpienie nawierzchni gruntowej 
tradycyjną, brukowaną kostką, tzw. „kocimi łbami”. Podniosłoby to zarówno walor 
estetyczny, jak i funkcjonalny parkingu. 
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Walory wsi wg KOM – negatywy (10) 

Wyróżniki miejsca, system inf. wizualnej i inne – jakość, adekwatność, zakres kształtowania 
przestrzeni (II.2.2) - ocena dobra 0,5 pkt. 
 
Fot. SW_WN10. Trzyjęzyczna tablica informacyjna z opisem zagrody. Zagroda nr 24 - pkt. 22 
trasy . 
  
Uzyskanie jedynie oceny dobrej wynika ze stwierdzenia pewnych mankamentów. Choć trasa 
udostępniania w przypadku owalnicowego układu centrum jest oczywista, poruszanie się po niej 
ma charakter intuicyjny, formalnie jednak nie jest wytyczona w przestrzeni wsi. Obok braku 
oznakowania problemem jest również brak czytelnej informacji. Tablice informacyjne 
umieszczone na zabytkowych zagrodach są wyblakłe, nieczytelne. Na mapach zaznaczone są 
wyłącznie obiekty należące do Muzeum. 
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Rekomendacje (1) 

1. Diagnoza: brak możliwości pełnowartościowego zwiedzania wsi poza 
godzinami otwarcia Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. Pełna 
informacja dotycząca wsi, jej dziedzictwa kulturowego, dostępna jest przede 
wszystkim w zasobach muzealnych. Brakuje informacji dostępnej dla 
odwiedzających poza terenem Muzeum. Rekomendacja: lepsze wyposażenie 
wsi w obiekty, miejsca i urządzenia dedykowane przyjezdnym. Multimedialny 
info-point, który jest umieszczony w budynku kasy Muzeum i dostępny 
wyłącznie w godzinach otwarcia, powinien zostać przeniesiony w całodobowo 
dostępne miejsce. Przebudowany powinien zostać system informacji 
turystycznej we wsi (zgodnie z rekomendacją nr 2). Infrastruktura parkingów 
powinna zostać uzupełniona o ogólnodostępne, całodobowe toalety. 

2. Diagnoza: brak ładu w informacji przestrzennej we wsi. Zdiagnozowano brak 
jakichkolwiek informacji na parkingach wykorzystywanych przez osoby 
odwiedzające Swołowo. Dodatkowo, stwierdzono, że tablice informacyjne 
znajdujące się na zabytkowych zagrodach są nieczytelne, wyblakłe. 
Rekomendacja: wprowadzenie jednolitego systemu informacji przestrzennej 
we wsi. Na obu parkingach oraz przy Kościele pw. Wniebowzięcia NMP i przy 
Zagrodzie Albrechta powinny zostać umieszczone tablice informacyjne, wraz z 
mapą dotyczące trasy udostępniającej walory całej wsi, a nie tylko obiektów 
pozostających w zasobach muzealnych.  Z wspomnianymi tablicami powinno 
być spójne oznakowanie wsi. Zmodernizowane powinny zostać tablice 
informacyjne dotyczące poszczególnych zagród. Wszystkie podane elementy 
przestrzennego systemu informacji powinny być wizualnie zgodne z 
otoczeniem i wzajemnie spójne. 
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Rekomendacje (2) 

3. Diagnoza: niewystarczająca baza noclegowa dla obsługi grup 
zorganizowanych. Aktualnie we wsi dostępnych jest łącznie około kilkunastu 
miejsc noclegowych, oferowanych przez dwa gospodarstwa agroturystyczne 
oraz w pokojach gościnnych Muzeum. Rekomendacja: rozwój bazy noclegowej 
dedykowanej grupom zorganizowanym. Pozytywnie należy ocenić plany 
Muzeum, w ramach których planowane jest przejęcie Zagrody nr 5 i jej 
rewitalizacja, połączona z wprowadzeniem nowej funkcji. Działania zmierzają 
do utworzenia w obrębie Zagrody dwóch obiektów noclegowych w różnym 
standardzie: ekonomicznym i luksusowym. 

4. Diagnoza: brak wydarzeń organizowanych przez wspólnotę wiejską. Muzeum 
Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie zmonopolizowało we wsi organizację 
wszelkiego rodzaju imprez czy wydarzeń. Mieszkańcy Swołowa nie mają 
własnych stowarzyszeń, wspólnota jest relatywnie słabo zaktywizowana. 
Rekomendacja: działania na rzecz integracji wspólnoty wiejskiej. Gmina w 
porozumieniu z Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie powinny 
działać na rzecz aktywizacji społecznej mieszkańców Swołowa. Wydaje się, że 
Muzeum powinno mieć silnego partnera reprezentującego interesy samych 
mieszkańców wsi, w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego 
miejsca. 
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Rekomendacje (3) 

5. Diagnoza: brak dbałości o zachowane zabytkowe czworoboczne zagrody. 
Prywatne zabudowania są niewątpliwie cenne ale ich stan techniczny jest 
niezadowalający. Właściciele nie dysponują wystarczającymi środkami do 
utrzymania budynków we właściwym stanie technicznym. Nie są 
zainteresowani wpisaniem obiektów do wykazu zabytków. Budynki 
gospodarcze są celowo rozbierane przez właścicieli celem obniżenia należnego 
podatku od nieruchomości. Rekomendacja: aktywna polityka gminy na rzecz 
zachowania zabytkowych czworobocznych zagród. Władze gminne powinny 
wspierać mieszkańców w procesie odtwarzania i konserwacji zabudowy 
zagrodowej charakterystycznej dla tej części Pomorza. Proponuje się 
stosowanie aktywnej polityki fiskalnej. Osoby decydujące się na wpisanie 
budynków do rejestru zabytków powinny móc liczyć na zwolnienia z podatku 
od nieruchomości oraz wsparcie w pozyskaniu środków na renowację. Gmina, 
wspólnie z mieszkańcami, powinna aplikować o środki na rewitalizację 
zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej. Gmina oraz samorząd województwa 
pomorskiego powinny wspierać Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w 
Swołowie w procesie zakupu cennych nieruchomości. Dodatkowo, należy 
uwrażliwić mieszkańców na elementy niszczące odbiór krajobrazu wewnątrz i 
na zewnątrz wsi (zaśmiecenie przestrzeni różnego rodzaju sprzętami i 
obiektami, nowa zabudowa poza linią zabudowy historycznej).  
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Uwagi i wnioski 

