
Sieci Najciekawszych Wsi  
- nowe podejście do kreowania 
produktu turystyki wiejskiej i 
metoda ochrony dziedzictwa 
kulturowego 
 

 8.04. 2016, Kielce      Ryszard Wilczyński 
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Wieś w 
ofercie 
turystycznej 
Polski? 
 

W jakiej formie 
jest obecna? 
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Wieś w ofercie turystycznej Polski? 
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Wieś w ofercie turystycznej Polski? 

• Obiekty 
• Obyczaje 
• Potrawy 



5 

Wieś w 
ofercie 
turystycznej 
Polski? 
 

• Tło /składowa 
regionu 
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Wieś w 
ofercie 
turystycznej 
Polski? 
 

• aktywności 



Wieś w 
ofercie 

turystycznej 
Polski? 
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• Miejsca 
• Zagrody 
• Zakątki 
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Wieś w ofercie 
turystycznej 

Polski? 

• Parki 
rozrywki 



Wieś w 
ofercie 

turystycznej 
Polski? 
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• Skanseny 
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Wieś w 
ofercie 

turystycznej 
Polski? 

• Trasy,  
szlaki, ścieżki 
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Wieś w 
ofercie 

turystycznej 
Polski? 

• Pałace i 
zamki 
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Wieś w 
ofercie 

turystycznej 
Polski? 

• gminne 
pakiety 



Ale gdzie jest 
wieś? 
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„Turystyka wiejska w Polsce rozgrywa się poza wsią” 
  

wyjątki: 
Wsie tematyczne 
(sieć istniejąca) 

 
Najciekawsze 

wsie  
(sieć tworzona) 
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„Turystyka wiejska w Polsce rozgrywa się poza wsią 
  

Eksplorowane są wyselekcjonowane miejsca i  obiekty  
(dziedzictwo kulturowego i przyrodniczego lub miejsca 
wykreowane) w formie „wypreparowanej” z obszaru  zabudowy 
wiejskiej lub lokowane poza wsią w otwartej przestrzeni. 
 

 
Powód: utrata  walorów i atrakcyjności kulturowo – 
krajobrazowej przez 99,.. % wiejskich jednostek osadniczych. 
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Sieć 
Najciekawszych 

Wsi  
jest próbą 
ocalenia 

najcenniejszych 
resztek 
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SNW 
kluczowym 
projektem 

PSORW 
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INSPIRACJA 
 

Sieć Najpiękniejszych  
Wsi Francji  

czyli  
Marka premium 

produktu turystyki 
wiejskiej  

Opracowanie na podstawie www.les-plus-beaux-villages-de-france.org  
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ORGANIZATOR SNW 
Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi 

www.psorw.odnowawsi.pl 
„Naszym celem  jest stworzenie 
platformy współdziałania na rzecz 
zachowania istniejących i tworzenia 
nowych istotnych wartości na  
polskiej wsi, w szczególności w 
sferach: tożsamości, 
zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego i społecznego, 
środowiska, rewitalizacji, 
zachowania dziedzictwa 
kulturowego oraz kształtowania 
przestrzeni i krajobrazu wiejskiego, 
a także oddolnej aktywności 
mieszkańców wsi.” 
 

Punkt 2 POROZUMIENIA PARTNERSKIEGO  
O UTWORZENIU POLSKIEJ SIECI ODNOWY I ROZWOJU WSI 

(PSORW) 
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Porozumienie na rzecz utworzenia Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce 
zawarte w Morawicy w dniu 13 maja 2014r. 
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 1. My, niżej podpisani członkowie Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW), z myślą o realizacji jej treści 

programowych, zawieramy niniejsze porozumienie z wolą utworzenia Sieci Najciekawszych Wsi (SNW) w 

Polsce.  
 

2. Celem utworzenia SNW jest zachowanie i wykorzystanie walorów o wsi, o których mowa w 

pkt 3,  

na rzecz skoordynowanego rozwoju tych miejscowości w powiązaniu z generowaniem 

wysokojakościowej oferty pobytu oraz jej pozycjonowaniem na rynku usług turystycznych. 
 

