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U S Ł U G I  T U R Y S T Y C Z N E 
W   P E R S P E K T Y W I E  I N S T Y T U C J O N A L N E J

PIOTR PISKOZUB
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

ZASZEREGOWANIE I KATEGORYZACJA OBIEKTÓW 
HOTELARSKICH W PRAKTYCE ŚWIADCZENIA USŁUG 
HOTELARSKICH

THE CLASSIFICATION OF HOTELS AND OTHER ACCOMMODATION 
PREMISES IN A PRACTICE

Wprowadzenie

Przedmiotem podjętej analizy jest próba oceny rozwiązań prawnych dotyczących 
problematyki zaszeregowania i kategoryzacji obiektów hotelarskich na podstawie ba-
dań praktycznych. Wyniki badań, zaprezentowane w prezentowanym artykule, mają 
na celu zweryfikowanie, czy podmioty, które posłują się nazwami obiektów hotelarskich 
(stanowiących w myśl przepisów ustawy o usługach turystycznych1 nazwy zastrzeżone 
i podlegających ochronie prawnej), rzeczywiście posiadają uprawnienia do używania tych 
nazw. Analizę przeprowadzono na przykładzie jednego z popularnych portali noclegowych 
w odniesieniu do trzech wybranych miejscowości turystycznych: Zakopanego, Kazimierza 
Dolnego oraz Kołobrzegu2. 

1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, określana dalej skrótem: u.u.t. (Dz. U. z 2014 r., 
Nr 196, art. 43 w zw. z art. 36).
2 Wybór wskazanych miejscowości oparty jest na dwóch kryteriach. Przede wszystkim są to miejscowości 
charakteryzujące się dużym natężeniem ruchu turystycznego, a w konsekwencji bogatą bazą noclegową. To 
z kolei umożliwia wykorzystanie większej liczby danych statystycznych. Drugie kryterium, jakim kierowałem się 
dokonując przedmiotowego wyboru było kryterium geograficzne. Analizowane miejscowości położone są bowiem 
w różnych częściach Polski, co pozwala na przyjęcie w konkluzjach pewnych uogólnień, jako że opracowane 
dane nie ograniczają się do konkretnego regionu kraju.
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Ogólna charakterystyka pojęcia oraz procedury zaszeregowania 
i kategoryzacji obiektów hotelarskich

Punktem odniesienia dla wskazanych w tytule rozważań są unormowania ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej3 oraz wskazanej wyżej ustawy o usługach turystycz-
nych. W myśl art. 6 ust. 1 u.s.d.g. podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności 
gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków 
określonych przepisami prawa. W odniesieniu do prowadzenia działalności gospodarczej 
na rynku usług hotelarskich ustawodawca wprowadza obostrzenie szczególnego rodzaju. 
Obostrzenie to nie dotyczy bowiem podmiotów, które taką działalność zamierzają prowa-
dzić, ale miejsca, gdzie ma ona być prowadzona. Na podstawie art. 35 u.u.t. wyróżnia 
się trzy rodzaje obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie4. Pierwszy 
z nich, którego de facto dotyczy niniejsza publikacja, to tak zwane obiekty hotelarskie. 
W dalszych przepisach ustawodawca wskazuje, że są to obiekty oznaczone jedną z ośmiu 
nazw rodzajowych, tj.: hotel, motel, pensjonat, kemping (camping), dom wycieczkowy, 
schronisko młodzieżowe, schronisko oraz pole biwakowe. Druga grupa obiektów, w których 
mogą być świadczone usługi hotelarskie, określana jest w ustawie jako „inne obiekty” (art. 
35 ust. 2 u.u.t.). W literaturze przedmiotu można się spotkać także z terminami „obiekty 
nieskategoryzowane” lub „obiekty niezaszeregowane”5. Grupa ta obejmuje wszelkiego 
rodzaju obiekty noszące nazwy inne niż wcześniej wymienione, na przykład: gościniec, 
gospoda, zajazd, pokoje gościnne, apartamenty itp.6 Jako trzecią kategorię obiektów, 
w których mogą być świadczone usługi noclegowe, ustawodawca wyróżnia pokoje oraz 
miejsca na ustawianie namiotów wynajmowane przez rolników w prowadzonych przez 
nich gospodarstwach rolnych (art. 35 ust. 3 u.u.t.)7.

Ograniczenie zasady swobody działalności gospodarczej w stosunku do podmiotów 
świadczących usługi hotelarskie przybiera różną postać, w zależności od tego, w której 
ze wskazanych wyżej grup obiektów usługi te mają być świadczone. Najmniej dotkliwe 
obostrzenia dotyczą obiektów niezaszeregowanych i gospodarstw agroturystycznych. 
W myśl art. 39 w zw. z art. 38 u.u.t. osoba zamierzająca rozpocząć działalność w tego 
typu obiektach zobowiązana jest jedynie do dokonania odpowiedniego zgłoszenia do 
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce położenia 
obiektu, celem umieszczenia obiektu we właściwej ewidencji. Zagadnienie to wykracza 
jednak poza przedmiot niniejszych rozważań.

3 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, określana dalej skrótem: u.s.d.g. (Dz. U. 
z 2013 r. Nr 672 z późn. zm.).
4 Samo pojęcie usług hotelarskich także zostało zdefiniowane w u.u.t. Zgodnie z art. 3 pkt 8 pod pojęciem tym 
należy rozumieć krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, 
a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług 
z tym związanych.
5 P. Cybula, Usługi turystyczne. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 424.
6 Vide M. Nesterowicz, Prawo turystyczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 113; P. Cybula, op. cit., s. 424.
7 W praktyce mowa tu przede wszystkim o gospodarstwach agroturystycznych.
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Patrząc pod kątem tematu artykułu, dalece istotniejsze są zagadnienia związane 
z świadczeniem usług hotelarskich w obiektach należących do pierwszej z wymienionych 
grup, tj. obiektach hotelarskich. W myśl bowiem art. 39 ust. 1 u.u.t. przed rozpoczęciem 
świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim przedsiębiorca jest obowiązany 
uzyskać zaszeregowanie tego obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii. Procedura 
zaszeregowania polega, w dużym uproszczeniu, na zweryfikowaniu przez odpowiednią 
komisję dwóch kwestii:

 – po pierwsze, czy obiekt, w którym mają być świadczone usługi hotelarskie, spełnia 
ustawowe wymogi niezbędne dla posługiwania się określoną nazwą rodzajową obiek-
tów hotelarskich;

 – po drugie, jaka kategoria właściwa dla danego rodzaju obiektów może zostać przyznana 
w konkretnym przypadku8. 

 – Nadmienić należy przy tym, że podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie 
procedury zaszeregowania i kategoryzacji jest marszałek województwa właściwy ze 
względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego, z wyjątkiem zaszeregowania pól 
biwakowych, którego dokonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu 
na miejsce ich położenia (art. 38 ust. 1 i 2 u.u.t.).
W celu pełnego wprowadzenia do właściwej problematyki należy dodać, że dane 

dotyczące wszystkich obiektów hotelarskich położonych na terenie kraju uwidocznione 
są w ramach Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich (CWOH).

Analiza struktury rynku hotelarskiego na wybranych 
przykładach

Na podstawie danych zawartych w Centralnym Wykazie Obiektów Hotelarskich poniżej 
przedstawiono dane statystyczne obrazujące liczbę obiektów hotelarskich działających 
w trzech wybranych ośrodkach turystycznych: Zakopanem, Kazimierzu Dolnym oraz Ko-
łobrzegu. W zestawieniu została uwidoczniona jedynie liczba obiektów danego rodzaju. 
Kolejne tabele zawierają natomiast dane przedstawiające wartości liczbowe dotyczące 
rzeczywistego posługiwania się nazwami rodzajowymi zastrzeżonymi dla obiektów za-
szeregowanych i kategoryzowanych. Zestawienia te opracowano na podstawie danych 
zamieszczonych na popularnym portalu turystycznym, zawierającym jedną z największych 
baz obiektów noclegowych w Polsce.

8 Zgodnie z art. 37 u.u.t. w odniesieniu do hoteli, moteli i pensjonatów przewidzianych jest pięć kategorii 
oznaczonych gwiazdkami; w odniesieniu do kempingów (campingów) – cztery kategorie oznaczone gwiazdka-
mi, a w odniesieniu do domów wycieczkowych i schronisk młodzieżowych – trzy kategorie oznaczone cyframi 
rzymskimi.
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Zakopane

Tabela 1. Obiekty uwidocznione w CWOH

Rodzaj obiektów Liczba obiektów w danej miejscowości

Hotele 22

Motele –

Pensjonat 22

Kemping (camping) 4

Dom wycieczkowy –

Schronisko młodzieżowe 1

Schronisko 3

Pole biwakowe –

* Dane we wszystkich tabelach są aktualne na dzień 9.07.2014 r. 
Źródło dla tabel 1, 3, 5: Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich, http://turystyka.gov.pl/cwoh/index 
[1.05.2015].

Tabela 2. Dane wynikające z analizy rynku

Rodzaj obiektów Liczba obiektów w danej miejscowości

Hotele 34 

Motele –

Pensjonat 112

Kemping (camping) 3

Dom wycieczkowy –

Schronisko młodzieżowe 2

Schronisko 7

Pole biwakowe –

Źródło dla tabel 2, 4, 6: www.nocowanie.pl [1.05.2015].

Na analizowanym portalu turystycznym w kategorii „hotel” wskazano 34 obiekty. Jedy-
nie 16 spośród nich to hotele uwidocznione w CWOH. Pozostałych 19 obiektów nie jest 
hotelami w rozumieniu przepisów u.u.t. i to tych obiektów dotyczy dalsza analiza, która 
pozwala na sformułowanie następujących konkluzji:

 – zdecydowana większość obiektów (12) została jedynie przyporządkowana do kategorii 
„hotel” (mowa tu o nazewnictwie stosowanym przez portal), jednak ani w ich nazwie, 
ani w opisie brak jest nawiązania do nazwy „hotel”. Najczęściej w ich nazwach pojawia 
się słowo „willa”;

 – w opisie trzech obiektów na stronach tychże obiektów pojawia się słowo „hotel”, które 
może sugerować, że obiekt należy do tej kategorii obiektów hotelarskich;
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 – w przypadku czterech obiektów wprost używany jest termin „hotel”, zestawiony z na-
zwą obiektu.
Znacząco więcej obiektów posługuje się natomiast nazwą „pensjonat”. W ofercie ana-

lizowanego portalu turystycznego pod kategorią „pensjonat” znalazło się aż 112 obiektów. 
Jedynie 12 spośród tych obiektów to pensjonaty zaszeregowane, uwidocznione w CWOH. 
Pozostałych 100 obiektów nie posiada zaszeregowania do tej kategorii obiektów ho-
telarskich. Co istotne, 21 z tych obiektów używa określenia „pensjonat” bezpośrednio 
w swojej nazwie (mimo że nie są one zaszeregowane). W nazwach pozostałych obiektów 
nie jest używany ten termin, a obiekty są jedynie przyporządkowane na portalu do grupy 
„pensjonaty”.

W przypadku pozostałych rodzajów obiektów hotelarskich również można dostrzec 
niezgodności. W odniesieniu do kempingów tylko dwa spośród trzech reklamujących się 
na portalu obiektów są zaszeregowane. Trzeci obiekt, mimo że w swojej nazwie zawiera 
określenie „camping”, nie jest uwidoczniony w CWOH. Spośród dwóch obiektów posia-
dających w nazwie określenie „schronisko młodzieżowe” tylko jeden jest zaszeregowa-
ny. W nazwach siedmiu obiektów użyty jest termin „schronisko”, przy czym w ewidencji 
uwidocznione są tylko trzy spośród nich. Pozostałe cztery obiekty posługują się jednak 
nazwą „schronisko górskie”.

Na portalu brak jest obiektów przyporządkowanych do kategorii: „motele” oraz „domy 
wycieczkowe”. W CWOH także brak jest obiektów posiadających takie zaszeregowanie. 

Kazimierz Dolny

Tabela 3. Obiekty uwidocznione w CWOH

Rodzaj obiektów Liczba obiektów w danej miejscowości

Hotele 7

Motele –

Pensjonat 5

Kemping (camping) –

Dom wycieczkowy –

Schronisko młodzieżowe –

Schronisko –

Pole biwakowe –

Tabela 4. Dane wynikające z analizy rynku

Rodzaj obiektów Liczba obiektów w danej miejscowości

Hotele 13

Motele –

Pensjonat 22
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Rodzaj obiektów Liczba obiektów w danej miejscowości

Kemping (camping) –

Dom wycieczkowy –

Schronisko młodzieżowe 2

Schronisko –

Pole biwakowe –

W odniesieniu do Kazimierza Dolnego na analizowanym portalu internetowym umiesz-
czone są oferty 13 obiektów przyporządkowanych do kategorii „hotel”. W grupie tej sześć 
obiektów to hotele zaszeregowane, uwidocznione w CWOH. Wśród pozostałych siedmiu 
obiektów w nazwach dwóch z nich używany jest termin „hotel”. Kolejnych pięć obiektów 
posługuje się innymi nazwami i zostały jedynie przyporządkowane do kategorii „hotele” 
na portalu.

Spośród 22 obiektów przyporządkowanych na portalu do kategorii „pensjonat” jedy-
nie dwa to obiekty zaszeregowane i skategoryzowane. W nazwach lub opisach sześciu 
kolejnych obiektów termin „pensjonat” użyty jest bezprawnie. Natomiast 14 obiektów 
przyporządkowanych jest na portalu do wskazanej kategorii, jednak ani w ich nazwie, ani 
w opisie termin „pensjonat” nie jest używany.

Dwa obiekty oznaczone są jako „schronisko młodzieżowe”. W CWOH nie są one 
uwidocznione. Na portalu, podobnie jak w CWOH, brak jest obiektów oznaczonych jako 
motele, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska oraz pola biwakowe.

Kołobrzeg

Tabela 5. Obiekty uwidocznione w CWOH

Rodzaj obiektów Liczba obiektów w danej miejscowości

Hotele 10

Motele 1

Pensjonat 5

Kemping (camping) 1

Dom wycieczkowy –

Schronisko młodzieżowe –

Schronisko –

Pole biwakowe –
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Tabela 6. Dane wynikające z analizy rynku

Rodzaj obiektów Liczba obiektów w danej miejscowości

Hotele 8

Motele –

Pensjonat 28

Kemping (camping) –

Dom wycieczkowy –

Schronisko młodzieżowe –

Schronisko –

Pole biwakowe –

W ofercie portalu internetowego w Kołobrzegu uwidocznionych jest osiem obiektów 
oznaczonych jako hotele. Tylko jeden z nich jest wpisany w CWOH jako hotel. W nazwie 
trzech obiektów termin „hotel” użyty jest bezprawnie. Słowo to pojawia się także w opisie 
kolejnego z obiektów. Trzy obiekty nie posługują się nazwą „hotel”, a jedynie są przypo-
rządkowane do tej kategorii na portalu noclegowym.

Podobne nieprawidłowości można dostrzec w przypadku pensjonatów. Z 28 obiektów 
sklasyfikowanych w tej kategorii tylko dwa są zaszeregowane i skategoryzowane. Aż 
11 obiektów posiada w nazwie słowo „pensjonat”, mimo że nie są ujawnione w CWOH. 
Natomiast 15 obiektów jest uwidocznionych w kategorii „pensjonaty”, ale ani w ich nazwach, 
ani w opisach termin ten się nie pojawia.

Na portalu brak jest obiektów przyporządkowanych do pozostałych kategorii.

Konkluzje

Przedstawione wyżej dane statystyczne, choć mają one charakter raczej poglądowy 
i oparte są na niezbyt obszernym materiale badawczym, pozwalają na dostrzeżenie pew-
nych prawidłowości związanych z praktycznym znaczeniem procedury zaszeregowania 
i kategoryzacji obiektów hotelarskich9.

W pierwszej kolejności należy wskazać na fakt, że zdecydowana większość obiektów, 
których oferty uwidocznione są na popularnym portalu noclegowym, przyporządkowana 
została do kategorii, z którymi, najogólniej mówiąc, nie mają one nic wspólnego, co 
świadczy o jednoznacznych próbach obejścia przepisów dotyczących zaszeregowania 
i kategoryzacji obiektów hotelarskich, stanowiąc zarazem praktykę wprowadzającą w błąd 
konsumentów. Najbardziej niepokojące są jednak sytuacje, w których właściciele obiektów 

9 Wydaje się, że dostrzeżone nieprawidłowości nie są zjawiskiem wyjątkowym czy charakterystycznym jedynie 
dla większych ośrodków turystycznych. Oczywiście celowym i zasadnym byłoby przeprowadzenie w tym zakre-
sie szerszych badań, obejmujących większą liczbę miejscowości o zróżnicowanym natężeniu obsługi turystów, 
niemniej jednak nie można zapominać, że analizowana problematyka dotyczy przede wszystkim miejscowości 
stricte turystycznych.
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noclegowych nadają im nazwy zastrzeżone, w szczególności „hotel” i „pensjonat”, mimo 
że obiekty te nie przeszły procedury zaszeregowania i kategoryzacji.

Analiza danych zawartych na portalu internetowym prowadzi także do innego niepo-
kojącego wniosku. W dalszym ciągu hotelarze (rozumiani jako przedsiębiorcy świadczący 
usługi noclegowe) podejmują próby obejścia przepisów u.u.t. poprzez nadawanie prowa-
dzonym przez nich obiektom nazw takich jak „hotelik” czy „pensjonacik”. Praktykę taką 
należy uznać za naruszającą interesy konsumentów, co potwierdza utrwalona od kilku 
lat linia orzecznicza prezesa UOKiK10. Także autorzy zajmujący się problematyką prawa 
turystycznego zwracają uwagę na niedopuszczalność stosowania tego typu zabiegów ję-
zykowych, jako wprowadzających klientów w błąd co do charakteru obiektu noclegowego11.

Trzecim wnioskiem, jaki można przyjąć na podstawie powyższych wywodów, jest teza, 
że nieprawidłowości w zakresie stosowania zastrzeżonych nazw obiektów noclegowych 
dotyczą przede wszystkich posługiwania się w obrocie nazwami „hotel” i „pensjonat”. Wydaje 
się jednak, że motywy nadużywania tych terminów są odmienne w odniesieniu do każdego 
z nich. W pierwszej kolejności warto zastanowić się nad nieprawidłowościami dotyczący-
mi posługiwania się pojęciem „pensjonat”. Zaryzykuję stwierdzenie, iż główną przyczyną 
bezprawnego posługiwania się tą nazwą czy też bezprawnego kwalifikowania obiektów 
noclegowych do tej kategorii jest przede wszystkim brak świadomości prawnej przedsię-
biorców w tym zakresie. Znaczna część podmiotów świadczących usługi noclegowe nie 
ma właściwej wiedzy dotyczącej przepisów u.u.t. normujących problematykę świadczenia 
usług hotelarskich oraz zaszeregowania i kategoryzacji obiektów noclegowych. Zauważalna 
jest natomiast tendencja do używania słowa „pensjonat” jako zbiorczego, ogólnego terminu 
określającego obiekty noclegowe inne niż hotele. Inaczej natomiast można ocenić problem 
nadużyć w zakresie posługiwania się terminem „hotel”. Wydaje się, że w tym przypadku 
mamy raczej do czynienia z celowym działaniem przedsiębiorców, którzy wykorzystują 
najbardziej rozpowszechnioną (także z uwagi na międzynarodowy charakter tego słowa12) 
nazwę obiektów noclegowych dla podniesienia prestiżu obiektu i zwiększenia jego popular-
ności. Sytuacje, w których przedsiębiorca rzeczywiście nie ma świadomości, że posługiwa-
nie się tą nazwą wymaga spełnienia określonych przepisami wymogów, należeć będą do 
wyjątkowych. Nie ulega jednak wątpliwości, że fakt tak wyraźnego nadużywania czy wręcz 
bezprawnego posługiwania się nazwami zastrzeżonymi obiektów hotelarskich wymaga od 
instytucji odpowiedzialnych za te kwestie właściwej interwencji. Szczególne obowiązki w tym 
zakresie obciążają marszałków województw, którzy w myśl art. 40 u.u.t. są uprawnieni do 
dokonywania stosownych kontroli obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie13. 

10 Vide Decyzja prezesa UOKiK z dnia 22 grudnia 2010 r., RBG-22/2010.
11 Vide Ł. Wieczorek, „HOTEL” i „HOTELik”. Ochrona konsumentów przed wprowadzającymi w błąd oznacze-
niami na rynku usług turystycznych, [w:] Prawo sportowe i turystyczne – między regulacją a deregulacją, red. 
M. Kaliński, M. Koszowski, ATW, Kraków 2011, s. 281; J. Sroczyński, M. Mioduszewski et al., Ustawa o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 428.
12 Termin hotel brzmi tak samo w języku polskim, angielskim czy francuskim.
13 W myśl art. 40 ust. 3 u.u.t. marszałek województwa ma prawo kontrolować, w zakresie swojej właściwości 
miejscowej, przestrzeganie przewidzianych przepisami wymagań w stosunku do wszystkich obiektów hotelarskich 
i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Jeżeli obiekt pozostający poza ewidencją organu 



Zaszeregowanie i kategoryzacja obiektów hotelarskich… 13

Wydaje się, że to właśnie na marszałkach województw spoczywa zatem zasadniczy ciężar 
weryfikacji praktyk rynkowych związanych z oznaczeniem obiektów, w których świadczone 
są usługi hotelarskie. Nie sposób także pominąć roli innych podmiotów i organizacji, które 
mają możliwość kontrolowania takich obiektów i sygnalizowania nieprawidłowości, jakie 
występują na tym obszarze. Mowa tu zarówno o organizacjach branżowych (na przykład 
Polska Izba Hotelarstwa czy Polskie Zrzeszenie Hoteli), jak i o instytucjach i organizacjach 
chroniących prawa konsumentów, takich jak: Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie 
Konsumentów Polskich, a przede wszystkim Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
oraz Inspekcja Handlowa. Oczywiście uprawnienia władcze w stosunku do podmiotów 
świadczących usługi hotelarskie (w tym uprawnienie do nakładania kar pieniężnych) przy-
sługują jedynie instytucjom państwowym i samorządowym, niemniej jednak możliwość 
weryfikacji i sygnalizowania bezprawnych i sprzecznych z przepisami praktyk rynkowych 
mają wszystkie wskazane podmioty, a z uwagi na przedmiot i charakter ich działalności 
wydaje się, że działania takie powinny być postrzegane jako obowiązek tych organizacji.

Konsekwencje bezprawnego używania nazw zastrzeżonych

Wskazane w toku dotychczasowych wywodów tezy i konkluzje stanowią podstawę do 
przyjęcia dalszych założeń dotyczących bezpośrednio kwestii konsekwencji dostrzeżonych 
nieprawidłowości dla podmiotów, które stosują opisane praktyki. Konsekwencje te należy 
analizować dwupłaszczyznowo – z jednej strony w kontekście odpowiedzialności karnej 
i administracyjno-prawnej, z drugiej strony na płaszczyźnie prawa cywilnego.

Zgodnie z normą prawną, wyrażoną w art. 601 Kodeksu wykroczeń, kto, świadcząc 
usługi hotelarskie, używa nazw rodzajowych lub określenia kategorii obiektów hotelarskich 
bez decyzji lub niezgodnie z decyzją lub, świadcząc usługi hotelarskie, używa oznaczeń, 
które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskie-
go albo wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do 
ewidencji, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Przepis ten penalizuje 
kilka zachowań opisywanych w toku dotychczasowych rozważań, w tym używanie nazw 
zastrzeżonych bez decyzji właściwego organu (zasadniczo marszałka województwa), czyli 
bez przeprowadzenia i pozytywnego zakończenia procedury zaszeregowania i kategory-
zacji obiektu. Na podstawie powyższego należy stwierdzić, że bezprawne posługiwanie 
się zastrzeżonymi nazwami obiektów hotelarskich stanowi wykroczenie14.

Sygnalizowana w niniejszej publikacji problematyka wymaga także oceny w świetle 
przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów15. W postanowieniu z dnia 
24 maja 2011 r. Sąd Najwyższy, aprobując wcześniejszą decyzję prezesa UOKiK oraz 
wyroki sądów powszechnych, wskazał, że używanie nazwy „hotel” do oznaczenia obiek-

dokonującego kontroli nie spełnia wymagań przewidzianych dla rodzaju i kategorii, do których został zaszere-
gowany, lub minimalnych wymagań dla innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, organ kontrolujący 
zawiadamia organ prowadzący ewidencję obiektu.
14 Vide J. Gospodarek, Prawo w turystyce i rekreacji, Difin, Warszawa 2007, s. 131–134.
15 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50 poz. 331).
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tu, który nie jest zaszeregowany, narusza prawo konsumentów do uzyskania rzetelnej, 
prawdziwej i pełnej informacji16. Stanowisko to rozwinął wcześniej orzekający w sprawie 
Sąd Apelacyjny w Warszawie, wskazując, że w analizowanym przypadku konsumenci 
uzyskują informację, iż obiekt jest hotelem, mimo że uprawniony organ do tego rodzaju 
obiektów go nie zaliczył, co więcej, brak rzetelnej informacji narusza także kolejny interes 
konsumenta, a mianowicie prawo do swobodnego wyboru kontrahenta, towarów i usług. 
Gdyby bowiem konsument otrzymał prawdziwą informację, iż przedmiotowy obiekt nie 
uzyskał decyzji marszałka województwa o zaliczeniu go do rodzaju „hotel”, mógłby podjąć 
inną decyzję i nie skorzystać z usług w nim świadczonych17.

Naruszenie unormowań prawnych dotyczących zaszeregowania i kategoryzacji obiek-
tów hotelarskich wymaga także oceny w kontekście odpowiedzialności cywilnej nierzetel-
nego przedsiębiorcy względem klienta, który skorzystał z jego oferty noclegowej. W myśl 
art. 471 k.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
jest następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Nie powinno 
ulegać wątpliwości, że wykonywane na rzecz klienta świadczenie przedsiębiorcy, który 
bezprawnie posługuje się jedną z zastrzeżonych nazw obiektów hotelarskich, nierzadko 
będzie mogło być ocenione jako nienależyte. Sytuacja taka będzie występować przede 
wszystkim wówczas, gdy obiekt, w którym świadczone są usługi noclegowe, nie odpowiada 
przewidzianym przepisami prawa wymogom właściwym dla obiektów oznaczonych daną 
nazwą rodzajową. Zasadniczą trudnością występującą po stronie klienta będzie jednak 
wykazanie poniesionej przez niego szkody. W sytuacji, gdy nie będzie on bowiem w stanie 
udowodnić, że poniósł konkretną stratę albo utracił spodziewaną korzyść (art. 361 § 2 k.c.), 
nie będzie mógł dochodzić odszkodowania na drodze cywilnej18.