Działalność Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie jest niezwykle 
skuteczną formą dbałości o zachowanie materialnego i duchowego dziedzictwa wsi. 
Wydaje się jednak, że działalność Muzeum powinna zostać znaczniej mocniej 
wsparta działalnością samorządu (szczególnie szczebla gminnego i powiatowego) 
oraz działalnością mieszkańców Swołowa. Eksperci w trakcie swojej wizyty nie 
dostrzegli bardzo pożądanej wspólnoty interesów. Muzeum, choć jego 
pracownikami jest wielu mieszkańców, realizuje swoją misję bez ich większego 
wsparcia czy zrozumienia. Nie widać większego zaangażowania władz gminnych czy 
powiatowych w działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego wsi. Ze 
względu na obecność Muzeum, działania te niejako automatycznie cedowane są 
właśnie na wspomnianą instytucję. Cennym jest natomiast wzorcowa współpraca 
Muzeum z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną. 
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Minimum 20,0 Średnia 51,7 

Maksimum 79 Mediana 50,8 

Rozstęp 

(różnica 

max. - min) 

59 Odchylenie 

standardowe 

14,3 

Ranking – wyniki badań 

Średnia = 51,7 pkt Średnia + Sx = 65 pkt Średnia - Sx = 37,4 pkt 



do 35 pkt 4 4 

35-44,99 pkt 13 
24 

45-54,99 pkt 11 

55-64,99 pkt 11 
22 

65 pkt i więcej 11 

Struktura – grupy oceny 

do 35 pkt 

8% 

35-44,99 pkt 

26% 

45-54,99 pkt 

22% 

55-64,99 pkt 

22% 

65 pkt i 

więcej 

22% 



LIDERZY 

/65pkt+/ 

wieś pkt. 

Istebna 79 

Dobków 75,75 

Chochołów 73,25 

Kruszyniany 71,5 

Swołowo 71,25 

Głotowo 70,25 

Zalipie 68,5 

Galiny 68,25 

Krutyń 67,25 

Wambierzyce 66,5 

Kadyny 66,5 



…i „spóźnieni” 

wieś pkt. 

Młyny 37 

Jaśliska 36,75 

Staroźreby 35,25 

Klisino 30 

Wzdół 

Rządowy 27,5 

Złaków 

Borowy 26 

Lubcza 20 



Rozmieszczenie przestrzenne wsi wg grup 

punktacji 

 

Populacja wsi: bardzo zróżnicowana 

- Kruszyniany ok. 80 osób 

- Wieprz ok. 5000 osób 

 

Współczynnik korelacji:  

liczba ludności a uzyskane punkty:  

Px = 0,07 (bardzo słaba)  



Średnia wartość w poszczególnych obszarach oceny w stosunku do 

maksymalnej możliwej do zdobycia liczby punktów (%) 
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Lider „ładu przestrzennego” 

Głotowo (23,75 na 30 pkt.) 



Lider infrastruktury pobytowej 

Międzygórze (18,75 na 20 pkt.) 



Lider udostępnienia walorów 

Krutyń (17,5 na 20 pkt) 



Lider specyfiki wsi 

Zalipie (14,75 na 15 pkt.) 



Lider „klimatu miejsca” 

Dobków (14 na 15 pkt.) 



Najlepiej oceniane aspekty wg KOM (10 walorów pozytywnych wg ekspertów) 

1. Przyroda i krajobraz wewnątrz miejscowości 

2. Wyróżniki wsi 

3. Wjazdowe ciągi komunikacyjne 

4. Obiekty zabytkowe 

5. Przyroda i krajobraz w otoczeniu 

6. Układ ruralistyczny 

7. Rama krajobrazowa (panoramy i osie widokowe)  
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Najsłabiej ocenione aspekty wg KOM (10 walorów negatywnych wg ekspertów) 

1. Charakter i stan ogrodzeń 

2. Stan techniczny zabudowy 

3. Usługi, produkty, pamiątki 

4. System opisu trasy 

5. Miejsca dla turystów 

6. System informacji wizualnej 

7. Otoczenie budynków  
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Metodyka badania prawidłowości 

  
 50 obiektów (50 wsi) 

 39 cech (ocenianych aspektów) 

 50 x 39 = 1950 obserwacji statyst. 

 

 Metoda grupowania – k-średnich  

 Grupy utworzone wg podobieństwa –  

Celem jest utworzenie spójnych grup wg 

określonych cech. 

Które z cech (39) decydują o spójności.?    



Analiza skupień 
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Reprezentanci: 

Dobków 

75,75 pkt 

Lubcza 

20 pkt. 

Góra św. 

Anny 

58,25 pkt. 

Domachowo 

50,25 pkt 
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- opis trasy, powiązanie 

z innymi trasami 

- komunikowanie  

i rozwijanie specyfiki 

- zabudowa i posesje,  

- przestrzeń publiczna 

- centrum 

- gastronomia 

Mościsko, Ostaszów, Świecie n. Osą, Wyryki, Broniszów, Złaków Borowy,  

Raciechowice, Staroźreby, Wieprz, Klisino, Jaśliska, Trześcianka,  Marzęcino, 

Wzdół Rządowy, Lubcza, Młyny, Kwitajny 



Grupa 1 cechy  Grupa III cechy 

- słaby wizerunek wsi 

/zwłaszcza ład przestrzenny/ 

- słaby stan techniczny 

obiektów i otoczenia 

/grodzenia!/ 

- brak bazy noclegowej 

- brak możliwości 

udostępnienia walorów wsi 

- brak możliwości poznania 

specyfiki wsi   

- wybitny układ przestrzenny  

/spójność, atrakcyjność/ 

- wysoki walor zabudowy i 

kompozycji wsi 

- obniżenie walorów 

wynikające z braku 

spójności ogrodzeń 

-  dobre powiązanie z 

otoczeniem 

- łączność z innymi trasami 

/turystycznymi/ 

- dobre warunki poznawania 

specyfiki wsi 

Wniosek: BRAK POTENCJAŁU Wniosek: POTENCJAŁ 



Wieś z potencjałem do Sieci – 

Dobków 

 



Lokalizacja i podstawowe dane 

Liczba mieszkańców: 493 os (2011 r. według NSP 2011 – Główny Urząd Statystyczny) 
Wysokość npm: 341 m. n.p.m. 

Kraina fizjograficzna: Mezoregion Pogórze Kaczawskie (332.27) i Góry Kaczawskie (332.35)  
Znany fakt: do końca II Wojny Światowej była to katolicka wieś wobec  otaczających obszarów będących protestanckimi 
Strona www: http://ekomuzeum.info/ 
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Powód pobytu 
Hasło odpowiadające specyfice wsi – spójnej i dobrze zdefiniowanej, 
jednocześnie będące opisem znakomitej części działań w niej 
realizowanych:  
„Ekomuzeum rzemiosła”.  
 
Od góry zgodnie z kierunkiem ruchu zegara: 
DO_PP1 Najbliższe otoczenie wsi – przy drodze do Świerzawy. 
DO_PP2 Budynki w konstrukcji szachulcowej 
DO_PP3 Tradycyjne wyroby  „Galerii pod Aniołem”. 

AN_PP2 
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Obszar udostępnienia, trasa 6 

Długość trasy: 4325 m. 



