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WPROWADZENIE

 Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie 
kryteriów i sposobu oceny walorów wsi pod kątem możliwo-
ści uczestnictwa miejscowości w Sieci Najciekawszych Wsi  
w Polsce.

 Opracowanie skierowane jest do mieszkańców wsi 
zainteresowanych uczestnictwem w sieci, gmin wspierają-
cych te dążenia, a także osób czy instytucji, które poszukują 
możliwości rozwoju wsi, w oparciu o zasoby dziedzictwa kul-
turowego, wartości krajobrazu, architektury oraz ładu prze-
strzennego.

 Inspiracją dla powołania do życia Sieci Najciekawszych 
Wsi w Polsce stała się francuska sieć najpiękniejszych wsi  
(Le Plus Beaux Villages de France). Istnieje ona od począt-
ku lat 80. ubiegłego stulecia, w formie stowarzyszenia gmin  
o tej samej nazwie1. Jest to elitarna grupa – 156 miejscowości, 
z pośród około 32 000 francuskich gmin, nastawiona na za-
chowanie bezcennego wiejskiego dziedzictwa, a jednocześnie 
jego promocję i prowadzenie turystyki wiejskiej2. Sieć tworzy 
mieszkańcom wsi nowe możliwości zarobkowania. Jest także 

1 Stowarzyszenie powstało w 1982 roku. W jego skład wchodzą burmi-
strzowie wszystkich gmin będących członkami sieci. 
2 http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr

czynnikiem zapobiegania negatywnym zjawiskom depopulacji 
na obszarach wiejskich. 

Sieć najpiękniejszych wsi Francji jest marką premium 
na rynku usług turystycznych. Opiera się na trzech strategicz-
nych filarach, wzajemnie powiązanych i uzupełniających się: 
jakość, wizerunek i rozwój.
Jakość obejmuje zestaw warunków, które muszą być spełnio-
ne, co do wartości (zabytki) i stanu zachowania dziedzictwa 
kulturowego, ładu przestrzennego miejscowości oraz wyposa-
żenia w infrastrukturę skierowaną do przyjezdnych.

Wizerunek to zestaw atrybutów składających się 
na markę sieci i jej rozpoznawalność.  Sieć używa logo we 
wszelkich materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz 
jako znaku rozpoznawczego na tablicach wjazdowych do miej-
scowości. 

Rozwój miejscowości polega na tworzeniu oferty po-
bytowej i powiązanego z nią koszyka produktów wytwarza-
nych lokalnie.
Sukces sieci francuskiej znalazł naśladowców w innych kra-
jach Europy i w świecie. W celu międzynarodowej wymiany 
doświadczeń pomiędzy stowarzyszeniami najpiękniejszych W
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wsi Francji, Walonii i Quebeku utworzono w 2003 r. Stowa-
rzyszenie Najpiękniejszych Wsi na Ziemi. Jego nazwę zmienio-
no na Federację Sieci Najpiękniejszych Wsi podczas Kongresu 
w 2012 roku, w Gordes we Francji. Federacja, oprócz Francji 
zrzesza sieci Belgii, Włoch, Niemiec, Hiszpanii, Rumunii, Kana-
dy i Japonii.

Ryc. 1. Główne elementy strategii działania sieci najpiękniej-
szych wsi, wg R. Wilczyński oprac. I. Niedźwiecka-Filipiak 

Tworzenie Sieci Najciekawszych Wsi stało się zadaniem 
zawiązanej w 2013 roku Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi 
(PSORW), będącej platformą wymiany doświadczeń, wiedzy 
i dobrych praktyk. Sieć tworzą gminy (obecnie 42 z terenu ca-
łego kraju) legitymujące się szczególnym dorobkiem w wielu 

dziedzinach rozwoju obszarów wiejskich (zob. www.psorw.
odnowawsi.pl).

 Sieć Najciekawszych Wsi to szansa na ożywienie wsi 
spełniających wymóg posiadania dziedzictwa kulturowego 
(w tym niematerialnego), ładu przestrzennego i krajobrazu  
o wysokich wartościach. Przyjęte podejście w pełnym zakresie 
czerpie z dorobku odnowy wsi. Miejscowości ubiegające się  
o uczestnictwo w sieci, dla poprawy i wyeksponowania swych 
walorów wykorzystują mechanizmy rewitalizacji i rozwoju we-
wnętrznego.

 
Ryc. 2. Jakość - stan i ochrona dziedzictwa kulturowego. 
Oinght, fot. I. Niedźwiecka-Filipiak
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Ryc. 3. Jakość, wizerunek, rozwój. Flavigny sur Ozerain, fot. I. Niedźwiecka-Filipiak
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Ryszard Wilczyński,  absolwent geologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wiceprze-
wodniczący Europejskiego Stowarzysze-
nia Odnowy i Rozwoju Wsi ARGE, od roku 
2007 wojewoda opolski, członek  Komi-
tetów Monitorujących  PROW 2007-2013  
i 2014-2020.
Od 1990 roku związany z samorządem 
terytorialnym na poziomie lokalnym i wojewódzkim w wojewódz-
twie opolskim. W 1997 r. zainicjował na Opolszczyźnie pionierski  
w Polsce program odnowy wsi, a w jego ramach tworzenie sołec-
kich strategii rozwoju. Propagator wdrażania w kraju regionalnych 
programów odnowy wsi. Zainicjował VI Europejski Kongres Odnowy 
Wsi, (2007 rok Kamień Śl., gm. Gogolin). Autor licznych publikacji 
poświęconych problematyce z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. 
Organizator wielu działań na rzecz zachowania dziedzictwa kultu-
rowego wsi i walorów przestrzeni wiejskiej (m.in. Opolskiego de-
zyderatu w sprawie przestrzeni wiejskiej; 2011) oraz rewitalizacji 
i rozwoju wewnętrznego wsi. Nurt działań na obszarach wiejskich 
poszerzył o zagadnienia przeciwdziałania depopulacji i kształtowa-
nia polityki senioralnej. Inicjator utworzenia Polskiej Sieci Odnowy 
i Rozwoju Wsi (2013) i Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce (2014). 
Ekspert Forów Debaty Publicznej Prezydenta RP Potencjał obszarów 
wiejskich szansą rozwoju, współautor raportu Przestrzeń życia Pola-
ków opracowanego pod patronatem Prezydenta RP.

Irena Niedźwiecka-Filipiak jest absol-
wentką Wydziału Architektury Politechni-
ki Wrocławskiej, gdzie w 2010 r. uzyskała 
stopień doktora habilitowanego nauk 
technicznych. Po ukończeniu studiów 
przez kilka lat pracowała w zawodzie ar-
chitekta w Biurze Projektów Budownictwa 
Wiejskiego w Toruniu. Od 1988 r. związana  

z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu (dawniej Akademią 
Rolniczą), gdzie jest dyrektorem Instytutu Architektury Krajobra-
zu. Jej zainteresowania naukowe od wielu lat dotyczą problema-
tyki wiejskiej. Czynnie działa w Programie Odnowy Wsi na terenie 
Opolszczyzny i Dolnego Śląska. Prowadzi wykłady z zakresu zacho-
wania dziedzictwa kulturowego wsi, zasad i wzorców kształtowania 
przestrzeni publicznej na wsi dla liderów wiejskich, koordynatorów  
i przedstawicieli władz lokalnych. W swoim dorobku ma również 
szereg opracowań studiów historyczno-ruralistycznych i planów 
rozwoju miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem wartości 
kulturowych i tożsamości miejsca. Jej zainteresowania naukowe łą-
czą się również z rozwojem małych miast i systemami zielonej infra-
struktury w planowaniu przestrzennym. Jest autorką i współautor-
ką 7 monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. 
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CZĘŚĆ I  KONCEPCJA SIECI NAJCIEKAWSZYCH WSI 

CZ
ĘŚ

Ć 
I

Część ta zawiera syntetyczny opis przekształceń zacho-
dzących współcześnie we wsiach i wynikające z tego zagroże-
nia  dla dziedzictwa kulturowego i krajobrazu. Wyczerpująco 
przedstawiono kluczowe terminy i zagadnienia składające się 
na koncepcję Sieci Najciekawszych Wsi w ujęciu zapropono-
wanym przez Ryszarda Wilczyńskiego dla potrzeb projektu 
Tworzenie Sieci Najciekawszych Wsi (SNW) w Polsce. 

Koncepcja SNW została zainicjowana w 2012r. przez 
Ryszarda Wilczyńskiego, przy współpracy z Zespołem Dorad-

czym ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Wsi i Ochrony 
Wiejskiego Krajobrazu Opolszczyzny, w ramach działań Sekre-
tariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Wo-
jewództwa Opolskiego (KSOW). 

Wraz z koncepcją sieci omówiono Kartę Oceny Miej-
scowości (KOM) – narzędzie oceny potencjału wsi do uczest-
nictwa w SNW. Tak ukształtowane podejście do tworzenia 
SNW wzbogaca wskazanie roli wyróżników wsi prezentowane 
w ujęciu ukształtowanym przez badania Ireny Niedźwieckiej – 
Filipiak.
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1. Kształtowanie przestrzeni wiejskiej

Prawidłowe kształtowanie i gospodarowanie krajo-
brazem z uwzględnieniem jego ochrony jest jednym z waż-
niejszych problemów rozwoju obszarów wiejskich. Stanowi 
wyzwanie dla współczesnych projektantów, specjalistów, ale 
również, a może przede wszystkim, dla społeczności i władz 
lokalnych, których działania i decyzje znajdują odzwierciedle-
nie w tej przestrzeni. Nie można tego bagatelizować, ponie-
waż obszary wiejskie, z liczbą 52 545 miejscowości wiejskich, 
zajmują 93,1% powierzchni kraju3.

 
 Wsie zawsze były nośnikiem tradycji i kultury regio-

nów jako miejsca, w których natura dyktowała warunki ży-
cia, gospodarowania, uprawy roli i produkcji żywności, m.in. 
dla sąsiadujących miast. Znajdowało to odzwierciedlenie  
w kształcie i wyglądzie siedliska i otaczających je polach har-
monijnie wkomponowanych w otoczenie.

 Przemiany sposobu życia mieszkańców wsi, odcho-
dzenie od rolnictwa, niegdyś podstawowego źródła utrzyma-
nia ludności wiejskiej, postęp cywilizacyjny i technologiczny  
 
 
 

3 Główny Urząd Statystyczny, Powierzchnia i ludność w przekroju teryto-
rialnym w 2014 r., Warszawa 2014, s. 31.

w sposobie produkcji rolniczej, powodują, że współczesne 
kształtowanie przestrzeni wiejskiej jest odmienne od tradycyj-
nego4. 

 Dawna zabudowa zagrodowa, nawet, jeśli jest nadal 
miejscem zamieszkania rolnika, nie spełnia współczesnych 
wymagań i dlatego podlega różnego rodzaju modyfikacjom. 
Budynki gospodarcze, o nieodpowiednich obecnie kubatu-
rach lub już niepotrzebne (np. stodoły), są wyburzane albo 
przekształcane. Dotyczy to także budynków mieszkalnych, 
modernizowanych i powiększanych celem podniesienia stan-
dardu zamieszkania. Przy wznoszeniu nowych budynków lub 
modernizacjach starych, zwykle bagatelizowany jest charakter 
danej miejscowości. Z tego powodu widok współczesnej wiej-
skiej ulicy cechuje chaos. Zjawiska te przebiegają z różnym na-
sileniem, wynikającym z cech i stanu dawnej zabudowy oraz 
odmienności uwarunkowań historycznych i kulturowych. Naj-
silniej dotknęło to wschód i centrum kraju5.

Problem niekontrolowanych i zrywających z trady-
cją przekształceń pogłębia brak świadomości mieszkańców,  
co do wartości posiadanego dziedzictwa kulturowego, w tym 
zasobu substancji budowlanej i tradycyjnego zagospodarowa-

4 Więcej na ten temat m.in. w : Współczesny krajobraz wsi - szanse i zagro-
żenia, 2014, red. Niedźwiecka-Filipiak I., Kuriata Z., wyd. UMWD, Wrocław.
5 Wilczyński R.,2014, Przestrzeń wiejska [w:] Przestrzeń Życia Polaków, 
SARP, Warszawa. Ks
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nia przestrzeni wiejskiej, które są nośnikiem różnorodności 
regionalnej i lokalnej specyfiki krajobrazu. Niska jest wiedza 
o możliwościach ekonomicznego wykorzystania tych atutów. 
Powszechny dostęp do informacji, m.in. poprzez Internet, po-
dróże do odległych miejsc na świecie, powodują fascynację 
wzorcami z krajów i regionów o odmiennej kulturze i uwarun-
kowaniach. Tą drogą przenikają rozwiązania całkowicie obce. 

  
 W krajobrazie wiejskim Polski można dostrzec szereg 

innych niekorzystnych zjawisk zachodzących na wielką skalę6:  
• rozpraszanie zabudowy zacierające granice pomiędzy 

terenami zabudowanymi a przestrzeniami otwartymi; 
• lokalizowanie nowej zabudowy na obrzeżach wsi  

z równoczesnym zaniedbaniem wnętrz miejscowości,  
w których są coraz liczniejsze pustostany oraz obiekty 
gospodarcze i zabudowa zagrodowa, popadające w ru-
inę z powodu utraty pierwotnej funkcji; 

• sytuowanie obiektów o agresywnych formach i dużych 
kubaturach przy wjazdach do miejscowości bez analiz 
krajobrazowych; 

6 Przedstawiony zestaw jedynie sygnalizuje część zjawisk i nie wyczerpuje 
całości problematyki. Zagadnienia te są dyskutowane w wielu środowi-
skach zarówno naukowych, jak i praktyków czy decydentów. Zob. Raport  
Przestrzeń Życia Polaków, Materiały Forum Debaty Publicznej Prezydenta 
RP, Witryna Wiejska, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
2030, przyjęta 13.12.2011 przez Radę Ministrów, także materiały z cyklicz-
nych konferencji naukowych np. Forum Architektury Krajobrazu.

• budowanie nowych osiedli bez terenów rekreacyjnych  
i zieleni;

• powstawanie nowych osiedli bez spójnych rozwiązań 
przestrzennych, np. w zakresie dróg i powiązań komuni-
kacyjnych, na planie przypadkowych podziałów działek 
lub z pominięciem uprzednich scaleń; 

• zanik charakterystycznych dominant i natłok nowych, 
głównie wertykalnych, o charakterze masztów i kon-
strukcji technicznych;

• rugowanie zieleni wysokiej z terenów zabudowanych 
wsi;

• odchodzenie od gatunków tradycyjnych, a wprowa-
dzanie gatunków obcych oraz łatwych w utrzymaniu,  
tzw. „iglaków”; 

• przekształcenia budynków zacierające ich wartości ar-
chitektoniczne, kształt bryły i detale;

• wszechobecność reklam i betonowych płotów; 
• zdominowanie wiejskich wnętrz krajobrazowych trak-

cjami energetycznymi, a ulic, chodników, parkingów  
i placów wzorzystą betonową kostką;

• sztuczność i geometryzm w kształtowaniu przestrzeni 
publicznych.
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 Patrząc na wsie na terenie całej Polski trzeba jedno-
znacznie stwierdzić, że przekształcenia jednostek osadniczych 
przebiegają w sposób spontaniczny i chaotyczny. Zmiany będą 
miały trwały charakter, pozbawiający obszary wiejskie róż-
norodności i specyfiki. Trwałym rysem podporządkowania 
przekształceń obszarów wiejskich jedynie aspektom ekono-
micznym jest eliminacja ze środowiska życia człowieka war-
tości estetycznych. W wielu miejscach jest już za późno, aby 
powstrzymać te procesy. Stąd tak ważna jest ochrona pozo-
stałych jeszcze miejsc, atrakcyjnych dla pobytu w kształcie za-
chowującym wiejskie walory i wartości, w tym odziedziczone 
po rolniczym charakterze wsi.

 Tradycyjne podejście do projektowania na terenach 
wiejskich nie sprawdza się, nie nadąża za dynamiką przemian 
i potrzeb. Stosowanie rozwiązań zapożyczonych z urbanistyki 
nie uwzględnia wiejskiej specyfiki, a ponadto prowadzi do za-
cierania różnic pomiędzy wsią a miastem. Koniecznym staje 
się stworzenie nowego projektowania ruralistycznego7. 

 Współczesne projektowanie dla obszarów wiejskich 
musi kreować przestrzeń i jej elementy w powiązaniu z natu-
rą i specyfiką regionalną. Jest konieczne i możliwe tworzenie 

7 Konieczność określenia nowego podejścia do projektowania rurali-
stycznego i nadanie mu odpowiedniej rangi wyrażane jest także m.in. 
w Stanach Zjednoczonych. Problemy do rozwiązania są podobne, po-
mimo odmiennych uwarunkowań. Thorbeck D., 2012, Rural Design.  
A new design discipline, Routledge Taylor & Francis Group, London and 
New York.

nowoczesnej architektury i sposobu zagospodarowania tere-
nu dla obszarów wiejskich, które spełniają wymagania współ-
czesnych standardów użytkowych, a jednocześnie wpisują się 
skalą, formą, jak i detalem w zastaną strukturę, podtrzymując 
cenne zróżnicowanie przestrzeni w makro i mikro skali. Jest 
to szczególnie istotne w przypadku krajobrazów, które nie są 
objęte prawną ochroną walorów przyrodniczych, czy formami 
ochrony zabytków, tzw. krajobrazów powszechnych (pospoli-
tych, zwyczajnych)8. 

 Kolejne problemy obszarów wiejskich wynikają z de-
populacji oraz starzenia się społeczności wiejskich, szczególnie 
w obszarach peryferyjnych. Łączy się to z brakiem możliwości 
znalezienia źródła utrzymania w poszczególnych wsiach, co 
pociąga za sobą migracje młodych ludzi. Z drugiej strony poja-
wiają się zjawiska typowe dla suburbiów, gdzie powstają osie-
dla dla nowych mieszkańców, nie utożsamiających się z miej-
scem zamieszkania,  traktujących je jedynie jako „sypialnię”. 
Powszechnie brakuje świadomego dążenia do krystalizowania 
centrów wsi, które stymulowałyby kontakty pomiędzy miesz-
kańcami.

8 Szansą na pomoc w rozwiązaniu tych problemów jest wdrożenie za-
pisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Obecnie trwają prace le-
gislacyjne nad projektem ustawy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochro-
ny krajobrazu. Ks
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Wiele dobrego w zakresie rozumienia problematyki 
obszarów wiejskich przyniosły programy odnowy wsi. Ta me-
toda rozwoju obszarów wiejskich zaistniała w Polsce w 1997 
roku i upowszechniła się w kilku regionach, począwszy od wo-
jewództwa opolskiego. Wyzwoliła ona inicjatywy oddolne, 
uaktywniła społeczności lokalne oraz była impulsem dla przy-
jęcia ustawy o funduszu sołeckim. 

Przedsięwzięcia odnowy wsi dały możliwości poszuki-
wania ciekawych pomysłów rozwojowych, np. poprzez specja-
lizację i tworzenie wsi tematycznych9. Jednak nadal brakuje 
w wielu miejscach przełożenia aktywności w zakresie popra-
wy jakości życia na ład przestrzenny i piękno krajobrazu wsi. 
Pominięcie kryteriów jakościowych w dystrybucji dużych 
środków unijnych wydatkowanych pod szyldem odnowy wsi 
oznaczało utratę szansy na wykonanie na obszarach wiejskich 
przedsięwziąć wzorcowych. Zdarzają się rozwiązania, które 
choć przynoszą doraźne korzyści mieszkańcom wsi, jednak 
degradują zasoby dziedzictwa materialnego i krajobraz.

Konieczne jest doradztwo i inne formy wsparcia me-
rytorycznego oraz edukacji dla mieszkańców i inwestujących 
gmin, gdyż często nietrafione działanie nie bierze się ze złej 
woli, lecz jest wynikiem niewiedzy. 

9 Idziak W., Wilczyński R., 2013, Odnowa Wsi, przestrzeń, ludzie, działania 
Wyd. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

W wielu miejscach koniecznością staje się poprowa-
dzenie przekształceń na wsi jako szeroko rozumianej rewi-
talizacji, z uwzględnieniem metod rozwoju wewnętrznego 
miejscowości, którymi chroni się wartości dziedzictwa kultu-
rowego. Służy temu włączenie w procesy zmian mieszkańców, 
uwzględnianie ich potrzeb życiowych oraz zamierzeń, co do 
nieruchomości, którymi władają.

Ryc. 4. Zachowany, tradycyjny charakter wiejskiego wnętrza, 
Pokój (woj. opolskie), fot. I. Niedźwiecka-Filipiak
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Koncepcja utworzenia Sieci Najpiękniejszych Wsi  
w Polsce została opracowana w 2012 roku z inicjatywy i pod 
kierunkiem wojewody opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego,  
w powiązaniu z działaniami Zespołu Doradczego ds. Zachowa-
nia Dziedzictwa Kulturowego Opolszczyzny10. 

