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Wstęp  

 

Koncepcja „Najpiękniejszych Wsi“ jest jedną z odpowiedzi na problemy z jakimi 

borykają się obszary wiejskie w wielu krajach Europy, takie jak postępujący proces utraty 

pierwotnego charakteru wsi, wyludnianie się i wynikające z tego trudności z utrzymaniem 

infrastruktury (instytucji użyteczności publicznej, zaopatrzenia) oraz utrzymujący się wciąż 

niższy poziom życia mieszkańców wsi niż mieszkańców miast.  

Sieć wsi - najpiękniejszych reprezentantów danego regionu lub kraju, pozwala na 

pokazanie specyfiki  obszaru. Z tego powodu pomysł francuski znalazł  wielu naśladowców. 

Na tym przykładzie można pokazać pozytywy wynikające z uczestnictwa w  sieci. To szansa 

by kultywowanie wiejskości i zachowanie wiejskiego dziedzictwa kulturowego było drogą 

rozwoju najcenniejszych miejscowości. Nie oznacza to urządzania skansenów, przeciwnie, to 

sposób na uzyskanie pełnych życia i możliwości rozwoju jednostek osadniczych, przyjaznych 

dla mieszkańców i gości z zewnątrz.  

Niniejsze opracowanie zawiera propozycję wykorzystania walorów kulturowych, 

przyrodniczych, krajobrazowych oraz ładu przestrzennego na rzecz rozwoju turystyki 

wiejskiej w Polsce. Jest adresowane do grupy wsi, które nadal dysponują takimi walorami 

oraz miejscowości gdzie walory te można przywrócić. Tworzenie sieci miejscowości  

o rozpoznawalnej marce oraz dających gwarancję pobytu o wysokim poziomie atrakcyjności  

i jakości usług, ma stać się realną strategią rozwoju dla sołectw, które podejmą staranie   

o spełnienie kryteriów uczestnictwa. Wsparcie  gmin rekomendujących wsie do uczestnictwa 

w sieci Najpiękniejszych Wsi ułatwi osiągnięcie wymaganych standardów oraz promocję 

marki.  Ponadto stworzy platformę wymiany doświadczeń i rozwiązań na rzecz rozwoju 

obszarów wiejskich. 

Równorzędnym celem jest zachowanie cennych zasobów dziedzictwa kulturowego  

i krajobrazu w obrębie miejscowości, w szczególności  historycznych centrów, wobec 

niemożności zapanowania nad postępującymi procesami urbanizacji (rozproszonej na 

terenach o niskim zaludnieniu i skoncentrowanej w obszarach podmiejskich i wzdłuż 

głównych ciągów komunikacyjnych) oraz modernizacji, zakładającej prymat 

unowocześnienia  bez względu na występujące wartości
1
.  

                                                           
1
 Szybki postęp cywilizacyjny dokonany w Polsce w fazie integracji i członkostwa w Unii Europejskiej 

ekonomicznie wzmocnił obszary wiejskie, z rolnictwa czyniąc wręcz atut gospodarki. Odbyło się to jednak 

wielkim kosztem braku panowania nad przestrzenią, utraty walorów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu. 

Zapanowała chaotyczna urbanizacja, rozprzestrzeniły się nieadekwatne miejskie wzorce i zły gust. Historyczna 

tkanka miejscowości, nośnik wartości kulturowych, została trwale uszkodzona. Szereg możliwości 
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Propozycja stanowi też praktyczną odpowiedź, jak postępować skoro zawiodły 

metody konserwatorskie, których podstawą jest ustawa o ochronie zabytków
2
. Ponadto zakres 

działań konserwatorskich w stosunku do zasobu kulturowego wsi był nieporównanie mniejszy 

niż względem tego zasobu w miastach
3
. 

Tworzenie sieci Najpiękniejszych Wsi jest konsekwencją realizacji programów 

odnowy wsi oraz działań podejmowanych dla rozpoznania zasobu kulturowego wsi, również  

poszukiwania odpowiednich formuł ukierunkowania procesu odnowy i wykorzystania tych 

zasobów.  Jednym z efektów jest pozyskanie wiedzy o naturze i funkcjonowaniu sieci 

Najpiękniejszych Wsi w kilku państwach i regionach Europy (Francja, Walonia, Saksonia) 

oraz w Kanadzie i Japonii.  

Prezentowane Poniżej zestawienie dokumentuje współdziałanie podmiotów w ramach 

regionalnej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich, prowadzące do przedstawienia propozycji 

utworzenia w Polsce podobnej sieci miejscowości: 

Lp. Działanie Czas realizacji Wykonawca Finansowanie 
1 2 3 4 5 

1. Konferencja „Dziedzictwo 

kulturowe wsi opolskiej– stan, 

ochrona i perspektywy” w 

Opolu 

 

12 maja 2010 r.  

Wojewoda Opolski, 

Opolski 

Wojewódzki 

Konserwator 

Zabytków 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariat 

Regionalny 

KSOW woj. 

opolskiego  

 

2. Wydanie broszury „Waloryzacja 

zabytkowego zasobu wsi 

opolskiej – cele, metody, 

praktyka” 

 

maj 2010 r. 

Jw. oraz Narodowy 

Instytut Dziedzictwa 

-  Oddział w Opolu 

3. Seminarium "Ochrona 

dziedzictwa kulturowego wsi - 

jej przejawy i uwarunkowania" 

w Głuchołazach 

 

8-9 grudnia 2010 

r. 

Wojewoda Opolski, 

Opolski  

Wojewódzki 

Konserwator 

Zabytków 

                                                                                                                                                                                     
rozwojowych, które byłyby dostępne przy zachowaniu wysokiej jakości potencjału endogennego, w tym 

dziedzictwa kulturowego, zostało zamkniętych lub mocno ograniczonych. Ujawniły się braki: mechanizmów 

rewitalizacji, umiejętności planowania przestrzennego, prawa i procedur eliminujących brzydotę i bylejakość, 

systemowego wsparcia jakości i innowacyjności projektów i wiele innych. Problem nieładu przestrzennego, 

powszechnie diagnozowany jako skutek istnienia doktryny swobody budowlanej, znalazł szeroki opis  

w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (cel 6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego). 
2
 Działania konserwatorskie w najlepszym razie w obrębie miejscowości są w stanie zachować pojedyncze 

zabytki lub ich zespoły, w szczególnie sakralne, a zawodzą w przypadku obiektów, które utraciły funkcje,  

o nieustalonych lub nieodpowiedzialnych właścicielach lub nabytych z zasobów skarbu państwa w celach 

spekulacyjnych. Podobnie nieskuteczna jest ochrona poprzez wpisanie do rejestru zabytków całej miejscowości. 

Dowodzą tego losy wsi Pilszcz i Grobniki w całości objętych ochroną konserwatorską w roku 1964. Obie niemal 

utraciły swoje walory. 
3
 W woj. opolskim do rejestru zabytków wpisano zaledwie 4 wsie: Jemielnicę i Ścinawę Nyską w roku 1957 

oraz Pilszcz i Grobniki w roku 1964. Daty wpisu pokazują, ze w sferze konserwatorskiej przez kilkadziesiąt lat 

nie dokonał się żaden postęp. Prace nad nadaniem statusu pomnika historii Jemielnicy i nadanie tego statusu 

Górze Św. Anny obrazu tego nie zmieniają. 
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4. Konferencja "Wiejska 

przestrzeń - zagrożone 

dziedzictwo" w Kamieniu 

Śląskim 

15 - 16 czerwca 

2011 r. 

Wojewoda Opolski, 

Opolski  

Wojewódzki 

Konserwator 

Zabytków 

5.  Udział w konferencji „Ochota 

na wieś - nowe drogi turystyki 

wiejskiej”  w Grimma 

(Saksonia, Niemcy) 

 

19 -20 kwietnia 

2012 r. 

Niemiecka Krajowa 

Sieć Obszarów 

Wiejskich, Krajowy 

Urząd ds. Rolnictwa 

i Geologii Saksonii 

Niemiecka 

Krajowa Sieć 

Obszarów 

Wiejskich, 

6. Podróż studyjna do Francji 

szlakiem sieci najpiękniejszych 

wsi  

 

28 maja – 1 

czerwca 2012 r. 

Wojewoda Opolski, 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Opolskiego 

Sekretariat 

Regionalny 

KSOW woj. 

opolskiego 

7. Udział w Kongresie 

Najpiękniejszych Wsi w Gordes 

we Francji 

 

6 – 8 lipca 2012 

r. 

Stowarzyszenie 

Najpiękniejszych 

Wsi Francji  

Stowarzyszenie 

Najpiękniejszyc

h Wsi Francji 

8. Uruchomienie strony 

internetowej prezentującej 

dziedzictwo kulturowe wsi 

opolskiej 

(www.dziedzictwowsiopolskie.p

l).   

 

 

 

wrzesień 2012 r. 

Wojewoda Opolski, 

Opolski 

Wojewódzki 

Konserwator 

Zabytków, 

Narodowy Instytut 

Dziedzictwa -  

oddział w Opolu 

 

Opolski 

Wojewódzki 

Konserwator 

Zabytków 

9. Wydanie czasopisma 

naukowego „Architektura 

krajobrazu” [nr 2 (35) 2012] 

prezentującej dorobek 

konferencji „Wiejska przestrzeń 

– zagrożone dziedzictwo” 

 

 

listopad 2012 r. 

Instytut 

Architektury 

Krajobrazu, 

Uniwersytet 

Przyrodniczy we 

Wrocławiu 

Instytut 

Architektury 

Krajobrazu, 

Uniwersytet 

Przyrodniczy 

we Wrocławiu 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Koncepcja Najpiękniejszych Wsi na tle rewitalizacji i rozwoju wewnętrznego 

miejscowości 

W koncepcja polskiej sieci Najpiękniejszych Wsi  należy widzieć realizację 

paradygmatu rewitalizacji
4
 oraz jej zasadniczego nurtu jakim jest rozwój wewnętrzny 

miejscowości. Wynika to z faktu, iż o możliwości uczestnictwa w sieci decydować będzie 

                                                           
4
 Jak podkreśla Opolski Dezyderat w Sprawie Przestrzeni Wiejskiej problem degradacji przestrzeni wiejskiej to 

problem znacznie szerszy niż tylko wadliwe ramy prawne. Stwierdza, iż: „W Polsce nie  przyjął się 

paradygmat rewitalizacji, uznany w Europie Zachodniej już w latach 80 (…) na skutek obywatelskiej niezgody 

na utratę regionalnych wartości środowiska kulturowego i krajobrazu (…). Wyrazem tego było rozwinięcie 

regionalnych/landowych programów odnowy wsi, prowadzących do kompleksowej (całościowej) odnowy 

poszczególnych miejscowości poprzez powiązanie planowania strategicznego z planowaniem przestrzennym  z 

szerokim udziałem społeczności wiejskich. Natomiast w Polsce (…) przyjęto paradygmat wielofunkcyjnego 

rozwoju obszarów wiejskich. Jego realizacja sprowadzała się do tzw. różnicowania, czyli zwiększania 

spectrum działalności gospodarczej, czym skutecznie podtrzymano (…) praktykę traktowania wsi wyłącznie 

jako sfery produkcji. 

http://www.dziedzictwowsiopolskie.pl/
http://www.dziedzictwowsiopolskie.pl/
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przede wszystkim jakość przestrzeni w obrębie centrów miejscowości oraz rozwijana tam 

infrastruktura pobytowa. Kwestiom tym należy poświęcić więcej miejsca dla pełnego 

nakreślenia  kontekstu rozwojowego propozycji, tym bardziej, że procesy rewitalizacji na 

obszarach wiejskich w Polsce nie są zaawansowane
5
.  

Rewitalizacja  oznacza przywracanie do ponownego użytkowania budynków, terenów 

a nawet urządzeń i przedmiotów, których czas świetności minął, utraciły swą rolę,  nie 

funkcjonują a opuszczone niszczeją bez pomysłu na dalsze trwanie. Dotyczy to tradycyjnych 

wiejskich zagród oraz wszelkich obiektów związanych z zanikająca funkcją rolniczą wsi: 

stodół, młynów, punktów skupu, zabudowań pgr-ów i folwarków oraz infrastruktury bytowej  

społecznej wsi, której nie udało się utrzymać: byłych sklepów i gospód, zlikwidowanych 

szkół, salek katechetycznych i wielu innych. Takich obiektów i terenów jest najwięcej  

w centrach wsi koncentrujących starą, historyczną zabudowę.  

Rewitalizacja oznacza „nowe życie starych domów”. Nie znaczy to, że np. spichlerz będzie 

nadal spichlerzem. Zmieni swą funkcję – stanie się reprezentacyjnym domem, wiejskim 

pensjonatem, warsztatem rzemieślniczym lub pracownią  artystyczną, zależnie od przyjętej 

koncepcji i woli właściciela oraz dostępnych środków. Łatwiej ustalić nowe przeznaczenie, 

gdy wiadomo, że odpowiednio i przyjaźnie zmieni się również otoczenie. Jest gwarancja, że 

zrewitalizowany obiekt nie będzie „wyspą” otoczoną obszarem niszczejących terenów   

i obiektów. Inwestycja jest pewniejszą, gdy wiadomo w jakim kierunku podąża cała wieś,  

a przynajmniej jej centrum.  

Rewitalizacja centrum wsi jest kluczem dla ukształtowania profilu miejscowości, nowych, 

przyszłościowych funkcji, dobrych warunków zamieszkania, niepowtarzalnego klimatu, 

służącemu mieszkańcom i przyciągających przyjezdnych i turystów.  

Bywa, że działania inwestycyjne są nieracjonalne.  Nowe obiekty są realizowane na dowolnej 

gminnej działce, często poza centrum,  wręcz na uboczu. Jednocześnie inne obiekty w środku 

wsi stoją puste. Choć nie są gminne należy pozyskać nieruchomość i wykorzystać 

                                                           
5
 Projekty pod  nazwą rewitalizacji wykonywane są głównie w dużych miastach, skąd jest wiele udanych 

przykładów. Było to możliwe głównie dzięki unijnemu wsparciu Regionalnych Programów Operacyjnych. 

Podobnie duże, wielomilionowe projekty na obszarach wiejskich niemal wyłącznie obejmują zespoły 

zabytkowe: pałacowe, dworskie, folwarczne, kościelne lub klasztorne oraz, incydentalnie, obszary o statusie 

pomnika historii lub parku kulturowego. Brakuje działań na rzecz historycznych centrów miejscowości lub 

ciągów tradycyjnej zabudowy wiejskiej, gdzie przedsięwzięcia muszą objąć wiele posesji, głównie prywatnych. 

Kluczowym problemem jest brak narzędzi wsparcia dla osób fizycznych – beneficjentów procesu rewitalizacji 

wiejskiej substancji budowlanej. Wymiar podatku od nieruchomości, dla nierolników, wręcz zmusza ich 

właścicieli do dewastacji obiektów gospodarskich, które mogłyby czekać na pomysł i pieniądze. W 

konsekwencji zrewitalizowane obiekty lub ich zespoły, często pełniące funkcje luksusowych hoteli lub 

ośrodków konferencyjnych, pozostają „enklawą za wysokim murem”, kontrastującą ze wsią nietkniętą 

jakimikolwiek pracami. 
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okoliczność inwestycji do ożywienia centrum. Jeżeli w rozproszonej lub będącej ulicówką 

wsi tego centrum nie ma, to unikalna okazja, by takie centrum zacząć tworzyć
6
.  

Rozwój wsi wymaga centrum. Dawna wieś rolnicza braku tego centrum nie odczuwała 

– praca na roli i w gospodarstwie wypełniała niemal cały czas, potrzeby w zakresie 

zaopatrzenia zaspokajało targowisko w pobliskim miasteczku. Barterowa wymiana towarów 

pomiędzy mieszkańcami tworzyła więzi społeczne. We wsi porolniczej dla utrzymania relacji 

społecznych nadal niezbędna jest wymiana dóbr (nie zawsze towarów czy usług ale ideami  

i informacjami) oraz wspólne działanie, najlepiej podporządkowane idei, czytelnej  

i akceptowalnej przez ogół (taką jest odnowa wsi). Najlepsze warunki dla współpracy  

wymiany zapewnia  wiejskie centrum.  

 

Odnowa i tworzenie centrów, zwana w Niemczech i Austrii - ojczyznach odnowy wsi 

– rozwojem wewnętrznym miejscowości, jest priorytetem tamtejszych landów. 

Wykorzystuje się profesjonalnych planistów i rozwinięte metody budowy dla poszczególnych 

wsi planu rewitalizacji. Wielkie znaczenie mają cele społeczne. Mieszkańcy wzmocnienie 

centrum miejscowości postrzegają jako nieodzowny warunek życia wspólnoty,  

a zamieszkanie tam jak wyznacznik dobrej jakości życia. Uświadamiają sobie jakie znaczenie 

dla przyszłości rodzimej miejscowości ma ich własny wkład w rozwój wewnętrzny. 

Zauważają, że szczególna odpowiedzialność spoczywa na starszych mieszkańcach 

dysponujących nieruchomościami w historycznym centrum. Ich gotowość do współdziałania 

decyduje o relacjach wielopokoleniowych. Przekazanie na korzystnych warunkach członkom 

rodziny i innym zainteresowanym nieużywanych budynków i powierzchni budowlanych, 

warunkuje lokowanie się w centrum miejscowości nowych gospodarstw domowych.  

                                                           
6
 W Nadrenii-Palatynacie program odnowy wsi wspiera rozwój zrównoważony, pomaga zachować strukturę wsi 

jako miejsca zamieszkania, pracy oraz życia społecznego i kulturalnego lokalnej wspólnoty. Celem zasadniczym 

jest zachowanie i wzmocnienie funkcjonalności wsi, w wymiarze ekonomicznym, ekologicznym, społecznym  

i kulturalnym. Do głównych zadań należy poprawa struktury miejscowości poprzez stabilizację i wzmocnienie 

centrów wsi. Służy temu: 

- tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy w pobliżu miejsca zamieszkania, 

- zachowanie, względnie odbudowa lokalnej infrastruktury zaopatrzenia ludności, 

- przekształcenie, przebudowa lub zmiana funkcji pustostanów lub substancji budowlanej charakterystycznej dla 

danej miejscowości, 

 - utrzymanie i odnowa charakterystycznej dla regionu substancji budowlanej oraz struktury osadniczej, 

- utrzymanie i poprawa wizerunku wsi oraz ładu przestrzennego, 

- zachowanie lub przywrócenie spójności krajobrazu wsi i otoczenia, 

- wspieranie drobnych projektów i inicjatyw na rzecz wzmocnienia wspólnoty wiejskiej i aktywności 

obywatelskiej.  

Cele osiąga się poprzez aktywną działalność obywatelską, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich grup 

społecznych, kładąc nacisk na włączenie dzieci i młodzieży w proces odnowy. 
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Zauważono, że wysiłek planistów pozostaje nieefektywny, jeżeli pominie się udział 

mieszkańców i proces rewitalizacji pozostaje nieuspołeczniony. Jest to pole do aktywności 

gminy jako organizatora  procesu rewitalizacji i moderatora uczestniczącej w tym procesie 

społeczności lokalnej. 

Za główny problem funkcjonowania wsi uważa się przemiany demograficzne oraz 

strukturalne w sektorze rolnym skutkujące wzrostem liczby pustostanów bądź 

nieużytkowanych budynków. Dlatego w planach nowego zagospodarowania centrów wsi 

uwzględnia się konieczność zmiany ich funkcji. Proces rewitalizacji, m.in. w zakresie 

przekształcania obiektów gospodarskich w mieszkaniowe lub miejsca pracy właścicieli 

(pracownie, punkty usług, warsztaty wytwórcze, itp.), stanowi jeden z głównych filarów 

programów odnowy wsi. Oferowane jest wsparcie finansowe, które ma na celu przekonanie 

młodych rodzin do pozostania na wsi
7
. Środki te pozwalają tworzyć w centrach wsi tanie 

mieszkania oraz przyjazne ich otoczenie. Działania rewitalizacyjne są też warunkiem 

koniecznym do utrzymania infrastruktury zaopatrzenia blisko miejsca zamieszkania, co  

z kolei ma kluczowe znaczenie dla starszego pokolenia. 

Zmiana funkcji budynków może prowadzić do wykreowania form uprzednio nieznanych. 

Przykładem jest przekształcenie obiektów gospodarczych w Nadrenii-Palatynacie  w budynki 

mieszkalne, których struktura zachowuje obszerne, szerokie wjazdy. W Konken, w powiecie 

Kusel, wsi liczącej ok. 760 mieszkańców, ten rodzaj przekształceń doprowadził do 

unowocześnienia infrastruktury wsi, zachowując jednocześnie jej historyczny obraz. 

Rezultatem pośrednim jest utworzenie ok. 300 miejsc pracy.   

Plan odnowy wsi, zatwierdzany przez radę gminy, powstaje przy współudziale 

społeczności lokalnej moderowanej przez  fachowych doradców
8
. Moderacja  kładzie nacisk 

na uwrażliwianie i kształtowanie świadomości mieszkańców miejscowości, przekazując przy 

tym fachowe informacje dotyczące możliwości realizacji danych projektów. Gminy mają też 

możliwość skorzystania z usług wykwalifikowanych planistów, którzy pełną rolę doradców 

przy realizacji projektów.  

 

Rozwój wewnętrzny miejscowości od lat praktykowany w Nadrenii-Palatynacie  

w procesach rewitalizacji wsi, stanowi obecnie kanon działań w ramach polityk 

zagospodarowania przestrzennego niemieckich landów, szczególnie na obszarach 

depopulacji, gdzie klasyczne, inwestycyjne metody pobudzania wzrostu nie działają. Od 

                                                           
7
  W Nadrenii - Palatynacie maksymalna kwota dofinansowania projektów prywatnych wynosi 20.452 €. 

8
 Działania te Nadrenia-Palatynat wspiera do kwoty 15.000 €. 
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początku XXI wieku kwestia rewitalizacji, stanowi również oś polityki miejskiej, co jest 

podyktowane koniecznością przeciwdziałania wyludnianiu ośrodków miejskich, upadkowi 

centrów oraz opuszczanych i tracących swe funkcje dzielnic. Pojawiło się podejście określane 

pojęciem redevelopment, polegające na przebudowie urbanistycznej. 

Rozwój wewnętrzny miejscowości, wzmacnianie ich centrów eliminuje kosztowną 

konieczność tworzenia nowej tkanki infrastrukturalnej i budowlanej. Chroni też tereny, 

których ubytek w związku z przeznaczaniem na komunikację i budownictwo.  

Cele gospodarcze mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju wewnętrznego. Pustostany i obiekty 

nie w pełni wykorzystane, przy jednoczesnej rozbudowie i powstawaniu nowych terenów 

mieszkaniowych, skutkują niedociążeniem sieci infrastruktury. Zmniejsza to jej wydajność  

i podwyższa koszty utrzymania. Do tego dochodzą nakłady związane z terenami 

budowlanymi, których rynek nie jest w stanie wchłonąć. Obciąża to gospodarkę komunalną 

oraz powoduje wzrost opłat. Niepełne wykorzystanie i istnienie pustostanów prowadzi do 

obniżenia wartości prywatnych nieruchomości. Efekt ten niekorzystnie promieniuje na 

otoczenie.  

Depopulacja oznaczająca stagnację a następnie regres gospodarczo-społeczny 

miejscowości. Jest czynnikiem, który początkowo konserwuje stare struktury a następnie, 

wobec braku potencjału odtworzeniowego, przyspiesza ich dekapitalizację oraz prowadzi do 

ruiny opuszczonej zabudowy. Taki proces w szerokim zakresie przebiega na peryferiach 

regionów - w woj. opolskim najintensywniej na pograniczu polsko – czeskim w powiecie 

głubczyckim. Dobrym przykładem jest Włodzienin, którego historyczne centrum jest w stanie 

upadku, a nowe centrum, skupiające obiekty infrastruktury społecznej i bytowej  

i przedsięwzięcia inwestycyjne służące jej poprawie (wpierane ze środków PROW), dalekie  

jest od osiągnięcia stanu strefy wzrostu.   

 

Koncepcja Najpiękniejszych Wsi na tle na tle programów odnowy wsi 

W koncepcji Najpiękniejszych Wsi należy widzieć formułę specjalizacji  i budowy wsi 

tematycznych w oparciu wiodący temat dla miejscowości. Oba te kierunki  procesu odnowy 

wsi są rekomendowane społecznościom lokalnym w ramach modelu przebiegu procesu 

odnowy wsi. Proponowana koncepcja wiąże się jednocześnie z podjęciem współpracy 

sieciowej co przewiduje model Wsi Przyszłości, również wdrożony w ramach opolskiego 

programu odnowy wsi. 
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 Do kanonu działań wojewódzkich programów odnowy wsi
9
 należą konkursy „na 

najpiękniejszą wieś”, które, choć akcentują głównie kwestie zorganizowania procesu rozwoju, 

oceniają również walory wizualne miejscowości.  Jedna z kategorii konkursowych jest  

adresowana do właścicieli zagród lub obiektów cennych dla dziedzictwa regionu. 

Znakomitym przykładem jest Konkurs na najlepiej zachowany zabytek wiejskiego 

budownictwa drewnianego w województwie podlaskim. Innym cennym przedsięwzięciem, 

organizowanym poza programem odnowy wsi, jest Konkurs na najlepszą przestrzeń 

publiczną prowadzony przez województwo opolskie.  

Wspólną cecha przedsięwzięć konkursowych jest  poszukiwanie wzorców i ich 

propagowanie. Stawia to w centrum uwagi zagadnienia jakościowe, tak istotne w procesach 

rewitalizacji, których zasadniczym celem jest dostarczenie impulsów rozwojowych. 

 

Dużym problemem konkursów  „Piękna wieś” jest stagnacja a następnie regres 

aktywności w miejscowościach, które osiągnęły najwyższy laur w kategorii „Na 

najpiękniejszą wieś”. Wynika to z zaspokojenia ambicji i spadku motywacji do dalszych 

działań, a  z tym związana jest nieumiejętność określenia dalszej perspektywy poprzez 

specjalizację  i wiodący temat.  Ewentualny udział w sieci „Najpiękniejszych Wsi”, o który 

trzeba będzie zabiegać podejmując liczne działania, tworzy taką perspektywę i rozwiązuje 

problem. 

W podobny sposób pojawia się pula potencjalnych uczestników Konkursu o Europejską 

Nagrodę Odnowy Wsi organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Odnowy  

i Rozwoju Wsi ARGE w Wiedniu. W konkursie tym szansę mają wsie konsekwentnie 

rozwijające oryginalną koncepcję swego funkcjonowania o wysokich walorach jakościowych 

projektów, które w istocie traktowane są jak jeden wielki projekt. To podejście w pełni 

odpowiada wymogom uczestnictwa w sieci „Najpiękniejszych Wsi”, które bez całościowej 

koncepcji na rozwój i funkcjonowanie wsi oraz jakości przedsięwzięć nie jest możliwe. 

 

Koncepcja Najpiękniejszych Wsi a jakość projektów 

Jak już wyżej wspomniano Koncepcja Najpiękniejszych Wsi ze swej natury wymagać 

będzie przedsięwzięć o wysokiej jakości zarówno zamysłu jak i realizacji oraz, co szczególnie 

ważne, projektów tworzonych z nastawieniem na aspekty komercyjne sprzyjające tworzeniu 

                                                           
9
 Regionalne programy odnowy wsi funkcjonują w województwach: opolskim – od 1997 r., dolnośląskim  

i wielkopolskim – od 2009 roku.  Na Podkarpaciu i w województwie warmińsko-mazurskim programy są w 

fazie początkowej, przez kilka lat działały w województwach pomorskim i śląskim. 
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miejsc pracy i źródeł dochodów. Tym samym istnienie sieci Najpiękniejszych Wsi przyczyni 

się do eliminacji jednego z najważniejszych problemów wspierania obszarów wiejskich jakim 

jest niska jakość projektów i pomijanie aspektu zarobkowania. Zagadnienia te, ze względu na 

ich znaczenie dla powodzenia koncepcji, trzeba szerzej przedstawić. 

Przedsięwzięcia wykonywane w ramach sołeckich programów odnowy wsi służą 

rewitalizacji. Ich celem głównym jest poprawa warunków życia, jednak doceniane jest 

znaczenie zasobów, w tym kulturowych, których wykorzystanie jest konsekwencją 

uruchomienia procesu rozwoju wsi.  

Zaistnienie tego procesu powoduje, że wykonywanych jest wiele powiązanych ze sobą 

projektów. Ponieważ są one wynikiem strategii rozwoju wsi przyjętej przez społeczność 

lokalną, to uwzględniają uwarunkowania miejscowości i jej otoczenia, odpowiadają realnym 

(a nie deklaratywnym) potrzebom. Co szczególnie ważne, mieszkańcy je współkreują przez 

zamysł, koncepcję funkcjonalną, propozycje co do formy. Efekt identyfikacji, tak niezbędny 

do funkcjonowania projektu, osiągnięcia zakładanego oddziaływania i trwałości wywołuje 

włączenie społeczności lokalnej w jego wykonanie. Na tej drodze wysoka jakość projektów 

staje się możliwa. 

Niestety ograniczenia finansowe gmin i sołectw powodują, iż projekty powstające oddolnie 

zwykle są niewielkie. Przeciętne nakłady to kilkanaście, kilkadziesiąt tys. zł. Zatem efektem 

są liczne, lecz drobne zmiany wysycające wiejską przestrzeń. Dużym problemem jest niska 

jakość tych przedsięwzięć wynikająca z braku świadomości zasad urządzania przestrzeni 

wiejskiej w zgodzie z tradycją miejsca i charakterem otoczenia oraz brak fachowego 

doradztwa. 

 

W programach sektorowych (Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja  

i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” 2004 – 2006  

i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013) ujęto działania zawierające w nazwie 

pojęcie odnowy wsi
10

. Wspierają one przedsięwzięcia na rzecz poprawy warunków życia na 

wsi. Dotacje, za pośrednictwem poziomu regionalnego, udzielane są gminie. Praktyką jest 

budowa od podstaw, bez wykorzystania istniejących zasobów w obrębie centrów 

miejscowości, co sprzyja rozpraszaniu zabudowy. Ponadto ich realizacja często następuje bez 

związku z faktycznymi możliwościami wykorzystania i w oderwaniu od strategicznego tła 

lokalnego i regionalnego. Zasady wsparcia pomijają  stan procesów rozwojowych  

                                                           
10

 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego (SPO 2004-2006), odnowa i rozwój wsi 

(PROW 2007-2013). 
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w miejscowościach, w których inwestycje te będą wykonane. Kluczowy aspekt jakości 

projektów nie był i nie jest brany pod uwagę przy formułowaniu i wyborze projektów. 

Najlepsze wyniki są tam, gdzie unijne wsparcie dotyczy projektów wykonywanych  

w miejscowościach zaawansowanych w procesie odnowy wsi i korzystających z fachowego 

doradztwa. Zakres wykonanych przedsięwzięć, ich skala, właściwości rewaloryzacyjne, 

dojrzałość projektowa i realizacyjna czyni z tych projektów dobre przykłady
11

. 

Wsparcie wymienionych programów ma zasadniczo jedną zaletę. Przy 

dofinansowaniu do 500 tys. zł projekty mogą mieć skalę powodującą wyraźną zmianę 

fragmentu miejscowości. Możliwość ta zwykle nie jest optymalnie wykorzystywana  

i projekty wykonywane są w obrębie jednej niewielkiej działki. Tereny przyległe nie 

podlegają rewitalizacji a nawet elementarnemu uporządkowaniu. Projektowanie  

i zagospodarowanie terenu „do granicy działki” tworzy kontrasty pomiędzy „nowym”  

a „starym”, podkreśla fasadowość i brak autentyzmu, wnętrze krajobrazowe traci spójność  

z ramą. W konsekwencji projekt jest enklawą, co raczej uwypukla zły stan przestrzeni 

wiejskiej danej miejscowości, niż zapowiada jej rewitalizację. Podobnie jak skala tak jakość 

dużej części projektów  nie jest odpowiednia by wywołać oczekiwany impuls rozwojowy
12

.  

                                                           
11

Z terenu województwa opolskiego wymienić warto urządzenie centrów wsi: Kamień Śląski i Kamionek (gm. 

Gogolin), Stare Siołkowice (gm.  Popielów), Ostrożnica (gm. Pawłowiczki), Walce (gm. Walce), Skorochów 

(gm. Nysa), Debrzyca (gm. Głubczyce)  oraz Rudziczka (gm. Prudnik) poprzez urządzenie Centrum Aktywności 

Wiejskiej. 
12

Zob.  Architektura Krajobrazu nr 2/2012;  R. Wilczyński: Odnowa wsi z wykorzystaniem środków europejskich 

– niewykorzystana szansa na rewitalizację. Między innym oceniono jakość projektów, realizowanych w ramach 

działań dedykowanych odnowie wsi i wykonywanych ze środków unijnych SPO 2004-2006 i PROW 2007-

2013, na przykładzie puli projektów wybranych z terenu woj. dolnośląskiego. Ocenę wykonano na podstawie 

analizy dokumentacji fotograficznej i publikowanego opisu. Materiały nie pozwoliły na pełny zakres oceny 

walorów użytkowych i innowacyjności, dlatego ograniczono się do oceny właściwości rewaloryzacyjnych.  

Zaledwie 28% projektów wykazało zadawalający lub wysoki poziom właściwości rewaloryzacyjnych – pod tym 

względem ich wykonanie było zasadne. Projektów, gdzie pozytywnych właściwości brak lub wręcz są ujemne, 

było więcej – aż 38% (w ogóle nie powinny być realizowane). Co trzeci projekt uzyskał właściwości 

rewaloryzacyjne na poziomie niskim –  ich wykonanie należy uznać za mało efektywne. Gorsze wyniki uzyskały 

starsze projekty SPO, aż 45% nie wykazało żadnych właściwości rewaloryzacyjnych. W puli PROW udział 

„złych” projektów był niższy – 26%. W grupie projektów, które objęły budynki sprzed 1945 r., dobry poziom 

właściwości rewaloryzacyjnych uzyskało 44%. Decydował o tym wyjściowy korzystny kształt brył zgodny z 

tradycją budowlaną regionu, fakt podnoszenia obiektów z ruiny oraz nadzór konserwatorski nad pracami w 

obiektach zabytkowych.  Przyczyną porażek był zwykle zbyt mały zakres prac, aby osiągnąć  jakikolwiek wynik 

oraz / lub brak urządzenia otoczenia. 

Przedsięwzięcia obejmujące budynki powojenne (te z lat 70. i 80. z reguły mają  pseudomodernistyczne  

„barakopodobne” bryły i dekomponują przestrzeń wiejską) aż w 55% nie uzyskały żadnych właściwości 

rewaloryzacyjnych. Główną przyczyną była nieumiejętność, bądź brak chęci, zmiany fatalnej architektury tych 

obiektów. Istotny wpływ na wynik miało pozostawienie otoczenia bez  zmian, bądź jego urządzenie symboliczne 

lub przypadkowe. Powodzenie odniosły przedsięwzięcia przełamujące wyjściowy kształt  budynków, 

dostosowując je do  otoczenia. Także rozwiązania akceptujące kształt wyjściowy, w ramach których efekt 

uzyskiwano detalem,  wykończeniem ścian zewnętrznych, podziałami i kolorystyką. 

