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Procedura

 Przygotowanie wizyty – 5 g.

 Dojazd – od 1 do 7 g. i powrót

 Wizyta, praca w terenie – 12 g.

 Raport – 15 g.

 Sprawdzenie raportu, wysłanie – 2 g.

 Poprawy do raportu – 5 g.

 Sprawdzenie poprawionego raportu, 

wysłanie – 2 g.

= ok 50 godzin 



Projekt Tworzenie Sieci 

Najciekawszych Wsi w Polsce
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Lokalizacja i podstawowe dane

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

Wysokość npm: 365 m. npm

Kraina fizjograficzna: Mezoregion Chełm (341.11)

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

Śląskiego

Strona www: www.goraswanny.info.pl, www.swanna.pl
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Plan/widok ogólny, obszar udostępnienia

Typ morfogenetyczny: wielodrożnica (wiedza ekspercka)

Wiek lokacji:  pierwsze wzmianki o wsi 1679 rok, wcześniej funkcjonował kościół (XV w.), 

następnie klasztor franciszkanów (1637) (http://www.goraswanny.info.pl/)

Wymiary/powierzchnia obszaru udostępniania:  1400 m. x 850 m. / 95,6 ha 
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Powód pobytu

„W małej górze wielka moc”

Hasło zostało zaproponowane przez społeczność

lokalną.

Góra Świętej Anny stanowi przykład zespolenia

zasobów przyrody

z działalnością człowieka – miejscowość łączy

wartości przyrodnicze

i kulturowe. Jest ośrodkiem kulturotwórczym,

kultowym i politycznym oddziaływującym na

społeczność Śląska.

Może stanowić ono także bazę do modyfikacji np.

„W górze wielka moc”, „W Górze Anny wielka

moc” itp..

Od góry zgodnie z kierunkiem ruchu zegara:

GsA_PP1 Schody wiodące do Bazyliki Św. Anny.

GsA_PP2 Oznakowanie jednego z licznych szlaków

rowerowych przebiegających przez Górę Św. Anny.

GsA_PP3 Jeden z punktów widokowych w ramach Rezerwatu

geologicznego (geostanowisko nefelinitów).
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Trafność, nośność, walory marketingowe 

zdefiniowania powodu pobytu
Zaproponowany i zdefiniowany powód pobytu jest trafny. Przedstawione hasło odnosi się do wielu

płaszczyzn, które integrowane są przez dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. Powód pobytu należy uznać

za nośny – odwołuje się do wszystkich aspektów stanowiących o randze miejscowości. Walory

marketingowe zdefiniowanego powodu pobytu są duże – odwołując się do wielu płaszczyzn aktywności

(jednak silnie zintegrowanych), hasło i związany z nim powód pobytu ma szansę stać się elementem

zmieniającym postrzeganie Góry Św.Anny jako związanej głównie z elementami sakralnymi.

Integralność owych elementów jest doskonale widoczna w fakcie wpisania miejscowości na listę pomników

przyrody – właśnie ze względu na zespolenie obiektów architektury z otwartą kompozycją krajobrazu.

Od lewej:

GsA_TNW1Widok na schody prowadzące do Bazyliki

GsA_TNW2Wejście do Rezerwatu geologicznego Góra Św. Anny (w ramach Geoparku krajowego).
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Obszar udostępnienia, trasa6

Długość trasy: 4570 m. 



Walory wsi - spostrzeżenia ekspertów (1)

Kalwaria.

Sama Kalwaria annogórska stanowi ważny walor wsi – składa się z kilkudziesięciu kapliczek (konkretnie: 42

kapliczki na obszarze 49ha). Została ona ufundowana przez ród Gaszynów (większość powstała w latach

1700-1709) na wzór Kalwarii Zebrzydowskiej.

Dodatkowo zieleń (aleje lipowe) wraz z interesującym szlakiem (trasa około 1,5h przejścia) podnoszą

walory Kalwarii. Trasa wiodąca przez kapliczki Kalwarii jest powiązana z innymi trasami oferującymi

możliwość poznania innych walorów Góry Św.Anny.

GsA_WW1Widok na Kalwarię od strony Ołtarza Papieskiego.
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Walory wsi - spostrzeżenia ekspertów (2)

Zróżnicowana oferta pobytowa.

Góra Św. Anny posiada bardzo zróżnicowaną ofertę pobytową (noclegi i gastronomia), co ściśle jest

związane z jej charakterem (miejsca pielgrzymek). Różnorodność i dostępność oferty (całorocznej) w

znaczącym stopniu podnosi walory miejscowości jako miejsca pobytowego.

GsA_WW2Widok na Dom Pielgrzyma od strony Ołtarza Papieskiego.
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Walory wsi - spostrzeżenia ekspertów (3)

Panoramy widoczne ze wsi, najbliższe otoczenie.

Położenie miejscowości na stokach Góry Św. Anny (404 m.n.p.m.) pozwala na doskonały wgląd w otaczający

miejscowość obszar, charakteryzujący się interesującymi krajobrazami: pola uprawne poprzedzielane pasami

zadrzewień i sadami (głównie czereśniowymi), a także obszary leśne i elementy kształtowanego krajobrazu.

GsA_WW3Widok na tereny otaczające miejscowość od strony Domu Pielgrzyma.
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Walory wsi - spostrzeżenia ekspertów (4)

Tradycje sakralne, miejsce pielgrzymek.

Góra Św. Anny od wieków jest centralnym miejscem życia religijnego Śląska. Kompleks klasztorny znajdujący

się na szczycie góry stanowi malownicze jej zwieńczenie i odgrywa istotną rolę w życiu duchowym

mieszkańców Śląska. Znajdująca się we wnętrzu Bazyliki figura Św. Anny Samotrzeciej pochodzi z XVwieku.

Do innych ważnych obiektów sakralnych (związanych z funkcjami sakralnymi) zaliczyć należy: Rajski Plac,

Grotę Lurdzką, Kalwarię. Liczne pielgrzymki (około 400 tys. osób rocznie) wyraźnie wskazują na istotę i

znaczenie tradycji związanych z Górą Św.Anny.

GsA_WW4Wnętrze Bazyliki Św.Anny z figurą Świętej Anny Samotrzeciej.
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Walory wsi - spostrzeżenia ekspertów (5)

Muzea, wykorzystanie różnych środków prezentacji.

Najważniejszym muzeum w miejscowości jest Muzeum Czynu Powstańczego, funkcjonujące w dawnym

budynku karczmy (rozbudowane). Muzeum gromadzi pamiątki po uczestnikach powstań, dokumentując ich

drogę życiową. W ramach muzeum funkcjonuje również Dział Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego.

Lokalizacja muzeum nawiązuje do istotnego historycznego faktu związanego z Górą Św. Anny – podczas III

Powstania Śląskiego rejon ten był centralnym odcinkiem działań zbrojnych.

GsA_WW5Wnętrze Muzeum Czynu Powstańczego.
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Walory wsi - spostrzeżenia ekspertów (6)

Wartości edukacyjne z zakresu przyrody nieożywionej.

Dzięki walorom przyrodniczo-geologicznym okolic Góry Św. Anny utworzono Krajowy Geopark Góra Św.

Anny (2010 rok). Na jego terenie zaprojektowana została ścieżka geologiczna o długości 10 kilometrów

(łączy ona m.in. geostanowisko nefelinitów, Dolinę „Krowioka”, amfiteatr skalny). W ramach geostanowiska

nefelinitu funkcjonuje ścieżka dydaktyczna o tematyce przyrodniczo-geologicznej.

GsA_WW6 Punkt widokowy w ramach Rezerwatu geologicznego (geostanowisko nefelinitów).
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Walory wsi - spostrzeżenia ekspertów (7)

Unikalne zabytki – amfiteatr skalny wraz z Pomnikiem Czynu Powstańczego.

Amfiteatr skalny jest zabytkiem cennym na skalę kraju – zbudowany w latach 1934-1938, jest położony w miejscu

dawnego kamieniołomu wapieni. Obejmuje 7 tysięcy miejsc siedzących i 23 tysiące stojących (największy w Polsce).

Był istotnym składnikiem Górnośląskiego Miejsca Pamięci Narodowej, po II Wojnie Światowej na miejscu mauzoleum

wybudowano Pomnik Czynu Powstańczego (projekt Xawery Dunikowski). Wokół amfiteatru na obszarze 38ha

funkcjonuje park (założony po 1938 roku) .