Opracowanie eksperckie sporządzone z wiedzą o funk-
cjonowaniu Sieci Najpiękniejszych Wsi Francji, miało na celu 
określenie możliwości i sformułowanie warunków utworzenia 
w Polsce sieci wsi eksponujących dziedzictwo kulturowe, pięk-
no krajobrazu i ład przestrzenny oraz wykorzystania tych atu-
tów dla rozwoju miejscowości. Określono dwa typy wsi pod 
względem wiodących walorów. Typ A, tzw. wsie dziedzictwa 
kulturowego, których atrakcyjność wynika z obecności zaso-
bów materialnych o statusie zabytkowym. Typ B, tzw. wsie 
przeżyć i emocji, o mniejszych walorach zasobów material-
nych, w których wiejskość może być doświadczana poprzez 
udział w różnego typu zdarzeniach, warsztatach, grach tere-
nowych, itp.  

Przyjęcie nazwy sieć „najciekawszych wsi” a nie 
„najpiękniejszych wsi” nastąpiło z kilku względów. Określe-
nie „piękne wsie” przylgnęło do konkursów organizowanych  

10 Zespół, jako ciało doradcze wojewody funkcjonuje od 2008 roku. 
W skład zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji zajmujących się ochro-
ną dziedzictwa kulturowego, uczelni oraz praktycy. Więcej o pracach ze-
społu zob. http://www.dziedzictwowsiopolskiej.pl/  

w ramach programów odnowy wsi. Laureaci tych konkur-
sów spełniają przede wszystkim warunki „piękna” ducho-
wego zaangażowanej wspólnoty wiejskiej. Najważniejszymi 
kryteriami oceny są: aktywność społeczności lokalnej i skala 
podejmowanych inicjatyw, wykazanie się szeregiem zrealizo-
wanych projektów, dbałość o jakość i standard życia miesz-
kańców wsi. Niestety nie zawsze za tym idą w parze poprawa 
wizerunku miejscowości i kształtowanie harmonijnej prze-
strzeni (czyli piękna w kategoriach wizualnych i uporządko-
wania w kategoriach funkcjonalnych) oraz wartość dziedzic-
twa kulturowego.

 
Decydującym argumentem za użyciem w nazwie przy-

miotnika „najciekawsze” jest to, że w Polsce przekształcenia 
wiejskiego krajobrazu były na tyle duże, że zachowała się nie-
wielka ilość wsi o wysokich walorach dziedzictwa kulturowe-
go. Konieczne jest zatem kreowanie nowych wartości11. 

Sieć Najciekawszych Wsi, podobnie jak w przypadku 
sieci francuskiej, ma być markowym produktem turystycznym 
i sposobem na zachowanie najcenniejszych wsi pod wzglę-
dem walorów materialnego dziedzictwa, autentyzmu wiej-
skiej przestrzeni oraz form życia mieszkańców. 

11 Konkluzja z: Sieć Najpiękniejszych Wsi. Opracowanie eksperckie projektu 
- możliwości utworzenia sieci, 2012, red. R. Wilczyński.

2. Geneza, cele, kluczowe założenia sieci najciekawszych wsi 
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 Ponadto wśród celów jej utworzenia jest:
• Upowszechnienie technik rozwoju wewnętrznego wsi, 

jako sposobu na zapewnienie żywotności wsi.
• Zainteresowanie społeczeństwa tematyką wiejską po-

przez udostępnienie walorów wsi o wartościach po-
znawczych i edukacyjnych.

• Ochrona wartości nieruchomości poprzez podniesienie 
atrakcyjności miejsca, co ma znaczenie w sytuacji depo-
pulacji i nadpodaży zbywanych nieruchomości (brak na-
bywców i coraz liczniejsze pustostany).

• Tworzenie wizytówki gminy/regionu, a poprzez unikal-
ną strategię rozwoju, umożliwienie mieszkańcom ko-
operacji krajowej a nawet międzynarodowej.

Koncepcja Sieci Najciekawszych Wsi opiera się na na-
stępujących filarach:

• Walory poznawcze wsi są powodem pobytu;
• Powód pobytu werbalizuje opowieść; 
• Dla pobytu przyjezdnych wyznaczona jest przestrzeń po-

siadająca walory, nazywana obszarem udostępnionym;
• Odbiór walorów poznawczych następuje poprzez poko-

nywanie trasy, złożonej z punktów ilustrujących treści 
zawarte w opowieści.

Warunkiem jest jednak, aby zasoby materialne wsi, 
(jakość wiejskiej przestrzeni oraz infrastruktura pobytu i udo-
stępnienia walorów) zdecydowanie przewyższały krajową 
przeciętność. 

 W latach 2013-2014 kompletowano pulę potencjal-
nych uczestników sieci. Na podstawie kwerendy wojewódz-
kich konserwatorów zabytków i ekspertów wytypowano  
ok. 230 miejscowości z całej Polski. 

Pierwsze oceny potencjału miejscowości do uczest-
nictwa w Sieci wykonano w ramach regionalnych programów 
wdrożeniowych - w województwie opolskim ocenie poddano 
13 wsi, a w woj. śląskim 4. 

 Na wniosek PSORW – przyszłego operatora sieci,  
w 2015 roku zrealizowano projekt „Tworzenie Sieci Najcie-
kawszych Wsi”, finansowany przez FAPA. Oceniano potencjał 
uczestnictwa w sieci 50 miejscowości ze wszystkich woje-
wództw. W momencie powstawania niniejszej publikacji pro-
jekt był w toku, więc nie można było podać jego wyników.

 Warunkiem koniecznym dla spełnienia kryteriów 
i udziału w SNW jest aktywna społeczność wiejska. W isto-
cie to ona staje się głównym beneficjentem funkcjonowania 
sieci. Każde przedsięwzięcie wykonane z myślą o przyjezdnych 
będzie pośrednio służyć mieszkańcom. Bez udziału mieszkań-
ców, ich pomysłów i zaangażowania nie jest możliwe spro-
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stanie kryteriom uczestnictwa w Sieci.   Kluczowe znaczenie 
w przedsięwzięciach podnoszących walory wsi mieć będzie 
subsydiarne wsparcie władz ich gmin. Będzie ono niezbęd-
ne dla przeprowadzenia Planów działań na rzecz spełnienia 

kryteriów uczestnictwa w sieci. Plany te powstaną w oparciu 
o ocenę potencjału wsi i raporty z oceny. Dzięki nim wsie po-
znają swe deficyty. Zawarte w raportach rekomendacje uła-
twią wybór zadań i ukierunkują realizację. 

Ryc. 5. Dom o konstrukcji szachulcowej  we wsi Gradówek (woj. dolnośląskie) - przykład zacho-
wanego dziedzictwa kulturowego wsi, fot. I. Niedźwiecka-Filipiak Ko

nc
ep

cj
a 

Si
ec

i N
aj

ci
ek

aw
sz

yc
h 

W
si



14

3. Walory poznawcze wsi jako powód pobytu, konstruowanie opowieści

się ze wszystkim, co dokumentuje sposoby gospodarowania, 
wytwórczości, tradycji, stylu życia, obyczajów i zachodzących 
zmian w wiejskim świecie ma walory poznawcze. Z tego bo-
gactwa trzeba wyłowić wątki najistotniejsze i powiązać w spo-
sób pozwalający na umiejętne skonstruowanie „opowieści” 
wzbudzającej ciekawość i skłaniającej do przyjazdu i pobytu.

Opowieść to logicznie i atrakcyjnie skonstruowana 
narracja o takich zjawiskach i procesach, które miały miejsce 
lub nadal zachodzą w danej miejscowości. W opowieści wieś 
jest przykładem zagadnień szerszych, o randze przekraczającej 
jej wymiar, ważnych dla rozumienia obszarów wiejskich, prze-
szłości i teraźniejszości regionu lub kraju. Akcentuje wyróżniki 
wsi. 

Opowieść jest komunikowana w formie krótkiego ha-
sła (sloganu) streszczającego istotę atrakcyjności wsi, sformu-
łowanego w sposób motywujący do odwiedzin.

Trzeba pamiętać, iż istota sieci zawiera się w zapisie:
 

Wsie najciekawsze = budzące ciekawość = wysokie walory 
poznawcze pobytu

 

Wsie pretendujące do uczestnictwa w Sieci Najciekaw-
szych Wsi muszą mieć odpowiednie walory, przede wszystkim 
zasób przestrzennej atrakcyjności wyrażający się pozytywnym 
wizerunkiem miejscowości. Wartość podnoszą   zabytki, za-
chowana dawna zabudowa zagrodowa czy specyficzny budu-
lec i detal architektoniczny. Ważne są także, np. typy zieleni 
wewnątrz miejscowości oraz powiązania wnętrz wsi z otacza-
jącym krajobrazem. 

Kluczową kwestią jest umiejętność udostępnienia 
walorów wsi i odpowiednia ich prezentacja, co może uczynić 
pobyt we wsi markowym produktem turystycznym. W kon-
cepcji Sieci Najciekawszych Wsi służy do tego formuła opo-
wieści, której przekaz ma wysokie walory poznawcze.

Walory poznawcze kryją się w zbiorze rozmaitych 
faktów i historii z przeszłości lub teraźniejszości, odzwiercie-
dlających ważne wydarzenia, uczestniczących w nich ludzi. 
Również, a może przede wszystkim, we wszelkiego typu pa-
miątkach z przeszłości, w zabytkach i obiektach historycznie 
cennych, przedmiotach a także w strukturach, choćby rozłogu 
pól. Przykładowo resztki ogrodzeń, śródpolne oczka wodne  
i grupy drzew wśród łąk są reliktem pastwisk z czasów, gdy by-
dło co dnia pędzono na wypas. I właśnie one są nośnikiem in-
formacji, jak niegdyś na wsiach wyglądał chów. Zapoznawanie 
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Zatem, opowieść zwiedzającemu:
• uzasadnia przyjazd i pobyt; 
• zapewnia poczucie osobistej korzyści z poznania no-

wych faktów, poszerzenia wiedzy, pozyskania inspiracji, 
itp.; 

• interpretuje przestrzeń udostępnioną dla pobytu.

Walory poznawcze nie istnieją jako samoistna cecha 
wsi. Urzeczywistniają się dopiero w momencie przebywania 
we wsi w wyniku udostępnienia walorów wsi zwiedzającemu. 
Służy temu odpowiednio skonstruowana trasa (trasy) oraz 
doświadczanie i przeżywanie wiejskości w miejscach udostęp-
nionych turystom (otwarte zagrody, muzea wiejskie), a także 
udział w warsztatach oraz grach terenowych. 

Ryc. 6. Przejazd bryczką jako uatrakcyjnienie pokonywania trasy, Jemielnica (woj. opolskie), fot. I. Niedźwiecka-Filipiak Po
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Opowieść decyduje o jakości pobytu w warstwie me-
rytorycznej, intelektualnej. Niemniej liczą się względy całkiem 
praktyczne.

Ważnym elementem zasobów wsi jest infrastruktura 
pobytowa, czyli obiekty gwarantujące zaspokojenie potrzeb 
związanych z przebywaniem we wsi i jej zwiedzaniem. Powin-
ny być przygotowane miejsca dedykowane przyjezdnym: par-
kingi z odpowiednim zapleczem sanitarnym,  informacja tury-
styczna (a nawet punkt IT z personelem) i placówki handlowe, 
miejsca spoczynkowe itp. Konieczna jest również odpowied-

nia baza gastronomiczna i noclegowa oraz obiekty sportowe 
i rekreacyjne. 

 Wieś powinna rozwijać swą specyfikę i tworzyć klimat 
miejsca, jako wzmacnianie i podkreślanie posiadanych przez 
nią wartości. Tak opakowany produkt - pobyt we wsi - zyskuje 
na jakości poprzez zaangażowanie przeżyć i emocji. Satysfak-
cja odbiorcy oferty rośnie proporcjonalnie do ładunku prze-
żyć. W ten sposób początkowo bierna obserwacja i pasywne 
przebywanie przekształca się w zaangażowane doświadczanie 
wsi, w którym biorą z udział zmysły i emocje (ryc. 7).

 

4. Warunki pobytu, satysfakcja odbiorcy

Ryc. 7. Walory wsi a satysfakcja odbiorcy, wg R. Wilczyński oprac. I. Niedźwiecka-Filipiak
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 Należy wykorzystać istniejące już obiekty np. gospo-
darstwa agroturystyczne oferujące możliwość aktywnego 
uczestnictwa w życiu wsi oraz poznawania jej tradycji i oby-
czajów. Sposobem na wychodzenie poza wariant pasywnego 
zwiedzania są wydarzenia i warsztaty dla różnych grup od-
biorców. Spełniają swoją rolę, gdy mają cechy prawdziwego 
uczestnictwa. 

 Sieć Najciekawszych Wsi ma zaoferować poznanie 
klimatu i specyfiki „żyjących” i autentycznych wsi w formu-
le „slow”, godząc współczesność z poszanowaniem tradycji  
i dziedzictwa.

Podsumowując pobyt w miejscowości: 
• ma mieć walory poznawcze (tj. prezentować treści po-

szerzające wiedzę o wiejskim świecie i rozumienie róż-
nej natury zjawisk, które w przeszłości lub współcześnie 
w nim zachodzą np. historia wsi, architektura, przyroda, 
tradycje); 

• dostarczyć inspiracji z uwzględnieniem pozyskiwa-
nia nowych umiejętności (np. możliwość uczestnictwa  
w warsztatach artystycznych, grach terenowych);

• powinien być aktywny, dostarczając przeżyć i angażując 
emocjonalnie, w czym bardzo pomaga oddziaływanie 
na zmysły poprzez np. zapachy, dźwięki, kolory itp.
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 „Posiadanie” przez wieś walorów poznawczych jest 
przepustką do bycia w Sieci Najciekawszych Wsi. Ważne jest, 
co będzie identyfikować wieś w sieci. W tym celu można wy-
korzystać wyróżniki krajobrazu wsi, których klasyfikacji doko-
nała Irena Niedźwiecka-Filipiak12. Na potrzeby tego opracowa-
nia w skrócie nazywane dalej wyróżnikami wsi.

 Wyróżnik wsi to identyfikator służący określeniu zaso-
bów poszczególnych miejscowości w celu odróżnienia ich od 
siebie. 

 Każda miejscowość może mieć wiele wyróżników, lecz 
jeden z nich powinien mieć rangę wiodącą, a pozostałe wspo-
magającą i uzupełniającą. Dopiero wykorzystanie ich wszyst-
kich przy konstruowaniu opowieści zapewnia jej wysokie wa-
lory poznawcze.

 Opowieść w sposób jednoznaczny określa daną miej-
scowość w sieci.  

12 Opracowana systematyka wyróżników krajobrazu wsi miała na celu po-
kazanie ich znaczenia oraz możliwości kreowania nowego wizerunku wsi  
i wykorzystania ich w planowaniu i projektowaniu na obszarach wiejskich 
w celu zachowania różnorodności regionalnej. Więcej na ten temat: Niedź-
wiecka-Filipiak I., 2009, Wyróżniki krajobrazu i architektury wsi Polski po-
łudniowo-zachodniej, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 
oraz Niedźwiecka-Filipiak I. 2012; Wyróżniki dziedzictwa kulturowego 
obszarów wiejskich, Architektura Krajobrazu – Landscape Architecture” 
2/20112, s. 38-48.

 Gdzie szukać wyróżników identyfikujących poszcze-
gólne miejscowości? Oto przykłady, które pomogą zrozumieć 
istotę wyróżnika. Rozpoznawalność miejscowości może wyni-
kać z jej atrakcyjnego położenia w sąsiedztwie np. gór, jezior, 
morza. Może on dotyczyć specyfiki budowlanej w regionie np. 
„Kraina w kratę”, „Kraina otwartych okiennic”. Innym elemen-
tem wpływającym na identyfikację wsi może być charaktery-
styczny układ pól ją otaczających, np. malownicze układy pól 
wsi na Roztoczu.

 Taką rolę mogą też pełnić wartości niematerialne – 
kultywowana tradycja, np. w Zalipiu (woj. małopolskie) domy 
są malowane w kwietne wzory, a tradycja tego jest przeka-
zywane z pokolenia na pokolenie, umiejętności np. znane na 
całym świecie koronkarstwo w Koniakowie (woj. śląskie). Cza-
sem są to wartości zupełnie nowe, np. kreowane przez wsie 
tematyczne.

Rozpoznawalność miejscowości niestety można osią-
gnąć przez wyróżniki o negatywnym charakterze: dziwaczność 
form, jaskrawą kolorystykę obiektów, krzykliwość i dysonans 
w krajobrazie, czy niechlubną historię. W Sieci Najciekawszych 
Wsi do tworzenia opowieści służą jedynie wyróżniki wsi o od-
działywaniu pozytywnym.

 

5. Wyróżniki - tworzywo opowieści wsi
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 Przedstawiony schemat (ryc. 10) pokazuje złożoność 
genezy i natury wyróżników oraz powiązań pomiędzy nimi. 
Uwzględnia on pięć podstawowych kryteriów, którymi są:

1. Lokalizacja:
• Wewnętrzne - obszar zabudowany wyznaczony naj-

częściej przez granice działek siedliskowych;
• Zewnętrzne – rozłóg pól, tereny otwarte, lub w szer-

szym znaczeniu specyfika regionu.
2. Cecha:

• Materialne; 
• Niematerialne.  

3. Geneza:
• Antropogeniczne - wytwory ludzkie;
• Naturalne – przyrodnicze.

4. Czas powstania:
• Historyczne;
• Współczesne.

5. Sposób oddziaływania:
• Pozytywne;
• Negatywne.
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Ryc. 8. Amfiteatr w dawnym kamieniołomie, jako jeden z wyróżników wsi, 
Góra Św.Anny, fot. I. Niedźwiecka-Filipiak.
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Ryc. 9. Wiejska stodoła, brama pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem wsi, Różyna, fot. I. Niedźwiecka-Filipiak
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Ryc. 10. Ogólny podział wyróżników krajobrazu wsi, oprac. I. Niedźwiecka-Filipiak
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 Bardziej obrazowy i pomocny przy określaniu przez 
wieś jej wyróżników jest model umiejscowienia ich w krajo-
brazie wsi (Ryc. 11). Generalnym podziałem jest wnętrze i ze-
wnętrze miejscowości. Wnętrze rozumiane jako struktura wsi 
w granicach terenów zabudowanych miejscowości, a zewnę-
trze to jej otoczenie. 

Dotyczy to zarówno sfery materialnej, jak i niemate-
rialnej wewnętrznej (genius loci danej wsi) oraz tzw. tła re-
gionalnego będącego zewnętrznym obszarem kulturowym. 
Obydwie te przestrzenie mają ze sobą ścisłe powiązania wza-
jemnie na siebie oddziałując. Na przykład materialnym prze-
jawem wyznania danej społeczności wiejskiej jest budynek 
kościoła i kapliczki.

 
 Poniżej wybrane przykłady wyróżników wsi wynikają-

cych z działalności człowieka:

Wewnętrzne:
 Materialne:

• kształt wsi, folwarki i założenia pałacowe, zagrody;
• zabudowa, w tym materiał budowlany, kolorystyka, da-

chy, zdobnictwo, mała architektura;
• infrastruktura np. huty, wiatraki;
• zieleń np. parki, sady, aleje i szpalery, ogrody i przed-

ogródki, solitery;

 Niematerialne:
• aktywność mieszkańców; 
• wyznanie; 
• lokalne zwyczaje, kultywowane tradycje i dawne zawo-

dy; 
• legendy, wydarzenia historyczne itp.
• imprezy cykliczne i okazjonalne.

Zewnętrzne:
 Materialne:

• historyczne rozłogi pól;
• lasy, zieleń śródpolna, rodzaj upraw;
• stawy i zbiorniki wodne;
• kopce, wyrobiska;
• inne. 

Niematerialne:
• język, wyznanie. 

 Wybrane przykłady wyróżników będących dziełem na-
tury:

• rzeźba terenu np. wąwozy, pagórki, góry;
• rodzaj gleb (kolorystyka), skały;
• lasy, ostańce, torfowiska, pierwotne nieużytki;
• wody stojące, cieki, źródła;
• inne.
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Ryc. 11. Model występowania wyróżników w  krajobrazie wsi  oprac. I. Niedźwiecka-Filipiak
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Ryc. 12. Wybrane przykłady wyróżników materialnych wsi. fot. I. Niedźwiecka-Filipiak, R. Wilczyński
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6.  Wiejska przestrzeń jako miejsce udostępnione 
 

6.1. OKREŚLENIE OBSZARU UDOSTĘPNIONEGO WSI

Początkiem pracy jest zestawienie listy elementów 
charakterystycznych (wyróżników materialnych wsi, patrz 
rozdz. 5). Należy pamiętać, że wieś to nie tylko zabudowa ale 
również powiązany z nią układ pól, łąk czy lasów.

 Pozycje z listy należy odzwierciedlić graficznie na pla-
nie wsi. Trzeba nanieść także miejsca dysharmonijne, nega-
tywnie wpływające na jej wizerunek, których objęcie obsza-
rem udostępnionym byłoby niekorzystne. Na planie należy 
także umieścić elementy infrastruktury pobytowej oraz te, 
których udostępnienie mogłoby podnieść atrakcyjność prze-
bywania we wsi, np. tereny rekreacyjne i sportowe.