W grupie nowych budynków tylko 30% projektów osiągnęło zadowalające właściwości rewaloryzacyjne,  

a  20%  właściwości takich nie ma. Przyczyną była nieumiejętność  dostosowania brył do otoczenia i charakteru 

zabudowy w obrębie miejscowości. Tworzono też bryły nieadekwatne do funkcji publicznych – przypuszczalnie 
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Wspólną cechą nieudanych projektów jest sztampowość i nieadekwatność form 

względem specyfiki wsi i tradycji konkretnego miejsca: miejska, zunifikowana stylistyka, 

stosowanie najtańszych i sztucznych materiałów i szereg innych błędów
13

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
adaptowano typowe projekty jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Kolejną przyczyną było lokowanie 

obiektów w miejscu, w którym wywołały one efekt dekompozycji przestrzeni lub przyczyniały się do rozlewania  

zabudowy. Rzadkością były rozwiązania łączące nowoczesność  z tradycją miejsca.  
13

 Negatywnym symbolem błędów kształtowania przestrzeni wiejskiej jest kostka typu polbruk układana w szaro 

- czerwony pasiak lub wzorki.  Długie proste odcinki ciągów pieszych i rowerowych, wykonane ze 

wspomnianych już betonowych kształtek i uwypuklone krzykliwą kolorystyką, przynoszą efekt dekompozycji 

wiejskiego krajobrazu, szczególnie drastyczny w terenie leśnym i łąkowym oraz w obrębie alei starych drzew. 

Wyniesienie ich na nasyp tworzy sztuczne groble. Chodniki i ścieżki rowerowe są od jezdni odgradzane 

metalowymi, czerwono – białymi barierami, co zwiększa efekt dekompozycji. Są projektowane bez zieleni 

rozdzielającej lub buforującej, co kwestię bezpieczeństwa sprowadza do obecności wysokiego krawężnika. 

Nawierzchnie ulic i chodników zajmują całą przestrzeń od ściany do ściany budynków lub pomiędzy 

ogrodzeniami, brakuje pasów lub wysp gruntu na wprowadzenie kwiatów lub pnączy. Podobne błędy dotyczą 

placów i parkingów. Bez zastosowania wysp zieleni, z krzewami i niskimi drzewami, pozostają one wielkimi, 

monotonnymi  powierzchniami. Efekt brzydoty często pogłębia szarość materiałów  i wspomniane już kolorowe 

wzorki o przypadkowej stylistyce.  

Bez względu na  funkcję terenów zieleń przybiera formę monotonnych szpalerów, głównie tzw. iglaków. Brak 

gatunków liściastych i miejscowych, nie wspominając o rodzimych drzewach owocowych. Nasadzenia są 

przypadkowe, bez umiejętności stosowania luźnych kompozycji. Miejsca reprezentacyjne i centra wsi dotyka 

nadmiar dekorów, nadużywanie murowanych form podziału przestrzeni, niedookreślenie ich funkcji, 

dziwaczność dominant, „bogactwo” wzorów i materiału, naśladowanie placów miast. Brak elementów swojskich 

związanych z tradycją i historią wsi, akcentujących i wzmacniających tożsamość, powoduje, że pozostają one 

przestrzenią obojętną dla mieszkańców. Skwery zajmuje geometrycznie kształtowana zieleń na wzór ogrodów 

francuskich, a „zdobią” pseudoklasycystyczne fontanny, wzorowane na miejskich lub przypałacowych. 

Podobnie miejska jest stylistyka oświetlenia czy też systemów informacji wizualnej. Mała architektura bywa 

przypadkowa i sztampowa. Ławki, zamiast stanowić element wydzielonych skwerów, stawiane są tuż przy 

chodniku, ich ustawienie na skwerach nie sprzyja kontaktowi i rozmowie. Brak w przestrzeni publicznej miejsc 

ustronnych dla spotkań większych grup osób.  

Rzadko są eksponowane wiejskie pompy, studnie i poidła, stare urządzenia gospodarskie, rzeźby bądź wytwory 

artystycznego rękodzieła.  

Dążenie do otwartości i demokratyzacji przestrzeni jest nieobecne, podobnie jak  dbałość o osie widokowe. 

Tolerowane są słupy i trakcje napowietrzne, których pozostawienie niweczy efekt. Nagminnie nadużywa się 

ogrodzeń, murków i płotków, często murowanych z cegły lub fatalnych prefabrykatów. Ogradzana jest 

większość placów zabaw, zwykle wyposażanych w typowe, „przepisowo bezpieczne” urządzenia o krzykliwej 

kolorystyce.  
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Rozdział 1.  

Geneza i funkcjonowanie Sieci Najpiękniejszych Wsi we Francji 

 

Geneza  

Najpiękniejsze Wsie Francji (Plus Beaux Villages de France) mają swój początek  

w roku 1981. W tymże roku Charles’a Ceyrac, burmistrz Collonges-la-Rouge (departament 

Corrèze, region Limousin),  zainspirowany pięknem i unikalnością francuskich wsi w albumie 

Sélection du Reader’s Digest (francuski odpowiednik czasopisma Reader’s Digest), 

postanowił zachęcić innych francuskich burmistrzów do zjednoczenia energii i pasji dla 

ochrony oraz promocji wybitnych przykładów dziedzictwa kulturowego wsi francuskich. 

Charles Ceyrac postawił przed sobą cel stworzenia podstaw dla rozwoju turystyki wiejskiej  

oraz przedstawienia alternatywy dla postępującego wyludnienia obszarów wiejskich we 

Francji. Kwestie te zostały podniesione w piśmie do 100 burmistrzów gmin wiejskich   

we Francji, którzy zostali tym samym zaproszeni do współpracy w ramach ochrony 

dziedzictwa kulturowego wsi francuskiej oraz promocji jego walorów. Inicjatywa spotkała się  

z zainteresowaniem i poparciem 66 burmistrzów. Pokłosiem tego było powstanie  

w dn. 6 marca 1982 roku Stowarzyszenia Najpiękniejszych Wsi Francji (Plus Beaux Villages 

de France), organizacji użyteczności publicznej podejmującej inicjatywę na rzecz ratowania 

dziedzictwa kulturowego wsi, dążącej do tworzenia pomostu pomiędzy dziedzictwem 

kulturowym wsi, a wyzwaniami przyszłości, przywracając życie na obszarach wiejskich
14

. 

 

Organizacja 

Stowarzyszenie Najpiękniejszych Wsi Francji zarządzane jest przez Przewodniczącego
15

, 

Zgromadzenie Ogólne
16

  i Komitet Jakości
17

. Ponadto powstały  3 komisje robocze
18

, które 

spotykają się 2 razy do roku i kierowane są przez członka Komitetu Jakości. Poniżej komisje: 

 Komisja ds. Jakości – bierze udział w decyzji o przyjęciu miejscowości do sieci 

najpiękniejszych wsi  lub do usunięcia ich z listy; 

                                                           
14

 Źródło: Strona internetowa Stowarzyszenia Najpiękniejszych Wsi Francji:  http://www.les-plus-beaux-

villages-de-france.org/fr/qui-sommes-nous z dn. 2 grudnia 2012 r.  
15

 Obecnie Prezydentem Stowarzyszenia Najpiękniejszych Wsi Francji jest Maurice Chabert, Burmistrz Gordes 

(departament Vaucluse, region Prowansja). 
16

 W skład zgromadzenia ogólnego wchodzą burmistrzowie wszystkich miejscowości sieci Najpiękniejszych 

Wsi Francji. 
17

 W skład Komitetu Jakości wchodzą wybrani członkowie Stowarzyszenia oraz  eksperci. Komitet spotyka się 

dwa razy w roku. Ma pełną moc decyzyjną w zakresie działań, w związku z przyjęciem raportu z oceny wniosku 

danej wsi.   
18

 Komisje robocze są organami  pomocniczym (doradczym) dla organów zarządzających Stowarzyszeniem.   

http://pl.wikipedia.org/wiki/Corr%C3%A8ze_%28departament%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Limousin
http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/qui-sommes-nous
http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/qui-sommes-nous
http://pl.wikipedia.org/wiki/Vaucluse_%28departament%29
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 Komisja ds. Wizerunku -  monitoruje wykorzystanie zarejestrowanego znaku 

towarowego, kieruje wewnętrzną komunikacją i promocją sieci (projektowanie 

produktów markowych, stron internetowych, media relations, kampanie promocyjne 

itp.) i przekazuje swoje zalecenia do Komitetu Jakości; 

 Komisja ds. Rozwoju jest odpowiedzialna za podejmowanie działań na rzecz 

aktywizacji samorządów, w zakresie rozwoju bazy turystycznej i wspieranie rozwoju 

gospodarczego wsi (współpraca z biurem podróży Come to France, organizacja 

imprez, itp.). 

Stowarzyszenie Najpiękniejszych Wsi Francji zatrudnia czterech pracowników: specjalistę ds. 

jakości, specjalistę ds. komunikacji, specjalistę ds. rozwoju i sekretarza. Roczny budżet 

Stowarzyszenia w roku 2011 wyniósł 490 tys. €. Z tej kwoty pokrywane są koszty 

działalności Stowarzyszenia, dofinansowane są również inicjatywy nastawione na poprawę 

jakości, świadomości (mieszkańców – inicjatywy promocyjne) i rozwoju. Dwie trzecie 

budżetu pochodzi z wpłat członkowskich w wysokości 3 euro na mieszkańca, pozostała kwota 

z funduszy przekazywanych od sponsorów
19

 i przychodów ze sprzedaży produktów 

markowych (przewodniki, albumy, mapy). 

 

Strategia działania 

 

Stowarzyszenie Najpiękniejszych Wsi 

Francji opiera swoją strategię działania na 

trzech elementach: 

 

Jakość jest najważniejszym elementem 

strategii zaliczania miejscowości do grona 

najpiękniejszych wsi Francji. Polega ona na 

opracowaniu kryteriów oceniających 

zachowanie stanu dziedzictwa kulturowego 

miejscowości oraz jej infrastrukturę rozwoju 

(tzw. Karta Jakości
20

 - patrz aneks nr 1). 

                                                           
19

 Stowarzyszenie Najpiękniejszych Wsi współpracuje z partnerami publicznymi (władze regionów) oraz  

z partnerami sektora prywatnego, uzyskując dotacje na funkcjonowanie Stowarzyszenia.  
20

 Karta Jakości – najważniejszy dokument Stowarzyszenia Najpiękniejszych Wsi Francji, przyjęty w dn. 12 

października 1991 r., zmodyfikowany w dn. 25 kwietnia 1998 r. i dn. 23 czerwca 2001 r. Wpisanie do Karty 

Jakości jest jednoznaczne z członkostwem miejscowości w gronie Najpiękniejszych Wsi Francji. Wpisu 
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Wskaźnikiem jakości jest tabela złożona  z 27 kryteriów, na podstawie której dokonuje się 

oceny wsi ubiegających się o członkostwo w Stowarzyszeniu, co jest tożsame z wpisem do 

Karty Jakości. Przyjęto dwa rodzaje kryteriów: 

 kryteria bezwzględne, których spełnienie jest konieczne, aby aplikować do grona Sieci 

Najpiękniejszych Wsi (są to kryterium wielkości miejscowości – do 2000 

mieszkańców i kryterium minimum 2 obiektów wpisanych do rejestru zabytków), 

 kryteria dopuszczające - związane z jakością zasobu kulturowego, krajobrazem  

i infrastrukturą rozwoju, które podlegają ocenie w skali punktowej od 1 do 4.  

 

Poniżej przykłady miejscowości spełniających wybrane kryteria dopuszczające w stopniu 

bardzo dobrym: 

 

Zdjęcia 1,2. Miejscowość Oingt (departament Rodan, region Rodan-Alpy) – kryterium 

homogeniczności fasad i dachów budynków. 

  

Źródło: Archiwum własne. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
dokonuje burmistrz oraz Prezes Stowarzyszenia. Karta Jakości wiąże się z licznymi zobowiązaniami 

nakładanymi na  wieś, jak i na Stowarzyszenie. Stowarzyszenie przyznaje przyjętej miejscowości prawo do 

używania znaku towarowego (marki), włącza do inicjatyw mających na celu dalsze podnoszenie jakości, 

wzmacnianie wizerunku, kontynuację rozwoju. Wieś natomiast  zobowiązuje się do aktywnego udziału w 

realizacji strategii rozwoju Stowarzyszenia, nie tylko w postaci wpłat członkowskich, ale także biorąc udział w 

jego pracach. Wieś ma ponadto kontynuować wysiłki na rzecz poprawy ogólnej jakości (dziedzictwo kulturowe, 

atrakcyjność turystyczna, plan rozwoju itp.). Źródło: http://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/comment-devient-l%E2%80%99un-des-plus-beaux-villages-de-france z dn. 30 listopada 2012 r. 

 

http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/comment-devient-l%E2%80%99un-des-plus-beaux-villages-de-france
http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/comment-devient-l%E2%80%99un-des-plus-beaux-villages-de-france
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Zdjęcia 3,4. Miejscowość Charroux (departament Allier, region Owernia) – kryterium zieleń 

komponowana na fasadach budynków. 

  

Źródło: Archiwum własne. 

 

Wizerunek Najpiękniejszych Wsi Francji to element budowany poprzez strategie promocyjne 

sieci, uwypuklające elitarności marki oraz poprzez sprzedaż firmowanych przez 

Stowarzyszenie oficjalnych przewodników, albumów oraz map drogowych (zestawienie 

elementów w tabeli poniżej). Najlepsze z najlepszych wsi mają ponadto szansę znaleźć się  

w  przewodniku drogowym Michelin oraz zaistnieć na łamach Sélection du Reader’s Digest. 

Stosunkowo nowymi narzędziami budującymi wizerunek Stowarzyszenia są strona 

internetowa: www.les-plus-beaux-villages-de-france.org  oraz cieszące się coraz większą 

popularnością tzw. portale społecznościowe (Facebook). 

Wizerunek miejscowości wchodzących w skład Najpiękniejszych Wsi Francji wspierany jest 

przez prestiż Stowarzyszenia, które posiada zrejestrowane prawnie logo. Tabliczka z logo 

Najpiękniejszych Wsi Francji znajduje się przy wjeździe do każdej miejscowości sieci  

i stanowi informację dla turysty, że znajduje się w miejscowości spełniającej wysokie 

standardy jakościowe i infrastrukturalne.   

 

 

 

 

http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/
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Zdjęcie 5. Tablica z logo Najpiękniejszych Wsi Francji przy wjeździe do miejscowości 

Perouges (departament Ain, region Rodan-Alpy). 

 

Źródło: Archiwum własne. 

 

 

Tabela 1. Zestawienie elementów budujących wizerunek Stowarzyszenia Najpiękniejszych 

Wsi Francji. 

LOGO STOWARZYSZENIA 

 

Logo Stowarzyszenia symbolizuje markę 

Najpiękniejszych Wsi Francji, używane jest 

na tablicach wjazdowych do miejscowości i 

wszystkich materiałach budujących 

wizerunek, jak przewodnik, mapa, czy 

album. 

OFICJALNY PRZEWODNIK 

 

Przewodnik Najpiękniejszych Wsi Francji 

prezentuje wszystkie miejscowości w sieci 

pod kątem oferty turystycznej (informacje o 

lokalizacji, noclegach, gastronomii, muzeach 

itp.). 
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ALBUM 

 

Album Najpiękniejszych Wsi Francji 

prezentuje wsie wchodzące w skład sieci 

skupiając się na ich bogatym dziedzictwie 

kulturowym. 

 

 

MAPA 

 

 

Mapa drogowa Francji z zaznaczonymi 

miejscowościami, które są uczestnikami 

Sieci Najpiękniejszych Wsi Francji. 

STRONA INTERNETOWA 

 

Dwujęzyczna strona internetowa 

Najpiękniejszych Wsi Francji – zawiera 

informacje o Stowarzyszeniu, wsiach 

będących uczestnikami sieci, aktualności 

oraz galerię zdjęć. 

PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY 

 

Fun page Najpiękniejszych Wsi Francji  na 

portalu społecznościowym Facebook służy 

wymianie informacji pomiędzy 

miejscowościami uczestniczącymi w sieci 

oraz wymianie wrażeń turystów 

korzystających z oferty Sieci 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie strony internetowej Stowarzyszenia 

Najpiękniejszych Wsi Francji (http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr).  

 

 

http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr
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Rozwój i jego widoczne efekty jest ostatnim elementem strategii tworzenia sieci 

Najpiękniejszych Wsi Francji. Kluczowym jest zrównoważony rozwój wsi. Stowarzyszenie 

wspiera zaangażowanie mieszkańców miejscowości w tworzenie nowych rodzajów usług 

związanych z branżą turystyczną. Jednocześnie dużą wagę przywiązuje do ochrony 

mieszkańców przed nadmiernym zainteresowaniem turystów i „zadeptywaniem” zasobu 

kulturowego wsi, który powinien podlegać ochronie. 

Zadanie aktywizacji sektora turystycznego realizowane jest przy współpracy z biurem 

turystycznym Come to Paris/Come to France. Zadaniem biura turystycznego jest sprzedaż 

oferty turystycznej na obszarze Najpiękniejszych Wsi Francji  turystom francuskim  

i zagranicznym.   

 

Przykłady tworzenia przez mieszkańców oferty i usług turystycznych: 

 

Zdjęcia 5,6. Sklep z produktem lokalnym (musztardą) połączony z izbą tradycji w Charroux 

(departament Allier, region Owernia). 

 

Źródło: Archiwum własne. 

 

Zdjęcia 7,8. Piekarnia serwująca produkt lokalny Galette de Perouges (departament Ain, 

region Rodan-Alpy). 
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Źródło: Archiwum własne. 

 

Zdjęcie 9. Tablica informacyjna w miejscowości Flavigny sur Ozerain (departament Côte 

d'or, region Burgundia) prezentująca ofertę turystyczną wsi (zasób dziedzictwa, restauracje, 

hotele, sklepy, muzea i galerie sztuki). 

 

Źródło: Archiwum własne. 

 

http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/taxonomy/term/125
http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/taxonomy/term/125
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Droga miejscowości do członkostwa w Najpiękniejszych Wsiach Francji  

 

Procedura przyjęcia miejscowości do Stowarzyszenia Najpiękniejszych Wsi Francji przebiega 

w 4 etapach: 

 

I. Wniosek  przedkładany jest przez wieś lub przez miejscowość o wiejskiej strukturze, która 

spełnia łącznie następujące kryteria: 

- znajduje się na terenie wiejskim, a liczba mieszkańców nie przekracza 2000 osób, 

- posiada na swoim obszarze co najmniej 2 obiekty wpisane do rejestru zabytków, 

- rada gminy uchwaliła wniosek o członkostwo w Stowarzyszeniu (dowód poparcia 

mieszkańców). 

Stowarzyszenie ma obowiązek poinformować wnioskującą miejscowości o decyzji 

pozytywnej lub negatywnej.  

II. Następnym krokiem, po przejściu wstępnej oceny jest wizyta delegacji Stowarzyszenia we 

wsi. Ocena jest przeprowadzana na podstawie wywiadu z burmistrzem oraz  27 kryteriów 

obiektywnych mierzących: wartości dziedzictwa kulturowego, walory architektoniczne, 

urbanistyczne i krajobrazowe oraz jakości inicjatyw lokalnych, nastawionych na 

zrównoważony rozwój, w zakresie zarządzania i promocji regionu. 

Po wizycie wieś otrzymuje raport, przedstawiającym przebieg oceny. 

III. Komitet Jakości podejmuje ostateczną decyzję co do przyjęcia miejscowości  

do grona wsi najpiękniejszych. Poniżej statusy przyjęcia, bądź niedopuszczenia do sieci: 

- przyjęcie bez uwag, 

- dopuszczenie warunkowe/z zastrzeżeniami,   

- tymczasowe niedopuszczenie,  

- definitywna odmowa, wykluczająca możliwość ponownego złożenia wniosku.  

  IV.  Wpisanie do Karty Jakości jest jednoznaczne z członkostwem wsi w gronie  

najpiękniejszych wsi Francji. Wpisu dokonuje burmistrz oraz Prezes Stowarzyszenie. Wpisu 

I. 

Wstępna 
ocena  

wniosku  

II. 

Wizytacja na 
miejscu 

 

III. 

Decyzja 
Komitetu 

Jakości 

 

IV. 

Wpisanie do 
Karty Jakości 
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dokonuje się w najpóźniej 12 miesięcy od podjęcia decyzji przez Komitet Jakości. Wpis 

uprawnia do promocji miejscowości jako jednej z Najpiękniejszej Wsi Francji.  

 

Po 30 latach funkcjonowania  Stowarzyszenia Najpiękniejszych Wsi Francji  jego członkami 

jest 157 wsi rozmieszczonych w 69 departamentach i 21 regionach. Stowarzyszenie rozsądnie 

przyjmuje nowych członków do Sieci, zakładając potencjał wzrostu na maksymalnie 225 

miejscowości. Władze Najpiękniejszych Wsi Francji zdają sobie sprawę, że masowość sieci 

miałaby negatywny wpływ na utrzymanie wysokiej jakości, która jest najważniejszym 

elementem strategii Stowarzyszenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Rozdział 2.  

Sieci Najpiękniejszych Wsi w innych krajach i regionach 

 

Idea Najpiękniejszych Wsi na wzór francuski  zainspirowała inne regiony i kraje do 

podjęcia działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego wsi i rozwoju obszarów 

wiejskich.  Najbardziej zaawansowane sieci najpiękniejszych wsi powstały w Walonii  

(w 1994 r.), w Quebeku (w 1998 r.), we Włoszech (w 2001 r.) i w Japonii (w 2005 r.).   

W latach 2010 – 2012 budowę sieci rozpoczęły również Rumunia, Hiszpania i Saksonia, które 

uznawane są za sieci początkujące (patrz mapa). 

Za generalne cele powyższych sieci przyjęto:  

 intensyfikację działań na rzecz ochrony i promowania dziedzictwa kulturowego, 

architektury wiejskiej i krajobrazu, 

 promocję usług turystycznych, zachęcenie mieszkańców do lokalnego rozwoju 

gospodarczego, 

 przeciwdziałanie wyludnianiu się wsi, zachęcanie mieszkańców do  pozostania na 

obszarach wiejskich, 

 budowanie tożsamości i poczucia dumy z zamieszkiwania na obszarach wiejskich, 

 współpracę z sektorem rządowym, samorządowym, prywatnym i organizacjami 

pozarządowymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 

Rys. 1. Sieci najpiękniejszych wsi. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie prezentacji Anne Gouvernel (Stowarzyszenie 

Najpiękniejszych Wsi Francji), Konferencja „Ochota na wieś - nowe drogi turystyki 

wiejskiej”, 19 -20 kwietnia 2012 r. Grimma, Niemcy. 

 

W 2003 roku z inicjatywy Stowarzyszeń Najpiękniejszych Wsi Francji, Walonii  

i  Quebeku powstał związek stowarzyszeń nazwany Stowarzyszeniem Najpiękniejszych Wsi 

na Ziemi. Celem powstania organizacji „dachowej” dla tych trzech stowarzyszeń była ścisła 

wymiana międzynarodowa doświadczeń pomiędzy uczestnikami poszczególnych sieci. W dn. 

7 lipca 2012 r. w Gordes we Francji, podczas Międzynarodowego Kongresu Najpiękniejszych 

Wsi do Stowarzyszenia Najpiękniejszych Wsi na Ziemi, którego nazwę zmieniono na 

Federację Sieci Najpiękniejszych Wsi, dołączyły Włochy i Japonia
21

 .  

 

Zdjęcie 10.  Nowo wybrany Zarząd Stowarzyszenia Najpiękniejszych Wsi na Ziemi, 7 lipca 2012 r., 

Gordes, Francja. 

 

Źródło: Strona internetowa Stowarzyszenia najpiękniejszych Wsi Walonii: 

http://beauxvillages.be/default.asp?iId=GFILMJ z dn. 5 grudnia 2012 r.  

                                                           
21

 Podczas Międzynarodowego Kongresu Najpiękniejszych Wsi w  Gordes wybrano Zarząd Federacji. 

Przewodniczącym został Maurice Chabert (Przewodniczący Najpiękniejszych Wsi Francji), 

Wiceprzewodniczącymi - Fiorello Primi (Przewodniczący Najpiękniejszych Wsi we Włoszech) i Satoshi 

Hamada (Przewodniczący Najpiękniejszych Wsi Japonii), Skarbnikiem - Alain Collin (Przewodniczący 

Najpiękniejszych Wsi Walonii), Sekretarzem -  Martin Levesque (Przewodniczący Najpiękniejszych Wsi 

Quebec). 

http://beauxvillages.be/default.asp?iId=GFILMJ
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Organizowany po raz drugi Międzynarodowy Kongresu Najpiękniejszych Wsi w Gordes stał 

się okazją do spotkania przedstawicieli poszczególnych sieci i zaprezentowania ich wyników. 

Stowarzyszenie Najpiękniejszych Wsi Francji i Francuska  Agencja Turystyki i Rozwoju 

przeanalizowali funkcjonowanie sieci zaawansowanych we Francji, Walonii, Quebeku, 

Włoszech i Japonii.  

 

Tabela 2. Charakterystyka sieci Najpiękniejszych Wsi we Francji, Walonii (Belgia), Quebecu 

(Kanada), we Włoszech i Japonii. 

 

   

 

 

Nazwa 

stowarzyszenia 

tworzącego sieć 

 

Najpiękniejsze 

Wsie Francji 

(Les Plus 

Beaux 

Villages de 

France) 

Najpiekniejsze 

Wsie Walonii 

(Les Plus 

Beaux 

Villages de 

Wallonie) 

Najpiękniejsze 

Wsie Québecu 

(Les Plus 

Beaux 

Villages du 

Québec) 

Najpiękniejsze 

Wsie Włoch  

(I Borghi più 

belli d'Italia) 

 

Najpiękniejsze 

Wsie Japonii 

(The Most 

Beautiful 

villages in 

Japan) 

Rok założenia 1982 1994 1998 2001 2005 

Liczba wsi  

w sieci 

157 24 36 208 44 

1. ORGANIZACJA SIECI 

Status Stowarzyszenie, organizacja non profit 

Główne cele 1. Sieciowanie na obszarach wiejskich 

2. Ochrona dziedzictwa kulturowego, krajobrazu, środowiska 

3. Zrównoważony rozwój 

Funkcja 

prezydenta 

Burmistrz Były burmistrz Burmistrz Były burmistrz Burmistrz 

Trwałość/stabilność prezydencji 

Aktywni 

członkowie sieci 

Społeczność obszarów wiejskich 

Liczba 

zatrudnionych  

4 4 1 2 4 

Komitety robocze 3 1 planowany 1 2 

2. CZŁONKOSTWO W SIECI 

Aplikacja Złożone pisemnego wniosku przez  radę gminy 

Ocena na 

miejscu 

- wykonana przez Stowarzyszenie na podstawie siatki oceny (oprócz Walonii) 

- wywiad z burmistrzem 

- zebranie materiałów i dokumentacji zdjęciowej lub video (oprócz Quebeku) 

Końcowa 

decyzja 

Komitet 

Jakości 

Zgromadzenie ogólne Posiedzenie Zarządu 

Proces ewaluacji Co 6 lat Brak 

częstotliwości 

Co 5 lat 3-5 wsi na 1 rok Co 5 lat 

Wielkość 

miejscowości 

(liczba mieszk.) 

< 2 000 Nielimitowana < 2 000 na wsi 

< 15 000 dla 

miasta 

< 10 000 

Wymiar 

dziedzictwa 

(budowlany/ 

środowiskowy) 

Co najmniej 2 

obszary 

chronione 

Sklasyfikowany 

obszary 

chroniony 

 

- 

Sklasyfikowany 

hist. lub obszar 

chroniony 

Co najmniej 2 

obszary 

chronione 
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3. FINANSOWANIE SIECI 

Liczba wsi 157 24 35 208 44 

Potencjał 

wzrostu sieci 

do 200-250 wsi do 30 wsi do 50 wsi do 220 wsi do 70-100 

wsi 

Roczna składka  

członkowstwa  

3€/mieszkańca 

max. 2000€ 

500€+0,12€ 

/mieszkańca 

77€ + 0,22€/ 

mieszkańca 

Pomiędzy 

400€ a 2750€ 

0,23€/ 

mieszkańca 

Opłata za ocenę 800€ + 0,50€/ 

mieszkańca 

- 155€ 500€ - 

Roczny budżet 

2011 

490 000 € 320 000 € 66 500 € 390 000 € 245 000 € 

w tym (%): 

Składki 

członkowskie 

63% 5% 19% 80% 20% 

Sponsorzy 10% 20% 58% 20% 40% 

Publiczne środki 2% 60% 23% 0% 0% 

Inne 25% 15% 0% 0% 40% 

4. MARKETING  

 

 

 

 

 

Wsparcie 

promocji 

- Oficjalny przewodnik (oprócz Japonii) 

- strona internetowa 

- portale społecznościowe (np. Facebook) 

Narzędzia w 

telefonie 

Planowane Narzędzia w telefonie 

Mapy, albumy 

ilustrowane  

Ulotki 

turystyczne, 

kartki 

pocztowe 

Plakietki Ulotki 

turystyczne 

Ulotki 

turystyczne, 

plakaty 

Newsletter Newsletter - Newsletter - 

Media - - Program w 

TV5 

- - 

Duża rola logo  Wprowadzenie logo: znaki przy wjeździe do wsi, komunikacja korporacyjna, 

turystyczne ulotki (+ w Japonii produkt loklany) 

Program 

lojalnościowy  

Club des Amis (Klub przyjaciół) - Borghi Card 

(Wiejska 

Karta) 

Planowany 
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5. LOGO 

Rejestracja logo ogólnokrajowa regionalna ogólnokrajowa 

Logo 

przyznawane 

miejscowościom 

 

tak 

Logo 

przyznawane 

partnerom 

 

tak 

 

Logo 

przyznawane 

miejscowościom 

zaawansowanym 

 

 

nie 

 

 

tak 

 

 

nie 

 

 

tak 

6. AKTYWNOŚCI W SIECI 

 

 

Komunikacja 

wewnątrz sieci  

 

Wewnętrzna korespondencja 

- Wewnętrzna 

koresponden

cja 

Extranet - - - Ekstranet 

 

 

 

 

Usługi doradcze 

 

Usługi doradcze dla burmistrzów 

 

- 

Usługi 

doradcze dla 

burmistrzów 

 

 

Warsztaty 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Program 

szkoleniowy 

dla 

zaawansowa

nych 

(planowany) 

7. KOMERCJALIZACJA USŁUG TURYSTYCZNYCH 

 

Turystyka 

zorganizowana 

Operator 

turystyczny 

- - Operator 

turystyczny 

Planowany 

 

Źródło: Corinne Lespinasse-Taraba i Nathalie Hoareau - Francuska Agencja Turystyki i Rozwoju, 

Aurore Touchard – Stowarzyszeenie Najpiękniejszych Wsi Francji, Prezentacja Najpiękniejsze Wsie 

Świata – kluczowe elementy sukcesu oryginalnego podejścia rozwoju obszarów wiejskich, 

Międzynarodowego Kongresu Najpiękniejszych Wsi, 7 lipca 2012 r., Gordes, Francja. 
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Rozdział 3.  

Tworzenie sieci - studium przypadku w Saksonii 

 

  Najbliższym Polsce geograficznie regionem, gdzie realizowana jest koncepcja sieci 

„Najpiękniejszych Wsi” jest niemiecka Saksonia. Tamtejsza inicjatywa jest stosunkowo 

młoda, ponieważ sieć sformalizowano dopiero w 2011 r. Z uwagi na wiele podobieństw 

natury ekonomicznej i demograficznej, oraz istniejące związki historyczne, przykład tego 

kraju związkowego może być interesującą podstawą do adaptacji bądź nawet powielenia 

przyjętych tam dobrych rozwiązań, ale z drugiej stron może być także wskazaniem 

ograniczeń, które mogą zaistnieć w przypadku próby wdrażania idei „Najpiękniejszych Wsi” 

na gruncie polskim. 

 

Uwarunkowania regionu 

 Saksonia, zaliczana do tzw. nowych landów, jest jednym z mniej zamożnych 

niemieckich krajów związkowych
22

. Zachodzące tam negatywne przemiany demograficzne, 

skutkują depopulacją. Mogą doprowadzić do wręcz dramatycznego spadku ludności tego 

landu, przy jednoczesnym dynamicznym wzroście udziału osób starszych w strukturze 

społeczeństwa.. Przeprowadzone symulacje demograficzne, prognozują, że do roku 2025 

liczba ludności Saksonii może spaść o 9%, z obecnych ok. 4,140 tys. osób do poziomu 3,780 

tys. osób lub nawet o ok. 12%, do poziomu 3 647 tys., w scenariuszu pesymistycznym
23

. Co 

ciekawe, w wielu saksońskich gminach, średni wiek mieszkańców osiągnął już poziom ok. 50 

lat, co jest o ok. 8 lat więcej niż poziom ogólnoniemiecki
24

. Szczególnie negatywnie tym 

                                                           
22

 Saksonia (Wolny Kraj Saksonia) jest jednym z czterech najsłabszych ekonomicznie krajów związków RFN. 

Potencjał ekonomiczny tego landu, liczony w PKB na głowę mieszkańca, wynosi ok. 75% poziomu ogólno 

niemieckiego. Intensywne działania inwestycyjne, podejmowane od początku lat 90. przez rząd federalny, a 

także niemieckie koncerny przemysłowe jedynie w ograniczonym stopniu, pozwoliły na zmniejszenie dystansu 

pomiędzy poziomem życia mieszkańców w stosunku do tzw. landów zachodnich. Fakt ten powoduje, iż młodzi 

ludzie decydując się na tzw. emigrację wewnętrzną, stale pogarszają trudną sytuację demograficzną tego landu. 

Sytuację tę nie jest w stanie polepszyć nawet obserwowana od kilku lat imigracja obywateli polskich z terenu 

pogranicza.  
23

 Symulacje demograficzne zostały opublikowane w 2011 r., w ramach 5. Regionalnej Prognozy Ludnościowej 

dla Wolnego Kraju Saksonia do roku 2025 (5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen 

bis 2025). Szerzej o wynikach patrz: http://www.statistik.sachsen.de/bevprog/ 
24

 Na tym tle szczególnie negatywnie wypada region pogranicza saksońsko-dolnośląskiego w powiecie Gőrlitz. 

W gminach Zittau, Ostritz, Oybin, średni wiek mieszkańców wynosi odpowiednio od 48,5 do 50,1 lat. Patrz: 

http://www.demografie.sachsen.de/monitor/ 
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zjawiskiem dotknięte są saksońskie obszary wiejskie, gdzie mieszka ok. 48% ludności tego 

landu.
25

. 

Perspektywa demograficzna, która dla Saksonii rysuje się zdecydowanie negatywnie, 

skłania do postawienia fundamentalnych pytań, dotyczących wyboru kierunku rozwoju , bądź 

„kontrolowanego zwijania się” dla saksońskich obszarów wiejskich. Zmieniona struktura 

ekonomiczna tych terenów, wyklucza powrót do wyłączenie rolniczego charakteru wsi. 

Koniecznym staje się zatem poszukiwanie takiego modelu, który z jednej strony wzmocni 

ekonomicznie te obszary, pozwoli utrzymać infrastrukturę (administracja, sklepy, zakłady 

usługowe), a zarazem zwiększy poziom życia mieszkańców. Tak jak we Francji, we 

Włoszech i Walonii, tak w Saksonii zdecydowano się na rozwój turystki na obszarach 

wiejskich. 

 

Saksoński model turystyki na obszarach wiejskich  

 Saksońska wieś ma bogaty zasób dziedzictwa kulturowego. Składa się na to dobrze 

zachowana historyczna zabudowa w wielu miejscowościach oraz, co szczególnie 

wartościowe, istnienie niezmienionej struktury osadniczej w trwałym krajobrazie 

kulturowym
26

. Te elementy są najważniejszym, a zarazem najbardziej wyraźnym 

wyróżnikiem saksońskich wsi. Wiele z nich bogata jest w zasoby dziedzictwa kulturowego o 

wyjątkowych walorach historycznych i architektonicznych, a to już w swej istocie posiada 

potencjał do rozwoju turystyki.  

