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Portal wsiepolskie.pl – przyszłość z tradycją 
 

Jego Wiedz, że to przez tradycję wyróżniony jest majestat czło-
wieka od zwierząt polnych, a ten, co od sumienia historii się 

oderwał, dziczeje na wyspie oddalonej i powoli w zwierzę za-
mienia się. 

Cyprian Kamil Norwid „Garstka piasku" 

 
Sytuacja polskich wsi i procesy w nich zachodzące są czytelnikom "Zeszy-

tów Wiejskich" dobrze znane. W kontekście publikowanych tu artykułów, analiz, 

prognoz i opisów zjawisk pragnę przedstawić portal internetowy wsiepolskie.pl, 

który jest praktycznym dopełnieniem tych tematów i narzędziem do skutecznych 

działań na rzecz promocji i rozwoju środowiska wiejskiego.  

Popularność i informacyjno-komunikacyjne wykorzystanie Internetu są 

w naszym społeczeństwie stosunkowo wysokie. Potwierdza to między innymi 

prawie dwumilionowa liczba (1.994.120) zarejestrowanych w 2010 roku domen 

pl, com.pl, net.pl itd. Polska utrzymuje w tym rankingu piątą pozycję wśród 

domen krajowych (Country Code Top Level Domains) w Unii Europejskiej
1
. 

Wyliczenie to nie pokazuje jednak stopnia nasycenia Internetu domenami 

związanymi z regionami wiejskimi, a analiza ilościowa i jakościowa stron oraz 

portali instytucji, firm i samorządów wiejskich nie jest budująca. Urzędy gminne 

mają wprawdzie własne strony internetowe, ale wciąż się zdarza i to nierzadko, 

że jest to tylko wymuszony ustawą Biuletyn Informacji Publicznej, funkcjonują-

cy grzecznościowo na regionalnym portalu. 

O ile współczesny świat nazywany jest często „globalną wioską”, to para-

doksalnie polskie wsie są w niej bardzo oddalonymi przysiółkami o istnieniu 

których w większości nic nie wie internetowy listonosz. Na ponad 95 tys. miej-

scowości wiejskich naszego kraju, mniej niż jeden procent ma własne strony 

internetowe, a jakość tych, które w sieci już są, często pozostawia wiele do ży-

czenia. Ta statystyka obrazuje nam skalę opóźnienia informacyjnego wsi pol-

skich. Nawet na stronach samorządowych wsie wzmiankowane są na ogół jako 

element składowy gminy bez istotnych, promujących je informacji.  

Współczesna wieś polska, spichlerz dziedzictwa kulturowego i ostoja naro-

dowej tradycji, przeżywa wyjątkowe w swych dziejach przeobrażenia, które 

zmieniają jej tożsamość. Jest to proces nieunikniony. Olbrzymi postęp cywiliza-

cyjny, jaki się obecnie w świecie dokonuje, wymusza te przemiany, dając jedno-

cześnie naszym wsiom szansę wykorzystania własnych atutów. 

Wychodząc naprzeciw tym procesom i jednocześnie wypełniając interne-

tową lukę, Forum Polonicum – Instytut Promocji i Rozwoju Regionów stworzył 

__________ 
1 Rynek nazw domen Q4 2010. Szczegółowy raport NASK za czwarty kwartał 2010 r. s. 4. 
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portal wsiepolskie.pl, który jednoczy wszystkie polskie wsie pod jednym adre-

sem internetowym i nadaje im medialną podmiotowość. 

Wsiepolskie.pl to nowoczesny, nie mający w Internecie odpowiednika por-

tal, opisujący i integrujący polskie wsie i regiony. Docelowo dedykowany jest on 

mieszkańcom wsi, ale korzystać z portalu mogą wszyscy, którzy są z obszarami 

wiejskimi związani naukowo czy biznesowo, którzy interesują się ich walorami 

turystycznymi, kulturowymi czy gospodarczymi. 