3. Uczestnikami Porozumienia są gminy posiadające wsie cechujące się : 

• wysokimi walorami dziedzictwa materialnego, ładu przestrzennego i krajobrazu lub  

• atrybutami tradycyjnie pojmowanej wiejskości wraz z walorami ładu przestrzennego i 

krajobrazu,  
których jakość umożliwia osiągnięcie celu określonego w pkt 2.  
 

4. Porozumienie jest otwarte dla gmin nie będącymi członkami PSORW, na których terenie są wsie o 

walorach określonych w pkt 3.  
 

(pkt 5-8 pominięto) 

Podpisy 44 wójtów i burmistrzów – członków PSORW oraz gmin uczestniczących w projekcie Tworzenie SNW  



Cele („altruistyczne”) utworzenia Sieci 

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

 Zaoferować te wsie jako miejsca atrakcyjnego pobytu  
(turystyka wiejska typu soft), czyniąc z posiadanych 
walorów dźwignię rozwoju.   
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Cele („egoistyczne”) utworzenia Sieci 

• poprawiać jakość życia mieszkańców  

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

• poprzez atrakcyjność miejsca chronić wartość nieruchomości  

 (depopulacyjna nadpodaż  - coraz liczniejsze pustostany) 

• unikalną strategię rozwoju wykorzystać do:  

     - uczynienia z posiadanych walorów dźwigni rozwoju miejscowości 

     - kooperacji krajowej i międzynarodowej  (rozwój kapitału ludzkiego i 
 społecznego wsi)  

     - tworzenia wizytówki gminy / regionu   
35 



Dla kogo jest SNW? 

Dla społeczności lokalnych  wsi o najcenniejszych 
walorach i ich władz gminnych 

ale które: 

uświadamiają sobie wartość tych zasobów (dla 
siebie i społeczeństwa) oraz potrafią o nich 
atrakcyjnie opowiedzieć i je odpowiednio 
udostępnić. 
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2012: Koncepcja utworzenia                    
Sieci Najpiękniejszych Wsi w Polsce 
 

2013 i 2014:  Działania na rzecz 
uruchomienia procesu tworzenia Sieci,  
 

2015: ustalenie możliwych uczestników 
i  ocena ich potencjału  
Projekt FAPA, projekty regionalne 
 

2016: organizacja PSORW jako 
operatora sieci, przygotowanie do SNW 
do działalności 
2017: początek funkcjonowania SNW 
 

www.dziedzictwowsiopolskiej.pl 
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Ocena ekspercka  - wynik:  
Raport  z oceny i Karta oceny miejscowości (Kom) 



PLAN 
DZIAŁANIA  

na rzecz 
wypełnienia 

kryteriów 
uczestnictwa 

w SNW 
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Droga do uczestnictwa w SNW 



SNW – nowa jakość w turystyce wiejskiej 

40 

• Jakość zasobów 
(potwierdzona oceną ), 
udostępnienie według 
przyjętego standardu. 

(obszar udostepnienia, trasa, 
elementy wymagane) 
• Podejście do produktu   
 w nurcie 3E: 
Entertainment - rozrywka 
Excitement - ekscytacja, 
Education – edukacja 
• Idea przewodnia 

(opowieść)  
• Efekt skali (Sieć krajowa, 

obszar udostępnienia) 
• Europejskie konotacje 



KLIMAT 

(emocje) 

SPECYFIKA 

(wyróżniki)  

ZASOBY 
(nośnik atrakcyjności) 

• Ukształtowanie przestrzenne  
      i wizerunek miejscowości  
• Infrastruktura pobytowa  
• Infrastruktura udostępnienia (trasa)  

 

Odpowiednio definiowana  
i wyrażana  atrakcyjność wsi 
 jako miejsca szczególnego  
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Wysokiej wartości i jakości 
tkanka materialna wsi  

Elementy oddziaływania na zmysły  
i wyobraźnię 

Metoda SNW – jakość zasobów 



walory wsi       zaangażowanie odbiorcy 
Ja
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KLIMAT 

SPECYFIKA  

ZASÓB 
Infrastruktura udostępnienia 

(trasa) 
Ukształtowanie przestrzenne  
    i wizerunek miejscowości 

 Infrastruktura pobytowa  

 

emocje 

uczestnictwo 

(przeżycie) 

pobyt 
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opowieść 

Metoda SNW –  w nurcie 3E 
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SNW – nowa jakość w turystyce wiejskiej 
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• Jakość zasobów 
(potwierdzona oceną ), 
udostępnienie według 
przyjętego standardu. 