Walory wsi – pozytywy według KOM (2) 

Element składowy / aspekt  I.A.2.3 
Wyróżniki wsi  
Ocena wybitna - 3 pkt 
Miejscowość obfituje w elementy, które można uznać za wyróżniki – uwagę zwraca przede wszystkim obfitość i stan zachowania kapliczek (należy 
go uznać za główny wyróżnik Dobkowa), mostków oraz wciąż widoczne w krajobrazie budynki o konstrukcji szachulcowej. 
 
DO_WP2 Budynek gospodarczy w konstrukcji szachulcowej przy głównej ulicy Dobkowa. 
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Walory wsi – pozytywy według KOM (3) 

Element składowy / aspekt I.A.6.3 
Cenne elementy przyrodnicze i krajobrazowe w bezpośrednim otoczeniu miejscowości 
Ocena wybitna - 2 pkt 
Dobków położony jest na terenie Pogórza Kaczawskiego, otoczony przez malownicze łąki, użytki rolne oraz lasy o wysokich walorach estetycznych 
oraz poznawczych. Z dobkowskich pól rozpościerają się widoki umożliwiające podziwianie najbliżej (i dalszej) okolicy – mają one również cenny 
walor edukacyjny (Kraina Wygasłych Wulkanów). 
 
DO_WP3 Najbliższe otoczenie wsi – widok na Góry Kaczawskie. 
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Walory wsi – pozytywy według KOM (4) 

Element składowy / aspekt I.C.6  
Powiązanie trasy z innymi istniejącymi trasami i szlakami. 
Ocena wybitna - 1 pkt 
W okolicy Dobkowa funkcjonują szlaki piesze rowerowe, łączące z najważniejszymi atrakcjami Pogórza i Gór Kaczawskich (m.in.. Wąwóz 
Myśliborski w Parku Krajobrazowym „Chełmy”). 
 
DO_WP4 System informacji wizualnej w Dobkowie -  drogowskazy w centralnej części wsi. 
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Walory wsi – pozytywy według KOM (5) 

Element składowy / aspekt I.C.5 
System opisu trasy 
Ocena wybitna - 2 pkt 
Miejscowość charakteryzuje się bardzo spójnym i przemyślanym systemem oznaczania trasy. Tablice z mapami uwzględniają wszystkie 
najważniejsze punkty wsi 
 
DO_WP5 Tablica informacyjna „Szlak kapliczek w Dobkowie” umiejscowiona przy przystanku autobusowym (zachód miejscowości). 
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Walory wsi – pozytywy według KOM (6) 

Element składowy / aspekt III.3  
Ocena wysoka - 3 pkt 
Przestrzeń zmysłów 
Miejscowość zachowuje wiejski charakter z całym zapleczem związanym z 
przestrzenią zmysłów. Dodatkowo spotkać można tu bębny edukacyjne 
pozwalające m. in. poszerzyć wiedzę na temat występujących w okolicy roślin, 
bądź tych wykorzystywanych w domach np. w kuchni.  
 
DO_WP6 Bęben edukacyjny – na szlaku ku Kaplicznej. 
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Walory wsi – pozytywy według KOM (8) 

Element składowy / aspekt II.3.2 
Działania artystyczne, warsztaty, gry terenowe 
Ocena wybitna- 4 pkt 
Obecnie wieś posiada bardzo różnorodną ofertę warsztatów edukacyjnych 
oraz artystycznych – są one organizowane z dużą częstotliwością, oferta jest 
skierowana do wszystkich grup wiekowych. Oferta skierowana jest dla osób 
indywidulanych, grup zorganizowanych, wizyt studyjnych. Możliwość 
skorzystania  z większości warsztatów (również indywidulanie) - w każdym 
terminie – umówienie się z prowadzącymi, Oferta warsztatów obejmuje 
m.in. 
- warsztaty ceramiczne, 
- warsztaty geologiczne połączone z poszukiwaniem i obrabianiem agatów 
- warsztaty bibułkarskie, 
- oferta edukacyjna pasieki „Na Malinowym Wzgórzu”, 
- warsztaty mydlarskie, 
- warsztaty papiernicze, 
- warsztaty „Od owieczki od niteczki”. 
 
DO_WP8 „Galeria po Aniołem” – miejsce organizowania różnorodnych 
warsztatów  m. in. kulinarnych i ceramicznych (wnętrze). 
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Walory wsi – pozytywy według KOM (9) 

Element składowy / aspekt I.A.6.2  
Punkty widokowe dające wgląd w otoczenie  
Ocena wysoka – 0,75 pkt 
Ze względu na bardzo wysoką wartość otoczenia wsi oraz charakter i formę okalających ją użytków rolnych i łąk, punkty widokowe dające wzgląd 
w okolicę pokazują krajobraz o wysokich walorach estetycznych. 
 
DO_WP9 Aleja lipowa wiodąca w stronę kapliczki na Kaplicznej. 
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Wieś z potencjałem do Sieci –  

Góra św.  Anny 

 



Lokalizacja i podstawowe dane 

Liczba mieszkańców: 467 os (2011 r. według NSP 2011 – Główny Urząd Statystyczny) 

Wysokość npm: 365 m. npm  

Kraina fizjograficzna: Mezoregion Chełm (341.11) 

Znany fakt: Kluczowe sanktuarium Śląska, główne miejsce upamiętniania III Powstania Śląskiego 

Strona www: www.goraswanny.info.pl, www.swanna.pl 
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Powód pobytu 

„W małej górze wielka moc”  

Hasło zostało zaproponowane przez społeczność lokalną.  

Góra Świętej Anny stanowi przykład  zespolenia zasobów przyrody  

z działalnością człowieka – miejscowość łączy wartości przyrodnicze  

i kulturowe. Jest ośrodkiem kulturotwórczym, kultowym i politycznym 

oddziaływującym na społeczność Śląska.  

Może stanowić ono także bazę do modyfikacji np. „W górze wielka 

moc”, „W Górze Anny wielka moc” itp.. 

 
Od góry zgodnie z kierunkiem ruchu zegara: 

GsA_PP1 Schody wiodące do Bazyliki Św. Anny. 

GsA_PP2 Oznakowanie jednego z licznych szlaków rowerowych przebiegających 

przez Górę Św. Anny. 

GsA_PP3 Jeden z punktów widokowych w ramach Rezerwatu geologicznego 

(geostanowisko nefelinitów). 
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Obszar udostępnienia, trasa 6 

Długość trasy: 4570 m.  



