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Sieć Najciekawszych Wsi (SNW)  
to markowy produkt turystyki wiejskiej

❑ Wsie Sieci wyróżnia wysoka wartość zasobów 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego, 
krajobrazowego. 

❑ Miejsca udostępnione najpełniej wyrażają te wartości 
❑ Prezentacja walorów  opiera się na  opowieści oraz  

wysokich standardach tworzenia oferty miejscowości. 
❑ Projekt rozwijany jest pod hasłem: 

„Na drodze do odkryć” jako obejmująca kraj  
„opowieść o wartościach wiejskiego dziedzictwa”.

Miejsca Ciekawe  są logicznym 
rozwinięciem koncepcji SNW 



Siła tradycji. Na wołoskim szlaku
Gmina Istebna



ANTONIN

Istebna, gm. Istebna, woj. śląskie
Chata Kawuloka



10  
Stolica Krainy w Kratę 

Gmina Słupsk



ANTONIN

Swołowo, gm. Słupsk, woj. 
pomorskie
Muzeum Kultury Ludowej Pomorza
– Zagroda Albrechta



10  
Tam gdzie domy zakwitają

Gmina Olesno



ANTONIN

Zalipie, gm. Olesno, woj. małopolskie
Zagroda Felicji Curyłowej 



10  
Tu legendy oddychają poezją i smakują pstrągiem!

Gmina Janów



ANTONIN

Złoty Potok, gm. Janów, woj. śląskie
Muzeum Regionalne im. 
Zygmunta Krasińskiego



Miejsca Ciekawe 
to obiekty:

❑ poznawczo cenne, o olbrzymim

potencjale narracji o obszarach wiejskich
- dowodzą ich wartości i znaczenia;

❑ różnorodne co do swej natury (budynki,
budowle, urządzone przestrzenie
otwarte, trasy), są fragmentem wsi lub
leżą poza nią (także w granicach
administracyjnych miast, gdy genezą, bądź
swym charakterem, prezentują walory /
potencjał obszarów wiejskich)

❑udostępnione do zwiedzania lub
pobytu.

1.  Dziedzictwo kulturowe, przemysłowe, przyrodniczo -
krajobrazowe.
2. Upamiętnienie ważnych postaci, wydarzeń 
historycznych, przemian społ. – polit., które wywarły 
wpływ na obszary wiejskie.
3. Przykład zjawisk, przemian dawnych lub 
współczesnych zachodzących na obszarach wiejskich.
4. Obiekt edukacji / nabywania umiejętności w 
oparciu o specyfikę wsi.
5. Zachowanie specyfiki, podtrzymywanie tradycji wsi 
(wytwarzanie, sprzedaż produktów, usług, organizacja 
wydarzeń).
6.   Rozwiązanie wzorcowe, innowacyjne dla rozwoju 
obszarów wiejskich. 



Miejsca Ciekawe 
to obiekty:

❑ poznawczo najcenniejsze, o olbrzymim
potencjale narracji o obszarach wiejskich -
dowodzą ich wartości i znaczenia;

❑ różnorodne co do swej natury, są
fragmentem wsi lub leżą poza nią (także w
granicach administracyjnych miast, gdy
genezą, bądź swym charakterem,
prezentują walory / potencjał obszarów
wiejskich)

❑ udostępnione do zwiedzania lub
pobytu.

Dziedzictwo kulturowe, przemysłowe, przyrodniczo -
krajobrazowe.
Upamiętnienie ważnych postaci, wydarzeń historycznych, 
przemian społ. – polit., które wywarły wpływ na o.w.
Przykład zjawisk, przemian dawnych lub współczesnych 
zachodzących na obszarach wiejskich.
Obiekt edukacji / nabywania umiejętności w oparciu o 
specyfikę wsi.
Zachowanie specyfiki, podtrzymywanie tradycji wsi.
Rozwiązanie wzorcowe, innowacyjne dla rozwoju 
obszarów wiejskich. 

Wykreowanie Miejsca Ciekawego leży w granicach możliwości 
niemal każdej gminy !



ANTONIN

Miejsca Ciekawe 
PRZYKŁADY



ANTONIN

Jaworzynka, gm. Istebna, woj. śląskie
Muzeum na Grapie  



ANTONIN

Koniaków, gm. Istebna, woj. śląskie
Ochodzita 895 m n.p.m.