(obszar udostepnienia, trasa, 
elementy wymagane) 
• Podejście do produktu   
 w nurcie 3E: 
Entertainment - rozrywka 
Excitement - ekscytacja, 
Education – edukacja 
• Idea przewodnia 

(opowieść)  
• Efekt skali (Sieć krajowa, 

obszar udostępnienia) 
• Europejskie konotacje 
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Jak czytać Kom? 
Ocena: 

nieodpowiednia i niska – 
konieczna poprawa! 

 

dobra – wskazana poprawa 
(w niektórych  przypadkach 

konieczna dla spełnienia 
wymagań uczestnictwa w SNW) 

wysoka -  stan oczekiwany 

Pozytywy 

Negatywy 

Jakość zasobów – ocena ekspercka  wg Karty oceny miejscowości (Kom)  



Metoda SNW - jakość zasobów  (wymagany poziom spełnienia wymagań) 

ZASÓB 
(30 + 20 + 20 punktów) 

1. Ukształtowanie przestrzenne i wizerunek 
miejscowości                min 18 (3/5) 
2. Infrastruktura pobytowa     min 10 (1/2) 
3. Infrastruktura udostępnienia (trasa)  
                 min 12 (3/5) 
   

 SPECYFIKA    min 9  (3/5) 

       15 punktów 

KLIMAT   min 7,5 (1/2) 

    15 punktów 
47 

Wymóg ogólny: 
 Minimum 65 punktów! 
 

Wymogi szczegółowe: 
• Spełnienie wymagań minimum 
       dla obszarów i podobszarów oceny  
• Spełnienie 4 wymagań podstawowych 
• Bez ocen nieodpowiednich  
(akceptowany brak danego elementu / aspektu) 

 
Dopuszcza się lokalizację infrastruktury  

noclegowej i gastronomicznej w sąsiedniej 
miejscowości 
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Wymagania minimum: 

Wymagania gwarancją 
marki (jakości)! 
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wymagania podstawowe: 

 ogólny wizerunek  - atrakcyjność, ład przestrzenny (I.A.1.2) – ocena dobra 

 wytyczenie trasy udostępniającej walory wsi (I.C.1) – ocena wysoka 

  zdefiniowanie  powodu pobytu (II.1) – ocena wysoka  

 propagowanie wiejskich wartości - jakość i atrakcyjność miejsc udostępnionych 

(III.1) – ocena dobra 

Metoda SNW - jakość zasobów  (poziom spełnienia wymagań) 



SNW – nowa jakość w turystyce wiejskiej 
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• Jakość zasobów 
(potwierdzona oceną ), 
udostępnienie według 
przyjętego standardu. 

(obszar udostepnienia, trasa, 
elementy wymagane) 
• Podejście do produktu   
 w nurcie 3E: 
Entertainment - rozrywka 
Excitement - ekscytacja, 
Education – edukacja 
• Idea przewodnia 

(opowieść)  
• Efekt skali (Sieć krajowa, 

obszar udostępnienia) 
• Europejskie konotacje 



Metoda SNW – idea przewodnia 

Wsie najciekawsze = budzące ciekawość   

= o wysokich walorach poznawczych 
 

Wsie „najciekawsze” to miejscowości,  

dla których istnieje  powód przyjazdu i pobytu 
 

  Sposób ujęcia powodu pobytu oddaje istotę  atrakcyjności wsi 
(specyfikę ) 
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Metoda SNW – idea przewodnia 
 

Wzbudzenie ciekawości warunkiem przyjazdu i pobytu 

opowieść wsi zaciekawia :   

•  streszczeniem - krótkie hasło / slogan i logo  

(działa na wyobraźnię i wyzwala sympatię) 

•  uszczegółowieniem - wyspecyfikowanymi aspektami 
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Opowieść czyni ze wsi przykład  zagadnień szerszych, ważnych dla 
rozumienia natury zjawisk i przekształceń na obszarach wiejskich,  
przeszłości i teraźniejszości regionu lub kraju. 
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Opowieść Starych Siołkowic 
  

Meandrami losów Śląska i Ślązaków, czyli : 
 

  Co sprawiło, że potomkowie dawnych mieszkańców wsi są 
jednocześnie  mniejszością  niemiecką  i polską emigracją  w  
Brazylii?  