Podsumowanie

Konkludując wywody zawarte w niniejszej publikacji, można sformułować dwa pod-
stawowe wnioski z nich wynikające. Pierwszy z nich dotyczy zakresu nieprawidłowości 
związanych z problematyką zaszeregowania i kategoryzacji obiektów noclegowych. Na 
podstawie przedstawionych opracowań statystycznych wydaje się, że należy przyjąć, iż 

16 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2011 r., III SK 7/11, LEX nr 1232607.
17 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2010 r., VI ACa 511/90, LEX 1120269. Vide R. Wal-
czak, Prawo turystyczne, Wyd. AH, Pułtusk 2007, s. 208; J. Raciborski, Usługi turystyczne. Przepisy i komentarz, 
Wyd. Prawnicze, Warszawa 1999, s. 202.
18 Przedstawiona problematyka ma niewątpliwie bardziej złożony charakter, wykraczając znacząco poza ramy 
niniejszej publikacji, co jest związane przede wszystkim z problematyką naprawienia szkody niemajątkowej, 
wyrażającej się w utraconej przyjemności z wypoczynku. Niemniej jednak należy przyjąć za dominujący pogląd, 
w myśl którego w omawianym przypadku uprawniony klient będzie mógł się domagać jedynie naprawienia po-
niesionej przez niego szkody majątkowej – Vide M. Sekuła-Leleno, Odpowiedzialność za szkodę niemajątkową 
wyrządzoną niewykonaniem umowy o imprezę turystyczną, Lex, Warszawa 2014, s. 161; J. Luzak, K. Osajda, 
Odpowiedzialność za zmarnowany urlop w prawie polskim, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2005, nr 2, s. 332; 
U. Walczak, Uwagi de lege lata i de lege ferenda na temat zasad odpowiedzialności kontraktowej w świetle orze-
czenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 12 marca 2002 r. w sprawie Silone Leitner v. Tui GMBH&CO, 
„Transformacje Prawa Prywatnego” 2006, nr 2, s. 116.
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skala naruszeń przepisów prawa w tym zakresie jest wysoka. Przedsiębiorcy działający 
na rynku usług hotelarskich stosunkowo często podejmują działania mające na celu wpro-
wadzenie klientów w błąd co do charakteru prawnego obiektów, w których świadczą usługi 
noclegowe. Nieprawidłowości w tym zakresie dotyczą przede wszystkim bezprawnego 
posługiwania się nazwami zastrzeżonymi dla wskazanych w u.u.t. obiektów hotelarskich, 
w stosunku do których nie przeprowadzono procedury zaszeregowania. 

Drugi wniosek wynikający z niniejszych rozważań dotyczy konsekwencji prawnych opi-
sanych wyżej praktyk rynkowych. Analiza właściwych unormowań, zarówno na płaszczyźnie 
karnoprawnej, jak i administracyjnoprawnej oraz cywilnoprawnej pozwala przyjąć, że katalog 
środków prawnych, jakie mogą być zastosowane w stosunku do nierzetelnych hotelarzy, jest 
stosunkowo szeroki. Mając jednak na uwadze zakres nieprawidłowości, można poddawać 
w wątpliwość, czy środki te są w sposób należyty stosowane przez organy posiadające 
uprawnienia kontrolne w tym zakresie (w szczególności marszałków województw).

Warto wreszcie podkreślić, że obok działań o charakterze restrykcyjnym i kontrolnym 
istotne znaczenie dla przeciwdziałania opisywanym w niniejszej publikacji praktykom ma 
także działalność profilaktyczna. Pomijając sytuacje, kiedy przedsiębiorcy świadczący 
usługi hotelarskie świadomie i celowo wprowadzają klientów w błąd co do oznaczenia 
prowadzonych przez siebie obiektów, w wielu przypadkach przyczyną nieprawidłowości 
wydaje się być niewiedza na temat obowiązujących przepisów prawa. Zasadny wydaje się 
zatem postulat popularyzacji wiedzy na temat problematyki zaszeregowania i kategoryzacji 
obiektów hotelarskich, w szczególności poprzez organizowanie szkoleń i konferencji dla 
przedsiębiorców działających na rynku usług hotelarskich.
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Streszczenie

Niniejszy artykuł poświęcony jest problematyce zaszeregowania i kategoryzacji obiektów hote-
larskich, a w szczególności ocenie przestrzegania przez przedsiębiorców świadczących usługi 
hotelarskie obowiązujących w tym zakresie unormowań prawnych. W ramach publikacji przed-
stawiono dane statystyczne dotyczące liczby przedsiębiorców bezprawnie posługujących się 
chronionymi prawnie nazwami obiektów hotelarskich w wybranych miejscowościach turystycznych 
oraz podjęto próbę oceny skali zjawiska oraz przyczyn występowania takich praktyk rynkowych.

Słowa kluczowe: hotelarstwo, usługi hotelarskie, prawo turystyczne, zaszeregowanie i kate-
goryzacja, usługi turystyczne

Abstract

The present paper deals with the issue of classification of hotels and other accommodation 
premises. The most important research problem is the review of observance of the law which 
is in force in Poland especially The Act of 29.8.1997 on tourist services. There are presented 
statistical data related with this subject and the evaluation of the scale and the reasons for incor-
rect market practices on this area.

Keywords: hotel industry, hotel services, tourist law, classification of hotels, tourist services
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WŁODZIMIERZ BANASIK
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

DZIAŁANIA SAMORZĄDU NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI 
W POWIECIE KONECKIM

THE ACTIVITIES OF LOCAL GOVERNMENT TO DEVELOP TOURISM  
IN THE COUNTY KOŃSKIE

Wstęp

Obecnie, w stale rozwijającym się świecie, turystyka ma bardzo duże znaczenie za-
równo dla gospodarki państw, jak i dla ich mieszkańców. Turystyka często uważana jest 
za szansę rozwoju gospodarczego oraz społecznego kraju, regionu czy miejscowości. 
Jak długo bowiem istnieje zjawisko turystyki, tak długo ludzie dostrzegają korzyści z niej 
płynące, również te ekonomiczne: napływ środków finansowych oraz inwestycje w zakre-
sie turystyki, uzyskanie dochodów pochodzących z wydatków turystów na zaspokojenie 
własnych potrzeb, rozwój przedsiębiorczości w sektorze turystycznym lub pokrewnym, 
stworzenie nowych możliwości zatrudnienia1.Często jednak szansa rozwoju nie jest w pełni 
wykorzystywana.

Obszarem zainteresowania autora artykułu jest powiat konecki, miejsce niepozbawio-
ne potencjału turystycznego, który jednak nie przekłada się na wynik finansowy. Celem 
podjętych badań była ocena, czy turystyka może stanowić szansę rozwoju społeczno-go-
spodarczego powiatu koneckiego. W uzyskaniu odpowiedzi na to pytanie niezbędne było 
stwierdzenie, czy mieszkańcy powiatu są świadomi możliwości, jakie daje dobrze ukie-
runkowana polityka turystyczna. Dokładne poznanie obecnego stanu turystyki w powiecie 
oraz opinii i nastawienia do turystyki mieszkańców i samorządowców stanowiło istotny 
element artykułu. Wszystkie działania prowadziły do sprawdzenia, czy turystyka trakto-
wana jest w powiecie priorytetowo oraz czy dostrzega się w niej realną szansę poprawy 
sytuacji gospodarczej, społecznej i ekonomicznej tego obszaru.

Charakterystyka samorządu terytorialnego

Instytucja współczesnego samorządu terytorialnego jest wynikiem długiej ewolucji2. 
Również pojęcie samorządu terytorialnego ulegało zmianie na przestrzeni lat i pomimo 

1 Turystyka, red. W. Kurek, PWN, Warszawa 2008, s. 410.
2  B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Zakamycze, Kraków 2003, s. 15.
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istnienia obecnie wielu definicji nadal nie jest rozumiane jednolicie. Cytując Jerzego 
Starościaka, możemy stwierdzić, że: „Instytucja samorządu, jako jednego ze sposobów 
decentralizowania administracji państwowej, ma za sobą tak bogatą literaturę, iż doda-
nie jakichś nowych elementów do samego określenia tego, co jest samorządem, jest już 
chyba niemożliwe”3. Rozważania należy więc zacząć od zdefiniowania pojęcia „samorząd 
terytorialny”. Stanowić ono będzie punkt wyjścia do dalszych dociekań nad problematyką 
samorządności4.

Leksykon samorządu terytorialnego podaje:

(…) pod pojęciem samorządu rozumiemy zwykle ustalony prawem zakres kompetencji 
do zawiadywania własnymi sprawami, samodzielne i niezależne zawiadywanie swoimi 
sprawami w zakresie administracji państwowej (publicznej), a także samodzielne 
wykonywanie pewnych funkcji państwowych o charakterze administracyjnym5.

Samorząd terytorialny natomiast jest definiowany jako jedna z najstarszych form samo-
rządu. Jest to wyodrębniony, powstały z mocy prawa związek lokalnego społeczeństwa, 
powoływany do samodzielnego wykonywania administracji państwowej, wyposażony 
w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych nań zadań6.

To w konstytucji zatem powinniśmy odnaleźć wiążącą definicję samorządu terytorialne-
go. Jednak polski ustawodawca, reformując administrację publiczną w państwie i budując 
trójszczeblowy podział terytorialny kraju, rozbudowując istniejący już na poziomie gmin 
samorząd terytorialny, nie stworzył legalnej definicji tego samorządu. Za pomocą ustaw 
samorządowych została tylko w zarysie unormowana jego sytuacja prawna7. Dlatego też 
w celu zdefiniowania samorządu terytorialnego tworzony jest często, w oparciu o roz-
wiązania normatywne, swoisty katalog cech tego samorządu. Za podstawowe elementy 
takiego katalogu uznać można: podmiot i przedmiot samorządu, zadania samorządu oraz 
nadzór nad samorządem8.

Powołany przez państwo w celu realizacji jego zadań, związek samorządowy jest 
przykładem decentralizacji administracji państwowej. Analogicznie, decentralizację nale-
ży zatem rozumieć jako system administracji, w którym podmioty administracyjne mają 
samodzielność w stosunku do władzy centralnej. Decentralizacja uchyla hierarchiczne 
podporządkowanie9. Mówiąc dokładniej, decentralizacja polega na prawnym zabezpie-
czeniu organom niższych stopni w strukturze organizacyjnej względnej samodzielności 
w stosunku do organów wyższych. Dokonuje się tego poprzez wyraźne określenie możli-

3 J. Starościak, Decentralizacja administracji, PWN, Warszawa 1960, s. 53.
4 M. Kulesza, Wstęp, [w:] A. Wiktorowska, Polska bibliografia prawnicza samorządu terytorialnego 1840–1983, 
Ossolineum, Warszawa 1986, s. 11.
5 Leksykon samorządu terytorialnego, red. M. Chmaj, Graf-Punkt, Warszawa 1999, s. 245.
6 Ibidem, s. 245.
7    ABC samorządu terytorialnego, red. A. Korzeniowska, Branta, Bydgoszcz–Łódź 2004, s. 29.
8 B. Dolnicki, op. cit., s. 18.
9 E.J. Nowacka, Polski samorząd terytorialny, Lexis Nexis, Warszawa 2005, s. 12.
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wości i sposobów ingerowania organów wyższego szczebla w działalność organów niżej 
usytuowanych w strukturze organizacyjnej10.

W powyższych rozważaniach przedstawione zostały cechy, dzięki którym łatwiej może-
my zrozumieć istotę samorządu terytorialnego, który będąc częścią administracji publicznej, 
stał się podstawowym elementem umożliwiającym rozwój społeczeństwa obywatelskie-
go. Możemy powiedzieć, że samorząd terytorialny jest swoistą szkołą demokracji, dając 
szansę swym obywatelom, aby sami starali się rozwiązywać nurtujące ich problemy i aby 
kreowali lokalny dobrobyt.

Działania samorządu powiatowego na rzecz kształtowania 
rozwoju turystyki

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku nie określała innych niż 
gmina jednostek samorządowych, odsyłając w tej kwestii do ustawodawstwa zwykłego. 
Dopiero ustawa z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ustanowiła powiat 
i stworzyła drugi stopień podziału terytorialnego. Powiatem z mocy ustawy jest lokalna 
wspólnota samorządowa oraz odpowiednie terytorium. Wspólnotę tę tworzą mieszkańcy 
powiatu. Powiatowi, tak samo jak gminie, została przyznana osobowość prawna. Za-
gwarantowana została również samodzielność powiatu poprzez zapewnienie jej ochrony 
sądowej. Artykuł drugi ustawy podaje, iż powiat wykonuje określone ustawami zadania 
publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Wykonując to zadanie, wiele struktur samorządowych każdego szczebla traktuje tury-
stykę jako stymulator rozwoju gospodarczego. W wielu dokumentach planistycznych gmin, 
powiatów czy województw można spotkać zapisy mówiące o roli turystyki w rozwoju tych 
obszarów. Celem jest skuteczność prowadzonych działań przez samorządy terytorialne 
(mające za zadanie stymulowanie regionalnej i lokalnej gospodarki turystycznej) – do 
tych działań można zaliczyć realizowanie zadań samorządu powiatowego związane 
z zaspokojeniem potrzeb ludności, a także działania ze sfery użyteczności publicznej. 
Ustawa o samorządzie powiatowym wśród zadań dotyczących infrastruktury społecznej 
wymienia wprost zadania szczegółowe z zakresu turystyki, które mają być realizowane 
na terenie powiatu. Należą do nich: prowadzenie instytucji kultury fizycznej, turystyki i wy-
poczynku, w tym prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych; ewidencja i nadzór 
nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej, stowarzyszeń turystycznych; wspieranie 
finansowe organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych wysokiej rangi; 
współdziałanie w zakresie planowania rozwoju przestrzennego i zagospodarowania terenu 
w obiekty sportowe, rekreacyjne, turystyczne; koordynacje działań i wspieranie ratownictwa 
wodnego i górskiego; promocje i współdziałanie w zakresie rozwoju turystyki aktywnej; 
współpraca z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi.

10 B. Dolnicki, op. cit., s. 19.
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Dla rozwoju turystyki w powiecie istotne znaczenie mają także zadania w zakresu 
infrastruktury technicznej, obejmującej transport, drogi publiczne, gospodarkę nierucho-
mościami, zagospodarowanie przestrzenne i nadzór budowlany czy gospodarkę wodną. 
Samorząd powiatowy powinien odgrywać wiodącą rolę przy tworzeniu lokalnych struktur 
jako instytucji zajmujących się realizacją zadań w dziedzinie turystyki.

Przedmiot i cel badań

Motywację do powstania niniejszego artykułu stanowiła ciekawość, czy każde miejsce 
może upatrywać swojej „szansy” w turystyce. Obszarem zainteresowania jest powiat konec-
ki – miejsce niepozbawione potencjału turystycznego, który jednak jest niewykorzystany. 

Pierwszą czynnością przy prowadzeniu badań powinno być określenie ich przedmiotu 
i celu. Istnieje wiele definicji wyjaśniających, czym jest przedmiot badawczy. Na przykład 
Tadeusz Pilch wyjaśnia, iż przedmiotem badawczym jest „zadanie, które staje przed nami 
w momencie uświadomienia sobie konieczności przeprowadzenia badań empirycznych”11. 
Natomiast przedmiotem badań według Stefana Nowaka „są obiekty i zjawiska, na temat 
których będziemy formułować nasze twierdzenia”12. Równie ważnym elementem, obok 
określenia przedmiotu badań, jest ustalenie ich celu. Wspomniany już T. Pilch określa cel 
jako „poznanie bądź lepsze poznanie interesującego nas zagadnienia”13.

Problemy i hipotezy badawcze

Po określeniu przedmiotu i celu badań należy sformułować wynikający z nich problem 
badawczy. S. Nowak stwierdził, iż 

(…) najogólniejszy schemat wszelkiej problematyki badań można określić nastę-
pująco: jakie i na ile ogólne relacje między jakimi własnościami jakich przedmiotów 
czy też zdarzeń, procesów, którym te przedmioty podlegają, chcielibyśmy uchwycić 
i wykryć w naszych badaniach oraz opisać czy wyjaśnić w naszych twierdzeniach, 
prawach i teoriach14.

W odniesieniu do definicji sformułowałem problem główny badań, który brzmi: czy 
turystyka może być szansą rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu koneckiego? 
Następnie w toku dalszych rozważań problem ten został rozbity na szereg następujących 
problemów szczegółowych:

 – Jaki jest poziom promocji powiatu koneckiego?
 – Czy powiat konecki jest atrakcyjny turystycznie?

11 T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Żak, Warszawa 1995, s. 101.
12 S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 1970, s. 30.
13 T. Pilch, op. cit., s. 56. 
14 S. Nowak, op. cit., s.31.
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 – Jak mieszkańcy oraz działacze i pracownicy instytucji samorządowych oceniają stan 
turystyki w powiecie koneckim?
Z dobrze sformułowanych problemów badawczych powinny jasno wynikać hipotezy 

badawcze. Janusz Sztumski określił hipotezę jako „przypuszczenie lub domysł wysunięty 
prowizorycznie dla określenia lub wyjaśnienia czegoś, który wymaga weryfikacji poprzez 
odpowiednie badania stosowane w danej nauce”15. W literaturze przedmiotowej powszech-
ne jest stwierdzenie, iż hipoteza to po prostu proponowana przez nas odpowiedź, jakiej 
można udzielić na pytanie badawcze16. Starając się więc odpowiedzieć na postawione 
uprzednio pytania badawcze, sformułowałem następujące hipotezy:
 – Powiat konecki posiada unikalne walory turystyczne, lecz nie są one w pełni wykorzy-

stane.
 – Mieszkańcy są przekonani o atrakcyjności turystycznej powiatu.
 – Działania mające na celu promocję walorów turystycznych powiatu koneckiego są 

dla władz lokalnych kwestią priorytetową, co wpływa pozytywnie na rozwój turystyki 
w powiecie.

 – Działacze i pracownicy instytucji samorządowych powiatu koneckiego zdecydowanie 
lepiej niż jego mieszkańcy oceniają poziom rozwoju turystyki w powiecie koneckim.
Niezwykle ważnym etapem procesu badawczego jest wybór odpowiedniej metody 

badawczej, dzięki której będziemy w stanie odpowiedzieć na wcześniej postawione przez 
nas pytania badawcze. Metodę badawczą J. Sztumski definiuje jako „system założeń 
i reguł pozwalających na takie uporządkowanie praktycznej lub teoretycznej działalności, 
aby można było osiągnąć cel, do jakiego się świadomie zmierza”17. Odwołując się do 
powyższych rozważań, w realizacji badań posłużono się następującymi metodami oraz 
narzędziami badawczymi: analizą dokumentów; sondażem diagnostycznym – w ramach 
tej metody zastosowaną techniką była ankieta.

Terenem niniejszych badań było osiem gmin powiatu koneckiego. W celu przeprowa-
dzenia badań ankietowych wyodrębniono dwie grupy badawcze: mieszkańców powiatu 
koneckiego oraz radnych i pracowników instytucji samorządowych powiatu koneckiego. 

Analiza wyników badań ankietowych

Punktem wyjścia do rozpoczęcia badań było przygotowanie teoretycznych podstaw 
badań własnych, na które składało się sformułowanie problemów oraz hipotez badawczych. 
Ze względu na ograniczoną objętość opracowania wyniki badań będą przedstawione 
wybiórczo i tylko w formie opisowej. 

W celu zapewnienia możliwie jak największego stopnia reprezentatywności próby 
rozprowadzono 500 ankiet wśród mieszkańców powiatu oraz 150 ankiet wśród radnych 

15 J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Śląsk, Katowice 1995, s. 48.
16 Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001, 
s. 77.
17 J. Sztumski, op. cit., s. 60.
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i pracowników instytucji samorządowych. Uzyskany poziom zwrotów wynosił 87,6% dla 
pierwszej grupy oraz 63,3% dla grupy drugiej. Ostatecznie podczas badań zebrano 533 
ankiety. Rozprowadzano je przy pomocy wolontariuszy pełniących rolę ankieterów. An-
kiety zostały dostarczone do każdej gminy należącej do powiatu koneckiego. Z powodu 
ograniczeń technicznych związanych z zasięgiem terytorialnym badań sposób ten był 
najbardziej odpowiedni.

Podczas przeprowadzonych badań ankietowych odpowiedzi udzieliło 438 mieszkańców 
powiatu koneckiego oraz 95 radnych i pracowników instytucji samorządowych powiatu. 
Wśród mieszkańców, którzy zgodzili się wziąć udział w badaniach, przeważały kobiety, 
stanowiące 62% badanych. Natomiast wśród radnych i pracowników instytucji samorzą-
dowych większy odsetek stanowili mężczyźni – 54%. 

W odpowiedzi na pytanie, czy ich zdaniem powiat konecki jest dobrym miejscem 
do prowadzenia działalności rolniczej, do prowadzenia działalności pozarolniczej czy 
do rozwoju turystyki, większość respondentów obu grup badawczych uznała, iż powiat 
konecki jest dobrym miejscem do rozwoju turystyki. Taką opinię deklarowało 13% więcej 
radnych i pracowników instytucji samorządowych niż mieszkańców. Najmniej responden-
tów określiła powiat konecki jako dobre miejsce do rozwoju działalności rolniczej. Wśród 
radnych i pracowników instytucji samorządowych 14% nie udzieliło odpowiedzi na pytanie, 
natomiast wśród mieszkańców – 16%.

Kolejne pytanie dotyczyło atrakcyjności turystycznej powiatu koneckiego. Respondenci 
mieli wyrazić swoje zdanie o poziomie tej atrakcyjności, mając do wyboru skalę odpowie-
dzi: zdecydowanie tak; raczej tak; raczej nie; zdecydowanie nie. Większość respondentów 
wybrała odpowiedź „raczej tak” (59% mieszkańców; 65% radnych i pracowników instytucji 
samorządowych). W obu grupach badawczych około jednej piątej respondentów wybrało 
opcję „zdecydowanie tak”. Negatywne odczucia dotyczące atrakcyjności turystycznej powiatu 
miało 19% mieszkańców oraz 12% samorządowców, którzy wybrani opcję „raczej nie”. Ostat-
nią z opcji – „zdecydowanie nie” – w obu grupach badawczych wybrało 2% respondentów.

Respondenci zostali również poproszeni o uszeregowanie czynników mających wpływ 
na ruch turystyczny w powiecie. Do podanych czynników należą: walory przyrodnicze, 
dostępność komunikacyjna, baza noclegowa, baza gastronomiczna, baza towarzyszą-
ca. Według mieszkańców powiatu najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na ruch 
turystyczny w powiecie są istniejące w nim walory przyrodnicze. Drugim pod względem 
ważności czynnikiem jest według respondentów baza noclegowa. Następne w kolejności 
są baza gastronomiczna oraz dostępność komunikacyjna. Najmniej istotnym czynnikiem 
według mieszkańców powiatu jest baza towarzysząca. Również działacze i pracownicy 
instytucji samorządowych jako najważniejszy czynnik wskazali walory przyrodnicze, a jako 
drugą w kolejności bazę noclegową. W odróżnieniu od mieszkańców działacze i pra-
cownicy instytucji samorządowych na trzecim w hierarchii ważności uszeregowali bazę 
towarzyszącą, następnie bazę gastronomiczną. Według tej grupy respondentów najmniej 
ważnym czynnikiem wpływającym na ruch turystyczny jest dostępność komunikacyjna. 
Na to pytanie aż 54% respondentów nie udzieliło odpowiedzi.
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Kolejnym celem była ocena działań promujących turystykę w powiecie, podejmowana 
przez władze samorządowe. Wśród mieszkańców 37% respondentów zadeklarowało, iż 
nie ma zdania na ten temat, 27% mieszkańców oceniło działania promocyjne jako dobre, 
natomiast 26% mieszkańców oceniło je jako niedobre. Zdecydowanie źle działania pro-
mocyjne podejmowane przez władze oceniło 8% mieszkańców, natomiast zdecydowanie 
dobrze – tylko 2%. Wśród radnych i pracowników instytucji samorządowych 44% oceniło 
działania promocyjne powiatu jako dobre, 26% nie miało zdania, a 23% respondentów 
z tej grupy badawczej wybrało opcję „niedobre”. Zdecydowanie źle działania promocyjne 
podejmowane przez władze oceniło 4% działaczy i pracowników instytucji samorządowych. 
Natomiast zdecydowanie dobrze – tylko 3%. 

W następnym pytaniu respondenci mieli określić, czy ich zdaniem mieszkańcy powiatu 
koneckiego interesują się sprawami lokalnymi realizowanymi przez samorząd terytorialny. 
W obu grupach badawczych większość respondentów wybrała odpowiedź „tak”. Wśród 
radnych i pracowników instytucji publicznych takiej odpowiedzi udzieliło o 11% więcej 
respondentów niż wśród mieszkańców.

W kolejnym pytaniu respondenci mieli ocenić udział inwestycji turystycznych w cał-
kowitym potencjale inwestycyjnym powiatu. Do wyboru respondentów podano następu-
jące możliwości odpowiedzi: „zdecydowanie za duży”, „właściwy”, „zbyt mały”, „należy 
ograniczyć”, „nie mam zdania”. Największy procent respondentów obu grup badawczych 
określił udział inwestycji turystycznych jako zbyt mały (71% mieszkańców; 69% radnych 
i pracowników instytucji samorządowych). Po 12% respondentów obu grup wskazało 
opcję „ właściwy”, 1% mieszkańców – „zdecydowanie za duży” oraz „należy ograniczyć”, 
15% mieszkańców oraz 19% radnych i pracowników instytucji samorządowych nie miało 
zdania na ten temat.

Formy promocji turystycznej powiatu, ich sposób realizacji – był to kolejny temat ankie-
ty. Respondenci mogli wybrać więcej niż jedną możliwość odpowiedzi. Podobny procent 
mieszkańców powiatu wskazał stronę internetową (56%), imprezy kulturalne promujące 
walory turystyczne powiatu (55%) oraz lokalne gazety (54%) – jako realizowane przez 
powiat formy promocji. Na foldery informacyjne o powiecie wskazało 41% mieszkańców. 
Pozostałe formy promocji były rzadziej wskazywane przez mieszkańców – uczestnictwo 
w różnego rodzaju targach krajowych (13%), współpraca międzynarodowa (7%). Wśród 
radnych i pracowników instytucji samorządowych największy odsetek respondentów 
wskazał na imprezy kulturalne promujące walory turystyczne powiatu (66%) oraz na 
stronę internetową (63%). Ponad połowa respondentów tej grupy badawczej wskazała 
również na foldery informacyjne o powiecie jako realizowane formy promocji, 42% – na 
lokalne gazety, 24% wskazało na uczestnictwo w różnego rodzaju targach krajowych. 
Natomiast współpracę międzynarodową jako formę promocji realizowaną przez powiat 
konecki wybrało 19% radnych i pracowników instytucji samorządowych. 