 Po analizie planu należy podjąć decyzję, jaka część wsi 
ma być udostępniona dla potencjalnego turysty i jednoznacz-
nie ją na nim zakreślić. Rozstrzygnięcie winno być skonfronto-
wane z rzeczywistością w terenie. 

 Korzystną sytuację mają miejscowości, w których ist-
nieje możliwość udostępnienia całej przestrzeni wsi. Tak jest 
w przypadku, gdy zachował się dobrze dawny układ rurali-
styczny miejscowości, a w jej wnętrzu panuje ład przestrzenny 
oraz obecne są cenne obiekty. 

 Ze względu na przemiany, które zachodziły i nadal dy-
namicznie zachodzą w wielu polskich wsiach zatarte zostały 
dawne układy ruralistyczne, a w struktury wkradł się chaos 
przestrzenny spowodowany m.in. lekceważeniem historycz-
nych wartości. Z reguły wsie przekształciły się znacznie i rozbu-
dowały. Bywa, że nowa część wsi nie ma walorów, natomiast 
zachowały się one w części najstarszej. Często mankamentem 
jest niedostatek przestrzeni publicznych, w tym czytelnego 
centrum. Nie sprzyja to rozwojowi wsi i poprawnej jej funk-
cjonalności.

 Wsie pretendujące do udziału w SNW muszą dyspo-
nować odpowiednio dużym obszarem, o znacznych walorach. 
Ma on prezentować jej specyficzny charakter, być spójny  
i cechować się ładem przestrzennym. To część wsi predyspo-
nowana do zwiedzania i pobytu turystów. Po ustaleniu granic 
tego terenu należy zacząć go traktować jako obszar udostęp-
niony.

 Obszar udostępniony winien eksponować wszelkie 
możliwe pozytywy i maskować negatywy, na które przyjezdny 
nie powinien się natknąć. 
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 Zwykle w miejscowościach zachował się jedynie pe-
wien wartościowy fragment wsi o jednolitym charakterze,  
a pozostała część uległa znacznym przekształceniom. Obszar 
udostępniony jest wtedy częścią miejscowości. Jeśli jest moż-
liwość bezpośredniego wjazdu do niej z zewnątrz wsi to należy 
starać się wydzielić taki obszar do granic terenów zabudowa-
nych (tab. 1b).

Cenne elementy, np. rozłogu pól, często znajdują się 
poza obszarem zabudowanym wsi. W tym przypadku nale-
ży wytypować w obrębie zabudowy wsi obszar sąsiadujący, 
najkorzystniejszy pod względem ukształtowania i ładu prze-
strzennego. Ważne jest, aby tworzyć połączenia funkcjonalne 
pomiędzy obiema strukturami i w miarę możliwości porządko-
wać przestrzeń wsi w części przyległej (tab. 1d).

 Bywa, że pojedyncze atrakcyjne elementy, posiadają-
ce wysokie walory są rozproszone na dużym obszarze w całej 
miejscowości, a jednocześnie brakuje harmonii i ładu prze-
strzennego w połączeniach komunikacyjnych pomiędzy tymi 
elementami. Wówczas należy podjąć decyzje, z których zrezy-
gnować tak, aby obszar udostępniony stanowił w miarę jed-
nolitą strukturę. Przyszłe starania na rzecz poprawy połączeń 
funkcjonalnych oraz ładu przestrzennego winny przynieść 
powiększenie obszaru udostępnianego o kolejne atrakcyjne 
punkty we wsi. 
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Tab. 1   Usytuowanie obszaru udostępnionego13

a) Cała wieś b) Część udostępniona wsi dochodząca 
do granicy obszaru zabudowanego

c) Część udostępniona wewnątrz wsi 
d) Część udostępniona połączona z obszarem satelitarnym położonym poza wsią

13

13 oprac. I. Niedźwiecka-Filipiak O
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6.2. WJAZDOWE CIĄGI KOMUNIKACYJNE

 Należy przeanalizować stan wjazdowych ciągów ko-
munikacyjnych i stref wejściowych prowadzących do obszaru 
udostępnionego wsi. To istotne, gdyż turysta przyjeżdżający 
do miejscowości będzie się po nich przemieszczał ku elemen-
tom infrastruktury pobytowej (postój, gastronomia, noclegi) 
lub do miejsca początkowego trasy. Wielkie znaczenie dla 
satysfakcji z pobytu ma pierwsze wrażenie. Kształtują je na-
stępujące po sobie widoki: panoramy wsi, wjazdowego ciągu 
komunikacyjnego, strefy wejściowej do obszaru udostępnio-
nego, a na końcu miejsca zatrzymania się i postoju. Ewentual-
ne rozczarowanie tak odebranym stanem miejscowości trud-
no później zmienić. Zatem kształt obszaru udostępnionego 
determinuje usytuowanie elementów charakterystycznych, 
które wieś zamierza prezentować. Równocześnie przesądza 
on o przestrzeni eksponowanej podczas docierania do strefy 
udostępnionej. Z tego powodu punkt postoju (początek tra-
sy), do którego zmierza przyjezdny, warto sytuować na prze-
dłużeniu wyjazdowego ciągu komunikacyjnego o najkorzyst-
niejszym wizerunku.

 

Gdy cała wieś jest udostępniona, drogi wjazdowe do 
wsi stają się wjazdowymi ciągami komunikacyjnymi. Jest ko-
rzystnie, gdy są podkreślone alejami lub szpalerami drzew, 
a także gdy dają możliwość ekspozycji panoramy wsi. Strefa 
wejściowa jest miejscem wjazdu na teren zabudowany wsi 
(tab. 2a). 

 Gdy obszar udostępniony jest wewnątrz miejscowo-
ści, wjazdowe ciągi komunikacyjne przedłużają się na tereny 
zabudowane wsi. Często, wówczas strefa wejściowa nie jest 
wyraźna. Zatem zaleca się wprowadzenie odpowiednich ak-
centów podkreślających te miejsca (tab.2. b i c). Mogą mieć 
one charakter bram krajobrazowych.
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Tab. 2   Usytuowanie wjazdowych ciągów komunikacyjnych i stref wejściowych14

a) Cała wieś udostępniona b) Część udostępniona wsi przy granicy obszaru zabudowanego

c) Część udostępniona wewnątrz wsi

14

14 oprac. I. Niedźwiecka-Filipiak O
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6.3. WYZNACZENIE TRASY

Trasa zwiedzania, po której będą przemieszczać się 
przyjezdni jest najważniejszym środkiem ekspozycji walorów 
wsi. Łączy ona poszczególne interesujące miejsca w obszarze 
udostępnionym (tab.3). Ich wybór i usytuowanie winno być 
spójne z opowieścią wsi. W praktyce każdy punkt trasy ozna-
cza dla zwiedzającego krótki postój dla zapoznania się z treścią 
tablic bądź informacją podaną w innej formie (przewodnik, in-
formator, audiobook). Zatem lokalizacja  punktu jednocześnie 
wyznacza perspektywę postrzegania walorów wsi. Trzeba do-
brać te miejsca optymalnie, tak komponując system oznaczeń 
i ewentualnych tablic informacyjnych, aby nie tworzyły prze-
słony pomiędzy zwiedzającym a prezentowanymi obiektami. 

  
 Należy starannie ulokować początek, najlepiej w miej-

scu charakterystycznym, ale łatwo dostępnym z miejsca po-
stoju (parkingu) gdzie zatrzymują się przyjeżdżający.

Trasa może mieć kilka pętli. Tras też może być kilka, 
gdy dedykuje się je innemu aspektowi opowieści wsi. Nale-
ży przyjąć zasadę zamknięcia trasy, aby początek i koniec były  
w tym samym miejscu.

Czas poruszania się po trasie jest uzależniony od anga-
żowania turysty w odbiór poszczególnych atrakcji i kolejnych 
udostępnionych miejsc (np. zwiedzanie obiektów, warsztaty, 
gry, obserwacje zdarzeń). Zatem trasa nie powinna być zbyt 
długa. Jeżeli usytuowanie elementów charakterystycznych wsi 
(wyróżników) jednak wymaga większej długości trasy, wów-
czas należy tworzyć pętle lub odgałęzienia, aby zwiedzające-
mu zostawić wybór.

Należy zadbać także o wskazanie punktów widoko-
wych, do których mogą prowadzić odgałęzienia trasy (tab.3 e). 

Wzdłuż trasy należy zapewnić miejsca spoczynkowe 
(azyle) dla turystów pamiętając o dostępie do toalety i bieżą-
cej wody (tab. 3d). 
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Tab. 3   Wyznaczenie trasy15

a) Wybranie punktów do zwiedzania b) Wytyczenie trasy c) Wyznaczenie początku trasy 

d) Wyznaczenie miejsc spoczynkowych (azyli) dla turystów
e) Określenie osi i punktów widokowych na otwarcia panoramiczne

15  

15 oprac. I. Niedźwiecka-Filipiak O
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CZĘŚĆ II  WALORY WSI I ICH OCENA

 W tej części omówiono różnorodne czynniki decydu-
jące o walorach wsi. Pokazano je w oparciu o przykłady po-
chodzące z 13 miejscowości z terenu woj. opolskiego, których 
potencjał do uczestnictwa w SNW był oceniany w ramach pro-
gramu regionalnego16. 

16 Przeprowadziła go jesienią 2014 r. komisja pod kierunkiem I. Niedź-
wieckiej-Filipiak złożona z pracowników Instytutu Architektury Krajobra-
zu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Departamentu Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego  
i przedstawicieli Wojewody Opolskiego.

 Dzięki zawartym tu treściom mieszkańcy miejscowo-
ści, które dążą do uczestnictwa w SNW będą mogli zaznajomić 
się z systemem oceny walorów wsi, uzyskując świado  mość 
jej kryteriów. Da im to możliwość oszacowania potencjału 
własnej miejscowości, a następnie podejmowania działań na 
rzecz jego poprawy. 
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7. Karta oceny miejscowości    (KOM) 

jobrazie miejscowości. Ocena wszystkich elementów i aspek-
tów, których łącznie jest 38 dokonywana jest w 5 stopniowej 
skali - od oceny wybitnej po niską. Ocena wybitna ma mnożnik 
1,0. Oznacza to, że za dany element (lub aspekt) wieś otrzyma 
maksimum punktów. Ocena wysoka ma mnożnik 0,75, dobra 
– 0,5, niska – 0,25 a nieodpowiednia – 0,0. Waga elementu 
(aspektu) nadana w KOM, razy mnożnik wynikający z oceny 
daje punkty, jakie za dany element (aspekt) uzyskuje wieś. 

Przyjęto, że minimalna sumaryczna liczba punktów 
potwierdzających potencjał kwalifikujący wieś do dalszych 
starań o uczestnictwo w Sieci Najciekawszych Wsi wynosi  
35 (ryc.11). Zakłada się, iż uczestnictwo w sieci wymagać bę-
dzie uzyskania 65 punktów, w tym spełnienia kilku warunków 
szczegółowych, polegających na uzyskaniu oceny wysokiej  
za te elementy (aspekty), które są kluczowe w koncepcji SNW. 
W tej grupie będzie posiadanie odpowiedniej jakości ukształto-
wania i wizerunku wsi, zdefiniowanie powodu pobytu (trafne  
i nośne marketingowo), wytyczenie trasy udostępniającej wa-
lory wsi, system opisu trasy oraz dysponowane całościową 
ofertą pobytu.

Do oceny walorów wsi służy narzędzie pn. Karta Oce-
ny Miejscowości (KOM), opracowane przez R. Wilczyńskiego. 
Karta jest próbą odzwierciedlenia złożoności i różnorodności 
elementów tkanki miejscowości istotnych dla sporządzenia 
oferty pobytu.

 Zdefiniowano trzy obszary oceny. Każdemu z tych ob-
szarów nadano wagę wyrażoną punktowo: I zasób miejsco-
wości – 70 pkt, II specyfika wsi – 15 pkt i III klimat miejsca –  
15 pkt. Najwyższa waga dla I obszaru wynika z faktu, że tkanka 
materialna wsi decyduje o jej atrakcyjności. Zasób składa się  
z trzech podobszarów: A - Ukształtowanie i wizerunek miej-
scowości (30 pkt), B - infrastruktura pobytowa (20 pkt) i C - 
udostępnienie walorów (rozumiane jako trasa) - 20 pkt. 

 Obszary i podobszary oceny dzielą się na elementy 
składowe, a niektóre z nich, ze względu na złożoność rzeczywi-
stości wiejskiej, podzielono na mniejsze części – aspekty. Gdy 
jakiś aspekt wyraźnie się wybija w postrzeganiu wsi(bardziej 
„konstruuje” wizerunek wsi), system oceny KOM daje możli-
wość wzmocnienia wagi tego aspektu. 

 Przykładowo  ład przestrzenny wsi ma przypisaną 
wagę 8 pkt. Ocenianych jest 5 aspektów. Każdy z nich może 
otrzymać od 1 do 3 pkt w zależności od ich znaczenia w kra-

KO
M



36

Ryc. 13.  Wymagania uczestnictwa w sieci - projekt FAPA  oprac. R. Wilczyński 
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8.  REGIONALNY KONTEKST OCENY

Prawidłowe przeprowadzenie oceny miejscowości po-
winno uwzględniać specyfikę regionu, w którym dana wieś 
jest położona. 

 Opolszczyzna jest częścią historycznego Śląska. Ukła-
dy wsi są odzwierciedleniem uwarunkowań przyrodniczych, 
ekonomicznych, społecznych i politycznych. W zachodniej 
części regionu często pojawia się układ średniowiecznych wsi 
owalnicowych, w północnej i północno-wschodniej ulicówki, 
a w południowej części, ze względu na ukształtowanie terenu 
- łańcuchówki. Poprzeplatane są one miejscowościami, które 
powstały w późniejszym czasie. Interesującymi przykładami 
są kolonie fryderycjańskie, których regularny, geometryczny 
układ jest czytelny do dziś w wielu miejscach. Niejednokrotnie 
wsie ulegały przekształceniom i rozbudowie przechodząc np. 
w układ wielodrożnic. 

 Z dawnej zabudowy drewnianej wsi na Opolszczyź-
nie zachowały się jedynie pojedyncze, rozproszone obiekty 
o różnej funkcji, lub fragmenty zabudowy o konstrukcji szkie-
letowej. Stosunkowo wcześnie, bo już w XVIII wieku zaczęło 
pojawiać się tu budownictwo murowane, które wypierało 
konstrukcje drewniane, począwszy od południowo-zachodniej 
części Opolszczyzny. 

 Ze względu na większe bogactwo tych ziem od północ-
nej części regionu, charakterystyczna jest tu duża kubatura 
budynków (np. okolice Grodkowa i Nysy).  Na tym obszarze 
przeważa budownictwo murowane i tynkowane. Pojawia się 
bogate zdobnictwo obiektów, które zachwyca swym kunsztem 
do dnia dzisiejszego. Zagrody najczęściej mają dwa budynki 
mieszkalne, w tym jeden gospodarzy a drugi wycużny (dla ro-
dziców). Północno-wschodnia część regionu to obszar wystę-
powania skromniejszych budynków, zarówno mieszkalnych, 
jak i gospodarczych, w wielu przypadkach licowanych cegłą.  

 Okolice Góry św. Anny to dominacja kamienia wapien-
nego używanego jako lokalny budulec, co widoczne jest na 
elewacjach budynków mieszkalnych i gospodarczych, murach 
i ogrodzeniach17. 

Trzeba dodać, że złożoność dziejów Śląska Opolskiego, 
spowodowała, iż dziedzictwo kultury materialnej i niemate-
rialnej jest bogate, różnorodne i zawiera szereg nawarstwień 
wynikających z przynależności tego obszaru do wielu państwo-
wości i współzamieszkiwania Polaków, Niemców i Czechów. 

17 Więcej informacji na temat specyfiki zabudowy wsi Opolszczyzny zob. 
m.in.  http://www.dziedzictwowsiopolskiej.pl/, Ko
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Zachowane, głównie materialne dziedzictwo ludności 
miejscowej w połączeniu z tradycjami i kulturą ludności na-
pływowej, nadało regionowi specyfikę, do której mieszkańcy 
przywykli, lecz zdolną zaciekawić przyjezdnych.

Ryc. 14. Charakterystyczna zabudowa z terenu Opolszczyzny, 
fot. I. Niedźwiecka-Filipiak
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9.  Miejscowości oceniane w województwie opolskim

jest to obszar obejmujący atrakcyjny układ dawnego zamku 
z folwarkiem, młynem i parkiem, dawną plebanię katolicką  
i katolicki cmentarz, dawny kościół ewangelicki (dziś katolicki), 
uliczkę z zachowaną częściowo dawną zabudową zagrodową  
i domem ks. dr. Jana Dzierżona, zakończony rynkiem (tab. 5c). 
W Kamieniu Śląskim udostępniono znaczną część terenów za-
budowanych miejscowości z założeniem pałacowo-parkowym 
i folwarkiem oraz przyległą częścią wsi z placem, kościołem 
i zabudową zagrodową. W tej miejscowości w obszarze udo-
stępnionym znalazły się także tereny na zewnątrz zbudowanej 
części wsi (tab. 5e).

 W następnej grupie ocenianych miejscowości główna 
atrakcja skierowana do turystów znajdowała się na zewnątrz 
terenów zabudowanych wsi. Stąd obszar udostępniony  
w Maciejowie obejmował oddaloną od wsi pasiekę z dwor-
kiem ks. dr. Jana Dzierżona oraz połączone z nią polną drogą 
tereny wsi, począwszy od dawnej szkoły poprzez kościół do 
pałacu (tab. 6a). 

 We wsi Raszowa obszarem udostępnionym objęto naj-
większą atrakcję miejscowości, którą stanowi Park Wiejski Ra-
szowa ze stawami „Małe Mazury”, znajdujący się w dystansie 
od terenów zabudowanych miejscowości oraz część wsi obej-
mującą spichlerz, kościół i fragment zabudowy (tab. 6b).

W województwie opolskim zrealizowano regional-
ny program wdrożeniowy polegający na ocenie potencjału 
uczestnictwa w SNW 13 miejscowości. Przeprowadzona oce-
na miała charakter pilotażowy. Miejscowości objęte oceną 
dostarczyły zespołowi oceniającemu materiały wymagające 
w większym lub mniejszym stopniu uzupełnień, w kontekście 
kryteriów ujętych w karcie oceny miejscowości. Położenie 
analizowanych miejscowości pokazuje ryc. 13

Żadna ze wsi nie przedstawiła na mapie obszaru udo-
stępnionego, który we wsiach wskazywany był dopiero pod-
czas wizytacji w terenie. 

 Cztery spośród analizowanych miejscowości: Pawłowi-
ce, Pilszcz, Różyna, i Stary Paczków określiły cały obszar zabu-
dowany wsi, jako obszar udostępniony (tab. 4). We wszystkich 
tych miejscowościach zachował się do dziś historyczny układ 
ruralistyczny miejscowości, bez widocznych znacznych defor-
macji. W przypadku Pawłowic jest on rozbudowany o osiedle 
tzw. „Zidlongi”, z pocz. XX wieku – element charakterystyczny 
wielu miejscowości na Opolszczyźnie (tab. 4a). 

 Kolejne miejscowości: Karłowice, Zagwiździe, Sta-
re Siołkowice, Kamień Śląski i Pokój, jako część udostępnio-
ną określiły fragmenty miejscowości (tab. 5). W Karłowicach 
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W pozostałych miejscowościach Kadłubie i Przecho-
dzie obszar udostępniony nie został do końca jednoznacznie 
doprecyzowany.

Ryc. 15. Położenie miejscowości na tle województwa 
opolskiego, oprac. I. Niedźwiecka-Filipiak
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Tab. 4   Obszar udostępniony – cała miejscowość18

a) Granice obszaru udostępnionego wsi Pawłowice b) Granice obszaru udostępnionego wsi Pilszcz

c) Granice obszaru udostępnionego wsi Stary Paczków d) Granice obszaru udostępnionego Różyna

18

18 oprac. na podstawie google maps I. Niedźwiecka-Filipiak M
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Tab. 5   Obszar udostępniony – fragment miejscowości19   

a) Granice obszaru udostępnionego wsi Stare Siołkowice b) Granice obszaru udostępnionego wsi Pokój

  19

19 oprac. na podstawie google maps I. Niedźwiecka-Filipiak
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Tab. 5   Obszar udostępniony – fragment miejscowości - ciąg dalszy.   

c) Granice obszaru udostępnionego wsi Karłowice d)  Granice obszaru udostępnionego wsi Zagwiździe

e) Granice obszaru udostępnionego wsi Kamień Śląski
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Tab. 6   Obszar udostępniony – fragment miejscowości i obszar satelitarny poza wsią20

a) Granice obszaru objętego opracowaniem wsi Maciejów b) Granice obszaru udostępnionego wsi Raszowa

  20

20 oprac. na podstawie google maps I. Niedźwiecka-Filipiak	
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10.  Walory wsi w ujęciu karty oceny miejscowości

budowy przeplatanej z zielenią tworząc na końcu drogi pro-
wadzącej do wsi swego rodzaju ścianę zamykającą widnokrąg.  
Na widoczność sylwet miejscowości ma także wpływ szata ro-
ślinna głównie zieleń wysoka. Lasy w bezpośrednim sąsiedz-
twie pozwalają dostrzec zabudowę wsi dopiero na samym 
wjeździe do miejscowości. 