 Kim  byli  Gburowie? 
  Jak zmieniała się i zmienia wiejska przestrzeń 



 Co Pokój ma wspólnego z Carlem Marią von Weber,  
historią 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? 
 

Opowieść Pokoju: 
 

Pokój - utracony raj 
Württenbergów, czyli  
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Zestawianie opowieści 
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 „zakreśla” obszar udostępnienia 

 decyduje o poprowadzeniu i urządzeniu trasy 

 profiluje ofertę pobytu 
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Metoda SNW – idea przewodnia 
(kluczowa rola opowieści) 



WYSOKA – PÓŁWYSEP Z KLIMATEM 
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…czas jakby płynął tu 
wolniej; przenika się 
sielankowość, sielskość, 
spokój; wiejskość ujawnia 
się w otwartości ludzi, w 
ich życzliwości względem 
innych, w chęci dzielenia 
się dobrami które mają. 
Tu płoty są niskie, a 
bramy otwarte… 
….odnajdzie się ten kto 
chce się „schować” we 
własnych marzeniach, lub 
„wydobyć” wartości w 
postaci autorskich dzieł 
lub produktów…. 
 



 
 
 

Pałac Św. Jacka  

„Śladami susła” * 
* 

Pomnik  
Ofiar  
Wojen 

„Liliowy 
zakątek” 

      Kościół pw.  
             Św. Jacka  
           Figura św.  
Jana Nepomucena 

„Diabelski 
kamień” 

Ku pamięci Powstańców Śląskich –  
pomnik na cmentarzu parafialnym 

Ekomuzeum przy szkole 

Cmentarz choleryczny* 

Izba 
Tradycji 

Trasa 3 
Trasa 3 (trasa dodatkowa) 

Kaplica  
św. Jacka 

Trasa 1 

Ogród ks. Kneippa 
Sebastianeum  
Silesiacum 

Grota solna, ogród 
zimowy 

Ogród  
ziołowy 

Hipoterapia 

Trasa 2 
Restauracja „Kamieniec” 

Klub muzyczny „Ferre” 

Restauracja „Gościniec  
u Św. Jacka” 

Hotel i Restauracja „U Ewy” 
Miejsca noclegowe 

Obszar udostępnienia  

dla turysty 

Restauracje 

Centrum Informacji Turystycznej 
Tereny 
farskie 

Parking  - początek 
zwiedzania 

CIT 

Kamień Śląski, gm. Gogolin 
„U św. Jacka odnowisz ciało  

i duszę” 

Opowieść jest 

przekazywana  na 

odpowiednio 

wytyczonej  trasie 

z zastosowaniem 

adekwatnych 

środków 

prezentacji.  

Metoda SNW – kluczowa 
rola opowieści 



SNW – nowa jakość w turystyce wiejskiej 
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• Jakość zasobów 
(potwierdzona oceną ), 
udostępnienie według 
przyjętego standardu. 

(obszar udostepnienia, trasa, 
elementy wymagane) 
• Idea przewodnia 

(opowieść)  
• Podejście do produktu 
(- w nurcie 3E: 
Entertainment - rozrywka 
Excitement - ekscytacja, 
Education – edukacja 
• Efekt skali (Sieć krajowa)  
• Europejskie konotacje 



Głotowo - obszar udostępnienia, trasa 
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Powierzchnia obszaru udostępniania: 39,5 ha, wymiary: 1065 m x 500 m 
Długość trasy – 2162 m., trasa fakultatywna – 485 m.  



Uczestnicy procesu 
tworzenia SNW 
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Schemat Sieci Najciekawszych Wsi 
WSIE SIECI 

Miejsca ciekawe 
współpracujące z SNW 

droga główna 

trasa  krajobrazowa 

K 

O 

P 

B+T 



Dokąd zmierzamy? 

64 



SNW najbardziej 
rozpoznawalną marką 
turystyki wiejskiej w 

Polsce i najważniejszą 
ogólnopolską siecią 
turystyki wiejskiej 
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Dokąd zmierzamy 



Dziękuję za uwagę 

Ryszard Wilczyński 
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