Dodatkowo do rejestru zabytków wpisane są: zespół klasztorny franciszkanów (kościół pw. św. Anny z 1490 roku, 

klasztor z lat 1730–1749, przebudowany w 1905 roku, dziedziniec krużgankowy z przełomu XVIII i XIX wieku, 26 

kaplic Drogi Męki Pańskiej i Dróżek Matki Boskiej z XVIII wieku, 6 kaplic maryjnych z XVIII wieku, kaplica pw. św. 

Józefa z połowy XVIII wieku, mogiła powstańców śląskich, 2 mogiły żołnierskie), dom pielgrzyma - część centralna i 

skrzydło zachodnie, karczma, obecnie dom mieszkalny, ul. Leśnicka, z przełomu XVIII i XIX wieku, dom Związku 

Polaków w Niemczech, obecnie Muzeum Czynu Powstańczego, z początku XX wieku, dom - Rynek 11, z 1810 roku, 

piec wapienniczy – szybowy, obok amfiteatru, z połowy XIX wieku

GsA_WW7Widok na amfiteatr skalny oraz Pomnik Czynu Powstańczego.
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Walory wsi - spostrzeżenia ekspertów (8)

Przyroda w najbliższym otoczeniu miejscowości.

Najbliższa okolica miejscowości jest bardzo cenna – funkcjonuje Park Krajobrazowy (na jego obszarze

wyodrębniono sześć rezerwatów: leśne, geologiczny, florystyczny).

GsA_WW8 Buczyna w okolicach amfiteatru skalnego.
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Walory wsi - spostrzeżenia ekspertów (9)

Wartościowy układ ruralistyczny jak i kształtowanego krajobrazu.

Obszar Góry św. Anny wpisany jest do rejestru zabytków oraz prawnie chroniony, jako przykład

kształtowania krajobrazu na duża skalę. Ze względu na położenie, widoki roztaczające się ze wsi, jak i widoki

na nią (punkt charakterystyczny stanowiący dominantę) odznaczają się wysokimi wartościami estetycznymi.

Problem stanowi stan techniczny oraz brak spójności zabudowy, ogrodzeń oraz bezpośredniego otoczenia

budynków.

GsA_WW9Widok na centralną część miejscowości (ulica Rynek).
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Walory wsi - spostrzeżenia ekspertów (10)

Trasy rowerowe i piesze, organizowane imprezy sportowe.

Wokół Góry Św. Anny znajduje się gęsta sieć ścieżek dydaktycznych, szlaków pieszych i rowerowych. W

miejscowości i jej najbliższym otoczeniu organizowane są zawody sportowe o wysokiej randze, m.in.

kolarstwo górskie, canicross (grupa sportów z zakresu psich zaprzęgów), biegi na orientację.

GsA_WW10 Oznaczenie szlaków rowerowych w centralnej części wsi.
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Ocena wytyczenia trasy

Zaproponowana trasa eksponuje najważniejsze atrakcje/walory miejscowości. Umożliwia

zapoznanie się z różnorodnością dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego wsi, jej

znaczeniem dla Śląska – zarówno w aspekcie kulturowym jak

i historycznym. Trasa ma połączenie ze szlakiem wiodącym przez Kalwarię annogórską oraz

innymi szlakami wiodącymi poza teren wsi, a umożliwiającymi zapoznanie się z różnymi

(głównie przyrodniczymi) atrakcjami otaczającego obszaru. Warto jednak podkreślić, że część

trasy poprowadzona została niezbyt bezpiecznymi przejściami.

Od lewej:

GsA_OWT1 Kalwaria annogórska.

GsA_OWT2Amfiteatr skalny.
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Infrastruktura pobytowa (B1)

Oferta noclegowa Góry Św. Anny jest bardzo dobra i zróżnicowana. W chwili obecnej na terenie

miejscowości funkcjonują:

- Dom Pielgrzyma – 650 miejsc noclegowych (od 2-osobowych do 8-osobowych),

- Schronisko młodzieżowe – 50 miejsc,

- Pensjonat Róża – około 50 miejsc.

- Pokoje Gościnne Alba – 22 miejsca.

- Pensjonat Anna – około 20 miejsc.

- Hotel Harcówka – około 30 miejsc.

Na ternie miejscowości można również wynająć pokoje w domach prywatnych.

GsA_IPB1 Dom Pielgrzyma.
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Infrastruktura pobytowa 

(B2)

Góra Św. Anny jest świetnie wyposażana w

lokalne gastronomiczne. Ich liczba i

różnorodność oferty są dużym atutem

miejscowości. W część z nich istnieje

możliwość skorzystania z oferty tradycyjnej

kuchni śląskiej.

W chwili obecnej funkcjonują:

- Restauracja Anna;

- Restauracja Alba;

- Restauracja Aleksandra;

- Restauracja Pod Jeleniem;

- Restauracja Harcówka;

- Jadłodajnia w Domu Pielgrzyma;

- Bar Izmir Kebab.

Dodatkowo działa mała gastronomia (m.in. lody

włoskie, gofry).

GsA_IPB2 Restauracja Alba przy ulicy Rynek 4.
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Infrastruktura pobytowa (B3)

W Górze Św. Anny znajduje się jeden sklep spożywczy – oferujący również podstawowy asortyment z

zakresu chemii gospodarczej, kosmetyków. Godnym podkreślenia jest funkcjonowanie wielu

sklepów/straganów oferujących możliwość zakupu pamiątek (w tym również lokalnych) – zlokalizowane są

głównie przy Alei Jana Pawła II, czyli pomiędzy Domem Pielgrzyma a kompleksem sakralnym z Bazyliką Św.

Anny. Dodatkowo na ternie bazyliki funkcjonuje kiosk klasztorny oferujący dewocjonalia. W miejscowości

występuje bardzo dużo parkingów (zarówno darmowych, jak i płatnych – na prywatnych posesjach) – tym

niemniej w okresie natężenia ruchu są one niewystarczające. W Górze Św. Anny działa informacja

turystyczna (w sezonie letnim), na terenie wsi występują tablice itp z informacjami o obiektach. Występują

miejsca postoju i odpoczynku – jednak o zróżnicowanym standardzie .

GsA_IPB3 Sklep z pamiątkami (Sklep Śląski) przy Alei Jana Pawła II.
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Walory wsi – pozytywy według KOM (1)

Element składowy / aspekt A.1.5

Wjazdowe ciągi komunikacyjne oraz wiodące do infr. pobytu

Ocena wysoka – 1,5 pkt

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

funkcjonalności istotne są walory estetyczne i widokowe – drogi obsadzone są alejami lipowymi, przebiegają

wzdłuż sadów czereśniowych (hasłem gminy Leśnica jest „Kraina kwitnącej czereśni” – co wiąże się z

wywodzącą się z XVIII wieku tradycją masowych obsadzeń przydrożnych drzewami owocowymi). Droga

wiodąca do Góry Św. Anny od północy (od strony wsi Wysoka) jest szczególnie interesująca, albowiem

ukazuje w całej okazałości górę wraz

z bazyliką i kompleksem klasztornym.

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

Element składowy / aspekt A.2.2

Obiekty zabytkowe

Ocena wybitna - 3 pkt

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

miejscowości należy uznać liczbę zabytków za imponującą; posiadają one głównie znaczenie regionalne i

ponadregionalne. Do najcenniejszych zabytków należy zaliczyć m.in.: zespół klasztorny franciszkanów,

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

że cała miejscowość jest uznana za pomnik historii.

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

Element składowy / aspekt A.2.3

Wyróżniki wsi

Ocena wybitna - 2 pkt

Miejscowość obfituje w elementy, które można uznać za wyróżniki - elementy sakralne (unikalne w skali

regionu, niektóre w skali kraju), układ wsi czy nawiązania do przeszłości geologicznej (także drogi wykładane

nefelinitem)– bogactwo oraz unikatowość elementów przyrody nieożywionej. Co istotne elementy

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

położenie amfiteatru w dawnym kamieniołomie).