 Z zamysłem wykorzystania i wzmocnienia potencjału turystycznego tkwiącego w 

saksońskich obszarach wiejskich, zainicjowano w listopadzie 2008 r. program „Saksońskich 

Wsi Przeżyć” („Sachsens Erlebnisdörfer“), autorstwa Krajowego Ministerstwa Środowiska i 

Rolnictwa Saksonii
27

. Podczas jego realizacji pojawił się również pomysł utworzenia sieci 

„Najpiękniejszych Wsi Saksonii”, wzorowanej na doświadczeniu francuskim.  

Inicjatywę „Saksońskich Wsi Przeżyć” poprzedziły m.in. analizy strategii 

promocyjnych, realizowanych w innych krajach europejskich dotyczących turystyki na 

                                                           
25

 Pod względem demograficznym, pomiędzy Saksonią a obszarem województwa opolskiego, można zauważyć 

kilka podobieństw. Opolszczyzna, tak Saksonia dotknięta jest zjawiskiem depopulacji. Najniższy w Polsce 

współczynnik dzietności, wynoszący nieco ponad 1 dziecko na kobietę oraz niemal „tradycyjna” emigracja, 

głównie na obszar RFN, a od 2004 r. także Holandii i Wlk. Brytanii, powoduje, że liczba ludności województwa 

opolskiego, może do 2030 r. zmniejszyć się o ok. 8%, co będzie największym tego rodzaju spadkiem w skali 

całej Polski. Dane pochodzą z opracowania K. Szczygielskiego, przedstawione podczas konferencji 

„Funkcjonowanie obszarów wiejskich w warunkach kryzysu demograficznego”, zorganizowanej w dniu 3 lutego 

2012 r. przez Wojewodę Opolskiego. 
26

 http://www.smul.sachsen.de/laendlicher_raum/2225.htm 
27

 Więcej o programie patrz na stronach internetowych: Krajowego Ministerstwa Środowiska i Rolnictwa 

Saksonii,  http://www.smul.sachsen.de/laendlicher_raum/ 
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obszarach wiejskich oraz kampanii promocyjnych poświęconej wsiom tematycznym w Dolnej 

Austrii. W opinii autorów programu, saksońskie wsie jak żadne inne miejscowości tego kraju 

związkowego są nośnikami saksońskiej tradycji, dziedzictwa kulturowego i regionalnej 

kultury budowlanej. Jednakże w obliczu zachodzących zmian demograficznych i utraty 

pierwotnego charakteru wsi, ich utrzymanie może być zagrożone. Z drugiej zaś strony, 

skuteczne wykorzystanie tkwiącego weń potencjału, może rozwiązać lub spowolnić 

negatywne procesy, postępującej marginalizacji obszarów wiejskich tego landu. Stąd, za 

lejtmotyw programu „Saksońskich Wsi Przeżyć”, obrano działania na rzecz zachowania 

wyjątkowości wiejskiego dziedzictwa kulturowego Saksonii, poprzez zachęcenie 

mieszkańców saksońskich wsi do zaangażowania się w rozwój turystyki w swoich 

miejscowościach. Z celu głównego, wypływały cele szczegółowe programu, do których 

zaliczono m.in.: 

a) turystyczne wyprofilowanie saksońskich wsi,  

b) wzmocnienie obywatelskiego zaangażowania na rzecz rozwoju turystyki na 

obszarach wiejskich,  

c) rozwój oferty turystycznej,  

d) włączenie saksońskich obszarów wiejskich w sferę regionalnego programu 

rozwoju turystki. 

Cele te miały być osiągnięte poprzez działania oparte na dwóch płaszczyznach. Po 

pierwsze: zdecydowano się na stworzenie sieci „wsi tematycznych”, których turystyczny 

„punkt ciężkości” miał zostać oparty na posiadanych przez nie wyjątkowych walorach 

dziedzictwa kulturowego oraz rozwijanej na bazie tych walorów oferty turystycznej, przy 

jednoczesnym prowadzeniu działań marketingowych i promocyjnych. W ramach drugiej 

płaszczyzny miała powstać sieć turystycznie wyprofilowanych wsi, które oferowałyby 

zróżnicowaną ofertę turystyczną
28

.  

W ramach programu „Saksońskie Wsie Przeżyć” powołano wspólnotę roboczą 

(Arbeitsgemeinschaft „Sachsens Erlebnisdörfer“), którego członkami mogli być reprezentanci 

poszczególnych wsi oraz eksperci. Wsie zgłaszały wolę uczestnictwa w programie na 

zasadzie konkursu. Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w programie było: 

a)  udokumentowane doświadczenie wsi w działaniach na rzecz rozwoju turystyki, 

b) posiadana wizja/strategia rozwoju wsi, tzw. Leitbild,  

                                                           
28

 Obwieszczenie Krajowego Ministerstwa Środowiska i Rolnictwa Saksonii w sprawie zgłaszania udziału od 

inicjatywy z zakresu turystyki wiejskiej „Saksońskie Wsie Przeżyć” z dnia 26 listopada 2008 r. 
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c) wszystkim powszechna akceptacja ukierunkowania rozwoju wsi na turystykę 

deklarowana ze strony mieszkańców.  

Pośrednim rezultatem prac grupy miało być stworzenie podstaw do rozwoju 

współpracy sieciowej pomiędzy wsiami, instytucjami z branży turystycznej oraz ekspertami.  

Oprócz utworzenia zespołu roboczego i przeprowadzenia konkursu na najlepszą 

koncepcję wioski tematycznej, zdecydowano się na realizację kilku programów pilotażowych, 

które miały pomóc w poszukiwaniu rozwiązań i strategii na rzecz turystycznego 

wyprofilowania uczestników programu. Koordynację programu przejął Krajowy Urząd ds. 

Środowiska, Rolnictwa i Geologii Saksonii w Dreźnie oraz Stowarzyszenie „Krajowe 

Kuratorium Obszarów Wiejskich Saksonii”. 

Wspólnota robocza przyjęła trzy kierunki prac:  

a) w pierwszym zatytułowanym „wieś jako miejsce docelowe”, główny nacisk 

kładziono na skutecznym wypromowaniu i turystycznym wyprofilowaniu 

autentyczności, emocjonalności i unikatowości wsi,  

b) w drugim - „wieś jako centrum rozwoju turystyki w regionie” starano się 

opracować koncepcję na stworzenie strategii turystycznego rozwoju wsi, gdzie 

udałoby się połączyć walory kulturowe danego regionu z formami aktywnego 

wypoczynku, agroturystyki oraz promocją produktów regionalnych.  

c) w trzecim natomiast, określanym „wieś jako fundament strategii marketingowej 

dla turystyki na obszarach wiejskich”, starano się wypracować model promocji 

saksońskiej wiejskiej różnorodności, tak aby wsie i ich dziedzictwo kulturowe 

stały się reprezentantami regionu (wieś jako marka regionu).  

W wyniku prac wspólnoty, utworzono trzy grupy robocze: 

a) „Saksońskie Wsie Tematyczne”, której celem było wypracowanie, na podstawie 

turystycznie wyprofilowanej koncepcji rozwoju wsi, strategii promocji wsi opartej 

na jej unikatowym cesze (temacie),  

b) „Saksońskie Kolorowe Wsie”, miała za zadanie opracowanie bogatej i różnorodnej 

(kolorowej) oferty turystycznej na obszarach wiejskich, bez specjalistycznego 

profilowania, 

c) „Najpiękniejsze Wsie Saksonii”, gdzie skoncentrowano się na opracowaniu 

modelu turystycznej promocji, wyjątkowych pod względem jakościowym, 

walorów kultury budowlanej wsi (bogatych pod względem dziedzictwa 

kulturowego). 
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Koordynację prac grup roboczych „Saksońskie Wsie Tematyczne” oraz 

„Najpiękniejsze Wsie Saksonii”, przejął Krajowy Urząd ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii 

Saksonii, natomiast grupę „Saksońskie Kolorowe Wsie”, przejęło Stowarzyszenie „Krajowe 

Kuratorium Obszarów Wiejskich Saksonii  

 

Rys. 2. Wsie tematyczne biorące udział w programie „Saksońskie Wsie Przeżyć”.

 

Źródło: Prezentacja Markusa Thieme, wygłoszona podczas konferencji „Ochota na wieś. Nowe drogi 

turystyki wiejskiej, która odbyła się w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. w Grimma (Niemcy). 

 

Udział w programie „Saksońskie Wsie Przeżyć”, zgłosiło 54 wsi z terenu całej 

Saksonii. 11 z nich podjęło pracę w grupie roboczej „Najpiękniejsze Wsie Saksonii”. Według 

uczestników i koordynatorów programu, dał on impuls prorozwojowy dla wsi i do ich 

turystycznego profilowania, przyczynił się także do opracowania i publikacji podstaw 

metodycznych do koncepcji rozwoju wsi tematycznych. Rezultatem pośrednim było 

usamodzielnienie grupy roboczej „Najpiękniejsze Wsie Saksonii”.  

 

Saksoński model sieci „Najpiękniejszych Wsi” 

Członkowie grupy roboczej „Najpiękniejsze Wsie Saksonii” inspirowali się bezpośrednio 

doświadczeniami francuskiego Stowarzyszenia „Les Plus Beaux Villages de France”. Dlatego 
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też prace grupy, koordynowane przez Krajowy Urząd ds. Rolnictwa i Geologii zostały 

ukierunkowane na poszukiwanie modelu, który na gruncie saksońskim przyczyniłby się do:  

a) rozwoju turystki na obszarach wiejskich, przy jednoczesnym zachowaniu dziedzictwa 

kulturowego, 

b) zachęcania i motywowania potencjalnych uczestników sieci (właścicieli gospodarstw, 

samorządów gminnych) do czerpania korzyści z wykorzystywania na potrzeby 

rozwoju turystyki, zachowanego dziedzictwa kulturowego, 

c) podniesienia poziomu życia mieszkańców, 

d) stworzenia formuły reprezentacji różnorodności saksońskich regionów poprzez 

wyeksponowanie kulturowej i architektonicznej unikalności poszczególnych wsi, 

e) stworzenia dobrej jakościowo oferty, która umożliwiłby wyprofilowanie i promocję 

turystyki na saksońskich obszarach wiejskich
29

. 

Grupa przyjęła ponadto plan pracy, w którym przewidziano opracowanie mechanizm 

aplikowania, oceny oraz przyjmowania wsi do grona „najpiękniejszych”, organizację 

seminarium, którego celem miała być wymiany wiedzy i doświadczeń z partnerami, 

doświadczonym w problematyce turystki na obszarach wiejskich oraz wyjazd studyjny. 

Zarówno wyżej nakreślone obszary analizy, jak również ich kierunek wzorowany był na 

przykładzie Stowarzyszenia „Najpiękniejszych Wsi Francji”. Dlatego, w planie działań, 

znalazły się też kwestie dotyczące opracowania strategii marketingowej i wizerunkowej, wraz 

z poszukiwaniem formuły organizacyjno-instytucjonalnej, w ramach której funkcjonowałaby 

sieć „Najpiękniejszy Wsi Saksonii”. Równolegle trwały prace nad saksońską Kartą Jakości.  

W ciągu lat 2009-2011, saksońska sieć „Najpiękniejszych Wsi”, znajdowała się w fazie 

projektowej. W tym czasie zmieniała się również liczba wsi, zainteresowanych członkostwem 

w budowanej sieci. W szczytowym okresie, udział w niej deklarowało 15 wiosek. 

Ostatecznie, w skład utworzonej w lipcu 2011 r. Wspólnoty Interesu „Najpiękniejsze Wsie 

Saksonii” weszło jedynie 9 wsi.  

W 2011 r., członkowie grupy roboczej zdecydowali się na usamodzielnienie swoich 

działań, ale decyzja ta oznaczała zakończenie finansowego i organizacyjnego wsparcia 

Krajowego Urzędu ds. Rolnictwa i Geologii Saksonii. Można powiedzieć, że w praktyce, 

grupa robocza „Najpiękniejszych Wsi” funkcjonująca w ramach programu „Saksońskie Wsie 

Przeżyć” została rozwiązana, by na gruncie prawa cywilnego powstać na nowo jako 
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 Źródło: Materiał informacyjny ze spotkania Grupy Roboczej „Najpiękniejsze Wsie Saksonii” z dnia 2 

września 2009 r., 

http://www.smul.sachsen.de/laendlicher_raum/download/1Praesentation1_Thieme_Stand_Fachseminar_ 

Obercunnersdorf_02-02-2009.pdf  
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towarzystwo interesów, pod auspicjami Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Stron 

Ojczystych Saksonii (Landesvereins Sächsischer Heimatschutz e. V.). Przyjęcie takiego 

modelu funkcjonowania miało przede wszystkim zapewnić niezbędne instytucjonalno-

organizacyjne wsparcie dla dalszej budowy sieci. Kolejnym krokiem, po ukonstytuowaniu się 

cywilnoprawnej wspólnoty interesów  miało być uzyskanie podmiotowości prawnej. 

Jednakże, z uwagi na powstałe wówczas trudności natury organizacyjnej i personalnej, dalsze 

prace związane formalno-prawnym oraz funkcjonalnym procesem tworzenia się sieci zostały 

zatrzymane na wiele miesięcy
30

.  

 

Rys. 3. Wsie członkowskie Wspólnoty Interesów „Najpiękniejsze Wsie Saksonii”- stan w lipcu  

                  2012 r. 

 

Źródło:http://www.smul.sachsen.de/laendlicher_raum/download/IG_Sachsens_Schoenste_Doerfer_St

and_Maerz_2012.pdf. 

 

Obecnie sieć „Najpiękniejszych Wsi Saksonii”, pomimo, iż posiada własny statut  

i opracowaną Kartę Jakości (patrz aneks nr 2), jest nieaktywna, a jej członkowie działają na 

zasadzie wolontariatu. Brak profesjonalnego oraz finansowego wsparcia oraz zaistniałe 

problemy  

                                                           
30

 Na podstawie rozmów z M. Thieme, pracownikiem saksońskiego Krajowego Urzędu ds. Rolnictwa i Geologii. 
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z uzyskaniem samodzielnej podmiotowości prawnej, spowodował, że Wspólnota Interesów 

nie organizowała dotąd własnych przedsięwzięć. Także odrębna strona internetowa 

(http://www.sachsens-schoenste-doerfer.de) znajduje się nadal w fazie projektowej. 

Natomiast system identyfikacji wizualnej sieci wykorzystany został jak na razie jednokrotnie, 

przez wieś Auterwitz, która jest zarazem siedzibą wspólnoty interesów
31

. 

Z związku z tym idea „Najpiękniejszych Wsi Saksonii”, w rozumieniu marki turystycznej 

nie jest na razie wykorzystywana przez członków sieci, dla celów promocyjnych  

i marketingowych. Do sieci należy 9 wsi. Na dzień dzisiejszy, z uwagi na wyżej zarysowane 

problemy, nie planuje się włączenie nowych członków. 

 

 

Zdjęcie 11. Auterwitz. Oficjalne nadanie wsi statusu „Najpiękniejszej Wsi”. Zdjęcie ze zbiorów 

Markusa Thieme, przedstawiciela Wspólnoty Interesów „Najpiękniejsze Wsie Saksonii”. 

 

Członkostwo i Karta Jakości 

Warto zwrócić uwagę, że instytucjonalna postać sieci saksońskiej przyjęła odmienną 

formę niż w przypadku stowarzyszenia francuskiego czy belgijskiego. Oznacza to, że 

„Najpiękniejsze Wsie Saksonii” nie jest stowarzyszeniem, a towarzystwem utworzonym na 

                                                           
31

 18 października 2012 r. wieś Auterwitz jako pierwsza otrzymała certyfikat potwierdzający spełnianie 

kryteriów Karty Jakości „Najpiękniejszych Wsi Saksonii“. Okazją do nadania statusu „Najpiękniejszych Wsi: 

była wizyta studyjna przedstawicieli Stowarzyszenia „Najpiękniejszych Wsi Walonii“. Na podstawie: nga, 

Auterwitz – eines der schönsten Dörfer Sachsens, „Döbelner Allgemeine Zeitung”, 20-21.10.2012. 
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gruncie prawa cywilnego. Jak wspomniano wyżej, przyjęcie takiej formuły organizacyjnej, 

poważnie utrudniło proces upodmiotowienia się sieci. Docelowo jednak, „Najpiękniejsze Wsi 

Saksonii”, mają przybrać formę stowarzyszenia.  

Założyciele Wspólnoty opracowali Statut i Kartę Jakości, wzorując się również pod tym 

względem na przykładzie francuskim. Zgodnie ze Statutem celem działalności sieci jest: 

zachowanie i opieka dziedzictwa kulturowego wsi oraz jego wykorzystywanie dostosowane 

do wymogów współczesności i jego dalszy rozwój. Ponadto, saksońska Wspólnota ma 

wspierać: 

a) proces wymiany doświadczeń i fachowe doradztwo na rzecz całościowego rozwoju 

wsi (włącznie z poprawą jakości życia na wsi), 

b) proces upowszechniania wiedzy, opiekę nad wizerunkiem, promocję dobrych 

przykładów i edukację, celem tworzenia wśród opinii publicznej, w instytucjach i 

gremiach publicznych, świadomości wartości tego dziedzictwa kulturowego oraz 

konieczności jego zachowania, 

c) wzmocnienie identyfikacji mieszkańców wsi z dziedzictwem kulturowym, a przez to 

także więzi ze stronami ojczystymi, 

d) reprezentację różnorodności wiejskiej kultury budowlanej w poszczególnych 

regionach Saksonii, 

e) proces upowszechniania wiedzy o zainteresowanych wsiach, 

f) w perspektywie, działania na rzecz turystycznego wyprofilowanie 

charakterystycznych cech kultury budowlanej wsi oraz zmotywowanie mieszkańców 

do ich zachowania poprzez nadanie im dodatkowej wartości, 

g) współpracę z partnerami, którzy wspierają te cele, 

h) troskę o rozwój współpracy międzynarodowej i wymiany doświadczeń z 

organizacjami, których działalność jest poświęcona zachowaniu i rozwojowi wiejskiej 

kultury budowlanej, jak również podnoszeniu ich wartości (np. Les Plus Beaux 

Villages de France, pol. Stowarzyszenie Najpiękniejsze Wsie Francji)
32

. 
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 Pełny tekst Statutu patrz (dokument w języku niemieckim): 

http://www.smul.sachsen.de/laendlicher_raum/download/Q-Charta_IG_SachsensSchoensteDoerfer_2011-08-

24.pdf 
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Zdjęcie 12. Festyn we wsi Auterwitz. Zdjęcie ze zbiorów Markusa Thieme, przedstawiciela 

Wspólnoty Interesów „Najpiękniejsze Wsie Saksonii”. 

 

Odmiennie niż w przypadku sieci francuskiej, w której warunki finansowe członkostwa są 

uzależnione o ilości mieszkańców wsi, finansowy wkład członków „Najpiękniejszych Wsi 

Saksonii” opiera się na stałej stawce, wynoszącej 200 Euro. Dodatkowo wsi należące do sieci, 

są zobowiązane od odprowadzania składek na rzecz Stowarzyszenia na rzecz Ochrony 

Saksońskich Stron Ojczystych, którego członkowstwo jest obligatoryjnym warunkiem 

zaliczenia do grona „Najpiękniejszych Wsi”. Innymi rodzajami przychodów Wspólnoty mogą 

być ponadto: wkłady finansowe członków przeznaczane na realizację projektów, darowizny i 

dotacje. 

Statut saksońskiej sieci różnicuje członków na członków zwykłych i wspierających. Przy 

czym, członkami „Najpiękniejszych Wsi” mogą być jedynie te wsie, które cechują się bardzo 

dobrze zachowanymi formami zabudowy, osadnictwa i gospodarki przestrzenią oraz 

szczególny sposób reprezentują regionalną wiejską kulturę budowlaną, ponadto zobowiążą się 

wspierać realizację celów sieci i przestrzegania Karty Jakości i naturalnie pozytywnie przejdą 

przez procedurę kwalifikacyjną, prowadzoną przez Komisję Ekspertów
33

.  
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 Pełny tekst Karty Jakości patrz aneks nr 2. 
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W procedurze oceny bierze się pod uwagę pojedyncze wsie, jako samodzielne wiejskie 

osady. Pod ocenę nie bierze się centrów wsi, które uległy „umiastowieniu”. Karta Jakości 

zawiera kryteria podmiotowe, jak i elementy uzupełniające. Do pierwszej grupy zaliczają się: 

a) kryteria jakości budowlanej i struktury osadnictwa (np. wieś w szczególny sposób 

reprezentuje typową dla regionu wiejską kulturę, charakter wiejskiej zabudowy 

tworzący harmonijną całość, zachowana została historyczna forma osadnictwa  

i wykorzystania przestrzeni), 

b) kryteria jakości architektonicznej, tj. jakość obrazu wsi (np. usuwanie 

nieodpowiednich zmian budowlanych, odbudowa cennych detali, powszechne 

stosowanie typowych dla miejsca i regionu materiałów i technik budowlanych, 

dostosowywanie barw budynków do otoczenia i charakteru miejscowości, stosowanie, 

typowych dla danej miejscowości form zagospodarowania i kształtowania placów, 

parków, dróg pieszych i szos), 

c) kryteria jakości ekologicznej i krajobrazu kulturowego (np. zachowanie, typowych dla 

miejscowości ogrodów i parków zachowanie i przyjazne środowisku kształtowanie 

cieków wodnych, stawów, łąk, kamiennych murów, nieużytków i innych lokalnych 

biotopów
34

. 

Oprócz powyższych kryteriów podmiotowych, w procedurze weryfikacyjnej brane są 

także elementy uzupełniające, choć dla końcowej oceny jakości wsi, nie mają one 

decydującego znaczenia. Wśród nich można wymienić: funkcjonowanie strony internetowej 

miejscowości z informacjami o historycznym rozwoju i kultury budowlanej miejscowości, 

zapewnienie dostępności do materiałów informacyjnych o miejscowości, organizacja 

przedsięwzięć prezentujących lokalną kulturę budowlaną. 

 

Wnioski 

Przykład saksońskich doświadczeń w zakresie budowy sieci „Najpiękniejszych Wsi“, 

pokazuje, że oprócz przygotowania metodologicznego, dotyczącego zakresu podmiotowej  

i przedmiotowej oceny jakości „piękna wsi”, równie istotny jest wybór formalno-prawnego 

kształtu sieci, a także wykorzystanie przy jej budowie fachowego i finansowego (w miarę 

istniejących możliwości) wsparcia ze strony administracji oraz ośrodków akademickich. 

Budowa sieci „Najpiękniejszych Wsi” wiąże się z żmudnym i trudnym procesem stałego 
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podnoszenia standardu jakości zasobów dziedzictwa kulturowego. Oparcie go na 

paradygmacie rewitalizacji wydaje się czymś naturalnym.  

Mimo wyżej zarysowanych problemów, proces budowy saksońskiej sieci „Najpiękniejszych 

Wsi” jest także doskonałym przykładem, w jaki sposób, unikalność budowlana  

i architektoniczna, może być dla „upadających” wsi, szansą na ponowne ukierunkowanie się 

na rozwój. Można powiedzieć, że „Najpiękniejsze Wsie” przegrały z saksońskimi „wioskami 

tematycznymi”, lecz w istocie, mają swój własny odrębny temat - mogą one być określane 

także mianem „wsi o wyjątkowej architekturze”. Wydaje się, że zasadniczą przewagą idei 

„Najpiękniejszych Wsi” nad tworzeniem „wsi tematycznych” jest fakt, iż pierwsze  

w wymienionych, mogą na wzór znanej już nam koncepcji, oprzeć swoją działalność na bazie 

współpracy sieciowej, wykorzystując wzajemny potencjał do budowy odrębnej marki, 

postrzeganej jako przykład wysokiej, pod względem jakościowym, oferty turystycznej. 
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Rozdział 4.  

Analiza potencjału miejscowości w aspekcie możliwości tworzenia Sieci 

Najpiękniejszych Wsi w Polsce 

 

4.1. Specyfika wsi i jej przeobrażenia 

 Wieś wraz ze sposobem jej zagospodarowania była zawsze wskaźnikiem odrębności 

regionów i nośnikiem tradycji
35

. Z tego powodu ważne jest zwrócenie uwagi na zasób 

dziedzictwa kulturowego, który jest z nią związany, a ze względu na przemiany społeczno-

gospodarcze i rozwój techniki zagrożony. Zmiany te zachodzą zarówno w sferze materialnej, 

jak i duchowej mieszkańców obszarów wiejskich, generując stopniową unifikację 

odmiennych zwyczajów i kultur. Dawniej wizerunek wsi odzwierciedlał sposób życia jej 

mieszkańców, wynikający z pracy na roli i silnego powiązania z naturą. Tradycyjna forma 

wsi była konsekwencją funkcji, którą musiała pełnić dla mieszkańców uprawiających ziemię  

 zajmujących się chowem zwierząt. Przy historycznie wykształconej zabudowie zagrodowej, 

czy folwarcznej z czasem zaczęły pojawiać się również elementy zaspokajające inne potrzeby 

mieszkańców wsi takie jak: obiekty kulty religijnego, karczmy, zajazdy czy kramy. Wsiom 

towarzyszyły również zamki, pałace, dwory z parkiem, niekiedy klasztory stanowiące 

wyraźne akcenty w krajobrazie wiejskim. Całość emanowała uporządkowaniem  

i sensownością formy nawiązującej do otoczenia i miejsca, w którym miejscowość się 

znajdowała, co stwarzało poczucie bezpieczeństwa i zapewniało wewnętrzny spokój rolniczej 

społeczności.  Jednak nie tylko funkcja odgrywała rolę w kształtowaniu charakteru wsi. 

Ogromny wpływ na jej wizerunek miały czynniki niematerialne wynikające z potrzeb, 

wrażliwości i mentalności mieszkańców, a także niematerialnych uwarunkowań 

zewnętrznych. Wrażliwość na piękno odzwierciedlała się chociażby w specyficznym 

zdobnictwie zabudowy czy zagospodarowaniu przestrzeni wiejskiej tworząc indywidualny 

charakter poszczególnych miejscowości. 

 Powstanie osady, jej trwanie w czasie, jako wieś, aż po stan obecny, jest ciągłą 

transformacją zdeterminowaną wieloma czynnikami. Dla zobrazowania tego procesu 

niezbędne jest ich zdefiniowanie. Wieś podobnie, jak inne jednostki osadnicze, istnieje, jako 

wypadkowa materii i środowiska duchowego. Działania ludzkie, których efektem jest 

                                                           
35 Już przy odbudowie po I wojnie światowej I. Drexler zwraca uwagę tę na wartość pisząc: „…I tak, wieś ma 

stosunkowo nieporównanie większą, niż miasto, swobodę budownictwa, niezależność od kształtu drogi, a dalej 

jest niemal nienaruszonym skarbcem starej tradycji budowlanej ludu”. Drexler I., 1921, Odbudowanie wsi i 

miast na ziemi naszej, Wyd. Zakładu Nar. Im. Ossolińskich, reprint 2008 Lublin, s. 2. 
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materialny twór w postaci chociażby określonej formy zabudowy, nietypowego zdobnictwa 

czy specyficzny układu wsi, są mniej lub bardziej świadome, lecz wynikają w dużej mierze  

z niematerialnego otoczenia.  Na kształt i charakter miejscowości wpływają czynniki 

naturalne oraz antropogeniczne. Otoczenie odgrywa dużą rolę przy zakładaniu wsi, ponieważ 

określa jej ogólny charakter. Oprócz naturalnych warunków środowiskowych istotną rolę 

pełni np. prawo, przyjęte powszechnie zwyczaje, lub panujący światopogląd. 

 Zależności pomiędzy elementami składowymi krajobrazu wsi pokazano na schemacie 

zamieszczonym na rys. 4. Wartości niematerialne tzw. duch wewnętrzny i zewnętrzny 

przenikają się z elementami materialnymi, tworzącymi widzialny krajobraz wsi. Duch 

wewnętrzny (środkowa część schematu), to styl życia we wsi, tradycja kultywowana przez 

wieki lub nowopowstała będąca wynikiem współczesnych działań. Stanowi to o tradycji  

i indywidualnych cechach regionu. Sfera ta jest pod wpływem oddziaływań zewnętrznych 

(duch zewnętrzny), i kultury obszaru, w którym znajduje się rozpatrywana wieś, a także 

polityk i prawodawstwa kraju. 

 

Rys. 4. Schemat kształtowania wizerunku tradycyjnej wsi. 

 

 

 Duch wewnętrzny i zewnętrzny wpływają na wygląd miejscowości i przeobrażenia  

w zakresie elementów antropogenicznych i naturalnych. To, co człowiek tworzy i w jaki 

sposób przekształca swoje otoczenie jest odbiciem jego wewnętrznych potrzeb i charakteru, 
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potrzeb i tradycji całej społeczności wiejskiej, w której żyje, a także tradycji całego regionu. 

Kręgi na schemacie pomiędzy duchem wewnętrznym i zewnętrznym symbolizują wizualną 

(materialną) stronę wsi. Składają się z części powstałej bez ingerencji człowieka (naturalne 

elementy) części będącej wytworem antropogenicznym. Wewnętrzny krąg symbolizuje samą 

wieś, w granicach terenów osiedlowych, natomiast zewnętrzny to, co ją otacza, tj. pola 

uprawne, drogi, lasy w bezpośrednim sąsiedztwie, czy góry widoczne na horyzoncie. Są to 

elementy, które również wpisują się w krajobraz danej miejscowości. Całość jest symboliczną 

wizją wsi, w której w zrównoważony sposób funkcjonuje człowiek i przyroda. 

 Dzisiejsze wsie polskie to jednostki, które ulegały wielu przeobrażeniom od momentu 

ich powstania. Nie wszędzie te procesy przebiegały jednakowo, jednak obecnie efekt  

w różnym natężeniu jest ten sam. W wielu miejscach naszego kraju tradycyjny krajobraz 

wiejski, charakterystyczny dla danego regionu został zdeformowany. Takiemu procesowi 

uległa w znacznym stopniu wieś małopolska, w której chaotyczna, przypadkowa nowa 

zabudowa nie została podporządkowana ani tradycji, ani chociażby nowemu spójnemu 

pomysłowi na zagospodarowanie całej przestrzeni wiejskiej
36

. Zatarły się granice pomiędzy 

miejscowościami, znikły centra i czytelność układu ruralistycznego powiązanego  

z otaczającym krajobrazem. Swoistym zagadnieniem jest degradacja walorów wsi położonych 

na terenach przyłączonych do Polski po 1945 r. Brak kontynuacji tradycji, wymieszanie 

kulturowe nowych mieszkańców przybyłych z różnych regionów, odmienna kultura rolna na 

obszarze, do którego przyjechali, poczucie tymczasowości, co w efekcie dało brak dbałości 

przez wiele powojennych lat o wieś, postępującą degradację zabudowy i zacieranie się jej 

specyfiki. Brak akceptacji zastanego dziedzictwa powodował dodatkowo to, że nowa 

zabudowa nie była inspirowana starymi wzorcami, lecz przenoszonymi z innych obszarów 

lub panującą modą. Odmienne problemy dotyczą, chociażby, zachowanej architektury 

drewnianej Podlasia, która przegrywa z ekspansywną nową zabudową, a przede wszystkim  

z mentalnością mieszkańców-właścicieli tego zasobu. Trudno mówić tu o zachowaniu  

w przyszłości tego dziedzictwa, gdy prawne formy ochrony w postaci wpisu do rejestru 

zabytków zawodzą, ponieważ częstą konsekwencją takich procedur jest świadoma dewastacja 

                                                           
36

 M. Kowicki dzisiejszą wieś małopolską opisuje w następujący sposób: „ Dla oka mniej wprawnego w 

odszukiwaniu owych śladów wieś małopolska jawić się może jako kraina zaludniona całkiem niedawno przez 

ludzi, którzy przybyli nie wiadomo skąd i z resztkami miejsc owego dziedzictwa nie maja nic wspólnego. 

Małopolska, z której krajobrazów wymazywane są ślady przeszłosci, staje się krajem niejako bez rodowodu 

udokumentowanego w sposób najsprostszy, czyli poprzez stan zachowania zasobów krajobrazowo-

architektonicznego dziedzictwa kulturowego.” Kowicki M., 2010, Patologie/wyzwania architektoniczno-

planistyczne we wsi małopolskiej, studium na tle tendencji krajowych i europejskich, Wydawnictwo Politechniki 

Krakowskiej, Kraków, s. 7. 
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lub podpalenia
37

. Jest to przykład, który pokazuje, że pryncypialnym zadaniem w ochronie 

tych zasobów jest oprócz objęcia ich systemem ochrony, praca ze społecznością lokalną  

w celu uświadomienia jej wartości posiadanego dziedzictwa, a przede wszystkim korzyści 

ekonomicznych z rozwoju turystyki opartej na pięknie tradycyjnego krajobrazu wiejskiego. 

 Pomimo tych negatywnych zjawisk, jak wykazują badania, chociażby na terenie 

Dolnego Śląska, Opolszczyzny, także innych regionów zachowały się jeszcze wsie  

o czytelnych układach ruralistycznych i charakterystycznych elementach zabudowy. Jednak 

pomimo podejmowanych prób obserwuje się ogromną trudność w wypracowaniu modelu 

nowej zabudowy, który odpowiadałby cechom regionalnym tych regionów
38

. Pozytywne jest 

to, że w wielu miejscach Polski podejmowane są różne inne próby uświadomienia ogółowi 

społeczeństwa wartości, często bagatelizowanych elementów dziedzictwa kulturowego wsi. 

Pomocne w tym mogą być katalogi, podręczniki i wzorniki, które systematyzują rozwiązania 

architektoniczne stosowane w odmiennych regionach Polski. Opracowania takie powstały 

m.in. w Małopolsce
39

, na Dolnym Śląsku
40

, Opolszczyźnie
41

 oraz Warmii i Mazurach
42

.  

                                                           
37

 Zagrożenie bezpowrotnym zniszczeniem tego dziedzictwa jest na tyle poważne, że w dniach 7-8 grudnia 2012 

r. została zorganizowana Międzynarodowa Narada Konserwatorska, której celem było wypracowanie 

odpowiedzi na pytanie: „Co wiemy, a czego nie wiemy o drewnianym dziedzictwie architektonicznym Podlasia? 

Jakie są możliwości i uwarunkowania ochrony tego zasobu?”.  Warte podkreślenia jest to, że oprócz 

przedstawicieli organizatorów: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Muzeum Rolnictwa im. 

Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i Polskiego Komitetu 

Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS wzięli w niej udział przedstawiciele 

lokalnych instytucji zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego, Wydziału Architektury Politechniki 

Białostockiej, Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a także uczelni i 

instytucji zajmujących się podobnymi problemami z Litwy i Białorusi.   
38

 Min. zwraca na to uwagę na przykładzie Sudetów E. Trocka-Leszczyńska, 2012, Możliwości kontynuacji 

architektury regionalnej w Sudetach, [w:] Projektowanie architektury na terenach o szczególnych walorach 

krajobrazowych i uzdrowiskowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, s. 19-28; także 

analizując pozytywne  prób zorganizowania konkursów na projekty domów zgodnych z tradycją regionu trudno 

oprzeć się wrażeniu, że część zwycięskich projektów jest identyczna dla jednak odmiennych regionów (Konkurs 

na „Dom Sudecki o cechach architektury regionalnej ziemi kłodzkiej" zorganizowanym przez Powiat 

Kłodzki w 2009 r.; Konkurs zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego na 

współczesny „Dom Opolski”; ogólnopolski konkurs architektoniczny „Twój dom-dialog z tradycją” na dom 

jednorodzinny przeznaczony dla terenów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego organizowany przez 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego).    
39

 Zob. m.in. M. Łuczyńska-Bruzda, Z. Myczkowski: 1993-1994. Subregionalizacja cech budownictwa jako 

przyczynek do kontynuacji tradycji we współczesnej architekturze regionalnej (na przykładzie Jurajskich Parków 

Krajobrazowych). „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury” T. XXVI, s. 45-57, a także zielone i białe karty 

opracowane przez j. Bogdanowskiego i M. Korneckiego. 
40

 Pozytywnym przykładem jest min. podręcznik powstały z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Przyjaciół 

Przyrody Pro Natura, opracowany przez zespół autorski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,  

a skierowany do wszelkich zainteresowanych osób i instytucji, które zamierzają inwestować na terenie Doliny 

Baryczy. Ochrona przyrody i krajobrazu Doliny Baryczy, Wskazówki do planowania przestrzennego, 2008, 

praca zbiorowa pod red. S. Lubaczewska, K. Tokarczyk-Dorociak, PTPP „pro Natura”, Wrocław 
41

 Ważną rolę odgrywają tu opracowania inicjowane przez Muzeum Wsi Opolskiej. Ostatnie z nich m.in. Wijas-

Grocholska E., 2009, Lauby, Architektura wsi Śląska Opolskiego, Opole; Wijas-Grocholska E. 2011, Wzory na 

połaciach wiejskich dachów, Architektura wsi Śląska Opolskiego, Opole; Wijas-Grocholska E., Jasińska M., 

2011, Rzecz o budynkach z czerwonej cegły na wsi opolskiej z przełomu XIX/XX wieku, Architektura wsi Śląska 

Opolskiego, Opole. Wcześniej opracowano także: T. Biesiekierski, S. Bocheński, E. Trocka-Leszczyńska, S. 
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Duży wkład w ochronę dziedzictwa kulturowego wsi wnosi wdrażanie w Polsce Programu 

Odnowy Wsi, który zainicjowany w województwie opolskim, z powodzeniem funkcjonuje od 

1997 r. (patrz wstęp).     

 Trzeba jednak stwierdzić, że pomimo podejmowanych prób, są to działania 

niewystarczające dla ochrony przede wszystkim dziedzictwa materialnego obszarów 

wiejskich. Dziś najważniejsze jest to, aby podjąć jak najszybciej działania zmierzające do 

zachowania i wyeksponowania tego, co zostało. Uczynienia ze wsi i jej wyróżników czytelnej 

marki, która pozwoli nie tylko zachwycić się nad pięknem wiejskiego krajobrazu, ale 

równocześnie umożliwi odpowiedni poziom, standard i jakość życia jej mieszkańcom.   

   

4.2. Potencjał polskich wsi i ich typologia 

 Dobrze funkcjonująca wieś to jednostka, w której znajduje się centrum skupiające 

życie wspólnoty wiejskiej, ale również porządkujące jej przestrzeń. Jego znaczenie jest nie do 

przecenienia. Pełni ono rolę nie tylko wizualnego akcentu danej miejscowości, w przypadku 

rynku wiejskiego czy placu, przy którym znajduje się świetlica, czasem kościół, ale również, 

a przede wszystkim umożliwia rozwój więzi społecznych i kontaktów pomiędzy 

mieszkańcami. W 1921 roku I. Drexler pisze: „Wsie nasze powinny się zdobyć na dom 

ludowy z biblioteką, czytelnią, salą zebrań i teatralną (tu byłaby siedziba zarządów 

towarzystwa śpiewaczego, drużyny Bartoszowej, straży pożarnej itp.)…”, a wszystko po to 

„…aby dla podniesienia kultury włościan i utrzymania ich przy roli, wprowadzić na wieś 

szereg urządzeń potęgujących radość życia i dających możność wyższego rozwoju 

indywidualnego, szczególnie umysłowego”
43

.  Współcześnie M. Kowicki zwraca uwagę na 

rangę ośrodków społeczno-usługowych we wsiach, ponieważ w wielu krajach przy realizacji 

idei regionalizmu w architekturze podkreśla sie najpierw wartość aspektów społecznych,  

a dopiero potem formalno-estetycznych
44

, a dzisiejsze wsie często są takiego centrum 

pozbawione. Dawniej miejscem, które integrowało społeczność wiejską był kościół, a później 

związana z nim szkoła, najczęściej lokalizowana w jego pobliżu. Pewnego rodzaju centrum 

                                                                                                                                                                                     
Wiatrzyk, R. Żabiński: 1998. Architektoniczne kształtowanie krajobrazu ziemi opolskiej, Karta Opolska. 

Municipium, Warszawa 
42

 Istotną rolę odgrywają tu działania Stowarzyszenia WK „Borussia”. Ukazały się publikacje pod hasłem 

„Nowe życie pod starymi dachami” m.in. Bartoś M., Zalewska B., 2007: Architektura w krajobrazie wiejskim 

Warmii i Mazur”, Stowarzyszenie WK. „Borussia”, Olsztyn; Liżewska I. 2007: Tradycyjne budownictwo 

wiejskie na Warmii i Mazurach, Stowarzyszenie WK. „Borussia”, Olsztyn 
43

 Drexler I., 1921, Odbudowanie wsi…, op. cit., s. 2. 
44

  Kowicki M., 2010, Patologie/wyzwania…op. cit., s.38. także  Kowicki M., 2003/2004, Współczesna agora, 

Wybrane problemy kształtowania ośrodków usługowych dla małych społeczności lokalnych, Wyd. Politechniki 

Krakowskiej, Kraków. 
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wsi powstawało, gdy obok znajdowała się także karczma, w której mieszkańcy spotykali się 

w czasie wolnym od pracy, czy kramy często lokalizowane również niedaleko
45

. We wsiach 

owalnicowych centrum wsi tworzyło nawsie, przy którym stawiano obiekty usługowe, 

czasem znajdował się tam staw, który wraz z towarzyszącą zielenią uzupełniał całe wnętrze. 

Schemat wsi z wykształconym centrum pokazano na rys. 5. 

 

Rys. 5. Schemat wsi z wykształconym centrum. 

 

 

Przy tworzeniu sieci Najpiękniejszych Wsi ważne jest, aby w poszczególnych 

miejscowościach aspirujących do udziału w tym programie takie centrum, jeśli jest to 

możliwe odtworzyć, jeśli nie, to zorganizować na nowo. Bazą mogą być przystosowane do 

tego celu dawne budynki szkół, zabudowania gospodarcze lub inne obiekty
46

. Kolejnym 

bardzo ważnym krokiem jest określenie i wyeksponowanie opisanego wcześniej tzw. ducha 
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 Borcz Z., 1999, Krajobraz nizinnych wsi dolnośląskich, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu. 
46

 Na terenie Dolnego Śląska w wielu wsiach na przełomie XIX i XX wieku pojawiły się obiekty z dużymi 

salami i  zapleczem gastronomicznym  tzw. gasthaus. Budynki te mają bardzo charakterystyczne proporcje i 

detal w postaci zakończonych łukowato, wydłużonych pionowych okien znajdujących się najczęściej w 

przestronnej sali służącej do zabaw. Stoją najczęściej w centrum wsi przy skrzyżowaniach. Jednakże w wielu 

wsiach popadają one obecnie w ruinę. Niewiele z nich adaptowanych jest na świetlice wiejskie, kluby, czy 

restauracje. W miejscowości Gajków w gminie Czernica świetlica znajduje się w wybudowanym w latach 

siedemdziesiątych ubiegłego stulecia typowym obiekcie-pawilonie z tego okresu. Tymczasem we wsi, w pobliżu 

kościoła znajduje się dawny gasthaus, który niszczeje, a mógłby być przystosowany na obiekt pełniący funkcję 

integracyjną. Więcej w: Niedźwiecka-Filipiak I., 2006, Miejsca spotkań we współczesnej wsi, w: Odnowa 

Polskiej Wsi, Politechnika Białostocka, Białystok 2006, s. 155-164. 
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danej wsi. Jest to możliwe poprzez min. sprecyzowanie wyróżników
47

 danej miejscowości,  

a następnie zastosowanie różnych form oddziaływania na zmysły w celu wzmocnienia ich 

odbioru przez człowieka, który przyjedzie do wsi, jako potencjalny turysta.  

 Ze względu na specyfikę współczesnych polskich wsi i charakter występowania oraz 

zachowania zasobów kulturowych (i przyrodniczych) na potrzeby niniejszego projektu 

określono dwa główne typy wsi: TYP A i TYP B. 

 TYP A. Grupę tą tworzą wsie o dobrze zachowanej strukturze przestrzennej,  

z niewielkimi zmianami i  dobrym wizerunku. Wymienione walory obejmują cały lub niemal 

cały obszar miejscowości, przejawiają się obecnością licznych, niekiedy cennych zabytków. 

To wsie szczególnie cenne, które będą „motorem” sieci.  Takich „idealnych” wsi  

o zachowanym cennym dziedzictwie kulturowym nie zachowało się zbyt wiele. Ich 

„wiejskość’ przejawia się w aspektach historycznych, a wartość jest potwierdzona klasą 

zabytków. Do tej grupy miejscowości mogą aspirować wsie, które właściwy stan zasobów i 

oferty zdołają uzyskać odpowiednim lecz stosunkowo niewielkim nakładem sił i środków. 

Przykładem może być Stary Paczków, Złotogłowice z województwa opolskiego
48

, 

Międzygórze z Dolnego Śląska. 

TYP A. Schemat wsi o zachowanym cennym dziedzictwie kulturowym, w postaci wysokich 

walorów zabudowy i ładu przestrzennego w całej przestrzeni wiejskiej 

  
 

 

 TYP B. Typ ten to pojemna grupa wsi posiadających liczne wartości, jednak cenna 

tkanka nie obejmuje całej struktury wsi, nie zawiera zabytków lub tylko zabytki pojedyncze. 

Głównym walorem tych miejscowości jest ład przestrzenny harmonia  struktury. Wiejskość 

przejawia się w aspektach wymagających umiejętnego wydobycia, zinterpretowania  

i zaprezentowania, a niższa jakość zasobu kulturowego wymaga wzmocnienia narracji o tym 

zasobie oraz uruchomienia szeregu atrakcyjnych propozycji przeżyciowych. 

                                                           
47

 Rodzaje wyróżników opisano w: Niedźwiecka-Filipiak I. 2009, Wyróżniki krajobrazu i architektury wsi Polski 

południowo-zachodniej, monografia, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 
48

 Miejscowości ocenione jako wybitne podczas prac Zespołu Doradczego ds. Zachowania Dziedzictwa 

Kulturowego Wsi i Ochrony Wiejskiego Krajobrazu Opolszczyzny  powołanego w 2008 r. przez Wojewodę 

Opolskiego. 

Cenne dziedzictwo kulturowe 
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Można rozróżnić cztery podtypy.   

TYP B1. Schemat wsi z ładem przestrzennym i harmonią w zabudowie, bez cennego, 

zabytkowego materialnego dziedzictwa kulturowego. Rekomendowana waloryzacja 

istniejącego zasobu. 

 

 

 

TYP B2. Schemat wsi z zachowanym jednolitym fragmentem historycznego układu 

przestrzennego. Rekomendowane wprowadzanie ładu i harmonii w pozostałą tkankę 

miejscowości. 

 

 

TYP B3a – b. Schemat wsi o pojedynczych wartościowych obiektach architektonicznych.  

a) Rekomendowany rozwój połączeń funkcjonalnych pomiędzy wartościowymi obszarami 

oraz wprowadzenie ładu i harmonii w strukturze wsi  

b) Rekomendowany rozwój  połączeń funkcjonalnych pomiędzy wartościowymi obszarami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszary ładu i harmonii przestrzennej                                                                                 

Obszar z cennym dziedzictwem kulturowym 
Obszary ładu i harmonii przestrzennej  
Obszar wsi 
Powiązania                                                                                

a b 

Obszar z cennym dziedzictwem kulturowym 
Obszary ładu i harmonii przestrzennej  
Obszar wsi 
Powiązania                                                                                
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TYP B4. Schemat wsi o wartościowych obiektach architektonicznych położonych poza 

miejscowością. Rekomendowane utworzenie połączeń funkcjonalnych pomiędzy obiema 

strukturami oraz ładu i harmonii w przyległej części wsi. 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszar z cennym dziedzictwem kulturowym/przyrodniczym 
Obszary ładu i harmonii przestrzennej  
Obszar wsi 
Powiązania                                                                                
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4.3 Przykłady 

 

TYP A 

Ostaszów, gm. Przemków, woj. dolnośląskie 

 Wieś powstała tuż przed II wojną światową w latach 1933-1937jako  przejaw polityki 

państwa niemieckiego zmierzającego do zagospodarowania kolejnych terenów.  Nazwano ją 

Hierlshagen, a zasiedlili ją rolnicy pochodzący m.in. ze Śląska, Turyngii, Hesji, Westwalii
49

. 

Obecnie wieś ma zachowany dawny charakter zabudowy i układ wielodrożnicy, a także 

specyficzny klimat wynikający z położenia i otoczenia miejscowości. 

 

Otoczenie 

 W bezpośrednim otoczeniu znajduje się wejście do rezerwatu ornitologicznego Stawy 

Przemkowskie, a także lasy i otwarte przestrzenie. Atrakcją jest żwirowania, w której część 

wyrobisk wyłączonych z eksploatacji jest obecnie miejscem rekreacji mieszkańców – 

kąpieliskiem z łowiskiem. 

  

Zdjęcie 13. Widok z wałów na wieś, źródło: I. 

Niedźwiecka-Filipiak 

Zdjęcie 14. Bezpośrednie otoczenie, widok z wałów 

na stawy (rezerwat ornitologiczny), źródło: I. 

Niedźwiecka-Filipiak 

 

Walory 

 Wieś wielodrożna z luźno rozrzuconymi zagrodami do dnia dzisiejszego zachowała 

się specyficzna zabudowa miejscowości. Domy o konstrukcji mieszanej z szachulcem na 

piętrze. Charakterystyczne są duże przysadziste bryły budynków z wysokimi połaciami 

dwuspadowych dachów krytych czerwona dachówką ceramiczną, czasem spotyka się 

naczółek. Budynki w zagrodzie zespolone, czasem w kształcie litery L. 

                                                           
49

 W woj. opolskim w podobnym okresie powstał przysiółek wsi Ligota Turawska oraz Igłowice. Powodem 

utworzenia było przeniesienie mieszkańców z terenów zajętych przez zbiornik turawski  
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Zdjęcie 15. Budynek mieszkalny,  źródło: I. 

Niedźwiecka-Filipiak 

Zdjęcie 16. Przykład zagrody zespolonej, źródło: I. 

Niedźwiecka-Filipiak 

  

Zdjęcie 17. Wnętrze miejscowości, źródło: I. 

Niedźwiecka-Filipiak 

Zdjęcie 18. Adaptacja budynku dawnej szkoły,  

źródło: I. Niedźwiecka-Filipiak 

Wieś ma opracowanie, z katalogiem elementów charakterystycznych oraz planem rozwoju 

miejscowości
50

.  
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 Opracowanie wykonano w 2008 r. w ramach współpracy Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu 

Przyrodniczego we Wrocławiu z  LGD Wrzosowa Kraina. Opieka merytoryczna nad studentami Z. Kuriata, I. 

Niedźwiecka-Filipiak. 
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Przykładowa karta z katalogu elementów charakterystycznych wsi Ostaszów propozycja 

zmiany formy przystanku autobusowego 

 

Karta z opisem tradycyjnego  charakteru zabudowy. 
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TYP A 

 

Stary Paczków,  gm. Paczków, województwo opolskie 

Wieś jest starszą osadą od położonego obok miasta Paczków, które wzięło od niej nazwę przy 

lokacji w 1254 roku. Z tego powodu zmieniono nazwę wsi na Stary Paczków
51

. 

 

Otoczenie 

Z drogi nr 46 rozciąga się niczym niezakłócona panorama Starego Paczkowa  

z dominantą wieży kościoła. 

 

Walory 

Stary Paczków to ulicówka ze zwartą zabudową i regularnymi pierzejami.  

We wsi zachował się tradycyjny układ ruralistyczny, a także pojedyncze zagrody  

z charakterystycznym połączeniem budynków od strony ulicy murem z brama i furtą czasem 

dwiema. Pierzeje ulicy zachowały ciągłość i jednorodność zabudowy, natomiast znacznym 

przekształceniom uległy elewacje poszczególnych budynków. W wielu zmieniono układ  

i proporcje otworów okiennych i zlikwidowano zdobnictwo w postaci gzymsów i obramień 

otworów.      

 
Zdjęcie 19. Panorama Starego Paczkowa z drogi nr 46 od Ściborza,  źródło: I. Niedźwiecka-Filipiak 

                                                           
51

 Źródło: http://www.paczkow.pl/o-paczkowie/nasze-solectwa/2807-stary-paczkow  

http://www.paczkow.pl/o-paczkowie/nasze-solectwa/2807-stary-paczkow
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Zdjęcie 20. Zwarta zabudowa miejscowości widoczna z lotu ptaka

52
 

 

Układ przestrzenny i zabudowa 

  

  
Zdjęcie  21. Zachowana pierzeja ulicy, źródło: I. 

Niedźwiecka-Filipiak 

Zdjęcie  22. Wnętrze wsi z regularną zabudową pierzei 

ulicy i dominantą wieży kościoła, źródło: I. 

Niedźwiecka-Filipiak 

                                                           
52

 Źródło: Ibidem 
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Zdjęcie  23. Zachowana dawna zabudowa zagrody 

wraz murem bramą i furtą w zielonym kolorze, który 

powtarzał się również w innych zagrodach, źródło: I. 

Niedźwiecka-Filipiak 

Zdjęcie  24. Jedna z zachowanych bram z furtą, źródło: 

I. Niedźwiecka-Filipiak 

 

Przykłady dewastacji krajobrazu wsi 

 

  
Zdjęcie  25. Zachowana zagroda z bramą i dwiema 

furtami. Dewastacja elewacji poprzez zmianę proporcji 

i układu otworów okiennych, źródło: I. Niedźwiecka-

Filipiak 

Zdjęcie  26. Zmian proporcji i układu otworów 

okiennych, użycie zbyt jaskrawego koloru na 

elewacji, źródło: I. Niedźwiecka-Filipiak 

  
Zdjęcie 27. Likwidacja zdobień na elewacji, zmiana 

otworów okiennych i podziału w stolarce, kontrastowy 

kolor elewacji, źródło: I. Niedźwiecka-Filipiak 

Zdjęcie  28. Czy następnym krokiem będzie zbicie 

gzymsów?, źródło: I. Niedźwiecka-Filipiak 
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  Wieś ma duży potencjał do zaliczenia jej w poczet najbardziej wartościowych wsi 

Opolszczyzny ze względu na zachowany układ ruralistyczny i pierzeje ulicy. Jednak 

dewastacja w zabudowie będzie wymagała dużego nakładu pracy, aby przywrócić jej 

tradycyjną specyfikę i wzmocnić klimat wiejskości.          
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TYP A 

 

Międzygórze, gm. Bystrzyca Kłodzka, woj. dolnośląskie 

Osada  założona w XVI wieku przez drwali i węglarzy. Jednak największy jej rozwój nastąpił 

w wieku XIX, kiedy stała się popularną miejscowością klimatyczną i kurortem. 

 

Otoczenie 

 Wieś położona bardzo atrakcyjnie w dolinie potoku Wilczki wcinającej się w zbocze 

Śnieżnika. W otoczeniu występują lasy bukowe, wyżej świerkowe i skałki. W pobliżu 

znajdują się: wodospad na potoku Wilczki i ogród bajek, bardzo specyficzne miejsce z 

postaciami ze wszelkich bajek i malowniczymi chatkami. Miejscowość jest bazą wypadową 

dla turystów pieszych wybierających się w Masyw Śnieżnika min. do kaplicy Matki Boskiej 

Śnieżnej. Atrakcją są tu również Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie i wyciągi narciarskie w 

Czarnej Górze. 

  

  
Zdjęcie 29. Wodospad na potoku Wilczki, do powodzi 

w 1997 r. najwyższy w Sudetach, źródło: I. 

Niedźwiecka-Filipiak 

Zdjęcie 30. Jedna z chatek w ogrodzie bajek, fot. I. 

Niedźwiecka-Filipiak, źródło: I. Niedźwiecka-Filipiak 
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Zdjęcie 31. Fragment szlaku turystycznego obok wsi, 

źródło: I. Niedźwiecka-Filipiak 

Zdjęcie 32. „Koziołek Matołek” w ogrodzie bajek, 

źródło: I. Niedźwiecka-Filipiak 

 

 

 

Walory 

Układ ruralistyczny wsi wpisano do rejestru zabytków. Zabudowa wsi to duża liczba 

drewnianych i kamienno-drewnianych budynków w stylu tyrolskim, w większości dawnych 

domów wczasowych i pensjonatów. Mają one finezyjne rzeźbienia, balustrady, zdobnictwo, 

czasem krużganki i wiele z nich ma wpis do rejestru zabytków. Miejscowość obecnie ma 

większość zabudowy odnowioną, przez co jest bardzo atrakcyjna wizualnie. 

  

  
Zdjęcie 33. Przykład  zabudowy 1, źródło: I. 

Niedźwiecka-Filipiak 

Zdjęcie 34. Przykład  zabudowy 2, źródło: I. 

Niedźwiecka-Filipiak 
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Zdjęcie 35. Przykład zabudowy 3, źródło: I. 

Niedźwiecka-Filipiak 

Zdjęcie 36. Przykład  zabudowy 4, źródło: I. 

Niedźwiecka-Filipiak 

  
Zdjęcie 37. Przykład  zabudowy 5, źródło: I. 

Niedźwiecka-Filipiak 

Zdjęcie 38. Przykład  zabudowy 6,  źródło: I. 

Niedźwiecka-Filipiak 

 

Przykłady dewastacji krajobrazu wsi 

 Przytoczony na zdjęciu przykład pokazuje obiekt, który jest obecnie zaniedbany. Jest 

to wpisany do rejestru zabytków budynek sanatorium „Gigant”. Trzeba mieć nadzieję, że 

zapowiadana jego renowacja dojdzie do skutku. Kolejny przykład to próba nawiązania 

budynku murowanego do tradycyjnych pensjonatów.  Czas pokaże jaki będzie efekt po 

skończeniu inwestycji. 

 

  
Zdjęcie 39. Sanatorium „Gigant”, źródło: I. 

Niedźwiecka-Filipiak 

Zdjęcie  40. Nowy budynek. Czy uda się go 

dopasować? źródło: I. Niedźwiecka-Filipiak 
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 We wsi dzieje się dużo dobrego, zagospodarowano wnętrze wsi przy rzece jako park  

z bulwarem spacerowym. Zdecydowanie podnosi to atrakcyjność miejscowości. Nowe 

obiekty mieszkańcy starają się budować w stylu tyrolskim, charakterystycznym dla tej 

miejscowości. 

 

  
Zdjęcie 41. Park w centrum wsi, źródło: I. 

Niedźwiecka-Filipiak 

Zdjęcie 42. Bulwar  nad rzeką, źródło: I. Niedźwiecka-

Filipiak 

  
Zdjęcie 43. Nowy pensjonat we wsi, źródło: I. 

Niedźwiecka-Filipiak 

Zdjęcie 44. Mały sklepik na tle kościoła, źródło: I. 

Niedźwiecka-Filipiak 
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TYP B1 

 

Jemielnica, gm. Jemielnica, woj. opolskie 

 

Otoczenie 

 Wieś położona na płaskim terenie w pobliżu ma kompleksy lasów i zbiorniki wodne. 

W najbliższym otoczeniu znajdują się pola uprawne i swobodnie lokalizowana zabudowa. 

  

  
Zdjęcie 45. Widoczne w oddali lasy

53
 Zdjęcie 46. Otoczenie najcenniejszej części wsi

54
 

 

Walory 

Obecnie wieś wielodrożna, mocno rozbudowana. Jej historia rozpoczęła się od XII w., 

natomiast od XIII wieku jest ona związana z utworzonym tu opactwem cysterskim. Zakon 

postawił w XV wieku murowany budynek klasztorny. We wsi obecnie znajdują się dwa 

kościoły: barokowy kościół pocysterski, obecnie parafialny, pod wezwaniem Wniebowzięcia 

NMP.   Oraz kościół pw. Wszystkich Świętych, który do 1810 był kościołem parafialnym  

z przyległym cmentarzem.  

 Najcenniejszy we wsi jest cały kompleks składający się z zabudowań pocysterskich,  

z towarzyszącym mu stawem oraz znajdującą się obok ulicą wiejską. Ma ona formę 

podłużnego wiejskiego rynku, przy którym znajduje się charakterystyczna zwarta pierzeja 

zabudowy zagrodowej. 

 

                                                           
53

 Źródło: Urząd Gminy Jemielnica. 
54

 Ibidem. 
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Zdjęcie 47. Widok na najcenniejszą część wsi z 

klasztorem i ulicą wiejską, źródło: Urząd Gminy
55

 

Zdjęcie 48. Zabudowania dawnego klasztoru 

cystersów, źródło: I. Niedźwiecka-Filipiak 

  
Zdjęcie 49. Zwarta zabudowa zagrodowa przy ul. 

Wiejskiej, źródło: I. Niedźwiecka-Filipiak 

Zdjęcie 50. Pomnik  upamiętniający mieszkańców 

wsi, którzy zginęli w I wojnie światowej, źródło: I. 

Niedźwiecka-Filipiak 

 

Przykłady dewastacji krajobrazu wsi 

 Dużym zagrożeniem dla zasobu historycznego wsi są inwestycje, które mają na celu 

rewitalizację wsi, jednak zdarza się, że destrukcyjnie wpływają na krajobraz. 

 
Zdjęcie 51. Nowy chodnik przy stawie „tnący” przestrzeń, źródło: I. Niedźwiecka-Filipiak 

                                                           
55

 Ibidem. 
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Zdjęcie 52. Parking w miejscu dawnych ogrodów klasztornych, źródło: A. Sałyga-Rzońca 

 

 Zaprezentowany kompleks zabudowy stanowi zwartą jednostkę, o wysokiej wartości 

historycznej i krajobrazowej. Jest on wydzielony od pozostałej części wsi, która nie 

prezentuje takich wartości.  We wsi obserwuje się prawidłowe działania w 

zagospodarowaniu przestrzeni ulicy wiejskiej.  Czynione są obecnie starania o uznanie tego 

miejsca za pomnik historii, co może wspomóc ochronę jego wartości.  
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TYP B2 

Zagwiździe, gm. Murów, woj. opolskie 

 

Otoczenie 

 Zagwiździe jest położone w strefie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, co łączy się 

z atrakcyjnością wsi, podkreśloną dodatkowo tym, że dookoła miejscowości rozciągają się 

lasy. Przez wieś przepływa rzeka Budkowiczanka.   

  

 
 

Zdjęcie 53. Widok z wieży kościoła na 

otoczenie wsi
56

 

Zdjęcie 54. Lasy w otoczeniu miejscowości
57

 

 

Walory 

Wieś jest ulicówką o zwartej zabudowie, w której znajdują się cenne, historyczne elementy. 

Najważniejszym jest dawna huta żelaza powstała w XVIII i w pierwszej połowie XIX wieku. 

Składała się z Młotowni, odlewni, magazynu przy odlewni, przepustu wodnego i kanału 

roboczego. Do dziś zachowała  się część zabudowań. Atrakcją jest neorenesansowy kościół  

z początku XX wieku i kapliczka. Kolejnym ważnym elementem we wsi  jest powstały ok. 80 

lat temu ogród botaniczny rewitalizowany i prowadzony przez tutejszego  księdza.  

Zabudowa w części wsi ma charakter spójny, jednak w wielu miejscach trudno nazwać uznać 

ją za cenną.  

 Z tego powodu wieś zaliczono go grupy z punktowo zlokalizowanymi cennymi 

elementami bez powiązania ich cenną strukturą całej miejscowości w dniu dzisiejszym. 

  

                                                           
56

 Źródło: Opracowanie z 2008 r., op. cit. 
57

 Ibidem. 
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Zdjęcie 55. Regularny układ wsi widoczny z lotu ptaka

58
 Zdjęcie 56. Unikatowa zabytkowa odlewnia, 

młotownia i magazyn huty żelaza, źródło: R. 

Wilczyński 

  
Zdjęcie 57. Zabudowania dawnej huty żelaza, źródło: I. 

Niedźwiecka-Filipiak 

Zdjęcie 58. Jeden ze starszych  budynków we wsi, 

źródło: I. Niedźwiecka-Filipiak 

 

 
Zdjęcie 59. Fragment jednorodnej zabudowy z czerwonej 

cegły, źródło: I. Niedźwiecka-Filipiak 

Zdjęcie 60. Parafialny ogród botaniczny
59

 

                                                           
58

 Ibidem. 
59

 Ibidem. 
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Zdjęcie 61. Kościół parafialny
60

 Zdjęcie 62. Kapliczka
61

 

 

 

Przykłady dewastacji krajobrazu wsi 

 We wsi znajduje się wiele bezstylowych budynków powodujących odczucie chaosu. 

Zabudowa w całej miejscowości nie ma spójnego charakteru. 

 

 
Zdjęcie 63. Zabudowa z lat 70. XX wieku odbiega od tradycyjnej

62
 

                                                           
60

 Ibidem. 
61

 Ibidem. 
62

 Ibidem. 



66 
 

 
Zdjęcie 64. Współczesna próba nawiązania do zabudowy historycznej, jednak odbiega proporcją  

bryły i wykończeniem poddasza  białym sidingiem
63

 

 

 

 Wieś dysponuje analizą zasobów opracowaną przez studentów architektury krajobrazu 

Uniwersyetetu Przyrodniczego we Wrocłąwiu i propozycją hasła promującegow walory wsi: 

Jeśli tu przyjedziesz -„Zagwiździesz z zachwytu”.  

                                                           
63

 Ibidem. 
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Zdjęcie 65. Poster promujący walory Zagwiździa

64
 

 

                                                           
64

 Fragment opracowania wykonanego w 2008 r. w Instytucie Architektury Krajobrazu w ramach współpracy  

z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Opieka merytoryczna I. Niedźwiecka-Filipiak. 
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TYP B3 

 

Srebrna Góra, gm. Stoszowice, woj. dolnośląskie 

 

Otoczenie 

Srebrna Gόra, znajduje się w odległości ok. 80 km na południe od Wrocławia na styku Gόr 

Bardzkich i Sowich.  

 

 
Zdjęcie 66. Panorama miejscowości widoczna od Stoszowic, w tle twierdza, źródło: I. Niedźwiecka-Filipiak 

  
Zdjęcie 67. Widok ze wzgórza na Srebrną Górę i 

okolicę, źródło:  Z. Borcz 

Zdjęcie 68. Widok ze wzgórza na Srebrną Górę i 

okolicę, źródło: Z. Borcz 

 

Walory 

Miejscowość powstała w XIV wieku jako osada górnicza wykorzystująca okoliczne złoża 

srebra
65

. Jej zabudowa malowniczo  wije się w kierunku przełęczy Srebrnej. Przez swoje 

                                                           
65

  Historia powstania miasteczka w : Przerwa T. Dzieje Srebrnej Gόry. 
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usytuowanie zabudowa miejscowości widoczna jest z wielu punktów w okolicy. 

Niepowtarzalny klimat tworzy znajdująca się w pobliżu twierdza. Położona na kilku 

sąsiadujących wzgórzach, nosząca miano niezdobytej robiła przez długi czas wrażenie swoim 

ogromem i dominacją nad otoczeniem. Jest ona największa twierdzą górską w Europie. 

Zbudowano ją pod koniec XVII w. Miejscowość w latach 1536-1945 miała prawa miejskie, 

stąd rynek i małomiasteczkowy charakter zabudowy. 

  

  
Zdjęcie 69. Zwarta pierzeja ulicy, źródło:  Z. Borcz   Zdjęcie 70. Widok na rynek, w tle dominanta wieży 

kościoła, źródło: Z. Borcz 

  
Zdjęcie 71. Widok na kościół  pw. św. Piotra i Pawła, 

źródło:.Z. Borcz 

Zdjęcie 72. Jedna z malowniczych uliczek, źródło:  

 Z. Borcz 
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Przykłady dewastacji krajobrazu wsi 

 

 
Zdjęcie 73. Przypadkowa zabudowa na wjeździe do miejscowości, źródło: I. Niedźwiecka-Filipiak 

 

  Największą atutem Srebrnej Góry jest pobliska twierdza. Jednak odpowiednie 

zagospodarowanie wnętrz urbanistycznych i zadbanie o zabudowę, zarówno centrum, jak i 

położonych dalej dawnych koszarów może w przyszłości dać możliwość starania się o 

przyjęcie do grupy TYP-u A.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

Rozdział 5.  

Kryteria dopuszczające uczestnictwo w sieci i rekomendowane rozwiązania 

 

5.1. Obszary oceny 

Określając kryteria dopuszczające do uczestnictwa w sieci najpiękniejszych wsi 

ustalono trzy główne obszary walorów miejscowości (zasób, specyfika, klimat) składające się 

z szeregu elementów składowych (łącznie 23). Element składowy może zawierać szereg 

aspektów, których obecność i istotność zależy od charakteru danej miejscowości.  Z  tego 

powodów zestaw aspektów będzie różny w poszczególnych wsiach. 

 

1. Zasób miejscowości to jej tkanka materialna rozlokowana w przestrzeni. Jest ona 

nośnikiem walorów i wartości decydujących o atrakcyjności miejscowości. Wyodrębniono tu 

trzy podobszary: 

  Ukształtowanie przestrzenne i wizerunek miejscowości, tj. wartość, stan  

i wizualna atrakcyjność strefy zabudowy, funkcjonalnie powiązanych terenów 

komunikacyjnych i obsługowych oraz otwartych terenów przyległych  z ich 

składowymi (układ pól, miedze, zieleń śródpolna, drogi gospodarcze, granica 

rolno-leśna).  

 Infrastruktura pobytowa warunkująca  możliwości wykorzystania walorów jakie 

ma do zaoferowania miejscowość. Są to możliwości noclegu i wyżywienia na 

terenie miejscowości a także inne miejsca lub urządzenia zapewniających 

zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych oraz bezpośrednio związanych ze  

zwiedzaniem. 

 Infrastruktura udostępnienia walorów miejscowości, w której elementem 

koniecznym jest odpowiednio zaprojektowana trasa zwiedzania i jej powiązania 

funkcjonalne.  

2. Specyfika miejscowości to zespół elementów, które miejscowość wyróżniają spośród   

innych, nadają miejscu określoną tożsamość
66

 i rozpoznawalność, czyniąc je szczególnym  

i zapadającym w pamięć. W obszarze tym należy ulokować komunikowane odbiorcom 

zdefiniowanie miejscowości w postaci krótkiego hasła (sloganu) oddającego istotę jej 

                                                           
66

 O swojskości i tożsamości krajobrazu wiele miejsca w swoich pracach poświęca K. Pawłowska; np. 

Pawłowska K., 2001. Idea swojskości miasta. Politechnika Krakowska, Kraków; o kanonie miejsca mówi  

Z. Myczkowski, Myczkowski Z., 2003. Krajobraz wyrazem tożsamości w wybranych obszarach chronionych  

w Polsce, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków. 
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atrakcyjności oraz motywującą do odwiedzin i skorzystania z oferty. Może to być 

wyróżniająca się  i celowo eksponowana specyficzna zabudowa lub jej elementy, sposób 

organizacji przestrzeni, ukształtowany historycznie lub świadomie  komponowany na rzecz  

wiodącego tematu miejscowości. Podobnie wyróżniać może produkt lokalny lub tradycyjny,  

stanowiący wizytówkę  miejscowości, logo określające charakter wsi. Wyróżnikiem miejsca 

może być też sposób organizacji życia indywidualnego i zbiorowego oraz gospodarowania  

i wytwarzania (praktyki rolnicze, rzemiosło i rękodzieło, sztuka ludowa, tradycyjne potrawy), 

zdarzenia z tym związane oraz organizowane wydarzenia.  