Projekt ten włącza polskie wsie w świat społeczeństwa informacyjnego 

i stwarza możliwość aktywnego współuczestnictwa mieszkańców obszarów 

wiejskich w procesach transformacji społeczno-gospodarczej. Portal wsiepo-

lskie.pl daje możliwość wyjścia z informacyjnego zaścianka. Każda wieś i każdy 

jej mieszkaniec może w nim bezpłatnie założyć i moderować własną stronę in-

ternetową, której posiadanie jest obecnie podstawowym kanonem promocji 

i komunikacji społecznej. Tworzona w nim encyklopedyczna baza informacyjna 

miejscowości wiejskich i regionów całego kraju otwiera przed wsiami i ich 

mieszkańcami, szerokie możliwości rozwoju i promocji, przyczyniając się do 

wzrostu potencjału i znaczenia regionów. Z drugiej strony, umożliwia spisywa-

nie i ratowanie od zapomnienia wielowiekowego dziedzictwa kulturowego pol-

skich wsi.  

Serwis wsiepolskie.pl może być zarówno źródłem wiedzy praktycznej i teo-

retycznej, miejscem pozyskiwania materiałów badawczych i zamieszczania wy-

ników badań. Poszerza on możliwości etnograficznej eksploatacji Internetu. 

Portal wsiepolskie.pl zbudowany jest z trzech zintegrowanych ze sobą czę-

ści: encyklopedii, serwisu społecznościowego i bazy inicjatyw dla wsi. 

 

 

Interaktywna Encyklopedia Wsi i Regionów 

 

Encyklopedia jest ogólnopolskim projektem społecznym funkcjonującym 

w formie darmowego, ogólnodostępnego, internetowego serwisu informacyjnego 

w portalu wsiepolskie.pl. Hosting stron internetowych wsi zarejestrowanych 

w Encyklopedii na portalu wsiepolskie.pl jest bezpłatny. Projekt ten łączy walory 

encyklopedii z zaletami katalogu firm i produktów, książki teleadresowej, infor-

matora społeczno–kulturalnego, agendy reklamowej oraz biura ogłoszeń i pro-

mocji. Obecnie w Interaktywnej Encyklopedii Wsi i Regionów zarejestrowanych 

jest już blisko 1000 wsi zilustrowanych ponad sześcioma tysiącami zdjęć.  

Schemat opisowy stron internetowych wsi zarejestrowanych w Interaktyw-

nej Encyklopedii Wsi i Regionów obejmuje wszystkie istotne nurty życia współ-

czesnej wsi. Jest on ściśle powiązany ze schematem wyszukiwarki na portalu. 

Dzięki takiemu rozwiązaniu wszystkie opisy tworzy się według ujednoliconego, 

wspólnego standardu, a wyszukiwanie zagadnień w encyklopedii jest proste, 

ponieważ hasła powiązane są z kontekstem tematycznym. Bazą Encyklopedii jest 
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spis wszystkich miejscowości i jednostek podziału administracyjnego kraju. 

Dzięki niemu każdą polską wieś, gminę, powiat i województwo można łatwo 

odszukać i poznać ich umiejscowienie w podziale terytorialnym kraju, a docelo-

wo także odnaleźć opis i lokalizację wszystkich wsi na mapie.  

Interaktywna Encyklopedia Wsi i Regionów, na wzór najpopularniejszej in-

ternetowej encyklopedii – Wikipedii, redagowana jest przez użytkowników por-

talu na zasadach non profit. 

Tak więc, od samych mieszkańców wsi zależy jaki obraz swoich miejsco-

wości zaprezentują w Internecie, jakimi walorami się pochwalą, o czym poin-

formują wszystkich, którzy odwiedzą portal. I chociaż jeszcze nie wszystkie wsie 

w naszym kraju mają dostęp do Internetu, to wszystkie można już w naszym 

portalu opisać i promować, bez skomplikowanych procedur i inwestowania wła-

snych środków finansowych.  

 

 

"Sami Swoi" – serwis społecznościowy portalu wsiepolskie.pl 

 

Sami Swoi to społecznościowa grupa użytkowników, którzy założyli na 

portalu wsiepolskie.pl własny profil. Tworzą oni internetową rodzinę mieszkań-

ców wsi, ich znajomych i sympatyków. Serwis ten wzbogaca naturalne więzi 

społeczne o świat cyfrowej nowoczesności i rozszerza możliwości wzajemnej 

komunikacji. W odróżnieniu od innych portali społecznościowych, „Sami Swoi” 

to realne, nie wirtualne grupy społeczne. Dzięki niemu mieszkańcy polskich wsi 

i miast mogą zaistnieć w przestrzeni publicznej, założyć swoją stronę i wraz 

z innymi członkami „Samych Swoich” dzielić się sukcesami, zainteresowaniami, 

problemami, radościami i troskami. Mogą pełniej i efektywniej uczestniczyć 

w życiu zarówno swojego regionu, jak też całego kraju. Założenie profilu umoż-

liwia wielopłaszczyznowe wykorzystywanie ogromnego potencjału portalu. 