 Harmonijna panorama wsi powinna mieć tzw. linię bu-
dynków (pozorna linia łącząca zarysy budynków) poprzepla-
taną z tzw. linią zieleni (pozorna linia łącząca zarysy zieleni). 
Dominacja którejkolwiek z nich powoduje brak widoczności 
zabudowy lub odwrotnie wyraźną „ścianę” powstałą z budyn-
ków pozbawionych zieleni im towarzyszącej (ryc.16). 

Jakość panoramy miejscowości podnoszą tradycyjne 
dominanty, którymi zwykle są wieże kościoła.

 Przykładowe czynniki powodujące obniżenie oceny 
sylwety miejscowości:

• Brak widoczności sylwet miejscowości;
• Monotonia, brak dominant;
• Różnorodność przypadkowych form;
• Obiekty dysharmonijne np. przez kubaturę, wysokość, 

odmienność formy lub funkcji, kolorystykę; 
• Brak zieleni towarzyszącej, kulisowej i naprowadzającej.

 W tym rozdziale zawarto charakterystykę walorów wsi 
prezentując je w układzie zgodnym z treścią karty oceny miej-
scowości (KOM) z zastosowaniem obowiązującej w niej nume-
racji. Ze względu na obszerność zagadnień przedstawiono je 
w ujęciu syntetycznym, jedynie jako zarys pokazujący sposób 
podejścia. 

 
I ZASÓB MIEJSCOWOŚCI 

I.A  UKSZTAŁTOWANIE I WIZERUNEK MIEJSCOWOŚCI21.

Ład przestrzenny (Wizerunek sylwety wsi i wnętrz)
Przyjęte kryteria dotyczą wizualnej atrakcyjności i ja-

kości w zakresie kompozycyjnej spójności i harmonii. 

I.A.1.1 Sylweta miejscowości
 Sylwety miejscowości oceniane są z wjazdowych cią-

gów komunikacyjnych. Ich widoczność uzależniona jest od 
ukształtowania terenu, które może podkreślić ich ekspozycję 
np. zabudowa w terenach podgórskich, widoczna ze znacznej 
odległości. Na terenie płaskim sylweta wsi stanowi pasmo za-
21 Wiele pomocnych informacji związanych z tym tematem czytelnik może 
znaleźć m.in. w umieszczonych na Witrynie Wiejskiej poradnikach: Każde 
miejsce opowiada swoją historię, czyli rzecz o dziedzictwie wiejskim, red. 
M. Konopka, Wyd. Fundacja Fundusz Współpracy Program AGROLINIA 
2000, Poznań 2001; Rzecz o dziedzictwie na wsi, rady, przykłady, informa-
cje, red. J. Duriasz-Bułhak, K. Połomski, A. Potok, Wyd. Fundacja Wspoma-
gania Wsi, Warszawa 2011. W
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 Z 13 ocenianych wsi dobrą ekspozycję i kompozycję 
panoram z sylwetami wsi ma niewiele miejscowości. 

 W Kamieniu Śląskim panorama z dominantą wieży 
kościoła widoczna jest od strony wjazdu z Izbicka, pozostałe 
są mniej atrakcyjne, poprzeplatane współczesną zabudową. 
Atrakcyjna tradycyjna sylweta wsi Różyna widoczna jest od 
strony wjazdu z drogi nr 462 od Łosiowa i od północy, a także 
od strony cmentarza i polnych dróg. Przewija się w niej do-
minanta wieży kościoła oraz tradycyjna zabudowa w zieleni 
(Tab.7a). 

 Z kolei w Starym Paczkowie sylweta wsi z dominantą 
wieży kościoła i jednolitą zabudową wiejską poprzeplataną zie-
lenią widoczna jest z drogi nr 46 od Ściborza i od strony Pacz-
kowa. Jednak jej ekspozycja nie jest zbyt dobra ze względu na 
częściowe przesłonięcie przez pofalowany teren (tab. 7b). 

 Natomiast Maciejów, Pawłowice, Pilszcz mają pano-
ramy wjazdowe z widoczną tradycyjną zabudową wsi, bez do-
minant oraz pojedynczymi obiektami wprowadzającymi dyso-
nanse. 

 W Kadłubie sylweta wsi widoczna jest od strony wjaz-
du z Grodziska. Jest ona pełna chaotycznej zabudowy z róż-
nymi formami i kolorami budynków wyeksponowanych przez 
brak zieleni im towarzyszącej. Dominanta wieży kościoła jest 
przesłonięta przez rozbudowane bryły obiektów na pierw-
szym planie, przez co słabo widoczna. 

 W Karłowicach, Pokoju, Zagwiździu i Starych Siołko-
wicach sylwety wsi są niewidoczne lub częściowo przesłonięte 
ze względu na otoczenie wsi wysoką zielenią lub konfigurację 
terenu.

Ryc. 16. Schemat sylwety wsi widocznej z wjazdowego ciągu komunikacyjnego, z zaznaczonymi liniami zieleni i zabudowy 
(teren płaski), oprac. I. Niedźwiecka-Filipiak
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Tab. 7   Sylweta miejscowości - Przykłady pozytywne

a) Sylweta wsi Różyna z dominantą wieży  
kościoła, fot. I. Niedźwiecka-Filipiak 

b) Panorama wjazdowa do wsi Stary Paczków, brak dobrej ekspozycji z powodu opadającego terenu, 
fot. I. Niedźwiecka-Filipiak

Ryc. 17. Przykład chaotycznej, różnorodnej zabudowy miejscowości w panoramie wjazdowej, fot. I. Niedźwiecka-Filipiak W
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I.A.1.2 Ogólny wizerunek
 Przy ocenie aspektów 1.2 do 1.4 brana jest pod uwagę 

wizualna atrakcyjność i jakość części udostępnionej. Dotyczy 
to szeregu wnętrz krajobrazowych, z których ona się składa 
(ryc. 18). 

 Ocena tych wnętrz zależna jest m.in. od charakteru za-
budowy poszczególnych miejscowości. W dużym uogólnieniu 
tradycyjna zabudowa wielu miejscowości na Opolszczyźnie 
ma charakterystyczne pierzeje ulic z ustawionymi szczytowo 
budynkami mieszkalnymi, czasem pozbawionymi przedogród-
ków (południowo-zachodnia część Opolszczyzny). 

Ryc. 18. Schemat elementów wnętrza krajobrazowego wsi na 
przykładzie wnętrza ulicy wiejskiej22

22 oprac. I. Niedźwiecka-Filipiak wg. Bogdanowski J., Kompozycja i plano-
wanie w architekturze krajobrazu, Politechnika Krakowska, Kraków. 1976.

 W przypadku, gdy w zagrodzie są dwa budynki miesz-
kalne gospodarza i budynek wycużny, są one często połączone 
ogrodzeniem lub murem z bramą i furtką, czasem dwiema. 
Stąd ściany takich wnętrz wsi są zwarte, jednorodne i upo-
rządkowane (Tab.8a). 

 Północnowschodnia część Opolszczyzny to w większo-
ści zabudowa mniej zwarta, najczęściej z jednym budynkiem 
mieszkalnym. Ściany wnętrz wsi tworzone są przez budynki  
i zieleń pomiędzy nimi.  Zdarzają się puste przestrzenie między 
zagrodami (tab. 8b).  

 Nieraz występuje zabudowa bez regularnego ustawie-
nia budynków względem drogi lub zabudowa rozproszona 
(tab. 8c).

Przykładowe czynniki powodujące obniżenie oceny ja-
kości wnętrz we wsi:

Ściany wnętrz (w zależności od charakteru zabudowy wsi):

• Budynki wyłamujące się z ogólnego wizerunku ścian 
wnętrz (Tab.9, 10);

• Zbyt duża kubatura obiektów;
• Odmienny kształt obiektów;
• Odsunięcie od istniejącej linii zabudowy;
• Rażąco odmienna kolorystyka pojedynczego budynku;
• Ogólny zły stan techniczny zabudowy;
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• Różnorodność kolorów i wykończenia elewacji oraz da-
chów budynków;

• Ogrodzenia np. zbyt duża różnorodność lub nieodpo-
wiednia forma i kolorystyka;

• Zieleń towarzysząca zabudowie i na terenach publicz-
nych niewłaściwie zakomponowana (forma, ustawie-
nie);

Podłoga  (ulice chodniki, pobocza, place, podwórza itp.):
• Zła kompozycja (układ, faktura, kolor);
• Zły stan techniczny nawierzchni;

Elementy wolnostojące
• Agresywna infrastruktura energetyczna (np. słupy, tra-

fostacje);

Treść/Funkcja
• Nieadekwatna do miejsc.

Tab. 8   Schematy ustawienia budynków7

a) Zwarta pierzeja ulicy z dwoma budynkami 
mieszkalnymi w zagrodzie 

b) Regularne zagrody, pierzeja ulicy mniej wyraź-
nie zarysowana

c) Chaotyczne ustawienie budynków względem 
drogi

 23

23 oprac. I. Niedźwiecka-Filipiak W
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Tab. 9   Kształt dachu jako czynnik powodujący dysonans  we wnętrzach wsi24

a) „Kostka” wśród dachów dwuspa-
dowych

b) Zbyt stromy dach c) Zbyt płaski dach d) Nadmierna ilość połaci dacho-
wych

Tab. 10   Przykłady niewłaściwego usytuowania budynku w stosunku do istniejącej zabudowy25

a) Cofnięty budynek b) Wysunięty budynek c) Odmienne ustawienie

  2425    

24 oprac. I. Niedźwiecka-Filipiak	
25 oprac. I. Niedźwiecka-Filipiak
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 Wszystkie analizowane miejscowości miały mniejsze 
lub większe mankamenty we wnętrzach, które powodowały 
obniżenie oceny. Najwyższą ocenę za ogólny wizerunek części 
udostępnionej otrzymały Stare Siołkowice, Stary Paczków i Ka-
mień Śląski. 

 W Starych Siołkowicach, w strefie udostępnionej za-
chowany jest czytelny plac i jednolita linia zabudowy budyn-
ków. Wnętrza są uporządkowane, dobrze zagospodarowane 
podkreślone dominantą kościoła, z pojedynczymi obiektami 
powodującymi swą formą dysonanse. Podobnie jest w Kamie-
niu Śląskim (Tab.11e). 

 W Starym Paczkowie zabudowa tworzy jednolite pie-
rzeje z atrakcyjnym układem budynków. Dysonansem jest 
pawilon ze sklepem spożywczym, pojedyncze zmodernizo-
wane obiekty i brak zagospodarowania terenu wnętrza wsi 
(Tab.11a).

  W Przechodzie, ze względu na brak określonej części 
udostępnionej, ocena dotyczyła całej miejscowości. W tej sy-
tuacji tylko w części wsi są wnętrza o jednolitym charakterze. 
Jakość podnoszą: dominanta kościoła widoczna z wnętrza wsi 
oraz przepływająca przez wieś rzeka (Ta.11c).

 Różyna i Karłowice zostały stosunkowo wysoko oce-
nione ze względu na atrakcyjność wnętrz wsi, jednak widocz-

ne są w nich budynki wyłamujące się z ogólnego wizerunku 
ścian wnętrz lub zły stan techniczny zabudowy (Tab.11d). 

 
W Pawłowicach strefa udostępniona składa się z kilku 

części. „Zidlongi”, z pocz.  XX wieku, jednolite i uporządkowa-
ne, jednak z elementami współczesnymi, tzw. „Ubogi dom” 
razem z odrestaurowanym pałacem i folwarkiem, który dziś 
jest w złym stanie technicznym (ta część jest chaotyczna), 
Pawłowice Gorzowskie – typowa regularna wiejska zabudo-
wa (zachowana) Tab.11b), Dziesiątki i Brody, osobne założenia 
składające się z kilku spójnych zagród. Każda z tych części ma 
swój odrębny, ale jednolity charakter. 

 W pozostałych miejscowościach wnętrza części udo-
stępnionej były zadbane, jednak z elementami dysharmonij-
nymi w zabudowie. 
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Tab. 11  Ogólny wizerunek - przykłady pozytywne

 
a) Zwarta zabudowa tworząca jednolitą ścianę 

wnętrza wsi Stary Paczków, fot. I. Niedźwiec-
ka-Filipiak

b) Luźna zabudowa z dużą ilością zieleni, tradycyjnym ogrodzeniem we wsi Pawłowice, fot. J. Pysz-
czek

a) Rytm w zabudowie - wrażenie uporządkowa-
nia wnętrza, Przechód, fot. J. Pyszczek 

a) Jednolita pierzeja ulicy, Różyna, fot. J. Pyszczek a) Czytelne jednorodne ściany z atrakcyjnym 
zagospodarowaniem placu we wsi Stare Sioł-
kowice, fot. I. Niedźwiecka-Filipiak
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Tab. 12   Ogolny wizerunek - dysonanse

a) Dysonans spowodowany jaskrawym kolorem 
budynku, fot. I. Niedźwiecka-Filipiak

b) Brak zagospodarowania podłogi wnętrza,  
fot. I. Niedźwiecka-Filipiak

c) Zły stan techniczny obiektów,  
fot. I. Niedźwiecka-Filipiak

d) Niewłaściwa forma zieleni, fot. I. Niedźwiecka-
Filipiak

e) Brak spójności ustawienia, form i kolorystyki, 
fot. I. Niedźwiecka-Filipiak

f) Chaos form, fot. I. Niedźwiecka-Filipiak
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I.A.1.3 Centrum /miejsca centralne
 Centrum wsi jest brane pod uwagę przy ocenie tylko 

wtedy, jeśli znajduje się w części udostępnionej miejscowo-
ści (ryc. 17, 18). Powinno ono skupiać możliwie dużo funkcji, 
w tym dedykowanych przyjezdnym26. Ta część oceny dotyczy 
jego czytelności w przestrzeni wsi, a także sposobu zagospo-
darowania. 

 Przykładowe czynniki powodujące obniżenie oceny 
centrum:

• Brak wykształconego centrum w strefie udostępnionej;
• Brak czytelności centrum;
• Dysharmonijne zagospodarowanie, rozbijające układ 

centrum.

 Miejscowości Kamień Śląski i Stare Siołkowice miały 
dobrze wykształcone, a zarazem wysoko ocenione centrum 
znajdujące się w części udostępnionej, przy placach (Tab.13a, 
b, c). W Karłowicach i Raszowej centra są czytelne, jednak 
w obu, przez brak spójności zagospodarowania, ocena była 
obniżona. W Kadłubie dwa miejsca pełnią rolę centrum wsi. 
Jedno przy domu strażaka, wskazane przez mieszkańców, dru-
gie czytelne w przestrzeni wsi, centrum ze sklepami, gastro-
nomią, apteką i parkingami oraz przystankiem autobusowym, 
podkreślone dwukondygnacyjną kapliczką. W Starym Pacz-
kowie, Pilszczu i Różynie brak jest czytelnie zarysowanego 

26 Więcej na temat roli wiejskiego centrum m.in. w: Kowicki M. 2003/2004, 
Współczesna agora. Wybrane problemy kształtowania ośrodków usługo-
wych dla małych społeczności lokalnych, Wyd. Politechniki Krakowskiej.

centrum. W Pawłowicach rolę centrum obecnie pełni pałac.  
W przyszłości należałoby rozważyć odciążenie tego miejsca  
w kierunku placu w dawnym folwarku. Jednak miejsce to wymaga 
jeszcze ujednolicenia i spójnego zagospodarowania. Podobnie  
w Maciejowie dobrze zagospodarowane centrum znajduje się 
w satelitarnej pasiece, natomiast brak jest odpowiednika we 
wsi. W Zagwiździu centrum dopiero powstaje. Obecnie trwają 
prace nad zagospodarowaniem terenu. Natomiast w Przecho-
dzie, za centrum wsi uznać można rozległy plac ze skwerem 
położony obok remontowanego obecnie mostu. Istnieją plany 
zagospodarowania terenu nadrzecznego, pod kątem miejsca 
centralnego we wsi. Pokój w strefie udostępnionej nie posia-
dał centrum.

Ryc. 19. Centrum wsi w obszarze udostępnionym
Ryc. 20. Centrum wsi nie uwzględniane w ocenie z powodu 

lokalizacji poza obszarem udostępnionym, 
oprac. I. Niedźwiecka-Filipiak
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Tab. 13   Własciwie ukształtowane centrum wsi 

a) Dobrze zagospodarowane centrum wsi w Ka-
mieniu Śląskim,  fot. I. Niedźwiecka-Filipiak

b) Czytelne centrum wsi Stare Siołkowice,  
fot. I. Niedźwiecka-Filipiak

c) Koncentracja funkcji w centrum remiza ze 
świetlicą izba pamięci,  fot. I. Niedźwiecka-Fili-
piak   

Tab. 14   Centrum wsi - dysonanse

a) Brak odpowiedniego zagospodarowania,  
fot. I. Niedźwiecka-Filipiak

b) Brak zieleni, fot. I. Niedźwiecka-Filipiak c) Brak wykształconego centrum, fot. I. Niedź-
wiecka-Filipiak
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I.A.1.4 Strefy wejściowe
I.A.1.5  Wjazdowe ciągi komunikacyjne oraz wiodą-

ce do infr. pobytu poza obszarem udostępnionym

Strefy wejściowe są integralnie związane z wjazdowy-
mi ciągami komunikacyjnymi, które wprowadzają do atrakcyj-
nej części wsi (patrz rozdz. 6). 

 Gdy cała wieś jest udostępniona strefa wejściowa 
znajduje się w miejscu wjazdu na teren zabudowany wsi (np. 
styk otwartej przestrzeni i zabudowy, styk lasu i zabudowy). 
Jest ona naturalnym przejściem z wjazdowych ciągów komu-
nikacyjnych prowadzących do miejscowości. Dobrym podkre-
śleniem wjazdów do wsi są aleje lub szpalery drzew, czasem 
odpowiednio wkomponowane pojedyncze formy zieleni wy-
sokiej lub krzewów. Dobrze jest, gdy umieszczona jest tablica 
(„witacz”) informująca o powodzie przyjazdu do wsi, nato-
miast dysonansem są reklamy (Tab.16). 

 W przypadku, gdy wieś udostępnia tylko część swego 
obszaru, wjazdowe ciągi komunikacyjne przebiegają przez ob-
szar zabudowany wsi nieobjęty udostępnieniem. Z tego powo-
du strefy wejściowe powinny być w miarę możliwości wyraź-
ne (np. zakręt, skrzyżowanie, zwężenie lub poszerzenie ulicy, 
wejście na plac). W tej sytuacji do oceny wjazdowych ciągów 
komunikacyjnych stosujemy kryteria podobne jak w rozdzia-
le I.A.1.2. Ogólny wizerunek. Z tą różnicą, że uwzględnia się 
przy ocenie cechy mocne, najwyraźniej zauważalne, ponieważ 
przejazd po drodze ma odmienną percepcję od pobytu (samo-
chód - pieszy). 
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Przykładowe czynniki powodujące obniżenie oceny 

wjazdowych ciągów komunikacyjnych znajdujących się poza 
terenami zabudowanymi wsi:

• Reklamy wzdłuż dróg prowadzących do wsi;
• Obiekty o agresywnych, obcych dla charakteru wsi for-

mach przy wjazdach do miejscowości np. hale przemy-
słowe, hurtownie;

• Lokalizacja wzdłuż dróg wjazdowych do miejscowo-
ści wyeksponowanych, usług np. usługi motoryzacyjne  
z częściami zamiennymi do samochodów typu „szrot”;

• Monotonia;
• Zły stan techniczny nawierzchni dróg;
• Brak „witacza” z zasygnalizowaną informacją o powo-

dzie przyjazdu do wsi;
We wszystkich przypadkach ocenę strefy wejściowej 

obniża jej nieczytelność. 

 W ocenianych miejscowościach, w których udostęp-
niono tylko ich część, wzdłuż wjazdowych ciągów komunika-
cyjnych usytuowane są budynki o formach zarówno tradycyj-
nych jak i współczesnych, z różnorodnym zagospodarowaniem 
ich otoczenia, często odbiegającym od tradycyjnego. Nie mają 
one wyraźnego charakteru, ale często są uporządkowane 
(Kamień Śląski, Maciejów, Przechód, Zagwiździe) (Tab.17b). 
Natomiast na zewnątrz terenów zabudowanych miejscowości 
podkreślone są zielenią (Tab. 16b,c).
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 Przy obsadzonych alejami wjazdowych ciągach ko-
munikacyjnych do Karłowic (Tab.16a) zorganizowano 5 oaz 
(miejsc odpoczynku dla turystów). Ich nazwy powiązane są  
z różnymi gatunkami drzew. Najatrakcyjniejsza jest aleja wie-
kowych dębów. W Pawłowicach, Pilszczu i Różynie wjazdowe 
ciągi komunikacyjne także podkreślone są alejami. Dodatkowo 
w Różynie strefa wejściowa z zabudową tradycyjną i zielenią 
zaakcentowana jest przez rzeźbę anioła z różami, zapraszającą 
do wsi (Tab.17b).