3. Klimat miejsca to zespół czynników i ich oddziaływanie powodujące wrażeniowy odbiór 

miejscowości z udziałem wyobraźni i zmysłów. Wyobraźnia czerpie z wartości 

niematerialnych - emocjonalnych i symbolicznych Wartościami tymi są: historia danego 

miejsca, spuścizna duchowa obecna w przekazie międzypokoleniowym  (gwara, obrzędy, 

legendy)
67

, elementy sacrum. Duże znaczenie ma postawa mieszkańców poprzez 

komunikowaną gościnność i serdeczność oraz umiejętność podejmowania interakcji. 

Zaangażowanie zmysłów poprzez muzykę, dźwięki, światło, zapachy itd., wzmacnia  

wrażenia powodując pogłębienie odbioru treści odbieranego (przeżywanego) miejsca. 

Rozwój obszarów specyfiki i klimatu bazujących na zasobach miejscowości podnosi 

atrakcyjność miejsca i związanej z nim oferty. Warunkuje to wzmocnienie przeżyć i emocji 

odbiorców, co zmienia standardowy pobyt  w pełni satysfakcjonujące doznanie. Precyzuje to  

charakter sieci jako zbioru miejscowości budzących zaciekawienie ofertą przeżyć i emocji. 

Taki profil jest szczególnie ważny dla miejscowości typu B,  o skromniejszym zasobie 

dziedzictwa kulturowego, dla których proponuje się określenie  „wsie przeżyć i emocji”. 

Wśród  miejscowości typu A, dla których właściwym określeniem będzie „wsie dziedzictwa 

kulturowego” (haritage village), elementy przeżyciowe nie muszą być pierwszoplanowe,  

choć ich istotna obecność zdecydowanie wpłynie na atrakcyjność tych wsi.  
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 Każde miejsce opowiada swoją historię czyli rzecz o dziedzictwie wiejskim. 2001. Praca pod redakcją  

M. Konopki, Fundacja Fundusz Współpracy, Program AGROLINIA 2000, Poznań, s.8-9. 
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Rys. 6. Schemat jakość miejsca i oferty a satysfakcja odbiorcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie Ryszard Wilczyński.  

 

5.2 Wartościowanie 

Obszary walorów miejscowości proponuje się zwartościować poprzez nadanie im 

wagi odpowiadającej znaczeniu dla potencjalnego odbiorcy.  Poniżej prezentowane ujęcie ma 

charakter wyjściowy. W trakcie funkcjonowania sieci wagi mogą być modyfikowane  

w oparciu o wyniki badania tzw. satysfakcji klienta. Wagę wyrażono udziałem procentowym 

w całości ocenianych elementów. 

Zasobom, w skład których wchodzi istniejąca substancja materialna i ukształtowanie 

miejscowości, infrastruktura pobytowa i infrastruktura udostępniania miejscowości, 

traktowanym jako baza oferty, nadano wagę 60% całości ocenianych elementów. Specyfice  

i klimatowi przypisano po 20% ogółu ocenianych elementów. 
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Rys. 7. Obszary oceny, wagi oceny, minimalne wymagania włączenia do sieci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1% = 1 punkt 

Źródło: Opracowanie Ryszard Wilczyński. 

 

Proponuje się wyższy próg wymagań (przede wszystkich co do jakości zasobów 

będących dziedzictwem kulturowym) dla najcenniejszych wsi o walorach historycznych  

i zabytkowych typu A, gdyż najpełniej odpowiadają one pojęciu Najpiękniejszych Wsi wg 

standardów sieci we Francji, Walonii, Włoszech i poza Europą. Dla wsi typu B - „przeżyć  

i emocji”,  które  nawiązują do charakteru sieci w Saksonii, proponuje się niższy poziom 

wymagań, gdyż  dla ich oferty jakość zasobów związanych z dziedzictwem kulturowym ma 

nieco mniejsze znaczenie. 

Proponuje  się następujące poziom wymagań kwalifikujących  do uczestnictwa  

w sieci: 

 dla wsi typu A - 60% ogólnej liczy punktów możliwych do uzyskania we 

wszystkich obszarach oceny  

 dla wsi typu B - 50% ogólnej liczy punktów możliwych do uzyskania we 

wszystkich obszarach oceny  

Celem zapewnienia jakości sieci ustanowiono minimalne kryteria na poziomie 

elementów składowych (szerzej w  podrozdziale 5.3). Rozkład wymagań minimum, pokazany 

KLIMAT 
20%  

SPECYFIKA 
20%  

  
ZASÓB 

60%  

3.  sposób udostępnienia (trasa) - 15% 

2. infrastruktura pobytowa - 15% 

1. ukształtowanie i wizerunek 

miejscowości - 30% 

 

 

Typ A 

min. 60 % 

Typ B 

min 50% 

 

Typ A i B 

min. 10% 

Typ A 

min. 12,5% 

Typ B  

min 10 % 

Typ A  

min. 37,5 % 

Typ B 

min 30 % 



75 
 

w Formularzu oceny miejscowości (zob. koniec rozdziału),  powoduje, że obszar ZASÓB 

wsiom typu A winien dostarczyć minimum 37,5 punktu, a miejscowościom typu B 30 

punktów.  

W obszarze SPECYFIKA jest to odpowiednio 12.5  i 10 punktów, a w obszarze KLIMAT 

minimum 10 punktów.  

Założono, że jakość miejsca i proponowana przez miejscowości oferta na poziomie powyżej  

60 punktów (typ A) i 50 punktów (typ B) zaspokoi oczekiwania odbiorców, dając satysfakcję 

z pobytu, doznanych przeżyć i emocji.  

Dodatkowo, jako warunek zakwalifikowania do sieci należy ustanowić pozytywną 

ocenę dokumentacji zawierającej rozpoznanie wszystkich obszarów i podobszarów  

(w szczególności zasobów kulturowych wraz koncepcją ich ochrony i rewitalizacji) oraz 

określenie kierunków kształtowania i rozwoju poszczególnych walorów miejscowości 

(składowych podobszarów i poszczególnych aspektów).. 

 

5.3. Składowe obszarów i wagi ich znaczenia 

Podział poszczególnych obszarów oceny na elementy składowe zawarto  

w Formularzu oceny miejscowości. Obszar zasobów miejscowości podzielono na trzy 

subobszary. Każdemu z elementów składowych, zależnie od znaczenia, przypisano wagę 

wyrażoną liczbą punktów zgodnie ze strukturą procentową przedstawioną w podrozdziale 5.2.  

 

Zasób miejscowości - 60 pkt: 

 Substancja materialna ukształtowanie miejscowości - 30 pkt:  

Układ przestrzenny miejscowości - 10  

Zabudowa i architektura - 10  

Elementy przyrodnicze - 5  

Elementy krajobrazowe - 5 

 Infrastruktura pobytowa - 15  pkt 

Baza noclegowa - 6 

Baza gastronomiczna - 4 

Miejsca parkingowe i postoju turystów - 2 

Infrastruktura uzupełniająca  - 3 

 Sposób udostępnienia (ocena poprzez optykę przebiegu trasy) - 15 pkt  
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Prowadzenie trasy i jej adekwatność względem zasobów miejscowości – 6 

Sposób przemieszczania się - 3 

Powiązanie z innymi  istniejącymi trasami i szlakami - 2  

System informacji 2 

Infrastruktura uzupełniająca - 2  

Specyfika wsi  -20 pkt: 

Zdefiniowanie atrakcyjności miejscowości - 5 

Szczególne atrakcje (ponadlokalne, regionalne, krajowe) - 5 

Kształtowanie specyfiki i/lub tematu wsi - 5  

Specyfika życia wiejskiego i wydarzenia - 5 

 

Klimat miejsca  -20 pkt: 

Eksponowanie tożsamości i wartości symbolicznych - 6  

Nastawienie mieszkańców - 4  

Kształtowanie przestrzeni zmysłów - 5 

Możliwości kreacji i działań artystycznych – 5 

Razem 100 pkt 

Niektóre elementy składowe zawierają szereg aspektów (zob. Formularz oceny). Szczegółowa 

lista aspektów (również w elementach składowych gdzie w formularzu nie wyróżniono) oraz 

ich wagi zależeć będą od charakteru danej miejscowości. Określi to zespół  dokonujący 

oceny. 

 

5.4. Sposób i skala ocen 

Ocena wyspecyfikowanych elementów składowych ma charakter jakościowy. 

Zależnie od ich natury, będzie dotyczyć kategorii obiektywnie określonej wartości, stanu 

zachowania, stanu technicznego,  różnorodności, poziomu atrakcyjności, poziomu rozwoju 

itp.  

Proponuje się pięciostopniową skalę oceny poszczególnych walorów miejscowości 

(elementów składowych obszarów)  oraz  poszczególnych aspektów (gdy je wyodrębniono), tj 

walory: 

 Wybitne 

 Wysokie 
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 Dobre 

 Niskie 

 Nieodpowiednie 

Poszczególnym stopniom oceny przypisano wartości, odpowiednio: 

 1,0  - wybitne 

 0,75 - wysokie 

 0,5   - dobre 

 0,25   - niskie 

 0,0   - nieodpowiednie 

Celem zapewnienia jakości sieci ustanowiono minimalne kryteria również na poziomie 

elementów składowych. W Formularzu oceny  zaznaczono je kolorami odpowiednio dla 

miejscowości typu A i typu B. Ocena nieodpowiednia będzie wykluczać z możliwości 

zakwalifikowania do sieci. Dla większości elementów składowych uzyskanie oceny dobrej 

będzie wyznaczało owo minimum. W przypadku wyodrębnienia kilku aspektów, ocena 

elementu składowego będzie średnią  oceny tych aspektów z uwzględnieniem ich wagi. 

Również  ocena nieodpowiednia  dla aspektu będzie  wykluczającą. 

Zaproponowana gradacja wartości (1,0 – 0,25) ma na celu motywować miejscowości do 

uzyskiwania dwóch najwyższych ocen, bowiem uzyskanie jedynie ocen dobrych nie jest 

wystarczy do uczestnictwa w sieci.  
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Rozdział 6.  

Studium przypadku – Złotogłowice, Chrzelice, Stare Siołkowice, Pokój, 

Zagwiździe   

 

Celem rozdziału jest przedstawienie potencjału wybranych miejscowości ilustrującego 

istnienie grupy wsi - potencjalnych uczestników sieci, co  jednocześnie  uzasadnia 

wykonalność koncepcji. Opisy poszczególnych miejscowości mają strukturę nawiązującą do 

obszarów stanowiących kryterium oceny. Ich rolą nie jest monograficzna charakterystyka 

miejscowości. Położono nacisk na niektóre walory poszczególnych miejscowości pokazując 

w ten sposób szersze spektrum elementów podlegających ocenie. Precyzyjne ujęcie 

poszczególnych elementów, zgodnie z Kwestionariuszem oceny będzie  istotne na etapie 

wniosku aplikacyjnego, w momencie ustalenia zasad i harmonogramu działań na rzecz 

wyłonienia uczestników sieci.  

 

Złotogłowice, gm. Nysa, woj. opolskie  

Złotogłowice to wieś w gminie Nysa, licząca 857 mieszkańców. Reprezentuje typ A miejscowości. 

Otoczenie 

Wieś położona jest na obszarze typowo rolniczym charakteryzującym się 

zróżnicowaną rzeźbą terenu, co wynika z sąsiedztwa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej, doliny 

rzeki Cielnicy, oraz pasma pagórków otaczającym większość wsi. Złotogłowice położone są 

w bezpośrednim sąsiedztwie Nysy, ważnego ośrodka miejskiego województwa opolskiego,  

o wysokich walorach zabytkowych i znaczącej ilości cennych obiektów zabytkowych, wśród 

których należy wymienić bazylikę p.w. św. Jakuba ustanowioną Rozporządzeniem 

Prezydenta RP Pomnikiem Historii. W dalszej odległości znajduje się Jezioro Nyskie i Góry 

Opawskie. Przez wieś przechodzi Szlak św. Jakuba, który jest częścią Nyskiej Drogi św. 

Jakuba, wiodącej z Głuchołaz przez Nysę do Brzegu.  

 

Układ przestrzenny i zabudowa 

Na obecną wieś Złotogłowice składają się pierwotnie dwie odrębne wioski, sięgające 

swoją lokacją czasów średniowiecza. Większa część lokowana na prawie niemieckim to 

dawna wieś Gross Neundorf, która powstała wzdłuż jednej drogi, stając się główną osią 
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kompozycyjną układu. Wieś posiada wąskie działki siedliskowe, odchodzące od jednej ulicy. 

Jest to klasyczny przykład wsi ulicowej, powstałej w średniowieczu.  

Mniejsza część Złotogłowic - dawna wieś Weitzenberg została założona jako wieś 

owalnicowo-ulicowa, która miała układ pól uprawnych – niwowy. Na mapie widoczny jest 

blokowy układ pól uprawnych poszczególnych niw. Wieś posiadała wewnętrzny wydłużony 

plac, na którym pierwotnie znajdował się staw, w którym pojono spędzane z pastwisk bydło. 

Na terenie tzw. nawsia – znajdowała się również kuźnia oraz gospoda. Układ ten czytelny jest 

do dziś  

O tym, że wieś Złotogłowice powstała z połączenia dwóch wsi świadczy układ pól na 

ich pograniczu. Działki mają układ prostopadły do działek wsi Gross Neundorf i łączą się z 

dawnym układem niwowym wsi Weitzenberg. 

 

Mapa 1. Złotogłowice – układ wsi typu ulicówka. Messtischblatt z 1936 r., arkusz nr 5470, 

źródło: http://mapy.amzp.pl/ 

Środkowa część wsi, wzdłuż głównej drogi – to pierwotna część lokacyjna, 

zachowująca przez wieki centralny i główny status miejscowości. Tutaj usytuowane są 

najbogatsze, najbardziej reprezentacyjne gospodarstwa należące w przeszłości do bogatych 

chłopów. Budynki mieszkalne mają dwa piętra, składają się z wielu pokoi. Posiadają 

wystawnie zdobione elewacje zewnętrzne, a także wnętrza dekorowane sztukateriami. Warta 

zweryfikowania byłaby hipoteza, że nazwa wsi wiąże się z zamożnością tutejszej ludności  

i pochodzi od tego, że gospodynie w Złotogłowicach były tak bogate, iż nosiły jedwabne 

stroje, a czepce na głowy miały wyszywane złotymi nićmi (złotogłowie)
68

. Zagrody mniejsze 

i skromniejsze, w których mieszkali chałupnicy, zagrodnicy i komornicy znajdowały się przy 

                                                           
68

 T. Palacz Studium historyczno – ruralistyczne wsi Złotogłowice, Poznań 2010r., mps archiwum WUOZ w 

Opolu 

http://mapy.amzp.pl/
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bocznych drogach i na obrzeżach. Również na terenie wsi Weitzenberg zagrody nie są tak 

duże i bogate, jak na terenie Gross Neundorf. Obecny układ siedliskowy tej części wsi wydaje 

się niewiele odbiegać od średniowiecznego układu lokacyjnego.  W sumie miejscowość do 

dnia dzisiejszego charakteryzuje się zabudową zwartą, o regularnych pierzejach, 

dwuspadowych dachach. 

Przestrzeń publiczna utrzymana jest w minimalnym zakresie, szczególnie co do 

funkcjonalności. Brak zagospodarowania centrum wsi. Wzdłuż rowów melioracyjnych oraz 

obok dróg i chodników ciągną się pasy zieleni porośnięte trawą. Drogi boczne wykonane są 

częściowo z nawierzchni brukowej. Zabudowania prywatne są zadbane częściowo, znaczna 

ilość najcenniejszych budynków wymaga podjęcia prac remontowych. Przed zagrodami 

przedogródki, miejscowo obsadzone roślinami iglastymi. 

Dziedzictwo kulturowe  

Charakterystyczny kształt zabudowy Złotogłowic sięga XVIII wieku, wiąże się  

z pojawieniem budownictwa frankońskiego oraz coraz powszechniejszym stosowaniem cegły. 

Zagroda frankońska maksymalnie wykorzystywała wąską średniowieczną działkę: budynki 

mieszkalne ustawione szczytowo do ulicy większy – dom gospodarzy, mniejszy tzw. wycug – 

mieszkanie dla rodziców, po przekazaniu przez nich gospodarstwa dzieciom. Między 

budynkami znajduje się mur z bramą przejazdową i jedną bądź dwoma furtami zamykający 

zagrodę od drogi. Za budynkami mieszkalnymi dostawiano w tej samej linii zabudowania 

gospodarcze. Zagrodę od tyłu zamykała stodoła, z której bezpośrednio wyjeżdżało się  

z zagrody na pola. Na środku podwórza, bądź w obrębie ogrodów oddzielających zagrodę od 

drogi budowano lamusy, często drewniane do przechowywania np. zboża. 

 

Zdjęcie 74. Zagroda nr 69-70, źródło: T. Palacz, ze zbiorów archiwum WUOZ w Opolu. 
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Najstarszą zagrodą tego typu na terenie Złotogłowic jest zagroda nr 6-7  

z I poł. XIX wieku
69

. Prócz tej zagrody na terenie wsi znajduje się kilka zagród o takim 

samym układzie powstałych po połowie XIX wieku. Lamusy zachowały się w zagrodach: 69-

70, 149, 167-168. Mimo częściowych przekształceń zasobu nadal występuje znacząca ilość 

historycznej zabudowy, która została ujęta w ewidencji zabytków. Obrazuje to poniższy 

wykres: 

 

Wykres 1. Opracowanie WUOZ w Opolu. 

Ścisłą ochrona konserwatorską tzn. do rejestru zabytków zostały wpisane dotychczas 

następujące obiekty: kościół parafialny p.w. św. Katarzyny, zagroda 6 - 7, cmentarz 

parafialny. 

   

Zdjęcia 76, 77. Złotogłowice – przykłady dekoracji architektonicznej budynków 

mieszkalnych, źródło: T. Palacz, ze zbiorów archiwum WUOZ w Opolu. 

                                                           
69

 T. Palacz Studium historyczno – ruralistyczne wsi Złotogłowice …, s. 22 
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Mapa 2. Plansza obrazująca rozwarstwienie chronologiczne zabudowy, oraz proponowane 

strefy ochrony konserwatorskiej. Opracowanie WUOZ w Opolu na podstawie Studium 

historyczno - ruralistycznego T. Palacz. 

Wieś Złotogłowice została sklasyfikowana i oceniona jako wybitna przez zespół 

doradczy Wojewody Opolskiego w dwóch kategoriach: ze względu na jednolite fragmenty 

historycznego układu przestrzennego oraz pojedyncze obiekty, pojedyncze cechy  

i wyróżniki
70

. W krótkiej charakterystyce wsi zwrócono uwagę na zachowany czytelny, 

historyczny układ zabudowy, klasyczną dominantę kościoła w panoramie wsi, bogaty detal 

ozdobny na budynkach, liczne obiekty małej architektury. W zasadzie główną wartością wsi 

Złotogłowice jest istniejąca substancja materialna i ukształtowanie przestrzeni, na które 

składają się: 

 zabudowa zwarta, czytelny jednolity układ wsi ulicówki, 

 regularność pierzei, dwuspadowe dachy, 

 zachowanie zabudowy zagrodowej z bramami wjazdowymi/wejściowymi, 

 zachowanie okazałych, reprezentacyjnych, piętrowych domów, które są 

charakterystyczne tylko dla terenów Dolnego Śląska i Opolszczyzny 

                                                           
70

 Waloryzacja zabytkowego zasobu wsi województwa opolskiego wraz z tabelami, oprac. A. Sałyga - Rzońca, 

M. Burian, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Opolu, R. Wilczyński, Wojewoda Opolski,  
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 bogaty detal architektoniczny elewacji: gzymsy, pilastry, podziały płycinowe 

wypełnione stiukowymi dekoracjami z motywami roślinnymi, zoomorficznymi czy 

geometrycznymi, profilowane opaski okienne z wydatnymi naczółkami; bardzo 

często w niszy na elewacji umieszczane elementy religijne (krzyż, figury świętych). 

 charakterystyczne budynki gospodarcze (lamusy, spichlerzyki), 

 częściowe zachowanie nawierzchni: kostka brukowa na drogach, kostka we 

wnętrzach zagród, 

 zabytkowy kościół – dominanta w panoramie wsi, 

 liczne kapliczki i krzyże, 

 częściowo ukwiecone przedogródki, 

 częściowe zachowanie stolarki, szczególnie drzwi. 

 

Wartości przyrodniczo – krajobrazowe 

Miejscowość położona jest na terenach rolniczych wokół pól i łąk. Dominującym  

i charakterystycznym elementem w panoramie wsi jest jednorodna linia zabudowań  

z dominującą bryłą kościoła parafialnego. Miejscowość otoczona jest obszarami zieleni, 

wynikającymi z historycznego ukształtowania wsi. W Złotogłowicach za zagrodą rozciąga się 

teren ogrodu i sadu. Poza tym czytelne są inne elementy pierwotnego rozplanowania:  

 Poza ogrodami, na granicy pól uprawnych wieś obiega droga polna - gospodarcza, tzw. 

zapłocie.  

 Zabudowa gospodarstwa poprzedzona ogrodem kwiatowym (obecnie częściowo kwiaty 

zastąpiły nasadzenia iglakami i skalnikami). 

 Poszczególne zagrody ogrodzone są odrębnym płotem.  

W zasadniczej części wsi zagrody oddziela od drogi, po jej obydwu stronach, rów burzowy, 

zbierający wody gruntowe oraz opadowe. Wjazdy do gospodarstw prowadzą przez liczne 

przepusty nad rowem, które na powierzchni przyjmują często ozdobne formy. Przy zagrodzie 

nr 134 znajduje się ceglany mostek na głównej drodze wiejskiej. W tym miejscu pod  drogą 

przepływa jeden z dopływów rzeki Cielnicy. Mostek powstał zapewne jeszcze w XIX wieku.  
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Zdjęcie 78. Panorama wsi Złotogłowice. Źródło:  http://złotogłowice.home.pl   

 

Infrastruktura pobytowa 

Jedynym elementem tej infrastruktury jest turystyka wiejska „Pod Bocianem” oferująca 12 

miejsc (w ofercie m.in. plac zabaw dla dzieci, wypożyczanie rowerów). 

Infrastruktura społeczna służącą lokalnej społeczności za miejsce spotkań:                          

Biblioteka Publiczna oraz  sala wiejska pełniąca rolę bazy integracyjnej, w której swoją 

siedzibę mają organizacje i grupy działania. Sala nie posiada sprzętu umożliwiającego 

organizację szkoleń i konferencji.  

Infrastruktura turystyczna o charakterze sieciowym – brak jest obiektów gastronomicznych, 

informacji turystycznej, miejsc parkingowych, systemu informacji wizualnej z planem 

miejscowości. 

Infrastruktura rekreacyjno – wypoczynkowa umożliwiająca aktywne zagospodarowanie 

wolnego czasu oraz organizację imprez plenerowych: 

 obiekty sportowe (boisko do piłki nożnej),  

 plac zabaw dla dzieci. 

Centrum wsi w sensie przestrzeni publicznej nie jest zagospodarowane. 

Brak sposobu udostępnienia zasobu. 

Potencjał kształtowania specyfiki i klimatu wsi  

Miejscowość ma wysoki potencjał, aby stać się uczestnikiem Sieci Najpiękniejszych 

Wsi, szczególnie w kontekście posiadanych zasobów dziedzictwa kulturowego. 

http://złotogłowice.home.pl/
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Zdecydowanej poprawy natomiast wymaga infrastruktura pobytowa i społeczna. Brak jest 

obecnie poczucia tożsamości i zaangażowania mieszkańców w realizację przedsięwzięć 

związanych z tradycją i kulturą wsi
71

. Jednak spotkanie członków zespołu w Złotogłowicach
72

 

wykazało, iż mieszkańcy są otwarci na budowanie wizerunku i tożsamości swojej 

miejscowości, potrzebują wsparcia i pomocy w tym zakresie. Potencjał do wykorzystania 

może mieć Stowarzyszenie „Nasze Złotogłowice”, w tym powstała w bieżącym roku sekcja 

kulinarna, wskazane byłoby dążenie do poszukiwania wyjątkowych dla miejscowości 

elementów, integrujących mieszkańców oraz wykorzystanie już posiadanych umiejętności np.  

wykonywania wieńców dożynkowych
73

. Jednocześnie w związku ze specyfiką miejscowości 

(zastany charakter zabudowy i historyczne ukształtowanie przestrzeni), nacisk powinien 

zostać położony na utrzymanie i rewitalizację przestrzeni publicznej, jednorodnego 

zagospodarowania zagród i wyeksponowania jakości architektonicznej tutejszego 

budownictwa wraz z elementami przyrodniczo - krajobrazowymi.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
71

 Po wysiedleniu w 1945r. ludności niemieckiej przesiedlono tutaj ludność polską z Wołynia, ten fakt 

historyczny do tej pory determinuje sposób funkcjonowania mieszkańców. 
72

 Spotkanie przedstawicieli Zespołu ds. zachowania dziedzictw kulturowego wsi opolskiej I. Solisz i M. Burian 

z mieszkańcami Złotogłowic w dniu 5 grudnia 2012r. 
73

 Sołectwo Złotogłowice dostało wyróżnienie w konkursie "Najpiękniejsze wieńce dożynkowe" w trakcie 

obchodów Gminnych Dożynek, które odbyły się 1 września 2012 r. w Sękowicach. 
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Chrzelice, gm. Biała, woj. opolskie 

 

Chrzelice to trzecia co do wielkości wieś w gminie Biała, w powiecie prudnickim, 

reprezentuje typ B. Wieś powstała najprawdopodobniej w drugiej połowie XIII wieku, choć 

osadnictwo na tych terenach jest zdecydowanie starsze: na zachód od wsi, przy polnej drodze 

do Pogórza znajduje się grodzisko z VIII-IX w. 

Otoczenie 

Wieś położona jest  na pograniczu Równiny Niemodlińskiej i Kotliny Raciborskiej, na 

skraju drogi Opole – Prudnik. Na jej gruntach znajdują się rezerwaty przyrody: „Blok” i 

„Jeleni Dwór”, wchodzące w skład kompleksu leśnego – „Bory Niemodlińskie”, położonego 

w granicach chronionego krajobrazu.  

 

Układ przestrzenny i zabudowa 

Układ przestrzenny wsi zachował historyczny charakter, na który składa się wieś 

kmieca oraz średniowieczny zamek obronny z późniejszym parkiem krajobrazowym z 

okazami starodrzewia. Zamek został zbudowany na przełomie XII i XIII wieku przez rycerzy 

zakonu Joannitów. Istnieją domniemania, iż  w średniowieczu był on siedzibą templariuszy. 

Przebudowywany na przestrzeni wieków (barok, wiek XIX) po II wojnie światowej 

zdewastowany, jest obecnie malowniczą ruiną i jednym z charakterystycznych i 

rozpoznawalnych elementów wsi.  

 

 

Mapa 3. Fragment mapy z 1885r., ze zbiorów Kartograficznych Instytutu Geograficznego U. 

Wr. ks. XIV, ze zbiorów archiwum WUOZ w Opolu 
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Sama wieś ma charakter ulicówki z układem koncentrycznym. Cechą 

charakterystyczną są niewielkie zagrody, w większości z parterowymi budynkami 

mieszkalnymi łączącymi się z zabudowaniami gospodarczymi, pochodzącymi z przełomu 

XIX i XX wieku. Obiekty kryte są dwuspadowymi dachami o regularnym układzie połaci. 

Budynki mieszkalne ustawione są szczytowo do drogi, elewacje są tynkowane, na niektórych 

zachował się pierwotny wystrój (opaski okienne, narożne pilastry, gzymsy itp.). Większość 

budynków posiada stonowaną, jasną kolorystykę, co nadaje wsi jednorodny, estetyczny 

wygląd. 

 

Zdjęcie 79. Panorama wsi Chrzelice, ze zbiorów E. Murlowskiego. 

 

Przestrzeń publiczna utrzymana jest w podstawowym standardzie, zarówno w zakresie 

estetyki, jak i funkcji. Wzdłuż rowów melioracyjnych oraz obok dróg i chodników ciągną się 

trawniki. Jedna z dróg wykonana jest z kostki brukowej. Zagrody od dróg oddzielają skromne 

płoty, w znacznej części wsi z wykorzystaniem sztachet drewnianych. Przed domami znajdują 

się niewielkie przedogródki, spotkać można także nasadzenia kwiatowe przed zagrodami. 

Same zabudowania w większości są zadbane i wyremontowane. W miejscowości dostępny 

jest typowy plac zabaw dla dzieci (przy przedszkolu).  

Dziedzictwo kulturowe 

Wieś Chrzelice została sklasyfikowana i wysoko oceniona przez zespół doradczy 

Wojewody Opolskiego w dwóch kategoriach: ze względu na jednolite fragmenty 
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historycznego układu przestrzennego oraz pojedyncze obiekty, pojedyncze cechy i wyróżniki. 

W krótkiej charakterystyce wsi zwrócono uwagę na zachowany historyczny układ zabudowy, 

małe regularne zagrody, historyczną nawierzchnię, ruiny zamku. 

Poza tym zasób zabytkowy jest stosunkowo skromny. W wiosce jest kilka zabytków, m.in. 

kapliczka-dzwonnica z 1774 roku, kapliczki i krzyże przydrożne, figury św. Floriana  i św. 

Jana Nepomucena. Całości historycznego obrazu dopełniają pojedyncze budynki i 

zabudowania z połowy XIX w., w tym młyn wodny z XVI w., karczma z XVIII wieku, szkoła 

z początków XX w.  

Do rejestru zabytków wpisane są następujące obiekty: zamek, park, kapliczka – dzwonnica, 

budynek nr 88. 

 

 

Zdjęcie 80. Zamek w Chrzelicach, źródło: archiwum Eryka Murlowskiego 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1774
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aw._Florian
http://pl.wikipedia.org/wiki/M%C5%82yn_wodny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karczma
http://pl.wikipedia.org/wiki/XVIII_wiek
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Mapa 4. Plansza obrazująca obecną zabudowę wsi ze wskazaniem obiektów wpisanych do 

rejestru zabytków oraz ujętych w ewidencji . Opracowanie WUOZ w Opolu. 

 

 

   

Zdjęcia 81,82. Chrzelice. Zabudowa wsi, ze zbiorów WUOZ w Opolu 

 

Wartości przyrodniczo – krajobrazowe 

Miejscowość położona jest na terenach rolniczych wokół pól i łąk. Zabudowę uzupełnia 

zieleń przedogródków i sadów. Dominującym w panoramie wsi obszarem przyrodniczym jest 

park krajobrazowy znajdujący się w sąsiedztwie ruin pałacu dawnego zamku. Ukształtowanie 
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tego terenu wynika z pierwotnego założenia obronnego, na który składał się gród obronny 

otoczony fosą. 

 

Infrastruktura pobytowa 

W miejscowości brak jest bazy noclegowej, działa natomiast Bar pod Kasztanem, 

zlokalizowany w miejscu historycznym, w starej karczmie pochodzącej z XVIII wieku. 

Chrzelice nie posiadają tras turystycznych i informacji turystycznej, jednak należy zwrócić 

uwagę, iż wszelkie możliwe informacje są umieszczone na stronie internetowej miejscowości: 

www.chrzelice.pl, duża ilość zdjęć i opisy obiektów (wraz z zaznaczeniem na mapie), oraz 

historie ludzi z nimi związanych są świetną kroniką miejscowości i zachętą do jej 

odwiedzenia.  

Infrastruktura społeczno - kulturalna zapewniająca dostęp do zachowanych obiektów 

dziedzictwa kulturowego wsi: 

 Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji, które powstało w 2006r. w budynku dawnej szkoły 

oraz 

 Wiejskie Centrum Integracji (świetlica wiejska). 

Infrastruktura turystyczna o charakterze sieciowym, umożliwiająca turystykę rowerową: 

 szlaki i ścieżki turystyczne - trasa rowerowa PTTK nr 262 Z. 

Infrastruktura  rekreacyjno – wypoczynkowa, umożliwiająca aktywne zagospodarowanie 

wolnego czasu: 

 obiekty sportowe - boisko do piłki nożnej. 

 

Sposób udostępnienia zasobu – udostępnienie dla mieszkańców 

Ogromnym potencjałem miejscowości są jej mieszkańcy, zorganizowani w licznych 

stowarzyszeniach. W Chrzelicach działają takie organizacje jak: Stowarzyszenie ODNOWA 

WSI CHRZELICE, DFK, Centrum KOBUDO KENKYUKAI, Ludowy Zespół Sportowy - 

sekcja Monocyklistów, Komisja Historyczna, Ośrodek Szkolenia Monocyklistów 

ICHIRINSHA, świetlica wiejska oraz Fundacja ORTUS. 

W ramach odnowy wsi działają cztery komisje tematyczne: gospodarcza, historyczno – 

dokumentacyjna, kultury, sportu i rekreacji, rolnictwa i leśnictwa. Dzięki działalności 

stowarzyszenia wyremontowano budynki pełniące funkcje społeczno - kulturalne. Wiejskie 

Centrum Kultury i Rekreacji ma swoją siedzibę w dawnej szkole, dzięki czemu udało się 
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zachować zabytkowy budynek, został on odremontowany i wyposażony m.in. w salę 

komputerową, konferencyjną, zorganizowano zaplecze sportowe, natomiast przy Wiejskim 

Centrum Integracji stworzono i uruchomiono suszarnię grzybów przy okazji remontując 

obiekt. 

Wieś Chrzelice należy do jednej z najlepiej rozpoznanych historycznie wsi województwa 

opolskiego dzięki działalności komisji historycznej, której przewodzi pan Eryk Murlowski. 

Dzięki jego pasji eksponowane są wszystkie możliwe ciekawostki dotyczące wsi: w sposób 

szczególny zamek, ale także karczma, obiekty małej architektury (kapliczki, figury, krzyże), a 

nawet chrzelickie mosty i mostki.  

Mieszkańcy wsi mają jedyne i niepowtarzalne zainteresowania, które czynią z tej 

miejscowości centrum wyjątkowych spotkań międzynarodowych. W pierwszej kolejności 

należy wymienić Sekcję Monocyklistów działającą w Chrzelicach od 1970r. Obecnie sekcja 

zrzesza kilkudziesięciu zawodników, z czego znaczącą część stanowią mieszkańcy Chrzelic, 

którzy na jednokołowych rowerach nie tylko jeżdżą, ale wykonują niezwykłe ewolucje, w 

tym grają w piłkę ręczną. 

 

Zdjęcie 83. Prezentacja możliwości monocyklistów. Źródło: www.kuglarstwo.pl, zdjęcia ze 

zbiorów E. Murlowskiego. 

 

http://www.kuglarstwo.pl/
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Innym nietypowym i charakterystycznym tylko dla mieszkańców Chrzelic działaniem jest 

funkcjonująca tu sekcja jujitsu. Od 2006r. działa ona w ramach Stowarzyszenia Kultury 

Fizycznej – Centrum Jujutsu-Aikijutsu KOBUDO KENKYUKAI. 

W ramach bardziej tradycyjnych metod działania mieszkańców warto zwrócić uwagę na 

działalność Samodzielnego Koła Gospodyń Wiejskich w Chrzelicach. Panie zrzeszone w kole 

nie tylko aktywnie uczestniczą w różnego rodzaju imprezach związanych ze sztuką 

gotowania, wykonywania przetworów, ale także inicjują własne ciekawe imprezy np. konkurs 

kulinarny „Chrzelickie specjały”.  

 

Zdjęcie 84. Dni Chrzelic 2011. Źródło: http://chrzelice.blox.pl 

Równie aktywnie działa ochotnicza straż pożarna, która nie ogranicza się do typowej 

działalności związanej z wykonywaniem swojej służby. Strażacy realizują wiele 

interesujących projektów, aktywnie włączają się w promowanie i rozwijanie miejscowości, w 

ramach jednego z projektów odrestaurowali swój konny wóz bojowy zwany sikawką konną. 