 

 

Inicjatywy i projekty 

 
To miejsce do inicjowania i dzielenia się pomysłami i programami na rzecz 

środowiska wiejskiego. Miejscowości wiejskie połączone w jeden organizm 

internetowy zyskują niespotykane dotychczas możliwości działania, współpracy, 

wymiany informacji, doświadczeń. Mamy nadzieję, że zainicjowane przez nas 

i oparte na potencjale portalu programy, znajdą społeczne zainteresowanie i staną 

się początkiem kolejnych wartościowych wspólnych inicjatyw.  

 „Wsie partnerskie” – program inicjowania kontaktów i działań partner-

skich między wsiami w Polsce i zagranicą. Jest to inicjatywa nawiązują-

ca do popularnych w środowisku samorządowym kontaktów partner-

skich między miastami czy regionami. Ideą projektu jest pogłębianie 
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więzi społecznych, wymiana doświadczeń, współpraca gospodarcza 

i kulturalna między mieszkańcami różnych regionów Polski. Projekt ten 

jest płaszczyzną do tworzenia formalnych i nieformalnych kontaktów 

między wsiami, opartą na tworzonym przez nas gotowym schemacie 

i regulaminie. Zawarte pomiędzy samorządami wsi umowy partnerskie 

uwiarygadniają podejmowane przez mieszkańców inicjatywy i dają 

większe szanse na ich realizację. 

 „Bliscy w potrzebie” – to program charytatywny, którego celem jest nie-

sienie pomocy ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach loso-

wych. Jest to także idea zbliżania ludzi poprzez dzielenie się dobrem 

z potrzebującymi i wspólne pokonywanie przeciwności. W programie 

tym nie przeprowadzamy zbiórek pieniędzy ani darów rzeczowych, nie 

powielamy standardowych działań charytatywnych. "Bliscy w potrze-

bie" to autorski projekt, który dzięki oryginalnym możliwościom portalu 

wsiepolskie.pl umożliwia wzajemne wyszukiwanie i bezpośrednie kon-

taktowanie się darczyńców i potrzebujących. 

 „Statystyczne Vademecum Samorządowca”. Wartościowym i bardzo 

praktycznym statystycznym dopełnienie portalu jest powiązane ze struk-

turą Encyklopedii, „Statystyczne Vademecum Samorządowca”. Ta in-

nowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny 

jest niezastąpionym źródłem informacji o jednostkach samorządu teryto-

rialnego. Wystarczy w wyszukiwarce Encyklopedii odnaleźć interesują-

cą nas gminę, powiat, lub województwo, by poznać aktualne informacje 

o sytuacji społeczno-gospodarczej danego regionu. 

 

Ideę portalu wsiepolskie.pl i realizowane w nim inicjatywy a w szczególno-

ści Interaktywą Encyklopedię Wsi i Regionów można przyrównać do słynnego, 

monumentalnego „Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych kra-

jów słowiańskich”. Dzieło to redagowane w niemałym trudzie i z ogromną sta-

rannością przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława 

Walewskiego, tworzone przy współudziale rzeszy bezimiennych autorów, pozo-

staje wzorem rzetelności i nieocenionym źródłem wiedzy. Ogrom informacji 

zebranych przez wydawców słownika jest skarbnicą wiedzy historycznej i geo-

graficznej dla pokoleń badaczy polskich dziejów i stanowi wyjątkowo cenny 

w skali światowej przykład pracy encyklopedycznej. Czy nam, w wolnej Polsce, 

w dobie niezwykłych udogodnień medialnych i technicznych, nie zabraknie 

zapału i odpowiedzialności za polskie wsie, za ojczyznę? 

 

Jan Zając 

Wydawnictwo Pergamena  

Portal wsiepolskie.pl 

 