Walory wsi – pozytywy według KOM (1) 

Element składowy / aspekt A.1.5 

Wjazdowe ciągi komunikacyjne oraz wiodące do infr. pobytu  

Ocena wysoka – 1,5 pkt 

Drogi prowadzące do wsi są dobrej jakości, odznaczają się dobrym stanem nawierzchni; poza aspektem funkcjonalności  istotne są walory 

estetyczne i widokowe – drogi obsadzone są alejami lipowymi, przebiegają wzdłuż sadów czereśniowych (hasłem gminy Leśnica jest „Kraina 

kwitnącej czereśni” – co wiąże się z  wywodzącą się z XVIII wieku tradycją masowych obsadzeń przydrożnych drzewami owocowymi). Droga 

wiodąca do Góry Św. Anny od północy (od strony wsi Wysoka)  jest szczególnie interesująca, albowiem ukazuje w całej okazałości  górę wraz   

z bazyliką i kompleksem klasztornym. 

 

GsA_WP1 Droga prowadząca do Góry Św. Anny od południa (ulica Leśnicka). 
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Walory wsi – pozytywy według KOM (2) 

Element składowy / aspekt A.2.2 

Obiekty zabytkowe 

Ocena wybitna - 3 pkt 

Góra Św. Anny jest wsią o niezwykle dużym nasyceniu zabytkami – o unikatowych walorach, jak na wielkość miejscowości należy uznać liczbę 

zabytków za imponującą; posiadają one głównie znaczenie regionalne i ponadregionalne. Do najcenniejszych zabytków należy zaliczyć m.in.: zespół 

klasztorny franciszkanów, Bazylikę Św. Anny,  Kalwarię, amfiteatr skalny. Stan zachowania zabytków jest bardzo dobry. Warto podkreślić, że cała 

miejscowość jest uznana za pomnik historii. 

 

GsA_WP2 Skalny amfiteatr 
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Walory wsi – pozytywy według KOM (3) 

Element składowy / aspekt A.2.3 

Wyróżniki wsi  

Ocena wybitna - 2 pkt 

Miejscowość obfituje w elementy, które można uznać za wyróżniki  - elementy sakralne (unikalne w skali regionu, niektóre w skali kraju), układ 

wsi czy nawiązania do przeszłości geologicznej (także drogi wykładane nefelinitem)– bogactwo oraz unikatowość elementów przyrody 

nieożywionej. Co istotne elementy duchowe czy materialne są ściśle związane z przyrodniczymi i nie należy ich traktować rozdzielnie (np. 

położenie amfiteatru w dawnym kamieniołomie). 

 

GsA_WP3 Widoczne we wsi świadectwa przeszłości geologicznej obszaru. Bezpośrednie otoczenie bazyliki – grota nefelinitowa. 
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Walory wsi – pozytywy według 

KOM (4) 

Element składowy / aspekt A.5 

Elementy przyrodnicze, krajobrazowe, obszary i typy 

zieleni wewnątrz miejscowości  

Ocena wybitna - 2 pkt 

Góra Św. Anny odznacza się szczególnymi i różnorodnymi 

walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Znajduje się na 

obszarze  Parku Krajobrazowego, od południa przylega do wsi 

Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000. Unikatowe na skale Polski 

są elementy przyrody nieożywionej związane z przeszłością 

geologiczną, należą do nich m.in.: pozostałość głęboko 

zerodowanej kaldery wulkanicznej, odsłonięcia triasu, kredy, dwie 

jaskinie, największa w Polsce soczewa jaspisu. Wewnątrz 

miejscowości  uwagę zwracają aleje lipowe i sady czereśniowe., 

czy też znajdujący się na uboczu wsi park z bukowymi 

nasadzeniami (wokół amfiteatru skalnego).  

 

GsA_WP4  Jedna ze ścieżek w parku wokół amfiteatru skalnego. 
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Walory wsi – pozytywy według KOM (5) 

Element składowy / aspekt B.1 

Baza noclegowa  

Ocena wybitna - 6 pkt 

Baza noclegowa w Górze Św. Anny jest jak na niewielką miejscowość bardzo rozbudowana i zróżnicowana. Od ekonomicznych miejsc 

noclegowych w wieloosobowych salach (np. Schronisko Młodzieżowe) do bardzo dobrze wyposażonych jedno- , dwuosobowych pokoi w 

pensjonatach, hotelach. Warto podkreślić, że tak duże nasycenie obiektami noclegowymi jest ściśle związane z funkcją miejscowości – ośrodka 

pielgrzymkowego. Obiekty usytuowane są głównie w centrum wsi oraz w pobliżu kompleksu klasztornego. Miejsca noclegowe są dobrze 

oznaczone i większość z nich posiada serwisy WWW umożliwiające rezerwację tudzież kontakt . 

 

GsA_WP5 Widok na Restaurację Pod Jeleniem oraz Restaurację Aleksandra – zbieg ulic Strzeleckiej i Rynek, w tle Pensjonat Anna oraz pokoje 

gościnne Alba. 
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Walory wsi – pozytywy według KOM (6) 

Element składowy / aspekt C.6 

Powiązanie trasy z innymi istniejącymi trasami i szlakami  

Ocena wybitna - 1 pkt 

Trasa udostępniająca walory wsi jest świetnie powiązana z innymi trasami, ścieżkami dydaktycznymi i szlakami umożliwiającymi eksplorację 

licznych walorów miejscowości i jej najbliższego otoczenia. Należą do nich m.in. ścieżka „Wokół Góry św. Anny, ścieżka przyrodnicza przez 

rezerwat Lesisko, piesze szlaki turystyczne PTTK (im. Jana Pawła II, im. X. Dunikowskiego, III Powstania Śląskiego, Powstańców Śląskich)., 

rowerowe szlaki PTTK (trasa nr 52 oraz 152).  Góra Św. Anny znajduje się na trasie szlaku jakubowego – Drogi Św. Jakuba. Kluczowym w 

aspekcie powiązań trasy udostępniającej walory jest powiązanie ze szlakiem wiodącym przez całość Kalwarii annogórskiej – jednego z 

kluczowych walorów miejscowości i jej najbliższego otoczenia. 

 

GsA_WP6  Oznakowanie tras rowerowych w centralnej części miejscowości. 
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Walory wsi – pozytywy według KOM 

(7) 

Element składowy / aspekt  II.2.2 

Materiały informacyjne, strona www, itp. – adekwatność, jakość, 

oryginalność 

Ocena wysoka – 1,50 pkt 

Góra Św. Anny dysponuje dużym bogactwem materiałów informacyjnych i są 

one dostępne w kilku miejscach na terenie miejscowości (m.in. Informacja 

Turystyczna, Dom Pielgrzyma, siedziba Parku Krajobrazowego). Wszystkie 

materiały ssą adekwatne swoją treścią do zasobów wsi. Godnym podkreślenia 

jest fakt łatwej dostępności map, planów umożliwiających samodzielne 

poznawanie miejscowości i otoczenia – są one wysokiej jakości i dostępne do 

własnego wydrukowania z serwisów WWW. Serwisy WWW odnoszące się do 

Góry Św. Anny są liczne – każda z instytucji posiada swój serwis – niektóre z 

nich (np. serwis WWW Geoparku) są bardzo profesjonalne (m.in. umożliwiają 

wirtualne spacery, pobranie ulotek informacyjnych). 