Następnie respondenci określili, jakie ich zdaniem wydarzenia na terenie powiatu 
najbardziej promują ten region. Do wyboru mieli odpowiedzi z kafeterii oraz zostali popro-
szeni o podanie nazwy imprez. Ankietowani mieli do wyboru więcej niż jedną możliwość 
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odpowiedzi. Wśród respondentów obu grup badawczych najwięcej osób wskazało na 
imprezy kulturalne jako na te najbardziej promujące region (62% mieszkańców, 55% 
samorządowców), 38% mieszkańców wskazało na imprezy sportowe. Takie zdanie mia-
ło również 42% radnych i pracowników instytucji samorządowych. Imprezy turystyczne 
znalazły się na trzecim miejscu pod względem częstości wyboru. Taką odpowiedź wybrało 
36% respondentów obu grup badawczych. Natomiast 2% mniej mieszkańców wskazało 
na imprezy folklorystyczne, wśród radnych i pracowników instytucji samorządowych tak 
odpowiedziało 24% respondentów. Imprezy religijne zostały wskazane przez 18% miesz-
kańców oraz 10% radnych i pracowników instytucji samorządowych.

Odpowiedzi respondentów na pytanie związane z wpływem turystyki na rozwój lokalny 
powiatu przedstawiają się następująco. Praktycznie wszystkie opcje odpowiedzi były wskazy-
wane podobnie z podobną częstością. Procentowe różnice między poszczególnymi opcjami 
odpowiedzi były nieznaczne. Wśród mieszkańców sześć odpowiedzi uzyskało powyżej 30% 
wskazań. Respondenci tej grupy badawczej uznali, iż turystyka wpływa na rozwój lokalny 
powiatu następująco: stanowi źródło dochodów budżetu (36%), zmniejsza lokalne bezrobo-
cie (35%), tworzy miejsca pracy lokalnej ludności (34%), umożliwia inwestycje turystyczne 
(33%), jest źródłem dochodów miejscowej ludności (33%), powoduje zainteresowanie lo-
kalną historią (33%). Wśród odpowiedzi radnych i pracowników instytucji samorządowych 
trzy odpowiedzi zostały wskazane przez ponad 30% respondentów: miejsce pracy lokalnej 
ludności (35%), źródło dochodów budżetu (34%), rozwój usług gastronomicznych (34%).

Ważnym punktem ankiety była ocena, czy zdaniem ankietowanych rozwój turystyki 
w regionie stymuluje rozwój gospodarczy i społeczny powiatu koneckiego. Zarówno wśród 
mieszkańców (48,4%), jak i wśród radnych oraz pracowników instytucji samorządowych 
(51,6%) największy procent respondentów wskazał odpowiedź „raczej tak”. Drugą moż-
liwością odpowiedzi, pod względem częstości wyboru, była opcja „raczej nie”. Takiej 
odpowiedzi udzieliło ponad 20% respondentów obu grup badawczych. Bardziej krytyczni 
w ocenie byli radni i pracownicy instytucji samorządowych (25,3%). Wariant „zdecydo-
wanie tak” wskazało 17,2% mieszkańców oraz 15,4% radnych i pracowników instytucji 
samorządowych. Ponad 2% respondentów odpowiedziało, iż rozwój turystyki w regionie 
zdecydowanie nie stymuluje rozwoju gospodarczego i społecznego powiatu. Natomiast 
prawie 12% mieszkańców i 5,5% działaczy i pracowników instytucji samorządowych nie 
miało zdania na ten temat.

Pytanie związane z przyszłością powiatu koneckiego dotyczyło opinii ankietowanych 
na temat tego, czy rozwój turystyki powinien być kołem zamachowym rozwoju społecz-
nego i gospodarczego powiatu. Większość respondentów wskazało na odpowiedź „raczej 
tak” (57% mieszkańców, 44% radnych i pracowników instytucji samorządowych). Drugą 
najczęściej wskazywaną odpowiedzią była odpowiedź „zdecydowanie tak” –udzieliło jej 
28% mieszkańców oraz 35% radnych i pracowników instytucji samorządowych. Wariant 
„zdecydowanie nie” wskazało 7% mieszkańców i 10% radnych i pracowników instytucji 
samorządowych. Zdania na ten temat nie miało 7% mieszkańców oraz 9% radnych i pra-
cowników instytucji samorządowych.
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Respondenci zostali również poproszeni o wypowiedź, co ich zdaniem należy zrobić, 
aby zwiększyć atrakcyjność turystyczną powiatu koneckiego. Spośród wszystkich przed-
stawionych przez respondentów sugestii zostały stworzone trzy grupy zagadnień i stanowią 
one najczęściej poruszane przez nich kwestie. Dodana została również kategoria „inne”, 
w której znalazły się wszystkie pozostałe sugestie. Najczęściej proponowanym przez re-
spondentów działaniem było zwiększenie poziomu inwestycji związanych z infrastrukturą 
turystyczną w powiecie koneckim (41% mieszkańców; 44% samorządowców). Następnie 
respondenci sugerowali zwiększenie działań promocyjnych w powiecie (38% mieszkań-
ców; 40% samorządowców). Ważną dla respondentów była również kwestia czystości 
powiatu – 14% mieszkańców i 25% radnych i pracowników instytucji samorządowych 
chce posprzątania terenów należących do powiatu koneckiego.

Ankieta przeznaczona dla działaczy i pracowników instytucji samorządowych została 
wzbogacona o dwa pytania, będące próbą uzyskania informacji dotyczących podejmowa-
nych przez władze lokalne działań prowadzących do rozwoju turystyki w poszczególnych 
gminach, a przez to w całym powiecie koneckim. Odpowiedzi tej grupy badawczej na 
pytanie dotyczące kwestii podejmowanych działań, mających służyć podniesieniu atrak-
cyjności inwestycyjnej dla przedsiębiorstw turystycznych chcących inwestować w gminie, 
przedstawiały się następująco. Respondenci mogli wybrać więcej niż jedną opcję odpowie-
dzi, i tak 53% z nich wskazało na „przygotowany plan przestrzennego zagospodarowania 
przestrzeni”, 49% wskazało „rozbudowę gminnej infrastruktury technicznej”, 17% wybrało 
„pomoc przy załatwianiu formalności administracyjnych”, natomiast 16% radnych i pra-
cowników instytucji samorządowych jako działania podejmowane przez władze lokalne 
wymieniło „ulgi podatkowe dla inwestorów”, 8% wybrało odpowiedź „inne”.

Drugie z dodatkowych pytań skierowanych do działaczy i pracowników instytucji sa-
morządowych było prośbą o wymienienie najważniejszych inwestycji z zakresu turystyki, 
zrealizowanych w gminie w ciągu ostatnich pięciu lat. Niestety aż 52 respondentów z tej 
grupy badawczej nie udzieliło odpowiedzi. Spośród pozostałych 60 podało tylko jeden 
przykład inwestycji. Wśród wymienianych znalazły się: remont infrastruktury w miejscowo-
ści Sielpia (12 respondentów), budowa boisk „orlik” (siedmiu respondentów) czy budowa 
Alei Dębów Katyńskich (siedmiu respondentów). Ponadto 11 respondentów stwierdziło, 
iż gminy nie podejmują żadnych działań z zakresu turystyki. 

Podsumowanie

Powiat konecki jest bardzo zróżnicowany pod względem koncentracji zarówno atrakcji 
turystycznych, jak i zagospodarowania. Najlepiej rozwinięta jest gmina Końskie, będąca 
największą gminą powiatu. Powoduje to, iż na terenie tej gminy znajduje się znacząca 
większość istniejącej w powiecie bazy noclegowej oraz gastronomicznej. Na terenie pozo-
stałych gmin powiatu koneckiego, mimo istniejących walorów, poziom zagospodarowania 
turystycznego jest zdecydowanie niższy. Niskie są również wydatki gmin powiatu konec-
kiego na działania promocyjne. Wynoszą one około 0,2% ogólnej sumy wydatków gminy. 
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Są w powiecie koneckim również takie gminy, które nie przeznaczają żadnych środków 
na działania promocyjne. W obliczu tych faktów nie można bez pewnego sceptycyzmu 
podejść do dokumentów strategicznych istniejących w powiecie koneckim. Sporządzona 
w 2001 roku Strategia Rozwoju Powiatu Koneckiego zakładała rozwój turystyki jako jeden 
z istotnych elementów rozwoju gospodarczego powiatu. Przedstawione w niej zamierze-
nia były bardzo ambitne i zawierały między innymi rozwój zintegrowanej sieci informacji 
turystycznej, obejmującej wszystkie gminy powiatu, oraz rozwój działalności agroturystycz-
nej. Niestety jedyne dwa punkty informacji turystycznej znajdują się w gminie Końskie, 
a działalność agroturystyczną na terenie powiatu prowadzi 19 gospodarstw. Wszystko to 
pozwala stwierdzić, iż władze powiatu koneckiego oraz poszczególnych jego gmin nie 
wykorzystują w pełni posiadanych walorów. 

Podobnego zdania są również mieszkańcy powiatu koneckiego oraz radni i pracownicy 
instytucji samorządowych. Przeprowadzone badania ankietowe wykazały, iż powiat ko-
necki w opinii mieszkańców jest uznawany za atrakcyjny turystycznie, mimo istniejących 
braków w infrastrukturze turystycznej. Co więcej, respondenci zgodnie potwierdzili, iż na 
terenie powiatu powinna się rozwijać turystyka. 

Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły zatem potwierdzić trzy hipotezy. Po pierw-
sze powiat konecki posiada unikalne walory turystyczne, które nie są w pełni wykorzystane. 
Również hipoteza dotycząca opinii mieszkańców, że najważniejszy wpływ na atrakcyjność 
powiatu koneckiego mają jego walory przyrodnicze, została w toku badań potwierdzona. 
Potwierdzenie uzyskała również hipoteza zakładająca, iż mieszkańcy są przekonani 
o atrakcyjności powiatu koneckiego. Natomiast dwie z założonych hipotez zostały w toku 
badań odrzucone: hipoteza dotycząca różnicy w poglądach na temat rozwoju turystyki 
w powiecie między dwoma grupami badawczymi, czyli mieszkańcami oraz radnymi i pra-
cownikami instytucji samorządowych oraz hipoteza zakładająca, iż działania mające na 
celu promocję walorów turystycznych powiatu koneckiego są dla władz lokalnych kwestią 
priorytetową, co wpływa pozytywnie na rozwój turystyki w powiecie. 

Można więc stwierdzić, iż powiat konecki jest miejscem, które posiada wszelkie pre-
dyspozycje do rozwoju turystyki. Niestety w chwili obecnej, zarówno z powodu braku 
zaangażowania, jak i niewiedzy włodarzy poszczególnych gmin, turystyka wciąż pozostaje 
szansą niewykorzystaną.
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Streszczenie

W minionych latach przesunął się ciężar odpowiedzialności za rozwój turystyki w Polsce ze 
szczebla ogólnopaństwowego w kierunku samorządu terytorialnego, który stał się samodzielnym, 
odpowiedzialnym za własne posunięcia podmiotem gospodarującym i zarządzającym gospodar-
ką powiatu, gminy. Artykuł dotyczy możliwości rozwoju turystyki w powiecie koneckim oraz jej 
społeczno-gospodarczego wpływu na powiat. W artykule przedstawiono analizę infrastruktury 
turystycznej powiatu, promocję w gminach należących do powiatu koneckiego oraz znaczenie 
turystyki w strategiach rozwoju powiatu i gmin. Celem przeprowadzonych badań (kwiecień–czer-
wiec 2012) wśród dwóch grup badawczych: (1) mieszkańców oraz (2) działaczy i pracowników 
instytucji samorządowych powiatu jest odpowiedź na pytanie: czy turystyka może być szansą 
rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu koneckiego? 

Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, rozwój turystyki w powiecie, turystyka w gminie 

Abstract

In the past years the responsibility for tourism development in Poland has shifted from the state 
level towards local governments, which has become the independent entity in that matter and 
fully responsible for managing the economy of the county and municipality. The article focuses 
on the development possibilities of tourism in the Końskie county and its socio-economic impact 
on the district. The article presents an analysis of the county’s tourism infrastructure, promotion 
of tourism performed by the municipalities belonging to the district Końskie and the importance 
of tourism in the county development strategies and municipalities. The aim of the study (April–
June 2012) of two research groups: (1) residents and (2) activists and employees of the district 
local government is the answer to the question of whether tourism can be an opportunity for 
socio-economic development of the county Konecki. 

Keywords: local government, the county tourism development, tourism in the municipality 
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ROLA I ZADANIA REGIONALNYCH ORGANIZACJI 
TURYSTYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA 
MAZOWIECKIEGO

THE SIGNIFICANCE AND OBJECTIVES OF A REGIONAL TOURISM 
ORGANIZATIONS. AN EXAMPLE OF MAZOVIA REGION

Wstęp

Znaczenie turystyki jako ważnego czynnika rozwoju regionów i miejscowości w różnym 
stopniu wyraża się w działalności samorządów lokalnych. Poza terenami o tradycyjnie 
wysokiej popularności wśród turystów działania o charakterze strategicznym na rzecz 
rozwoju turystyki zdarzały się stosunkowo rzadko. Przyczyną tej sytuacji jest z jednej strony 
brak przekonania o ekonomicznej skuteczności turystyki jako narzędzia rozwoju, a z dru-
giej – brak modeli organizacyjnych i rozwiązań prawnych sprzyjających takim działaniom. 

W ostatnich latach coraz częściej postrzega się turystykę jako ważny czynnik rozwoju 
kraju i regionów. W Polsce gospodarka turystyczna stanowi istotny sektor gospodarki, który 
już w roku 2006 wytworzył więcej dochodu narodowego (szacunkowo 6,2%) niż rolnictwo czy 
górnictwo1. Świadomość tego faktu powoli przebija się przez tradycyjny system postrzegania 
turystyki jako elementu polityki społecznej państwa. Dlatego też gospodarka turystyczna nie 
zdobyła jeszcze w gospodarce i polityce rozwoju pozycji, jaka odpowiadałaby jej realnemu 
znaczeniu ekonomicznemu2. Jedną z podstawowych przyczyn słabej pozycji turystyki jest 
stopień samoorganizacji przemysłu turystycznego. Należy podkreślić, że większość przed-
siębiorstw turystycznych to firmy małe lub średnie. Sytuacja ta, w połączeniu z przestrzenną 
strukturą turystyki, powoduje znaczne rozproszenie tego sektora.

Regulacje prawne

Istotną zmianą było wprowadzenie w życie Ustawy o Polskiej Organizacji Turystycz-
nej3. Stworzyła ona ramy organizacyjne współpracy jednostek samorządu regionalnego 

1 Ministerstwo Sportu i Turystyki, Raport o stanie gospodarki turystycznej w latach 2004–2006, Warszawa 2008. 
2 M. Kozak, Turystyka: niewykorzystana szansa rozwojowa regionów, „Studia Regionalne i Lokalne” 2010, nr 4 
(42), s. 43–59.
3 Ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej z dnia 25 czerwca 1999r. (Dz. U. z 1999 r., Nr 62 poz. 689 z późn. zm.).
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i lokalnego z przedsiębiorstwami turystycznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi 
partnerami zainteresowanymi rozwojem gospodarki turystycznej. Powstały Regionalne 
Organizacje Turystyczne (ROT), działające zazwyczaj w ramach województw, oraz Lokalne 
Organizacje Turystyczne (LOT), o węższym zakresie terytorialnym. Te właśnie organiza-
cje, w których ważną rolę odgrywa samorząd, stworzyły w latach 2004–2012 strategie 
rozwoju turystyki dla swoich województw. Dokumenty te miały duże znaczenie nie tylko 
jako instrumenty niezbędne dla rozwoju turystyki, ale także wyraz nowego paradygmatu 
rozwoju, odwołującego się do wiedzy, społeczeństwa informacyjnego i usług rynkowych4. 
W dziedzinie turystyki ten nowy paradygmat ilustruje poniższe zestawienie (tabela 1)5.

Tabela 1. Stary i nowy paradygmat turystyki

Dawniej Teraz

Motywacje turysty 3S (ang. sun, sand and sea) – słoń-
ce, piasek i morze

3E (ang. education, excitement, 
entertainment) – edukacja, ekscyta-

cja, rozrywka

Czynniki kulturowe – 
znaczenie w rozwoju

uzupełniające dominujące

Cechy turysty niższe wykształcenie, słaba znajo-
mość języków, brak doświadczenia, 

zamknięcie się w gronie turystów

lepsze wykształcenie, doświad-
czenie w podróżach, otwartość na 

społeczność recepcyjną

Formy turystyki masowa masowa/alternatywna

Polityka turystyczna 
w polityce rozwoju

uzupełniająca jedna z kluczowych narzędzi re-
strukturyzacji i rozwoju (zwłaszcza 

regionalnego i lokalnego)

Główny podmiot państwo biznes, NTO

Przeważający typ 
podróży

package-tour, w pełni zorganizowa-
ny i zaplanowany

zindywidualizowany, bardziej sponta-
niczny, mniej planowany

Zakres turystyki wąski (wypoczynkowa, poznawcza) szeroki (też biznesowa i zakupowa)

Główne funkcje tury-
styki

społeczne, wychowawcze, wypo-
czynkowe, poznawcze

gospodarcze, rozrywkowe, poznaw-
cze, eskapistyczne

System zarządzania 
turystyką

zhierarchizowany, scentralizowany sieciowy, zdecentralizowany

Zakładane czynniki 
rozwojowe

egzogeniczne mieszane, zrównoważone (endoge-
niczne/egzogeniczne)

Typ interwencji publicz-
nej w turystyce

rozwój zasobów/walorów zagospodarowanie turystyczne, 
rozwój produktów

Podstawa promocji zasoby (walory) produkty

Znaczenie ICT 
w planowaniu podróży 
i wyborze ofert

niewielkie dominujące

Źródło: M. Kozak, Turystyka: niewykorzystana szansa rozwojowa regionów, „Studia Regionalne i Lokal-
ne” 2010, nr 4 (42), s. 43–59.

4 G. Gorzelak, Fakty i mity rozwoju regionalnego, „Studia Regionalne i Lokalne” 2009, nr 2 (36).
5 M. Kozak, op. cit., s. 5–27.
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Jednym z istotnych elementów takiego podejścia jest koordynacja działań jednostek sa-
morządowych i ich integracja z działaniami pozostałych interesariuszy działających w ramach 
szeroko pojętej gospodarki turystycznej. Charakterystycznym przykładem takiego układu 
funkcjonalnego w regionie jest Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna (MROT). 
Ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej nakreśliła prawne ramy tworzenia ROT-ów 
i LOT-ów. Regionalne Organizacje Turystyczne stanowią forum współpracy samorządów 
terytorialnych, zawodowych organizacji branżowych i podmiotów gospodarczych działają-
cych w turystyce. Tworzone są na podstawie następujących aktów prawnych i ich zapisów:

 – Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 1999 r., 
Nr 62 poz. 689 z późn. zm.), w szczególności art. 4. 5 (1). W celu wykonania zadania, 
o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, mogą być tworzone Regionalne i Lokalne Orga-
nizacje Turystyczne.

 – Prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z 1990 r.; Nr 14, poz. 86, z 1996 r.; 
Nr 27, poz. 118, z 1997 r.; Nr 121, poz. 769 oraz Nr 106, poz. 668, z 1998 r.).
Regionalne Organizacje Turystyczne tworzy się w celu zapewnienia profesjonalnej 

promocji i rozwoju turystycznego regionu. Powstają one w wyniku suwerennej decyzji 
wszystkich zainteresowanych rozwojem i promocją turystyki podmiotów w regionie; łącząc 
różne podmioty, doświadczenia i interesy, zapewniają bardziej skuteczną i skoordynowaną 
promocję, a także lepsze wykorzystanie rozproszonych dotąd środków promocyjnych. Przy 
niezmienionych nakładach finansowych, w wyniku połączenia dotychczasowych środków, 
rezultaty tej promocji zostają zwielokrotnione. Regionalne Organizacje Turystyczne nie są 
oddziałami Polskiej Organizacji Turystycznej, są natomiast priorytetowym instrumentem 
władz samorządowych.

Regionalna Organizacja Turystyczna jest organizacją współpracy samorządu teryto-
rialnego (zwłaszcza samorządu szczebla wojewódzkiego) i branży turystycznej (szeroko 
rozumianej, ze względu na heterogeniczny charakter gospodarki turystycznej) w zakresie 
promocji obszaru objętego działalnością tej organizacji, jako regionu atrakcyjnego tury-
stycznie w kraju i za granicą. 

Opierając się na art. 4.3 ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz na wymo-
gach Polskiej Organizacji Turystycznej i założeniach tworzenia trójstopniowego systemu 
promocji turystycznej w Polsce (tworzonego od 2000 roku), można stwierdzić, że do 
najważniejszych zadań ROT-u należą: skoordynowanie działań promocyjnych w woje-
wództwie oraz stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej w celu zapew-
nienia kompleksowej informacji o województwie w oparciu o lokalne punkty informacji 
turystycznej, a także włączenie w krajowe rozwiązania systemu informacji turystycznej. 
Jej ważna rola odnosi się również do promocji walorów turystycznych regionu w kraju i za 
granicą, stymulowania tworzenia i rozwoju produktu turystycznego w regionie, jak również 
do inspirowania i pomocy przy tworzeniu Lokalnych Organizacji Turystycznych w regionie 
oraz inicjowania, opiniowania i wspomagania planów rozwoju i modernizacji infrastruktury 
turystycznej. Kolejne zadania wiążą się z doskonaleniem kadr dla potrzeb turystyki oraz 
prowadzeniem badań i analiz marketingowych w dziedzinie turystyki.
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Powstała na podstawie powyższych regulacji prawnych MROT działa w oparciu o wła-
sny statut, który określa strukturę władz, zasady członkostwa, finansowania i prawnych 
ram działania organizacji. Istotne znaczenie ma rozdział drugi statutu, zatytułowany „Cele, 
sposoby działania”. Rozdział ten konkretyzuje i znacznie rozszerza zawarte w ustawie 
zadania organizacji. Zadania, a ściślej cele sprecyzowane w tym rozdziale, wskazują na 
dwa podstawowe założenia działalności MROT-u. Pierwsze to inspirowanie i koordyna-
cja działań jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych i organizacji 
społecznych w celu rozwoju turystyki w regionie zgodnie z założeniami strategii rozwoju 
województwa. Drugie to przyjęcie współczesnych, skutecznych metod rozwoju produktu 
turystycznego i promocji regionu. Omówienie realizacji tych założeń jest zamieszczone 
w dalszej części pracy. Informacje dotyczące struktur mają służyć podkreśleniu przyjęcia 
przez MROT korzystnej struktury funkcjonalnej już na etapie tworzenia zrębów organizacji.

Rycina 1. Schemat organizacyjny Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Źródło: opracowanie własne.

Członkowie Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Jednym z zasadniczych czynników wpływających na zakres i specyfikę działalności 
organizacji jest charakter jej członków. Zgodnie z decyzjami MROT-u podjętymi w 2008 
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roku istnieją następujące kategorie członków zwyczajnych organizacji: Samorząd Woje-
wództwa Mazowieckiego, Samorząd m.st. Warszawy, powiaty, gminy wiejskie, gminy – 
miasta, podmioty gospodarcze, Izby Gospodarcze i inne organizacje prowadzące dzia-
łalność gospodarczą, stowarzyszenia zarejestrowane w KRS (jako Lokalne Organizacje 
Turystyczne), wyższe uczelnie oraz inne podmioty6.

Członkowie MROT-u stanowią zatem wysoce zróżnicowany zbiór instytucji, organi-
zacji, podmiotów gospodarczych, a nawet osób fizycznych. Wśród 82 członków organi-
zacji najliczniejszą grupę stanowią jednostki samorządowe. Największą rolę odgrywa tu 
oczywiście samorząd województwa mazowieckiego. Następnie są to samorządy miast: 
Warszawy, Radomia, Węgrowa, Sierpca, Otwocka i Żyrardowa; gmin: Pułtusk, Szydłowiec, 
Konstancin Jeziorna, Mszczonów, Zwoleń oraz powiatów: płockiego, legionowskiego, 
węgrowskiego i sierpeckiego.

Kolejną, stosunkowo jednorodną grupę członków MROT-u stanowią Lokalne Organiza-
cje Turystyczne. Są to: Kurpiowska Organizacja Turystyczna (Ostrołęka), LOT „Cud nad Wi-
słą 1920 roku” (Ossów/Kobyłka), LOT Północnego Mazowsza (Przasnysz), Nadbużańska 
LOT (Siedlce), LOT Trzech Rzek (Nowy Dwór), LOT „Mazowsze Chopina” (Sochaczew), 
LOT Południowego Mazowsza (Pionki), LOT „Szlak Grunwaldzki” (Łódź), Płocka LOT. 
Mówiąc o Lokalnych Organizacjach Turystycznych, warto podkreślić, że są to organizacje 
o zróżnicowanym zasięgu terytorialnym, powołane do życia w celu tworzenia wspólnych 
produktów turystycznych na swoim terenie. Uczestniczą w nich jednostki samorządu 
terytorialnego, przedstawiciele atrakcji turystycznych, bazy hotelowej i gastronomicznej, 
a także indywidualni przedsiębiorcy, w tym gospodarstwa agroturystyczne. To właśnie 
w Lokalnych Organizacjach Turystycznych powstaje większość regionalnych produktów 
turystycznych, których promocją zajmują się Regionalne Organizacje Turystyczne.

Do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej należą także ważne instytucje 
kulturalne regionu. Są to między innymi: Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum im. 
Jacka Malczewskiego w Radomiu, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w Warszawie, Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” oraz 
Muzeum Wsi Radomskiej. Następna, nieco mniej liczna kategoria członków to branżowe 
organizacje turystyczne, takie jak: Warszawska Izba Turystyki, Polskie Zrzeszenie Hote-
li, organizacje i przedsiębiorstwa turystyczne – Ogólnopolska Spółdzielnia Turystyczna 
„Gromada”, Geovita SA, Biuro „Holiday Travel”, Polskie Stowarzyszenie Pilotów Wycie-
czek Zagranicznych. Do organizacji należą także dwie warszawskie wyższe uczelnie – 
„Almamer” Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych 
oraz Towarzystwo Naukowe Płockie. Do organizacji należy również Mazowieckie Forum 
Oddziałów PTTK.

Jak widać, członkami organizacji są zarówno organizacje i instytucje stricte turystyczne, 
jak i te, które nie mają bezpośredniego związku z gospodarką turystyczną, lecz stanowią 
istotny element tworzenia wizerunku regionu. Stąd też działalność statutowa MROT-u, 

6 Uchwala nr 3/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania MROT z dnia 30 października 2008 roku.
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o której mowa będzie w dalszej części pracy, polega w znacznym stopniu na koordynacji 
i integracji działań partnerów o zróżnicowanym charakterze na rzecz wspólnego celu, tj. 
rozwoju produktu turystycznego i promocji regionu. 