GsA_WP3Widoczne we wsi świadectwa przeszłości geologicznej obszaru. Bezpośrednie otoczenie bazyliki –

grota nefelinitowa.
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Walory wsi – pozytywy 

według KOM (4)

Element składowy / aspekt A.5

Elementy przyrodnicze, krajobrazowe,

obszary i typy zieleni wewnątrz

miejscowości

Ocena wybitna - 2 pkt

Góra Św. Anny odznacza się szczególnymi i

różnorodnymi walorami przyrodniczymi i

krajobrazowymi. Znajduje się na obszarze Parku

Krajobrazowego, od południa przylega do wsi

Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000.

Unikatowe na skale Polski są elementy przyrody

nieożywionej związane z przeszłością

geologiczną, należą do nich m.in.: pozostałość

głęboko zerodowanej kaldery wulkanicznej,

odsłonięcia triasu, kredy, dwie jaskinie,

największa w Polsce soczewa jaspisu. Wewnątrz

miejscowości uwagę zwracają aleje lipowe i

sady czereśniowe., czy też znajdujący się na

uboczu wsi park z bukowymi nasadzeniami

(wokół amfiteatru skalnego).

GsA_WP4 Jedna ze ścieżek w parku wokół

amfiteatru skalnego.
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Walory wsi – pozytywy według KOM (5)

Element składowy / aspekt B.1

Baza noclegowa

Ocena wybitna - 6 pkt

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

Od ekonomicznych miejsc noclegowych w wieloosobowych salach (np. Schronisko Młodzieżowe) do bardzo

dobrze wyposażonych jedno- , dwuosobowych pokoi w pensjonatach, hotelach. Warto podkreślić, że tak

duże nasycenie obiektami noclegowymi jest ściśle związane z funkcją miejscowości – ośrodka

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

Miejsca noclegowe są dobrze oznaczone i większość z nich posiada serwisy WWW umożliwiające

rezerwację tudzież kontakt .

GsA_WP5Widok na Restaurację Pod Jeleniem oraz Restaurację Aleksandra – zbieg ulic Strzeleckiej i Rynek,

w tle Pensjonat Anna oraz pokoje gościnne Alba.
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Walory wsi – pozytywy według KOM (6)

Element składowy / aspekt C.6

Powiązanie trasy z innymi istniejącymi trasami i szlakami

Ocena wybitna - 1 pkt

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

szlakami umożliwiającymi eksplorację licznych walorów miejscowości i jej najbliższego otoczenia. Należą do

nich m.in. ścieżka „Wokół Góry św. Anny, ścieżka przyrodnicza przez rezerwat Lesisko, piesze szlaki

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

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

Drogi Św. Jakuba. Kluczowym w aspekcie powiązań trasy udostępniającej walory jest powiązanie ze szlakiem

wiodącym przez całość Kalwarii annogórskiej – jednego z kluczowych walorów miejscowości i jej

najbliższego otoczenia.

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

według KOM (7)

Element składowy / aspekt II.2.2

Materiały informacyjne, strona www, itp. –

adekwatność, jakość, oryginalność

Ocena wysoka – 1,50 pkt

Góra Św. Anny dysponuje dużym bogactwem materiałów

informacyjnych i są one dostępne w kilku miejscach na

terenie miejscowości (m.in. Informacja Turystyczna, Dom

Pielgrzyma, siedziba Parku Krajobrazowego). Wszystkie

materiały ssą adekwatne swoją treścią do zasobów wsi.

Godnym podkreślenia jest fakt łatwej dostępności map,

planów umożliwiających samodzielne poznawanie

miejscowości i otoczenia – są one wysokiej jakości i

dostępne do własnego wydrukowania z serwisów WWW.

Serwisy WWW odnoszące się do Góry Św. Anny są liczne

– każda z instytucji posiada swój serwis – niektóre z nich

(np. serwis WWW Geoparku) są bardzo profesjonalne

(m.in. umożliwiają wirtualne spacery, pobranie ulotek

informacyjnych).

GsA_WP7 Gablotka z materiałami informacyjnymi w

siedzibie Parku Krajobrazowego.
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Walory wsi – pozytywy 

według KOM (8)

Element składowy / aspekt A.2.1

Historyczny układ ruralistyczny - wartość,

stan zachowania

i czytelność

Ocena wybitna - 3 pkt

Góra Św. Anny jest wsią specyficzną – powstała

głównie dzięki duchowemu wymiarowi miejsca

kościoła, a następnie kompleksu klasztornego

franciszkanów., które były pierwotne względem

całego układy ruralistycznego. Stąd też należy

uznać wartość takiego układu za bardzo wysoki.

Sekwencja rozwoju przestrzennego: klasztor,

plac o charakterze owalnicy u podnóża wzgórza

– główna ulica – ulice poboczne (w XX wieku)

jest przykładem powstawania wsi uzależnionej

w swoim funkcjonowaniu od dominującego

obiektu. Stan zachowania

i czytelność układu ruralistycznego są bardzo

dobre – umożliwiają bezproblemowe i szybkie

„odczytanie” struktury funkcjonalno-

przestrzennej wsi. nasyconej unikatowymi

obiektami sakralnymi

GsA_WP8 Widok na ulicę Strzelecką spod

bazyliki.
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Walory wsi – pozytywy według KOM (9)

Element składowy / aspekt A.6.3

Cenne elementy przyrodnicze i krajobrazowe w bezpośrednim otoczeniu miejscowości

Ocena wybitna – 2 pkt

Na terenie Góry św. Anny oraz w bezpośrednim otoczeniu znajdują się rezerwaty „Lesisko”, „Grafik”,

„Biesiec”, „Boże Oko” oraz Ligota Dolna. Oprócz wielu cennych przedstawicieli flory i fauny, warto

wspomnieć, że można napotkać tutaj trzy rodzaje buczyny – żyzną buczynę sudecką, kwaśną buczynę niżową

oraz żyzną buczynę niżową.

Okoliczna flora badana była już przez florystów już w XIX wieku. Zanotowano tu występowanie aż 35

gatunków chronionych, w tym 12 chronionych częściowo i 26 gatunków górskich.

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

Element składowy / aspekt III.4

Ponadlokalne oddziaływanie atrakcyjności, image obszaru – zakres i charakter wykorzystania

wpływu

Ocena wysoka – 1,50 pkt

Góra Św. Anny bardzo dobrze korzysta z walorów obszaru. Świadomie wykorzystuje się walory

przyrodnicze i geologiczne w kreowaniu oferty mającej za zadanie uatrakcyjnić pobyt (m.in. korzystnie z

zasobów Parku Krajobrazowego). Warto podkreślić, że w przypadku tej miejscowości wydaje się, że

ważniejsze jest oddziaływanie Góry Św. Anny na otoczenie – ona to stanowi „magnes” przyciągający

odwiedzających na teren gminy, powiatu. Miejscowość jest symbolem i wyróżnikiem Śląska Opolskiego.

GsA_WP10 Punkt widokowy przy geostanowisku nefelinitów.
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Walory wsi – negatywy według KOM (1)

Element składowy / aspekt A.1.2

Ogólny wizerunek - atrakcyjność, ład przestrzenny, (spójność, harmonia ukształtowanie)

Ocena niska – 0,50 pkt

Pomimo bardzo dobrego zachowania układu ruralistycznego miejscowości dużym minusem jest ogólny

wizerunek miejscowości. Na jego obniżenie w dużej mierze wpływa ład przestrzenny (jego brak) w

centralnej części wsi (głównie ulica Rynek). Pojawiają się obiekty psujące harmonię układu wsi – są to

obiekty gabarytowo, kolorystycznie, architektonicznie oderwane od historycznie ukształtowanej „tkanki”

miejscowości.

GsA_WN1 Centralna część wsi – widok z ulicy Rynek.
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Walory wsi – negatywy według KOM (2)

Element składowy / aspekt III.2

Życie wsi i jej mieszkańców, utrzymywanie tradycji i obyczajów - możliwości obserwacji i

partycypacji, zakres możliwego udziału

Ocena dobra – 2 pkt

Mieszkańcy wsi zaangażowani są w utrzymywanie tradycji i obyczajów, głównie poprzez działalność związaną

z pielęgnowaniem tradycji odnoszących się do specyfiki miejscowości (duchowy wymiar) . Należy jednak

podkreślić, że możliwość partycypacji przez osoby indywidulane, spoza miejscowości są ograniczone (np. w

przypadku kursu budowy szopek bożonarodzeniowych). Ograniczona jest możliwość obserwacji i udziału w

życiu mieszkańców – większość gospodarstw jest ogrodzona, a te które są „otwarte” są najczęściej

przestrzenią prywatną przeznaczoną na parkingi (płatne).