ANTONIN

Koniaków, gm. Istebna, woj. śląskie
Ochodzita 985 m n.p.m



ANTONIN ANTONIN

Koniaków, gm. Istebna, woj. śląskie
Centrum Pasterskie



ANTONIN

Koniaków, gm. Istebna, woj. śląskie
Centrum Koronki Koniakowskiej     



ANTONIN

Bełk, gm. Czerwonka – Leszczyny, woj. 
śląskie
Śladami Przeszłości – dzieje 
cmentarza przy zabytkowym kościele



ANTONIN ANTONIN

Bełk, gm. Czerwonka – Leszczyny, woj. 
śląskie
Śladami Przeszłości – dzieje 
cmentarza przy zabytkowym kościele



ANTONIN

Żelazno, gm. Kłodzko, woj. dolnośląskie
Lapidarium 



ANTONIN

Żelazno, gm. Kłodzko, woj. dolnośląskie
Lapidarium 



ANTONIN

Żelichowo - Cyganek, gm. Nowy Dwór Gdański, woj. 
pomorskie
Kościół św. Mikołaja, Dom podcieniowy, 
Cmentarz 11 wsi – lapidarium sztuki 
sepulkralnej, przystań (kat.1, 3 i 4) 
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Cmentarz 11 wsi – lapidarium sztuki 
sepulkralnej, przystań 



ANTONIN ANTONIN

Żelichowo - Cyganek, gm. Nowy Dwór 
Gdański
Kościół św. Mikołaja, Dom podcieniowy, 
Cmentarz 11 wsi – lapidarium sztuki 
sepulkralnej, przystań 



ANTONIN

Żelichowo - Cyganek, gm. Nowy Dwór 
Gdański
Kościół św. Mikołaja, Dom podcieniowy, 
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ANTONIN ANTONIN

Żelichowo - Cyganek, gm. Nowy Dwór 
Gdański
Kościół św. Mikołaja, Dom podcieniowy, 
Cmentarz 11 wsi – lapidarium sztuki 
sepulkralnej, przystań 



ANTONIN ANTONIN

Kamionka, gm. Nidzica, woj. warmińsko –
mazurskie
Garncarska Wioska
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Garncarska Wioska



ANTONIN ANTONIN

Kamionka, gm. Nidzica, woj. warmińsko –
mazurskie

Garncarska Wioska



ANTONIN

Pszczyna, gm. Pszczyna, woj. śląskie
Skansen – Zagroda Wsi Pszczyńskiej  
(kat. 1 i 5)



ANTONIN

Ruda Sułowska, gm. Milicz, woj. dolnośląskie
Muzeum Tradycji Rybactwa Stawów 
Milickich 



ANTONIN

Konary, gm. Przeworno, woj. dolnośląskie
Folwark majątku Konary



ANTONIN

Gródek, gm. Hrubieszów, woj. lubelskie
Wieża widokowa – Błonia 
nadbużańskie  



ANTONIN

Cekcyn, gm. Cekcyn, woj. kujawsko -
pomorskie
Amfiteatr – centrum kultury 
borowiackiej 



ANTONIN

Wieprz, gm. Wieprz, woj. małopolskie
Muzeum Świni



ANTONIN

Taczów, gm. Zakrzew, woj. łódzkie
Park Historyczny – Rycerze Bogurodzicy



ANTONIN

Pyzdry, gm. Pyzdry, woj. wielkopolskie
Granica zaborów (kat. 3 i 
4)



Miejsca Ciekawe –
jak wykreować?

➢ rozpoznanie zasobów
• ustal wyróżniki - ich hierarchię

i rangę
• określ ich walory poznawcze

➢ dodawanie wartości / oferta
• ustal przesłanie, kluczowy

komunikat
• zbuduj opowieść miejsca
• zadbaj o status miejsca
• uatrakcyjnij
• optymalnie udostępnij

➢ Informuj i promuj
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44

natura / geneza miejsca specyfika 
obszaru

Wykreowane 
(poprojektowe)
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I
nowa tożsamość

Konstytutywne



Miejsca Ciekawe –
jak wykreować?
➢ rozpoznanie zasobów
• ustal wyróżniki - ich hierarchię
• i rangę
• określ ich walory poznawcze

