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założenia i wdrażanie 

 Góra Św. Anny 9.06. 2015   Ryszard Wilczyoski 
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INSPIRACJA: 
Sied 
Najpiękniejszych Wsi 
Francji, czyli  

Marka premium 
produktu turystyki 

wiejskiej  

Opracowanie na podstawie www.les-plus-beaux-villages-de-france.org  
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2012: Koncepcja utworzenia                    
Sieci Najpiękniejszych Wsi w Polsce 
 
2013/14:  Działania na rzecz 
utworzenia Sieci, projekty regionalne  
 
2015: Projekt FAPA; utworzenie przez 
PSORW podmiotu - operatora sieci  
 
 

www.dziedzictwowsiopolskiej.pl 
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Cele utworzenia Sieci (1) 

Ochronid najcenniejsze wsie w Polsce pod względem 
zasobów  kulturowych, krajobrazu i tradycyjnych 
wiejskich wartości; 

 Zaoferowad te wsie jako miejsca atrakcyjnego pobytu  
(turystyka wiejska typu soft)   
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Cele utworzenia Sieci (2) 

• poprawiad jakośd życia mieszkaoców  

 (przedsięwzięcia wykonane z myślą o przyjezdnych w równym 
 stopniu posłużą mieszkaocom), 

• poprzez atrakcyjnośd miejsca chronid wartośd nieruchomości  

 (depopulacyjna nadpodaż  - coraz liczniejsze pustostany) 

• realizując unikalną strategię rozwoju, tworzącą platformę 
kooperacji krajowej a nawet międzynarodowej, rozwijad kapitał 
ludzki i społeczny wsi  

• budowad tożsamośd wsi 

• tworzyd wizytówkę gminy / regionu   
5 



KLIMAT 

SPECYFIKA  

ZASOBY 
• Ukształtowanie przestrzenne  
      i wizerunek miejscowości  
• Infrastruktura pobytowa  
• Infrastruktura udostępnienia 

 (trasa)  

 

Istota atrakcyjności wsi jako 
miejsca szczególnego 
(sposób definiowania i wyrażania) 
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Wysokiej wartości i jakości 
tkanka materialna wsi – nośnik 
atrakcyjności 

Wrażenia (skojarzenia, emocje) 
– oddziaływanie na zmysły i wyobraźnię 

Metoda SNW – walory wsi tworzywem sieci 



walory wsi        zaangażowanie odbiorcy 
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KLIMAT 

SPECYFIKA  

ZASÓB 
Infrastruktura udostępnienia 

(trasa) 
Ukształtowanie przestrzenne  
    i wizerunek miejscowości 

 Infrastruktura pobytowa  

 

emocje 

uczestnictwo 

(przeżycie) 

pobyt 

7 

opowieść 

Metoda Sieci Najciekawszych Wsi 



Metoda SNW 

Wsie najciekawsze = budzące ciekawośd =  
o wysokich walorach poznawczych 

 

• Wsie „najciekawsze” to miejscowości ze sprecyzowanym powodem pobytu  
oddającym specyfikę wsi (istotę  atrakcyjności).  

 Sposób  ujęcia (krótkie hasło / slogan i logo) oraz komunikowania  powodu  
 pobytu ma wzbudzad ciekawośd i skłaniad do przyjazdu i pobytu.  
 
• Powód pobytu ma pokrycie w  opowieści wsi - narracji przekazywanej  poprzez 

odpowiednie wytyczenie  trasy i zastosowane środki prezentacji. Składowe te są 
nośnikiem walorów poznawczych wsi. 
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Opowieśd Starych Siołkowic 
  

W pięknej wiejskiej przestrzeni meandrami losów 
Śląska i Ślązaków, czyli : 

 

  Kim  byli  Gburowie?  
  Co sprawiło, że potomkowie dawnych mieszkaoców wsi są 

jednocześnie  mniejszością  niemiecką  i polską emigracją  w  
Brazylii ? 

  Jak zmieniała się i zmienia wiejska przestrzeo by stad się 
najpiękniejszą  przestrzenią  wiejską   Opolszczyzny  A.D. 
2011?  

 



 Co Pokój ma wspólnego z Carlem Marią von Weber,  historią 
odkrywania Chin i carską Rosją? 
 
 Dlaczego „morska latarnia” stoi w lesie, a stawy noszą żeoskie 
imiona? 
 
 Co to elizjum? 
 
 Jak gondole arystokratów zastąpiła hodowla karpia? 

 

Opowieść Pokoju: 
 

Pokój - utracony raj 
Württenbergów, czyli  



 

 
Odbiorcy zapewnia poczucie osobistej korzyści z poznania 
nowych faktów, poszerzenia wiedzy, pozyskania inspiracji, itp.  

Czyni ze wsi przykład  zagadnieo przekraczających jej wymiar, 
ważnych dla rozumienia natury zjawisk i przekształceo na 
obszarach wiejskich,  przeszłości i teraźniejszości regionu lub 
kraju. 
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Metoda SNW – cechy i funkcje opowieści (1)  



 

 „zakreśla” obszar udostępnienia,  

 ma potwierdzenie w przestrzeni udostępnionej dla pobytu 
(wiernośd faktom) 

 decyduje o poprowadzeniu i urządzeniu trasy 

 profiluje ofertę pobytu 
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Metoda SNW – cechy i funkcje opowieści (2)  



 

KARTA OCENY  MIEJSCOWOŚCI  (KOM) Kamieo Śląski  

Metoda SNW – ocena walorów 



 

KARTA OCENY MIEJSCOWOŚCI  cd. 



 

KARTA OCENY MIEJSCOWOŚCI cd 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Droga do uczestnictwa w SNW  
Projekt wdrożeniowy - ocena ekspercka  predyspozycji (2015) 

(potwierdzenie istnienia walorów i ustalenie deficytów) 

↓ 

Sporządzenie i wdrożenie Planu Działao (2015) 

↓ 

Spełnienie kryteriów  uczestnictwa  

(wykonanie Planu Działao od 2016) 

↓ 

Ocena akredytująca  - gotowośd organizatora sieci  od IX 2016 

   (potwierdzenie spełnienia ustalonego poziomu wymagao) 

↓ 

Działanie Sieci (2017) 
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Faza 
potwierdzenia 
potencjału 
 
 
Faza  
spełnienia 
kryteriów 
 
 
 
Akredytacja 
 
 
Uczestnictwo 



Opolski projekt  

wdrożeniowy 
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Wyniki oceny eksperckiej 



Projekt Tworzenie Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce 
FAPA  100 / 50 



Dziękuję za uwagę 

Ryszard Wilczyoski 
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