GsA_WN2 Ulica Strzelecka – widok w kierunku Bazyliki Św.Anny.
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Walory wsi – negatywy według KOM (3)

Element składowy / aspekt A.3.1

Stan techniczny, zakres przekształceń - kolorystyka, materiały, wykończenie

Ocena niska – 0,50 pkt

Stan techniczny części budynków (głównie przy ulicy Rynek oraz Leśnickiej) jest zły, głownie rażą niezadbane

elewacje. Należy zwrócić uwagę, na to że kolorystyka elewacji często jest niejednolita (z różnych tonacji

kolorystycznych) co wpływa na negatywną percepcję części miejscowości.

GsA_WN3 Zniszczona elewacja budynku przy ulicy Leśnickiej.
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Walory wsi – negatywy według KOM (4)

Element składowy / aspekt A.4

Przestrzeń publiczna i jej wyposażenie

Ocena dobra – 1 pkt

Przestrzenie publiczne w Górze Św. Anny są stosunkowo dobrze wyposażone w niezbędną do spełniania ich

funkcji elementy (tzw. małą architekturę). Zwraca jednak uwagę brak estetyki (np. kosze na śmieci w

centralnej części wsi – ulica Rynek) i spójności tych elementów na obszarze całej wsi.

GsA_WN4Wyposażenie przestrzeni publicznej na ulicy Rynek.
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Walory wsi – negatywy według KOM (5)

Element składowy / aspekt A.6.1

Widoczna z wewnątrz rama krajobrazowa wsi (panoramy, osie widokowe)

Ocena niska – 0,25 pkt

Rama krajobrazowa oraz osie Góry Św. Anny odznaczają się dużym potencjałem. Wartość jej obniżają

jednak: chaos kompozycyjny, niespójność ogrodzeń, zły stan techniczny budynków, niespójna kolorystyka.

Rama krajobrazowa góry Chełm znika za wspomnianą zabudową.

GsA_WN5 Centralna cześć miejscowości (ulica Rynek).
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Walory wsi – negatywy według KOM (6)

Element składowy / aspekt C.4

Przemieszczanie się po trasie – bezpieczeństwo, swoboda, elementy uatrakcyjniające

przemieszczanie się

Ocena niska – 0,50 pkt

Dużym mankamentem trasy jest jej długość oraz bezpieczeństwo na odcinku od Muzeum Czynu

Powstańczego do punktu widokowego przy ulicy Leśnickiej – trasa wiedzie ulicą (bez chodnika); podobnie

przejście z Kalwarii do rzeczonego muzeum przecina ulicę. Dodatkowo niektóre odcinki trasy (Kalwaria) są

niebezpieczne (zwłaszcza podczas deszczowych dni) - z racji wykorzystanego materiału występuje ryzyko

poślizgnięcia.

GsA_WN6 Cześć trasy udostępniania wiodąca od Muzeum Czynu Powstańczego do punktu widokowego.
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Walory wsi – negatywy według KOM (7)

Element składowy / aspekt III.1

Propagowanie wiejskich wartości

Ocena nieodpowiednia – 0 pkt

W przypadku Góry Św. Anny nie można stwierdzić, że tradycyjnie pojmowane wiejskie wartości są

propagowane. Funkcje pełnione przez miejscowość (ośrodek pielgrzymkowy i turystyczny) przyczyniły się

do odejścia od tradycyjnego sposobu funkcjonowania mieszańców wsi. Znaczna część zagród jest daleko

przekształcona w celu obsługi turystów, pielgrzymów.

Warto podkreślić, że Góra Św. Anny jest specyficzną wsią stąd też opisywany element nie jest rozwinięty i

de facto rozwiniętym być nie może.

GsA_WN7 Podwórka zagród przy ulicy Strzeleckiej zaadaptowane na parkingi.
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Walory wsi – negatywy według KOM (8)

Element składowy / aspekt B.3

Miejsca dedykowane przyjezdnym (parkowania, postoju i odpoczynku, zakupów, IT i inne)

Ocena dobra – 4 pkt

Specyfika miejscowości wpływa na fakt dużego nasycenia miejscami dedykowanymi przyjezdnym. Na terenie

wsi występują liczne parkingi o dużej pojemności (zwłaszcza przy Domu Pielgrzyma), stosunkowo dobrze

rozwinięta jest informacja turystyczne (w centrum wsi funkcjonuje punkt Informacji Turystycznej – czynny

niestety sezonowo) , system informacji wizualnej. Negatywnie należy ocenić jednak wyposażenie i stan

zachowania części z miejsc postoju i odpoczynku (ich standard), estetykę części obiektów handlowych

(zwłaszcza obiekty przy Alei Jana Pawła II).

GsA_WN8Wyposażenia miejsca spotkań w pobliżu tzw „amfiteatrzyk” – okolice Schroniska Młodzieżowego.
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Walory wsi – negatywy według KOM (9)

Element składowy / aspekt B.4

Obiekty z możliwością aktywnego wypoczynku

Ocena niska – 1 pkt

O ile należy uznać za bardzo dobre nasycenie trasami spacerowymi i rowerowymi na obszarze

miejscowości, o tyle wyraźny jest deficyt miejsc oferujących inne formy aktywnego wypoczynku. W pobliżu

geostanowiska nefelinitu funkcjonuje całoroczna zjeżdżalnia grawitacyjna – jednak jej oferta przeznaczona

jest dla dzieci.

GsA_WN9 Ścieżki w okolicy amfiteatru.
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Walory wsi – negatywy według KOM (10)

Element składowy / aspekt II.2.3

Usługi, produkty, pamiątki – oryginalność, możliwości zakupu

Ocena dobra – 0,50 pkt

W przypadku możliwości zakupu produktów lokalnych czy pamiątek Góra Św. Anny prezentuje się dobrze –

funkcjonują kioski oferujące standardowe pamiątki. Godnym podkreślenia jest występowanie sklepu z

pamiątkami śląskimi; dodatkowo istnieje możliwość zakupu lokalnych produktów spożywczych (m.in.

miodów w restauracji Alba). Za negatywne należy uznać niską oryginalność pamiątek – nie nawiązują one do

specyfiki Góry Św.Anny (poza dewocjonaliami dostępnymi w kiosku klasztornym) .

GsA_WN10 Punkty sprzedaży pamiątek przy Alei Jana Pawła II.
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Rekomendacje (1)

Góra Św. Anny jest wsią dobrze rozpoznawaną w regionie jako miejsce pielgrzymkowe,

nasyconą zabytkami o charakterze sakralnym. Co istotne, miejscowość posiada wiele

walorów nie związanych z życiem religijnym, a integralnie wpisanych w specyfikę wsi i jej

najbliższego otoczenia. Jest to z jednej strony dużym atutem, może być jednak, w przypadku

braku spójnego powiązania, problemem.

Do silnych stron oferty miejscowości (z perspektywy projektu najciekawszych wsi) jest

bogata infrastruktura pobytowa

i gastronomiczna. Niebagatelnym atutem jest doskonałe wkomponowanie w szerszą ofertę

Parki Krajobrazowego, Geoparku Krajowego i powiązanie z istniejącymi szlakami, trasami

przebiegającymi w najbliższym otoczeniu wsi.

Niewątpliwie do słabych stron Góry Św. Anny należy brak ładu przestrzennego w centralnej

części wsi (ulica Rynek i okolicy) – jako, że jest to ważny element struktury funkcjonalno-

przestrzennej miejscowości jego negatywny wizerunek w dużej mierze rzutuje na odbiór

całej miejscowości.

Analiza walorów oraz ocenionych cech miejscowości pozwala zaproponować następujące

działania w celu podniesienia atrakcyjności miejscowości i spełnieniu kryteriów stawianych

wsiom w ramach sieci najciekawszych wsi Polski:

1. Koniecznym jest poprawienie wyglądu, estetyki, funkcjonalności centralnej części wsi.

2. Większej troski wymaga kształtowanie jakości elewacji (kolorystyka oraz stan utrzymania)

– sugeruje się wprowadzenie spójnej kolorystyki.

3. Bezwzględnie należy zmienić wygląd punktów handlowych przy Alei Jana Pawła II – ich

obecna forma jest szpecąca.