Zaplanowane działania pozwoliły strażakom doprowadzić ten pojazd do stanu używalności i 

wziąć udział w zawodach sikawek konnych w Czechach. 
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Zdjęcie 85. OSP z Chrzelic z zabytkową sikawką konną. Źródło: www.chrzelice.pl 

 

 Cykliczne imprezy odbywające się w Chrzelicach:  

 Międzynarodowe Zawody Monocyklowe  

 Międzynarodowe Zawody Strażackie 

 Dni Chrzelic: podczas których odbywają się m.in., pokazy sztuk walki japońskiej, pokazy 

monocyklistów, zawody strażackie, konkursy kulinarne (w roku 2012 impreza została 

poszerzona o zlot sikawek konnych gminy Biała). 

 

 Potencjał kształtowania specyfiki i klimatu wsi 

Miejscowość ma wysoki potencjał, aby stać się uczestnikiem Sieci Najpiękniejszych Wsi. 

O specyfice wsi decyduje ogromne zaangażowanie mieszkańców w realizację różnorodnych 

przedsięwzięć związanych zarówno z niezwykłymi zainteresowaniami a z drugiej z tradycją i 

kulturą wsi, równocześnie dzięki dotychczasowej postawie mieszkańców miejscowość 

wyróżnia ład i estetyka. Przedsięwzięcia realizowane we wsi wykazują konsekwencję w 

tworzeniu spójnego wizerunku wsi.  Mimo dość skromnego zasobu zabytkowego samej wsi, 

podejmowane działania związane z elementami charakterystycznymi jak np. chrzelicki zamek 

są realizowane z maksymalnym wykorzystaniem potencjału dostępnego dla mieszkańców. 

Dla uzupełnienia obecnej propozycji kulturalnej istotne byłoby zrealizowanie działań 

dotyczących zagospodarowania zespołu pałacowo – parkowego. Zgodnie z projektami miało 

tu powstać Centrum Dialogu Kultur. Na chwilę obecną działania właściciela tj. Fundacji 

ORTUS nie są jednak realizowane. 

Poprawy wymaga stan infrastruktury pobytowej, co do zapewnienia potrzeb związanych z 

pobytem i obsługą przyjezdnych.  

http://www.chrzelice.pl/
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Pokój, gm. Pokój, woj. opolskie 

 

Pokój - wieś gminna w powiecie namysłowskim, licząca 1467 mieszkańców
74

. Reprezentuje 

miejscowość typu B3 + B4. 

 

Otoczenie 

Miejscowość leży na Równinie Opolskiej wchodzącej w skład Niziny Śląskiej, w centrum 

Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, uznanego za najcenniejszy obszar przyrodniczo-

krajobrazowy Opolszczyzny (położony na terenach dawnej Puszczy Śląskiej). Wieś otaczają 

lasy i gęsta sieć cieków wodnych oraz stawów obejmujących powierzchnię ok. 900 ha. 

 

Zdjęcie 86. Centrum wsi, źródło: R. Wilczyński 

 

Układ przestrzenny i zabudowa
75

 

Miejscowość zachowuje unikalny układ przestrzenny o typie koncentrycznym, oparty                    

o ośmioramienną gwiazdę stanowiącą centrum wsi. Główne osie kompozycyjne tworzą sieć 

promieniście rozłożonych ulic, wzdłuż których zorganizowano zabudowę mieszkalną                    

o charakterze otwartym. Osada została założona w 1749 r. w oparciu fryderycjański 

regulamin, charakterystyczny dla wsi zakładanych w zaborze pruskim i na ziemiach śląskich 

                                                           
74

 R. Rauziński, K. Szczygielski, Prognoza poemigracyjna ludności województwa opolskiego na lata 2005-2020, 

Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Opole 2008, s. 21. 
75

 Waloryzacja zabytkowego zasobu wsi województwa opolskiego wraz z tabelami, oprac. A. Sałyga - Rzońca, 

M. Burian, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Opolu, R. Wilczyński, Wojewoda Opolski, 

ROBiDK, Opole. 
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w związku z akcją osadniczą, przeprowadzoną na przełomie XVIII i XIX w. przez króla Prus 

Fryderyka II. Gwiaździsty schemat układu przestrzeni jest charakterystyczny dla XVIII w. 

rezydencji myśliwskich i nawiązuje do planów miast wzniesionych pierwotnie, jako założenia 

myśliwskie otoczone zwierzyńcem (Karlsruhe w Badenii i Clemenswerth w Westfalii).
76

  

 

Mapa 5. Układ przestrzenny Pokoju, źródło: Archiwum map zachodniej Polski, 

Messtischblatt z 1936 r., arkusz nr 5073, http://amzpbig.com/maps/5073_Carlsruhe_1936.jpg 

 

Historyczna zabudowa miejscowości uległa zatarciu wskutek zniszczeń i wielu przekształceń 

w okresie po II wojnie światowej. Na centralnym placu w środku kompozycji, który obecnie 

jest pusty, stał pałac książąt Wirtemberskich. Z charakterystycznej zabudowy miejscowości 

zachowały się tylko nieliczne budynki o konstrukcji szkieletowej i budynki murowane. 

Znaczną cześć stanowią zabudowania o miejskim charakterze z płaskim dachem. 

Dominującym stylem wykończenia ścian jest tynk. Pokrycie dachu części budynków stanowi 

czerwona dachówka ceramiczna. Spotykanym elementem zdobniczym architektury                      

są okiennice i detale snycerskie. 

 

                                                           
76

 A. Sałyga - Rzońca, Park w Pokoju, Studium historyczno – kompozycyjne wraz z wnioskami 

konserwatorskimi do projektu rewaloryzacji parku, ROBiDZ, Opole 2007, s. 6. 

http://amzpbig.com/maps/5073_Carlsruhe_1936.jpg
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Zdjęcia 87, 88. Tradycyjna zabudowa z elementami regionalnego stylu, źródło: R. 

Wilczyński, R. Nowowiejski. 

 

Przestrzeń publiczna utrzymana jest w podstawowym standardzie, co do funkcjonalności             

i estetyki wyposażenia. Wzdłuż rowów melioracyjnych oraz obok dróg i chodników ciągną 

się pasy zieleni porośnięte trawą, przetykane miejscowo nasadzeniami ozdobnej roślinności. 

Droga prowadząca od ronda do Kościoła Zofii, stanowiąca jedną z osi kompozycyjnych, 

wykonana jest częściowo z nawierzchni brukowej. Przy alejach drzew umieszczone są ławki      

i kosze na śmieci. W centrum wsi znajduje się zagospodarowany skwer z alejkami 

spacerowymi, wzdłuż których rosną ozdobne krzewy. Zabudowania prywatne są                          

w większości wyremontowane i zadbane. Znaczną część budynków otaczają przydomowe 

ogrody obsadzone ozdobnymi krzewami i kwiatami. Licznie występują również warzywniki                

i sady zlokalizowane od frontu lub na tyłach budynków mieszkalnych. 

 

Dziedzictwo kulturowe  

Pokój jest miejscowością, która cieszy się bogatą, bo niemal ośmiowieczną historią.              

Osada została założona przez księcia oleśnicko-bierutowskiego Karola Krystiana Erdmanna 

Wirttemberskiego i rozbudowywana przez kolejne pokolenia książąt Wirttemberskich, 

zawdzięcza im czasy swojej świetności. Do najcenniejszych obiektów historyczno-

kulturowych, świadczących o bogatej historii i losach mieszkańców należą: 

 założenie parkowe z XVIII i XIX w. o powierzchni ok. 160 ha, położone na obrzeżach 

wsi, jako połączenie parku francuskiego i angielskiego oraz części krajobrazowej                   

z rozległymi stawami Matyldy, Wilhelminy i Augusta z XVIII w. 
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 pomniki przyrody oraz historyczne aleje drzew (w tym m.in. dąb szypułkowy - 360 lat, 

jesion wyniosły - 280 lat, sosna wejmutka - 210 lat, oraz aleje grabowe ogrodu 

francuskiego)
77

 

 pomniki i obiekty małej architektury na terenie parków. Do najcenniejszych należą 

zachowany w dobrej kondycji odlew wielkiego lwa wykonany w 1864 r. wg projektu 

znanego rzeźbiarza Theodora Kalide, świątynia Matyldy i ruiny herbaciarni.                   

Wiele pomników rozsianych po całym parku uległa zniszczeniu lub dewastacji i wymaga 

natychmiastowej renowacji. 

  

Zdjęcia 89, 90. Świątynia Matyldy i śpiący lew w założeniu parkowym, źródło: R. 

Nowowiejski. 

 

 zabytkowe kościoły (Kościół ewangelicko-augsburski Zofii z 1756 r. oraz Kościół 

katolicki Podwyższenia Krzyża Świętego z 1795 r.) 

 trzy cmentarze: ewangelicko-augsburski, katolicki i żydowski, świadczące                         

o różnorodnym charakterze kulturowym i religijnym mieszkańców 

 liczne kapliczki i krzyże przydrożne  

 zabytkowe budynki mieszkalne w konstrukcji szkieletowej z XVIII/XIX w. 

 zespół budynków murowanych z XIX/XX w. 

                                                           
77

 E. Gosławska, Jesteśmy stąd. Gmina Pokój z bliska, Gminna Biblioteka Publiczna w Pokoju, Pokój 2012, s. 

16. 
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Zdjęcie 91. Kościół ewangelicko-augsburski Zofii, źródło: 

http://www.wirtualnypokoj.pl/fotogalerie/26-galeria08.html z dnia 19 grudnia 2012 r. 

 

Z historią Pokoju związane są losy wielu znakomitych postaci, w tym: 

 Carl Maria von Weber (niemiecki kompozytor, pianista i dyrygent), 

 Ferdinand von Richthofen (niemiecki podróżnik, geograf i geolog), 

 Siegfried Translateur (niemiecki dyrygent, kompozytor i wydawca muzyczny), 

 Jadwiga Leszczyńska (nauczycielka, która w Pokoju zorganizowała pierwszą polską 

szkołę). 

     

Grafiki 1, 2. Ferdinand von Richthofen, Jadwiga Leszczyńska, Carl Maria von Weber, źródło:  

E. Gosławska, Jesteśmy stąd. Gmina Pokój z bliska, Gminna Biblioteka Publiczna w Pokoju, 

Pokój 2012 r. 

Wartości przyrodniczo - krajobrazowe 

Pokój leży w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Miejscowość zewsząd 

otaczają lasy i zagajniki, a także liczne stawy i cieki wodne. Rozległe obszary leśne 

http://www.wirtualnypokoj.pl/fotogalerie/26-galeria08.html
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przerywane zbiornikami wodnymi stwarzają dogodne warunki bytowania wielu gatunków 

zwierząt i ptaków. Na obszarze występują również liczne gatunki roślin objętych ochroną.  Na 

terenach leśnych i wewnątrz wsi występują zabytkowe aleje i pomniki przyrody. Do 

wartościowych elementów przestrzeni należą otwarcia widokowe na krajobraz zewnętrzny. 

Punkty obserwacji krajobrazu zlokalizowane są w na terenach płaskich i wzniesieniach w 

pobliżu stawów. Do zachowanych elementów architektonicznych o charakterze dominanty 

krajobrazu należą wieże dwóch kościołów leżących symetrycznie, po obu stronach ronda. Do 

największych walorów przyrodniczych wsi należy historyczne założenie parkowe 

zlokalizowane na granicy zabudowań. 

  

Zdjęcia 92, 93. Panorama wsi, z prawej Stawy Książęce (w głębi zabudowa pokoju), źródło: 

R. Nowowiejski 

 

 

Infrastruktura pobytowa 

Baza obiektów noclegowo-gastronomicznych oraz infrastruktura techniczna niezbędna                

do zapewnienia podstawowych potrzeb związanych z pobytem i obsługą przyjezdnych: 

 motel („Zajazd pod Borem”, który oprócz noclegu i posiłków oferuje dodatkowo 

organizację przejażdżek konnych i polowań dla myśliwych) 

 gospodarstwa agroturystyczne (w Pokoju oraz zlokalizowane w pobliskich 

miejscowościach: Domaradzka Kuźnia - 8 km, Dąbrówka Dolna - 9 km)
78

 

 punkt informacji turystycznej (w Centrum Rozwoju i Promocji Turystyki w Pokoju) 

 strony internetowe o życiu i ofercie wsi ( obecnie funkcjonują dwie strony: gminna              

pod adresem http://www.gminapokoj.pl oraz prezentująca walory zabytkowego parku           

w Pokoju  - http://cript-pokoj.pl, http://www.wirtualnypokoj.pl – zdjęcia poniżej) 

                                                           
78

 Dystans mierzony od centrum miejscowości do miejsca docelowego, według danych Google Earth. 

http://www.gminapokoj.pl/
http://cript-pokoj.pl/
http://www.wirtualnypokoj.pl/
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 tablica informacyjna z planem miejscowości stanowiąca element systemu informacji 

wizualnej (na skwerze w centrum miejscowości) 

 miejsca parkingowe (obok budynku Urzędu Gminy i przy „Zajeździe pod Borem”) 

 miejsce postoju i odpoczynku (zagospodarowane centrum wsi ) 

 

Infrastruktura społeczno - kulturalna zapewniająca dostęp do zachowanych obiektów 

dziedzictwa kulturowego wsi: 

 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji oraz Gminna Biblioteka Publiczna pełniące 

rolę centrum kulturalnego. 

 Izba Regionalna (w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej; wyposażona w ekspozycje 

warsztatów: szewskiego, pszczelarskiego, rymarskiego, stolarskiego oraz prezentująca 

wystrój dawnej kuchni i izby paradnej) 

 

Infrastruktura sieciowa, umożliwiająca rozprowadzenie ruchu turystycznego 

 pieszo - rowerowe szlaki turystyczne (czerwony szlak turystyczny OP-6506c,  

prowadzący z centrum Pokoju przez lasy do Murowa i Zagwiździa, żółty szlak 

turystyczny OP-6509y, prowadzący z Pokoju do Popielowa. W okolicach Krzywej Góry, 

7 km poza granicami miejscowości, leży niebieski szlak turystyczny OP-6508n, biegnący 

od Łubnian do Popielowa, poprzez Brynicę i Ładzę)
79

 

 ścieżki edukacyjne - poza miejscowością ("Dolina Budkowiczanki" w okolicach Krzywej 

Góry - 7 km od Pokoju oraz "Wędrówka przez bory" w okolicach Ładzy - 9 km                   

od Pokoju)
80

 

                                                           
79

 Ścieżki przyrodniczo – krajobrazowe Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, praca zbiorowa pod red. Macieja 

Gontarka, Krzysztofa Badory, Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, Opole 2007 
80

 ibidem 



101 
 

 4 miejsca postoju i wypoczynku - poza miejscowością (na szlakach w miejscach 

atrakcyjnych przyrodniczo i krajobrazowo, w tym: obok stawu Zofii 2 km,  przy szlaku 

czerwonym OP-6506c oddalone o 6 km, Wilcza buda - 10 km, Jagienieckie łąki - 3 km 

oraz przy drodze do Siedlic - 4 km ) 

 2 punkty widokowe - poza miejscowością (przy stawach Wilhelminy 4 km i Zofii - 2 km) 

 

Infrastruktura  rekreacyjno – wypoczynkowa, umożliwiająca aktywne zagospodarowanie 

wolnego czasu: 

 ośrodki jeździeckie - poza miejscowością (Stadnina w Okołach - 8 km i Buffalo Rancho             

w Dąbrówce Dolnej - 11 km) 

 łowisko wędkarskie - poza miejscowością (łowiska po zarządem Polskiego Związku 

Wędkarskiego - zbiornik wodny w Zieleńcu oddalony o 2 km oraz rzeki  Stobrawa - 6 km 

i Budkowiczanka - 8 km) 

 obiekty sportowe (boisko wielofunkcyjne Orlik do piłki nożnej i siatkówki) 

 

Sposób udostępnienia zasobu - propozycja 

Pokój nie wykreował dotychczas jednolitej oferty dla potencjalnego turysty. Wieś realizuje 

projekty, które noszą znamiona wspólnej idei dla obszaru, ale funkcjonują one w oderwaniu 

od siebie. Mając na względzie bogate dziedzictwo wsi proponuje się utworzenie trzech 

ścieżek tematycznych prowadzących od centrum wsi przez obszary o największych walorach 

przyrodniczo-krajobrazowych i historyczno-kulturowych. Narracja towarzysząca przebiegowi 

poszczególnych tras powinna podkreślać wartości związane z różnorodnością kulturową, 

historyczną i przyrodniczą wsi.  
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Mapa 6. Obszary proponowane dla wytyczenia ścieżek, źródło: opracowanie własne na 

podstawie mapy Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 

Opolu, http://www.osip.opole.pl/Portal/WebClient.aspx?mapStateId=7d8cd84f-d27e-4ff6-

9c30-2bd0dbc6cada . 

 

 Pierwsza ścieżka tworzyłaby opowieść o dawnych mieszkańcach wsi, prowadząc przy 

obiektach związanych z ich życiem lub twórczością (kolor niebieski - obszar dla 

wytyczenia ścieżki). 

 Druga ścieżka, o walorach historyczno-krajobrazowych obejmowałaby trasę po terenach 

parku francuskiego poprzez park angielski do Stawów Książęcych zlokalizowanych w 

kompleksie dużego parku krajobrazowego (kolor czerwony - obszar dla wytyczenia 

ścieżki). 

 Trzecia ścieżka eksponowałaby walory przyrodnicze biegnąc przez dawny zwierzyniec  

do Stawów Zofii i Fryderyki (kolor pomarańczowy - obszar dla wytyczenia ścieżki). 

Miejsca startowe i kolejne przystanki na ścieżkach powinny być opatrzone jednolitym 

oznakowaniem i tablicami informacyjnymi uzupełnionymi o zdjęcia z bogatego zbioru 

starych fotografii i pocztówek. Promocja ścieżek powinna być realizowana poprzez 

kolportowanie folderów informacyjnych z opisanymi i zlokalizowanymi na mapie 

poszczególnymi etapami zaproponowanych tras. Informacje o trasach powinny znaleźć 

miejsce również na istniejących portalach internetowych. Należy pracować                               

nad skomercjalizowaniem oferty i projektowaniem wirtualnej podróży po wsi przy użyciu 

elektronicznych form przekazu informacji - sms, mms, wirtualny przewodnik. 

http://www.osip.opole.pl/Portal/WebClient.aspx?mapStateId=7d8cd84f-d27e-4ff6-9c30-2bd0dbc6cada
http://www.osip.opole.pl/Portal/WebClient.aspx?mapStateId=7d8cd84f-d27e-4ff6-9c30-2bd0dbc6cada
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Uzupełnieniem powyższej oferty powinna być znakomita propozycja kulturalna nawiązująca 

do historii wsi. Od 2004 r. organizowany jest kilkudniowy Festiwal Muzyki Zabytkowych 

Parków i Ogrodów im. Carla Marii von Webera. Festiwal nosi imię wybitnego kompozytora, 

który przebywał i komponował w Pokoju na zaproszenie ówczesnych właścicieli 

miejscowości - książąt Wirttemberskich. Lokalne święto muzyki klasycznej rokrocznie 

gromadzi wielu mieszkańców wsi, gminy Pokój, a również przyjezdnych z terenu całego 

powiatu namysłowskiego. Do honorowych gości festiwalu należą m.in. potomek rodu, książę 

Ferdynand von Wuerttemberg oraz potomek kompozytora - baron Christian Max Maria             

von Weber
81

. 

  

Zdjęcia 94, 95. Festiwal Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów im. Carla Marii von 

Webera, źródło: strona internetowa gminy Pokój http://www.gminapokoj.pl/  

 

Potencjał kształtowania specyfiki i klimatu wsi 

Miejscowość spełnia warunki, aby stać się potencjalnym uczestnikiem Sieci Najpiękniejszych 

Wsi. Pokój ma ogromny potencjał predysponujący wieś do pełnienia funkcji uzdrowiska             

z zapleczem rekreacyjno - wypoczynkowym. Do największych atutów wsi należą naturalne 

walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz zasoby historyczno-kulturowe, świadczące o bogatej 

historii wsi i losach jego mieszkańców. Miejscowość ma długoletnie tradycje uzdrowiskowe 

sięgające 1847 r. a związane z funkcjonowaniem zakładu uzdrowiskowego i później 

górniczego ośrodka sanatoryjnego realizujących szeroki zakres usług w zakresie leczenia 

dolegliwości reumatologicznych. Do znaczącego potencjału miejscowości należy Szpital 

Reumatologiczno-Rehabilitacyjny prowadzący rehabilitację leczniczą oraz specjalistyczną 

opiekę ambulatoryjną z zakresu reumatologii. 

                                                           
81

 Strona internetowa Gminy Pokój - http://www.gminapokoj.pl/  

http://www.gminapokoj.pl/
http://www.gminapokoj.pl/
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Mając w pamięci czasy świetności i patrząc w przyszłość, Pokój stara się obecnie                        

o przywrócenie statusu uzdrowiska i uczestniczy w projekcie nadającym mu funkcje 

sanatoryjno-rehabilitacyjne i rekreacyjno-wypoczynkowe. Warunkiem koniecznym                   

dla odnowy dawnych funkcji wsi jest jednak rewitalizacja zabytkowego założenia parkowego 

oraz rozwój bazy rekreacyjno – wypoczynkowej. Koniecznym elementem jest również rozwój 

turystycznej infrastruktury sieciowej, zachowującej ciągłość z miejscowością i pozwalającej 

rozprowadzić ruch turystyczny wokół miejscowości. 
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Stare Siołkowice, gm. Popielów, woj. opolskie 

Stare Siołkowice – wieś sołecka w powiecie opolskim, w gminie Popielów, licząca 2097 

mieszkańców
82

. Reprezentuje typ miejscowości B2. 

 

Otoczenie 

Miejscowość leży w Dolinie Odry, tuż przy granicy Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, 

przy czym ze wszystkich stron otaczają ją pola i łąki. Wokół miejscowości odnajdziemy kilka 

niewielkich stawów i oczek wodnych. Na południe od miejscowości rozciąga się obszar 

szczególnej ochrony krajobrazu położony wzdłuż Odry - tzw. Grądy Odrzańskie. Nieco dalej 

na zachód zlokalizowane są dwa użytki ekologiczne - „Gęsi Staw” i „Puchacz”. 

 

 

Zdjęcie 96. Stare Siołkowice z lotu ptaka, źródło: strona internetowa wsi 

http://staresiolkowice.jcom.pl  

  

Układ przestrzenny i zabudowa
83

 

Stare Siołkowice to rozległa wieś o typie wielodrożnicy. Podstawę układu przestrzennego 

stanowi wydłużone centrum wsi rozdzielone rondem. Rondo jest miejscem przecięcia dwóch 

dróg, stanowiących główne osie kompozycyjne miejscowości, do których prowadzą drogi 

poboczne. Centrum zachowuje historyczny charakter układu w formie ulicówki. Organizacja 

                                                           
82

 R. Rauziński, K. Szczygielski, Prognoza poemigracyjna ludności województwa opolskiego na lata 2005-2020, 

Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Opole 2008, s. 31. 
83

 Waloryzacja zabytkowego zasobu wsi województwa opolskiego wraz z tabelami, oprac. A. Sałyga - Rzońca, 

M. Burian, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Opolu, R. Wilczyński, Wojewoda Opolski, 

ROBiDK, Opole. 

http://staresiolkowice.jcom.pl/
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zabudowy opiera się na dwóch równoległych drogach, położonych po obu stronach płynącego 

niegdyś potoku, przy którym zlokalizowane były cztery zbiorniki przeciwpożarowe.  

 

 

Mapa 7. Układ przestrzenny Starych Siołkowic, źródło: Archiwum map zachodniej Polski, 

Messtischblatt z 1936 r., arkusz nr 5172, 

http://amzpbig.com/maps/5172_Alt_Poppelau_1936.jpg 

 

Wieś zachowuje czytelny schemat organizacji zabudowy. Budynki mieszkalne usytuowane są 

równolegle, bądź szczytem do drogi. Część zabudowy połączona jest płotami.                          

We wsi przeważa budownictwo jednorodzinne o zabudowie parterowej lub piętrowej                                

z dwuspadowym dachem. Z rzadka występują budynki o miejskiej formie z płaskim dachem. 

Do dominujących materiałów budowlanym należy cegła i czerwona dachówka ceramiczna. 

Część ulic pokrywa kostka brukowa. 

 

 

Zdjęcie 97. Zabudowa wsi, źródło: zbiory WUOZ w Opolu. 

 

Miejscowość wyróżnia wyjątkowy ład i estetyka przestrzeni publicznej, jak i prywatnych 

posesji. Staraniem samorządu zmodernizowano placówki oświatowe, służby zdrowia             

oraz strażnicę OSP. Wyremontowano drogi i chodniki. Zarówno place, parkingi,                        

http://amzpbig.com/maps/5172_Alt_Poppelau_1936.jpg
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jak i przestrzenie wzdłuż ciągów komunikacyjnych są wypielęgnowane i obsadzone 

kwiatami. Budynki prywatne i obejścia wokół posesji są wyremontowane i estetycznie 

wykończone. Elewacje i pokrycia dachowe nawiązują kolorystyką do wszechobecnej zieleni. 

Całość dopełniają wypielęgnowane ogrody. Szczególną dbałość o porządek i estetykę wsi 

należy uznać za wynik aktywności mieszkańców zaangażowanych w proces odnowy wsi. 

Efekty pracy lokalnej społeczności zostały wyróżnione w licznych konkursach 

organizowanych przez samorząd wojewódzki (główna nagroda w konkursie „Piękna wieś 

Opolska 2010” w kategorii „Najpiękniejsza wieś", główna nagroda w konkursie „Najlepsza 

Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2011” za projekt „Zagospodarowanie 

Centrum Wsi Stare Siołkowice”, wyróżnienie w konkursie „Piękna wieś opolska 2012”               

w kategorii „Najpiękniejsza wieś XV- lecia Odnowy Wsi Opolskiej”). Najcenniejszym 

obszarem w Starych Siołkowicach jest zagospodarowane centrum wsi wraz ze stawem            

przy kościele, uznane jest za jedno z najbardziej wartościowych układów przestrzennych             

w gminie Popielów, co potwierdza tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa 

Opolskiego 2011 r. 

 

  

Zdjęcia 98, 99. Drewniany wóz w centrum wsi oraz nasadzenia wzdłuż ciągów 

komunikacyjnych,  źródło: R. Wilczyński. 

 

Dziedzictwo kulturowe  

O walorach historycznych wsi i kulturze materialnej dawnych mieszkańców świadczą zabytki 

architektury sakralnej oraz obiekt o charakterze zabytku techniki. Do najcenniejszych należą: 

 kościół św. Michała Archanioła 

 obiekty sakralne małej architektury, w tym 72 kapliczki, 2 figury i 14 krzyży 

 młyn wodny.  
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Na szczególną uwagę zasługuje zagospodarowane centrum wsi położone w miejscu dawnego 

cieku wodnego wyposażonego w stawy przeciwpożarowe. 

 

  

Zdjęcia 100, 101. Kapliczka i kościół św. Michała w centrum wsi, źródło: R. Wilczyński. 

 

Z historią Starych Siołkowic związane jest życie Jakuba Kani - poety, pisarza ludowego, 

działacza oświatowego i naukowego. Dla uczczenia pamięci zasłużonego mieszkańca 

Siołkowic utworzono Izbę Pamięci, ufundowano pomnik z popiersiem, a na ścianie jego 

rodzinnego domu zawieszono tablicę pamiątkową. 

   

Zdjęcia 102, 103. Wnętrze Izby Pamięci i pomnik z popiersiem Jakuba Kani, źródło: portal 

internetowy sołectwa Stare Siołkowice http://staresiolkowice.jcom.pl/izba-pamieci-jakuba-

kani/. 

 

Wartości przyrodniczo – krajobrazowe 

Miejscowość położona jest na terenach rolniczych wokół pól i łąk. W najbliższym otoczeniu 

wsi znajdują się cieki wodne, przy których występują stawy porośnięte naturalną roślinnością. 

Ukształtowanie terenu eksponuje wyraźną panoramę wsi z widoczną linią zabudowań. 

Elementem dominującym w centrum miejscowości jest wieża kościoła św. Michała.                   

Wnętrze wsi nawiązuje do naturalnego krajobrazu i roślinności poprzez zagospodarowane 

http://staresiolkowice.jcom.pl/izba-pamieci-jakuba-kani/
http://staresiolkowice.jcom.pl/izba-pamieci-jakuba-kani/


109 
 

tereny stawu oraz liczne skwery z luźnymi nasadzeniami krzewów i roślin ozdobnych. 

Wzdłuż dróg utrzymane są naturalne zadrzewienia w postaci pojedynczych drzew i alei. 

 

Infrastruktura pobytowa 

Baza noclegowo -gastronomiczna oraz infrastruktura techniczna niezbędna do zapewnienia 

podstawowych potrzeb związanych z pobytem i obsługą przyjezdnych: 

 pokoje gościnne ( 6 pokoi - 12 miejsc noclegowych w restauracji „Śtantin”) 

 kwatery agroturystyczne w pobliskich miejscowościach (Popielów - 3,5 km, Chróścice -  

4 km, Kaniów - 9 km) 

 wiejskie restauracje („Śtantin” i „Na górce” podkreślające śląską tożsamość 

miejscowości. Serwuje się dania z regionalnej kuchni Śląskiej oraz Kuchni Polskiej. 

Wysoki standard usług i przyjazna atmosfera sprawiają, że restauracje skutecznie 

przyciągają przyjezdnych i pełnią rolę miejsc spotkań mieszkańców.) 

 punkt informacji turystycznej (nieformalny punkt informacji o ofercie turystycznej               

i wypoczynkowej wsi w restauracji „Śtantin”) 

 strona internetowa pod adresem http://staresiolkowice.jcom.pl/ (zdjęcie poniżej), 

zawierająca informacje           z życia i historii wsi. Wieś ma również profil na portalu 

Facebook, który pełni rolę platformy komunikacji między mieszkańcami 

 

 system informacji wizualnej z planem miejscowości 

 miejsca parkingowe dla samochodów, motocykli i rowerów 

Infrastruktura społeczna służącą lokalnej społeczności za miejsce spotkań i aktywności               

oraz obiekty eksponujące dziedzictwo kulturowe wsi: 

 Biblioteka Publiczna oraz  sala wiejska pełniąca rolę bazy integracyjnej, w której swoją 

siedzibę mają organizacje i grupy działania. Sala przystosowana jest do organizacji 

szkoleń i konferencji. Nieodpłatnie udostępniana jest na różnego rodzaju spotkania                

i imprezy organizowane przez placówki oświatowe 

 Informatyczne Centrum Edukacji Oświatowej, stwarzające możliwość korzystania                 

z sześciu stanowisk komputerowych dla osób zainteresowanych telepracą                                  

oraz odbywaniem kursów i szkoleń e-learningowych. 

http://staresiolkowice.jcom.pl/


110 
 

 Izba Pamięci Jakuba Kani 

 Izba Regionalna (w Szkole Podstawowej - pamiątki, zdjęcia, stroje regionalne                          

a także elementy wyposażenia kuchni) 

 

Infrastruktura sieciowa, umożliwiająca uprawianie turystyki rowerowej: 

 szlaki i ścieżki turystyczne - poza miejscowością w gminie Popielów (szlaki żółty               

OP-6509y, niebieski OP-6508n, czarny OP-6510-c)  

 sieć ścieżek rowerowych - poza miejscowością w gminie Popielów (trasa zielona nr 107, 

żółta nr 59, czarna nr 142) 

 

Infrastruktura rekreacyjno – wypoczynkowa umożliwiająca aktywne zagospodarowanie 

wolnego czasu oraz organizację imprez plenerowych: 

 stadniny koni  - poza miejscowością (Lubienia - 6 km, Stare Kolnie - 9 km) 

 łowiska wędkarskie (stawy i wyrobiska w Starych Siołkowicach,  Nowych Siołkowicach - 

5 km oraz rzeka Odra - 4 km) 

 obiekty sportowe (boisko LKS START z budynkiem klubowym oraz kompleks boisk 

wielofunkcyjnych przy Publicznej Szkole Podstawowej, w tym boisko do piłki ręcznej, 

nożnej, siatkowej, tenisa ziemnego oraz dwa boiska do koszykówki) 

 miejsce plenerowych spotkań (zagospodarowany teren rekreacyjno – wypoczynkowy            

w centrum wsi) 

 

Sposób udostępnienia zasobu 

Wieś wykształciła pomysł na zaprezentowanie wyjątkowych walorów estetycznych                       

i wyeksponowanie najciekawszych obiektów, świadczących o bogatej historii i kulturze 

miejscowości. Podróż po wsi odbywa się po kompleksowo zagospodarowanym centrum wsi, 

które stanowi jej wizytówkę i świadczy o specyfice i wyjątkowym charakterze. Centrum 

obejmuje ogólnodostępny teren rekreacyjno – wypoczynkowy służąc zarówno mieszkańcom, 

jak i turystom. 
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1. Restauracja 

„Śtantin”

2. Izba Pamięci 

Jakuba Kani

3. Place rekreacyjne

4. Drewniany wóz

5. Kościół św. 

Michała Archanioła

6. Izba Regionalna

7. Staw za Kościołem

1

2

3

4

5
6

3

3

3

7

 
Mapa 8. Centrum wsi Siołkowice Stare, źródło: opracowanie własne na podstawie mapy 

Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu, 

http://www.osip.opole.pl/Portal/WebClient.aspx?mapStateId=7d8cd84f-d27e-4ff6-9c30-

2bd0dbc6cada . 

 

Osią kompozycji jest ścieżka spacerowa imitująca płynącą rzekę. Swoim kształtem naśladuje 

przebieg dawnego cieku łączącego niegdyś cztery stawy wewnątrz wsi. Ścieżka rozpoczyna 

swój bieg od placu między restauracją „Śtantin” a strażnicą OSP. Wydzielone i estetycznie 

urządzone miejsce parkingowe umożliwia bezpieczne pozostawienie samochodu.  

 

   

Zdjęcia 104, 105. Parking przy restauracji „Śtantin” i przebieg ścieżki, źródło: Ryszard 

Wilczyński. 

http://www.osip.opole.pl/Portal/WebClient.aspx?mapStateId=7d8cd84f-d27e-4ff6-9c30-2bd0dbc6cada
http://www.osip.opole.pl/Portal/WebClient.aspx?mapStateId=7d8cd84f-d27e-4ff6-9c30-2bd0dbc6cada
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Pierwszym obiektem na trasie jest świetlica wiejska, w której można zwiedzić Izbę Pamięci 

Jakuba Kani. W świetlicy odbywają swoje próby zespoły folklorystyczne „Siołkowiczanki”           

i „Heimetmelodie”. Dalej spacer prowadzi przez rondo do czterech placów rekreacyjnych 

wyposażonych w detale związane z tematem wody (stalowe pompy, wodotryski                       

oraz kamienne koryta zbierające wodę). Całość kompozycji osadzona jest w zieleni trawy             

i wypełniona nasadzeniami krzewów, niskopiennej roślinności i różnorodnymi odmianami 

kwiatów.  Drewniane ławki umieszczone wzdłuż ścieżki i przy każdym z placów, 

umożliwiają wypoczynek i kontemplację otoczenia. Drewniane tablice rozmieszczone wzdłuż 

drogi informują o nazwach poszczególnych części wsi. Nieopodal alei spacerowej stoi 

drewniany wóz, udekorowany kwiatami, który przypominać ma o dawnym szlaku 

handlowym z przełomu XVI i XVII w. biegnącym z Wrocławia do Krakowa. Tuż za 

czwartym placem znajduje się tablica informacyjna przywołująca historię miejscowości.                  