 W Pokoju obecnie zauważalny jest brak czytelności 
stref wejściowych, natomiast wjazdowy ciąg komunikacyj-
ny  od strony Opola przebiegający przez las jest stosunkowo 
atrakcyjny, w przeciwieństwie do wjazdu od strony Namysło-

wa zdominowanego współczesną pozbawioną spójności zabu-
dową. W tym przypadku, w przyszłości rolę strefy wejściowej 
może pełnić czytelny plac – rondo, znajdujący się wewnątrz 
wsi. Stare Siołkowice z głównych dróg mają neutralne wjazdy, 
natomiast od strony Odry jest on zaakcentowany ciekawie za-
gospodarowanymi stawami (Tab.17a). 

W strefach wejściowych zdarzają się dysonanse,  
np. w Starym Paczkowie jest nim komis samochodowy,  
w Pawłowicach odbiegający formą budynek mieszkalny, któ-
rego ekspozycja zakłóca dobrze zachowane tradycyjne otocze-
nie, a w Kadłubie zauważalna jest różnorodność form i kolory-
styki budynków.

Tab. 15  Przykłady wjazdowych ciągów komunikacyjnych (cała miejscowość udostępniona)27

a) Nieodpowiedni: monotonny i „zaśmiecony” 
tablicami reklamowymi 

b) Dobry: aleja drzew wzdłuż drogi wprowadza 
do wnętrza wsi

c) Dobry: akcenty grup zieleni przy wijącej się 
drodze

27  

27 oprac. I. Niedźwiecka-Filipiak
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Tab. 16   Strefy wejściowe

a) Aleja przy drodze prowadzącej do wsi Karłowi-
ce, fot. I. Niedźwiecka-Filipiak 

b)  Witacz przy drodze prowadzącej do Kamienia 
Śląskiego, fot. I. Niedźwiecka-Filipiak

c) Drzewa przy drodze prowadzącej do wsi Ma-
ciejów, fot. I. Niedźwiecka-Filipiak

Tab. 17   Strefy wejściowe 

a) „Witające” stawy w Starych Siołkowicach,  
fot. I. Niedźwiecka-Filipiak

b) Rzeźba „Anioł stróż z doliny róż” przy wjeździe 
do wsi Różyna, fot. I. Niedźwiecka-Filipiak 

c) Dominanta kościoła widoczna w strefie wej-
ściowej wsi Kamień Śląski, fot. I. Niedźwiecka-
Filipiak
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Tab. 18   Strefy wejściowe - dysonanse

a) Obca  forma budynku na wjeździe,  
fot. I. Niedźwiecka-Filipiak 

b) Różnorodność form i kolorystyki, brak zieleni 
wysokiej, fot. J. Pyszczek

c) Komis i części samochodowe (po lewej)  
w strefie wjazdowej do wsi, fot. I. Niedźwiec-
ka-Filipiak

I.A.2 Zabytki, obiekty, formy w przestrzeni o szczególnych walorach historycznych
Wartość (specyficzność/unikatowość/stan zachowania/czytelność/nasycenie)

I.A.2.1 Historyczny układ ruralistyczny
I.A.2.2  Obiekty zabytkowe
I.A.2.3 Wyróżniki wsi
I.A.2.4 Zabudowa zagrodowa i inna o wysokich walorach hist. i architekt.(detal, budulec, itp.)

 W tej części należy skupić się na zachowanych histo-
rycznych walorach danej miejscowości. Przede wszystkim trze-
ba sprawdzić, co wpisane jest do rejestru zabytków, a także 
jakie obiekty figurują w gminnej ewidencji zabytków. Dotyczy 
to zarówno zabytków ruchomych, nieruchomych, jak i arche-
ologicznych. Istotne jest nasycenie struktury wsi historyczny-

mi obiektami.  Kolejnym krokiem jest sprawdzenie ich stanu 
zachowania, stopnia modyfikacji i przekształceń, a także stanu 
technicznego tych obiektów. Może się zdarzyć, że część z nich 
już nie istnieje, a inne zostały wcześniej pominięte i dziś są 
wartościowymi świadkami dawnych dziejów. Taka weryfikacja 
potrzebna jest także do określenia czytelności historycznego 
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układu przestrzennego wsi, założeń folwarcznych, pałacowo-
parkowych, czy samych zagród. Należy się także zastanowić, 
co z tego historycznego zasobu jest specyficzne dla danej 
miejscowości, dominujące w jej przestrzeni lub unikatowe, 
czy może coś być jej wyróżnikiem. 

 Przykładowe czynniki powodujące obniżenie oceny 
zabytków i form w przestrzeni o szczególnych walorach histo-
rycznych: 

• Zatarcie historycznego układu przestrzennego;
• Zły stan techniczny obiektów zabytkowych;
• Modyfikacje i przekształcenia powodujące utratę histo-

rycznych wartości obiektów;
• Brak ekspozycji obiektów zabytkowych, konkurencyjne 

lub przesłaniające zagospodarowanie ich otoczenia; 
• Wyłączenie obiektu z użytkowania lub brak gospodarza.

  
 Wszystkie analizowane miejscowości miały obiekty 

znajdujące się w rejestrze zabytków lub w gminnej ewidencji 
zabytków. Natomiast wieś Pilszcz, jako jedyna, może wykazać 
się wpisem do rejestru zabytków zespołu urbanistycznego  
z przełomu XVIII i XIX wieku. Niestety, układ ten uległ znacz-
nym przekształceniom spowodowanym ubytkiem ponad 60% 
substancji budowlanej. W większości miejscowości zabytkowa 
zabudowa zagrodowa uległa znacznym modyfikacjom, szcze-
gólnie w zakresie zmian układu i kształtu otworów okiennych 
i likwidacji dawnego zdobnictwa przy modernizacjach. Zabyt-
kowe zabudowania folwarczne jedynie w Kamieniu Śląskim 

mają nadaną nową funkcję, w innych, jeśli są, czekają na po-
mysły i adaptacje. W dobrym stanie są kościoły, czasem pała-
ce lub dwory, natomiast spora część zabytkowych obiektów 
wymaga renowacji lub rewitalizacji.

 W Kamieniu Śląskim znajduje się wiele cennych 
obiektów zabytkowych, które są obecnie w dobrym stanie, 
część ma nadaną nową funkcję. Założenie pałacowo-parkowe 
z folwarkiem, zaadaptowano i zmodernizowano na potrze-
by sanatorium „Sebastianeum Silesiacum”. Jest ono jednym  
z wyróżników tej miejscowości (Tab.22a).  Kolejnym jest wa-
pień - materiał budowlany charakterystyczny dla okolic Góry 
Św. Anny. Widoczny jest w ścianach budynków w zagro-
dach i ogrodzeniach, co nadaje ciepły koloryt wnętrzom wsi 
(Tab.22b)

 Karłowice to wielodrożnica o mało atrakcyjnym ukła-
dzie przestrzennym. Obszar udostępniony ma dość czytelny 
układ ulicówki z rynkiem i położoną obok zabudową folwarcz-
ną z zamkiem. Ciekawostką jest pozostałość po dawnej histo-
rii – rynek.  Elementem charakterystycznym - wyróżnikiem 
miejscowości jest otoczony parkiem zamek z kaplicą i średnio-
wieczną wieżą, wraz z zachowanymi budynkami pofolwarcz-
nymi, w tym młynem z młynówką i urządzeniami hydrotech-
nicznymi (obecnie kompleks czeka na rewitalizację) oraz dom 
ks. dr Jana Dzierżona (Tab.21a,c, Tab.22d).

 W Maciejowie znajduje się kilka zabytkowych obiek-
tów - pałac z parkiem, drewniany kościół ewangelicki oraz 
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dworek ks. dra Dzierżona, które są wyróżnikami tej wsi  
(Tab.21 d,e,f).

 Pawłowice nie mają obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków, jedynie pałac (wyróżnik wsi), folwark i kaplicz-
ka znajdują się w gminnej ewidencji zabytków. Jest to wieś  
o charakterze rzędówki, ze zwartą zabudową i towarzyszącymi 
osiedlami „Dziesiątki”, „Brody”, „Zidlongi”, gdzie każde z nich 
ma swój indywidualny charakter. Przy wsi znajduje się założe-
nie pałacowo-folwarczne. W części wsi zachowała się dawna 
zabudowa, co prawda bez cech stylowych, jednak ze specy-
ficznym wiejskim klimatem. 

 Wyróżnikiem wsi Pilszcz jest układ przestrzenny wsi 
z przepływającą przez jej środek rzeką oraz charakterystyczne 
wąskie zagrody z bogatym zdobnictwem. Jednak ze względu 
na ogromną degradację zabudowy i zły stan techniczny po-
zostałych jeszcze obiektów wieś powoli traci tę wartość (Tab. 
19a, Tab.23f).  

 We wsi Pokój jest obecnie kilkanaście obiektów wpi-
sanych do rejestru zabytków. Wyróżnikiem wsi jest jej kon-
centryczny układ przestrzenny wraz z parkiem, który jest 
doskonałym przykładem działań człowieka kształtujące-
go atrakcyjny krajobraz w dużej skali. Niestety, do czasów 
współczesnych nie zachowała się większość dawnej zabudo-
wy z pałacem, natomiast czytelny jest układ komunikacyjny 
i oś pomiędzy kościołami przypominająca o dawnej świet-

ności. Obecnie rozpoczęto prace rewitalizacyjne parku (Tab. 
19b, Tab.21b, Tab.22.e).

 Najstarsza część wsi Przechód to czytelna ulicówka 
o zwartej zabudowie z sąsiadującymi z nią wyznaczonymi hi-
storycznie dzielnicami w postaci stosunkowo niezależnych 
osiedli jak: Zamłynie, Wygon czy Smolarnia. Do rejestru zabyt-
ków wpisany jest kościół, brama kościelna, plebania i kaplica. 
Wyróżnikiem wsi jest zabudowa zagrodowa wzdłuż rzeki Ści-
nawy Niemodlińskiej.  

 Różyna ma wartościowy układ historyczny owalnicy 
(w innych źródłach podawany jako ulicówka), zachowany do 
dnia dzisiejszego. Wyróżnikiem wsi jest układ przestrzenny  
z zagrodami i zdobnictwo budynków (Tab.19c, Tab.23a, b, c). 

 Stare Siołkowice w strefie udostępnionej mają zacho-
wany układ ulicówki z placem (wyróżnikiem), na którym daw-
niej znajdował się ciąg 4 stawów, obecnie zasypanych. Wraz 
ze stawem przy kościele tworzyły one miejsce zwane „kału-
żą”. Kolejnym elementem charakterystycznym są utrzymane  
w podobnym charakterze kapliczki, których w strefie udostęp-
nionej jest 5, a w całej miejscowości 16.

 Stary Paczków ma nieprzekształcony układ uliców-
ki ze zwartą zabudową. We wsi zachowały się liczne zagrody  
z budynkami mieszkalnymi wraz z bramami i furtami (kilka-
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dziesiąt wpisów do ewidencji zabytków) ustawionymi szczy-
towo do wewnętrznej drogi.  Jednak budynki mają w więk-
szości przypadków zmodyfikowane otwory okienne. Cenna 
jest także droga z kostki brukowej. Wyróżnikami wsi są: układ 
przestrzenny oraz zachowana zabudowa zagrodowa tworząca 
regularne pierzeje ulicy (Tab.23d,e). 

 Wyróżnikiem Zagwiździa jest zabytkowa huta z począt-
ku XIX wieku z odlewnią, młotownią, magazynem, pozosta-
łościami przycinarki, systemem kanałów i przepustami. Jed-
nak część obiektów jest obecnie w złym stanie technicznym 
(Tab.22f). Dodatkowym wyróżnikiem jest zabytkowy ogród 
botaniczny z czakramem. 

Tab. 19   Schematy zachowanych historycznych Układów ruralistycznych11

a) Pilszcz: osiowo położona rzeka wraz 
z ulicami tworzy cztery kwartały.  
Na zielono zaznaczono tereny sadów 
i łąk okresowo zalewanych.

b) Pokój: układ promienisty z centralnym placem 
i zabytkowym założeniem parkowym. Czytelność 
układu w znacznym stopniu zachowała się do cza-
sów współczesnych

c) Różyna: Klasyczny układ dawnej wsi z centralnie 
przebiegającą ulicą oraz drogami zagumiennymi.  
W środkowej części zaakcentowane nawsie. 

28

28 oprac. I. Niedźwiecka-Filipiak
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Tab. 20   Obiekty zabytkowe - dysonanse

a) Zły stan techniczny obiektu i nieodpowiednia 
ekspozycja, fot. I. Niedźwiecka-Filipiak

b) Zły stan techniczny obiektów, fot. J. Pyszczek c) Brak ekspozycji zabytkowego obiektu mimo 
zadeklarowanej jego wyjątkowej wartości,  
fot. I. Niedźwiecka-Filipiak

d) Zły stan techniczny elewacji fot. J. Pyszczek e) Brak gospodarza - konieczna nowa funkcja dla 
obiektu, fot. I. Niedźwiecka-Filipiak

f) Początek modyfikacji obiektu, wymiana stolar-
ki, nieskoordynowana kolorystyka,  
fot. I. Niedźwiecka-Filipiak.
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Tab. 21   Zabytkowe wyróżniki wsi - obiekty

a) Dom ks. Jana Dzierżona (po lewej) we wsi 
Karłowice, fot. I. Niedźwiecka-Filipiak

b) Kościół ewangelicki „Kościół Zofii” w Pokoju, 
fot. I. Niedźwiecka-Filipiak

c) Zamek ze średniowieczną wieżą,  Karłowice, 
fot. I. Niedźwiecka-Filipiak

d) Dworek ks. Jana Dzierżona w Maciejowie,  
fot. J. Pyszczek

e) Pałac w Maciejowie, fot. J. Pyszczek f) Drewniany kościół ewangelicki we wsi Macie-
jów, fot. J. Pyszczek
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Tab. 22   Zabytkowe wyróżniki wsi - założenia i budulec

a) Sanatorium „Sebastianeum Silesiacum we wsi 
Kamień Śląski, fot. I. Niedźwiecka-Filipiak

b) Kamień wapienny jako budulec w Kamieniu 
Śląskim, J. Pyszczek 

c) Zachowany układ przestrzenny ulicówki we 
wsi Stary Paczków, Źródło: prezentacja wsi

d) Widok na zamek i zespół młyński we wsi Kar-
łowice, fot. I. Niedźwiecka-Filipiak

e) Park, Pokój, fot. I. Niedźwiecka-Filipiak f) Huta w Zagwiździu, fot. I. Niedźwiecka-Filipiak
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Tab. 23   Zabytkowe wyróżniki wsi - zabudowa zagrodowa  

a) Bogate zdobnictwo budynku mieszkalnego, 
Różyna, fot. I. Niedźwiecka-Filipiak

b) Stodoły o konstrukcji szachulcowej w Różynie , 
fot. I. Niedźwiecka-Filipiak

c) Tradycyjna lauba. Różyna, fot. I. Niedźwiecka-
Filipiak

d) Zabudowa zagrodowa, Stary Paczków,  
fot. I. Niedźwiecka-Filipiak

e) Zagroda z bramą i furtą łączącymi dwa budyn-
ki, Stary Paczków, fot. I. Niedźwiecka-Filipiak

f) Zagrody i układ przestrzenny wsi Pilszcz ,  
fot. I. Niedźwiecka-Filipiak
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I.A.3 Zabudowa i posesje – architektura, stan techniczny, zakres i charakter przekształceń 
Jakość form (jednorodność/różnorodność, specyficzność) i ich adekwatność względem charakteru wsi

I.A.3.10  Budynki
I.A.3.11 Otoczenie budynków (podwórza, ogrody, sady)
I.A.3.12 Ogrodzenia - stan, adekwatność (materiały, konstrukcja, kolorystyka)

 W tej części należy zwrócić uwagę na wszystkie zabu-
dowania w części udostępnionej wsi, wraz z ich otoczeniem, 
także te powstałe współcześnie. Istotne są poprzednie analizy, 
w tym historyczne, które określają charakter zabudowy danej 
miejscowości. Jest to ważne, gdyż stanowi punkt odniesienia 
do oceny przekształceń oraz modernizacji dawnej zabudowy, 
a także sposobu dopasowania nowych obiektów do już istnie-
jących. Należy, podobnie jak przy ocenie wnętrz miejscowo-
ści, odnieść się do specyfiki krajobrazu danej wsi.

 
 Przykładowe czynniki powodujące obniżenie oceny:

  w przypadku modernizacji budynków
• Forma – zmiana proporcji brył budynków, dobudówki  

o niedopasowanym kształcie, w tym ganki; 
• Dach - zmiany pochylenia połaci dachowej, zbyt duża 

liczba lub agresywna forma lukarn; 
• Kolorystyka – dotyczy braku trzymania się palety barw 

specyficznej dla danej wsi zarówno w wykończeniu 
ścian, jak i dachu;

• Otwory drzwiowe i okienne, detal architektoniczny – 
zmiana układu otworów ściennych (np. likwidacja sy-
metrii w ścianach szczytowych) i proporcji otworów, 
likwidacja detalu architektonicznego (gzymsów, opasek 
wokół okien itp.);

• Także zły stan techniczny budynków.
 
w przypadku nowych budynków:

• Stosowanie rozwiązań z katalogów nieuwzględniających 
specyfiki regionalnej wsi;

• Zbytnie rozdrobnienie bryły budynku (lukarny, ganki, 
balkony, wieżyczki, garaże);

• Rozbudowane w parterze posesje bez użytkowego pod-
dasza;

• Kolorystyka j.w.
• Niedopasowanie rodzaju materiałów wykończeniowych 

do charakterystycznych we wsi.
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 Czynniki powodujące obniżenie jakości otoczenia bu-

dynków (należy odnieść do charakteru zabudowy – np. zwarta 
lub rozproszona):
• Zbytnia likwidacja powierzchni biologicznie czynnych,  

np. nadmierne stosowanie kostki betonowej; 
• Akcentowanie granic działki zielenią zimozieloną  

(np. żywotniki);
• Brak tradycyjnych nasadzeń w przedogródkach, dawniej 

głównie kwiatowych czasem z niewielką ilością warzyw  
i ziół;

• Likwidacja zieleni wysokiej liściastej, w tym drzew owo-
cowych;

• Zatracanie tradycyjnych form ogrodów i sadów; 

• Likwidacja krzewów liściastych i zastępowanie ich ziele-
nią zimozieloną, przeważnie introdukowaną.

• Ogólny brak zagospodarowania otoczenia lub chaos. 

 Ogrodzenia:
• Stosowanie prefabrykatów betonowych;
• Zły stan techniczny.

 W większości ocenianych miejscowości w częściach 
udostępnionych panował ład i porządek w obrębie posesji. Jed-
nak we wszystkich wsiach zaobserwowano w mniejszym lub 
większym stopniu wyżej wymienione czynniki obniżające jakość 
tego aspektu oceny walorów miejscowości (Tab. 24-28).

Tab. 24   Budynki - dysonanse

a) Zły stan techniczny obiektów, fot. I. Niedź-
wiecka-Filipiak

b) Niedopasowana forma i materiały   wykończe-
niowe nowego budynku, fot. I. Niedźwiecka-
Filipiak

c) Niedopasowany kształt budynku i dachu, zbyt 
jaskrawa kolorystyka elewacji budynku sąsied-
niego
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Tab. 25   Otoczenie budynków (podwórza, ogrody, sady) 

a) Tradycyjny ogród we wsi Różyna, fot. I. Niedź-
wiecka-Filipiak

b) Tradycyjna zieleń przy ogrodzeniu,  
fot. I. Niedźwiecka-Filipiak

c) Utwardzona nawierzchnia w zagrodzie wiej-
skiej z wykorzystaniem bruku, cegły, Różyna, 
fot. I. Niedźwiecka-Filipiak

Tab. 26   Otoczenie budynków (podwórza, ogrody, sady)  - dysonanse

a) Nadmiar zieleni zimozielonej, obcej dla trady-
cyjnego wizerunku wsi, fot. I. Niedźwiecka-Fili-
piak

a) „Iglaki” wzdłuż ogrodzenia, fot. I. Niedźwiec-
ka-Filipiak

a) Odbiegająca od tradycyjnej forma i kolorysty-
ka obiektu oraz wjazd na posesję, fot .J. Pysz-
czek
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Tab. 27  Ogrodzenia – stan, adekwatność  (materiały, konstrukcja, kolorystyka)

a) Mur z wapienny we wsi Kamień Śląski, fot. I. 
Niedźwiecka-Filipiak

b) Drewniane ogrodzenie, Różyna, fot. I. Niedź-
wiecka-Filipiak

c) Żywopłot, Kamień Śląski, fot. I. Niedźwiecka-
Filipiak

Tab. 28   Ogrodzenia – stan, adekwatność  (materiały, konstrukcja, kolorystyka) - dysonanse

a) Natłok betonowych ogrodzeń w otoczeniu 
zabytkowego budynku, fot. I. Niedźwiecka-Fili-
piak

b) Blaszane ogrodzenie, fot. I. Niedźwiecka-Fili-
piak

c) Nieodpowiednia kompozycja, „zębata” grani-
ca, fot. I. Niedźwiecka-Filipiak 
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I.A.4  Przestrzeń publiczna i jej wyposażenie 
(np. mała architektura, system informacji wizualnej) 

 W miejscowościach, które mają być udostępnione 
dla turystów, niezbędne jest wyposażenie ich w spójny sys-
tem informacji wizualnej. Poza tym na ich wizerunek wpływa 
funkcjonalność i standard wyposażenia przestrzeni publicz-
nych w elementy małej architektury. W części udostępnio-
nej miejscowości powinny znajdować się tabliczki z nazwami 
ulic, kierunkowskazy do miejsc ważnych, tablice informacyj-
ne o miejscowości, jej walorach i atrakcjach itp. Ważne jest, 
aby place, otoczenie obiektów użyteczności publicznej, parki, 
skwery itp. były wyposażone w spójny system małej architek-
tury typu ławki, kosze na śmieci, oświetlenie, tablice informa-
cyjne, a także wiaty przystankowe dobrze wkomponowane  
w otoczenie. Ich kształt, forma i materiał powinny odpowia-
dać indywidualnemu charakterowi miejscowości. 