Mówiąc o strukturze funkcjonalnej organizacji, należy pokrótce przedstawić zasady 
finansowe funkcjonowania MROT-u. Zgodnie ze Statutem majątek MROT-u pochodzi 
z następujących źródeł: składek członkowskich i opłat wpisowych, wpływów z działalności 
gospodarczej, dotacji i darowizn, w tym z prowadzenia punktów informacji turystycznej 
i innej działalności statutowej oraz dofinansowania działalności statutowej7.

W praktyce podstawą finansową działalności organizacji są roczne składki członkow-
skie. Największy udział mają tu dwa centralne samorządy regionu, tj. Samorząd Woje-
wództwa Mazowieckiego i Samorząd m.st. Warszawy. Ich składka w roku 2009 wynosiła 
odpowiednio 800 tys. i 400 tys. złotych. Składki innych członków MROT-u są w znacznym 
stopniu zróżnicowane, i tak na przykład składka dla samorządu miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców wynosiła 15 tys. złotych, podczas gdy Lokalne Organizacje Turystyczne 
i inne organizacje działające na zasadzie non profit płaciły 600 złotych rocznie8. Biorąc 
powyższe pod uwagę, narzuca się tu oczywisty wniosek, że podstawą finansową działal-
ności Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej jest składka najważniejszych 
partnerów samorządowych, tj. Samorządu Województwa Mazowieckiego i Samorządu 
m.st. Warszawy. Przez długi okres działalności MROT-u istotnym problemem związanym 
ze strukturą członkostwa organizacji było wyważenie proporcji statutowego działania or-
ganizacji, wynikających z różnic potencjału turystycznego stolicy i województwa. 

Atrakcyjność turystyczna Warszawy i związany z tym ruch turystyczny nie mogą być 
porównywane z potencjałem turystycznym pozostałych części regionu. W początkowym 
okresie działania MROT-u różnice te, wraz z faktem istnienia odrębnych agend samorzą-
du stolicy zajmujących się promocją turystyczną miasta, powodowały istotne trudności 
w skoordynowaniu działań organizacji. Wysiłki władz, a także organizacji członkowskich 
MROT-u, które napotkały pozytywną reakcję turystycznych agend samorządu Warszawy, 
umożliwiły w ostatnich latach prowadzenie korzystnych dla obu stron działań na rzecz 
całościowego rozwoju produktu turystycznego regionu i stworzenia szeregu produktów, 
w których walory i atrakcje turystyczne gmin i mniejszych miast Mazowsza stały się 
istotnym, komplementarnym elementem wspólnego produktu stolicy i regionu. Obecnie 
codzienna współpraca z Samorządem m.st. Warszawy przebiega harmonijnie i ma swój 
wyraz w licznych inicjatywach promocyjnych MROT-u, kierowanych do potencjalnych 
gości Mazowsza i Warszawy. 

Działalność statutowa

Rozwój turystyki w regionie jest niejednokrotnie uważany za uniwersalne lekarstwo na 
wszelkie bolączki natury ekonomicznej lub społecznej. Inwestowanie w sektor gospodarki 

7 Statut MROT, Załącznik do Uchwały nr 20/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. 
8 Uchwala nr 3/2008…, op. cit.
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turystycznej stało się powszechnie stosowanym hasłem różnych kampanii dotyczących 
poprawy sytuacji ekonomicznej krajów i regionów. Faktem jest, że turystyka dla wielu regio-
nów staje się wiodącym sektorem gospodarki9. Niemniej jednak zasadnicze znaczenie ma 
tu proces kontroli i planowego rozwoju tego sektora gospodarki. Obecnie do obowiązków 
gmin i regionów należy tworzenie podstawowych dokumentów planistycznych, w których 
turystyka pełni istotną rolę. Są to dla przykładu: Studia uwarunkowań i kierunków rozwo-
ju, Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, Programy ekorozwoju, a także 
fakultatywnie, lecz coraz bardziej powszechnie Strategie rozwoju turystyki10.

Rozumienie pojęcia strategii rozwoju turystyki zależy między innymi od postrzegania 
roli turystyki w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego11. Na dwie możliwości w tej 
dziedzinie zwracał uwagę Peter Burns12: „turystyka w pierwszym rzędzie” (ang. tourism 
first) – wskazywał on na rolę turystyki przede wszystkim jako czynnika ekonomiczne-
go – oraz „rozwój w pierwszym rzędzie” (ang. development first) – odwoływał się tu do 
wielokierunkowego rozwoju poprzez turystykę. To drugie podejście zakłada drogę budowy 
strategii rozwoju turystyki z uwzględnieniem zasad rozwoju zrównoważonego. Z podobnych 
założeń wywodzi się definicja strategii rozwoju turystyki, przedstawiona przez Zygmunta 
Kruczka i Piotra Zmyślonego13, mówiąca że

(…) strategia rozwoju turystyki to długofalowa koncepcja kształtowania funkcji tury-
stycznej w regionie, wyznaczająca ogólne kierunki i uporządkowane priorytety rozwo-
jowe oraz określająca sposoby i narzędzia ich realizacji. Powinna ona stanowić punkt 
odniesienia wszelkich inicjatyw i wspólnych działań podmiotów w zakresie turystyki.

Jak wspomniano przy omawianiu podstaw prawnych działania MROT-u, jednym z pod-
stawowych zadań organizacji jest realizacja celów nakreślonych w strategii rozwoju 
turystyki w regionie. Trzeba podkreślić, że strategia ta w swych zasadniczych elemen-
tach spełnia kryteria określone w powyższej definicji. Warto tu przytoczyć zamieszczoną 
w planie działalności wizję MROT-u na rok 2015: 

W 2015 roku MROT jest najważniejszą i najsilniejszą organizacją aktywnie i dyna-
miczne działającą na rzecz rozwoju turystyki w województwie mazowieckim. Jest 
„zwornikiem” wszystkich inicjatyw pro turystycznych i podstawowym partnerem dla 
samorządów, branży i organizacji pozarządowych, przede wszystkim LOT-ów, Jest 
podstawowym źródłem informacji o możliwościach rozwoju turystyki i źródłach jej 
finansowania. Jest twórcą systemu i promotorem systemowego podejścia do roz-
woju turystyki w kontekście produktu turystycznego, zasobów ludzkich, marketingu 
regionalnego, przestrzeni turystycznej i wsparcia instytucjonalnego. Jest promotorem 
piękna regionu mazowieckiego, efektywnie promuje walory turystyczne Mazowsza, 

9 Strategie rozwoju turystyki, red. B. Meyer, D. Milewski, PWN, Warszawa 2009.
10 M. Żek, Planowanie strategiczne w turystyce na poziomie lokalny. Projekt „Turyzm dla regionu”, Łódź 2010.
11 Ibidem.
12 P. Burns, Tourism Planning: A third way?, „Annals of Tourism Research” 2004, 31 (1), s. 24– 43.
13 Z. Kruczek, P. Zmyślony, Regiony Turystyczne, Proksenia, Kraków 2010.
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przyczyniając się do wzrostu liczby turystów na Mazowszu. Działa na rzecz powstania 
na Mazowszu Europejskiego Centrum Spotkań.

Strukturę celów strategicznych i operacyjnych w województwie mazowieckim przed-
stawia następująca tabela.

Tabela 2. Struktura celów strategicznych i operacyjnych 

CEL NADRZĘDNY STRATEGII:
ZWIĘKSZENIE ZNACZENIA GOSPODARCZEGO TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE 

MAZOWIECKIM
PIERWSZY 
OBSZAR PRIO-
RYTETOWY: 
PRODUKT TURY-
STYCZNY
Cel strategiczny 1. 
Rozwój oferty 
produktowej inte-
grującej walory tu-
rystyczne regionu 
mazowieckiego, 
dostosowanej do 
potrzeb odbiorców

DRUGI OBSZAR 
PRIORYTETO-
WY: ZASOBY 
LUDZKIE
Cel strategiczny 2. 
Wzmocnienie po-
tencjału ludzkiego 
regionu oraz przy-
gotowanie kadr 
do recepcji ruchu 
turystycznego

TRZECI OBSZAR 
PRIORYTETO-
WY: WSPARCIE 
MARKETINGO-
WE
Cel strategicz-
ny 3. Osiągnięcie 
spójności działań 
marketingowych

CZWARTY 
OBSZAR PRIO-
RYTETOWY: 
PRZESTRZEŃ 
TURYSTYCZNA
Cel strategiczny 4. 
Zrównoważony 
rozwój przestrzeni 
turystycznej na 
terenie całego 
województwa 
mazowieckiego

PIĄTY OBSZAR 
PRIORYTETO-
WY: WSPARCIE 
INSTYTUCJO-
NALNE
Cel strategiczny 5. 
Zbudowanie efek-
tywnego systemu 
instytucjonalnego 
działającego na 
rzecz rozwoju 
turystyki w woje-
wództwie

Cel operacyjny 
1.1. Tworzenie 
nowych produk-
tów turystycznych 
opartych na walo-
rach naturalnych 
i antropogenicz-
nych wojewódz-
twa
Cel operacyjny 
1.2. Poprawa 
jakości funkcjonu-
jących produktów 
turystycznych
Cel operacyjny 
1.3. Rozwój 
programu badań 
w zakresie 
podnoszenia 
jakości produktów 
turystycznych 
województwa

Cel operacyjny 
2.1. Rozwój 
wysoko wykwa-
lifikowanych 
kadr gospodarki 
turystycznej
Cel operacyjny 
2.2. Przygo-
towanie służb 
publicznych oraz 
pracowników 
sektora usług oko-
łoturystycznych 
do obsługi ruchu 
turystycznego
Cel operacyjny 
2.3. Przygotowa-
nie mieszkańców 
województwa do 
recepcji turystów

Cel operacyjny 
3.1. Wykreowanie 
marki wojewódz-
twa mazowiec-
kiego
Cel operacyjny 
3.2. Wdrożenie 
zintegrowanego 
regionalnego sys-
temu informacji 
turystycznej
Cel operacyjny 
3.3. Rozwój 
badań marketin-
gowych

Cel operacyjny 
4.1. Zwiększe-
nie dostępności 
turystycznej 
województwa
Cel operacyjny 
4.2. Zagospodaro-
wanie przestrzeni 
turystycznej woje-
wództwa zgodnie 
z potrzebami 
turystów
Cel operacyjny 
4.3.
Rozwój infrastruk-
tury turystycznej, 
paraturystycznej 
i okołoturystycz-
nej na terenie 
województwa 
mazowieckiego

Cel operacyjny 
5.1. Wzmocnienie 
instytucji, organi-
zacji i podmiotów 
funkcjonujących 
na rynku tury-
stycznym
Cel operacyjny 
5.2. Stworzenie 
platformy wielo-
płaszczyznowej 
trójsektorowej 
współpracy
Cel operacyjny 
5.3. Podniesie-
nie znaczenia 
turystyki jako 
dochodowej 
gałęzi gospodarki 
regionu

Źródło: Strategia rozwoju turystyki województwa mazowieckiego 2007–2013. 
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W opracowanej przez MROT Strategii rozwoju turystyki województwa mazowieckiego 
2007–2013 określono pięć obszarów priorytetowych dla realizacji nadrzędnego celu. 
W każdym z obszarów sformułowane zostały cele strategiczne. Stanowią one odpowiedź 
na kluczowe problemy zidentyfikowane w obszarach. Pokazują jednocześnie, jakie proble-
my w obszarach priorytetowych powinny zostać rozwiązane, aby osiągnąć cel nadrzędny. 
Dla każdego z celów strategicznych wyznaczono cele operacyjne, które zoperacjonalizują 
zapisy celów strategicznych. Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna realizuje 
swe zadania w oparciu o roczne plany operacyjne. Struktura kolejnych planów oparta jest 
na ustalonych w strategii obszarach priorytetowych. Poniżej zostaną omówione przykłady 
zadań realizowanych w ramach działalności statutowej, których wykonanie umożliwia 
osiągnięcie strategicznych i operacyjnych celów strategii.

Obszar priorytetowy „Produkt turystyczny” wskazuje na potrzebę wdrożenia i komercja-
lizacji mazowieckich produktów turystycznych, biorąc przede wszystkim pod uwagę rozwój 
produktów sieciowych: wsparcie merytoryczne w zakresie pakietowania oferty, rozwój 
produktów integrujących ofertę Warszawy i województwa, pozyskiwanie zewnętrznych 
źródeł finansowania rozwoju produktów turystycznych oraz promocję i wparcie sprzedaży. 
Narzędzia temu służące to: seminaria, warsztaty kreatywności, dokumenty strategiczne, 
portal Mazowsze.travel, platforma Cyfrowy Manager. Ciekawe inicjatywy stanowią pro-
jekt integrujący szlaki turystyczne dziedzictwa kulturalnego Mazowsza oraz intensywna 
współpraca z biurami podróży, współpraca z liderami grup produktowych (powołanymi 
w wyniku konsultacji społecznych). 

W zakresie działań produktowych lista „Mazowsze TOP 10” obejmuje następujące 
produkty sieciowe: Mazowsze Chopina – jako najlepiej rozpoznawalny oraz najbardziej 
prestiżowy produkt turystyczny województwa, Mazowiecki Szlak Literacki, Szlak Książąt 
Mazowieckich, Skarbiec Mazowiecki, W kręgu żydowskiego dziedzictwa na Mazowszu, 
Szlakiem Frontu Wschodniego I Wojny Światowej, Mazowsze na Filmowo, Opowieści 
z Narwi, Mazowsze dla Aktywnych, Tajemnicze Mazowsze – tropem legend i dziwów.

Obszar priorytetowy „Rozwój zasobów ludzkich” obejmuje badanie potrzeb szkole-
niowych poszczególnych grup interesariuszy. Wskazuje również na potrzebę realizacji 
projektów szkoleniowych z zakresu wykorzystania nowych technologii marketingu i pro-
mocji w turystyce (w tym e-marketing), kreowania, rozwoju i komercjalizacji produktu 
turystycznego oraz pakietowania oferty, pozyskiwania finansowania zewnętrznego dla 
touroperatorów, a także zintegrowania systemu informacji turystycznej. Kolejne zadania 
w tym obszarze stanowią warsztaty dla samorządów terytorialnych oraz warsztaty w za-
kresie technik sprzedaży i obsługi klienta.

W skład grup szkoleniowych wchodzą: pracownicy samorządów lokalnych, pracowni-
cy informacji turystycznej, członkowie Lokalnych Organizacji Turystycznych, pracownicy 
i menedżerowie biur podroży i touroperatorów, przewodnicy i piloci (szkolenia tematyczne).

W obszarze priorytetowym „Wsparcie marketingowe” znalazły się takie działania, 
jak: prowadzenie badań rynku turystycznego Mazowsza oraz atrakcyjności turystycznej 
i poziomu satysfakcji turystów podczas pobytu na Mazowszu, działalność targowo-wy-
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stawiennicza powiązana z koncepcją promocji konkretnych produktów turystycznych dla 
specyficznych rynków w kraju i za granicą oraz rozwój informacji turystycznej na szczeblu 
regionalnym. Są tu ujęte zarówno obszary informacji cyfrowej – prowadzenie regional-
nego, internetowego systemu informacji turystycznej (Mazowsze.travel) wraz z wersjami 
językowymi, a także informacji analogowej – wyposażenie sprzętowe punktów informacji 
turystycznej oraz standaryzacja centrów IT. 

Działalność wydawnicza obejmuje publikację katalogu produktowego szlaków Mazow-
sza, publikację na nośnikach cyfrowych zawierającą bazę noclegową, centra konferen-
cyjne oraz ośrodki spa i wellness. Włączono tu również katalog prezentujący członków 
MROT-u w wersji online14. Działalność promocyjna dotyczy promocji elektronicznej15, dzia-
łalności w portalach społecznościowych, promocji za pośrednictwem eventów, organizacji 
study tours i press tours, prowadzenia działań PR – między innymi promocji członków 
MROT-u w mediach tradycyjnych i elektronicznych (radio, telewizja, prasa, nowe media).

W obszarze priorytetowym „Przestrzeń turystyczna” realne możliwości działania Ma-
zowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej są ograniczone i sprowadzają się do 
następujących przedsięwzięć: współpraca z PTTK przy znakowaniu nowych szlaków 
rowerowych i wodnych, prowadzenie prac w ramach Kapituły Znaków Drogowych, opi-
niującej projekty dotyczące znakowania dróg i atrakcji turystycznych, realizacja projektu 
„Szlaki turystyczne dziedzictwa kulturalnego Mazowsza”. Obszar priorytetowy „Wsparcie 
instytucjonalne” obejmuje przedsięwzięcia na rzecz stworzenia i rozwoju skutecznej plat-
formy współpracy samorządów lokalnych i przedsiębiorstw turystycznych województwa 
mazowieckiego.

Koncentracja sił i środków MROT-u występuje przede wszystkim w następujących 
działaniach:

 – realizowanie wspólnych działań produktowych, promocyjnych, szkoleniowych, wydaw-
niczych i informacyjnych;

 – prowadzenie działań doradczych i wsparcie merytoryczne w zakresie przygotowania 
projektów turystycznych oraz pozyskiwania środków finansowych na ich realizację;

 – rozwój komunikacji wewnętrznej – imprezy dedykowane, konsultacje prawne i finan-
sowe;

 – organizowanie cyklicznych spotkań w terenie z samorządami i branżą turystyczną;
 – utrzymywanie synergicznych relacji partnerskich z Urzędem Marszałkowskim Mazow-

sza oraz Miastem Stołecznym Warszawa;
 – współpraca z uczelniami wyższymi oraz szkołami średnimi.

Przedstawione wyżej zadania nie stanowią, rzecz jasna, całego zakresu działalności 
statutowej MROT-u. Ilustrują jedynie sposób realizacji podstawowych celów 
organizacji.

14 www.mrot.pl [1.05.2015].
15 www.mazowsze.travel [1.05.2015].
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Podsumowanie

Warunkiem koniecznym realizacji większości zadań w ramach strategii rozwoju turystyki 
województwa jest koordynacja działania podmiotów gospodarczych i organizacji sektora 
turystyki z jednostkami samorządu terytorialnego. Podkreślić tu należy znaczenie integracji 
działań Lokalnych Organizacji Turystycznych, stanowiących jeden z filarów działalności 
MROT-u, z powiatami i gminami. Istotny jest tu fakt, że od 2001 roku w zakres zadań 
własnych gmin została włączona turystyka. Spowodowało to podjęcie przez gminy dwóch 
kategorii zadań: zadania obowiązkowe nałożone przez państwo na gminy na mocy aktów 
prawnych oraz zadania mające zazwyczaj charakter dobrowolny, które w sposób bezpo-
średni i pośredni wpływają na funkcjonowanie gospodarki turystycznej gmin16.

Wśród zadań należących do pierwszej kategorii warto wymienić przede wszystkim 
obowiązki wynikające z ustawy o usługach turystycznych. I tak, samorządy zostały zobli-
gowane do prowadzenia ewidencji obiektów noclegowych niepodlegających kategoryzacji 
(pola biwakowe i inne obiekty, w których są świadczone usługi hotelarskie). Samorządy 
mają prawo do przeprowadzenia kontroli, a nawet zastosowania zakazu wstrzymania 
świadczenia usług. Jak widać, są to konkretne instrumenty oddziaływania organów sa-
morządu lokalnego na jakość usług noclegowych. Warto przypomnieć, że obiekty niepod-
legające kategoryzacji stanowią większość miejsc noclegowych w wielu miejscowościach 
turystycznych. 

Ponadto samorządy lokalne dysponują różnorodnymi instrumentami planistycznymi, 
takimi jak strategie rozwoju społeczno-gospodarczego czy miejscowe plany zagospoda-
rowania przestrzennego. W tej sytuacji jednym racjonalnym sposobem tworzenia i reali-
zacji polityki turystycznej na szczeblu lokalnym i regionalnym staje się integracja działań 
branżowych organizacji przemysłu turystycznego, organizacji turystycznych i podmiotów 
gospodarki turystycznej z jednostkami samorządu terytorialnego. Działalność Mazowieckiej 
Regionalnej Organizacji Turystycznej stanowić może przykład takich działań.

Rozwój i umocnienie pozycji samorządu terytorialnego w Polsce zwiększyło jego rolę 
w kształtowaniu polityki turystycznej na szczeblu lokalnym i regionalnym. Podstawowym 
instrumentem kształtowania i realizacji tej polityki jest współpraca jednostek samorządu 
terytorialnego między sobą, a także różne formy partnerstwa publiczno-prywatnego. 
Podkreślić należy, że taka współpraca w ramach lokalnych i regionalnych organizacji 
turystycznych umożliwia podejmowanie decyzji w oparciu o rzetelną wiedzę o potrzebach 
i oczekiwaniach lokalnych społeczności. 

Podobnie wygląda sprawa wiedzy o stanie i ewentualnych zagrożeniach środowiska 
naturalnego na danym terenie. Te elementy wiedzy, w połączeniu z rzetelną kompetencją 
przedstawicieli branży turystycznej, stwarzają możliwość kształtowania polityki turystycznej 
opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju.

16 J. Drążkiewicz, Miejsce samorządu gminnego w strukturze zarządzania turystyki w Polsce, „Zeszyty Naukowe 
WSE Almamer” 2007, nr 5 (49).
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W polityce turystycznej zrównoważony rozwój powinien uwzględniać nie tylko elementy 
środowiska naturalnego, czynniki ekonomiczne i kulturalne, lecz także aktywny udział 
społeczności lokalnej. Koordynacja działań w ramach Lokalnych Organizacji Turystycz-
nych, których członkami są także miejscowe organizacje społeczne, sprzyja realizacji 
takich założeń. Codzienna współpraca MROT-u i Lokalnych Organizacji Turystycznych 
Mazowsza umożliwia także monitorowanie sytuacji w dziedzinie zatrudnienia w różnych 
miejscowościach i obszarach regionu. Działania intensyfikujące rozwój lokalnych produktów 
turystycznych i działania promocyjne powodujące zwiększenie ilości turystów pomagają 
niejednokrotnie ograniczyć skalę bezrobocia.

Podane tu przykłady to tylko niektóre istotne korzyści wynikające z koordynacji działań 
podmiotów gospodarki turystycznej i samorządów. Jak wynika z przytoczonych wcześniej 
informacji o działaniach operacyjnych MROT-u, system regionalnych organizacji obejmuje 
większość elementów gospodarki turystycznej w regionach. Formy współpracy między 
członkami stale ewoluują i nie wszystkie plany i zamierzenia kończą się sukcesem. 
Niemniej jednak na podstawie doświadczeń ponad 10 lat funkcjonowania organizacji 
można stwierdzić, że koncepcja koordynacji działań samorządów i podmiotów gospo-
darki turystycznej w regionalnych i lokalnych organizacjach turystycznych zdaje egzamin 
w polskiej turystyce.
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Streszczenie 

W polityce ekonomicznej kraju przemysł turystyczny stanowi jeden z najbardziej niedocenianych 
sektorów gospodarki narodowej. Stopniowa zmiana tej sytuacji następuje w wyniku funkcjono-
wania systemu regionalnych i lokalnych samorządowych organizacji turystycznych. Ważny jest 
także wzrost zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego w kreowanie lokalnej polityki 
turystycznej. Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna stanowi ustawowo usankcjono-
waną formę koordynacji działań jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami gospodarki 
turystycznej. Działalność organizacji sprzyja kształtowaniu i realizacji racjonalnej polityki tury-
stycznej regionu Mazowsza.

Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, turystyka, rozwój regionalny, produkt turystyczny

Abstract

In past decades tourism industry has not been properly recognised as an important factor of 
national economy. The situation has been recently changing as a result of the establishment of 
the system of tourist organizations within regional and local governments. The creation of the 
system resulted also  in an increased involvement of local government in creation of tourism 
policy in their respective areas. The Tourist Organization of Mazovia Region (MROT) is legally 
established form of coordination for activities of local government and tourism industry.  MROT’s  
activity contributes the establishment of an efficient tourism policy for the Mazovia Region.  

Keywords: local government, tourism, regional development, tourism product
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CURRENT TRENDS IN CULINARY TOURISM

WSPÓŁCZESNE TRENDY W PODRÓŻACH KULINARNYCH

Introduction

Tourism has become one of the main elements of modern life especially of the afflu-
ent societies. From period to period the number of people who decide to go to diverse 
tourist destinations is increasing. Modern tourism has adopted a specific function of an 
indicator of living standards of particular social groups. As a result, being a complex and 
multifaceted phenomenon, tourism is analysed from many points of view – psychologi-
cal, cultural, sociological and economic. From the economic point of view, tourism is an 
important market product, and the tourism sector is playing an increasingly important role 
in the socio-economic development of many countries and regions of the world. Thanks 
to cultural tourism, crowds of people expand their knowledge, gain new experiences and 
learn about different cultures, traditions and beliefs. 

The main purpose of this article is to identify and analyse the essential trends in modern 
culinary tourism as an integral part of cultural tourism in some English-speaking countries, 
since it can be stated that culinary tourism involves getting to know cultures of other re-
gions “from the inside”. In their discussion, the authors of this article generally focus on 
the identification and analysis of trends in culinary travels to English-speaking countries 
of Europe and North America. It is impossible, however, to discuss all English-speaking 
countries in this context in one article.

The research methodology applied in this article is closely linked with its purposes. 
The preparation of the article was commenced by gathering relevant information, which 
was then subjected to the process of careful assessment and selection. In the course of 
writing this article the methods of descriptive and comparative analysis and the methods 
of induction and deduction were used. The authors also used their own knowledge and 
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observations during visits to village and agriculture museums and some open-air muse-
ums in Poland and food museums of some countries of Northern Europe. The article was 
enriched with the illustrations of selected analysed issues.

The essence of tourism

The concept of tourism evolved along with the development of tourist movement in the 
world. One of the most acknowledged definitions of the concept include the one formulated 
by Walter Hunziker stating that tourism is the sum of the phenomena and relationships 
arising from the travel and stay of non-residents, insofar as they do not lead to permanent 
residence and are not connected with any earning activity. Forty years later the World Tourism 
Organization (UNWTO) defined tourism, mainly for practical purposes and for the purposes of 
statistics, as the whole of activities of persons travelling for leisure, business or other purposes 
and staying no more than 1 year without a break in places outside their usual environment.1

There are certainly many other definitions of tourism but there is no need to quote them. 
The dominating part of definitions of tourism includes the same elements:

 – Tourism occurs in a specific area where tourists are staying.
 – Travellers satisfy higher order needs.
 – Tourism is not related to obtaining employment in tourist destinations.
 – Participation in tourism is a free decision of every person resulting from cognitive, 

holiday and other motivators.2

The development of tourism in the world is the outcome of various changes, e.g. or-
ganizational, technical-technological, political, economic and socio-cultural ones. Tourism 
as a complex phenomenon takes various forms. There are also different motives behind 
taking trips by tourists. Cultural tourism generally ranks among cultural motives. According 
to these motives, there can be distinguished mega-groups of tourism types, among others, 
cognitive tourism. Within the cognitive tourism, in turn, there can be further distinguished 
linguistic, festival and culinary tourism etc.