4. Należy rozwinąć ofertę aktywnego wypoczynku.

5. Należy rozważyć opracowanie i wprowadzenie do sprzedaży pamiątek/produktów

odwołujących się do specyfiki obszaru – np. wykorzystanie nefelinitu tudzież innych skał,
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Rekomendacje (2)

(ciąg dalszy z poprzedniego slajdu)

6. Należy rozwiązać kwestię bezpiecznego dostępu do wybranych elementów trasy

udostępniającej walory wsi (głównie okolice Muzeum Czynu Powstańczego) i

przemieszczania się po trasie.

7. W związku z poprzednim punktem należy rozważyć, czy nie byłoby celowe

zmodyfikowanie trasy udostępniającej poprzez usunięcie Muzeum z punktów na trasie –

aspekt dziedzictwa historycznego związanego z Powstaniami Śląskimi może być

reprezentowany tylko przez Pomnik Czynu Powstańczego. Na odbiór trasy jako zbyt długiej

wpływa dodatkowo fragment wiodący wzdłuż drogi asfaltowej od muzeum do amfiteatru.

Należy w taki sposób trasę zmodyfikować aby bezpieczeństwo poruszania się po niej było

większe oraz aby nie było na niej tak długich „przestojów” (fragmentów mało interesujących,

stanowiących łącznik pomiędzy elementami). Kolejnym punktem, którego usunięcie można

rozważyć jest punkt widokowy znajdujący się na południe od miejscowości (dominujący

widok zakładów przemysłowych nie współgra ze zdefiniowanym powodem pobytu).

8. Koniecznym jest większe zadbanie o estetykę i wyposażenie przestrzeni publicznych. Jak

na miejscowość typowo turystyczną jest ono niewystarczające. Uwagę zwraca też brak

spójności pomiędzy zastosowanymi elementami (przykładowo – kosze na odpadki

niedopasowane do reszty elementów bądź ich całkowity brak). Należy rozważyć usunięcie

9. Zaleca się usunięcie reklam wielko i średnioformatowych (reklama zewnętrzna) z

centrum i całej strefy udostępniającej walory wsi – większość z nich nie wiąże się z ofertą

miejscowości i wyraźnie zaburza jej odbiór.

10. Zaleca się poprawienie wyglądu, przejrzystości serwisów WWW (idealną sytuacją byłoby

stworzenie jednego w pełni funkcjonalnego i nowoczesnego serwisu, który zawierałby

wszystkie niezbędne informacje dla przyjezdnych).

11. Oferta związana z warsztatami, wydarzeniami kulturalnymi powinna być w większej
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Uwagi i wnioski

Należy zwrócić uwagę, że Góra Św. Anny jest specyficzną wsią – powstała, rozwinęła się i

funkcjonuje obecnie dzięki funkcji sakralnej. Dlatego też, miejscowość ta nie ma charakteru

wiejskiego, co zaznacza się w wyglądzie zabudowy oraz jej bezpośredniego otoczenia. Stąd

też należy miejscowość traktować nie jako tradycyjna wieś, ale wieś o specyficznych

funkcjach z bogactwem treści możliwych do przekazania osobom odwiedzającym.

Jednym z poważnych kłopotów Góry Św. Anny jest bardzo bliski przebieg autostrady A4. Jej

sąsiedztwo wpływa na obniżenie jakości pobytu we wsi (głównie poprzez hałas). Jakiekolwiek

działania w zakresie minimalizacji wpływu ruchu samochodów na autostradzie zdają się

wykraczać poza możliwości sprawcze władz gminy czy sołectwa, stąd też jednym z

rozwiązań jest staranie się o wywarcie presji na podmiotach odpowiedzialnych w celu

stworzenia rozwiązań tłumiących hałas (np. pasy zieleni).
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Minimum 20,0 Średnia 52,3

Maksimum 78,8 Mediana 52,6

Rozstęp 58,8 Odchylenie 

standardowe

14,6

Ranking – wstępne wyniki badań
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Struktura – grupy oceny
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Metodyka badania prawidłowości 

 50 obiektów (50 wsi)

 39 cech (ocenianych aspektów)

 50 x 39 = 1950 obserwacji statyst.

 Metoda grupowania – k-średnich 

 Grupy utworzone wg podobieństwa –

tworzenie spójnych skupień
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Analiza skupień Najbardziej spójne grupy 

(wsie o największym wewnątrzgrupowym podobieństwie)
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Grupa 1 cechy Grupa II cechy

- słaby wizerunek wsi 

/zwłaszcza ład przestrzenny/

- słaby stan techniczny 

obiektów i otoczenia 

/grodzenia!/

- brak bazy noclegowej

- brak możliwości 

udostępnienia walorów wsi

- brak możliwości poznania 

specyfiki wsi  

- wybitny układ przestrzenny  

/spójność, atrakcyjność/

- wysoki walor zabudowy i 

kompozycji wsi

- obniżenie walorów 

wynikające z braku 

spójności ogrodzeń

- dobre powiązanie z 

otoczeniem

- łączność z innymi trasami 

/turystycznymi/

- dobre warunki poznawania 

specyfiki wsi

Wniosek: BRAK POTENCJAŁU Wniosek: POTENCJAŁ
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Regiony geograficzno-historyczne Polski

Kruszyniany

Międzygórze

Zalipie

Lubcza



Wieś z potencjałem do Sieci –

Kruszyniany



Lokalizacja i podstawowe dane

Liczba mieszkańców: 83 (2011 rok, NSP GUS)
Wysokość npm: 146 m npm 
Kraina fizjograficzna: Wysoczyzna Białostocka (843.33)
Znany fakt: wieś zasiedlona Tatarami w 1679 roku przez króla Jana III Sobieskiego
Strona www: www.kruszyniany.com.pl/; http://www.szlaktatarski.pl/kruszyniany; 
http://www.kruszyniany.pl/
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http://www.kruszyniany.com.pl/
http://www.szlaktatarski.pl/kruszyniany
http://www.kruszyniany.pl/


Plan/widok ogólny, obszar udostępnienia

Typ morfogenetyczny: ulicówka (wiedza ekspercka)
Wiek lokacji: I poł. XVI w.; we władaniu Tatarów od 1679 rok 
(mat. lokalne)
Wymiary/powierzchnia obszaru udostępniania: 860m x 640m / 
43,6 ha
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Powód pobytu
Kruszyniany – mała ojczyzna 
Tatarów Polskich

-Kultura i religia – unikalna możliwość 
w Polsce zapoznania się z kulturą 
tatarską 
i religią muzułmańską
-Kuchnia – możliwość skosztowania 
potraw tatarskich
-Osadnictwo – w wysokim stopniu 
zachowana zabudowa wsi 
wzbogacona obiektami związanymi z 
religią muzułmańską i kulturą tatarską
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KR_PP1. Oficjalne hasło 
Kruszynian.

KR_PP2. Mizar (cmentarz) w 
Kruszynianach.

KR_PP3. Zabudowa wsi 
Kruszyniany.



Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (1)
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Meczet w Kruszynianach – wpisany do 
rejestru Pomników Historii. Najstarszy 
muzułmański meczet drewniany z XVIII 
w., jeden z dwóch znajdujących się w 
Polsce. 

KR_WW1. Meczet w 
Kruszynianach (widok 
z punktu startowego). 



Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (2)
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Mizar – cmentarz 
muzułmański, również uznany 
za Pomnik Historii z wieloma 
starymi XVIII i XIX-wiecznymi 
nagrobkami. Cmentarz dalej 
jest wykorzystywany do 
pochówku Tatarów Polskich. 

KR_WW2. Mizar –
punkt 2.



Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (3)

65

Kuchnia tatarska – możliwość 
zapoznania się z odmiennymi 
smakami. Na kuchnię tatarską 
składają się potrawy 
wysokokaloryczne i proste 
w przygotowaniu. 

KR_WW3b. Babka ziemniaczana z 
wołowiną.

KR_WW3a. Podkładka pod 
zastawę 
z historią kuchni tatarskiej.



Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (4)
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KR_WW4. W gospodarstwie „Tatarska 
Jurta” – punkt 5.

Zrekonstruowana tatarska jurta 
mongolska. 



Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (5)
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Magia i egzotyka tatarskich imion, które można spotkać i usłyszeć wśród 
żyjących mieszkańców wsi, ale przede wszystkim widoczne są na 
nagrobkach zlokalizowanych na lokalnym mizarze. 