Przykładowe czynniki powodujące obniżenie oceny 
przestrzeni publicznej i jej wyposażenia:

• Brak tabliczek z nazwami ulic i kierunkowskazów do 
miejsc ważnych we wsi;

• Brak lub nieodpowiedni standard wyposażenia w małą 
architekturę – ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, 
wiaty przystankowe, oświetlenie, podjazdy dla niepeł-
nosprawnych;

• Brak spójności elementów małej architektury we wsi  
i powiązania ich formą, materiałem kolorystyką z cha-
rakterem miejscowości; 

• Zły stan techniczny wyposażenia, ślady dewastacji, 
zniszczeń, wandalizmu;

• Nadmierna ekspozycja pojemników do selektywnej 
zbiórki odpadów;

• Nieodpowiednia kompozycja zagospodarowania np. ko-
lorystyka i wzór nawierzchni z kostki betonowej; 

• Brak dostępności lub obniżona dostępność spowodowa-
na barierami wizualnymi lub fizycznymi;

• W nasadzeniach brak gatunków rodzimych, przewaga 
gatunków zimozielonych, zbytni natłok odmian; 

• Brak zieleni, zbyt mało powierzchni biologicznie czyn-
nych.

 W większości analizowanych wsi znajdowały się ta-
bliczki z nazwami ulic, a także tablice informacyjne o miej-
scowości. Wysoki standard zagospodarowania przestrzeni 
publicznych mają Stare Siołkowice. Przy zagospodarowaniu 
głównego placu inspiracją były stawy znajdujące się dawniej 
w jego przestrzeni, stąd symbolika pomp, źródełek i oczek 
wodnych w miejscach zasypanych dawnych zbiorników wod-
nych. Przy ławkach znajdują się elementy małych płotów ple-
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cionych z wikliny, która odnosi się do tradycyjnego zajęcia 
mieszkańców wsi - wikliniarstwa (Tab.29b). Przy kościele znaj-
dują się dwa istniejące zbiorniki wodne, które także zostały  
w podobnym stylu zagospodarowane, z pomostami, ławkami 
i spójnym wszędzie doborem zieleni wraz z nawierzchniami.

 W Kamieniu Śląskim centralny plac we wsi jest do-
brze zagospodarowany i wyposażony. Kontrowersyjne mogą 
być fontanny w dawnym zbiorniku przeciwpożarowym, ale 
odnoszą się one do obecnego charakteru miejscowości, jako 
wiejskiego kurortu. 

Pozostałe miejsca we wsi są zadbane, z dobrym syste-
mem informacji i małą architekturą (Tab.29a). 

Kolejne miejscowości z dobrym systemem informacji 
wizualnej w terenie to Raszowa i Pilszcz. W Raszowej zago-
spodarowano przestrzeń obok kościoła wraz z miejscem spo-
tkań (Tab.29c). Park Schumana w Pilszczu powstał w miejscu 
dawnego „gasthausu” przy rzece, jednak jego zagospodaro-
wanie w niewielkim stopniu powiązane jest z charakterem tej 
wsi. 

Tab. 29   Przestrzeń publiczna

a) Odpowiednia jakość i wyposażenie przestrzeni 
placu, Kamień Śląski fot. I. Niedźwiecka-Fili-
piak

b) Atrakcyjne zagospodarowanie placu, Stare 
Siołkowice, źródło: prezentacja miejscowości

c) Uporządkowana przestrzeń publiczna we wsi 
Raszowa, fot. I. Niedźwiecka-Filipiak
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I.A.5 Elementy przyrodnicze, krajobrazowe, obszary  
i typy zieleni wewnątrz miejscowości

 Szczególnie cenna w krajobrazie wsi jest zieleń wysoka, 
która nie tylko podnosi jakość jej wnętrz, ale także panoram. 
Współczesne formy zieleni wysokiej we wsiach to: parki pod-
worskie lub powstałe współcześnie, zieleń na cmentarzach 
lub przykościelna, zieleń towarzysząca ciekom lub zbiornikom 
wodnym, aleje i szpalery, sady, grupy zieleni lub pojedyncze 
okazy drzew, np. drzewa dawniej towarzyszące kapliczkom,  
a także budynkom mieszkalnym. Problemem we współczesnych 
wsiach jest likwidacja tejże zieleni wysokiej, wycinanie drzew, 
szczególnie liściastych. Stare sady są zamieniane na nowe 
drzewa owocowe będące przeważnie gatunkami niskopienny-
mi. Dawne charakterystyczne nasadzenia drzew owocowych 
przy drogach wychodzących ze wsi najczęściej już nie istnieją. 
Ze względu na modernizacje dróg we wsiach i wprowadzanie 
chodników, zdarza się wycinka alei lub szpalerów drzew. War-
to też zawrócić uwagę na rodzaj gatunków roślin stosowanych 
współcześnie do nasadzeń na terenach publicznych, a także 
w otoczeniu domów mieszkalnych (patrz także pkt. I.A.3.2  
i I.A.4). Niestety, bardzo częste jest stosowanie niskiej zieleni 
zimozielonej, lub gatunków introdukowanych, nie rodzimych. 
Oprócz zabudowy i zieleni w krajobrazie wsi istotną rolę od-
grywają, także wszelkie formy wód powierzchniowych, rzek, 
strumieni przepływających przez wieś lub w jej sąsiedztwie, 
różnego rodzaju zbiorniki wodne, np. stawy młyńskie, bywa 

że z zachowanym przysadzistym budynkiem młyna. Nie należy 
zapominać o pozostałych składnikach środowiska przyrodni-
czego widocznych w krajobrazie np. rzeźba terenu.

 Przykładowe czynniki powodujące obniżenie oceny 
elementów przyrodniczych, krajobrazowych, obszarów i ty-
pów zieleni wewnątrz miejscowości:

• Wycinanie zieleni wysokiej, przede wszystkim drzew li-
ściastych z terenów cmentarzy, przy kościołach, na ter-
nach publicznych i prywatnych;

• Wycinanie alei i szpalerów drzew;
• Brak odpowiedniego zagospodarowania dawnych par-

ków podworskich, dewastacja układu przestrzennego, 
samosiewy;

• Brak zagospodarowania, uporządkowania terenów nad-
rzecznych;

• Likwidacja zbiorników wodnych we wsiach;
• Dewastacja układu melioracyjnego, zasypywanie lub za-

rastanie rowów i zbiorników retencyjnych.
• Zaśmiecanie przestrzeni gatunkami introdukowanymi; 
• Podkreślanie granic szpalerami zieleni zimozielonej;

 W analizowanych miejscowościach jest to jeden z wy-
żej ocenionych aspektów, ponieważ większość wsi miała cen-
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ne formy zieleni, a także wód w obszarach udostępnionych. 
Niestety, zdarzały się też negatywne działania. Nie zawsze wy-
nikały one z inicjatywy mieszkańców. Wycinka szpaleru lip we 
wsi Różyna była efektem modernizacji sieci energetycznej we 
wsi. 

 Najcenniejszy kompleks zieleni znajduje się we wsi Po-
kój (Tab.30b). Jest to jeden z elementów dawnego zagospo-
darowania przestrzennego wsi, czyli park przypałacowy roz-
poczynający się we wsi od formy bardzo uporządkowanej do 
swobodnego parku krajobrazowego, z kształtowanymi przez 
człowieka zbiornikami wodnymi i formami ziemnymi, dalej 
przechodzącymi w las. Stanowi on wyróżnik wsi.

 Zadbany i dobrze zagospodarowany park przypała-
cowy znajduje się także we wsi Kamień Śląski. Natomiast do 
potencjalnego zagospodarowania jest park przy zamku w Kar-
łowicach. W tej miejscowości są także cenne aleje. 

W Raszowej największą atrakcją, a zarazem wyróż-
nikiem wsi jest współcześnie powstały park wiejski „Małe 

Mazury”, w którym sieć zbiorników wodnych przeplata się  
z rodzimą zielenią wysoką (Tab.30e). Jest to bardzo atrakcyjne 
miejsce wypoczynku, nie tylko dla mieszkańców wsi, ale rów-
nież przyjezdnych.

Park przy pałacu w Maciejowie podnosi atrakcyjność 
wizualną wsi, niestety jest to teren prywatny. 

Przepływająca przez wieś rzeka jest elementem kształ-
tującym układ przestrzenny i wnętrze wsi Pilszcz, a także Prze-
chód. W pierwszym przypadku tereny zalewowe przeznaczone 
były na sady i ogrody, a w drugim są to rozległe łąki z kępami 
drzew tworzące wnętrze wsi, podkreślone dominantą wieży 
kościoła (patrz też pkt. I.A.1.2). We wsi Pilszcz zorganizowano 
park im. R. Schumana, który łączy się ze stawem (Tab.30a).  
W Zagwiździu wyróżnikiem jest parafialny ogród botaniczny. 
W tej miejscowości jest ważny także cały system wodny, który 
był zbudowany na potrzeby huty (Tab.30d), natomiast cieka-
wostką jest wydma (Tab.30f). W Kadłubie natomiast zachował 
się system wodny przy dawnym młynie, a we wsi jest sporo 
zieleni wysokiej (Tab.30c). 
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Tab. 30   Elementy przyrodnicze, krajobrazowe wewnątrz miejscowości

a) Staw we wsi Pilszcz,  fot. J. Pyszczek b) Park we wsi Pokój, fot. I. Niedźwiecka-Filipiak c) Zieleń we wsi Kadłub, fot. I. Niedźwiecka-Fili-
piak

d) Stawy w Zagwiździu, fot. I. Niedźwiecka-Fili-
piak

d) Park wiejski Raszowa, źródło:  prezentacja wsi e) Wydma w Zagwiździu, fot. I. Niedźwiecka-Fili-
piak
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Tab. 31   Elementy przyrodnicze, krajobrazowe wewnątrz miejscowości - dysonanse

a) Zaśmiecanie przestrzeni gatunkami introduko-
wanymi, fot. I. Niedźwiecka-Filipiak

b) Wycinka cennych okazów zieleni wysokiej,  
fot. I. Niedźwiecka-Filipiak

c) Podkreślanie granic szpalerami zieleni zimo-
zielonej, fot. I. Niedźwiecka-Filipiak
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I. A. 6 Jakość otoczenia i powiązanie z otoczeniem 

I.A.6.1 Widoczna z wewnątrz rama krajobrazowa wsi (panoramy, osie widokowe) 
I.A.6.2 Punkty widokowe dające wgląd w otoczenie 
I.A.6.3 Cenne elementy przyrodnicze i krajobrazowe w bezpośrednim otoczeniu miejscowości 

• Nieprzemyślane przesłonięcia atrakcyjnych otwarć wi-
dokowych, np. nasadzeniami zieleni;

• Zakłócenie osi widokowych przypadkowymi obiektami;
• Brak ekspozycji lub wskazania cennych elementów przy-

rodniczych lub krajobrazowych znajdujących się w bez-
pośrednim otoczeniu miejscowości.

 Karłowice, Pokój i Zagwiździe położone są w Sto-
brawskim Parku Krajobrazowym, a w jego pobliżu znajduje 
się Różyna i Stare Siołkowice. Zagwiździe ma liczne otwarcia 
widokowe na zewnętrze miejscowości. W pobliżu wsi znajdu-
je się teren zabagniony zwany „piekłem” i punkt widokowy 
na „wydmach”. W Różynie połączenie widokowe z otoczeniem 
najciekawsze jest w okolicy cmentarza.

 Wieś Pokój ma atrakcyjne sąsiedztwo lasu i do zago-
spodarowania punkt widokowy na Winnej Górze. W pobliżu 
Starych Siołkowic przepływa Odra. Z jej wałów widoczna jest 
panorama wsi. Kadłub otoczony jest lasami, a pojedyncze 
otwarcia widokowe są z dróg wiodących do wsi i poprzez za-
budowę w okolicy młyna (Tab.32b). Kamień Śląski stworzył 

 W tym punkcie ważne jest otoczenie miejscowości  
i jego powiązania z wnętrzem wsi. Charakter otoczenia wsi 
zależny jest od rzeźby i pokrycia terenu, w tym wynikającego  
z rolniczego rodowodu wsi. Mogą być tu otwarte przestrze-
nie z układami pól i zielenią śródpolną, lasy, łąki lub nieużytki.  
W otoczeniu wsi mogą się też znajdować obiekty infrastruk-
tury np. ciągi słupów trakcji energetycznej, maszty elektrowni 
wiatrowych albo ciągi komunikacyjne o dużym natężeniu ru-
chu. Są to elementy podnoszące standard życia, jednak ne-
gatywnie wpływające i obniżające jakość wizualną. W wielu 
przypadkach, przy zwartej zabudowie miejscowości nie ma 
możliwości wglądu w otoczenie, jedynie poprzez drogi pro-
wadzące w kierunku pól, które dają otwarcie widokowe na 
zewnątrz. Przy zabudowie luźnej lub rozproszonej poprzepla-
tanej pastwiskami lub łąkami, połączenie wnętrza wsi z jej ze-
wnętrzną ramą krajobrazową jest pełniejsze.

Przykładowe czynniki powodujące obniżenie oceny ja-
kości otoczenia i powiązań z otoczeniem:

• Agresywne obiekty infrastruktury na zewnątrz miejsco-
wości, widoczne z jej wnętrza;
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połączenia z pobliskimi terenami, gdzie reintrodukowano su-
sła moręgowanego. 

Pofalowany teren i luźna zabudowa zagrodowa Macie-
jowa dają możliwość szerokiego wglądu na otaczające wieś 
pola, podobnie jest w Pawłowicach (Tab.32c). W pobliżu tej 
wsi znajduje się malownicza Górka Pawłowicka - punkt wido-
kowy, a także pomnik przyrody ożywionej - ponad 300-letni 
dąb szypułkowy.  

W Pilszczu brak jest otwarć widokowych. Uniemożli-
wia to podziwianie równolegle do wsi biegnącej zabytkowej 

alei lipowej. Stary Paczków leży w pobliżu Jeziora Otmuchow-
skiego z obszarami chronionej przyrody. Jest ono widoczne  
z wiejskiej drogi zagumiennej. Wieś ma także w kilku miej-
scach otwarcia widokowe w stronę Paczkowa. 

Przechód ma liczne otwarcia widokowe i połączenia 
z obszarem chronionego krajobrazu Borów Niemodlińskich 
(Tab. 32a), natomiast Raszowa położona jest w otulinie Parku 
Krajobrazowego Góra Św. Anny.

Tab. 32   Jakość otoczenia i powiązanie z otoczeniem 

a) Otwarcia widokowe we wsi Przechód,  
fot. J. Pyszczek

b) W dali widoczny las we wsi Kadłub,  
fot. I. Niedźwiecka-Filipiak

c) Tereny rolnicze wokół wsi Pawłowice,  
fot. J. Pyszczek
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I.B  INFRASTRUKTURA POBYTOWA

I. B. 1 Baza noclegowa
I. B. 2 Baza gastronomiczna
I. B. 3 Miejsca dedykowane przyjezdnym (parkowania, postoju i odpoczynku, zakupów, IT i inne)
I. B. 4 Obiekty z możliwością aktywnego wypoczynku (boiska, korty tenisowe, kąpieliska, trasy spacer., biegowe,  

            rower. zestawy ćwiczeń fiz., jazda konna, wypożyczalnie sprzętu i inne)
I. B. 5 Łączność, Internet

 Tak, jak opisano w pierwszej części opracowania (roz-
dział 3) istotny w SNW jest standard pobytu. Potencjalny tu-
rysta może przyjechać do wsi celowo, ponieważ wcześniej 
otrzymał z jakiegoś źródła informację o jej atrakcjach, albo 
przejeżdżając przez wieś zatrzymać się zachęcony jej wido-
kiem lub reklamą zamieszczoną na wjazdach do wsi. Moment 
przyjazdu powinien łączyć się z łatwym do zlokalizowania par-
kingiem. Od tego miejsca rozpoczyna się bezpośredni kontakt 
turysty z miejscowością, więc powinna być stworzona możli-
wość  zapoznania się  z informacjami kierującymi go do istot-
nych punktów we wsi, tras turystycznych, bazy noclegowej  
i gastronomicznej itp. Estetyka nośników informacji, ich czy-
telność jest dodatkowym atutem. We wsi powinien znajdo-
wać się punkt informacji turystycznej z możliwością skorzy-
stania przez cały dzień, ważny jest także swobodny dostęp do 
Internetu. Dobrze jest, gdy istnieje możliwość zrobienia pod-
stawowych zakupów spożywczych. 

 Miejscowość powinna zapewnić przyjezdnym moż-
liwość przenocowania we wsi. Może być to gospodarstwo 

agroturystyczne z niewielką liczbą miejsc noclegowych skiero-
wane do indywidualnego turysty lub większa baza hotelowa,  
dla grup zorganizowanych. Ten element może być wzmocnio-
ny poprzez możliwości skorzystania z bazy noclegowej znajdu-
jącej się w pobliżu miejscowości. 

 Ważną rolę odgrywa także baza gastronomiczna, któ-
ra oferuje całodniową możliwość spożycia ciepłych posiłków,  
w tym specjałów lokalnej kuchni. Natomiast dla osób zamie-
rzających zatrzymać się na dłuższy pobyt we wsi, jakość po-
bytu podnoszą obiekty z możliwością aktywnego wypoczynku 
np. boiska, korty tenisowe, kąpieliska, trasy spacerowe, biego-
we lub rowerowe, zestawy do ćwiczeń fizycznych, możliwość 
jazdy konnej. Ważne są wypożyczalnie sprzętu np. rowerów, 
kajaków. Przy infrastrukturze pobytowej trzeba pamiętać,  
że jej wielkość zależna jest od analizy potrzeb i możliwości, 
które powinny poprzedzać wszelkie działania w tym zakresie, 
jednak jej całkowity brak czyni miejscowość niedostępną. 
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 Przykładowe czynniki powodujące obniżenie oceny in-

frastruktury pobytowej:
• Trudność z lokalizacją lub brak parkingu, punktu infor-

macji turystycznej;
• Brak lub niski standard miejsc noclegowych oraz punk-

tów gastronomicznych;
• Punkty gastronomiczne bez możliwości spożycia dań 

specyficznych dla kuchni regionalnej; 
• Brak zróżnicowanej oferty aktywnego wypoczynku;
• Brak miejsc odpoczynku dla turystów lub niski standard 

wyposażenia np. brak sanitariatów;
• Brak możliwości zrobienia zakupów, lub zbyt mała do-

stępność do placówek handlowych;
• Brak łączność z Internetem.

 Oceniane miejscowości miały bardzo różnorodne wy-
posażenie w elementy infrastruktury pobytowej. W części 
wsi były parkingi z odpowiednią informacją (Tab. 35). W kil-
ku nie było aktualnie bazy noclegowej, ani gastronomicznej.  
W innych miejscowościach baza noclegowa była zróżnicowana,  
od gospodarstw agroturystycznych poprzez pensjonaty do ho-
teli (Tab.33). Baza gastronomiczna zależała od aktualnego pro-
filu miejscowości. Wsie, które już od jakiegoś czasu nastawio-

ne są na przyjezdnych (np. turystów, kuracjuszy), mają punkty 
gastronomiczne oferujące dania kuchni regionalnej np. Ka-
mień Śląski, Pawłowice, Raszowa, Stare Siołkowice (Tab.34). 
Mają one także bazę noclegową i dobrze zorganizowane par-
kingi. W innych, jeśli były punkty gastronomiczne, to nie było 
możliwości spożycia w nich lokalnych specjałów. Zdarzało się, 
że w miejscowości brak było wydzielonego parkingu. W więk-
szości miejscowości dopracowania wymaga jeszcze zagospo-
darowanie otoczenia miejsc parkingowych, postojowych, przy 
których brak jest obecnie ogólnodostępnych sanitariatów. 