Various tourist attractions are an important prerequisite determining the development 
of tourism. Natural attractions as well as anthropogenic and cultural attractions, including 
culinary ones located in different regions of the world and towns, make the development 
of tourism possible. Tourists wish to explore new destinations, new cultures, customs and 
culinary traditions in different regions of the country and the world. However, more and more 
often these are the culinary traditions and attractions. The practice of tourism involves a num-
ber of different activities carried out by tourists related to leisure, recreation and education: 
visiting tourist attractions, such as museums and participating in various cultural events.3

1 J.K. Walton, Histories of tourism, [in:] The Sage Handbook of Tourism Studies, eds. J. & M. Robinson, Sage 
Publications, London 2009, pp. 115–129.
2 B. Iwan, Czynniki rozwoju turystyki biznesowej w Polsce, [in:] Turystyka biznesowa. Determinanty rozwoju, 
eds. B. Iwan, M. Kacprzak, Wyd. WSTiJO, Warszawa 2012, pp. 16–17.
3 B. Iwan, Uwarunkowania rozwoju turystyki kulturowej w regionie świętokrzyskim, [in:] Turystyka kulturowa 
a regiony turystyczne w Polsce, eds. D. Orłowski, E. Puchnarewicz, Wyd. WSTiJO, Warszawa 2010, pp. 358–359.
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The essence of culture and cultural tourism 

There exists a close interdependence between tourism and culture. The starting point 
for a proper definition of cultural tourism, which over the course of time has undergone 
modifications and changes, is the concept and essence of culture. Earlier interpretations 
narrowed culture down to the most valuable products of human thought and work. When it 
comes to modern understanding of culture, it is widening significantly its conceptual scope 
including in the definition all its material and spiritual products and human achievements. 
For example, M. Thiem claims that culture should be understood as everything that has 
come into existence from developing, looking after and improving human abilities as well 
as what is typical of the human community in a given region.4

Culture in a broad sense is the subject of research, education and interest of an emotional 
or cognitive kind. Travels to explore cultural heritage, including also culinary heritage of own 
country and other nations, and the events accompanying them are what makes cultural tour-
ism. Tourism as an increasingly popular way of organising/occupying spare time is an element 
of widely understood culture. The relations between tourism and culture are the following:

 – tourism is a function of culture,
 – tourism is a transmission of culture,
 – tourism is an element of culture,
 – tourism is an encounter of culture,
 – tourism is a factor of cultural change.

Armin Mikos von Rohrscheid, in turn, enumerates two features of cultural tourism 
distinguishing it from other types of tourism:
1. The program of cultural tourism must involve cultural content to a large extent.
2. Cultural components in a tourist package are decisive for tourists.5

Accordingly, it can be concluded that cultural tourism is a complex concept and in-
cludes travels to visit monuments, art galleries, museums and other products of human 
thought and work, etc.

Cultural tourism is also well-suited to perform an active role in the process of cultural 
transmission and is a method of getting to know the world. Cultural tourism is also aimed 
to explore the cultural heritage of the communities of visited regions and destinations. 
Mikos von Rohrscheid distinguishes its three types:

 – High culture tourism – involves encounters of participants with the objects of recogni-
sed world or national heritage and with activities or events of high culture. It includes, 
among others, museum, literary and event tourism. To sum up, it can be stated that it is 
a kind of elite tourism. Certain kinds of culinary tourism, such as visiting the museums 
of food and beverages, which is a relatively new trend in international tourism, can be 
classified as high culture tourism. 

4 A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen. Potencjał. Perspektywy, Wyd. GWSHM, Gniezno 
2008, pp. 17–18.
5 B. Iwan, Uwarunkowania rozwoju…, op. cit., pp. 359–361.
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 – Educational tourism – the aim of this type of tourist trips is to broaden the knowledge 
of participants in a particular field or issue. It includes, among others, study, thematic 
and language trips etc.

 – Common cultural tourism is also described as popular cultural tourism. It includes, 
among others, urban, rural-cultural, ethnic, military, cultural-natural pilgrimage as well 
as culinary and regional tourism.6

Culinary tourism also includes many educational elements in its program. Visiting vine-
yards within the scope of enotourism provides new knowledge of viticulture, the process of 
the production of different wines as well as their values and distribution. Likewise brewing 
tourism, visiting breweries and museums situated next to breweries, allows visitors to 
broaden the knowledge of brewing, its tradition etc. Based on the analysis conducted so 
far, it can be concluded that cultural tourism is a crucial element of all three basic types 
of cultural tourism.

Culinary heritage and culinary tourism

Culinary tourism is a specific cultural experience since food produced using traditional 
methods and the entire culinary heritage are important components of cultural heritage 
of regions or countries. Culinary tourism is understood as travels undertaken in order to 
seek and taste (consume) traditional dishes and alcoholic and alcohol-free beverages in 
particular towns, regions of the country or the world. Culinary traditions and thus cuisines 
of particular regions differ in terms of food products preparation technology as well as 
a kind of used food resources, additives and spices. Therefore, the possibility of getting 
to know cultivated customs and the possibilities of consuming and purchasing food pro-
duced according to old recipes are a sought after tourist attraction as such. Desire for 
trying and purchasing authentic food products in particular destinations is more and more 
often a leading motive for making decisions about tourist travel destinations. Authentic 
culinary offers are an important input used in building a brand and promoting particular 
destinations and tourism regions.7

To sum up, it can be stated that millions of tourists in the world are willing to learn new 
and authentic tastes and ways of preparing traditional dishes specific to particular tourist 
destinations. This also resulted in developing new kinds of tourism, i.e. culinary tourism, 
enotourism, brewing tourism and the like.8

The conceptual scope of culinary tourism is quite broad and includes not only travel-
ling to taste traditional dishes and drinks, learn and experience new, unknown tastes and 

6 A. Mikos von Rohrscheidt, op. cit., p. 97; Vide B. Iwan, Wielokulturowość Wyspy Rodos i jej wykorzystanie 
w turystyce, [in:] Homo Viator w świecie spotkania kultur, eds. K. Najder-Stefaniak, J. Wyleżałek, M. Cywińska, 
Wyd. SGGW, Warszawa 2012, p. 130; B. Iwan, Uwarunkowania rozwoju …, op. cit., pp. 362–363. 
7 L. Long, Culinary tourism: A folkloristic Perspective on Eating and otherness, [in:] Culinary Tourism, ed. eadem, 
The University Press of Kentucky, Lexington 2010, pp. 20–52.
8 B. Iwan, Kulturowe uwarunkowania regionalnej kuchni świętokrzyskiej, [in:] Kulturowe uwarunkowania żywienia 
w turystyce, ed. H. Makała, Wyd. WSTiJO, Warszawa 2013, p. 221.
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aromas but also to get to know and experience the entire tangle of culinary heritage and 
related rituals. Culinary tourism, also called gastronomic, is a new trend in the modern 
world and it is winning more and more popularity. Modern travellers, especially more 
conscious and wealthier ones, are seeking new culinary experiences.

Culinary tourism can be practised by:
 – participating in competitions, food festivals and events;
 – looking for gastronomic establishments (e.g. on the Internet) offering regional food and 

drinks; 
 – visiting village, agriculture and food museums;
 – visiting open-air museums where tourists are also offered traditional and regional dishes;
 – travelling along the routes which were delineated mainly on the basis of culinary heritage.

It should be emphasised that dishes and drinks offered while travelling along culinary 
routes should be closely linked with a particular region and made from local food resources. 
Culinary tourism is also a unique cultural experience since food production using traditional 
methods according to local recipes is an element of cultural heritage.

Cultural tourism is related to culinary tourism, as culinary traditions and ways of feed-
ing are related to cultural conditions. Tourists discover new cultures by cultivating culinary 
tourism, finding unknown food products and consuming new dishes. Tourists during the 
culinary trips interact with inhabitants, visit monuments, participate in cultural events.9

Gaining new knowledge and new experiences through consumption and tasting re-
gional dishes and culinary products by tourists is a kind of a modern trend.10 In his article, 
Philip Kotler states that a new characteristic trend among modern consumers is devel-
oping. It consists in the fact that consumers feel the need for an emotional escape from 
everyday life. That is why they enjoy trying unknown culinary dishes, drinks and specific 
local food products (cold meat, ready-made food and the like). This trend is referred to as 
“extraordinary adventures”. Modern tourists – consumers – expect offers which contain 
the promises to experience pleasure and engage their senses, providing an emotional 
springboard from everyday routine.11

Culinary heritage and problems of modern gastronomy  
with the tourist offer

Culinary tourism is closely related to culinary heritage. Culinary heritage is referred to 
as all the farm and food products and dishes and drinks that are characterised by a specific 
quality, traditional methods of production and preparation. These products are typically 
produced on a small scale so locally using specific and traditional technology. Culinary 

9 A. Kowalczyk, Turystyka kulinarna jako element turystyki kulturowej, „Rocznik Naukowy WSTiR” 2008, No. 7, 
p. 22.
10 B. Iwan, Region świętokrzyski i jego tradycje kulinarne, [in:] Gastronomia w ofercie turystycznej regionu, eds. 
Z.J. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska, Wyd. WSHiT, Częstochowa 2010, pp. 182–183.
11 P. Kotler, Marketing, Rebis, Poznań 2005, pp. 53–57.
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heritage as part of cultural heritage should be cultivated and maintained.12 In a similar 
vein, the claim that cultural heritage offers – including also culinary heritage offers – gain 
competitive advantage has also won wide recognition.

Culinary heritage of a particular region or town is also an inspiration for folk artists. 
Thanks to it, many artistic folk bands’ repertoires include performances about baking 
bread, cakes, fermenting cabbage and the like. Literary output of many prominent writers, 
including Nobel Prize winners, also comprises descriptions of different elements of culinary 
heritage. A classic example is The Peasants, the novel by Władysław Reymont. Similarly, 
many English and American writers included descriptions of elements of culinary heritage 
of particular regions in their works.

Culinary tourism provides an opportunity to gain unique culinary experiences. Partici-
pation of tourists in organised events, harvest festivals, local and regional festivals, and 
other tourist events (tourist fairs) where a culinary aspect plays an important role contrib-
utes to the enrichment of tourist experience and their knowledge of culinary heritage of 
a particular destination.13 It should be once again emphasised that apart from natural and 
anthropogenic qualities, culinary heritage is a factor proving the identity of a particular 
tourism region. Apart from admiring landscapes, modern tourists expect an appropriate 
gastronomic offer. Dishes and drinks that are part of culinary heritage are a desired attrac-
tion for tourists looking for non-standard, thus traditional and authentic dishes.

In the modern world, especially in countries with a high level of economic development, 
food distribution is dominated by supermarkets and hypermarkets. They usually offer 
standardised food, similar or identical in the whole world and delivered by food industry con-
cerns while modern consumers – culinary tourists – seek something new and authentic.14 

Modern gastronomy, also the one directed at travellers, has been dominated by fast 
food restaurants and snack bars offering tourists standard dishes at affordable prices. Such 
food is “stuffed” with different chemical additives, improvers and preservatives which are 
not indifferent to human health. The design and decor of chain gastronomic establishments 
are also standardised irrespective of their spacial location.15

Unfortunately, the majority of tourist destinations are dominated by borrowed and cul-
turally unfamiliar gastronomic establishments, such as pizza restaurants, fast food bars, 
such as McDonald’s and Burger King. They are usually visited by local young people as 
well as by less wealthy tourists. However, an increasing number of social groups are boy-
cotting standardised global gastronomy and are seeking original food offer during travels. 
In their search, they are turning to regional cuisine offering dishes prepared according to 
traditional recipes handed down from generation to generation. 

12 K. Bockenhein, Przy polskim stole, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2004, p. 34; G. Russak, H. Hutnikiewicz, 
Rynek żywności naturalnej i tradycyjnej w aspekcie turystyki wiejskiej, [in:] Perspektywy rozwoju oraz promocji 
turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce, Wyd. WSEiP, Kielce 2010, p. 75.
13 Vide B. Iwan, Kulturowe uwarunkowania…, op. cit., pp. 223–224.
14 Global Report on Food Tourism, WTO, Madrid 2012.
15 B. Iwan, Region świętokrzyski…, op. cit., p. 182.
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Food museums 

Many travel agencies offer visits to various types of museums. Tourists are also willing 
to benefit from an opportunity to see museum collections. Museum tourism is classified as 
high culture tourism. In general, museums are an important tourist product because every 
day they are visited by millions of people. Museums, especially the ones with interesting 
collections (exhibits), are one of the factors affecting tourist traffic in English-speaking 
destinations.

Museums devoted to agriculture and food are specific cultural institutions related to 
culinary tourism. It is a relatively new offer for culinary tourists. Tourist trips whose main 
aim is to visit food museums is a relatively new trend in the field of cultural tourism. The 
interest in the museums of village, agriculture and food among tourists is steadily growing.16 
However, it should be stressed that museums of village and agriculture are focused on the 
collection of exhibits related to agricultural production. Visitors can see tools, machines 
and other agricultural equipment there. As for food museums, there are collected exhibits 
related to food products. In this article, the analysis will focus on food museums.

Food museums allow visitors (tourists) to gain additional knowledge about the tech-
nology of food production and its role in the society. These museums allow travellers to 
get to know the origins and history of production development of favourite food products, 
such as chocolate, beer, wine and whiskey. These museums present various types of 
food products. Many food museums operate in English-speaking countries of Europe and 
North America. Educational function of food museums is getting a deeper sense in the 
era of standardisation of food produced on a large scale in transnational companies and 
corporations Visiting food museums is increasingly common phenomenon in the world. 
Museums, including food museums are undoubtedly a tourist attraction and a crucial ele-
ment impacting tourist traffic to tourist destinations.17

The characteristic of selected food museums  
from English-speaking countries in Europe

The Cork Butter Museum in Ireland. Tourists usually start visiting this museum from 
the ground floor where one should first watch the video “From Green to Gold”. The film 
tells the story of how a promoted brand of butter called Kerrygold contributed to the rebirth 
of the dairy industry, including butter industry in Ireland in the 1960s. Visitors can then 
visit (see) the exhibition of traditional tools used for making butter in Ireland, as well as 
watch a short video showing the production of butter on a traditional farm Muckross House 
in Killarney. On the first floor there are also two galleries. The first one shows the develop-

16 P. Ratkowska, T. Jędrysiak, Muzea związane z żywnością jako obiekty kulinarnej turystyki kulturowej. Przegląd 
najciekawszych placówek, [in:] Kulturowe uwarunkowania żywienia…, op. cit., pp. 32–33.
17 T. Jędrysiak, Turystyka muzealna, [in:] Współczesne formy turystyki kulturowej, eds. K. Buczkowska, A. Mikos 
von Rohrscheidt, Wyd. AWF, Poznań 2009, p. 39.
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ment of the city of Cork as an international centre of trade in the early eighteenth century 
and the development of Cork Butter Exchange. The other one concerns butter and Irish 
culture a thousand years ago.18

Figure 1. The Guinness Storehouse
Source: http://europeupclose.com/article/slainte-a-visit-to-the-guinness-storehouse-in-dublin/ 
[10.11.2014].

The museum exhibition in the Guiness Brewery shows not only the technology of 
brewing beer but also the ways of beer promotion over the years. Visitors can also learn 
how to pour a perfect pint and then taste Guiness beer.19

Figure 2. The Old Bushmills Destillery
Source: http://www.blog.cynamon.pl/dzieje-si/54-o-whisky-i-whiskey-rozmowa-z-wawrzycem-
maternickim.html; http://www.milerpije.pl/old-bushmills-distillery.html [10.11.2014].

18 www.corkbutter.museum/file_download/12/PO.pdf [10.11.2014].
19 http://irlandia.wp.pl/wid,11158657,index.html?ticaid=113f1a [10.11.2014].
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The Bushmills Distillery in Northern Ireland is regarded as the oldest whiskey 
manufacturer in the world. It is believed that whiskey has been distilled there since 1276. 
The Bushmills Distillery was formally founded in 1784. The 1930s were the next significant 
stage of the development of this distillery, when a triple distillation of the drink was intro-
duced. Then, in the 1970s peat stopped being used in the malting process. Thanks to it, 
the Bushmills Distillery produces triple-distilled Malt Whiskey. The name of the Bushmills 
Distillery itself comes from the cluster of two words: the “Bush”, which is the name of the 
local river, and “mill”.20

The Bramah Museum of Tea and Coffee. It has a lot of unique exhibits – special cups 
for men with a “moustache-rest” to prevent moustache from getting wet while drinking tea 
and the world’s biggest washing-machine-size kettle. There is also a tea shop where you 
can enjoy traditional English tea. Tea trips around London are an additional attraction.21

Figure 3. Cadbury World
Source: http://www.tripadvisor.co.uk/LocationPhotoDirectLink-g186402-d214033-i72252933-Cadbu-
ry_World-Birmingham_West_Midlands_England.html; http://counteract-magazine.com/2013/09/16/22-
-reasons-why-birmingham-is-great/ [10.11.2014].

Cadbury World – the Museum of Chocolate in Birmingham. The museum is situ-
ated near the centre of Birmingham Cadbury World. Visiting this museum tourists will 
experience a kind of trip from the Aztec Jungle to the world’s biggest Cadbury shop next 
to the museum. In Cadbury World visitors can learn about the history of the company, see 
the process of making chocolate and the like. At a special exhibition they can also learn 
the story of Bournville Village founded for the workers of Cadbury Factory, which is the 
place where Candbury World is now situated. There is also a shop with various types of 
chocolate products where you can enjoy a cup of chocolate drink prepared according to 
the recipe from the seventh century. This recipe was adopted from chefs of Montezuma. 
The ingredients listed in this recipe were the following: cocoa, cinnamon, nutmeg, vanilla, 

20 http://magazynwhisky.pl/destylarnia-bushmills [11.11.2014].
21 http://www.eherbata.pl/forum/index.php?topic=61.0 [11.11.2014].
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honey and chili. An extract of flower petals was also added to this chocolate drink, giving 
it a unique and specific aroma.22

 

Figure 4. The Cider Museum in Hereford
Source: http://www.britevents.com/venues/herefordshire/hereford/cider-museum-and-king-offa-distillery; 
http://krainacydru.pl/content/247-muzeum-cydru.html [10.11.2014].

The Cider Museum is located almost in the centre of Hereford and contains a unique 
collection of machines used for producing cider (scratters, presses, mills), bottles, archival 
photos and posters, and also traditional dishes and crystal for drinking cider. The Cider 
Museum has two floors and a basement. The interior of the building has kept the climate 
of the old cider factory. On the ground floor there is a cinema where films about local pro-
ducers of cider are shown. On the walls there are charts describing the process of cider 
production, starting from pressing apples till fermentation. It is interesting that in the past 
cider was served in large wooden cups or dishes made of large cow horns. In the Cider 
Museum there is also a horse or stone mill, i.e. the mill for crushing apples (see the picture 
on the right) as well as modern machines for harvesting apples.

In the basement there is an exhibition showing the process of producing so-called spar-
kling cider, which is cider with “bubbles”. Travellers can also see the collection of bottles 
for bottling and storing cider. In the basement another tourist attraction is exhibited – so 
called press room where there is an exhibition of old presses used for crushing apples. 
Every year in October the Cider Museum organises the Cidermaking Festival.23 One of 
the food museums in English-speaking countries in Europe is the International Museum 
of Wine, Desmond Castle, Kinsale, Cork County, Ireland.

Food museums in many European countries is a sign of society caring to preserve their 
culinary heritage as an integral part of their cultural heritage. Culinary travel for modern 
tourists is an opportunity to increase their knowledge and culture.24 Museum tourism plays 
an important role in education of particular societies in the subject of cultural heritage. 

22 http://www.emito.net/turystyka/inne_ciekawe_obiekty/muzeum_czekolady_cadbury_world_487992.html 
[5.12.2014].
23 http://krainacydru.pl/content/247-muzeum-cydru.html [5.12.2014].
24 Z. Kruczek, P. Litwicka, Ocena atrakcyjności turystycznej Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, [in:] Tury-
styka kulturowa…, op. cit., p. 11.
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Tourists wish to explore the history of local communities and show an interest in learning 
about production methods of favorite foods in of the past time.25 

Domestic and foreign tourists, visiting museums of food in the UK and Ireland, that are 
English speaking countries in Europe, have the opportunity to learn about traditional and 
contemporary methods of preparation and serving of food and drink – whiskey, beer, cider, 
chocolate, coffee, tea and butter. The added value of this kind of tourism is learning about 
the culinary heritage, as well as learning about the material culture and the enrichment 
of specific terminology of different areas of production of foods exhibited in museums.

The discussed museums in English speaking countries in Europe, present collections 
on various products. They share a common idea, however, that is preservation and con-
servation of cultural heritage.

Concluding the discussion on food museums in Europe, it is clear that the most in-
teresting offer for tourists provide Cadbury World and Hereford Cider Museum in UK. In 
addition to museum exhibits, these institutions present the history of specific products on 
movies, organize tasting of their products, organize festivals and other events promoting 
cultural heritage of their regions.

Examples of food museums in the USA

Figure 5. The SPAM Museum in Austin
Source: http://astriasuparak.com/2008/08/29/your-town-inc/spam_museum; http://digitalmastery.com/
visiting_the_sp [5.12.2014].

The SPAM Museum in Austin. The exhibits of the Spam Museum are connected with 
the history of SPAM, the first tinned meat which did not need to be refrigerated, created 
in the 1930s. Thanks to it, during the Second World War and other military expeditions 
American soldiers received SPAM as food provisions. Tourists visiting this museum can 
gain knowledge of the production of SPAM, its ingredients and the like.26

25 Vide D. Orłowski, M. Woźniczko, Kaszubski Park Etnograficzny i jego rola w upowszechnianiu kuchni regio-
nalnej wśród turystów, [in:] Turystyka kulturowa…, op. cit., p. 63.
26 http://kultura.newsweek.pl/parada-bezguscia,29215,1,1.html [5.12.2014].
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Figure 6. The Culinary Arts Museum at Johnson & Wales University
Source: http://lifeat55mph.blogspot.com/2011/05/culinary-arts-museum-in-providence.html; http://www.
boston.com/lifestyle/food/gallery/7historickitchens [5.12.2014].

The Culinary Arts Museum at Johnson & Wales University. In this museum there 
are exhibitions presenting historical kitchen design of American homes, a variety of food 
packaging, photographs, cookbooks, etc. In the Culinary Arts Museum travellers can learn 
about sample advertising campaigns of American cuisine etc.27

The Burnt Food Museum in Arlington. The Museum of Burnt Food in Darlington, 
USA is quite original. In the Museum of Burnt Food there are exhibitions of thousands of 
burnt food products. One of the museum activities is publishing, which involves hundreds 
of publications on the historical and contemporary issues related to food and culinary tour-
ism. In the Museum of Burnt Food there are over 49,000 exhibits of burnt food products 
and dishes. It should be emphasised that the museum also has a Research Department 
in which studies on different methods of burning food are carried out. The staff have pub-
lished over 90 books and 850 articles on burning and scorching food.28

27 http://fitocracy.blogspot.com/2013/03/lets-go-to-providence-ri.html; P. Ratkowska, T. Jędrysiak, op. cit., 
pp. 35–39.
28 http://zalajkowane.pl/top-10-najdziwniejszych-kolekcji-swiata [5.12.2014]; P. Ratkowska, T. Jędrysiak, op. cit., 
pp. 35–39.
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Figure 7. The Burnt Food Museum
Source: http://www.burntfoodmuseum.com; http://www.boston.com/yourtown/arlington/gallery/BurntFo-
odMuseum [5.12.2014].

Figure 8. The National Mustard Museum in Middleton
Source: http://host.madison.com/news/local/middleton-s-national-mustard-museum-shrinking/article
_4837d87a-57b0-5eb5-b81b-7501dd765129.html; http://onwisconsin.uwalumni.com/features/spreading-
-the-love [6.12.2014].

In the National Mustard Museum in Middleton tourists can see and buy various types 
of mustard from many countries. Since 1991 National Mustard Day, organised by this 
museum, has been celebrated on the first Saturday in August. The Mustard Museum 
is located in the town of Mount Horeb in the State of Wisconsin. The collection of the 
museum includes over 440 jars of mustard, bottles and tubes from all the 50 States of 
America and over 60 countries. There is also a collection of historical materials on mus-
tard – recipes, its history and advertising etc. There are also regular thematic exhibitions 
devoted to, among others, the history of mustard, its use in medicine as well as mustard 
geographical quiz.29

29 http://roleski.pl/pl/info/o_musztardzie/33 [6.12.2014].
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Among many food museums in the USA, there can be enumerated:
 – American’s Ice Cream and Dairy Museum, Medina;
 – Marion Wyandot Popcorn Museum, Ohio;
 – The Museum of the American Cocktail in New Orleans.

In Canada the Chocolate Museum in New Brunswick is popular with visitors.
Comparison of the activities of food museums in the US and Canada, indicates that 

the most interesting cultural proposals for tourists and visitors offers the Culinary Arts 
Museum in Providence USA. In addition to the thousands of exhibits, this facility also 
conducts research and publishing activities. As a result, the culinary heritage of USA is 
promoted and preserved them for future generations. There is also a varied offer provided 
by Mustard Museum in Midleton USA (exhibition and sale of various mustards, organizing 
the National Mustard Day and quizzes etc.).

Literary tourism

Literary tourism is a characteristic trend of modern travels, also in English-speaking 
countries. It is ranked as high culture tourism. Travels along literary routes are also a kind 
of educational tourism and some of its forms can be regarded as hobby tourism. Cultural 
tourism and its integral part, i.e. literary tourism, are an interdisciplinary phenomenon 
involving many fields of the arts, and they concern different types of travellers with differ-
ent needs and motivation.

Literary tourism is an exceptional travel involving the space described in literary output 
and places of living (destinations), working and residing of artists, biographical museums, 
monuments, cemeteries and other buildings connected with the lives and work of writers 
and poets. Literary tourism is related to searching for the real places described in literary 
works, walking the same paths as characters, as well as comparing literary scenes with 
reality. Events such as Days of Books and urban literary games are the complement of 
“literary” travels. 

Biography tourism is a special part of cultural tourism. Its goal is to travel along the 
routes of eminent personalities, and sometimes also for educational purposes. The routes 
of writers and poets are the most frequently chosen to be followed by tourists.30 Literary 
and biographical tourism are also in many ways related to culinary tourism. On the bio-
graphical and literary routes there are gastronomic establishments (restaurants, cafés, 
pubs) offering dishes and drinks characteristic of a particular period, town and region 
where writers and poets or the characters of their works lived and stayed.