KR_WW5a-d. Nagrobki 
na mizarze



Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (6)

68

Duża aktywność w zakresie 
organizacji różnorodnych 
wydarzeń kulturalnych –
cykliczne Festiwale Kultury 
Tatarskiej, Sabantuj – Święto 
Pługa, warsztaty i inne. 

KR_WW8. Widok z trasy –
okolice kościoła.

KR_WW6. Płyty DVD z relacją ze 
święta Sabantuj w 2012 i 2013 
roku.



Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (7)
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Wysoki poziom ekumenizmu na małym 
obszarze – oprócz islamu, duże znaczenie 
religii prawosławnej oraz w mniejszym 
stopniu katolickiej

KR_WW7. Cerkiew pw. Św. Anny 
i cmentarz prawosławny w 

Kruszynianach.



Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (8)
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Struktura osadnicza – wieś o 
charakterze szeregówki, z dosyć 
gęstą zabudową i dobrze 
zachowaną strukturą 
siedliskową z zabudową 
mieszkaniową 
i zagrodową. 

KR_WW8. Zabudowa wsi – koło punktu 3. 



Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (9)
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Zabudowa wsi – w niewielkim 
stopniu przekształcona 
zabudowa mieszkaniowa i 
gospodarcza. 

KR_WW9. Siedlisko we wsi – w 
strefie wjazdowej od strony 

Krynek.



Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (10)
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Stary drzewostan na podwórzach, 
otwarte przestrzenie, niewielka 
odległość do pastwisk 
i otaczającego wieś lasu – bliski kontakt 
z przyrodą.

KR_WW10. Siedlisko we 
wsi – koło obiektów 

noclegowych.



Wieś z potencjałem do Sieci –

Zalipie



Lokalizacja i podstawowe dane

Liczba mieszkańców: 739 (Narodowy Spis Powszechny 2011)
Wysokość npm: 168 m. npm 
Kraina fizjograficzna: Nizina Nadwiślańska (512.41)
Znany fakt: konkurs „Malowana Chata” – najdłużej trwający konkurs w zakresie 
sztuki ludowej w Polsce 
(po raz pierwszy zorganizowany został w 1948 roku) 
Strona www: http://www.dommalarek.pl
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Powód pobytu

Tam gdzie domy zakwitają
– Zalipie
„Tam gdzie domy zakwitają –
Zalipie” to tytuł albumu
dokumentującego tradycję
zdobienia domostw w Zalipiu przez
miejscowe malarki. Tytuł tego
albumu streszcza najważniejsze
walory miejscowości oraz definiuje
powód pobytu, którym są
malowane domy i obejścia
gospodarskie, zdobione
charakterystycznymi dla Zalipia
motywami kwiatowymi.

ZA_PP2. Zagroda Felicji Curyłowej

ZA_PP3. Kaplica św. Błażeja

ZA_PP1. Malowany dom w Zalipiu



Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (1)

Domy i obejścia gospodarskie
zdobione motywami
kwiatowymi.
Najważniejszym walorem i
wyróżnikiem miejscowości,
dzięki któremu Zalipie jest
rozpoznawane w kraju oraz
zagranicą są malowane domy i
obejścia gospodarskie. Zwyczaj
przyozdabiania domów i
obejść motywami kwiatowymi
sięga końca XIX wieku.
Obecnie na terenie
miejscowości znajduje się
około 30 malowanych zagród.
Charakterystyczne dla Zalipia
motywy kwiatowe zdobią nie
tylko domy oraz budynki
gospodarskie, ale także inne
obiekty i elementy małej
architektury. Motywami
kwiatowymi pokryte są
ponadto wszystkie budynki
użyteczności publicznej oraz
wnętrze parafialnego kościoła.

ZA_WW1a. Malowany dom w Zalipiu



Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (1)

ZA_WW1b. Ule zdobione charakterystycznymi 
motywami kwiatowymi

ZA_WW1c. Malowana 
kapliczka



Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (1)

ZA_WW1d. Malowany kwietnik
ZA_WW1e. Malowana 

studnia



Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (1)

ZA_WW1f. Fragment malowanej zagrody w Zalipiu
ZA_WW1g. Malowana grill 

ogrodowy



Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (2)

Wnętrze kościoła parafialnego
pokryte tradycyjnymi
motywami kwiatowymi.
Wnętrze kościoła parafialnego
p.w. św. Józefa w Zalipiu
zostało przyozdobione
charakterystycznymi dla
miejscowości motywami
kwiatowymi. Malowanie
świątyni rozpoczęto w 2008
roku z inicjatywy dyrektor
Domu Malarek. W malowanie
kościoła aktywnie włączyły się
zalipiańskie malarki i
parafianie. Warto podkreślić, iż
w kościele urządzona została
kaplica św. Błażeja w stylu
zalipiańskim (dzieło malarek z
Zalipia). We wnętrzu kaplicy
podziwiać można szaty
liturgiczne haftowane
motywami kwiatowymi. W
ciągu dnia kościół parafialny
jest otwarty dla mieszkańców i
turystów.

ZA_WW2a. Wnętrze kaplicy św. Błażeja w kościele 
parafialnym w Zalipiu

(dzieło malarek z Zalipia)



Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (2)

ZA_WW2b. Szaty liturgiczne haftowane motywami 
kwiatowymi znajdujące się w kaplicy św. Błażeja w 

kościele w Zalipiu

ZA_WW2c. Wnętrze kościoła 
zdobione motywami 

kwiatowymi (widok na chór)



Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (3)

Zagroda Felicji Curyłowej.
Zagroda Felicji Curyłowej (filia
Muzeum Okręgowego w
Tarnowie) to lokalne muzeum
poświęcone wybitnej malarce
zalipiańskiej. Felicja Curyłowa
była jedną z pierwszych
uczestniczek konkursu
„Malowana Chata”, a jej
zagroda jeszcze za życia
artystki cieszyła się bardzo
dużym zainteresowaniem
turystów. We wnętrzu domu
mieszkalnego zachowane
zostało oryginalne
wyposażenie z czasów życia
malarki (meble, przedmioty
codziennego użytku). W
sąsiednim budynku znajduje
się wystawa poświęcona
artystce oraz sala warsztatowa.
W zagrodzie funkcjonuje także
sklep z pamiątkami. W
muzeum odbywają się
warsztaty plastyczne. Zagroda
(dom, stajnia, stodoła i
studnia) wpisana została do
rejestru zabytków. Warto

ZA_WW3a. Wnętrze domu mieszkalnego w Zagrodzie 
Felicji Curyłowej



Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (3)

ZA_WW3b. Wystawa poświęcona Felicji Curyłowej ZA_WW3c. Wyposażenie 
domu

w Zagrodzie Felicji Curyłowej



ZA_WW4. Drewniany dom w pobliżu Zagrody Felicji 
Curyłowej

(chata biedacka przeniesiona z innej części 
miejscowości) 

Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (4)

Drewniana zabudowa.
Pomimo, iż jedynym obiektem
wpisanym do rejestru
zabytków jest Zagroda Felicji
Curyłowej, na terenie Zalipia
znajduje się wiele przykładów
drewnianej zabudowy (domy
oraz budynki gospodarskie),
która stanowią istotny walor
miejscowości. Zdecydowana
większość drewnianych
budynków jest utrzymana w
dobrym stanie technicznym.



Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (5)

Dom Malarek w Zalipiu.
Dom Malarek w Zalipiu
(pełniący funkcję Gminnego
Ośrodka Kultury) to ośrodek
pracy twórczej, którego
działalność odgrywa ważną
rolę dla kultywowania oraz
promowania lokalnego
dziedzictwa kulturowego,
jakim jest charakterystyczna
dla Zalipia tradycja malowania
domów i obejść
gospodarskich. Dom Malarek
sprawuje opiekę nad twórcami
ludowymi, organizuje
warsztaty plastyczne oraz
konkursy i wydarzenia
kulturalne (jest m.in.
współorganizatorem konkursu
„Malowana Chata”). Ponadto
w Domu Malarek funkcjonuje
punkt informacji turystycznej
oraz sklep z pamiątkami
(produkty własnoręcznie
zdobione przez zalipiańskie
malarki). Przestrzeń wokół
obiektu została
zagospodarowana z myślą o

ZA_WW5a. Wystawa prac młodych twórców oraz 
pokonkursowa wystawa fotograficzna malowanych 

zagród w Domu Malarek w Zalipiu



Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (5)

ZA_WW5b. Sklep z pamiątkami w Domu Malarek w 
Zalipiu

ZA_WW5c. Mieszkanki 
Zalipia podczas pracy w 

Domu Malarek



Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (6)

Izba regionalna oraz
całoroczna szopka
bożonarodzeniowa.
W Zalipiu znajduje się izba
regionalna oraz całoroczna
szopka bożonarodzeniowa
(wykonana w
charakterystycznym dla wsi
stylu malarskim). Izba
regionalna i szopka
bożonarodzeniowa stanowią
własność prywatną, niemniej
jednak są chętnie
udostępniane turystom. Na
ekspozycję izby regionalnej
składają się przedmioty oraz
narzędzia codziennego użytku,
które służyły mieszkańcom w
minionych czasach.