 

GsA_WP7 Gablotka z materiałami informacyjnymi w siedzibie Parku 

Krajobrazowego. 
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Walory wsi – pozytywy według 

KOM (8) 

Element składowy / aspekt A.2.1 

Historyczny układ ruralistyczny - wartość, stan 

zachowania  

i czytelność  

Ocena wybitna - 3 pkt 

Góra Św. Anny jest wsią specyficzną – powstała głównie dzięki 

duchowemu wymiarowi miejsca kościoła, a następnie kompleksu 

klasztornego franciszkanów., które były pierwotne względem 

całego układy ruralistycznego. Stąd też należy uznać wartość 

takiego układu za bardzo wysoki. Sekwencja rozwoju 

przestrzennego: klasztor, plac o charakterze owalnicy u podnóża 

wzgórza – główna ulica – ulice poboczne (w XX wieku) jest  

przykładem powstawania wsi uzależnionej w swoim 

funkcjonowaniu od dominującego obiektu. Stan zachowania  

i czytelność układu ruralistycznego są bardzo dobre – umożliwiają 

bezproblemowe i szybkie „odczytanie” struktury funkcjonalno-

przestrzennej wsi. nasyconej unikatowymi obiektami sakralnymi 

 

GsA_WP8 Widok na ulicę Strzelecką spod bazyliki. 
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Walory wsi – pozytywy według KOM (9) 

Element składowy / aspekt A.6.3 

Cenne elementy przyrodnicze i krajobrazowe w bezpośrednim otoczeniu miejscowości 

Ocena wybitna – 2 pkt 

 

Na terenie Góry św. Anny oraz w bezpośrednim otoczeniu znajdują się rezerwaty „Lesisko”, „Grafik”, „Biesiec”, „Boże Oko” oraz Ligota Dolna. 

Oprócz wielu cennych przedstawicieli flory i fauny, warto wspomnieć, że można napotkać tutaj trzy rodzaje buczyny – żyzną buczynę sudecką, 

kwaśną buczynę niżową oraz żyzną buczynę niżową.  

Okoliczna flora badana była już przez florystów już w XIX wieku. Zanotowano tu występowanie aż 35 gatunków chronionych, w tym 12 

chronionych częściowo i 26 gatunków górskich.  

GsA_WP9 Żyzna buczyna sudecka 
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Walory wsi – pozytywy według KOM (10) 

Element składowy / aspekt III.4 

Ponadlokalne oddziaływanie atrakcyjności, image obszaru – zakres i charakter wykorzystania wpływu 

Ocena wysoka – 1,50  pkt 

Góra Św. Anny bardzo dobrze korzysta z walorów obszaru. Świadomie wykorzystuje się walory przyrodnicze i geologiczne w kreowaniu oferty 

mającej za zadanie uatrakcyjnić pobyt (m.in. korzystnie z zasobów Parku Krajobrazowego). Warto podkreślić, że w przypadku tej miejscowości 

wydaje się, że ważniejsze jest oddziaływanie Góry Św. Anny na otoczenie – ona to stanowi „magnes” przyciągający odwiedzających na teren 

gminy, powiatu. Miejscowość jest symbolem i wyróżnikiem Śląska Opolskiego. 

 

GsA_WP10 Punkt widokowy przy geostanowisku nefelinitów. 
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Wieś z potencjałem do Sieci  

– Domachowo 

 



Lokalizacja i podstawowe dane 

Liczba mieszkańców: 470 (źródło: UG Krobia)(grudzień 2014) 

Wysokość npm.: 123 m npm 

Kraina fizjograficzna: Mezoregion Wysoczyzna Kaliska (318.12) 

Znany fakt: biskupiańska kultura ludowa 

Strona www:domachowo.powiatgostyn.pl 
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Powód pobytu 

DM_PP1a Występ Dziecięcego zespołu 
Biskupiańskiego przy Przedszkolu 
Samorzadowym „Pad Świerkami” w 
Krobi, miejsce: świetlica wiejska 

Region, w którym podtrzymuje się tradycje ojców. Miejsce, w którym poznasz lokalne 
zwyczaje, unikalny biskupiański strój ludowy, wirujące tańce, zasmakujesz tradycyjnych 
potraw, a przede wszystkim spotkasz życzliwych i gościnnych ludzi z pasją pielęgnujących 
spuściznę przodków. 

DM_PP1b „Wiwat” na powitanie. 
Taniec wykonany przez Zespół 
Folklorystyczny z Domachowa i Okolic, 
miejsce: Biskupiański Gościniec 

DM_PP1c Występ Młodzieżowego 
Zespołu Regionalnego „Młodzi 
Biskupianie” przy ZSPiG w Starej 
Krobii,  miejsce: świetlica wiejska 

DOMACHOWO – STOLICA BISKUPIZNY,  

NAJMNIEJSZEGO REGIONU FOLKLORYSTYCZNEGO W POLSCE 
Kochaj ziemię, kochaj wiarę, 
Ojców swych zwyczaje stare, 
Szanuj ojców dawne stroje, 
Bo to wszystko polskie, Twoje! 

recytowane przez rodowitą Biskupiankę 
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Obszar udostępnienia, trasa 
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Długość trasy: 1520 m. 



Sylweta zwarta, harmonijna, z dominującą acz skromną wieżą kościoła, widoczne czerwone dachy budynków w całej strukturze wsi sprawiają 
wrażenie uporządkowania, zabudowa jednolita, płynna, zieleń w sylwecie zwarta, pełna, cenna maskująca i osłaniająca/izolacyjna funkcja zieleni 
wysokiej, cenny starodrzew, pola podchodzące do zabudowań zachowują przedpole widokowe, ich forma jest czysta, bez zaburzeń, w panoramie 
wsi brak silnych akcentów oraz tła ze względu na pierwszoplanowy charakter zieleni, widoczne są nieliczne współczesne budynki, które odbiegają 
formą i kolorystyką od historycznej zabudowy, elementem negatywnym jest maszt. 