A relatively new trend within literary tourism is travelling related to non-fiction literature 
that is based on travelogues, letters from travels, diaries, reports and journals. In this 
case, tourists travel along the routes described by travel originators or follow the routes 

30 M. Wawrzyniak, Czytanie miasta – idea produktu turystyki literackiej na przykładzie Łodzi, „Turystyka Kulturowa” 
2010, No. 3, http://www.turystykakulturowa.org/pdf/2010_03_02.pdf [6.12.2014].
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of famous travellers. Being guided by their own interests, tourists prepare for their travels 
substantially and personally choose a theme and tourist route they wish to follow.31

Generalisations and conclusions

The main objective of this article is to present the characteristics and analysis of the 
major trends of modern culinary tourism in English-speaking countries.

Tourism has become one of the main elements of the lifestyle of modern societies. 
Thanks to tourism, the interpenetration of cultures, systems of values and social conducts 
takes place. Different tourist attractions are the factor determining the development of 
tourism. More and more frequently these are culinary attractions since culinary heritage 
is an important element of cultural heritage.

Culinary tourism is travelling whose aim is to get to know new culture, so to speak, 
“from the inside”.

However, an increasing number of social groups are boycotting a standardised global 
gastronomy, especially fast food restaurants, searching for an authentic food offer. Modern 
travellers, especially well-educated and more affluent ones, are looking for new adventures 
and culinary experiences. Thanks to it, culinary tourism understood as travelling in order 
to seek and taste regional dishes and drinks is growing.

Museums devoted to food are specific cultural institutions related to culinary tourism. 
They are a relatively new offer for culinary tourists. The interest of culinary tourists in 
food museums is growing consistently. Many of such museums have already operated in 
English-speaking countries of Europe and North America. In this article, selected food mu-
seums of European and non-European English-speaking countries have been presented.

“Food is one of the fastest growing interests of modern tourists” – these are the words 
of the Manifesto of the International Culinary Tourism Association.
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Abstract

Various natural and anthropogenic attractions are factors determining the development of tourism. 
Increasingly, these are the culinary attractions. Culinary tradition is an important part of the cultural 
heritage. Culinary travel is an opportunity to acquire a unique cultural experience. Culinary tourism 
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can be shortly defined as travel to learn about other cultures “by the cuisine”. Travel for exploring 
the culinary heritage of our country and culinary heritage of other nations – create culinary tourism. 
Specific cultural institutions related to culinary tourism are food museums. The study provides 
an overview of selected food museums in some countries of the English-speaking countries.

Keywords: cultural tourism, culinary tourism, culinary heritage, trends in tourism, food museums

Streszczenie

Czynnikami determinującymi rozwój turystyki są różnorodne atrakcje turystyczne – naturalne 
i antropogeniczne. Coraz częściej są to atrakcje kulinarne. Tradycje kulinarne są ważnym elemen-
tem dziedzictwa kulturowego. Podróże kulinarne są okazją zdobywania unikalnych doświadczeń 
kulturowych. Turystykę kulinarną najkrócej można określić jako podróże w celu poznawania innych 
kultur „od kuchni”. Podróże służące poznawaniu własnego dziedzictwa kulinarnego i dziedzictwa 
kulinarnego innych narodów tworzą turystykę kulinarną. Specyficznymi instytucjami kulturalnymi 
związanymi z turystyką kulinarną są muzea żywności. Opracowanie zawiera charakterystykę 
wybranych muzeów żywności w niektórych państwach obszaru anglojęzycznego.

Słowa kluczowe: turystyka kulturowa, turystyka kulinarna, dziedzictwo kulinarne, trendy w tu-
rystyce, muzea żywności
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STRUKTURA POPYTU NA USŁUGI PRZEDSIĘBIORSTW 
GASTRONOMICZNYCH W CZASIE WYJAZDÓW TURYSTYCZNYCH

THE STRUCTURE OF FOODSERVICE COMPANIES DEMAND DURING 
TOURIST TRIPS

Wstęp

Kontekst, w jakim funkcjonuje współczesny konsument w ciągu ostatnich dekad (roz-
wój cywilizacyjny, globalizacja, przyspieszenie tempa życia, inwazja nowych produktów 
i wzorców zachowania oraz zmiana sytuacji ekonomicznej i socjodemograficznej w kraju), 
powoduje przekształcenia ogólnego modelu konsumpcji, w tym serwicyzację konsumpcji. 
Zjawisko to przejawia się szybkim rozwojem konsumpcji usług, które mają coraz większy 
udział w konsumpcji ogółem1.

Rozwój usług gastronomicznych i turystycznych w Polsce jest ściśle ze sobą powią-
zany. Pomiędzy gastronomią a turystyką tworzy się sprzężenie zwrotne2. Rozwój tury-
styki i gastronomii jest ściśle związany z ewolucją transportu i rozwojem gospodarczym, 
które doprowadziły do powstania nowego przemysłu – turystyki3. Dzięki jej rozwojowi 
i zwiększonej liczbie turystów odwiedzających Polskę, jak również turystów krajowych 
powstają nowe miejsca pracy w gastronomii. To z kolei zachęca turystów do odwiedzania 
miejsc o rozwiniętej infrastrukturze, między innymi gastronomicznej. Przedsiębiorstwa 
gastronomiczne odgrywają istotną rolę w rozwoju miasta czy regionu. Badania wskazują, 
że sektor usług związanych z gastronomią może mieć duże znaczenie dla gospodarki 
miasta4. Warto podkreślić, że oferta gastronomiczna jest bardzo ważna w postrzeganiu 
ogólnej atrakcyjności miasta czy regionu. Zjawisko to dotyczy przede wszystkim dużych, 
ale i mniejszych miast. Warto podkreślić, że definicja turystyki przyjęta przez UNWTO 
(United Nations World Tourism Organization), która mówi, że: „turystyka obejmuje ogół 
czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub 
innych (np. religijne, odwiedziny u krewnych i znajomych) nie dłużej niż rok bez przerwy 

1 E. Babicz-Zielińska, R. Zabrocki, Zachowania konsumentów na rynku wybranych form usług żywieniowych, 
„Handel wewnętrzny” nr 6, 2006 s.50 , numer specjalny, czerwiec; M. Boguszewicz-Kreft, Usługi jako wiodący 
sektor współczesnej gospodarki, „Handel Wewnętrzny” 2003, nr 4–5, s. 31–35.
2 E. Kwiatkowska, Usługi gastronomiczne a rozwój turystyki w Polsce, [w:] Rozwój turystyki w warunkach Unii 
Europejskiej, red. W. Cabaj, J. Felczek, Wyd. WSEiP, Kielce 2009, s. 67–69.
3 T. Knowles, Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią, tł. G. Górska, PWE, Warszawa 2001, s. 21.
4 N. Au, R. Law, Categorical classification of tourism dining, „Annals of Tourism Research” 2002, 29 (3), s. 819–833.
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poza swoim codziennym otoczeniem”, zwraca uwagę na związek między hotelarstwem 
i gastronomią a turystyką, mianowicie na konieczność stworzenia bazy zapewniającej 
gościom odpowiednie warunki pobytu oraz wszelkiego rodzaju rozrywki.

Okazuje się, że dla współczesnego turysty bogata oferta gastronomiczna to już nie 
tylko dodatek do wakacji, ale także wymóg wpływający na ogólną satysfakcję z wyjazdu5.

Celem opracowania jest przedstawienie charakterystyki przedsiębiorstw gastronomicz-
nych w Polsce w ostatnich latach oraz roli, jaką odgrywają w turystyce, a także wykazanie 
na podstawie badań własnych, że wyjazdy turystyczne i podróże są ściśle powiązane 
z korzystaniem z usług gastronomicznych.

Usługi przedsiębiorstw gastronomicznych w turystyce

We współczesnym świecie rynek usług związanych z czasem wolnym i rekreacją pełni 
ważne zadanie, ponieważ zaspokaja zmieniające się potrzeby konsumentów. Zjawisko to 
odnosi się zarówno do ludzi bogatych, jak i biednych, oferta na rynku usług turystycznych 
i gastronomicznych jest bowiem różnorodna. Obecnie usługi turystyczne i gastronomiczne są 
ogólnie dostępne i powszechne. Należy pamiętać, że w każdym, nawet najbardziej rozwiniętym 
kraju, pewien procent społeczeństwa nie korzysta z tych usług lub czyni to niezmiernie rzadko.

Wśród czynników rozwoju tych usług można wyróżnić między innymi: wzrost realnych 
dochodów ludności, wzrastający standard życia, wydłużanie się przeciętnego czasu trwania 
życia, rozwój urbanizacji, motoryzacji, rozbudowę miast, zmieniający się styl życia, wydłu-
żanie się czasu wolnego6. 

Coraz częściej zwraca się uwagę na wzrost dochodów, które konsumenci wydają 
na usługi związane z wypoczynkiem, rozrywkami, podróżami i gastronomią. W latach 
1999–2013 zaobserwowano tendencję wzrostu udziału wydatków na usługi w ogólnej 
liczbie wydatków polskich gospodarstw domowych. Analizując strukturę wydatków z do-
mowego budżetu polskich gospodarstw domowych w ostatnich latach, można stwierdzić, 
że rośnie popyt na usługi związane z czasem wolnym, czyli między innymi na usługi tury-
styczne i gastronomiczne. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że Polacy 
wydają więcej na przyjemności – rozrywkę, kulturę, wakacje i usługi w przedsiębiorstwach 
gastronomicznych. Na przykład wydatki na rekreację i kulturę w 2013 roku były wyższe 
o 151,61% w porównaniu z rokiem 1999. Natomiast wydatki na restauracje i hotele w 2013 
roku wzrosły o 72,97% w porównaniu z 1999 rokiem. Obserwuje się również dynamiczny 
wzrost wydatków na transport – 16,6% wzrost wydatków z domowego budżetu polskich 
gospodarstw domowych w 2013 roku w porównaniu z 1999 rokiem. 

Analizując uwarunkowania podażowe rozwoju rynku usług turystycznych i gastro-
nomicznych, obserwuje się zmiany struktury ich potencjału. Zachodzą zmiany struktury 

5 M. Bartkowska, Podróże kulinarne Polaków, „Raport 2014. Rynek Gastronomiczny w Polsce” 2014, numer 
specjalny „Nowości Gastronomicznych”, s. 28–31.
6 E. Kwiatkowska, G. Levytska, Rynek usług gastronomicznych w Polsce na początku XXI wieku, „Ekonomika 
i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2009, nr 74, s. 91–103.
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rodzajowej i podmiotowej. Nastąpiły przesunięcia proporcji między potencjałem gastronomii 
otwartej i zamkniętej oraz zmiany proporcji między sektorem publicznym i prywatnym. 

Z analizy danych GUS wynika, że w Polsce najwięcej funkcjonuje barów i punktów 
gastronomicznych, jednak ich liczba w ostatnich latach sukcesywnie maleje. Maleje 
również liczba stołówek. Dane GUS, jak i obserwacje rynkowe wskazują, że najlepiej 
funkcjonującym segmentem branży gastronomicznej są restauracje. Wzrost w tym sek-
torze jest stały i intensywny, a dynamika zmian w badanym okresie wskazuje, że w roku 
2013 (w porównaniu z 2000 rokiem) liczba restauracji wzrosła o 98,8%, natomiast liczba 
pozostałych placówek badanych przez GUS spadła. Strukturę placówek gastronomicznych 
według danych GUS w roku 2013 przedstawiono w tabeli 1.

Warto zaznaczyć, że do roku 2008 następował coroczny wzrost liczby wszystkich 
placówek gastronomicznych z wyjątkiem stołówek. W roku 2008 odnotowano przyha-
mowanie dynamiki wzrostu ogólnej liczby placówek gastronomicznych. Należy zwrócić 
uwagę, że następuje wyraźne zahamowanie przyrostu „prymitywnych” typów placówek 
gastronomicznych (punkty gastronomiczne, bary), a na znaczeniu zyskują restauracje. 

Z analizy danych GUS wynika, że najwięcej przedsiębiorstw gastronomicznych znajduje 
się w województwie mazowieckim, a następnie małopolskim i śląskim. Również w wo-
jewództwie mazowieckim znajduje się najwięcej restauracji. W tabeli 2 przedstawiono 
liczbę placówek gastronomicznych oraz przychody z ich działalności według województw.

W większości województw w latach 2010–2013 odnotowano wzrost zarówno ogólnej 
liczby placówek gastronomicznych, jak i restauracji. W sześciu województwach odnoto-
wano spadek ogólnej liczby placówek gastronomicznych, ale już tylko w czterech spadek 
liczby restauracji. Największy spadek ogólnej liczby placówek gastronomicznych w roku 
2013 (w porównaniu z rokiem 2010) odnotowano w województwie lubuskim (20,54%), 
lubelskim (15,13%), warmińsko-mazurskim (10,59%) i podlaskim (9,88%). W badanym 
okresie najwięcej restauracji przestało funkcjonować w województwie łódzkim (25,44%) 
i lubuskim (14,95%). Można przypuszczać, że przestały funkcjonować te przedsiębior-
stwa, które nie miały dobrych konceptów biznesowych i nie wytrzymały presji konkuren-
cji, ponieważ analizując sprzedaż z działalności gastronomicznej, w badanym okresie 
tylko w dwóch województwach nastąpił spadek sprzedaży w roku 2013 w porównaniu 
z 2010 – były to województwa lubuskie i opolskie. W pozostałych 14 województwach 
w roku 2013 sprzedaż była wyższa niż w roku 2010, a najwyższy wzrost zaobserwowano 
w województwie pomorskim (51,33%), świętokrzyskim (40,10%), dolnośląskim (35,46%) 
i małopolskim (30,26%).

Najwięcej placówek gastronomicznych w 2013 roku, według danych zawartych w Rocz-
nikach Statystycznych GUS dla poszczególnych województw, było w województwie mazo-
wieckim, i to tutaj najwięcej było restauracji, a przychody z działalności gastronomicznej 
były najwyższe7. W 2008 roku funkcjonowało w województwie mazowieckim 800 restau-
racji, czyli o 16,6% więcej niż w roku poprzednim. 

7 Rocznik Statystyczny Województw, GUS, Warszawa 2010, 2011, 2012, 2013.
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Jak wynika z danych GUS, przychody ogółem z działalności gastronomicznej w roku 
2013 w porównaniu z rokiem 2000 wzrosły o 67,09%, a w porównaniu z rokiem 2010 – 
o 18,53%. Najbardziej dynamicznie rosną przychody z produkcji gastronomicznej. Przy-
chody z działalności gastronomicznej są największe w województwie mazowieckim. 
W roku 2013 sprzedaż z działalności gastronomicznej w mln złotych w województwie 
mazowieckim wynosiła 5172,9 mln złotych i stanowiła 33,57% ogólnej sumy sprzedaży 
w Polsce. Na drugim miejscu pod względem wielkości sprzedaży znajduje się wojewódz-
two dolnośląskie. Dokładne dane o przychodach z działalności gastronomicznej w Polsce 
przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela 3. Przychody z działalności gastronomicznej w Polsce w latach 2000–2013

Wyszczególnienie 2000 2005 2010 2013

Dynamika 
zmian 

2013/2000
(w %)

Dynamika 
zmian 

2013/2010
(w %)

Przychody ogółem z dzia-
łalności gastronomicznej 
w mln zł

15 381 17 681 21 683 25 701 +67,09 +18,53

Przychody z produkcji ga-
stronomicznej 7 740,5 9 646,7 15 022,0 18 661 +141,08 +24,22

Przychody ze sprzedaży 
towarów, w tym alkoholi 
i papierosów

6 967,0 7 449,1 6 043,2 6 452 -7,4 +6,76

Przychody z pozostałej 
działalności 673,5 584,8 617,6 588 -12,7 -4,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Roczników Statystycznych GUS 2000, 2005, 2010, 
2013.

Usługi gastronomiczne najintensywniej rozwijają się w dużych miastach, takich jak 
Warszawa, Kraków, Wrocław, ale podobną tendencję obserwuje się również w mniejszych 
miastach8.

Warto podkreślić, że pozytywnym czynnikiem wpływającym na perspektywę rozwoju 
przedsiębiorstw gastronomicznych jest wzrost liczby turystów zagranicznych odwiedzają-
cych Polskę9. Liczba turystów zagranicznych korzystających z bazy noclegowej turystyki 
w roku 2013 w porównaniu z rokiem 2010 wzrosła o 26,79%10. Również pozytywny wpływ 
na rozwój przedsiębiorstw gastronomicznych w Polsce ma krajowy ruch turystyczny. Pola-
cy coraz częściej podróżują, a w czasie podróży chętnie korzystają z usług oferowanych 
przez przedsiębiorstwa gastronomiczne11. 

8 E. Gheribi, Konsument i przedsiębiorstwo na rynku usług gastronomicznych, Black Unicorn, Jastrzębie Zdrój 
2013.
9 J. Frontczak, Gastronomia na prostej – gdzie jesteśmy, trendy, nastroje, Food Business Forum, Warszawa 2014.
10 Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 2000, 2004, 2008, 2012, 2013.
11 E. Gheribi, op. cit.; I. Kowalczuk, Specyfika zachowań turystów na rynku usług gastronomicznych, „Problemy 
Turystyki i Rekreacji” 2013, nr 3, s. 63–76.
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Najwyższy wskaźnik intensywności ruchu turystycznego notowany jest w wojewódz-
twach: małopolskim, zachodniopomorskim, pomorskim i dolnośląskim. Natomiast najwyż-
szy wskaźnik gęstości ruchu w 2013 roku odnotowany był w województwach: małopolskim, 
śląskim, dolnośląskim, pomorskim i mazowieckim12.

Analizując zmiany w strukturze rodzajowej turystycznych obiektów zbiorowego za-
kwaterowania, odnotowano dynamiczny wzrost liczby hoteli (w 2013 roku w porównaniu 
z 2000 rokiem – wzrost o 128,03%) oraz liczby miejsc noclegowych w hotelach (2013/2000 
– wzrost o 119,35%), natomiast spadek liczby pensjonatów (2013/2000 – o 24,94%), 
domów wycieczkowych (2013/2000 – spadek o 73,18%), schronisk (2013/2000 – spadek 
o 27,71%), kempingów (2013/2000 – spadek o 24,56%), pól biwakowych (2013/2000 – 
spadek o 44,84%) i ośrodków wczasowych (2013/2000 – spadek o 49,6%). 

Również w przypadku obiektów noclegowych następuje spadek obiektów świadczących 
usługi o niskiej jakości, a na znaczeniu zyskują obiekty świadczące usługi na wyższym 
poziomie.

12 GUS, US w Rzeszowie, Turystyka w 2013 r., Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2014.
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Jak wynika z danych Instytutu Turystyki, z roku na rok rośnie liczba turystów, którzy 
deklarują, że podczas krajowych długo- i krótkookresowych wyjazdów turystycznych 
spędzają czas w kawiarniach i restauracjach. W 2008 roku 15% badanych, o 2% więcej 
niż w roku 2007, deklarowało, że spędza czas w kawiarniach i restauracjach podczas 
krajowych długookresowych wyjazdów turystycznych. Natomiast podczas krajowych 
krótkookresowych wyjazdów turystycznych deklarację taką złożyło 11% badanych w 2008 
roku, co było również o 2% więcej niż w 2007 roku13.

Z analizy budżetów gospodarstw domowych za lata 2000–2013 wynika, że wydatki 
ogółem na restauracje i hotele w badanym okresie wzrosły o 264,32%.

Z badań przeprowadzonych przez GUS wśród polskich gospodarstw domowych wy-
nika, że korzystanie z usług restauracji i kawiarni jest jednym z ulubionych sposobów 
spędzania czasu wolnego przeznaczonego na wypoczynek, i to niekoniecznie łączącego 
się z wyjazdem i noclegiem poza miejscem zamieszkania14. W 2013 roku w stosunku do 
poprzedniego badania z roku 2012 dla wyjazdów krajowych długookresowych wzrosła 
popularność spędzania czasu w restauracjach (z prawie 19% do 22%)15. W przypadku 
wyjazdów zagranicznych można zauważyć podobną tendencję jak dla wyjazdów krajowych 
długookresowych – tutaj również wzrosła popularność spędzania czasu w restauracjach 
(z ponad 24% do ponad 33%).

Z badania zrealizowanego przez Citybell Consulting oraz ARC Rynek i Opinia wynika, 
że aż 89% respondentów zadeklarowało, że wyjeżdżając na wakacje wypoczynkowe 
na terenie Polski, zdarza się im odwiedzać restauracje serwujące kuchnię regionalną, 
a 84% – karczmy16. Z badań Kowalczuk wynika, że turyści, podobnie jak ogół populacji, 
najczęściej korzystają z oferty restauracji17.

Materiał i metody

Obiektem zainteresowania w badaniu własnym byli konsumenci na rynku usług ga-
stronomicznych w wieku 25–45 lat, mieszkający w aglomeracji warszawskiej. Z da-
nych GUS-u wynika, że w Warszawie znajduje się największa liczba przedsiębiorstw 
gastronomicznych, a województwo mazowieckie ma największy udział w przychodach 
z działalności gastronomicznej ze wszystkich województw, co wskazuje na to, że konsu-
menci wydają tutaj najwięcej pieniędzy. Poza tym w Warszawie powstają nowe trendy, 
które następnie przenoszone są poprzez naśladownictwo do stolic innych województw 
i mniejszych miast. 

Materiał empiryczny uzyskano metodą ilościową – badania ankietowego z wykorzy-
staniem kwestionariusza samodzielnie wypełnianego przez respondentów oraz metodą 
jakościową – obserwacji uczestniczącej i pogłębionych wywiadów grupowych. Badanie 

13 www.intur.com.pl [15.01.2010].
14 GUS, US w Rzeszowie, Turystyka w 2013 r., op. cit.
15 Ibidem.
16 M. Bartkowska, op. cit. 
17 I. Kowalczuk, op. cit. 
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ilościowe przeprowadzono w latach 2006–2008 wśród 500 mieszkańców aglomeracji 
warszawskiej, którzy deklarowali korzystanie z usług oferowanych przez przedsiębiorstwa 
gastronomiczne. W kwestionariuszu zawarte były pytania zamknięte, ze skalowanymi 
odpowiedziami.

Badana populacja była celowa i składała się z kobiet i mężczyzn w wieku 25–45 lat, 
mieszkających w aglomeracji warszawskiej. Kobiety stanowiły 62% badanych, a męż-
czyźni – 38%. 

Najliczniejszą grupę stanowili respondenci w wieku poniżej 30 lat (57%), następnie 
w grupie wiekowej 30–34 lata znalazło się 15% badanych, w grupie wiekowej 35–39 – 
12%, i w grupie powyżej 39 lat – 16%. Średnia wieku badanych to 31 lat, a mediana – 30. 
Świadczy to o tym, że w badanej próbie wraz z wiekiem maleje chęć korzystania z usług 
gastronomicznych, co potwierdzają prowadzone obserwacje i przeglądy innych badań.

Wyniki badań

Badania wskazują, że wyjazdy turystyczne i podróże są ważną okazją sprzyjającą 
korzystaniu z usług gastronomicznych. Deklarowała tak blisko połowa respondentów.

Ze względu na płeć badanych zauważono, że kobiety nieznacznie częściej niż mężczyź-
ni wskazywały, że korzystają z usług gastronomicznych w czasie wyjazdów turystycznych 
i podczas podróży. Analizując ulubione sposoby spędzania czasu wolnego przeznaczo-
nego na wypoczynek w polskich gospodarstwach domowych w 2013 roku według płci, 
zauważono, że kobiety nieznacznie częściej niż mężczyźni wskazywały na korzystanie 
z usług restauracji i kawiarni.

Ciekawe spostrzeżenia odnotowano w wyniku analiz uwzględniających wiek badanych. 
Zauważono, że młodsi respondenci częściej niż starsi deklarowali, że korzystają z usług 
gastronomicznych podczas wyjazdów turystycznych i podczas podróży. Najmniej (41,5%) 
spośród respondentów w wieku 30–34 lat deklarowało, że korzysta z usług gastronomicz-
nych w czasie wyjazdów turystycznych. Natomiast najstarsi (w wieku 40–45 lat) najrzadziej 
(38,7%) deklarowali, że korzystają z usług gastronomicznych podczas podróży (tabela 
5). Natomiast z badań GUS-u wynika, że korzystanie z usług kawiarni i restauracji jako 
sposób spędzania czasu wolnego było najczęściej wskazywane przez osoby w wieku 
20–24 lata, a następnie przez osoby w wieku 15–19 lat i 25–44 lat18. 

18 GUS, US w Rzeszowie, Turystyka w 2013 r., op. cit.
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Tabela 5. Najczęściej deklarowane w opinii badanych okazje sprzyjające korzystaniu z usług gastrono-
micznych z uwzględnieniem płci i wieku (%)

Wyszczególnienie Ogółem
Płeć Wiek

Kobiety Mężczyźni 25–29 30–34 35–39 40–45

Spotkania ze znajomymi 68,6 68,6 68,6 81,7 66,1 49,2 47,5

Wyjścia spontaniczne, bez okazji 48,2 47,7 48,9 57,2 46,6 36,1 32,5

W czasie wyjazdów turystycznych 47,6 48,7 45,7 51,9 41,5 47,5 43,7

Podczas podróży 46,2 47,1 44,7 51,0 44,9 39,3 38,7

Okazje służbowe 22,4 18,3 29,2 21,1 25,4 22,9 21,2

Po powrocie z pracy – szybka 
przekąska 16,4 14,4 19,7 19,1 16,1 14,7 10,0

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Zauważono, że ze względu na poziom wykształcenia respondenci z wykształceniem 
wyższym (magisterskim) częściej niż pozostali deklarowali, że korzystają z usług gastro-
nomicznych w czasie wyjazdów turystycznych. Znacznie rzadziej taką deklarację skła-
dali respondenci z wykształceniem zawodowym. Spośród badanych z wykształceniem 
zawodowym zaledwie 27,6% deklarowało, że wyjazd turystyczny sprzyja korzystaniu 
z usług gastronomicznych. Podobną zależność zaobserwowano w badaniach GUS-u. 
Respondenci z wykształceniem wyższym częściej niż pozostali deklarowali, że korzystanie 
z usług kawiarni i restauracji jest sposobem spędzania czasu wolnego19.

Zauważono również, że respondenci z niższym wykształceniem rzadziej deklarowali 
korzystanie z usług gastronomicznych podczas podróży niż respondenci z wykształce-
niem wyższym.

Na tej podstawie można sądzić, że wyższy poziom wykształcenia związany jest z wyż-
szym poziomem uzyskiwanych dochodów, a te przyczyniają się do możliwości częstszego 
korzystania z wyjazdów turystycznych i podróżowania, a w rezultacie do korzystania w tym 
czasie z usług gastronomicznych (tabela 6).