 W części ocenianych wsi znajdują się boiska, czasem 
siłownie na świeżym powietrzu np. Kadłub (Tab.36c), Pawło-
wice, Kamień Śląski i Raszowa z kompleksem stawów.

 W miejscowości Kamień Śląski zwraca uwagę do-
datkowa oferta związana z aktywnym wypoczynkiem. Jest  
to ogród z basenami do deptania wody i moczenia rąk ks. Se-
bastiana Kneippa, kompleks sportowo-rekreacyjny i basen, 
a także system ścieżek spacerowych na pokrytym krzewami, 
częściowo drzewami terenie obok lotniska (Tab.36a b). Nato-
miast w Zagwiździu w ofercie dla turystów są trasy kajakowe 
po rzece Budkowiczance z wypożyczalnią sprzętu, z możliwo-
ścią połączenia tej atrakcji z jazdą końmi. 



81

Walory miejscowości - tworzywem Sieci Najciekawszych Wsi   |   2015

W
al

or
y 

- z
as

ób

Tab. 33   Baza noclegowa

a) Hotel w pałacu w Pawłowicach, fot. I. Niedź-
wiecka-Filipiak

b) Pensjonat Magiczny Zakątek w Raszowej, fot. 
I. Niedźwiecka-Filipiak

c) Gospodarstwo agroturystyczne w Przecho-
dzie, fot. I. Niedźwiecka-Filipiak

Tab. 34   Baza gastronomiczna   

a) Restauracja w spichlerzu, Raszowa, fot. J. Pysz-
czek

b) Restauracja Stantin w centrum wsi Stare Sioł-
kowice, fot. I. Niedźwiecka-Filipiak

c) Restauracja Kamieniec w Kamieniu Śląskim, 
fot. I. Niedźwiecka-Filipiak
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Tab. 35   Miejsca dedykowane przyjezdnym 

a) Parking przy remizie w Kadłubie, fot. J. Pysz-
czek

b) Tablica informacyjna przy parkingu w Raszowej, 
fot. I. Niedźwiecka-Filipiak

c) Punkt informacji turystycznej w Kamieniu 
Śląskim, fot. J. Pyszczek

Tab. 36   Obiekty z możliwością aktywnego wypoczynku 

a) Kompleks sportowy w Kamieniu Śląskim,  
fot. J. Pyszczek

b) Ogród dr. Kneippa w Kamieniu Śląskim,  
fot. I. Niedźwiecka-Filipiak

c) Siłownia na świeżym powietrzu w Kadłubie, 
fot. I. Niedźwiecka-Filipiak
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I. C. UDOSTĘPNIENIE WALORÓW (TRASA)
I.C.1 Wytyczenie trasy 
I.C.1.1.1 Zdefiniowania atrakcyjności wsi

I.C.1.2.1 wyeksponowanie walorów wsi (dobór miejsc i środków preZentacji)
I.C.2. Miejsce lub miejsca początku trasy (parkowanie, informacja ,usytuowanie, dostępność i zakres wyposażenia)
I.C.3. Miejsca spoczynkowe (azyle) dla turystów - warunki dla odpoczynku i posiłku (sanitariat, bieżąca woda itp)  

           (usytuowanie i zakres wyposażenia)
I.C.4. Przemieszczanie się po trasie (bezpieczeństwo, swoboda, elementy uatrakcyjniające)
I.C.5. System opisu trasy (jakość informacji, charakter nośników)
I.C.6. Inne istniejące trasy i szlaki (powiązanie z trasą)

 W tym rozdziale ocenie podlega adekwatność kon-
strukcji trasy względem opowieści, jej początek, dostępność, 
system opisu trasy i wyeksponowania walorów wsi. Podejście 
do wytyczenia trasy lub tras w miejscowości opisano w roz-
dziale 4.3. Oceniano również bezpieczeństwo poruszania się 
po niej i sposób przystosowania trasy do potrzeb turystów  
w postaci możliwości odpoczynku, spożycia posiłku czy sko-
rzystania z sanitariatu w trakcie zwiedzania. Istotne jest także 
połączenie trasy z innymi istniejącymi szlakami i trasami poza 
miejscowością.

 Przykładowe czynniki powodujące obniżenie oceny  
za trasę:

• Wyznaczenie punktów we wsi bez połączenia ich w tra-
sę; 

• Pominięcie ważnych punktów przy wyznaczaniu trasy;

• Brak dostępu do atrakcyjnych miejsc np. zamknięte 
obiekty;

• Brak czytelnego początku trasy, dostępnego z miejsca 
parkingowego; 

• Brak czytelnego systemu opisu trasy w terenie np. tabli-
ce, kierunkowskazy; 

• Brak spójności i powiązania nośników opisu trasy w te-
renie z systemem informacyjnym miejscowości, np. róż-
norodność materiałów, form i kolorystyki tablic informa-
cyjnych, nieczytelność;

• Miejsca niebezpieczne na trasie np. brak chodnika przy 
dużym ruchu samochodowym;

• Brak miejsc do odpoczynku, spożycia posiłku wzdłuż tra-
sy (azyli dla turystów);

• Brak powiązania trasy z innymi istniejącymi trasami lub 
szlakami, z wyróżnikami zewnętrznymi wsi np. szlaki  
w otoczeniu Góry Św. Anny, szlak powstańców Śląskich.
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 W Pawłowicach do konstrukcji tras wykorzystano 3 

legendy związane z historią miejscowości. Jednak wymaga 
to jeszcze dopracowania pod kątem opowieści. Brakuje także 
wyposażenia tras w odpowiedni system informacyjny z miej-
scami odpoczynku dla turystów. Natomiast jest początek tras 
z tablicą informacyjną o nich.

W Zagwiździu trasa łączy i wskazuje atrakcyjne miej-
sca obszaru udostępnionego. Rozpoczyna się z parkingu,  
na którym znajduje się tablica informacyjna. Ze względu  
na to, że jest ona również połączona z grą terenową dostępną 
przez Internet istnieje możliwość poruszania się po niej przy 
korzystaniu z urządzeń elektronicznych. Podobnie jest w Ma-
ciejowie, gdzie pomocna przy zwiedzaniu trasy jest informa-
cja o niej w Internecie, a także połączenie jej z grą terenową. 
W obu brak miejsc dla odpoczynku turystów z odpowiednim 
wyposażeniem.  

W Pilszczu wyeksponowano wszystkie najcenniejsze 
walory przy pomocy tablic informacyjnych. Trasa rozpoczyna 
się od kościoła i szkoły – punktów charakterystycznych we wsi, 
jednak brakuje opowieści. W Starych Siołkowicach początek 
trasy znajduje się przy wjeździe do części udostępnionej miej-
scowości. System informacyjny jest spójny i czytelny, powią-
zany z opowieścią. Trasa uwzględnia miejsca odpoczynku dla 
turystów (Tab. 38a, b)

Karłowice mają opowieść z wyznaczoną trasą spinają-
cą atrakcyjne miejsca w części udostępnionej miejscowości, 
jednak brak jest jeszcze odpowiedniego sytemu oznakowania 
i opisu trasy w terenie. 

Wieś Pokój ma opowieść i wyznaczoną trasę, która 
przede wszystkim dotyczy – parku. Obecnie w opracowaniu 
jest projekt jego rewitalizacji, więc będzie on znacznie lepiej 
udostępniony w przyszłości i wyposażony w system informa-
cyjny, którego dzisiaj brak.   

Kamień Śląski ma wyznaczone cztery trasy zróżnicowa-
ne pod względem tematyki i długości, z miejscami odpoczyn-
ku dla turystów (Tab.38c). Obejmują one i eksponują wszyst-
kie walory miejscowości. Mają wspólny początek na parkingu, 
który znajduje się w centrum miejscowości. System informa-
cyjny dla wszystkich tras w terenie jest dobrze rozbudowany, 
lecz wymaga dopracowania, ponieważ brak mu spójności. 

Raszowa nie ma jeszcze dobrze skonstruowanej opo-
wieści. Trasa wymaga dopracowania systemu wizualnego  
w terenie. Park Raszowa jest jednym z trzech punktów Orien-
teringu w gminie Leśnica o nazwie ”Park Wiejski Raszowa”,  
o czym można znaleźć informację w Internecie.

Przechód, Różyna i Stary Paczków wymagają jeszcze 
wypracowania opowieści i tras.

W Tab. 37 pokazano przykładowe tablice informacyjne 
z tras. 
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Tab. 37   System opisu trasy

a) Stare Siołkowice, fot. I. Niedźwiecka-Filipiak b) Kamień Śląski, fot. I. Niedźwiecka-Filipiak c) Zagwiździe, fot. I. Niedźwiecka-Filipiak

d) Pilszcz, fot. J. Pyszczek e) Kamień Śląski, fot. I. Niedźwiecka-Filipiak f) Karłowice, fot. I. Niedźwiecka-Filipiak
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Tab. 38   Miejsca odpoczynku (azyle) dla turystów

a) Miejsce odpoczynku przy stawie, Stare Siołko-
wice, fot. I. Niedźwiecka-Filipiak

b) Miejsce odpoczynku na placu, Stare Siołkowi-
ce, fot. I. Niedźwiecka-Filipiak

c) Skwer z ławką przy trasie w Kamieniu Śląskim, 
fot. I. Niedźwiecka-Filipiak
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II SPECYFIKA WSI
II.1 Zdefiniowanie  powodu pobytu (hasło, slogan lub inne)
II.2 Komunikowanie i rozwijanie specyfiki /atrakcyjności 
II.3 Poznawanie specyfiki wsi i uczenie się 

 Specyfika wsi to jeden z istotniejszych elementów, któ-
re przyczyniają się do sprecyzowania powodu przyjazdu i po-
bytu w miejscowości. W tej części ocenie podlega opowieść 
(patrz rozdział 2.2),

W przyjętych kryteriach, w specyfice miejscowości 
mieszczą się także wszelkie wydarzenia organizowane cyklicz-
nie lub okazjonalnie, prezentacje, warsztaty lub gry terenowe 
wspomagające możliwość poznania jej walorów, oraz uczenia 
się. 

Przykładowe czynniki powodujące obniżenie oceny 
specyfiki wsi:

• Brak opowieści;
• Brak sprecyzowanego hasła (sloganu) dla miejscowości;
• Brak wykorzystania wyróżników przy tworzeniu opowie-

ści wsi;
• Materiały informacyjne, które nie pozostają w pamięci, 

brak strony internetowej z informacjami o wsi;
• Brak pamiątek lub jedynie standardowe bez uwzględ-

nienia w nich wyróżników i charakteru wsi;
• Brak warsztatów, gier terenowych.

 W momencie przeprowadzania oceny część miejscowo-
ści miała skonstruowane opowieści lub była w trakcie ich two-
rzenia. Jednak większość nie miała jeszcze swojej opowieści.

 W Kadłubie hasłem przewodnim jest „Muzeum bez 
murów”. Jest ono intrygujące, ale zbyt ogólne, nieczytelne 
dla osoby z zewnątrz szukającej wartości dziedzictwa kultu-
rowego. Dodatkowym jest „Nasz Kadłub to wioska mlekiem 
płynąca, a serem i kołaczem pachnąca”, co bardziej precy-
zuje specyfikę miejscowości związaną z jej wyróżnikiem  – 
produkcją tradycyjnego sera i kołoczyków (tradycyjnego dla 
Opolszczyzny rodzaju ciasta). Brak jest obecnie opowieści 
spinającej i krystalizującej pozostałe walory tej wsi. Nato-
miast z mapy wsi umieszczonej na tablicach informacyjnych 
we wsi oraz na stronie internetowej Kadłuba dowiadujemy 
się o możliwości (po wcześniejszym umówieniu się) uczest-
nictwa w warsztatach wikliniarskich, pokazach i nauki skro-
bania kroszonek opolskich, pokazach rzeźbiarstwa, a także 
warsztatach z pieczenia chleba i kołoczyków z kadłubskim sy-
rem, które prowadzone są przez niepełnosprawnych z domu 
opieki społecznej mieszczącym się w pałacu. Tenże ser pro-
dukowany tradycyjną metodą można kupić w zakładzie mle-
czarskim, znajdującym się także na terenie miejscowości. Sp
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Wieś obecnie przede wszystkim nastawiona jest na imprezy 
lokalne integrujące mieszkańców.

 Kamień Śląski ma szereg wyróżników, które określają 
specyfikę miejscowości. Przez dłuższy czas w materiałach pro-
mocyjnych wieś posługiwała się hasłem Kamień Śląski – szma-
ragd opolskiej ziemi29, nazywany był też perłą ziemi opolskiej. 
Jednak to nie precyzowało specyfiki wsi. Materialnym wyróż-
nikiem jest charakterystyczny materiał budowlany, co było 
inspiracją do kolejnego hasła „wnętrza krajobrazowe emanu-
jące ciepłem kamienia wapiennego”. Jednak nie wszystkie bu-
dynki we wsi są z kamienia, pojawia się on w wielu miejscach 
porządkując przestrzeń, ale nie dominując. Wyróżnikiem ze-
wnętrznym jest introdukowany w sąsiedztwie wsi suseł morę-
gowany, co znów stało się inspiracją do poprowadzenia ścież-
ki przyrodniczo-edukacyjnej. Nową wartością wykreowaną  
na bazie historycznego założenia pałacowo-parkowego z fol-
warkiem stało się sanatorium. Zrewitalizowane obiekty są 
wzorcowym przykładem siły napędzającej rozwój miejscowo-
ści.  Wieś także kojarzy się ze św. Jackiem Odrowążem, któ-
rego sanktuarium znajduje się w pałacu. Ściąga to corocznie 
rzesze pielgrzymów, a przy okazji organizowany jest festyn  
z zabawami np. zawodami w rzucie kamieniem. 

29 Glaeser Z., 2004, Kamień Śląski – szmaragd opolskiej ziemi, wyd. Świę-

tego Krzyża.

Stąd, spinając wyróżniki, ostatecznie opowieść Kamienia Ślą-
skiego brzmi: U Św.  Jacka św. odnowisz ciało i duszę, czyli:

z rodu  Odrowążów na ołtarze,
• jak leczył ks. Kneipp i jak my leczymy,
• uroki wsi odnowionej,
• kamień w Kamieniu.
Wieś ma materiały promocyjne i pamiątki, które moż-

na zakupić w sklepie. 

 Opowieść Karłowic: Karłowice od feudalizmu do kapi-
talizmu (z PRL na doczepkę):

• dlaczego nizinny gotycki zamek z XIV w. jest unikalny? 
• jak Jan Dzierżon stworzył współczesne pszczelarstwo? 
• co oferuje przyroda  Stobrawskiego Parku Krajobrazo-

wego?
• jak wyglądały osiedla epoki Gierka? 
• jak mniejszość może współpracować z większością?

Zamysłem mieszkańców było pokazanie wszystkich 
wartości historycznego rozwoju miejscowości. Obecnie bra-
kuje jeszcze rozwinięcia tego pomysłu, a także powiązanych ze 
specyfiką wsi materiałów promocyjnych i warsztatów. 

 Maciejów, jako wyróżnik wiodący uznał postać 
ks. dr. Jana Dzierżona, światowej sławy naukowca w dziedzi-
nie pszczelarstwa, który mieszkał i pracował pod koniec swego 
życia w dworku położonym obok miejscowości. Znajduje się 
tam pasieka zarodowa pszczół, a także muzeum pszczelarstwa. 
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Wieś jest wsią tematyczną w obrębie Lokalnej Grupy Działania 
„Dolina Stobrawy” z hasłem „Maciejów - miodowa kraina”.  
Atrakcją miejscowości jest gra terenowa, która łączy szlakiem 
wszystkie zabytki miejscowości. Do każdego punktu przypisa-
ne są etapy z życia pszczół, które na zasadzie rozwiązywania 
zadań przybliżają zagadnienia pszczelarstwa jej uczestnikom. 
Symbol plastrów miodu pojawia się na poszczególnych tabli-
cach informacyjnych we wsi. Na terenie pasieki znajduje się 
sklep, w którym można zakupić miód z Maciejowa, wyroby  
z wosku, niestety bez powiązania ich ze specyfiką samej wsi. 
Pasieka z dworkiem położona jest w dystansie od miejscowo-
ści, obecnie brak jest widocznego wpływu na rozwój miejsco-
wości, a przede wszystkim na jej wizerunek.  Obecnie Macie-
jów nie ma opowieści. 

 W Pawłowicach potencjalnym motorem rozwoju 
wsi jest zrewitalizowany pałac, obecnie hotel. W nim można 
otrzymać materiały promocyjne z mapką do zwiedzania wsi,  
a także zakupić książkę o historii wsi i pałacu oraz nalewkę 

pawłowicką30. W pałacu jest izba regionalna z tradycyjnym 
piecem, gdzie można wypiec chleb lub kołocz. Organizowane 
są także warsztaty malarskie i florystyczne. Wieś do konstruk-
cji opowieści próbuje wykorzystać legendy: O diablim kamie-
niu, O diablim młynie i O cudownym ocaleniu plonów. Obec-
nie brakuje jeszcze czytelnego powiązania pałacu ze wsią.

30 Cichoń E. 2014, Pawłowice. Dzieje wsi i pałacu 150-lecie pałacu w Paw-

łowicach 1864-2014. 

 Wyróżnikiem wsi Pokój jest jej specyficzny układ prze-
strzenny z zabytkowym parkiem, ale również historia jej za-
łożycieli. Opowieść Pokoju: „Pokój - utracony raj Würtember-
gów”, czyli:

• Co Pokój ma wspólnego z Carlem Marią von Weber, hi-
storią odkrywania Chin i carską Rosją?

• Dlaczego „morska latarnia” stoi w lesie, a stawy noszą 
żeńskie imiona?

• Co to elizjum?
• Jak gondole arystokratów zastąpiła hodowla karpia?”

 Obecnie brak jest we wsi  materiałów promocyjnych 
lub pamiątek powiązanych ze specyfiką wsi. Imprezą promu-
jącą wieś jest cykliczny Festiwal muzyki zabytkowych parków  
i ogrodów im. C. M. von Webera.

 Opowieść Starych Siołkowic: „W pięknej wiejskiej 
przestrzeni meandrami losów Śląska i Ślązaków, czyli:

• kim  byli  Gburowie? 
• co sprawiło, że potomkowie dawnych mieszkańców wsi 

są jednocześnie  mniejszością  niemiecką  i polską emi-
gracją  w  Brazylii?

• jak zmieniała się i zmienia wiejska przestrzeń by stać się 
najpiękniejszą  przestrzenią  wiejską   Opolszczyzny  A.D. 
2011?” 

Miejscowość ma ulotkę o wsi i własne widokówki. 
Mieszkańcy organizują warsztaty wikliniarskie w nawiązaniu 
do historycznego rzemiosła w tej wsi.
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 Wieś Pilszcz ma hasło: „Pilszczańskie osobliwości z dziś 
i z przeszłości”. Jednak mieszkańcy nadal pracują nad opowie-
ścią, która ujmowałaby wyróżniki wsi.

 Raszowa powiązała swoje hasło z jej wyróżnikiem wio-
dącym – parkiem wiejskim: „Raszowa czyli relaks z wyndkom 
i na kole na ślunskiej wsi”. Materiały promocyjne to ulotka  
o parku wiejskim w Raszowej służąca do gry terenowej Orien-
tering, oraz ulotki o obiektach hotelowych i gastronomicz-
nych.

 W Przechodzie brak jeszcze hasła promocyjnego 
i opowieści, które precyzowałyby powód przyjazdu. Ponadre-
gionalną atrakcją jest cykliczny Międzynarodowy turniej piłki 
prądowej na rzece „Wasserball”.

 We wsi Różyna zajmowano się przed drugą wojną 
światową hodowlą róż, której sprzyjał specyficzny klimat  
i ukształtowanie terenu chroniące przed zachodnimi wiatrami. 
To stało się wyróżnikiem wiodącym miejscowości, a rozszerze-
niem jest „Różana Dolina wśród historycznych zabudowań.” 
Ze względu na to, że we wsi wyróżnikiem jest także zachowany 
układ przestrzenny z zagrodami, w których budynki mają bo-
gate zdobnictwo, stały się one wraz z różami inspiracją do logo. 
Obecnie we wsi wprowadza się nasadzenia róż, w otoczeniu 
budynków mieszkalnych i w przestrzeniach publicznych. Zwra-
ca się przy tym uwagę na gatunki tradycyjne. Przy wjeździe  
do wsi stoi witacz w postaci cementowej rzeźby o nazwie 
„Anioł stróż Doliny Róż”, autorstwa mieszkanki miejscowości. 
Organizowana jest cykliczna impreza pod nazwą „Obchody 

Świętej Róży”. Powstały też produkty lokalne np. konfitury, 
soki z płatków róży, cukier różany, babeczki, pierożki. We wsi 
jest zagroda, w której można dokonać degustacji i zakupić 
te produkty, jednak ze względu na duży popyt produkcja nie 
jest wystarczająca. Po umówieniu się we wsi organizowane są 
warsztaty rzeźbiarskie.