Walory wsi – pozytywy (wg kryteriów KOM 1) Układ przestrzenny/sylweta miejscowości (IA_1.1)   
Ocena dobra – 1 pkt 

KOŚCIÓŁ MASZT TELEWIZYJNY ZABUDOWA ZAGRODOWA CMENTARZ ZABUDOWA 
MIESZKANIOWA 

ZIELEŃ  
PRZYKOŚCIELNA 

DM_WP1 Sylweta miejscowości, widok od strony południowo-zachodniej (na górnym zdjęciu - inwentaryzacja elementów, na dolnym - ocena 
elementów składowych) (zielony „+”, czerwony „-” , kreskowany „+/-” )  
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Walory wsi – pozytywy (wg kryteriów KOM 2) 

DM_WP2b Teren przed kościołem będący strefą wejściową do 
centrum wsi 

Układ przestrzenny/centrum (IA_1.3)   
Ocena dobra – 1,5 pkt 

Walorem wsi jest jej centrum, które utworzone jest przez wnętrze Biskupiańskiego Gościńca (zaadoptowanego budynku parafialnego, 
użytkowanego przez mieszkańców) połączone płynnie z  wnętrzem urbanistycznym kościoła wraz z pięknym starodrzewem. Centrum to stanowi 
obszar hierarchicznie ważny społecznie, który aktywuje mieszkańców. Wnętrza te są uporządkowane i zadbane; podłoga przed kościołem oraz 
przez gościńcem wyłożona jest z kamienia polnego co wzmacnia poczucie spójności obszaru centrum, naprawy wymaga nawierzchnia parkingu 
przed Gościńcem (co widać na zdjęciu DM_WP2b), w całej strefie brakuje ławek,  

DM_WP2a Biskupiański Gościniec (po lewej) wraz z strefą wejściową. 
W tle teren przykościelny będący kontynuacją obszaru stanowiącego 
centrum wsi. 
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DM_WP3a Wjazd do wsi od strony południowo-zachodniej wsi (po 
lewej stronie drogi cmentarz, po prawej historyczne stodoły i 
starodrzew przykościelny) 

Układ przestrzenny/wjazdowe ciągi 
komunikacyjne (IA_1.5)   
Ocena dobra – 0,5 pkt 

Walory wsi – pozytywy (wg kryteriów KOM 3) 

DM_WP3b Wjazd do wsi od wschodniej strony wsi  

Walorem wsi są ciągi wjazdowe, które z dalekiej perspektywy ukierunkowane na bryłę kościoła (zarówno z ulic dojazdowych jak i dróg polnych); z 
bliższej perspektywy funkcję naprowadzającą pełnią drzewa; wjazdy nie są płynne tzn., z otwartego krajobrazu wjeżdża się w ograniczone 
optycznie i przestrzennie wnętrza wsi (wykadrowane przez wysoką zieleń, stodoły i zabudowę mieszkaniową) 
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Walory wsi – pozytywy (wg kryteriów KOM 4) 

Walorem wsi jest czytelny układ 
ruralistyczny. To wieś, której zabudowania 
są zwarcie rozlokowane wokół 
nieregularnego placu. Przeważa tu układ 
pól pasmowy, rzadziej blokowo-niwowy. 
Po zewnętrznym obrysie znajdują się 
dwie boczne drogi owalne, ułatwiające 
dostęp do pól i stodół. Zagrody znajdują 
się na początku każdego łanu, są 
zazwyczaj w równych odstępach i ciągną 
się na całej długości rozłogu wsi. Łany 
pojedynczych gospodarzy są oddzielone 
od siebie drogami polnymi, które 
stanowią granice własności i przebiegają 
równolegle do siebie, a prostopadle do 
osi wsi. Scalanie gruntów przez rolników, 
spowodowało, że parcele własnościowe 
uległy powiększeniu, a drogi pomiędzy 
łanami są rzadsze. W zachodniej części 
wsi zachowała się wysoka zieleń, 
obejmująca w swym wnętrzu kościół i 
dawny folwark. Pozostała część wsi 
zagłębiona jest fragmentarycznie wśród 
samosiejek i nielicznych sadów. Należy 
zwrócić uwagę na zachowany we wsi 
staw, jako miejsce o wysokim potencjale 
kształtowania wizerunku wsi. 

Zabytki, obiekty, formy w przestrzeni o szczególnych walorach 
/historyczny układ ruralistyczny (IA_2.1)   
Ocena dobra – 1,5 pkt 

DM_WP4  
Geometria ulic ukazująca dawny układ ruralistyczny wsi.  

cmentarz 

kościół 

stary folwark 

zbiornik p.pożarowy 

zbiornik wodny 

stara kuźnia 

świetlica 
wiejska 

Biskupiański 
Gościniec 
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Zabytki, obiekty, formy w przestrzeni o 
szczególnych walorach /obiekty zabytkowe 
(IA_2.2)   
Ocena wysoka – 2,25 pkt 

DM_WP5a Rokokowy 
krucyfiks znajdujący się w 
zakrystii kościoła w 
Domachowie 

DM_WP5b Ołtarz główny 
kościoła z połowy XVIII wieku 
w Domachowie 

DM_WP5c Kościół  św. 
Michała Archanioła z XVI 
wieku  wraz z starodrzewem 
prowadzącym na cmentarz 

DM_WP5d Zakrystia i jej historyczne 
wyposażenie 

Walorem wsi jest unikatowy kościół zabytkowy pw.  św. Michała Archanioła, z licznymi cennymi historycznie malowidłami, rzeźbami, detalami 
architektonicznymi 

Walory wsi – pozytywy (wg kryteriów KOM 5) 



Zabytki, obiekty, formy w przestrzeni o szczególnych 
walorach /wyróżniki wsi (IA_2.3)   
Ocena wysoka – 1,5pkt 

Walorem wsi są wyróżniki niematerialne (aktywny rejon, aktywni mieszkańcy, wyznanie, tradycja (zwyczaje lokalne), imprezy cykliczne) oraz 
materialne (obiekty zabytkowe – drewniany kościół, rzeźby tańczącej pary biskupianina i biskupianki, rzeźby sakralne plenerowe, układ pól, zieleń 
śródpolna, kształt wsi zgodny z pierwotnym układem lokacyjnym, materiał budowlany historycznej XVII i XIX zabudowy, sposób zabudowy, 
obiekty zagrody wiejskiej – stodoły, zieleń wysoka w obrębie obiektów sakralnych i starego folwarku, tradycyjny ubiór biskupiański). Wyrażone są 
one w przestrzeni. Do wiodących wyróżników należą: aktywni mieszkańcy, folklor, ubiór. 

DM_WP6e Tradycja (folklor) DM_WP6f Sposób zabudowy DM_WP6g Materiał 
budowlany 

DM_WP6h Fragment ubioru 
biskupiańskiego 

DM_WP6d Obiekty zabytkowe DM_WP6c Domachowskie pola DM_WP6b Rzeżby plenerowe DM_WP6a Aktywni 
mieszkańcy 
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Walory wsi – pozytywy (wg kryteriów KOM 6) 



Udostępnienie walorów (trasa)/ Powiązanie trasy z 
innymi istniejącymi trasami i szlakami(IC_6)   
Ocena wysoka – 0,75 pkt 

Przez wieś przebiega kilka szlaków turystycznych: Europejska Trasa Rowerowa 
EUROVELO, Biskupiański Szlak Turystyczny, Szlak Bursztynowy, Biskupiański Szlak 
Kulinarny. Informacja o przebiegu i atrakcjach wzdłuż tras są dostępne. 