Badania Instytutu Turystyki wskazują, że respondenci z wyższym poziomem wy-
kształcenia są grupą najliczniej uczestniczącą w krajowych wyjazdach długoterminowych 
(pięć dni i dłużej, w 2008 roku – 49,6%), w krajowych wyjazdach krótkoterminowych (do 
czterech dni, przynajmniej jeden nocleg, w 2008 roku – 29,8%)20. Z badań GUS-u z 2013 
roku wynika, że osoby z wyższym wykształceniem stanowiły najliczniej uczestniczącą 
grupę w krajowych wyjazdach krótkoterminowych (34,4%).

19 Ibidem.
20 www.intur.com.pl [15.01.2010].
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Tabela 6. Najczęściej deklarowane w opinii badanych okazje sprzyjające korzystaniu z usług gastrono-
micznych w zależności od wykształcenia badanych (%)

Wyszczególnienie Ogółem

Wykształcenie

Zawodowe
Średnie 
w tym 

techniczne

Wyższe lic/
inż.

Wyższe 
mgr

Spotkania ze znajomymi 68,6 55,2 67,6 72,5 69,6

Wyjścia spontaniczne, bez okazji 48,2 44,8 42,0 50,0 53,4

W czasie wyjazdów turystycznych 47,6 27,6 44,3 46,1 53,9

Podczas podróży 46,2 37,9 45,4 45,1 48,7

Okazje służbowe 22,4 6,9 12,5 18,6 35,6

Po powrocie z pracy – szybka 
przekąska 16,4 13,8 25,0 12,7 10,5

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Odnotowano, że badani mieszkający w miastach aglomeracji warszawskiej częściej 
niż pozostali bywali w lokalach gastronomicznych podczas podróży (50,9%). Natomiast 
w czasie wyjazdów turystycznych częściej z usług gastronomicznych korzystali miesz-
kańcy stolicy (49,3%) (tabela 7). W badaniach Instytutu Turystyki zauważono, że badani 
zamieszkujący miasta ponad 500 tys. są grupą najliczniej uczestniczącą w krajowych 
wyjazdach długookresowych (pięć dni lub dłużej, w 2008 roku – 49,1%)21. 

Tabela 7. Najczęściej deklarowane w opinii badanych okazje sprzyjające korzystaniu z usług gastrono-
micznych w zależności od miejsca zamieszkania badanych (%)

Wyszczególnienie Ogółem
Miejsce zamieszkania

Warszawa Miasto 
w aglomeracji

Wieś 
w aglomeracji

Spotkania ze znajomymi 68,6 70,6 64,1 60,6

Wyjścia spontaniczne, bez okazji 48,2 49,3 47,2 39,4

W czasie wyjazdów turystycz-
nych 47,6 49,3 42,4 45,4

Podczas podróży 46,2 44,9 50,9 45,4

Okazje służbowe 22,4 22,1 20,7 30,3

Po powrocie z pracy – szybka 
przekąska 16,4 14,7 16,9 33,3

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

21 Ibidem.
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Zaobserwowano, że wyjazdy turystyczne są ważną okazją sprzyjającą korzystaniu 
z usług gastronomicznych, niezależnie od liczby osób w gospodarstwie domowym. Zauwa-
żono, że nieznacznie rzadziej deklarowali taką opinię respondenci tworzący dwuosobowe 
gospodarstwa domowe. 

Zauważono natomiast, że podczas podróży częściej korzystają z usług gastronomicz-
nych respondenci z dwuosobowych gospodarstw domowych (48,0%) i samotnie gospo-
darujący (47,9%) niż z wieloosobowych gospodarstw domowych (tabela 8). 

Tabela 8. Najczęściej deklarowane w opinii badanych okazje sprzyjające korzystaniu z usług gastrono-
micznych w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym (%)

Wyszczególnienie Ogółem
Liczba osób w gospodarstwie domowym

1 2 3 4 5

Spotkania ze znajomymi 68,6 82,6 66,4 72,4 57,1 62,0

Wyjścia spontaniczne, bez okazji 48,2 51,0 51,9 44,0 43,7 51,7

W czasie wyjazdów turystycz-
nych 47,6 47,9 45,4 48,6 49,1 48,2

Podczas podróży 46,2 47,9 48,0 45,8 43,7 41,3

Okazje służbowe 22,4 28,5 26,3 22,9 11,6 20,6

Po powrocie z pracy – szybka 
przekąska 16,4 14,3 17,7 20,1 12,5 17,2

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Dostrzeżono, że korzystanie z usług gastronomicznych w czasie wyjazdów turystycz-
nych determinowane było przez liczbę posiadanych dzieci. Respondenci bez dzieci częściej 
deklarowali, że korzystają z usług gastronomicznych w czasie wyjazdów turystycznych niż 
posiadający dzieci, przy czym posiadający troje i więcej dzieci najrzadziej tak deklarowali.

Korzystanie z usług gastronomicznych podczas podróży najczęściej deklarowali re-
spondenci nieposiadający dzieci (48,9%), a najrzadziej – posiadający troje i więcej dzieci 
(22,2%) (tabela 9). 
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Tabela 9. Najczęściej deklarowane w opinii badanych okazje sprzyjające korzystaniu z usług gastrono-
micznych w zależności od liczby posiadanych dzieci (%)

Wyszczególnienie Ogółem
Liczba posiadanych dzieci

bez dzieci jedno dwoje troje 
i więcej

Spotkania ze znajomymi 68,6 78,6 55,9 44,6 11,1

Wyjścia spontaniczne, bez okazji 48,2 53,7 33,3 41,9 33,3

W czasie wyjazdów turystycz-
nych 47,6 48,6 46,4 44,6 44,4

Podczas podróży 46,2 48,9 41,6 41,8 22,2

Okazje służbowe 22,4 23,7 22,6 14,8 33,3

Po powrocie z pracy – szybka 
przekąska 16,4 18,3 14,2 10,8 11,1

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Zauważono, że poziom dochodów istotnie wpływa na deklarowane korzystanie z usług 
gastronomicznych w czasie wyjazdów turystycznych. Odnotowano, że najczęściej re-
spondenci z dochodami powyżej 4 tys. zł deklarowali, że wyjazdy turystyczne są okazją 
sprzyjającą korzystaniu z usług gastronomicznych. Najrzadziej deklarację taką składali 
respondenci z najniższymi dochodami (poniżej 1 tys. zł).

Podobną zależność odnotowano w przypadku korzystania z usług gastronomicz-
nych podczas podróży. Zauważono, że wraz z wysokością dochodów wzrasta odsetek 
respondentów deklarujących, że korzystają z usług gastronomicznych podczas podróży 
(tabela 10).

Tabela 10. Najczęściej deklarowane w opinii badanych okazje sprzyjające korzystaniu z usług gastrono-
micznych w zależności od poziomu dochodów netto w zł/osobę (%)

Wyszczególnienie Ogółem
Dochody

poniżej 
1 tys. zł

1000–
1999

2000–
2999

3000–
3999

powyżej 
4 tys. zł

Spotkania ze znajomymi 68,6 65,8 64,5 70,0 77,0 76,7

Wyjścia spontaniczne, bez okazji 48,2 52,6 43,9 49,2 66,7 46,7

W czasie wyjazdów turystycz-
nych 47,6 28,9 46,8 45,0 57,8 60,0

Podczas podróży 46,2 36,8 43,4 43,3 51,1 65,0

Okazje służbowe 22,4 2,6 15,2 16,7 55,5 50,0

Po powrocie z pracy – szybka 
przekąska 16,4 10,5 18,9 15,0 15,5 13,3

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.
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Podsumowanie

Jak wynika z analizy danych ze statystyki krajowej i badań własnych, między usługami 
turystycznymi i gastronomicznymi występuje sprzężenie zwrotne. Polscy konsumenci 
na początku XXI wieku częściej podróżują w celach turystycznych i częściej korzystają 
z usług gastronomicznych. Jest to związane ze zmianami makro- i mikroekonomicznymi. 
Polscy konsumenci są coraz lepiej wykształceni, osiągają wyższe dochody i chętniej 
przeznaczają większy procent środków na usługi związane z czasem wolnym, takie jak 
turystyka i gastronomia. Dostrzec można, że pomimo zróżnicowanej sytuacji demogra-
ficzno-społeczno-ekonomicznej polskich gospodarstw domowych konsumenci są coraz 
bardziej wymagający i poszukują ofert o wysokim standardzie usług. Zjawisko to dotyczy 
zarówno placówek gastronomicznych, jak i obiektów noclegowych. 

Warto podkreślić, że obecnie turystyka i gastronomia coraz rzadziej są traktowane 
w kategorii dobra luksusowego. Postępująca zmiana nawyków konsumpcyjnych oraz 
dywersyfikacja ofert powoduje, że niski poziom dochodów nie wyklucza uczestnictwa 
w rynku usług turystycznych i gastronomicznych. Wyjazdy turystyczne krótko- i długo-
okresowe, krajowe i zagraniczne oraz podróże sprzyjają korzystaniu z usług oferowanych 
przez przedsiębiorstwa gastronomiczne. W perspektywie czasu wszystko wskazuje, że 
usługi oferowane przez przedsiębiorstwa gastronomiczne będą się cieszyły coraz więk-
szym zainteresowaniem. Nie będzie to wynikało tylko z chęci spożywania posiłków poza 
domem, ale przede wszystkim z chęci spędzania czasu wolnego w tych miejscach. Lokale 
gastronomiczne, zwłaszcza restauracje i kawiarnie, coraz częściej są miejscami, gdzie 
Polacy przenoszą dużą część swojego życia społecznego.
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Streszczenie

Rozwój usług gastronomicznych i turystycznych w Polsce jest ściśle ze sobą powiązany. Pomiędzy 
gastronomią a turystyką tworzy się sprzężenie zwrotne. Dzięki rozwojowi turystyki i zwiększonej 
liczbie odwiedzających Polskę turystów jest potrzeba stworzenia nowych placówek w sektorze ga-
stronomicznym. To z kolei zachęca turystów do przyjazdów do miejsc o rozwiniętej infrastrukturze, 
między innymi gastronomicznej. Z badań wynika, że Polacy coraz częściej podróżują w celach 
turystycznych i coraz częściej korzystają z usług gastronomicznych. Blisko połowa konsumentów 
usług gastronomicznych w aglomeracji warszawskiej deklarowała, że wyjazdy turystyczne i po-
dróże są okazją sprzyjającą korzystaniu z usług gastronomicznych. Wzrost realnych dochodów 
ludności, wzrastający standard życia, zmieniający się styl życia i wydłużanie się czasu wolnego 
będą w dalszym ciągu wpływać na rosnący popyt na usługi turystyczne i gastronomiczne. 
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa gastronomiczne, turystyka, czas wolny

Abstract 

The development of food services and hospitality services in Poland is compactly related. Mutual 
relations take place between the food services and the tourism. Thanks to the development of 
the tourism and to accelerated number of visiting Poland, as well as by internal tourists, it has 
stimulated the creation of new food and drink places. This in turn encourages tourists to arrive in 
places with fully developed infrastructure among other things food services. According to research, 
it results that Poles more often travel in tourist aim sand more often take advantages of food 
services. Near the half of consumers of food services in Warsaw agglomeration declared that 
tourist trips and journeys were a favorable opportunity for using of food services. The increase 
of real incomes of the population and living standard, changes in the lifestyle and lengthen of the 
free time still will influence on the growth of demand on tourism and food services.
Keywords: gastronomic enterprises, tourism, leisure time 
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HALINA MAKAŁA
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

ATRAKCYJNOŚĆ DZIEDZICTWA KULINARNEGO PODLASIA

ATTRACTION CULINARY HERITAGE OF PODLASIE

Wstęp

Turystyka pełni ważną rolę w procesie przekazu kultury i dziedzictwa kulturowego. 
Dzięki niej dochodzi do specyficznych interakcji między turystami i mieszkańcami okre-
ślonego obszaru, do wzajemnego przenikania kultur, systemów wyznawanych wartości 
oraz postaw społecznych. 

Tradycje kulinarne, a w związku z tym kuchnie regionalne, różnią się między sobą 
rodzajem stosowanych surowców i dodatków, a także technologią przyrządzania potraw 
i napojów. Znaczenie kulturowego dziedzictwa kulinarnego jest doceniane przez wiele 
regionalnych placówek gastronomicznych i gospodarstw agroturystycznych, serwujących 
tradycyjne potrawy przygotowywane według dawnych, sprawdzonych receptur.

Gastronomia stanowi jeden z podstawowych elementów obsługi ruchu turystycznego, 
ponieważ zapewnia możliwości wyżywienia osobom przebywającym poza domem. Pro-
dukty i potrawy tradycyjne oraz regionalne województwa podlaskiego, które odznaczają 
się prostotą, a zarazem różnorodnością, oryginalnością, a także bogactwem smaków, 
w ofercie gastronomicznej zajmują pozycję szczególną i są jedną z atrakcji turystycznych 
i kulinarnych tego regionu1.

Celem niniejszej pracy jest charakterystyka oraz analiza dziedzictwa kulinarnego Pod-
lasia. W opracowaniu podjęto próbę wskazania ważniejszych kulturowych uwarunkowań 
i specyfiki kuchni tego regionu, zaprezentowano regionalne potrawy i tradycyjne produkty 
żywnościowe jako potencjał turystyczny. 

Wybrane potrawy Podlasia

Dziedzictwo kulinarne stanowi znakomite narzędzie promocji regionu, budowania 
satysfakcji turystów, ich doświadczeń i doznań. Chęć zasmakowania potraw kulinarnych 
coraz częściej staje się motywem przewodnim podejmowanych podróży turystycznych. 
Unikatowość dań, ich regionalna specyfika, a także bogactwo smaków i aromatów stanowi 
najwyższą, autentyczną i wyjątkową wartość dla niektórych turystów. Wiedza dotycząca 

1 W. Kurek, Turystyka, PWN, Warszawa 2008, s. 35–42.



Halina Makała82

dorobku kulinarnego pokoleń, smak tradycyjnych produktów, potraw coraz bardziej intry-
guje i dominuje podczas uprawiania turystyki. 

Województwo podlaskie jest uznawane za region, który posiada jedną z ciekawszych 
kuchni regionalnych w Polsce i równocześnie należy do obszarów o dużym potencjale 
dla rozwoju turystyki kulinarnej. Podlaskie jest województwem najbardziej zróżnicowanym 
w Polsce pod względem etnicznym i kulturowym. Wynika to przede wszystkim z wie-
lokulturowości obszaru, na którym na przestrzeni wieków funkcjonowały obok siebie 
i przenikały się wzajemnie różne grupy etniczne, takie jak: Białorusini, Tatarzy, Romowie, 
Litwini, Rosjanie, Ukraińcy, Niemcy i Żydzi. Z bogatej historii tego regionu, którą współ-
tworzyły mniejszości narodowe i etniczne zamieszkujące te tereny, wyrosła wspaniała 
kultura, która stanowi atrakcję turystyczną, urozmaiconą przez różnorodność wyznaniową 
zamieszkującej tu ludności, tj. wyznania ewangelickie, staroobrzędowe, greckokatolickie, 
rzymskokatolickie, prawosławne, mojżeszowe oraz islam. Zróżnicowanie kulturowe zna-
lazło też odzwierciedlenie w kuchni tego regionu2.

Podlasie to nie tylko region Polski o wielowiekowej i wielokulturowej tradycji, przesiąk-
niętej szacunkiem do ciężkiej pracy, ludzi i historii. To także doskonała kuchnia, która łączy 
w sobie prostotę, różnorodność i bogaty smak, czym zjednała sobie popularność zarówno 
w Polsce, jak i poza jej granicami. Kuchnia tego regionu jest wynikiem kulinarnych doświad-
czeń wielu pokoleń różnych grup etnicznych, które zamieszkiwały ten region przez stulecia. 
To tutaj krzyżowały się bowiem kulinarne wpływy kuchni wielu narodów, dzięki którym 
potrawy sporządzane na Podlasiu mają tak wyjątkowy i niespotykany gdzie indziej smak. 
Najprzeróżniejsze zupy, mięsa, ciasta czy napoje alkoholowe potrafią rozsmakować w sobie 
nawet najwybredniejszych smakoszy z najbardziej odległych regionów Polski i Europy3. 

Na tradycję przyrządzania podlaskich potraw wpływ miało połączenie rodzimej kuchni 
polskiej z kuchnią państw ościennych. Litwini przywieźli w polskie strony kartacze, chłodnik 
po litewsku, kindziuk, soczewiaki oraz sękacz. Rosjanie w kuchni Podlasia pozostawili 
kwas chlebowy oraz bliny, natomiast Tatarzy zadomowili w tejże kuchni między innymi 
pierekaczewnik, czeburaki i kołduny. Żydzi ubogacili kuchnię białasem, czyli drożdżówką 
z cebulą posypaną makiem. Najbardziej kaloryczna była kuchnia Białorusinów, czyli pie-
rogi z przeróżnym nadzieniem, wareniki oraz potrawy, których podstawą są ziemniaki, na 
przykład placki ziemniaczane. 

Potrawy charakterystyczne dla tego regionu mogą się wydawać dość skromne. W głów-
nej mierze są one bowiem oparte na ziemniakach, mące, kaszach, jajach, warzywach oraz 
owocach lasu. Jednak pomimo pozornej prostoty często potrawy te wyróżnia bogactwo 
smaków. Na bazie ziemniaków powstają w tym regionie takie dania, jak: babka ziemnia-
czana, kiszka ziemniaczana, placki ziemniaczane, kartacze, rejbak czy soczewiaki. 

2 E. Czarnecka-Skubina, J. Grochowicz, E. Koniuch, Wpływ różnych narodów na kuchnię podlaską i jej atrak-
cyjność turystyczną, [w:] Turystyka kulturowa a regiony turystyczne w Polsce, red. E. Puchnarewicz, D. Orłowski, 
Wyd. WSTiJO, Warszawa 2010, s. 181–199.
3 K. Gajdka, Z. Widera, Lokalne specjały kulinarne jako element strategii promocyjnych regionów, Śląska Or-
ganizacja Turystyczna, Katowice 2007, s. 7.
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Babka ziemniaczana jest to typowa potrawa kuchni osób ubogich. Pierwotnie podsta-
wowymi jej składnikami były tylko tarte ziemniaki i smażona słonina. Później do jej przy-
rządzania zaczęto wykorzystywać mąkę, jaja, boczek, a nawet grzyby. Przy przygotowaniu 
babki ziemniaczanej, jako elementy wzbogacające smak, współcześnie wykorzystuje się 
wędliny, ser podpuszczkowy oraz cebulę4.

Potrawą ziemniaczaną charakterystyczną dla Podlasia jest kiszka ziemniaczana. Jej 
podstawowymi składnikami są: ziemniaki, słonina, sadło lub podsmażony boczek oraz 
przyprawy. Tak przygotowaną masą wypełnia się jelita wieprzowe, a następnie poddaje 
pieczeniu. Kiszkę ziemniaczaną można spożywać na zimno bądź na gorąco. Kiszka oraz 
babka ziemniaczana cieszą się tak dużym uznaniem wśród turystów, że raz do roku, na 
przełomie maja i czerwica, w Supraślu pod Białymstokiem organizowane są Mistrzostwa 
Świata w Pieczeniu Kiszki i Babki Ziemniaczanej.

Kolejną potrawą typową dla kuchni podlaskiej, do przygotowania której wykorzystuje 
się ziemniaki, są kartacze. Są to kluski o nieco wydłużonym kształcie. Do przygotowania 
ciasta na kartacze wykorzystuje się w takiej samej proporcji ziemniaki ugotowane i su-
rowe (starte i odsączone) oraz w niewielkiej ilości mąkę ziemniaczaną, czasem jeszcze 
mąkę pszenną. Następnie kartacze nadziewane są farszem z mielonego mięsa baraniego 
lub wieprzowego i cebuli. Ugotowane kartacze podaje się najczęściej z dodatkiem pod-
smażonej słoniny5. Ziemniaki są też podstawą ciasta o nazwie rejbak. Przed wypiekiem 
składniki takie jak: surowe tarte ziemniaki, kasza manna (około połowa masy ziemniaków) 
oraz wcześniej przygotowane skwarki z cebulą wyrabia się oraz przyprawia do smaku.

Potrawą na bazie ziemniaków, wywodzącą się z ziem leżących na pograniczu polsko-li-
tewskim, są soczewiaki. Dawniej, ze względu na pracochłonność, potrawę tę najczęściej 
przygotowywano zimą, właśnie wtedy bowiem gospodynie miały więcej czasu. W wersji 
uboższej soczewiaki to rodzaj bułeczek z ciasta ziemniaczanego, nadziewanych mielo-
nymi nasionami soczewicy. Do farszu dodaje się podsmażoną cebulę wraz z boczkiem. 
Soczewiaki spożywa się na ciepło (bezpośrednio po upieczeniu) lub odgrzane na patelni. 
Mogą one być traktowane jako paszteciki i podawane z czerwonym barszczem. Oprócz 
tych tradycyjnych soczewiaków, na bazie ciasta ziemniaczanego na Suwalszczyźnie, 
w niektórych punktach gastronomicznych można spotkać naleśniki z farszem z soczewicy, 
które również określa się mianem soczewiaków.

Obok ziemniaków do podstawowych produktów żywnościowych Podlasia zalicza się 
chleb, który niegdyś wypiekany był w każdym gospodarstwie domowym. Każda gospo-
dyni stosowała nieco odmienny skład recepturowy, inny czas fermentacji oraz inny piec 
chlebowy, w którym prowadzono wypiek. Wypieki różniły się kwasowością, smakiem czy 
aromatem. Dawniej chleb przygotowywano tylko z mąki żytniej pochodzącej z własnego 
gospodarstwa. Pieczony był na liściach tataraku, dębu lub kapusty w specjalnych piecach 
chlebowych lub tak zwanych duchówkach. Do wypieku pieczywa stosowana jest aktu-

4 A. Sieczko, Kuchnia Podlasia w świetle badań Koła Naukowego Dietetyków, Agro-Smak, Białystok 2010, s. 55.
5 A. Sieczko, Edukacyjny charakter polskich kuchni regionalnych, Agro-Smak, Łomża 2010, s. 66.
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alnie, obok mąki żytniej, także mąka pszenna (w proporcji pół na pół) bądź sama mąka 
pszenna z dodatkiem otrąb. Coraz częściej wypiek chleba na liściach tataraku prowadzi 
się w gospodarstwach agroturystycznych, jako wzbogacenie oferty turystycznej. Pojawiają 
się również próby jego wypieku w ramach gospodarstw ekologicznych6.

Innym produktem, często wykorzystywanym w potrawach charakterystycznych dla 
kuchni Podlasia, są różnego rodzaju kasze. Dawniej gościły one na stołach częściej, niż 
ma to miejsce obecnie. Największe zastosowanie miały kasza gryczana i jaglana oraz 
pęczak z pszenicy lub jęczmienia. Kasze przygotowywano na różne sposoby. Najczęściej 
podawano je jako samodzielne dania z dużą ilością stopionej słoniny bądź wykorzystywano 
do przygotowywania różnych farszów i nadzień. Tylko kasza gryczana nie straciła nadal 
na popularności i chętnie serwowana jest jako dodatek do drugich dań obiadowych. Kasza 
jaglana rzadko już gości na stołach mieszkańców Podlasia7.

Szczególną pozycję w kuchni podlaskiej zajmują wypieki obrzędowe, bez których nie 
może się odbyć chociażby podlaskie wesele. Na szczególną uwagę zasługuje sękacz, 
który jest typowym produktem polsko-litewskiego pogranicza. Tradycja i sztuka jego wy-
pieku korzeniami sięga kultury Bałtów (plemion dawniej zamieszkujących te ziemie). To 
niezwykłe ciasto zadziwia przede wszystkim swoim kształtem, który zawdzięcza metodzie 
pieczenia. Wypieka się go bowiem bezpośrednio nad ogniem za pomocą specjalnego wałka 
(wykonanego ze ściętego stożka, pustego wewnątrz). Ciasto zapiekane jest warstwami 
na obracającym się rożnie, dzięki czemu powstaje dwukolorowa struktura sękacza, gdyż 
ciasto, spływając, zastyga i tworzy charakterystyczne kształty. Proces pieczenia trwa dość 
długo – około dwóch godzin. Na przekroju wyglądem sękacz przypomina konar drzewa, 
na którym widać kolejne słoje. Podstawowym surowcem wykorzystywanym przy przygo-
towaniu ciasta są jaja (około 60 sztuk), do których dodawany jest cukier, mąka pszenna, 
masło i śmietana. Zwykle przyrządza się go okazjonalnie, na wesela. Dobrze upieczony 
sękacz jest nawet smaczny po upływie pół roku8.

Oprócz sękacza wypiekami charakterystycznymi dla Podlasia są: korowaj, mazurek 
moczony, mrowisko. 

Korowaj, podobnie jak sękacz, jest także typowym ciastem weselnym. W smaku wypiek 
nie różni się od zwykłego ciasta drożdżowego. Charakterystyczny jest natomiast jego wy-
gląd. Korowaj pieczony jest w specjalnych, wysokich i okrągłych blachach korowajowych 
(o średnicy około 20 cm), dzięki czemu ciasto osiąga wysokość 25–30 cm; dodatkowo 
ciasto jest bogato zdobione elementami symbolicznymi: warkocze, zajączki, ptaszki, białe 
płótno, zielona gałązka, wianek.

6 A. Fiedoruk, Rozmaitości Podlasia, Agro-Smak, Białystok 2006, s. 42–47.
7 A. Sieczko, Kuchnia..., op. cit., s. 22.
8 R. Zabrocki, Kulturowe wartości żywności i żywienia regionalnego jako składowa atrakcyjności turystycznej 
regionu, [w:] Gastronomia w ofercie turystycznej regionu, red. Z.J. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska, Wyd. 
WSHiT, Częstochowa 2009, s. 69.
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Mazurek moczony to również ciasto drożdżowe, które po wyrobieniu, a przed upiecze-
niem, trzyma się 12 godzin w płóciennym worku w zimnej wodzie. Po upieczeniu mazurek 
jest bardzo puszysty.

Charakterystyczne dla Suwalszczyzny jest ciasto o nazwie mrowisko. Podstawo-
wymi składnikami wypieku są jaja i mąka. Rozwałkowane cienko ciasto jest krojone na 
prostokąty i smażone na tłuszczu (olej). Powstałe placki układa się na talerzu w kopiec 
przypominający mrowisko, polewając na koniec miodem i posypując rodzynkami i makiem. 
Dawniej mrowisko przygotowywane było tylko z okazji świąt bądź ważnych uroczystości. 
W restauracjach pogranicza polsko-litewskiego dostępne jest cały rok. Innego rodzaju 
wyrobem na bazie ciasta drożdżowego są tak zwane pampuchy – kluski gotowane na 
parze, o wielkości około 5–8 cm; podaje się je na słodko, polane owocowym sosem9.