ZA_WW6a. Wnętrze całorocznej szopki 
bożonarodzeniowej w Zalipiu



Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (6)

ZA_WW6b. Eksponaty zgromadzone w prywatnej izbie 
regionalnej (1)

ZA_WW6c. Eksponaty 
zgromadzone

w prywatnej izbie regionalnej 
(2)



Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (7)

Konkurs „Malowana Chata”.
Konkurs „Malowana Chata”
jest najważniejszym
wydarzeniem w Zalipiu.
Przedmiotem konkursu jest
wyłonienie najpiękniej
pomalowanej zagrody. Jest to
najdłużej trwający konkurs w
zakresie sztuki ludowej w
Polsce (po raz pierwszy został
zorganizowany w 1948 roku).
Wydarzenie to odgrywa bardzo
ważną rolę dla kultywowania
tradycji malowania domów
oraz promowania lokalnego
dziedzictwa kulturowego. Data
konkursu jest ruchoma
(odbywa się po uroczystości
Bożego Ciała). W 2014 roku
odbyła się już 51 edycja tego
wydarzenia. Corocznie przed
konkursem na terenie
miejscowości odnawiane są
malowidła zdobiące domy i
obejścia gospodarskie. Konkurs
gromadzi wielu uczestników (z
samego Zalipia oraz
sąsiadujących wsi), jak również

ZA_WW7. Wnętrze jednego z domów w Zalipiu 
przyozdobione charakterystycznymi dla miejscowości 

motywami kwiatowymi



Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (8)

Estetyczne zagospodarowanie
otoczenia budynków
(podwórza i ogrody).
Otoczenie zdecydowanej
większości domów w Zalipiu
jest uporządkowane oraz
estetycznie zagospodarowane.
Elementy małej architektury
(np. studnie, kwietniki) w
otoczeniu domów również
pokrywane są motywami
kwiatowymi, co tworzy spójną
całość z malowanymi domami
oraz budynkami
gospodarskimi. Równocześnie
malowane elementy małej
architektury uatrakcyjniają
otoczenie budynków oraz
przestrzeń całej wsi. Warto
podkreślić, że w miejscowości
organizowany był konkurs na
najlepiej zadbane podwórze,
służący podniesieniu estetyki
otoczenia budynków.

ZA_WW8. Fragment otoczenia jednego z domów w 
Zalipiu



Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (9)

Naturalny krajobraz wiejski.
Ze względu na znaczne
oddalenie od głównych
ośrodków miejskich (położenie
poza strefami suburbanizacji)
Zalipie w dużym stopniu
zachowało naturalny krajobraz
wiejski. Rozproszona
zabudowa (w tym także
zabudowa zagrodowa) wraz
polami i zielenią (m.in. wierzby
rosnące przy drogach) tworzą
spójną i harmonijną całość.
Przejawem naturalności
wiejskiego krajobrazu w Zalipiu
są również zwierzęta
gospodarskie (kaczki i kury),
chodzące swobodnie po
obejściach zagród. Naturalny
krajobraz wiejski z elementami
przyrodniczymi (m.in.
przydrożne wierzby) zasługuje
na szczególne podkreślenie
jako jeden z istotnych walorów
Zalipia.

ZA_WW9a. Naturalny krajobraz wiejski Zalipia z 
przydrożnymi wierzbami



Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (9)

ZA_WW9b. Fragment obejścia jednej z zagród w 
Zalipiu

ZA_WW9c. Elementy 
przyrodnicze wewnątrz 

miejscowości



Walory wsi – spostrzeżenia eksperta (10)

Ogólny wizerunek
miejscowości.
Wizerunek miejscowości
sprawia bardzo dobre
wrażenie. Głównym
wyróżnikiem wsi są oczywiście
malowane domy oraz obejścia
gospodarskie, które odgrywają
zasadniczą rolę dla
kształtowania wizerunku
miejscowości. Niemniej jednak
elementami dopełniającymi są
naturalny krajobraz wiejski i
estetycznie utrzymane
otoczenia budynków. Całość
tworzy spójną i harmonijną
całość. W przestrzeni
miejscowości pojawiają się co
prawda nowe budynki,
odstające pod względem
formy i kolorystki od
malowanych domów, ale ich
obecność nie jest
przytłaczająca. Tym samym w
przypadku Zalipia możemy
mówić o względnie wysokim
poziomie harmonii oraz ładu
przestrzennego.

ZA_WW10. Fragment obejścia jednej z zagród w Zalipiu



Wieś z potencjałem do Sieci 

– Międzygórze



Lokalizacja i podstawowe dane

Liczba mieszkańców: 512 os (2011 r. według NSP 2011 – Główny Urząd Statystyczny)

Wysokość npm: 620 m npm

Kraina fizjograficzna: Mezoregion Masyw Śnieżnika (332.62)

Znany fakt: XIX wiek (1840 r.) – docenienie walorów Międzygórza przez Mariannę Orańską i rozwój infrastruktury 

turystycznej Mędzygórza i okolic

Strona www: domiedzygorza.pl
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Powód pobytu
Obecnie wieś nie posiada hasła reklamowego ani sloganu. Dawniej

funkcjonowało pod określeniem „Perła Sudetów”. Jednym

z podanych wstępnie rozważanych było „Międzygórze prawdziwy

smak Sudetów”.

Mieszkańcy jako powód pobytu w pierwszej kolejności wymieniają otoczenie

– piękno przyrody oraz czyste powietrze. Zwracają również uwagę na

możliwość poznania unikalnej w skali regionu zabudowy w stylu tyrolskim.

Przedstawiciele społeczności lokalnej podkreślają, że specyfika Międzygórza –

istota jej atrakcyjności idealnie wkomponowuje się w trend „slow tourism”.

MG_PP1

Okolice pensjonatu „Alpejski Dwór” w centralnej części ul. Sanatoryjnej
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Walory wsi - spostrzeżenia 

ekspertów (1)

Niezaprzeczalnym walorem Międzygórza jest jego otoczenie przyrodnicze

(m.in. Śnieżnicki Park Krajobrazowy, Rezerwat Przyrody Śnieżnik Kłodzki,

Rezerwat Krajobrazowy Wodospad Wilczki), położenie wśród lasów oraz

strumienie przepływające przez samą wieś jak i znajdujące się w jej

bezpośrednim sąsiedztwie . Otoczenie jest integralną częścią definiującą

klimat wsi – co ważne, zabudowa jest w nie płynnie i harmonijnie wpisana.

MG_WW1

Wodospad Wilczki
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Walory wsi - spostrzeżenia ekspertów (2)

Zabytkowy  drewniany kościół pod wezwaniem Św. Józefa. Zbudowany w latach 1740-1742, następnie przebudowany w roku 1920; wnętrze 

w stylu barokowo-rokokowym.

MG_WW2 Kościół Św. Józefa – widok od ulicy Wojska Polskiego.
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Walory wsi - spostrzeżenia ekspertów (3)

Bogactwo i różnorodność tras pieszych, rowerowych, konnych (Sudecki Szlak Konny) oraz narciarstwa biegowego wiodących

bezpośrednie przez Międzygórze. Do głównych tras należy zaliczyć: Szlak narciarstwa biegowego im. M. Zdarsky'ego , Transgraniczny Szlak

Królewny Marianny Orańskiej, cztery szlaki turystyczne PTTK, Droga Św. Jakuba, Szlak Błogosławionego ks. Gerharda Hirschefeldera, szlaki

wiodące do Ogrodu Bajek..