DM_WP7a Reklama „Biskupiańskiego Szlaku 
Kulinarnego”, znajdująca się w Biskupiańskim 
Goscińcu 

DM_WP7b Tablica informacyjna w strefie wejściowej, przy kościele, przy parkingu 
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Walory wsi – pozytywy (wg kryteriów KOM 7) 



Walorem wsi jest różnorodność 
i dostępność do materiałów 
informacyjnych, które są w 
formach: broszur, książek, fiszek, 
strony internetowej, ulotek, 
tablic informacyjnych,. 
dostępnych także w Urzędzie 
Miasta i Gminy Krobia/w 
Gminnym Centrum Kultury i 
Rekreacji im. Jana z Domachowa 
Bzdęgi w Krobi. Informacje o 
imprezach, warsztatach, 
spotkaniach dostępne są (i na 
bieżąco aktualizowane) także na 
stronie internetowej wsi. 

DM_WP8a Broszury informacyjne oraz ulotka w postaci „gry terenowej” 

Komunikowanie i rozwijanie specyfiki /atrakcyjności 
/materiały informacyjne (II_2.1)   
Ocena wysoka- 1,5pkt 

28 

Walory wsi – pozytywy (wg kryteriów KOM 8) 



Komunikowanie i rozwijanie specyfiki /atrakcyjności 
/wydarzenia organizowane cyklicznie lub okazjonalnie (II_3.1)   
Ocena wybitna - 3pkt 

We wsi Domachowo odbywa się wiele imprez folklorystycznych. W przeciągu roku 
wielość wydarzeń organizowanych cyklicznie lub okazjonalnie przyciąga tłumy 
turystów i stałych bywalców z całego kraju. Należą do nich m.in.: odpust św. Michała 
Archanioła, Katarzynki, Podkoziołek, Dożynki, Boże Ciało, Festiwal Tradycji i Folkloru 
(największa impreza masowa na 2000 osób) i wiele innych.  Liczba uczestników 
niektórych imprez sięga 2 tys. osób. Mieszkańcy wsi są w stanie zorganizować na tak 
liczne spotkania wyżywienie, miejsca parkingowe, bezpieczny dojazd, sanitariaty, 
miejsca zabaw dla małych dzieci. Zaangażowana jest w to młodzież, pracownicy 
Ochotniczej Straży Pożarnej pełniąc tymczasowo funkcje policjantów, Koło Gospodyń 
Wiejskich a współpracują z nimi mieszkańcy sąsiednich wsi.  
W planie mieszkańcy wsi przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Krobia mają 
zorganizowanie następujących wydarzeń: „Nie ma jak Polska”, „Klimaty i Smaki”, 
„Festyn Archanielski”, ponadto liczne koncerty przy współudziale własnych zespołów 
grających muzykę współczesno – folklorystyczną. 
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Walory wsi – pozytywy (wg kryteriów KOM 9) 

DM_WP 9 Książka  prezentująca mikroregion 
folklorystyczny, obrzędy, opisująca przebieg 
imprez folklorystycznych 



DM_WP10a Młodzież przygotowująca się do występu, ubrana w tradycyjne stroje 
biskupiańskie 

DM_WP10a Jedyna w całym regionie kobieta, 
która potrafi układać „kopkę” (nakrycie głowy 

biskupianki), tu podczas pracy. (mieszkanka 
Domachowa) 

Klimat miejsca/życie wsi i jej mieszkańców, 
utrzymywanie tradycji i obyczajów (III_2)   
Ocena wybitna – 4 pkt 
Walorem wsi jest kultura biskupiańska, która bardzo zakorzeniła się w sposobie życia mieszkańców wsi; na kolejne pokolenia przenoszone są 
wartości biskupiańskie – widać to w codziennych strojach (wstążkach, paskach, opaskach), w motywach ubioru (wzory na bluzkach i 
spodniach), dodatkach – prezentowanych także na organizowanych pokazach mody, ale także na weselach (w postaci obrzędu), na 
studniówkach (w postaci przetworzonych współcześnie motywów muzyki folklorystycznej). Mieszkańcy zdobywają nagrody uczestnicząc m.in. 
Ogólnopolskim Festiwalu Instrumentalistów, Festiwalu Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą,  
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Walory wsi – pozytywy (wg kryteriów KOM 10) 



Wieś bez potencjału do Sieci  

– Lubcza 
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Walory wsi wg KOM – negatywy (1) 

Ogólny wizerunek  - aspekt I A1.1.2  

Ocena  nieodpowiednia -  0 pkt 

Miejscowość jest zaniedbana. Infrastruktura 

techniczna: drogi i chodniki  są w złym stanie.  

Wieś, o wysokich walorach przyrodniczych, 

szpecą: naziemna linia energetyczna, 

zabudowa wielorodzinna, bloki i garaże. 

Panuje nieład architektoniczny. Remont 

pałacu w pewnym stopniu podniesie estetykę 

Lubczy, wciąż jednak walory zespołu 

parkowo-pałacowego będą zakłócane przez  

bezpośrednio sąsiadującą  wielką fermę bydła 

. 

LB_WN1a.Współczesna zabudowa Lubczy, widok z 
punktu startowego 

LB_WN1b.Widok na trasę udostępniania we wsi 
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Walory wsi wg KOM – negatywy (2) 
Centrum, miejsca centralne – aspekt I A1.1.3 

Ocena  nieodpowiednia -  0 pkt 

Wieś nie posiada wyraźnie wyodrębnionego centrum. A miejsce określane przez 

społeczność jako „centrum wsi” nie jest nim, ani nawet go nie przypomina. W 

świadomości mieszkańców punktem centralnym  jest szkoła z dużym boiskiem. Tam 

odbywają się okazjonalne spotkania. Nie ma  wyznaczonych parkingów - mieszkańcy 

parkują na chodniku pod szkołą. Innym miejscem, które również w opowieści 

gospodarzy nazywane jest „centrum” - to obszar boiska z remontowaną świetlicą. W 

chwili obecnej stan zagospodarowania tego miejsca jest zły. 

LB_WN2.Widok na szkołę podstawową i miejsca 
parkingowe 
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Walory wsi wg KOM – negatywy (3) 

Stan techniczny, zakres przekształceń - kolorystyka, materiały, 

wykończenie – aspekt 1A. 3.3.1 Ocena  nieodpowiednia - 0 pkt 

Wygląd i stan posesji  wzbudzają wrażenia raczej negatywne. Starych, zbudowanych 

z wapienia budynków jest niewiele, a ich stan jest na ogół bardzo zły. Dominują 

rozmaite style budownictwa (wielorodzinne, socrealistyczne, wiejska drewniana 

zabudowa), z bardzo „bogatą”” kolorystyką. Ma to wpływ na niespójny odbiór 

przestrzeni wsi.  