➢ dodawanie wartości / oferta
• ustal przesłanie, kluczowy

komunikat
• zbuduj opowieść miejsca
• zadbaj o status miejsca
• uatrakcyjnij
• optymalnie udostępnij

➢ Informuj i promuj



Miejsca Ciekawe –
jak wykreować?

przesłanie, kluczowy komunikat

Pałac i Folwark 
Galiny
Stadnina koni
Eulenbergowie
Pisa

Odrodzony raj Eulenbergów.   Eulenbergów raj nie utracony
Przystanek nad rzeką historii.  Nad Pisą u Eulenbergów
Taki Folwark się zdarza raz!
Z historią na postoju.   Postój, który nie znudzi.



Miejsca Ciekawe –
jak wykreować?

przesłanie, kluczowy 
komunikat 

Pałac i Folwark 
Galiny
Stadnina koni
Eulenbergowie
Pisa

Popas z historią Bez koń kurencyjne Galiny



Miejsca Ciekawe –
jak wykreować?

➢ rozpoznanie zasobów
• ustal wyróżniki - ich hierarchię
• i rangę
• określ ich walory poznawcze

➢ dodawanie wartości / oferta
• ustal przesłanie, kluczowy

komunikat

• zbuduj opowieść miejsca
• zadbaj o status miejsca
• uatrakcyjnij
• optymalnie udostępnij

➢ Informuj i promuj

Ja tu żech je na 
dole, To joł

przeta Hajdla.
A ci na wirchu

to Frida i Ziguś.

Szlak Gąski

Kluczowy komunikat / hasło /slogan:
Podążaj za Gąską,  poznasz historię 
Gąsiorowic.

Treść przesłania / opowieści:
Gąsiorowice niegdyś słynęły z tego, iż 
niemalże w każdym gospodarstwie 
było stado gęsi, które często można 
było spotkać na tutejszych stawach. 
Kiedy wszystkie domostwa wypasały 
gęsi, stawy robiły się białe, a z daleka 
już można było słyszeć gęganie. 
Obecnie gęsi zachowały się w 
nielicznych gospodarstwach. Ażeby 
upamiętnić dziedzictwo historyczne i 
kulturowe wsi powstał Szlak Gąski. 
Podążając za gąską zagłębiamy się w 
wiejskość, jej historię i piękno przyrody.
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SZLAK GĄSKI

ZGŁOSZENIE do Sieci Najciekawszych Wsi

Ilustracja fotograficzna (2-6 fot.)
Bo po prołwdzie to je 

tak, ta po lewyj to 
Tonik, po prowyj to 
Maksymilian tak by 
mi zdołwoł, a joł to 

Franc.
Witojcie u nołs.



ANTONIN

Pyzdry, gm. Pyzdry, woj. wielkopolskie
Granica zaborów



Miejsca Ciekawe –
jak wykreować?

➢ rozpoznanie zasobów
• ustal wyróżniki - ich hierarchię
• i rangę
• określ ich walory poznawcze

➢ dodawanie wartości / oferta
• ustal przesłanie, kluczowy

komunikat
• zbuduj opowieść miejsca
• zadbaj o status miejsca
• uatrakcyjnij
• optymalnie udostępnij

➢ Informuj i promuj

GOEOPARK Owadów - Brzezinki



ANTONIN ANTONIN

Żelichowo - Cyganek, gm. Nowy Dwór 
Gdański
Kościół św. Mikołaja, Dom podcieniowy, 
Cmentarz 11 wsi – lapidarium sztuki 
sepulkralnej, przystań 
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Miejsca Ciekawe –
korzyści

➢ Formalne potwierdzenie jakości i wieloaspektowej atrakcyjności - istotna
rekomendacja, że dane miejsce warto, a nawet powinno się odwiedzić.

➢ Wzmocnienie wizerunku (marki) miejsca - potwierdzenie jego rangi jako lokalnego
lub regionalnego wyróżnika obszarów wiejskich lub impuls by taką rolę zaczęły
pełnić.

➢ Możliwość sieciowej współpracy w zakresie metodyki udostępniania walorów,
formułowania i promocji oferty.

➢ Większa zdolność do angażowania podmiotów wspierających rozwój turystyki
wiejskiej oraz pozyskiwania środków na drodze projektowej.



Czekamy na zgłoszenia Dziękuję za 
uwagę !!!