MG_WW3 Szlak wiodący do Ogrodu Bajek
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Walory wsi - spostrzeżenia ekspertów (4)

Unikatowa architektura, duże nasycenie, niewielki zakres przekształceń. W Międzygórzu licznie występują budynki reprezentujące styl ludowy

budownictwa tyrolskiego – powstałe głównie w XIX/początku XX wieku Do zabytków zaliczyć można m.in. DW Gigant, DW Janówka, DW

Mimoza, (1-7), DW Sarenka, DW, Stokrotka.

MG_WW4 DW Gigant, ul. Sanatoryjna
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Walory wsi - spostrzeżenia ekspertów (5)

Miejsca przeznaczone dla turystów (duża ilość ławek, publiczny szalet, parkingi itp.), ale także ogólna dbałość o wizerunek miejsc wspólnych i

aktywność lokalnej społeczności. Miejsca te doskonale komponują się z otoczeniem – wzgórzami oraz potokami Wilczki i Bogorja.

MG_WW5 Przestrzeń wspólna wzdłuż ul. Sanatoryjnej
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Walory wsi - spostrzeżenia ekspertów (6)

Międzygórze od XIX wieku rozwiało się jako kurort – powstawały liczne pensjonaty oraz ośrodek leczenia chorób płuc. Specyfika rozwoju

miejscowości (wieś letniskowa) jest ściśle związana z jej atrakcyjnością i walorami przyrodniczo-klimatycznymi. Jest to więc miejscowość o ściśle

określonej funkcji, o bogatym zapleczu i ofercie pobytowej.

MG_WW6 Pensjonat i restauracja „Alpejski Dwór”
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Walory wsi - spostrzeżenia ekspertów (7)

Usytuowanie wsi w obrębie masywu Śnieżnika. Sama bliskość tej jednej z najatrakcyjniejszych gór polskich Sudetów wpływa na

podniesienie walorów Międzygórza. Dodatkowo położenie w głęboko wciętej w masyw Śnieżnika dolinie dwóch potoków przekłada się na

bogactwo widoków dostępnych zarówno z wnętrza wsi, jak i okolicznych punktów widokowych..

MG_WW7 Widok na ul. Śnieżną
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Walory wsi - spostrzeżenia ekspertów (8)

Duże możliwości w zakresie usług i produktów regionalnych – obecnie element nie w pełni wykorzystany, z dużym potencjałem

MG_WW8 Sentencja napisana na drewnie – interesująca pamiątka możliwa do nabycia w Międzygórzu

104



Walory wsi - spostrzeżenia ekspertów (9)

Ciekawe imprezy cykliczne (m.in. Międzynarodowy Zjazd na Saniach Rogatych) oraz organizowane regularnie atrakcje dla turystów, takie jak

kuligi oraz możliwość zwiedzania miejscowości bryczką.

MG_WW9 Przejazd bryczką ul. Sanatoryjną
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Walory wsi - spostrzeżenia ekspertów (10)

Bardzo duży potencjał samej wsi jak i jej otoczenia do utworzenia oferty warsztatów (m.in. artystycznych – fotograficznych, malarskich itp.) 

oraz gier terenowych.

MG_WW10 Widok na okolice Międzygórza
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Wieś bez potencjału do Sieci 

– Lubcza
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Walory wsi wg KOM – negatywy (1)

Ogólny wizerunek - aspekt I A1.1.2

Ocena nieodpowiednia - 0 pkt

Miejscowość jest zaniedbana. Infrastruktura

techniczna: drogi i chodniki są w złym stanie.

Wieś, o wysokich walorach przyrodniczych,

szpecą: naziemna linia energetyczna,

zabudowa wielorodzinna, bloki i garaże.

Panuje nieład architektoniczny. Remont

pałacu w pewnym stopniu podniesie estetykę

Lubczy, wciąż jednak walory zespołu

parkowo-pałacowego będą zakłócane przez

bezpośrednio sąsiadującą wielką fermę bydła

.

LB_WN1a.Współczesna zabudowa Lubczy, widok z 
punktu startowego

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

Ocena nieodpowiednia - 0 pkt

Wieś nie posiada wyraźnie wyodrębnionego centrum. A miejsce określane przez

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

świadomości mieszkańców punktem centralnym jest szkoła z dużym boiskiem. Tam

odbywają się okazjonalne spotkania. Nie ma wyznaczonych parkingów - mieszkańcy

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

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

chwili obecnej stan zagospodarowania tego miejsca jest zły.

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

Stan techniczny, zakres przekształceń - kolorystyka, materiały,

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

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

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

rozmaite style budownictwa (wielorodzinne, socrealistyczne, wiejska drewniana

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

przestrzeni wsi.

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

W Lubczy, oprócz dwóch

nieoznakowanych „nieformalnych”

parkingów, brak miejsc

dedykowanych przejezdnym.

Nie ma ławek, wiat dla turystów

ani żadnych tablic informujących o

walorach wsi.

Jedyne przejście dla pieszych

(prowadzące do wejścia na teren

szkoły) oznakowane jest znakiem

drogowym- nie ma jednak śladu

po białych pasach na jezdni (brak

zebry).

PARKINGI

Miejsca dedykowane przyjezdnym – aspekt IB3

Ocena nieodpowiednia - 0 pkt

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

Ocena nieodpowiednia – 0 pkt

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

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

startowego zlokalizowana jest wielka ferma bydła . Miejsca parkingowe były

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

z informacjami turystycznymi.

Punkt początku 
trasy: brama 
wejściowa do 
pałacu

LB_WN5b.Okolice miejsca początku trasy

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

Ocena nieodpowiednia - 0 pkt

We wsi nie ma specjalnie zaadresowanych dla turystów miejsc spoczynkowych

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

Dawniej czynny był także niewielki „bar”.

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

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

Ocena nieodpowiednia – 0 pkt

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

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

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

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

promowana jedynie poprzez artystyczną działalność Kapeli Ludowej z Lubczy oraz

Stefana Wyczyńskiego.

LB_WN7.Tablica informacyjna 
we wsi
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Walory wsi wg KOM – negatywy (8)

Wydarzenia

organizowane

cyklicznie lub

okazjonalnie – aspekt

II 3.3.1

Ocena

nieodpowiednia - 0

pkt

Z opowieści wynika, że

miejscowość posiada

duże tradycje w zakresie

twórczości kapel

ludowych. Niestety

współcześnie na terenie

Lubczy nie organizuje się

żadnych imprez

promujących twórczość

muzyczną mieszkańców

(wszelkie działania mają

miejsce w Centrum

Kultury w Jeżowie?)

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

Działania artystyczne, warsztaty, gry terenowe – aspekt II 3.3.2

Ocena nieodpowiednia - 0pkt

Mimo istniejącego potencjału tkwiącego w wiejskim dziedzictwie kulturowym (znany

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

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

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

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

posiadany przez nią potencjał, stanowi jej dużą słabość.

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

Propagowanie wiejskich wartości - jakość i atrakcyjność miejsc

udostępnionych – aspekt III.1

Ocena nieodpowiednia - 0 pkt

Poza możliwością

podziwiania (przez

ogrodzenie) zabytkowego

parku przypałacowego, na

terenie Lubczy nie ma miejsc

udostępnianych turystom, w

których propagowane są

wiejskie wartości.

Działalność lokalnego twórcy

ludowego nie jest w żaden

sposób dla turysty

zaakcentowana. W

miejscowości nie ma żadnej

informacji na temat kapel

ludowych, które są

miejscowym wyróżnikiem.

Koncerty i uroczystości

promujące kapelę ludową z

Lubczy odbywają się w

sąsiednich, większych

miejscowościach. Turysta ma

jedynie możliwość

obserwowania życia

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



Wnioski
 Bardzo duże regionalne zróżnicowanie

 Szansa dla peryferii

 Niedobory infrastrukturalne i degradacja substancji materialnej

 Ożywienie społeczne – nowa „wiejskość”

 Wsie bez potencjału łączy degradacja dziedzictwa materialnego i 

jeszcze większa apatia społeczna

 Różne warianty potencjału – zróżnicowany rozkład wartości cech

 Czynniki rozwoju i odnowy:

- atrakcyjny układ przestrzenny;

- świadomość walorów i dobrze zdefiniowany pobyt;

- instytucje historycznego trwania i współczesne nośniki narracji;

- baza noclegowa i dedykowana przyjezdnym;

- wpisanie w otoczenie naturalne i funkcjonalne /region 

turystyczny/. 