LB_WN3a.Stary budynek mieszkalny na trasie LB_WN3b.Współczesna zabudowa, ogródek 
przydomowy 
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Walory wsi wg KOM – negatywy (4) 

W Lubczy, oprócz dwóch 

nieoznakowanych „nieformalnych” 

parkingów, brak miejsc 

dedykowanych przejezdnym.  

Nie ma ławek, wiat dla turystów 

ani żadnych tablic informujących o 

walorach wsi.  

Jedyne przejście dla pieszych 

(prowadzące do wejścia na teren 

szkoły) oznakowane jest znakiem 

drogowym- nie ma jednak śladu 

po białych pasach na jezdni (brak 

zebry). 

PARKINGI 

Miejsca dedykowane przyjezdnym – aspekt  IB3  

Ocena  nieodpowiednia - 0 pkt 

LB_WN4.Okolice punktu startowego 
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Walory wsi wg KOM – negatywy (5) 
Miejsce początku trasy – aspekt I.C.2            

Ocena nieodpowiednia – 0 pkt 

Początek trasy miał miejsce przy bramie wejściowej do pałacu Wielowiejskich. Obiekt 

ten jest własnością prywatną, wstęp wzbroniony. Po przeciwległej stronie punktu 

startowego zlokalizowana jest wielka ferma bydła . Miejsca parkingowe były 

nieoznakowane, mieszkańcy parkowali na chodniku, przy szkole. We wsi nie ma tablicy 

z informacjami turystycznymi. 

Punkt początku 
trasy: brama 
wejściowa do 
pałacu 

LB_WN5b.Okolice miejsca początku trasy 

LB_WN5a.Ferma 
bydła 
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Walory wsi wg KOM – negatywy (6) 
 Miejsca spoczynkowe (azyle) dla turystów - aspekt IC3  

 Ocena  nieodpowiednia -  0 pkt 

We wsi nie ma specjalnie zaadresowanych dla turystów miejsc spoczynkowych 

(wiat, toalety, bieżącej wody). Jedynym miejscem odpoczynku jest sklep spożywczy. 

Dawniej czynny był także niewielki „bar”. 

LB_WN6.Nieczynny bar we wsi 
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Walory wsi wg KOM – negatywy (7) 

 Materiały informacyjne, strona www, itp. – aspekt II 2.2.2  

 Ocena nieodpowiednia – 0 pkt 

Brak informacji dedykowanych turystom nt. miejscowości Lubcza: zarówno w samej 

miejscowości (brak tablic informacyjnych) ani w sieci. W Internecie można jedynie 

odnaleźć szczątkowe informacje odnoszące się do rezerwatu przyrody  „Lubcza”. 

Potencjalny turysta nie wiele może więc dowiedzieć o tej wsi. Lubcza jest 

promowana jedynie poprzez artystyczną działalność Kapeli Ludowej z Lubczy oraz 

Stefana Wyczyńskiego.   

LB_WN7.Tablica informacyjna 
we wsi 



38 

Walory wsi wg KOM – negatywy (8) 

Wydarzenia organizowane 

cyklicznie lub okazjonalnie – 

aspekt II 3.3.1 

Ocena  nieodpowiednia  - 0 pkt 

Z opowieści wynika, że miejscowość 

posiada duże tradycje w zakresie 

twórczości kapel ludowych.  Niestety 

współcześnie na terenie Lubczy nie 

organizuje się żadnych imprez 

promujących twórczość muzyczną  

mieszkańców (wszelkie działania mają 

miejsce w Centrum Kultury w 

Jeżowie?) 

LB_WN8.Rzeźby ludowe i nagroda za wkład w rozwój ludowej kultury 
muzycznej S. Wyczyńskiego  
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Walory wsi wg KOM – negatywy (9) 

Działania artystyczne, warsztaty, gry terenowe – aspekt II 3.3.2 

Ocena nieodpowiednia - 0pkt 

Mimo istniejącego potencjału tkwiącego w wiejskim dziedzictwie kulturowym  (znany 

w całej Polsce twórca ludowy- muzyk Stefan Wyczyński i kapela Ludowa z Lubczy) 

oraz przyrodniczych, na terenie wsi nie podejmuje się żadnych działań artystycznych, 

czy terenowych zaadresowanych zarówno do samych mieszkańców, jak i turystów. 

Lubcza nie posiada więc żadnej ciekawej oferty w tym zakresie, co z uwagi na 

posiadany przez nią potencjał, stanowi jej dużą słabość. 

LB_WN9.Płyty z nagraniami znanej w Polsce kapeli 
z Lubczy 
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Walory wsi wg KOM – negatywy (10) 

Propagowanie wiejskich wartości - jakość i atrakcyjność miejsc 

udostępnionych – aspekt III.1  

Ocena  nieodpowiednia - 0 pkt 

 

Poza możliwością podziwiania (przez 

ogrodzenie) zabytkowego parku 

przypałacowego, na terenie Lubczy nie ma 

miejsc udostępnianych turystom, w których 

propagowane są wiejskie wartości.  

Działalność lokalnego twórcy ludowego  nie 

jest w żaden sposób dla turysty 

zaakcentowana. W miejscowości nie ma 

żadnej informacji na temat kapel ludowych, 

które są miejscowym wyróżnikiem. 

Koncerty i uroczystości promujące kapelę 

ludową z Lubczy odbywają się w sąsiednich, 

większych miejscowościach. Turysta ma 

jedynie możliwość obserwowania życia 

codziennego mieszkańców. 

LB_WN10.Prywatny, ogrodzony pałac Wielowieyskich, widok na 
odrestaurowaną część elewacji 



Wnioski 
 Bardzo duże regionalne zróżnicowanie 

 Szansa dla peryferii 

 Niedobory infrastrukturalne i degradacja substancji materialnej 

 Ożywienie społeczne – nowa „wiejskość” 

 Wsie bez potencjału łączy degradacja dziedzictwa materialnego i apatia 

społeczna 

 Zróżnicowane warianty potencjału /specyfika wsi/ 

 Czynniki rozwoju i odnowy: 

    - atrakcyjny układ przestrzenny; 

    - świadomość walorów i dobrze zdefiniowany pobyt; 

    - instytucje historycznego trwania i współczesne nośniki narracji; 

    - baza noclegowa i dedykowana przyjezdnym; 

    - turystyka – zależność od ścieżki rozwoju 

    - wpisanie w otoczenie naturalne i funkcjonalne /region turystyczny/.  

 Rola samorządu terytorialnego /pomoc/ 



Zagrożenia dla wejścia do SNW 

 Niski potencjał, nieodwracalne straty 

dziedzictwa kulturowego; 

 Brak zainteresowania samorządu, brak 

wsparcia instytucjonalnego; chwiejność 

decyzyjno-polityczna 

 Wewnętrzna konkurencja (ludzie i 

instytucje); 

 Utrata kluczowego zasobu; 

 Długi czas poprawy – brak cierpliwości, 

wysokie oczekiwania 



Dziękujemy bardzo za uwagę 


