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NAJPIĘKNIEJSZYCHE WSIE FRANCJI



Czy jest możliwa 

Sieć Najpiękniejszych Wsi w Polsce?





JEMIELNICA       5.11.2013



Obszary atrakcyjności (oceny) wsi
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KLIMAT

SPECYFIKA

ZASÓB
3. Infrastruktura udostępnienia 

(trasa) 
2. Infrastruktura pobytowa 
1. Ukształtowanie  i wizerunek 

miejscowości 

emocje

przeżycie

pobyt



Ze względu na specyfikę współczesnych 
polskich wsi i charakter występowania 
oraz zachowania zasobów kulturowych 

(i przyrodniczych) określono dwa 
główne typy wsi: TYP A i TYP B

TYP A
Wsie o dobrze zachowanej 

strukturze przestrzennej,  z wysoką 
jakością zasobów kulturowych

i  dobrym wizerunku. 

TYP B
Wsie posiadające liczne wartości, jednak cenna 

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

Głównym walorem jest ład przestrzenny i 
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.





Kwerendy wojewódzkich 
konserwatorów zabytków i ekspertów 

– około 230 miejscowości 

Regionalne programy 
wdrożeniowe:

- opolskie 13 wsi

- śląskie 4 wsie

„Tworzenie sieci 
najciekawszych wsi”-FAPA

-ze 100 typowanych 
miejscowości ocenie 
poddano 50 z całego kraju









JAK MA 
WYGLĄDAĆ 

NASZ 
PRODUKT?



23 gminy podpisały porozumienie 
dotyczące opracowania strategii marki



Warsztaty przeprowadzone przez firmę 
Locativo w Gogolinie 20.10. oraz 8.11.2017



Kluczową kwestią jest umiejętność 
udostępnienia walorów wsi i odpowiednia ich 
prezentacja, co może uczynić pobyt we wsi 
markowym produktem turystycznym. 

W koncepcji Sieci Najciekawszych Wsi służy do 
tego formuła opowieści, której przekaz ma 
wysokie walory poznawcze.



Hasło sieci

Sieć najciekawszych wsi 

Na drodze do odkryć







Elementy projektu złożonego do KSOW

1. Szkolenia dla liderów społeczności wiejskich 
zaangażowanych w proces tworzenia SNW.

2. Przygotowanie i uruchomienie promocyjno-
informacyjnego serwisu internetowego SNW.

3. Folder promocyjno-informacyjny opisujący 23 
miejscowości objęte strategią SNW 
wypracowany podczas szkoleń.

4. Konsultacje telefoniczne i on-line





DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.  

Marek Chmielewski 
członek zarządu PSORW