Z tego miejsca ścieżka prowadzi do wodotrysku przy kościele św. Michała Archanioła.                 

Tuż obok, w budynku Szkoły Podstawowej możemy zwiedzić Izbę Regionalną, w której 

zgromadzono liczne pamiątki, zdjęcia, stroje regionalne a także elementy wyposażenia 

kuchni. Ścieżka kończy swój bieg przy drewnianym pomoście na stawie znajdującym się tuż 

za kościołem. Dalsza droga wiąże się z powrotem do jednej z restauracji serwujących obfite, 

regionalne potrawy.  Osoby zainteresowane dłuższym pobytem i wypoczynkiem we wsi mogą 

zasięgnąć informacji w Restauracji „Śtantin”, która pełni rolę nieformalnego punktu 

informacji turystycznej. Obsługa restauracji zarezerwuje nocleg w przygotowanych pokojach 

gościnnych lub wskaże dogodne miejsca zakwaterowania w gospodarstwach 

agroturystycznych i poleci ciekawe sposoby spędzenia wolnego czasu w najbliższej okolicy. 

Liczne stawy i bliskość Stobrawy oraz Odry w pewnością zainteresuje amatorów wędkarstwa 

i spływów kajakowych. Oferta okolicznych stadnin przyciągnie miłośników jazdy konnej               

a sieć ścieżek rowerowych umożliwi zwiedzanie całej gminy Popielów. 

 

Zdjęcie 106.  Zespół „Siołkowiczanki”, źródło:  http://staresiolkowice.com.pl. 

http://staresiolkowice.com.pl/


113 
 

Wieś warto odwiedzić również ze względu na bogatą ofertę kulturalną. Mieszkańcy wsi             

w ciągu całego roku realizują szereg imprez wzmacniających tożsamość i życie wspólnotowe. 

Cechą charakterystyczną organizowanych imprez jest związek z kulturą i tradycją wsi,              

co powoduje, że znajdują one zainteresowanie okolicznych mieszkańców, ale i gości                    

z zewnątrz. Do najciekawszych obrzędów kultywowanych we wsi należy znany w śląskiej 

tradycji zwyczaj Wodzenia Niedźwiedzia, ale również plecenie koron żniwnych.                         

Do cyklicznych imprez można zaliczyć organizację dożynek, procesji religijnych                

(np. św. Marka),  Majówki u Farorza. Na ofertę kulturalną składają się również występy 

lokalnych zespołów folklorystycznych, do których należy zespół „Siołkowiczanki”                      

i „Heimetmelodie” (działający przy TSKN na Śląsku Opolskim). 

Mieszkańcy wsi realizują również projekty, których celem jest promowanie tematów 

kluczowych dla konstruowania oferty wsi. Na uwagę zasługują np. warsztaty wikliniarstwa, 

które są sposobem kultywowania tradycji rzemiosła uprawianego przez dawnych 

mieszkańców Siołkowic. Wiklinowe osłony zostaną w niedalekiej przyszłości umieszczone 

przy placach rekreacyjnych. Produkty z wikliny cieszą się ogromnym zainteresowaniem 

zwłaszcza osób  przyjeżdżających  zza granicy, w związku z czym mają ogromną szansę,               

by stać się komercyjnym produktem regionalnego rzemiosła. 

Potencjał kształtowania specyfiki i klimatu wsi 

Miejscowość ma wysoki potencjał, aby stać się uczestnikiem Sieci Najpiękniejszych Wsi. 

Obecny stan infrastruktury pobytowej spełnia warunki, co do zapewnienia potrzeb 

związanych z pobytem i obsługą przyjezdnych. O specyfice wsi decyduje głębokie poczucie 

tożsamości i zaangażowanie mieszkańców w realizację przedsięwzięć związanych z tradycją   

i kulturą wsi. Dzięki aktywności mieszkańców, miejscowość wyróżnia wyjątkowy ład                 

i estetyka. Szczególnie cennym elementem przestrzeni jest zagospodarowane centrum wsi, 

eksponujące elementy świadczące o historii i kultury miejscowości. Śląska tradycję 

miejscowości podkreślają cykliczne imprezy i obrzędy kultywowane przez mieszkańców.   

Przedsięwzięcia realizowane we wsi wykazują konsekwencję w tworzeniu spójnego 

wizerunku wsi.  Wydaje się, że korzystnym uzupełnieniem oferty wsi, mogłaby                         

być propozycja aktywnego spędzenia wolnego czasu w obiektach infrastruktury rekreacyjno – 

wypoczynkowej zlokalizowanych poza granicami miejscowości. Uzupełnienia wymaga 

również kwestia promocji miejscowości poprzez dystrybucję materiałów informacyjnych.  
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Zagwiździe, gm. Murów, woj. opolskie 

Zagwiździe – wieś sołecka w powiecie opolskim, w gminie Murów, licząca  917 

mieszkańców
84

. Reprezentuje typ miejscowości B3. 

 

Otoczenie 

Miejscowość położona jest na Nizinie Śląskiej, nad rzeką Budkowiczanką w otulinie 

Stobrawskiego Parku Krajobrazowego – najcenniejszego obszaru przyrodniczo-

krajobrazowego Opolszczyzny. Wokół miejscowości znajdują się niewielkie połacie łąk i pól 

uprawnych oraz kilka niewielkich stawów. 

 

Układ przestrzenny i zabudowa
85

 

Miejscowość zachowuje historyczny układ przestrzeni o typie koncentrycznym. Osiami 

kompozycji są trzy drogi prowadzące od centrum wsi. Decydujące znaczenie dla kształtu 

miejscowości miała decyzja o utworzeniu kolonii przy kompleksie zakładów hutniczych. 

Osadę wraz z hutą żelaza założono w 1754 r. w ramach kolonizacji króla Prus Fryderyka II 

Wielkiego.
86

 

 

Mapa 9. Układ przestrzenny Zagwiździa, źródło: Archiwum map zachodniej Polski, 

Messtischblatt z 1937 r., arkusz nr 5173, http://amzpbig.com/maps/5173_Kupp_1937.jpg  

                                                           
84

 R. Rauziński, K. Szczygielski, Prognoza poemigracyjna ludności województwa opolskiego na lata 2005-2020, 

s. 30. 
85

 Waloryzacja zabytkowego zasobu wsi województwa opolskiego wraz z tabelami, oprac. A. Sałyga - Rzońca, 

M. Burian, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Opolu, R. Wilczyński, Wojewoda Opolski, 

ROBiDK, Opole. 
86

 Huta produkowała wyroby na potrzeby związane z przemysłem zbrojeniowym. 

http://amzpbig.com/maps/5173_Kupp_1937.jpg
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Miejscowość charakteryzuje czytelny schemat organizacji zabudowy. Zachowały się 

wewnętrzne osie kompozycyjne wyznaczające przestrzeń dla zwartej zabudowy 

mieszkaniowej zlokalizowanej wzdłuż ulic. We wsi często występują budynki o rolniczym 

charakterze i powtarzającym się układzie zabudowy. Dominują budynki jednokondygnacyjne 

wykonane z cegły lub współcześnie pokryte tynkiem. Przeważającym rodzajem pokrycia 

dachowego jest ceramiczna dachówka. 

  

Zdjęcia 107, 108. Tradycyjna zabudowa, źródło: zbiory UMWO 

 

Wiejski krajobraz miejscowości charakteryzuje ład i estetyka zarówno na terenach 

publicznych, jak i prywatnych. Przez wieś przebiegają drogi o nawierzchni bitumicznej            

oraz brukowane. Część dróg utwardzona jest kamieniem lub żużlem. Licznie występują mosty             

i jazy. We wsi zagospodarowano ogólnodostępne tereny rekreacyjne zlokalizowane                   

na skwerach i przydrożnych placach obsadzając je krzewami i ozdobną roślinnością.                 

Przy chodnikach i wzdłuż alei drzew rosną wypielęgnowane trawniki uzupełnione o rabaty 

kwiatowe. Mieszkańcy dbają o prywatne posesje obsadzając tereny wokół domów krzewami     

i kwiatami. Charakterystycznym elementem kompozycji zieleni są pasy przedogródków. 

 

Dziedzictwo kulturowe  

Wieś posiada bogatą historię i dobrze zachowane zabytki związane z działalnością kompleksu 

zakładów hutniczych z XVIII w., produkujących wyroby na potrzeby pruskiego przemysłu. 

Największą wartość historyczną pośród zabytków przemysłowych ma kompleks huty żelaza 

wraz ze zbiornikiem retencyjnym, przepustami i śluzami wodnymi. Duże znaczenie mają 

również kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz elementy małej 

architektury sakralnej, w tym kapliczki i krzyże przydrożne, datowane na początek XX w. 
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Zdjęcia 109, 110. Budynek odlewni huty żelaza (obecnie Regionalna Sala Muzealna) i kościół 

parafialny pw. NSPJ , źródło: R. Wilczyński, strona internetowa parafii w Zagwiździu 

http://www.parafiazagwizdzie.blogspot.com/p/nagrody-i-wyroznienia.html  

 

Wartości przyrodniczo - krajobrazowe 

Wieś położona jest na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego wokół lasów                     

i stawów, bogatych w różne gatunki zwierząt i ptaków wodno – błotnych. W pobliżu 

miejscowości znajdują się niewielkie tereny pól uprawnych i łąk, gdzie występują liczne 

gatunki owadów i roślin objętych ochroną. We wsi zlokalizowane są atrakcyjne przyrodniczo 

obiekty hydrograficzne, w tym stawy porośnięte naturalną roślinnością, rowy melioracyjne                   

i rzeka Budkowiczanka, w której pływają dzikie kaczki oraz wiele gatunków ryb. W 

otoczeniu kościoła znajduje się ogród botaniczny o różnorodnej gatunkowo roślinności drzew, 

krzewów i kwiatów. Na terenie ogrodu założono tzw.  „Opolską Łąkę”, na której wysiano 

różnorodne odmiany dzikich kwiatów i ziół. Nieznaczne oddalenie od wsi ujawnia rozległą 

panoramę z wyraźną linią zabudowań. Elementem dominanty jest wieża kościoła. Wnętrze 

wsi tworzy spójną całość z otoczeniem poprzez zachowane naturalne zadrzewienia oraz 

kompozycje zieleni w formie zorganizowanej i pojedyncze, luźne nasadzenia roślinności.  

  

http://www.parafiazagwizdzie.blogspot.com/p/nagrody-i-wyroznienia.html
http://1.bp.blogspot.com/-ZtDgmVSXfkk/UBax32A-xEI/AAAAAAAAAP4/hLOeOgum0EA/s1600/ogr%C3%B3d+15.JPG
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Zdjęcia 111-112. Ogród botaniczny (z lewej kościół parafialny pw. NSPJ w tle, źródło: strona 

internetowa parafii w Zagwiździu http://www.parafiazagwizdzie.blogspot.com/p/ogrod-

botaniczny.html, http://www.parafiazagwizdzie.blogspot.com/p/ogrod-botaniczny.html  

 

 

Infrastruktura pobytowa 

Baza obiektów noclegowo-gastronomicznych oraz infrastruktury technicznej niezbędnej                  

dla zapewnienia podstawowych potrzeb związanych z pobytem i obsługą przyjezdnych: 

 hotel wraz z restauracją - poza miejscowością (Hotel-Ristorante ENZO w Murowie -             

2,5 km) 

 gospodarstwo agroturystyczne - poza miejscowością (w Murowie - 3 km, Grzędzie - 4 km 

i Kęszycach - 6 km) 

 informacja turystyczna (punkty informacji u sołtysa, proboszcza, w bibliotece i poza 

miejscowością w Urzędzie Gminy Murów - 3 km) 

 strona internetowa
87

  

 

 system informacji wizualnej (tablice informacyjne dot. Gry terenowej „Poznaj zabytki 

Zagwiździa” i Stobrawskiego Parku Krajobrazowego) 

 miejsca parkingowe w centrum wsi 

 miejsca spoczynku i relaksu (w ogrodzie botanicznym) 

 

Infrastruktura społeczno-kulturalna zapewniająca dostęp do zachowanych zabytków 

dziedzictwa historyczno - kulturowego: 

 sala wiejska - budynek historycznej kuźni z 1805 r., jako miejsce spotkań mieszkańców           

i turystów wyposażone w salę spotkań na 60 miejsc siedzących, aneks kuchenny, stylowy 

kominek i zaplecze sanitarne 

 Regionalna Sala Muzealna (w zabytkowym kompleksie budownictwa przemysłowego              

z XIX - odlewnia) 

 

 

 

                                                           
87

 Print screen strony internetowej, źródło informacji o życiu i ofercie wsi www.zagwizdzie.pl. 

http://www.parafiazagwizdzie.blogspot.com/p/ogrod-botaniczny.html
http://www.parafiazagwizdzie.blogspot.com/p/ogrod-botaniczny.html
http://www.parafiazagwizdzie.blogspot.com/p/ogrod-botaniczny.html
http://www.zagwizdzie.pl/
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Infrastruktura sieciowa, umożliwiająca rozprowadzenie ruchu turystycznego: 

 pieszo - rowerowy (czerwony) szlak turystyczny OP-6506c,  prowadzący z centrum 

Pokoju przez lasy do Murowa i Zagwiździa 

 ścieżka edukacyjna (ścieżka "Między Zagwiździem a Murowem") 

 miejsca postoju i wypoczynku (przy ścieżce edukacyjnej "Między Zagwiździem                    

a Murowem" i szlaku turystycznym OP-6506c Pokój-Murów) 

 

Infrastruktura  rekreacyjno – wypoczynkowa umożliwiająca aktywne zagospodarowanie 

wolnego czasu oraz organizację imprez plenerowych: 

 łowiska wędkarskie - potencjalne (rzeka Budkowiczanka i staw w centrum wsi) 

 stadniny koni - poza miejscowością w dużym oddaleniu (Okoły - 6 km, Brynica - 9 km, 

Dąbrówka Dolna - 10 km) 

 obiekt sportowy (boisko do piłki nożnej) 

 miejsca na imprezy integracyjne (funkcje może pełnić teren boiska sportowego, ogrodu 

botanicznego, kościoła parafialnego lub kompleksu zabytkowego huty) 

 centrum wsi - urządzony teren rekreacyjny z funkcją plenerowych spotkań integracyjnych 

 

Sposób udostępnienia zasobu 

W Zagwiździu, miejscowa młodzież gimnazjalna przy udziale lidera odnowy wsi opracowała 

grę terenową pn. „Poznaj zabytki Zagwiździa”, która jest innowacyjnym pomysłem na 

aktywne spędzenie czasu we wsi.  
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Zdjęcie 113. Plan gry terenowe, źródło: Portal internetowy sołectwa Zagwiździe 

http://www.zagwizdzie.pl. 

 

Gra prowadzi przez 8 najcenniejszych miejsc we wsi, do których należy:  

A. śluza kanału hutniczego,  

B. odlewnia,  

C. kościół parafialny p.w. NSPJ w Zagwiździu, 

D. wzgórze św. Rocha,  

E. czakram w ogrodzie botanicznym, 

F. most armatni,  

G. zabytkowa kuźnia, 

H. Sala Muzealna. 

Celem gry jest przybliżenie uczestnikom miejsc, wydarzeń i ludzi, którzy mieli istotny wpływ 

na powstanie i rozwój Zagwiździa. Uczestnik zaopatrzony w kartę startową i mapę, wędruje 

po kolejnych punktach ścieżki, według kolejności wylosowanego scenariusza. Kartę można 

pobrać ze strony www.zagwizdzie.pl lub u sołtysa, proboszcza, w bibliotece lub w Urzędzie 

Gminy Murów. Przy każdym z miejsc na ścieżce są tablice informujące o danym obiekcie lub 

osobie. Uczestnik wpisuje w kartę odpowiedzi na pytania wynikające z przeczytanego tekstu. 

Po przejściu całej trasy, uzupełnioną kartę pozostawia się wg uznania u sołtysa, proboszcza, 

w bibliotece, Urzędzie Gminy Murów lub wysyła zeskanowaną na adres info@murow.pl. Po 

sprawdzeniu prawidłowości odpowiedzi uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia gry. Trasa 

przygotowana jest zarówno dla wycieczek i grup szkolnych, ale również dla dorosłych. Dla 

grup zorganizowanych po rezerwacji telefonicznej (77 4214 034 wew. 108) lub 

info@murow.pl istnieje możliwość zorganizowania gry z udziałem przewodnika, 

sędziów,  poczęstunkiem i innymi atrakcjami. Gra jest również dostępna w języku 

niemieckim. Obecnie trasa jest ogólnodostępna, aby każdy z przyjezdnych w dowolnym 

czasie i terminie mógł spróbować gry samodzielnie lub większą grupą bez udziału sędziów. 

Projekt został doceniony ze względu na wartości edukacyjne i promocyjne a także jakość 

merytoryczną i techniczną. W 2011 r. w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa gra została 

uznana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa za najlepszą grę terenową w Polsce. W 2012 r. 

otrzymała I miejsce w Konkursie „Piękna Wieś Opolska” w kategorii Najlepszy Projekt 

Odnowy Wsi. 

 

 

http://www.zagwizdzie.pl/
mailto:info@murow.pl
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Potencjał kształtowania specyfiki i klimatu wsi 

Miejscowość posiada potencjał, który kwalifikuje ją do uczestnictwa w Sieci 

Najpiękniejszych Wsi. Do największych atrybutów miejscowości należą walory przyrodniczo 

- krajobrazowe wynikające z położenia w otoczeniu lasów oraz ogromny potencjał 

historyczno – kulturowy związany przemysłowym charakterem początków wsi. Wieś 

charakteryzuje duże zaangażowanie mieszkańców w kształtowanie wizerunku wsi oraz 

ochronę i odnowę obiektów dziedzictwa historyczno - kulturowego. Dużą zasługę w tym 

względzie należy przypisać zarówno liderowi wsi, organizacjom społecznym, ale również 

zaktywizowanej społeczności lokalnej - młodzieży i dorosłych mieszkańców. Efekty prac 

konserwatorskich i rewitalizacyjnych obiektów zabytkowych oraz projekty kształtujące 

przestrzeń publiczną znalazły uznanie wielu kapituł konkursowych, o czym świadczą liczne 

nagrody i wyróżnienia.  

Specyfikę wsi budują spójne projekty rozwijające kluczowy temat dla konstruowania oferty 

wsi związany z ochroną zabytków, poprawą estetyki oraz zachowaniem różnorodności 

krajobrazu, w tym m.in.: 

 prace remontowo - konserwatorskie zabytków huty żelaza, 

 remont placu przy kościele 

 renowacja i nasadzenia w ogrodzie botanicznym (w tym zajęcia z dziećmi                   

„Wakacje w ogrodzie botanicznym”) 

 utworzenie historycznej gry terenowej  „Poznaj zabytki Zagwiździa” 

 zagospodarowanie terenów zielonych wewnątrz miejscowości  

 ochrona bioróżnorodności  (Projekt „Łąka opolska”) 

Wieś kształtuje swoja odmienność w oparciu o wykorzystanie wysokich walorów 

przyrodniczych i historycznych. Wydaje się, że konsekwencja w realizacji obranej wizji 

rozwoju może prowadzić do utworzenia w Zagwiździu wsi tematycznej, jako atrakcyjnego 

miejsca dla wypoczynku i rekreacji w bliskości z naturą i historią. W uzupełnieniu 

podejmowanych działań proponuje się rozwój infrastruktury pobytowej umożliwiającej 

aktywny wypoczynek, w tym: 

 zagospodarowanie stawu i rzeki pod potrzeby turystyki kajakowej 

 zorganizowanie wiejskiego kąpieliska na terenie stawu 

 rozwój ścieżek rowerowych 

 utworzenie wypożyczalni rowerów oraz sprzętu wodnego (kajaki, rowery wodne). 
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Rozdział 7.  

Propozycja budowy Sieci Najciekawszych Wsi i jej finansowanie. 

Założenia wstępne i strategia działania 

Koncepcja zakłada utworzenie sieci pod nazwą „najciekawsze” a nie „najpiękniejsze”  

z następujących powodów:  

  

1. Tworzona sieć powinna mieć jakość porównywalną z innymi tego typu sieciami  

w Europie. Kontekst europejski powoduje, że pojęcie „Najpiękniejsze” wiąże się z  walorami 

kulturowymi i jakością oferty pobytu na najwyższym poziomie jak również  gwarancją 

odpowiedniej jakości przeżycia, której świadomość ma rzesza odwiedzających najpiękniejsze 

wsie europejskie. Byłoby niedopuszczalnym błędem stworzenie sieci, która nie gwarantuje 

oferty na zbliżonym poziomie.  

Niestety stan i charakter zachowania zasobu kulturowego wsi w Polsce wykazuje, iż wsie  

o wysokich walorach tego dziedzictwa, które, ze względu na swą jakość i wartość mogą być 

samoistnym obiektem zainteresowania   turystycznego, są rzadkie. Wstępne rozpoznanie 

wskazuje, ze ich liczba nie przekracza  1 – 3 na województwo, być może nie każde. 

Miejscowości takie odpowiadają typowi A opisanemu w rozdz. 4 . Przykładowo w woj. 

opolskim są to wyłącznie Kamień Śląski, Góra Św. Anny i ewentualnie Jemielnica. 

Jednocześnie każda z tych miejscowości wymaga  szeregu działań rewitalizacyjnych, 

rewaloryzacyjnych oraz na rzecz poprawy infrastruktury pobytowej i oferty, aby spełnić 

kryteria na poziomie wypraktykowanych standardów europejskich. Wskazane jako typ A 

Stary Paczków i Złotogłowice, które mają potencjał zasobu kulturowego, aby sprostać 

kryteriom uczestnictwa w sieci, musza przejść gruntowną rewitalizację i od podstaw 

zbudować infrastrukturę pobytową. 

 

2. Efektywne funkcjonowanie sieci wymaga większej liczby miejscowości, tj.  

w przedziale  5 – 15 na region.  Stanowi to najpoważniejszy problem tworzenia sieci pod 

nazwą „Najpiękniejsze”. To nie tylko kwestia zbyt małego nasycenia obszaru i odległości 

zniechęcających do podróżowania trasą takich wsi, lecz również atrakcyjności koncepcji  

z punktu widzenia poszczególnych województw, których wsparcie dla tworzenia sieci będzie 

bardzo istotne.  Ważne jest również by działania chroniące i udostepniające społeczeństwu 

zasób kulturowy z korzyścią ekonomiczną dla wsi podjąć w większej skali.  
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W związku z powyższym konieczne jest sięgnięcie do wsi dysponujących mniejszym 

zasobem kulturowym lecz atrakcyjnych również z  innych powodów np. ze względu na 

zasoby przyrodnicze. Miejscowości te opisano w jako typ B i podano kilka ich przykładów: 

Stare Siołkowice, Chrzelice, Pokój, Zagwiździe. Lista ta jest pojemniejsza, warto jeszcze 

wymienić tutaj nie opisane: Krasiejów,  Walce, Pilszcz, Gąsiorowice, Winów, Przechód.  

W stosunku do tych miejscowości najwłaściwszym określeniem jest „Najciekawsze”. Takie 

ujęcie przenosi akcent z wizualnego piękna na atrakcyjność oferty pobytowej eksponującej 

poszczególne aspekty wiejskości, tematy, specjalizacje lub wydarzenia.  Taka formuła 

odpowiada polskim realiom, gdyż bardzo wiele wsi przyjęło właśnie taki kierunek działań  

i  rozwoju. Koncepcja sieci  „Najciekawszych wsi” będzie budzić zainteresowanie takich 

społeczności i wspierających je gmin.  

3. Z nazwą „Najciekawsze” przemawia interes publiczny – możliwość poprawy stanu 

zasobu kulturowego i warunków ekonomicznych 100 – 200 wsi w Polsce oraz analiza 

wykonalności projektu. Z wyraźnie większą pulą uczestników sieci jest on bardziej atrakcyjny 

dla samorządów, społeczności lokalnych oraz potencjalnych donatorów. Efekty, gdy 

początkowo rezygnuje się z bardzo wysokich wymagań dla statusu „najpiękniejsze”, będą 

szybsze. Perspektywa spełnienia i tak wysokich wymagań, w ocenie społeczności lokalnych  

i gmin będzie realna.   

Takie ujęcie nazwy sieci nie oznacza to rezygnacji z budowania marki premium. 

Budując sieć „najciekawszych wsi” należy czynić to indywidualizując działania na typ wsi A 

i typ B. Tym samym status „najciekawszej wsi” w miarę rozwoju sieci i postępu procesów 

rewaloryzacji w obrębie miejscowości będzie stanem przejściowym do momentu, w którym 

liczba wsi spełniających bardzo wysokie, zbieżne z europejskimi, kryteria pozwoli na 

wyłonienie puli „najpiękniejszych wsi” i eksponowanie ich bądź jako sieci odrębnej bądź jako 

marki premium w obrębie funkcjonującej już sieci.  

Utworzenie Sieci Najciekawszych Wsi, w wymiarze ogólnokrajowym, poczynając od 

roku 2013,  będzie jednym z pierwszych działań Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi 

(PSORW). Przystąpienie do tej formy współpracy zadeklarowało kilka gmin  zebranych  

w tym celu w dniu 18 października 2012 w Prószkowie w związku z obchodami 15 - lecia 

odnowy wsi w Polsce. Ustalono, iż spotkanie założycielskie sieci list intencyjny w sprawie  

utworzenia   PSORW zostanie przyjęty przez kilkanaście gmin założycieli sieci PSORW 

nastąpi w I kwartale 3013 roku PSORW w Strumieniu w woj. śląskim. Spotkanie 
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przygotowywane jest przez gminę Strumień i Śląski Związek Gmin i Powiatów w terminie 

11-12 marca 2013 roku. Należy się spodziewać podpisania listu intencyjnego o utworzeniu 

sieci a następnie uzgodnienia porozumienia w sprawie współdziałania gmin w ramach sieci. 

Jednym z punktów spotkania będzie prezentacja niniejszej koncepcji Sieci Najciekawszych 

Wsi (SNW).  

Całokształt działań wykonanych i zaplanowanych na rzecz utworzenia obu sieci przedstawia 

się następująco:  

Lp. Działanie Czas realizacji Wykonawca Finansowanie 

1 2 3 4 5 

1. Spotkanie Polskiej Sieci 

Odnowy i Rozwoju Wsi w 

Strumieniu (woj. śląskie) i 

podróż studyjna - podpisanie 

porozumienia o współpracy. 

11-12 marca 2013 

r. 

Wojewoda 

Opolski, Śląski 

Związek Gmin i 

Powiatów, Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Opolskiego 

 

 

 

 

 

Sekretariat 

Regionalny 

KSOW woj. 

opolskiego 

 

2. Powstanie strony internetowej 

Polskiej Sieci Odnowy i 

Rozwoju Wsi 

kwiecień 2013 r. Wojewoda 

Opolski, Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Opolskiego 

3. Konferencja/seminarium 

międzynarodowe dot. tworzenia 

Sieci Najciekawszych Wsi w 

Polsce z udziałem 

przedstawicieli ARGE 

maj/czerwiec 

2013 r.  

Wojewoda 

Opolski, Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Opolskiego 

 

Warto zauważyć zaangażowanie Europejskiego Stowarzyszenia Odnowy i rozwoju Wsi 

ARGE w Wiedniu w te działania. 

 

Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi  

Ponieważ Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW) będzie organizatorem i pierwszym 

operatorem sieci poniżej omówiono szerzej tę inicjatywę
88

. 

PSORW jest projektowana jako pierwsza, ogólnopolska platforma współdziałania 

gmin i innych podmiotów na rzecz stymulacji procesów rozwoju odnowy wsi w Polsce 

poprzez wymianę doświadczeń i wspólne projekty, czerpiącą z idei rozwoju obszarów 

                                                           
88

 Opis  stanowi skrót z materiału przygotowanego przez Śląski Związek Gmin i Powiatów na spotkanie 

założycielskie sieci. 
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wiejskich zawartej w odnowie wsi. Głównym celem założenia sieci jest stworzenie lepszych 

niż dotychczas warunków dla współpracy i wzajemnego inspirowania się najlepszych gmin 

wiejskich w Polsce - posiadających szczególne osiągnięcia w rozwoju lokalnym i rozwoju 

terenów wiejskich poprzez partnerski model zarządzania rozwojem gminy. Z tych względów 

ważne jest by autorytet gminy był równoznaczny z autorytetem wójta lub burmistrz, których 

przywództwo złożyło się na niekwestionowane i wybitne w skali regiony osiągniecia. 

Działalność sieci, ustalana podczas cyklicznych spotkań i przedsięwzięć organizowanych 

w różnych częściach kraju  ma na celu dzielenie się najlepszymi doświadczeniami w sferze 

lokalnego zarządzania i rozwoju lokalnego, rozwiązywania trudności stojących przed odnową 

wsi w Polsce oraz systematyczną  pracę na rzecz zachowania istniejących i tworzenia nowych 

istotnych wartości dla polskiej wsi w sferze dziedzictwa kulturowego, tożsamości wiejskiej 

i oddolnej aktywności mieszkańców wsi, ochrony i kształtowania krajobrazu wiejskiego, 

rozwoju gospodarczego i itp.  

PSORW spróbuje wypełnić istniejącą w Polsce lukę w dziedzinie instytucjonalnego transferu 

najlepszych wzorców odnowy wsi, a także integracji i kreatywnej współpracy wyróżniających 

się animatorów i administratorów ww. procesu na poziomie lokalnym i mikro-lokalnym. 

 

Misją sieci jest promocja najlepszych wzorców odnowy wsi oraz wzajemne inspirowanie 

się jej członków do tworzenia nowych, innowacyjnych przedsięwzięć z tego zakresu m.in.  

w kierunku tworzenia wsi wyprofilowanych, tematycznych - o określonych specjalizacjach  

i efektywnych pomysłach na rozwój lokalny. 

 

Sieć nie posiada ambicji, aby objąć „wszystkich”; chce położyć nacisk na jakość swoich 

członków i swoich działań; jakość której tak bardzo brakuje w zinstytucjonalizowanych 

działaniach na rzecz rozwoju wsi. Istotnym elementem działań sieci może być współpraca 

przy konkretnych projektach dotyczących wybranych wsi, z wybitnej klasy ekspertami, 

naukowcami, artystami, ludźmi kultury oraz aktywnymi i twórczymi mieszkańcami 

wybranych wsi, nad poprawą jakości kulturowej polskiej wsi (np. w strefie ładu 

przestrzennego, architektury wiejskiej, produktów lokalnych, usług turystycznych, itp.).  

W szczególności sieć mogłaby koncentrować swoją działalność na przygotowywanych 

i realizowanych w ten sposób projektach pilotażowych, tworzących nową wartość na polskiej 

wsi w starannie przygotowanych do tego sołectwach.  
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Funkcjonowania Sieci Najciekawszych Wsi (SNW) i jej finansowanie 

Funkcjonowanie SNW winno zostać określone w regulaminie przyjętym przez PSORW,  

opracowanym w oparciu o niniejszą koncepcję z wykorzystaniem przywołanych  

w opracowaniu rozwiązań praktykowanych w istniejących sieciach.  W zakresie kryteriów 

uczestnictwa regulamin ten winien ustalić zasady aplikacji, w tym postać formularza 

zgłoszeniowego i protokołu oceny poziomu spełnienia kryteriów. Zgłoszone wsie, o statusie 

aplikanta SNW   przejdą fachową ocenę, w wyniku której spełniające kryteria uzyskają 

status uczestnika sieci, a niespełniające status kandydata, ze zobowiązaniem spełnienia 

wymagań w okresie np. dwóch lat. Ponowna ocena, w zależności od wyniku  winna 

doprowadzić do uzyskania statusu uczestnika sieci, wymogu spełnienia brakujących 

wymagań w okresie roku, bądź usunięcia z listy oczekujących wobec braku postępu na drodze 

wypełnienia kryteriów. 

Faza ta  obejmie wyjściową liczbę wsi zbliżoną to ilości gmin  uczestniczących w  PSORW. 

Powinna być przeprowadzona w roku 2013. Jej efektem winno być zaistnienie sieci  

i zdobycie doświadczeń dla przeprowadzenia w roku 2014 ponownego naboru aplikantów 

SNW. Powinien on objąć nową pulę wsi zgłoszoną  przez uczestników rozwijającej się 

PSORW oraz innych gmin zgłaszających swe zainteresowanie poprzez członków PSORW.  

 Zatem w okresie lat 2013 -14 zostanie określona wyjściowa pula uczestników SNW 

oraz zasady naboru dające szanse uczestnictwa wszystkim zainteresowanym gminom i wsiom 

w Polsce. Jednocześnie jest to czas na określenie docelowych zasad organizacyjnych,  

w szczególności operatora sieci i zasad finansowania działalności. 

Docelowy model finansowania działań sieci winien być zbliżony do rozwiązań 

stosowanych w renomowanych sieciach. Kluczowym rozwiązaniem będzie przyjęcie 

osobowości prawnej przez sieć, np. poprzez utworzenie stowarzyszenia komunalnego. Budżet 

może być wówczas tworzony poprzez składkę uczestników obliczaną na podstawie liczby  

mieszkańców oraz wpływy pochodne wypromowanej marce sieci, tj.  z reklamy na stronie 

www, ze sprzedaży materiałów informacyjnych, przewodników, pamiątek i gadżetów.  Sieć 

może zdecydować o ustanowieniu formuły partnerów sieci dla podmiotów komercyjnych 

korzystających z faktu obecności miejscowości w sieci. Status partnera sieci wiązałby się  

z gwarancją jakości usługi i jednocześnie upoważniałoby do ustanowienia składki na zasadzie 

składki członka wspierającego w stowarzyszeniu. 
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W latach 2013 -2015, w okresie tworzenia sieci i małej jeszcze liczby jej członków, należy 

korzystać ze środków KSOW zarówno sekretariatu krajowego jak tez sekretariatów 

regionalnych. 

Optymalnym rozwiązaniem, jakie będzie rekomendowane uczestnikom PSORW będzie 

wystąpienie o projekt Finansowany przez krajowy sekretariat KSOW a zamawiany przez 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Projekt ten winien objąć  szczególności następujące działania: 

 Szkolenie i doradztwo dla aplikantów i kandydatów SNW w zakresie prowadzenia 

przedsięwzięć na rzecz spełnienia kryteriów uczestnictwa. 

 Opracowanie poradnika dot. Kształtowania przestrzeni wiejskiej, rewitalizacji  

i tworzenia rozwiązań służących spełnieniu kryteriów SNW. 

 Pracę ekspertów oceniających w ramach wizyty sprawdzającej poziom spełnienia 

kryteriów uczestnictwa w SNW. 

 Dwu lub wielostronne wizyty  kandydatów i uczestników SNW  celem konfrontacji 

dokonań własnych oraz podróże studyjne dla  zapoznania się z działaniem sieci 

Najpiękniejszych Wsi w Europie Zachodniej. 

 Doradztwo dla uczestników SNW na rzecz rozwoju oferty. 

 Opracowanie strony www sieci i jej prowadzenie. 

 Rozwój i promocję marki najciekawszych wsi. 

 Opracowanie pierwszego przewodnika po miejscowościach włączonych do SNW. 

 Funkcjonowanie koordynacyjnego biura projektu (sieci). 
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Zakończenie 

 

Koncepcja „Najpiękniejszych Wsi“ jest jedną z odpowiedzi na problemy z jakimi borykają się 

obszary wiejskie w wielu krajach Europy, takie jak postępujący proces utraty pierwotnego 

charakteru wsi, wyludnianie się i wynikające z tego trudności z utrzymaniem infrastruktury 

(instytucji użyteczności publicznej, zaopatrzenia) oraz utrzymujący się wciąż niższy poziom 

życia mieszkańców wsi niż mieszkańców miast.  