 Stary Paczków nie ma jeszcze opowieści. 
 „ZAGWIŹDZIEsz z zachwytu” to hasło Zagwiździa, któ-

rego wyróżnikiem wiodącym  jest zabytkowa huta. Obecnie 
brakuje dobrze skonstruowanej opowieści. Wieś ma atrak-
cyjną grę terenową „Poznaj zabytki Zagwiździa”, której opis 
znajduje się na stronie internetowej. Gra kończy się uzyska-
niem certyfikatu, można ją przeprowadzić indywidualnie lub 
grupowo, nie wymaga przewodnika. Historia wsi opisana jest  
w książce31, wieś ma ulotki, zapinki i długopisy z hasłem pro-
mocyjnym. We wsi organizowana jest impreza Wojewódzki 
Bieg Przełajowy o Puchar Borsuka w Zagwiździu w gminie Mu-
rów. Borsuk jest symbolem przyrodniczych walorów tej leżą-
cej w Stobrawskim Parku Krajobrazowym miejscowości.

Większość miejscowości ma własne strony internetowe.

31 Juros J. T., 2014 Zagwiździe historia królewskiej kluczborskiej huty i kolo-
nii Friedrichstahl, wyd. Stowarzyszenie Dolina małej Panwi.

Sp
ec

yfi
ka



91

Walory miejscowości - tworzywem Sieci Najciekawszych Wsi   |   2015

III KLIMAT MIEJSCA
III. 1 Propagowanie wiejskich wartości (muzea wiejskie, ekspozycje, zagrody, obiekty gospodarskie, 
         miejsca w plenerze, itp.) 
III. 2 Życie wsi i jej mieszkańców, utrzymywanie tradycji i obyczajów
III. 3 Przestrzeń zmysłów (dźwięki, światło, kolory, zapachy, smak, dotyk)
III. 4 Ponadlokalne oddziaływanie atrakcyjności, image obszaru

Klimat miejsca jest ściśle powiązany ze specyfiką wsi. 
Ważne jest w tym przypadku oddziaływanie na zmysły słuchu, 
wzroku, węchu, smaku i dotyku. Każdy aspekt pobudzający  
i zwiększający te odczucia, wpływa na wartość przeżyć i emo-
cji potencjalnego turysty przybywającego do wsi. W niniej-
szym opracowaniu do oceny klimatu miejsca przyjęto kryte-
ria związane z propagowaniem wiejskich wartości, a także 
utrzymywaniem tradycji i obyczajów przez mieszkańców wsi. 
Stąd ważne są muzea wiejskie, ekspozycje w zagrodach i bez-
pośredni do nich dostęp, a także możliwość obserwacji albo 
uczestnictwa w życiu gospodarstwa.  

 Część dzisiejszych wsi była historycznie nastawiona 
wyłącznie na produkcję rolniczą, ale wśród nich zdarzają się 
dawne małe miasta, które utraciły prawa miejskie, a także 
miejscowości, których wiodącą funkcją był przemysł lub tury-
styka, w tym funkcja uzdrowiskowa32. W tych sytuacjach kon-

32 Historia osadnictwa jest tematem wielu opracowań m.in. Burszta J., 
1958, Od osady słowiańskiej do wsi współczesnej, O tworzeniu się krajo-
brazu osadniczego ziem polskich i rozplanowań wsi, Wyd. Zakład Narodo-
wy im. Ossolińskich, Wrocław.

tynuacja i popularyzacja tradycji i przestrzeni zmysłów będzie 
rozszerzona o walory, wynikające z indywidualnej specyfiki 
miejscowości, niekoniecznie związanej z rolnictwem.

 Przykładowe czynniki powodujące obniżenie oceny kli-
matu miejsca: 
• Brak funkcjonujących zagród, brak muzeów wiejskich, eks-

pozycji lub zagród propagujących wiejskie wartości, w przy-
padku wsi o tradycjach rolniczych;

• Brak muzeów i ekspozycji związanych z tradycją i historią 
miejscowości wynikających ze specyfiki i historii miejsco-
wości;

• Brak podtrzymywania przez mieszkańców dawnych tradycji 
i obyczajów;

• Elementy negatywnie wpływające na przestrzeń zmysłów, 
nie mające powiązania ze specyfiką danej miejscowości  
np. hałas od pobliskiej autostrady.

 Specyficzny wiejski klimat zachował się we wsiach 
Pawłowice (w części Pawłowice Gorzowskie) i Stary Paczków. 
W pierwszej miejscowości, luźna zabudowa pozwala obser-

Kl
im

at
 m

ie
js

ca



92

wować z drogi wiejskiej bydło na pastwiskach i drób w obrę-
bie zagród. W drugiej, ze względu na zwartą zabudowę wy-
biegi dla zwierząt znajdują się od strony drogi zagumiennej. 
Dopiero spacer tą stroną wsi umożliwia obserwację i wgląd  
w życie tradycyjnych zagród wiejskich, pełnych żywego inwen-
tarza. W Pawłowicach dodatkowo jedna z zagród, którą na-
zwano „Opolską chatą” jest specyficznym domem-muzeum. 
Jest on udostępniany przez gospodarzy do zwiedzania jako 
nadal funkcjonujący budynek mieszkalny w zagrodzie, pełen 
dawnego wyposażenia, charakterystycznego dla wsi opol-
skich. Ze względu na to, że mieszkańcy są artystami, dom  
i jego otoczenie uzyskało dodatkowe zdobienia (Tab.39a). 

W Kamieniu Śląskim znajduje się izba regionalna za-
wierająca eksponaty związane z historią i tradycjami wsi. Jed-
nak klimat tej miejscowości jest budowany przede wszystkim 
na wizerunku wiejskiego kurortu, powiązanego z postacią  
Św. Jacka. Z tego powodu we wsi wzmocnieniu przestrze-
ni zmysłów służy wybudowana dwa lata temu dzwonnica  
z ośmioma dzwonami podarowanymi dla sanktuarium  
św. Jacka przez o.o redemptorystów. Dzwonnica stanowi 
dominantę w przypałacowym parku, a bicie zestrojonych  
w oktawę dzwonów jest dodatkową atrakcją (Tab.39b). Innym 
elementem jest ogród dr. Kneippa, który nie tylko daje moż-
liwość terapii poprzez deptanie wody w basenach i moczenie 
rąk, ale jest również ciekawą formą zagospodarowania prze-
strzeni przed wjazdem na teren sanatorium.  

Tradycyjnie rolnicza wieś Pilszcz zmienia charakter 
i przestaje być wsią typowo rolniczą. Stąd mieszkańcy poszu-
kując nowych pomysłów wprowadzili do wsi kwietne ZOO 
(Tab.39c). Można polemizować nad jego „wiejskością”, ale od 
kilku lat nadaje koloryt tej miejscowości.  

 Zagwiździe było historycznie kolonią robotniczą, która 
powstała przy hucie. Z tego powodu regionalna sala muzealna 
z pamiątkami mieszkańców połączona jest z historycznym mu-
zeum i znajduje się w zabudowaniach dawnej huty. Planowa-
ne jest uruchomienie młotowni, a odgłosy pracującego młota, 
słyszalne z daleka będą kolejną atrakcją. Pełen zapachów i ko-
lorów zabytkowy ogród botaniczny działa na zmysły już teraz.

 W Starych Siołkowicach znajduje się Muzeum Jakuba 
Kani, polskiego poety i pisarza ludowego oraz izba regional-
na w szkole. Przestrzeń zmysłów wzmacnia nawiązanie do 
dawnych zbiorników wodnych (kałuż) we wsi, poprzez pompy  
z wodą, oczka wodne, jako symbole umieszczone w miejscach 
dawnych zbiorników wodnych i pomysłowo zagospodarowa-
ne na miejsce odpoczynku dwa stawy przy szkole i kościele. 

W Różynie zachowany wiejski klimat miejscowości 
wzmacniany jest przez nawiązanie do hasła „Różana dolina”, 
co podkreślane jest nasadzeniami tego krzewu w miejscowo-
ści. Miód Maciejowa wiąże się przede wszystkim z pasieką. 
W samej wsi brakuje propagowania wiejskich wartości. 
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Pozostałe miejscowości miały izby lub muzea z ekspo-
natami związanymi z historią i mieszkańcami danej wsi. Jed-
nak życie mieszkańców i propagowanie wiejskich wartości 
charakterystycznych dla danej miejscowości wymaga w nich 
jeszcze przemyślenia i dopracowania.

Tab. 2   Klimat miejsca

a) Opolska Chata w Pawłowicach, fot. J. Pyszczek b) Dzwonnica w Kamieniu Śląskim, fot. J. Pysz-
czek

c) Kwietne zoo w Pilszczu, fot. I. Niedźwiecka-Fili-
piak
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11. Wnioski

 Przeprowadzona pilotażowa ocena 13 wsi z woje-
wództwa opolskiego miała wskazać poszczególnym miejsco-
wościom, w zakresie których elementów składowych lub ich 
aspektów, mieszkańcy wsi mogą szukać możliwości poprawy, 
aby móc starać się o uczestnictwo w Sieci Najciekawszych Wsi. 
Interesujące było także, co we wszystkich wsiach było najlepiej 
ocenione, a w których miejscach były największe braki i nie-
dociągnięcia. Średnia wartość oceny infrastruktury pobytowej 
specyfiki i klimatu dla wszystkich miejscowości wynosiła około 
40% maksymalnej możliwej do uzyskania sumy punktów. Je-
dynie ocena ukształtowania i wizerunku przekroczyła połowę 
i wyniosła 51,9%.  Oznacza to, że właściwie we wszystkich ob-
szarach oceny w analizowanych wsiach jest jeszcze wiele moż-
liwości do zmiany na lepsze. 

 W zakresie elementów i aspektów najwyższą średnią 
ocenę uzyskały elementy przyrodnicze wewnątrz miejscowo-
ści i w bezpośrednim jej otoczeniu. Wysoko oceniono obiekty 
zabytkowe, natomiast bardzo słabo wypadła ocena historycz-
nej zabudowy zagrodowej, ze względu na znaczne przekształ-
cenia i modyfikacje lub zły stan techniczny obiektów. Dość 
wysoką ocenę uzyskał ogólny wizerunek strefy udostępnio-
nej wsi. W większości miejscowości nie było dopracowanej  
i atrakcyjnej trasy, z tym że jeśli we wsi takowe się znajdowały 
to były one bezpieczna, z możliwością swobodnego porusza-

nia się po nich. Natomiast często nie wskazywały wszystkich 
atrakcji, a żadna nie uwzględniała punktów widokowych. Nie 
było też miejsc odpoczynku dla turystów np. z sanitariatem. 
Jedynie część wsi oferowała noclegi i miała bazę gastrono-
miczną. Dopracowania wymagają także parkingi, materiały 
informacyjne i możliwość zakupu pamiątek. Większość wsi 

Ryc. 21. Średnia dla 13 wsi wartość oceny poszczególnych ob-
szarów i podobszarów wyrażona w procentach maksymalnej 

możliwej do uzyskania, oprac. I. Niedźwiecka-Filipiak
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powinna popracować jeszcze nad opowieścią, a także wzmoc-
nieniem i rozwijaniem specyfiki i klimatu wsi. 

 W sumie poddane ocenie miejscowości są atrakcyj-
na, ale większość z nich nie wykorzystuje w pełni posiadane-
go potencjału. Miejscowość pretendująca do udziału w sieci 
musi mieć świadomość, że praca nad jej wizerunkiem, a także 
udostępnieniem, tego co w niej wartościowe turystom jest 
procesem długotrwałym i ciągłym. Dodatkowo wymaga za-
angażowania jak największej części społeczności wiejskiej, nie 

tylko pojedynczych osób. W przeprowadzonej ocenie stara-
no się wskazać poszczególnym wsiom te elementy, w których  
w danej miejscowości poprawa jest konieczna lub wskaza-
na.  Na wykresie (rys. 21) obrazują to, w kontekście obszarów  
i podobszarów oceny, puste miejsca w słupkach dla poszcze-
gólnych miejscowości. Po uzyskaniu tych wskazań  mieszkańcy 
powinni założyć Plan Działań, w którym określą strategię moż-
liwej poprawy tych elementów w przyszłości, a w efekcie przy-
bliżą sobie uczestnictwo w Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce.

Ryc. 22. Punktacja poszczególnych obszarów i podobszarów w analizowanych miejscowościach wyrażona w procentach możliwej 
do uzyskania wartości maksymalnej, oprac. I. Niedźwiecka-Filipiak W

ni
os
ki
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PODSUMOWANIE

 Niniejsze opracowanie przedstawia kolejny etap prac 
związanych z wdrożeniem Sieci Najciekawszych Wsi w Pol-
sce. Pokazano w nim, w jaki sposób mieszkańcy wsi powin-
ni spojrzeć na swoje miejscowości, aby znaleźć w nich to,  
co najbardziej wartościowe i charakterystyczne, związane  
z materialnym dziedzictwem kulturowym, tradycją prze-
noszoną z pokolenia na pokolenie, czy przyrodą. To, co dla 
mieszkańców danej miejscowości jest powszednie, może  

w porównaniu z innymi wsiami okazać się ciekawe i niezwykłe,  
a przede wszystkim pokazujące specyfikę w skali regionu lub  
kraju. Dążenie wsi do „bycia ciekawą” nie powinno zacierać 
posiadanych wartości, a podkreślać je, rozwijać i budować na 
ich bazie nowe, dzięki czemu uniknie się sprzeczności i dyso-
nansów, a przy tym jest szansa na zachowanie i pokazanie róż-
norodności regionalnej. 
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Załącznik 1 KRYTERIA UCZESTNICTWA W SIECI NAJCIEKAWSZYCH WSI – KARTA OCENY MIEJSCOWOŚCI

Obszary
oceny Podobszary Elementy składowe Aspekty Kryteria

Ocena walorów (elementu /aspektu) Punkty łącznie
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1. 2. 3. 4. 4a. 5a. 5b. 5c. 5d. 5e. 6 7. 8. 9.

I Zasób 
miejsco-
wości

70 pkt

A Ukształ-
towanie i  
wizerunek 
miejscowości 
(części udo-
stępnionej)

30 pkt

1.  Ład przestrzenny 
(wizerunek sylwety wsi 

i wnętrz)

8 pkt
(1-3 za aspekt)

1.1 Sylweta miejscowości – …..pkt 

Wizualna atrak-
cyjność,
jakość (spój-
ność, harmonia)

1.2 Ogólny wizerunek – ..… pkt
1.3 Centrum /miejsca centralne –….. pkt
1.4 Strefy wejściowe – ….pkt
1.5 Wjazdowe ciągi komunik.
oraz wiodące do infrastr. pobytu poza 
obszarem udostępnienia –  ….. pkt

2. Zabytki, obiekty, 
formy w przestrzeni 
o szczególnych walo-
rach historycznych

9 pkt
(1-4 za aspekt)

2.1 Hist. układ ruralistyczny -…...pkt
Wartość (specy-
ficzność / unika-
towość),
stan zachowania 
/ czytelność,
nasycenie

2.2 Obiekty zabytkowe -  ..… pkt

2.3 Wyróżniki wsi  - ..… pkt

2.4 Zabudowa zagrodowa i inna  
o wysokich walorach hist., architekt. (detal, 
budulec, itp.) – ..… pkt

3. Zabudowa i posesje 
- architektura,
stan techniczny, zakres
i charakter 
przekształceń

5 pkt (1-2 za aspekt)

3.1 Budynki 
….. pkt

Jakość form 
(jednorodność /
różnorodność, 
specyficzność) 
i ich adekwat-
ność względem 
charakteru wsi

3.2 Otoczenie budynków (podwórza, ogrody, 
sady) - ..… pkt 
3.3 Ogrodzenia – stan, adekwatność  
(materiały, konstrukcja, kolorystyka) -..…pkt

4. Przestrzeń publiczna i jej wyposażenie 
(np. mała architektura, system informacji 
wizualnej) – 2 pkt

Jakość kompozycji, standard wyposażenia, 
ład, estetyka, spójność wewnętrzna i z ramą 
krajobrazową

5. Elementy przyrodnicze, krajobrazowe, obszary i 
typy zieleni wewnątrz miejscowości – 2 pkt

Różnorodność, specyficzność, 
adekwatność

6. Jakość otoczenia 
i powiązanie z 
otoczeniem

4 pkt
(1-2 za aspekt)

6.1 Widoczna z wewnątrz rama krajobrazowa wsi 
(panoramy, osie widokowe) – ….. pkt

Jak w 
A.1

6.2  Punkty widokowe dające wgląd 
w otoczenie - ….… pkt

Dostępność, oznaczenie i 
urządzenie

6.3 Cenne elementy przyrodnicze 
i krajobrazowe w bezpośrednim 
otoczeniu miejscowości - ….. pkt 

Wartość (specyficzność / 
unikatowość)
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Obszary
oceny Podobszary Elementy składowe Aspekty Kryteria

Ocena walorów (elementu /aspektu) Punkty łącznie
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1. 2. 3. 4. 4a. 5a. 5b. 5c. 5d. 5e. 6 7. 8. 9.

B 
Infrastruktu-
ra pobytowa

20 pkt

1. Baza noclegowa –   6 pkt

Ilość, jakość /standard, 
usytuowanie, atrakcyj-
ność / zróżnicowanie 
oferty, informacja

2. Baza gastronomiczna  -  5 pkt

3. Miejsca dedykowane przyjezdnym (parkowania, postoju i 
odpoczynku, zakupów, IT i inne) – 4 pkt
4.Obiekty z możliwością aktywnego wypoczynku (boiska, 
korty tenisowe, kąpieliska, trasy spacerowe, biegowe, rower. 
zestawy ćwiczeń fiz., jazda konna, wypożyczalnie sprzętu i inne) 
- 4  pkt

5. Łączność i Internet  - 1 pkt Dostępność, parametry 
transmisji, informacja

C
Udostępnie-
nie walorów 
(trasa)

20 pkt

1. Wytyczenie trasy 
udostępniającej 
walory wsi

10 pkt
(4-6 za aspekt)

1.1 Zdefiniowanie atrakcyjności 
/ walorów poznawczych wsi - 
……pkt

Adekwatność względem 
zasobów wsi

1.2 Wyeksponowanie walorów 
wsi  -……. pkt

Dobór miejsc i środków 
prezentacji  

2. Miejsce lub miejsca początku trasy (parkowanie, 
informacja) –   2 pkt

Usytuowanie, dostępność, 
zakres wyposażenie

3. Miejsca odpoczynku (azyle) dla turystów - warunki 
odpoczynku i posiłku (WC, bieżąca woda, itp.) -    3 pkt

Usytuowanie i zakres 
wyposażenia

4.  Przemieszczanie się po trasie – 2 pkt Bezpieczeństwo, swoboda, 
elementy uatrakcyjniające

5.  System opisu trasy  - 2 pkt Jakość informacji, charakter 
nośników, wykorzystanie IT

6. Inne istniejące trasy i szlaki - 1 pkt Powiązanie z trasą
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Obszary
oceny Podobszary Elementy składowe Aspekty Kryteria

Ocena walorów (elementu /aspektu) Punkty łącznie
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1. 2. 3. 4. 4a. 5a. 5b. 5c. 5d. 5e. 6 7. 8. 9.

II Specyfika wsi

15 pkt

1. Zdefiniowanie  powodu pobytu (hasło, slogan 
lub inne) –   6 pkt

Trafność ujęcia, nośność, walory 
marketingowe

2. Komunikowanie i 
rozwijanie specyfiki /
atrakcyjności 

4  pkt
(1-2 za aspekt)

2.1 Materiały informacyjne, 
strona www, itp. – ….. pkt Adekwatność, jakość, 

oryginalność2.2 Wyróżniki miejsca, system inf. 
wizualnej i inne –  ..… pkt
2.3 Usługi, produkty, pamiątki
 – ..….pkt Jw. oraz możliwości zakupu

3. Poznawanie 
specyfiki wsi i 
uczenie się

5 pkt (1-4 za aspekt)

3.1 Wydarzenia organizowane 
cyklicznie lub okazjonalnie – ..…
pkt

Atrakcyjność, pomysłowość, 
dostępność oferty / 
możliwości uczestnictwa3.2 Działania artystyczne, 

warsztaty, gry terenowe  -  ….. pkt

III Klimat miejsca

15 pkt

1. Propagowanie wiejskich wartości (muzea 
wiejskie, ekspozycje, zagrody, obiekty gospodarskie, 
miejsca w plenerze, itp.) - 5 pkt

Jakość i atrakcyjność miejsc 
udostępnionych, charakter działań i 
formy prezentacji 

2. Życie wsi i jej mieszkańców, utrzymywanie 
tradycji i obyczajów - 4 pkt

Możliwości obserwacji i 
partycypacji, zakres możliwego 
udziału    

3. Przestrzeń zmysłów (dźwięki, światło, kolory, 
zapachy, smak, dotyk) –    4 pkt

Jakość, pomysłowość, zakres 
oddziaływania

4. Ponadlokalne oddziaływanie atrakcyjności, 
image obszaru -  2 pkt

Zakres i charakter wykorzystania 
wpływu

W ramach Planu Działań: * poprawa konieczna chyba, że elementu brak, ** poprawa konieczna,
*** poprawa  wskazana                                                                Opracowanie Ryszard Wilczyński

RAZEM:
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