Zasadniczym celem tworzenia francuskiej sieci „Najpiękniejszych Wsi” było 

zatrzymanie odpływu ludności z obszarów wiejskich, poprzez zachowanie i wykorzystanie 

unikatowego charakteru dziedzictwa kulturowego wsi do turystycznego wyprofilowania tych 

miejscowości. Trzy dekady doświadczeń działalności Stowarzyszenia „Najpiękniejszych 

Wsi” Francji udowodniły, że oparcie rozwoju wsi na posiadanych zasobach dziedzictwa 

kulturowego może przyczynić się, nie tylko do zatrzymania negatywnych procesów, 

powodujących „zwijanie się” miejscowości, a ponadto w sposób wyraźny może podnieść 

poziom życia mieszkańców. 

Próby adaptacji francuskiego modelu koncepcji zrównoważonego rozwoju obszarów 

wiejskich łączący rozwój turystyki i działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego 

obserwujemy w Belgii, we Włoszech, Niemczech, Hiszpanii i Rumunii, a ponadto Kanadzie 

oraz Japonii. Naturalnie stopień wdrażania idei sieci „Najpiękniejszych Wsi” jest w każdym 

kraju różny, tak jak zróżnicowany jest charakter i zasób dziedzictwa kulturowego tamtejszych 

obszarów wiejskich. Kraje te posiadają również odmienne systemy i programy wsparcia 

obszarów wiejskich, wynikające często ze zróżnicowanej struktury administracyjnej państwa, 

co dla skutecznej adaptacji koncepcji „Najpiękniejszych Wsi” może mieć kluczowe 

znaczenie.  

Sieć wsi - najpiękniejszych reprezentantów danego regionu lub kraju, pozwala na 

pokazanie specyfiki  obszaru. Z tego powodu pomysł francuski znalazł  wielu naśladowców. 

Na tym przykładzie można pokazać pozytywy wynikające z uczestnictwa w  sieci. To szansa 

by kultywowanie wiejskości i zachowanie wiejskiego dziedzictwa kulturowego było droga 

rozwoju rozwojowy najcenniejszych miejscowości. Nie oznacza to urządzania skansenów, 

przeciwnie, to sposób na uzyskanie pełnych życia i możliwości rozwoju jednostek 

osadniczych, przyjaznych dla mieszkańców i gości z zewnątrz.  
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W niniejszym opracowaniu zestawiono koncepcję utworzenia polskiej wersji sieci 

najpiękniejszych wsi, która, co uzasadniono,  powinna rozpocząć działalność pod nazwą sieci 

Najciekawszych Wsi.  

Uwzględniono zróżnicowanie potencjału wsi w Polsce poprzez wyodrębnienie dwóch 

typów wsi: 

Typ A - potencjalnie nieliczna grupa wsi dziedzictwa kulturowego, o wysokich walorach 

zasobu historycznego i kulturowego  

Typ B – liczniejsza grupa wsi przeżyć i emocji,  o mniejszych walorach zasobu kulturowego 

lecz atrakcyjna poprzez kształtowanie swej specyfiki i angażującej emocjonalnie oferty 

pobytu.  

Rozróżnienie to pozwala rozpocząć tworzenie sieci z optymalną pulą miejscowości  

i jednocześnie tworzy perspektywę wyodrębnienia kategorii Premium, która może nawiązać 

do bardzo wysokich standardów istniejących już sieci Najpiękniejszych Wsi. 

Podano przykłady obu typów miejscowości  jednocześnie opisano potencjał wybranych  wsi  

uzasadniający możliwości rozpoczęcia prac nad utworzeniem sieci. Opracowano kryteria 

uczestnictwa w sieci i kwestionariusz oceny miejscowości. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż niniejsze opracowanie stanowi kontynuację 

podjętych już działań ma rzecz  wykorzystania i ochrony zasobu kulturowego wsi oraz jest 

etapem transferu na polski grunt wypraktykowanego w Europie i poza nią rozwiązania na 

rzecz rozwoju obszarów wiejskich, jakim jest funkcjonowanie sieci Najpiękniejszych Wsi. 

Ponadto prace nad tworzeniem sieci zostały zainicjowane i trwają, co oznacza, iż 

opracowanie zostanie wykorzystane w praktyce. 
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Aneks nr 1. Karta jakości Najpiękniejszych Wsi Francji 

 

KARTA JAKOŚCI 

Przyjęta dnia 12 października 1991 r. 

Zmodyfikowana dnia 25 kwietnia 1998 r. 

i dnia 23 czerwca 2001 r. 

 

ARTYKUŁ 1- PRZEDMIOT KARTY 

Stowarzyszenie Najpiękniejszych Wsi Francji, podlegające ustawie z dnia 1 lipca 

1901,ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 23 kwietnia 1982,które ma swoją siedzibę  

w urzędzie miasta Collonges- la- Rouge 19500,u konstytuowało się wokół celów statutowych 

ochrony, promocji i rozwoju gmin uznanych za najpiękniejsze wsie Francji. 

 

Od dnia 13 lutego 1991 r. Stowarzyszenie jest właścicielem marki „Najpiękniejsze Wsie 

Francji” założonej zgodnie z zarządzeniami ustawy z dnia 31 grudnia 1964 roku 

i zarejestrowanej przez Narodowy Instytut Własności Przemysłowej (NIWP) pod numerem 

1.659.572. Odnowiona dnia 12 lutego 2001 i rozpostarta pod numerem 01 3 083 572 ta marka 

jest utworzona z nazwy i logotypu znajdującego się w górnym lewym rogu niniejszej strony. 

 

Przyjęta jednogłośnie przez Zgromadzenie Generalne Zwyczajne Stowarzyszenia zwołane 

dnia 12 października 1991 w Salers (Cantal), zmodyfikowana przez zgromadzenie generalne 

nadzwyczajne dnia 25 kwietnia 1998 r. w Najac (Aveyron) i zaopatrzona w aneks do Statutu 

Stowarzyszenia, niniejsza karta ma na celu określić warunki nadawania, używania  

i odbierania marki oraz warunki przyjęcia lub wykluczenia z Stowarzyszenia 

Najpiękniejszych Wsi Francji. 

 

ARTYKUŁ 2 - WARUNKI PRZYJĘCIA 

2. 1- Kryteria wybieralności 

Każda gmina będzie mogła być przyjętą do grona Stowarzyszenia i korzystać z marki 

„Najpiękniejsze Wsie Francji” pod warunkiem, że spełni następujące wymagania: 

21. 1 - Ma charakter wiejski - to znaczy, według definicji Narodowego Instytutu 

Statystyki i Studiów Ekonomicznych (NISSE), zgromadzić w stolicy Gminy ludność 

w skupieniu niższym niż 2000 mieszkańców. Ten charakter wiejski będzie 

weryfikowany przez badanie oficjalnych wyników generalnego spisu ludności, 

najbardziej bieżącego, na bazie całości ludności bez podwójnych obliczeń. To 
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pierwsze kryterium jest eliminujące [jeśli gmina je nie spełnia, nie jest brana pod 

uwagę]. 

21. 2 - Zachowuje dziedzictwo architektoniczne i / lub naturalne, poświadczone przez 

przedłożenie odpowiednich postanowień lub zarządzeń tworzących na obszarze gminy 

co najmniej dwie strefy ochrony związane z jakimś zabytkiem historycznym lub 

miejscem, sklasyfikowanym lub wpisanym [na listę zabytków]. To drugie kryterium 

jest również eliminujące [jeśli gmina je nie spełnia, nie jest brana pod uwagę]. 

21. 3 – Posiada dziedzictwo architektoniczne, którego jakość i wartość, opiera się  

o następujące kryteriów: 

a. Jakość urbanistyczna 

- jakość okolic miasteczka 

- wielkość masy zbudowanej 

- jednorodność masy zbudowanej 

- różnorodność ciągów 

b. Jakość architektoniczna 

- harmonia i jednorodność zbudowanych brył 

- harmonia i jednorodność materiałów fasad i dachów 

- harmonia i jednorodność otworów 

- harmonia i jednorodność kolorów fasad i dachów 

- obecność elementów symbolicznych zdobienia. 

21. 4 – Okazuje wolę zachowania dziedzictwa, poprzez konkretne działania,  

i politykę w przedmiocie upiększania, rozwoju, promocji i ożywiania. Istnienie tej 

woli jest mierzone wychodząc od następujących kryteriów oceny: 

a. Upiększanie 

- istnienie dokumentu urbanistycznego 

- opanowanie stałe lub czasowe ruchu samochodowego 

- organizacja stacjonowania pojazdów 

- obróbka estetyczna powietrznych linii elektrycznych i telefonicznych 

- istnienie katalogu kolorów 

- wzbogacanie oświetlenia publicznego 

- oświetlanie 

- kultywacja zieleni i ukwiecanie 

- opracowywanie tablic ogłoszeniowych i znaków 

- zagospodarowywanie przestrzeni publicznej 
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- odnawianie fasad 

b. Rozwój 

- znajomość frekwencji turystycznej 

- obecność oferty zakwaterowania i rozrywki 

- istnienie rzemiosła artystycznego i usług 

- istnienie handlu 

- członkostwo w strukturach międzywspólnotowych [między-narodowych] 

c. Promocja 

- obecność punktu promocji i informacji publicznej 

- organizacja zwiedzania z przewodnikiem 

- wydawanie dokumentów promocyjnych 

- założenie sygnalizacji kierunków i informującej 

d. Ożywienie 

-istnienie zagospodarowanych miejsc festynowych krytych lub na wolnym 

powietrzu 

- organizacja wydarzeń oryginalnych i wartościowych 

- organizacja imprez stałych lub czasowych. 

  

Lista kryteriów, wskazanych powyżej w artykułach 21. 3 i 21. 4. może być uzupełniona  

o inne w celu uczynienia ją bardziej rzeczową. Następnie może być włączona do Regulaminu 

Wewnętrznego Towarzystwa. 

2. 2 – Procedura wnioskowania 

Procedura wnioskowania kandydatur gmin do Stowarzyszenia określa sposób, w jaki gminy 

spełniają kryteria ukazane powyżej. Złożenie wniosku odbywa się według następujących 

procedur normalizacyjnych: 

22. 1 – Wysłanie do Stowarzyszenia przez gminę kandydującą pisemnej prośby  

o przyjęcie, do tej prośby załącza się obowiązkowo: 

- postanowienie rady gminy wyrażające życzenie przyjęcia do grona najpiękniejszych 

wsi Francji, 

- kopię wszystkich dokumentów poświadczających istnienie na terenie gminy od 

minimum dwu stref chronionych zabytku lub miejsca, zaklasyfikowanego lub 

wpisanego. 

Wniosek gminy zostaje przyjęty jeśli kandydująca gmina spełnia wymagania 21. 1  

i 21. 2. 
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22. 2 – Wizytacja - ekspertyza gminy kandydującej mająca na celu ocenę jej sytuacji 

w stosunku do kryteriów 21. 3 i 21. 4. Ta ekspertyza zawiera obowiązkowo: 

- rozmowę z Merem Gminy kandydującej w otoczeniu osób przez niego wybranych 

- szczegółową wizytację gminy łącznie z realizacją reportażu fotograficznego. 

22. 3 – Przyjęcie raportu z ekspertyzy przez Komisję Jakości, która podejmuje decyzje 

w tym zakresie. 

22. 4 – Notyfikacja decyzji powziętej przez Stowarzyszenie w postaci listu 

skierowanego do gminy. We wszystkich przypadkach Stowarzyszenie uściśla gminie 

powody przyjęcia lub odmowy jej kandydatury. 

 

 

ARTKUŁ 3 – WARUNKI UŻYTKOWANIA MARKI 

3. 1 – Każda gmina, której przyjęcie do grona Najpiękniejszych Miasteczek Francji 

zostało ogłoszone, otrzymuje od Stowarzyszenie zgodę: 

31. 1 – na umieszczenie w różnych miejscach głównego miasta gminy tablicy noszącej 

nazwę i emblemat figuratywny marki „Najpiękniejsze Wsie Francji”. 

31.2 – na używanie przez nią samą i towarzystwa nie nastawione na zysk, których jest 

ona członkiem [organizacje pozarządowe] (np. Ośrodek Informacji Turystycznej, 

Biuro Turystyczne, Komitet Świąt itp.), tej nazwy i logo Stowarzyszenia na 

wszystkich dokumentach, tj.:  folderach, afiszach, ulotkach, nagłówkach listów, 

kopertach, biuletynach miejskich itp. 

Nazwa i logo Stowarzyszenia mogą być powielane bez zmian szaty graficznej i przede 

wszystkim w kolorach. 

3. 2 - W zamian za powyższe prawo nie wymagające opłat, większej niż niż roczna 

składka członkowska, gmina zobowiązuje się do: 

32. 1 – kontynuowania jej wysiłków na rzecz ulepszania ochrony, upiększania, 

rozwoju, promocji i ożywienia dziedzictwa istniejącego na jej obszarze, 

32. 2 – aktywnego uczestniczenia w akcjach prowadzonych przez Stowarzyszenie na 

rzecz Stowarzyszenia Najpiękniejszych Wsi Francji, poprzez, zwłaszcza  

u mieszkańców gminy i zwiedzających, promocji Stowarzyszenia i jego działalności 

(np. Magazyn Najpiękniejsze Wsie Francji, Klub Przyjaciół itp. – czasopisma 

Stowarzyszenia) . 

32. 3 – wpłacania rocznej składki członkowskiej w kwocie ustalonej przez każde 

Zgromadzenie Generalne, 
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32. 4 – używania, w jej różnych akcjach promocyjnych i reklamie, nazwy  

i logo „Najpiękniejsze Wsie Francji” i ustawienia, specjalnie w tym celu, tablicy 

„Jedno z Najpiękniejszych Wsi Francji” w głównych miejscach miejscowości. 

32. 5 – przekazywania Stowarzyszeniu, jedynemu uprawnionemu do decydowania  

o autoryzacji, o nadaniu prawa do użycia marki, o wszystkich prośbach o zgodę na 

wykorzystanie marki, pochodzących od różnych podmiotów z branży turystycznej, 

działających na obszarze gminy (od hotelarzy, restauratorów, różnych podmiotów 

wykonujących usługi w branży turystycznej, handlowców, rzemieślników, 

producentów różnych dóbr i usługodawców). 

32. 6 – zawiadamiania Stowarzyszenia o wszystkich przypadkach, które gmina 

mogłaby wykryć sytuację, nieautoryzowanego i niegodnego używania marki 

„Najpiękniejsze Wsie Francji”. 

 

ARTYKUŁ 4 – WARUNKI ODEBRANIA MARKI 

4.1 – Prawo do używania użycia marki „Najpiękniejsze Wsie Francji” przynależy 

każdej gminie będącej w Stowarzyszeniu, tak długo ,jak ta gmina spełnia następujące 

warunki: 

41. 1 – spełnia kryteria opisane powyżej w artykule 2 akapit 2.1 zezwalających na 

ogłoszenie jej przyjęcia, 

41. 2 – wykonuje zobowiązania uściślone powyżej w artykule 3 akapit 3. 2, na które 

mer przyjętej gminy wyraził zgodę podpisując niniejszą kartę. 

4. 2 – W przypadku, kiedy gmina członkowska nie przestrzega kryteriów lub działa 

przeciwko tym zobowiązaniom, Stowarzyszenie przystępuje do jej zdeklasowania, 

 a w konsekwencji do jej wykreślenia. 

4. 3 – Decyzja o zdeklasowaniu i wykreśleniu gminy ze Stowarzyszenia, przyjmowana jest 

przez Komisję Jakości bez możliwości odwołania, jest notyfikowana listem podpisanym przez 

Przewodniczącego, zaadresowanym jako polecony z potwierdzeniem odbioru do mera gminy. 

Zdeklasowanie i wykreślenie powodują automatycznie odebranie prawa do używania marki 

„Najpiękniejsze Wsie Francji”. Gmina wykluczona ze Stowarzyszenia przez ma maksymalnie 

6 miesięcy, aby usunąć logo Stowarzyszenia ze wszystkich nośników (tablic, folderów, 

afiszów, nagłówków listów itp.),. 

4. 4 - Każda gmina - członek Stowarzyszenia i uznająca postanowienia niniejszej karty, 

zobowiązuje się, w przypadku wykluczenia, nie tylko zaprzestać używania marki 

„Najpiękniejsze Wsie Francji”, lecz również nie tworzyć na swój własny rachunek 
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marki,której oznaczenia lub emblemat figuratywny mogłyby spowodować mylenie jej  

z marką Stowarzyszenia. To samo zobowiązanie ma zastosowanie w stosunku do gmin, które 

decydują z własnej inicjatywy wycofać się z Stowarzyszenia na warunkach przewidzianych w 

artykule 7 Statutu tego Stowarzyszenia. 

 

ARTYKUŁ 5 – KONTROLA UŻYCIA MARKI 

5. 1 – Towarzystwo zastrzega sobie możliwość zweryfikowania lub zlecenia zweryfikowania 

w każdym momencie czy każda gmina przynależąca do Karty, spełnia nadal kryteria, które 

spowodowały jej przyjęcie do grona „Najpiękniejszych Wsi Francji” i wypełnia zobowiązania 

wynikające z niniejszej karty. 

5. 2 – Stowarzyszenie zobowiązuje się, we własnym interesie i interesie wszystkich gmin 

członkowskich, do spowodowania zaprzestania wszelkiego fałszywego stosowania marki i do 

wykrywania imitacji lub podróbek. 

5. 3 - Towarzystwo daje pełnomocnictwo Komisji Jakości by: 

53. 1 – oceniała wszystkie wnioski o przystąpienie ze strony gmin, 

53. 2 – wypowiadała się na temat przyjęcia gmin kandydujących i nadawała im prawo 

do używania marki „Najpiękniejsze Wsie Francji” 

53. 3 – powzięła wszystkie potrzebne postanowienia w celu kontrolowania 

poszanowania kryteriów przyjęcia i warunków używania marki, 

53. 4 – podejmowała decyzje o deklasowaniu i wykreślaniu ze Stowarzyszenia gmin, 

które nie spełniają już kryteriów przyjęcia i warunków używania marki, 

53. 5 - weryfikowała lub zlecała weryfikowanie w każdym momencie czy każda 

gmina zdeklasowana i wykreślona zastosowała się do postanowień artykułu 4.3 

niniejszej karty. 

5. 4 – Komisja Jakości zobowiązana do wprowadzenia w życie niniejszej karty, 

zgodnie z artykułem 14 Statutu Stowarzyszenia, przy udziale maksymalnie 36 

członków reprezentujących trzy kolegia swoich członków aktywnych, do których 

dołącza się trzech reprezentantów Rady Administracji z włączeniem 

przewodniczącego Stowarzyszenia. 

 

ARTYKUŁ 6 – PRZYSTĄPIENIE DO KARTY  

(wariant 1) 

Podpisany lub podpisana poniżej …..................................................................., mer 

gminy…......................................................................,przyjętej do grona Najpiękniejszych Wsi 
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Francji, po ogłoszeniu jej przystąpienia do Karty, w następstwie ekspertyzy przeprowadzonej 

w dniu…...........przez Komisję Jakości Stowarzyszenia 

[bez lub z zastrzeżeniami …...............................]: 

6. 1 – oświadczam, że przyjąłem do wiadomości niniejszą Kartę oraz Statutu 

Stowarzyszenia,  

6. 2 – oświadczam, że zostałem upoważniony decyzją swojej Rady Gminy do jej 

podpisania, 

6. 3 – zobowiązuję się, pod karą zdeklasowania i wykreślenia ze Stowarzyszenia 

według postanowień artykułu 4, zamieszczonego powyżej, do wprowadzenia w życie 

wszystkich postanowień [i do uchylenia zastrzeżeń wymienionych powyżej]. 

 

ARTYKUŁ 6 – PRZYSTĄPIENIE DO KARTY  

(wariant 2 : miasteczko zaklasyfikowane po ponownej ekspertyzie ) 

Podpisany lub podpisana poniżej …..............................................................., mer 

gminy…..........................................., której początkowe zaklasyfikowanie  

z dniem…....................... było, w następstwie ekspertyzy wykonanej w dniu 

…...........,potwierdzone przez Komisję Jakości Stowarzyszenia .......................................[bez 

lub z zastrzeżeniam...................] : 

6. 1 – oświadczam, że przyjąłem do wiadomości niniejszą kartę, oprócz Statutu 

Towarzystwa, 

6. 2 – oświadczam, że zostałem upoważniony decyzją swojej 

Rady Miejskiej do jej podpisania, 

6. 3 – zobowiązuję się, pod karą zdeklasowania i wykreślenia ze Stowarzyszenia 

według postanowień artykułu 4, zamieszczonego powyżej, do wprowadzenia w życie 

wszystkich postanowień [i do uchylenia zastrzeżeń wymienionych powyżej]. 

 

Sporządzono dnia …......................................... 

W imieniu Towarzystwa W imieniu Gminy 

Przewodniczący Mer 

 

 

 

Tłumaczenie na podstawie dokumentu elektronicznego. Tłumacz przysięgły języka francuskiego-Aleksandra 

Zagórska, Nr TP/1496/06. 
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Aneks nr 2. Karta jakości Najpiękniejszych Wsi Saksonii 

 

Wspólnota Interesów „Najpiękniejsze Wsie Saksonii“ 

KARTA JAKOŚCI 

 

Preambuła 

 Wspólnota Interesów „Najpiękniejsze Wsie Saksonii“ (dalej IG) wspiera zachowanie, 

opiekę, wykorzystywanie, dostosowane do wymogów współczesności i dalszy rozwój 

wiejskiej kultury budowlanej w saksońskich wsiach, które posiadające wyjątkowe zasoby 

dziedzictwa kulturowego. Ma to być osiągnięte w szczególności poprzez całościowy rozwój 

wsi oraz „zachowanie dziedzictwa poprzez rozsądne gospodarowanie”, włącznie z 

turystycznym wyprofilowaniem (nastawienie na „przeżycia”) cechy charakterystycznej 

kultury budowlanej danej wsi. 

Członkowie IG „Najpiękniejsze Wsie Saksonii“ zobowiązują się do aktywnego 

wspierania celów statutowych działalności Wspólnoty. 

 Rozwój wsi wiąże się również z historycznie uwarunkowanymi zmianami jej funkcji, 

a zatem obrazu wsi. Decydujące znaczenie ma tutaj odpowiedź na pytanie, w jaki sposób dana 

miejscowość obchodzi się ze swoim naturalnym dziedzictwem. Dotyczy to w szczególności 

zachowania historycznej struktury osadnictwa i historycznie wartościowej, względnie 

charakterystycznej dla wsi substancji budowlanej, jak również krajobrazu kulturowego wokół 

wsi. Do tych działań należy również zaliczyć usuwanie powstałych, strukturalnych lub 

przestrzennych uchybień, a także dostosowana do współczesności i dobra jakościowo dalsza 

zabudowa wsi. Naturalnie, oznacza to także zabezpieczenie i poprawę jakości życia 

mieszkańców zgodnie z zrównoważonym planem rozwoju wsi.  

Wyznacznikami jakości obranego celu zachowania i dalszego rozwoju wiejskiej 

kultury budowlanej są poniższe kryteria jakości. Wykorzystywane są one przez Komisję 

Ekspertów, podczas oceny wsi, starających się o członkostwo w Wspólnocie oraz przy 

ponownych kontrolach. 

 

1. Selekcja 

Pod ocenę brane są pojedyncze wsie, jako samodzielne wiejskie osady (zwykle nie 

dotyczy to terenu całej gminy z wieloma miejscowościami). Zasadniczo oceniana jest cała 

wieś, nie tylko np. centrum wsi (wyjątki stanowić mogą jedynie uzasadnione przypadki jak 
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np. długie łańcuchówki; w tej sprawie decyduje Komisja Ekspertów). Wyłączone z oceny są 

historyczne centra wsi, które obecnie mają budowlane i strukturalne związki z obszarem 

miasta. 

2. Kryteria podmiotowe 

2.1 Ogólnie kryteria jakości budowlanej i struktury osadnictwa  

- wieś w szczególny sposób reprezentuje typową dla regionu wiejską kulturę budowlaną 

(bardzo wyraźne cechy charakterystyczne),  

- wieś charakteryzuje unikatowy charakter wiejskiej zabudowy tworzący harmonijną całość, 

- zachowana jest historyczna forma osadnictwa i wykorzystania przestrzeni,  

- zachowana jest struktura historycznego centrum miejscowości (jeśli w formie zabudowy 

wykształcone zostało centrum),  

- obecność zabytków wpisanych do rejestru zabytków,  

- racjonalne zarządzanie nieużytkami, pustostanami, ruinami, niedopasowanymi budynkami,  

- wysoka jakość integracji terenów nowo zabudowywanych z historyczną zabudową, 

- racjonalne zarządzania ruchem ulicznym i ruchem pieszych.  

 

2.2 Jakość architektoniczna / Obraz wsi 

• Zarządzanie istniejącą substancją budowlaną: 

- odpowiednia troska, remonty, modernizacja lub zmiana funkcji istniejących budynków, 

- zachowanie pierwotnego charakteru budynków, 

- zachowanie cennych szczegółów budynków, 

- usuwanie nieodpowiednich zmian budowlanych, odbudowa cennych detali, 

- powszechne stosowanie typowych dla miejsca i regionu materiałów i technik budowlanych, 

- dostosowywanie barw budynków do otoczenia i charakteru miejscowości, 

- rozważne stosowanie nowoczesnych elementów architektonicznych i materiałów 

budowlanych, 

- remontowanie nieużywanej, ale cennej pod względem architektonicznym lub wyznaczającej 

charakter miejscowości substancji budowlanej (np. renowacja konstrukcji nośnych, dachów), 

- wyburzanie bądź zastępowanie nieużywanych budynków, o ile nie wchodzi to w konflikt z 

ładem przestrzennym, strategią rozwoju architektonicznego miejscowości lub kiedy budynki 

nie są objęte ochroną zabytków (włącznie z zabezpieczeniem cennych lub ponownie 

używanych elementów lub materiałów architektonicznych). 

• Budowa nowych budynków 
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- dostosowywanie nowych budynków do charakteru miejscowości i otoczenia (zachowanie 

ładu i estetyki zabudowy), 

- uwzględnienie regionalnych oraz typowych dla danej miejscowości, form budowlanych i 

materiałów, 

- włączanie tradycyjnych form budowlanych w nowoczesną architekturę. 

• Gospodarka wolnymi przestrzeniami i ciągami komunikacyjnymi: 

- stosowanie typowych dla danej miejscowości form zagospodarowania i kształtowania 

placów, parków, dróg pieszych i szos (włącznie z oświetleniem, siecią energetyczną, 

miejscem na odpadki, sortowaniem śmieci, miejscami parkingowymi, placami zabaw itp.), 

- dostosowywanie do charakteru miejscowości tablic informacyjnych, reklamowanych  

i ogłoszeniowych, 

- zachowanie małych zabytków: historycznych elementów dawnej osady, elementów 

wskazujących drogę itp. 

 

2.3 Ekologia wsi i kultura krajobrazu 

- tworzenie przestrzeni zielonych w miejscowości, uwzględniając typowe dla regionu drzewa 

i krzewy (sady, aleje, otaczanie domów drzewami), 

- zachowanie, typowych dla miejscowości ogrodów i parków (w tym płoty, mury, 

żywopłoty), 

- zachowanie i przyjazne środowisku kształtowanie cieków wodnych, stawów, łąk, 

kamiennych murów, nieużytków i innych lokalnych biotopów, 

- tworzenie przestrzeni zielonych w otoczeniu zakładów produkcyjnych, stosowanie bluszczu 

i pnączy na elewacjach budynków, 

- ochrona gatunków, 

- włączanie miejscowości w strukturę krajobrazu (z włączeniem, elementów 

charakterystycznych tj. zagajników, rowów, starych murów itp.) 

 

3. Elementy uzupełniające (mogą być przedstawione we wniosku o członkowstwo, ale nie 

mają decydującego znaczenia) 

3.1 Promocja dziedzictwa kulturowego miejscowości, możliwości zwiedzania 

• funkcjonowanie strony internetowej z informacjami o historycznym rozwoju i kultury 

budowlanej miejscowości, 
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• łatwa dostępność do materiałów informacyjnych o miejscowości: istnienie miejsc, gablot, 

wystaw, tablic informacyjnych przedstawiających historię miejscowości, 

• istnienie możliwości zwiedzania miejscowości z przewodnikiem, 

• uregulowany dostęp do najcenniejszych budynków (zabytki, kościół), 

• realizacja przedsięwzięć prezentujących lokalną kulturę budowlaną (np. dzień otwarty 

zabytków), 

• żywa wieś: 

- istnienie możliwości zapoznania się z lokalnym rzemiosłem, rolnictwem, tradycją itp., 

-  istnienie możliwości zakupu produktów lokalnych, pamiątek itp.,  

• wyposażenie miejscowości w tablice informacyjne dla turystów, oświetlenie budynków. 

 

3.2 Turystyczne zasady ramowe: 

• istnienie strategii, celów lub koncepcji rozwoju 

• obecność infrastruktury turystycznej, tj.: 

- miejsca noclegowych, 

- punktów gastronomicznych, 

- punktu informacyjnego dla odwiedzających, 

- obecność infrastruktury informacyjnej (znaki informacyjne), 

- obecność inne placówek/jednostek (możliwości zakupów, toaleta publiczna, miejsca do 

spędzania wolnego czasu, parkingi itp.), 

• organizacja publicznych uroczystości, festynów, 

• działalność na rzecz promocji miejscowości, 

• realizacja współpracy sieciowej z innymi gminami, 

• powiązanie ze szlakami turystycznymi, 

• włączenie do regionalnych linii produkcyjnych produktów regionalnych, 

• zaangażowanie mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców z branży turystycznej (np. 

aktywne stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi, organizacja lokalnych konkursów itp.) 

 

3.3 Zasady ogólne  

• istnienie planów i koncepcji rozwoju miejscowości 

- koncepcja rozwoju wsi (Leitbild) 

- plan zabudowy miejscowości, 

- plan kształtowania krajobrazu, gospodarki terenami zielonymi,  

- funkcjonowanie przepisów projektowych, 
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• wpisanie istniejących zabytków do rejestru zabytków, 

• realizacja inicjatyw na rzecz zachowania wsi (np. stowarzyszenie wsi, prowadzenie kroniki 

miejscowości)  

• istnienie infrastruktury zaopatrzeniowej (sklepy, zakłady usługowe) 

• istnienie miejsc do uprawiania sportu i rekreacji  

• połączenie z publicznymi środkami transportu. 

 

Źródło:  

http://www.smul.sachsen.de/laendlicher_raum/download/QCharta_IG_SachsensSchoensteDo

erfer_2011-08-24.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aneks nr 3. Formularz oceny miejscowości. 

 

 
Obszary  
oceny 

 
 

 
Podobszary 

 
Elementy składowe 
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Ocena elementu i kryteria minimum Punkty uzyskane 
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1. 2. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 6d. 6e. 7. 8. 9. 

 
Zasób 
miejscowości 
 

60 pkt 

 
Ukształtowanie 
miejscowości i 
jej wizerunek 
 
30 pkt 

Układ przestrzenny 
miejscowości 
 
 
8 pkt 

Wartość układu ruralistycznego    
 
typ A 

 
 
typ B 
 

     

Jednorodność, harmonia zabudowy, ład 
przestrzenny  

     

Jakość centrum      
Jakość pozostałych wnętrz ruralistycznych      
Jakość powiązań z otoczeniem      

Zabytki i obiekty o 
szczególnych walorach  
8 pkt 
 
 

Status pomnika historii, parku kulturowego    
 
 
typ A 

 
 

    

Zabytki nieruchome liczne, wpisane do rejestru       
Zabytki nieruchome umiarkowanie cenne, 
pojedyncze lub rozproszone  

   
typ B 

   

Obiekty o wysokich walorach architektonicznych lub 
innych oraz/lub szczególnych walorach użytkowych  

     

Zabudowa i 
architektura 
6 pkt 
 

Forma budynków   typ A typ B     
Detal architektoniczny      
Otoczenie budynków, ogrodzenia      

Mała architektura 
2 pkt 

   typ A i B     

Elementy przyrodnicze i 
krajobrazowe wewnątrz 
miejsc. 
3 pkt 

Zieleń posesji prywatnych i publicznie 
dostępna 

   typ A i B     

Osie widokowe i widoki na otoczenie       

Elementy przyrodnicze i 
krajobrazowe w 
otoczeniu 
3 pkt 

Status ochrony elementów przyrodniczych i 
krajobrazowych w otoczeniu 

    typ A i B    

Topografia otoczenia, rama krajobrazowa wsi       

Panorama wsi, punkty widokowe       

Dominanty, akcenty krajobrazowe       
Infrastruktura 
pobytowa 
 
15 pkt 

Baza noclegowa 
 
6 pkt 

Zróżnicowanie oferty    typ A i B     

Jakość oferty       

Informacja i dostępność oferty       
Baza gastronomiczna 
4 pkt 

Zróżnicowanie oferty    typ A i B     

Jakość oferty       

Informacja i dostępność oferty       
Miejsca parkingowe i 
postoju turystów  
2 pkt 

Zorganizowanie ,dostępność, bezpieczeństwo    typ A i B     

Warunki sanitarne       
Infrastruktura 
wypoczynku i 
uzupełniająca 
3 pkt 

Infrastruktura aktywnego wypoczynku (boiska, 
korty tenisowe, trasy biegowe, sprzęt trening, 
wypożyczalnie sprzętu sportowego i turyst. 

   typ A i B     

Możliwości zaopatrzenia (sklepy)       
Sposób 
udostępnienia 
 
15 pkt 

Prowadzenie trasy  
6 pkt 

Długość, urozmaicenie   typ A typ B     
Adekwatność względem zasobów wsi      
Wyeksponowanie walorów wsi, czytelność tras      

Sposób przemieszczania 

się  3 pkt 

Pieszo  lub rowerem    typ A i B     
Inne możliwości (np. bryczka)       

Powiązanie z innymi   
istniejącymi trasami i 
szlakami        2 pkt 

W najbliższym otoczeniu    typ A i B     

W dalszym otoczeniu       
System informacji  
2 pkt 

Jakość informacji   typ A typ B     
Jakość systemu informacji wizualnej      

Infrastruktura 
uzupełniająca  2 pkt 

Dostęp do Internetu, zasięg telefonii 
komórkowej i inne 

   typ A i B     

 

Specyfika  wsi 
 
20 pkt 

 
 

Zdefiniowanie 
atrakcyjności 
miejscowości  5 pkt 

Treść hasła (sloganu)    typ A typ B      

Sposób i środki komunikowania atrakcyjności 
miejscowości  

     

Szczególne atrakcje  (ponadlokalne, regionalne, krajowe)  5 pkt  
 

kryteriów minimum nie ustala się   

Kształtowanie specyfiki 
i/lub tematu wsi  5 pkt 

Produkty i ich udostępnienie    typ A typ  B 
 

    
Kształtowanie przestrzeni (elementy 
specyficzne)       

Specyfika życia 
wiejskiego i wydarzenia   

5 pkt 

Życie codzienne (aspekty kulturalne, społeczne 
i gospodarcze)     typ A, B     

Zdarzenia i organizowane wydarzenia        

Możliwości uczestnictwa i uczenia się (np. 
warsztaty, gry terenowe)        

 

Klimat miejsca 
 
20 pkt 

Eksponowanie  
tożsamości i wartości 
symbolicznych 
6 pkt 

Historia  i tożsamość miejsca oraz formy jej 
prezentacji  (np. muzea wiejskie), obecność  
sacrum  

 
  typ A i B      

Życie wiejskie, utrzymywanie tradycji i 
obyczajów        

Nastawienie 
mieszkańców 
4 pkt 

Postawa mieszkańców (otwartość, gościnność)     typ A i B     

Interakcje z mieszkańcami        

Kształtowanie przestrzeni zmysłów   5  pkt    typ A i B     

Możliwości kreacji  i działań artystycznych 5 pkt    Typ A i B     

Razem  