W regionie Podlasia potrawy są w znacznej mierze przygotowywane z tanich i łatwo 
dostępnych surowców. Ze względu na bogactwo terenów zielonych, licznych jezior, a tym 
samym obszarów łowieckich w menu omawianego regionu można także znaleźć potrawy 
z owoców leśnych, ryb oraz dziczyzny. Grzyby z lasów województwa podlaskiego są po-
dawane głównie jako smażone z cebulą lub duszone. Dziczyznę natomiast przyrządza się 
z dodatkiem sosu szyszkowego. Sos ten otrzymuje się z szyszek zbieranych w listopadzie 
i gotowanych w ziołach.

Obszar województwa podlaskiego słynie również z produkcji napojów alkoholowych, 
zarówno niskoprocentowych, jak i wysokoprocentowych. Jako jeden z przykładów nisko-
procentowych napojów alkoholowych można wymienić piwo kozicowe, warzone na bazie 
owoców jałowca. Mocniejsze nalewki są przygotowywane z wykorzystaniem różnych 
ziół i miodu. Inne trunki charakterystyczne dla omawianego obszaru to owocowe likiery 
i nalewki (na przykład: żurawinówka, jałowcówka, pigwówka). Podlasie znane jest też 
z wyrobu wódki żubrówki, której wyjątkowa barwa i aromat uzyskiwane są przez dodatek 
rosnącej jedynie w Puszczy Białowieskiej trawy żubrowej.

Działania promocyjne regionu 

Tradycyjne produkty oraz oferta kuchni regionalnych są ważnymi składnikami sku-
tecznej polityki promocyjnej miejscowości i regionów turystycznych przemawiających do 
wyobraźni turystów. Promocji i popularyzacji żywności regionu podlaskiego służą liczne 
imprezy organizowane cyklicznie, tj. targi turystyczne, festiwale, festyny, jarmarki.

W 2002 roku rozpoczęło działalność stowarzyszenie Podlaska Regionalna Organizacja 
Turystyczna (PROT). Organizuje ono dwie imprezy mające na celu promocję oraz popula-
ryzację atrakcji turystycznych, w tym także kuchni regionalnej województwa podlaskiego. 
Są to Podlaskie Targi Turystyczne oraz Międzynarodowy Festiwal Kuchni w Białymstoku.

Województwo podlaskie jest gospodarzem licznych imprez, które promują najważ-
niejsze regionalne produkty żywnościowe. Stanowią one doskonałą promocję nie tylko 

9 A. Sieczko, Kuchnia..., op. cit., s. 22.
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wybranych miejscowości, lecz również całego regionu. Województwo podlaskie promuje 
się poprzez:

 – Międzynarodowy Festiwal Kuchni w Białymstoku – jego ideą jest nawiązanie do dzie-
dzictwa kulturowego Białegostoku oraz wielokulturowości Polski Północno-Wschodniej, 
znajdującej odzwierciedlenie w kuchni regionu Podlasia. W czasie corocznego festiwalu 
odbywa się Jarmark Wyrobów Regionalnych, podczas którego wytwórcy przysmaków 
regionalnych oraz twórcy ludowi oferują turystom swoje produkty i promują lokalną 
tradycję. 

 – Jarmark Wielkanocny – jest miejscem promocji nie tylko sztuki ludowej Podlasia, ale 
także produktów spożywczych tradycyjnie wytwarzanych przez miejscowych produ-
centów. Prezentują oni chleby wypiekane według tradycyjnych receptur, miody z pod-
laskich pasiek oraz odpustowe obwarzanki, sery korycińskie, ogórki narwiańskie, piwo 
kozicowe, kwas chlebowy, tradycyjne wędliny z Podlasia i Litwy.

 – Targ Dożynkowy, który odbywa się w ostatnią niedzielę września w Białymstoku, na 
którym promowana i oferowana jest także kuchnia regionalna.

 – Podlaska Biesiada Miodowa w Tykocinie – zawiera w programie konkurs na Naj-
smaczniejszy Miód Podlasia, Turniej Nalewek Miodowych, prezentację i sprzedaż 
miodów z najlepszych pasiek. Odwiedzana jest przez około 20 tys. turystów. Zdobyła 
ona główną nagrodę w I edycji konkursu Urzędu Marszałkowskiego – Podlaska Marka 
Roku, w kategorii Pomysł Roku. W czasie Biesiady promowane są nie tylko miody, 
lecz także inne produkty tradycyjne. 

 – Biesiada Miodowa w Kurowie – impreza cykliczna, na której bartnicy z całego Podla-
sia oferują najlepsze miody o różnorodnym przeznaczeniu. Impreza jest uzupełniona 
o konkursy, wystawy fotograficzne, pokazy, występy zespołów ludowych, orkiestr 
i innych grup muzycznych oraz produkty kuchni regionalnej. 

 – Podlaskie Święto Chleba – odbywa się ono w Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka 
w Ciechanowcu. W czasie tego święta piekarze, cukiernicy, młynarze i rolnicy promują 
swoje tradycyjne wyroby, a turyści mają możliwość ich degustacji i nabycia. Przed-
sięwzięcie zrzesza piekarzy, cukierników, młynarzy, rolników, handlowców i przyciąga 
konsumentów. W ramach programu odbywają się ceremonie dożynkowe oraz występy 
kapel podlaskich zespołów muzycznych.

 – Ogólnopolski Dzień Ogórka w Kruszewie – impreza cykliczna, odbywająca się od 
2000 roku. Podczas festynu można spróbować nowych smaków ogórka, dowiedzieć 
się co nieco na temat jego rodzajów i uprawy. Imprezie towarzyszą stoiska z wyrobami 
ludowymi i produktami regionalnymi, konkursy, na przykład: na największy, najdłuższy, 
czy też najdziwniejszy ogórek, i inne. 

 – Święto Sera – impreza plenerowa w Korycinie. Jest ona zaproszeniem do prezentacji 
i degustacji produktów ekologicznych wytwarzanych według tradycyjnej receptury, 
w tym sera korycińskiego swojskiego, który jest wizytówką gminy i regionu. 

 – Święto Ziemniaka – Jarmark Kresowy w Mońkach (przyjęło formułę Kresowego Jar-
marku Produktów).
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 – Ogólnopolskie Dni Truskawki w Korycinie w powiecie sokólskim – impreza cykliczna, 
obejmująca liczne konkursy, koncerty muzyczne, kramy z regionalnymi przysmakami, 
prezentacje dorobku twórców ludowych.
Różne imprezy, takie jak targi, festiwale oraz jarmarki, są dobrą formą popularyzacji 

oraz promocji produktów tradycyjnych i kuchni regionalnej. Turyści i inni goście mogą 
także otrzymać interesujące ich informacje dzięki rozdawanym materiałom reklamowym, 
nawiązać bezpośrednie kontakty z wytwórcami żywności tradycyjnej, a także osobiście 
ocenić jej walory w czasie degustacji10. 

Niezwykle ważnym cyklicznym wydarzeniem, będącym istotną formą promocji pro-
duktów tradycyjnych i kuchni regionalnych w skali krajowej, jest krajowy konkurs „Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. W 2014 roku odbyła się już XIV edycja tego 
konkursu. Każda kolejna edycja jest okazją do promocji tradycyjnych potraw i przetwo-
rów w powiązaniu z określonym obszarem geograficznym. Cechują się one szczegól-
nymi walorami i wartościami, wynikającymi często ze specyficznych warunków klima-
tyczno-glebowych regionu, z którego pochodzą. Dzięki konkursowi „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo – Smaki Regionów” wypromowano wiele produktów i potraw regionalnych, 
a ich producenci zostali zachęceni do wytwarzania ich na większą skalę. Z inspiracji 
organizatorów tego konkursu powstały również grupy producenckie, których celem jest 
wykreowanie własnego produktu lokalnego. Powołano również Polską Izbę Produktu 
Regionalnego i Lokalnego (PIPRiL), między innymi dla bardziej profesjonalnej promocji 
analizowanych produktów i potraw. 

Popularyzacja produktów i potraw regionalnych 

W wielu gospodarstwach agroturystycznych, jak też lokalach gastronomicznych na 
terenie województwa podlaskiego konsumenci mogą zobaczyć, jak przygotowuje się 
tradycyjne potrawy. Niektóre gospodarstwa wiejskie, by zachować tradycję regionu, pro-
wadzą skierowane do dzieci szkolnych lekcje pieczenia chleba, a dla dorosłych naukę 
sporządzania potraw regionalnych oraz ciast, wędlin i przetworów. Na przykład w Zagrodzie 
Kuwasy odbywają się pokazy pieczenia regionalnego sękacza. Uczestnicy mogą sami 
spróbować tej niełatwej sztuki – kręcenia korbką i polewania na wałek ciasta, tak aby 
utworzyły się charakterystyczne „sęki”11.

Produkty żywnościowe oferowane gościom gospodarstw agroturystycznych na Pod-
lasiu pochodzą z własnej hodowli, upraw i produkcji gospodarzy. Żywność jest zdrowa 
i w najlepszym gatunku. Sady posiadają certyfikaty żywności ekologicznej. Gospodynie 
serwują gościom posiłki domowe z własnych przetworów mlecznych, mięsnych, warzyw-
nych i owocowych. Przygotowane z naturalnych, pochodzących z własnych gospodarstw 
produktów dania i potrawy mogą zaskarbić sobie podniebienie niejednej osoby. Atrakcyj-
ność tych potraw i produktów można zwiększyć poprzez odpowiednie ich zaserwowanie. 

10 R. Zabrocki, op. cit., s. 253–263.
11 R. Zabrocki, op. cit., s. 57–65.
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Podawanie tego typu potraw w miłej, rodzinnej atmosferze sprawia gościom radość, 
poprawia ich samopoczucie12.

Obok agroturystyki ważnym sposobem popularyzacji żywności regionalnej są zakłady 
gastronomiczne. Turyści szczególnie chętnie korzystają z tych lokali, które odzwierciedla-
ją kulinarny obraz odwiedzanych regionów. Zakłady gastronomiczne, by mogły się stać 
wizytówką regionu, powinny posiadać określony styl architektoniczny oraz umożliwiać 
poznawanie elementów lokalnej kultury. Jeśli potrawy regionalne są serwowane w lokalu 
gastronomicznym, w którym wszystkie elementy wnętrza (dekoracje, meble, bielizna sto-
łowa, zastawa stołowa) tworzą folklorystyczny klimat lokalu, jest to niewątpliwie atutem 
przyciągającym turystów. Przykładem takiego lokalu może być Karczma Polska, zlokali-
zowana w centrum Suwałk. Restauracja ta jest zaaranżowana w starym stylu, dominują 
drewniane elementy architektoniczne, można również obejrzeć zabytkowe przedmioty, 
które były używane na suwalskiej wsi.

Kuchnia i doznania kulinarne od zawsze były ważnym elementem doświadczenia tury-
stów. Od kilku lat stały się również jednym z czynników, które motywują ludzi do odbycia 
podróży, w tym również do turystyki kulinarnej, gdzie jedzenie i podróżowanie splatają się 
ze sobą nierozerwalne. Turysta poznaje kulisy odwiedzanego kraju, odkrywa go poprzez 
niepowtarzalny smak i zapach. 

Szlaki kulinarne tworzone są również na Podlasiu, gdzie wykorzystywane są tradycje 
kulinarne wynikające z wpływów kuchni innych narodów na kuchnię podlaską. Przykładem 
takiego szlaku jest Podlaski Szlak Tatarski13.

Podlaski Szlak Tatarski wytyczony jest na trasie kulturowo-przyrodniczej i przebiega 
przez Białystok, Sokółkę, Malownicze, Krynki, Białygorce, Kruszyniany, Nietupę oraz Su-
praśl. Jest to szlak związany głównie z historią polskich Tatarów. Turyści mogą zatrzymać 
się w tatarskich gospodarstwach agroturystycznych, zapoznać się z technikami wytwa-
rzania na przykład staropolskiego chleba żarnowego. Mają też możliwość zamieszkania 
w jurcie tatarskiej. Jednym z ważniejszych gospodarstw agroturystycznych na tym szlaku 
jest Tatarska Jurta w Kruszynianach, prowadzona przez tatarską rodzinę Bogdanowiczów. 
Turyści mogą tam spróbować specjałów typowych dla kuchni tatarskiej, takich jak: koł-
duny, pieremiacze (smażone mięso indyka z cebulą), pierekaczewniki (wielowarstwowe 
ciasto z mięsem, grzybami i serem), czeburek (placki z nadziewanym mięsem mielonym 
z cebulą), cebulniki (pieczone mięso z indyka z cebulą), pieczone kibiny (składające się 
z kapusty, mięsa z indyka i cebuli), bielusz (ciasto drożdżowe z mięsem z indyka, dynia 
i cebulą), trybuszok (tatarska kiszka ziemniaczana) czy herbata z miętą. W celu przybliże-
nia kultury, religii i obyczajów Tatarów co roku w sierpniu w Kruszynianach organizowany 
jest Festyn Kultury i Tradycji Tatarów Polskich, podczas którego odbywają się między 

12 B. Mikuta, D. Orłowski, Kuchnie regionalne jako element polskiego markowego produktu turystycznego, Wyd. 
WSE, Warszawa 2005.
13 E. Czarniecka-Skubina, Szlaki kulinarne. Turystyka kulinarna w Polsce, „Przegląd Gastronomiczny” 2009, 
R. LXIII, nr 2, s. 10–11.
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innymi warsztaty kulinarne, taneczne, kaletnicze, pokazy jazdy konnej i strzelania z łuku 
mongolskiego oraz ognisko połączone z pieczeniem jagniąt.

Innym szlakiem kulinarnym na Podlasiu jest szlak „Suwalszczyzna dla aktywnych”. 
Jest on zlokalizowany w północno-wschodniej części Polski. Obejmuje wiele gospodarstw 
agroturystycznych, w których turyści mogą się nauczyć od gospodarzy przyrządzania 
regionalnych specyfików, takich jak masło czy sękacz14.

Białostocki Szlak Kulinarny to drugi, po Gdyni, miejski szlaki turystyki kulinarnej. Szlak, 
zainaugurowany w październiku 2010 roku, tworzy 30 restauracji, które w większości zlo-
kalizowane są w centrum miasta. Restauracje tworzące szlak są różnorodne. Są wśród 
nich zarówno te serwujące kuchnię regionalną i polską, jak i te z Europy i całego świata. 
Wszystkie lokale są autorskimi pomysłami na świetną kuchnię i niepowtarzalny wystrój, 
a ich właścicieli łączy jedna idea – fascynacja kulinariami. W ramach Białostockiego 
Szlaku Kulinarnego odbywają się warsztaty kulinarne w restauracjach oraz konkursy 
gastronomiczne, natomiast członkowie Klubu Białostockiego Smakosza mogą liczyć na 
zniżki i gratisy w szlakowych restauracjach. 

Barierą rozwoju turystyki kulinarnej jest relatywnie słabo rozwinięta w stosunku do 
potrzeb baza gastronomiczna, a także niewystarczająca liczba restauracji, karczm i in-
nych obiektów gastronomicznych, które oferują dania kuchni regionalnej. Niewielkie jest 
zainteresowanie certyfikacją restauracji, chociaż podejmowane są liczne działania zwią-
zane z wdrażaniem standardów jakości produktów żywnościowych. Dla poprawy jakości 
oferowanych usług gastronomicznych, wzorem województwa małopolskiego, niezbędna 
jest certyfikacja podmiotów świadczących usługi gastronomiczne, gwarantująca turyście 
wysoką jakość. Kolejnym etapem w procesie rozwoju turystyki kulinarnej w województwie 
jest konieczność zaangażowania się w tworzenie usług turystycznych wokół gastronomii. 
Oferta mogłaby obejmować na przykład muzea żywności, wizyty w gospodarstwie, edu-
kacyjne wycieczki do gospodarstw rolnych i zakładów produkcyjnych, szlaki kulinarne na 
obszarach wiejskich. Wymaga to bardziej strategicznego podejścia i określenia wizji roz-
woju turystyki kulinarnej z udziałem społeczności lokalnych, producentów i organizacji od-
powiedzialnych za promocję turystyki, w tym zwłaszcza restauracji i dostawców żywności.

Podsumowanie 

Potrawy regionalne są odzwierciedleniem sposobów żywienia się ludności. Odrębność 
regionalna pożywienia zależy zawsze przede wszystkim od położenia geograficznego 
regionu, gospodarki rolniczej oraz zasobów naturalnych środowiska. Produkty regionalne 
zawdzięczają swój szczególny charakter przede wszystkim metodom ich wytworzenia, 
z których słynie dany region, i składnikom użytym do produkcji oraz tym czynnikom środo-
wiska naturalnego, które mają niejednokrotnie zasadniczy wpływ na jakość miejscowych 
wyrobów. Największy tradycjonalizm, przekazywany z pokolenia na pokolenie, obserwuje 

14 Ibidem. 
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się podczas świąt i uroczystości rodzinnych, kiedy to przyrządza się potrawy wystawne, 
pracochłonne, spożywane w większym gronie15. 

Tradycyjne metody wytwarzania produktów kulinarnych są wykorzystywane jako atrak-
cje turystyczne Podlasia. Organizowane imprezy folklorystyczne i święta kulinarne związa-
ne z promocją kuchni regionalnej oraz tworzone szlaki kulinarne doskonale promują region, 
kształtując jego pozytywny wizerunek i wpływając na podniesienie jego atrakcyjności 
turystycznej. Kuchnia może więc być dobrym sposobem promocji turystycznej walorów 
przyrodniczych, kulturowych i architektonicznych Podlasia.

Województwo podlaskie ma silną pozycję w tworzeniu marki produktów regionalnych. 
Ser koryciński, sękacz, babka ziemniaczana są jednoznacznie utożsamiane z regionem 
i kształtują jego wizerunek turystyczny. Rozwojowi turystyki kulinarnej sprzyja też duże 
zainteresowanie producentów produktów regionalnych standardami jakości wytwarzanych 
produktów. Województwo podlaskie postrzegane jest przez mieszkańców Podlasia oraz 
turystów z innych województw jako region atrakcyjny turystycznie oraz kulinarnie.
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Streszczenie

Celem opracowania była charakterystyka oraz analiza dziedzictwa kulinarnego Podlasia, kul-
turowych uwarunkowań i specyfiki kuchni tego regionu, zaprezentowanie regionalnych potraw 
i tradycyjnych produktów żywnościowych jako potencjału turystycznego. Wykazano, iż produkty 
i potrawy tradycyjne oraz regionalne województwa podlaskiego odznaczają się prostotą, róż-
norodnością, oryginalnością oraz bogactwem smaków. Stanowią jedną z atrakcji turystycznych 
i kulinarnych tego regionu. Tradycyjne metody wytwarzania produktów kulinarnych są wyko-
rzystywane jako atrakcje turystyczne Podlasia. Organizowane imprezy folklorystyczne i święta 
kulinarne związane z promocją kuchni regionalnej oraz tworzone szlaki kulinarne promują region, 
kształtują jego pozytywny wizerunek i wpływają na podniesienie jego atrakcyjności.

Słowa kluczowe: Podlasie, dziedzictwo kulinarne, szlaki kulinarne, atrakcyjność

Abstract

Aim of this study was to characterize and analyze the culinary heritage of Podlasie cultural condi-
tions and characteristics of the cuisine of the region, presenting regional dishes and traditional 
food products as a tourist potential. It has been shown that the products and traditional dishes 
and regional Podlaskie characterized by simplicity, diversity, originality and richness of flavors. 
Is one of the tourist and culinary attractions of this region. Traditional methods of production of 
culinary products are used as tourist attractions Podlasie. Organized folklore and culinary festi-
vals associated with the promotion of regional cuisine and culinary trails created promoted the 
region, shape the positive image and influence to raise its attractiveness.

Keywords: Podlasie, culinary heritage, culinary trails, attractiveness
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AINU – TOURISM IN THE SERVICE OF AUTARCHY?

AJNOWIE – TURYSTYKA W SŁUŻBIE AUTARKII? 

Introduction

The presented paper, based on desk research of the materials collected by Polish, 
English and Japanese researchers, is showing the history, culture, daily life and rituals 
of Ainu – autochthonic inhabitants of Hokkaido, which origin is still the anthropological 
mystery. Ainu was once proud and self-reliant people, however, with the passing of time, 
they became comedown and assimilated to Japanese nation, which almost caused loss of 
their own identity. The ethnic revival of Ainu, which was, undoubtedly owed by its origins 
to the tourism interest, caused the renewed desire to became the autarchic people once 
again. Thus, it is worth to consider how the tourism may be treated as an useful tool that 
renews the ethnic identity?

The loss of independence

The term “Ainu” refers to the small ethnic group that nowadays lives only in Hokkaido. 
In the past, they were self-reliant group, which connections to the other ethnic groups 
are still unsolved mystery. In the sixteenth century the Ainu folk was estimated to 40.000 
people. They lived on a wide territory, from the south part of the Kamchatka, Kuril Islands, 
Sakhalin, Hokkaido to the region of Tohoku in the Honshu Island. They significantly differ 
from the most common in this region Mongolian type. Ainu has brighter skin colour, did 
not have the slant eyes, characteristic to this region, long heads, flat faces, and what 
is the most interesting, abundant facial hair (in is thought that they are the most hairy 
people in the world). Although small in numbers, Ainu was a centrepiece of interest in 
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the ethnography, anthropology and linguistics during the end of the nineteenth and the 
twentieth century.1 

According to the archaeological research, Ainu were inhabitants of Hokkaido form, at 
least 7.000 years, so it was much earlier than Japanese, who settled there in the fifteenth 
century. There are many theories that tries to explain the origins of this unique in its an-
thropological characteristics group. Although there were many disputes among scientists 
(which tries to assign the origin of Ainu to South-Eastern Asia, Australia, Siberia, Europe, 
Africa or even… eastern counterpart of Atlantis) finally, it was impossible to introduce 
firm proofs that could acknowledge any of those theories. Recently, despite of impos-
sibility described above, most of the anthropologists qualifies Ainu as an entirely different 
race – so called Kuril or Ainu anthropological type. It is worth to mention, however, that 
Ainu themselves connects their origin with the extraterrestrial issues and claims that their 
ancestors were space travellers that sends spaceships to Earth.2

The word “Ainu” itself means human being. As in many other tribes, behind this eth-
nonym there are hidden beliefs of the excellence and superiority of the Ainu people. Only 
other Ainu could be “human being”. For other ethnic groups they have different terms. 
For example, Japanese, which unfortunately significantly contributed to acculturation and 
extinction of the Ainu, were called Shisham (Outlanders), Russians were called Nucha 
(Noble lords), and the other newcomers which were not well known by Ainu, were called 
Repunkur (Outlander from beyond the sea). Despite of those terms, Ainu had few other, 
neutral words to describe other people: Kur, Utar, Enchu or Kuru.3 On the other hand, 
Japanese called them Ebisu (Savages), Russians named them the Hairy Kuril People, and 
their nearest neighbours – Orocs and Nivkh people called them Kui and Kugi.4 Although 
Ainu people were very proud of their name, the continual harassment and discrimination 
from Japanese caused that the, once beautiful and independent in its meaning, word 
“Ainu” became the source of troubles and shame. In the 1905 Wacław Sieroszewski, who 
conducted with Bronisław Piłsudski ethnological explorations among Ainu, described their  
poor situation with the quotation from one of their Ainu guides: “We do not know where 
we can find help… Nobody will give us anything… We are Ainu… The Japanese hates 
us. They laugh at us”.5 Many examples that was described in Sieroszewskis memories, 
caused the loss of Ainu identity, tradition, language and finally the autarchy. The long-
range process of acculturation and assimilation with Russians and Japanese led to the 
extinction of Kurilian and Sakhalinian Ainu. As Alfred Majewicz wrote: 

The fate of the northkurilian Ainu was (…) tragic. When Japan, in 1875, took pos-
session of Kuril Islands there were 106 Ainu, concentrated for better «protection» 
from new Japanese government in the west part of Shumshu shore (…) in the 1887 

1 Vide A.F. Majewicz, Dzieje i legendy Ajnów, Iskry, Warszawa 1983, p. 5.
2 Ibidem, pp. 7–14.
3 Vide A.F. Majewicz, Ajnu. Lud, jego język i tradycja ustna, Wyd. UAM, Poznań 1984, p. 14.
4 Vide idem, Dzieje i wierzenia Ajnów, CIA-Books-SVARO, Poznań 1991, p. 10.
5 W. Sieroszewski, Wśród kosmatych ludzi, Wiedza Powszechna, Warszawa 1957, p. 27.
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Ainu was resettled by force to Shikotan, where they were outnumbered by diseases 
caused by change of the environment – tuberculosis and beriberi. (…) In the 1956 
the last of northkurilian Ainu died in Hokkaido form tuberculosis.6

The same fate happened to the Sakhalinian Ainu. When Japan took possession of its 
part after war with Russia in 1905, Ainu, as it happened in Kuril Islands, were subject of 
particular “care” from new governors. Ainu were resettled and concentrated in one place 
where they were hurriedly Japanised, in many cases with the use of force. After the world 
war II, when Soviet Union repossessed the Sakhalin, all Ainu people were relocated to 
Hokkaido. It is estimated, that the last Ainu who remembered the Sakhalinian Ainu lan-
guage died in the 1975.7

The main territory, however, where Ainu still remains is Hokkaido. Until the sixteenth 
century, when Japanese immigrants came to the island, it was named Ainu mosiri – the 
land of Ainu. The most critical and, unfortunately tragic moment in the history of contact 
with the Japanese, was the 1631, when they discovered gold in this land. The rapid inflow 
of Japanese emigrants and the depredation of natural goods, destroyed the ecological 
balance. The new governors banned also the traditional ways of food gathering such us 
salmon fishing, bear or deer hunting, which was not only the important nutrition part, but 
also was essential part of the rituals and beliefs. Although Ainu tried to liberate themselves 
from the influence of invaders, they failed and were experienced with more and more 
restrictions. When, in the 1868, Hokkaido eventually become part of the Japan Empire, 
their life changed once again. From now on, Ainu were treated as the Japanese citizens 
which led to the ingestion of Japanese customs, beliefs and language. At the same time, 
discrimination and racial segmentation from the governors such as lack of access to 
education, better job or social rights caused situation in which Ainu themselves tried to 
discard their distinctive features. Parents, where children were around, stopped using 
Ainu language, they often forced them to marry handicapped and disabled Japanese to 
gain social acceptance in the future generations. What is more, the spiritual and religious 
identity, because of hunting prohibition and necessity of agricultural cultivation, had also 
gone. Which is worth to mention, the discrimination of Ainu did not end even after the world 
war II. In the 1980’s the Japanese government still claimed, that Japan is a single-nation 
country.8 We cannot be very surprised with the prognosis from the 1980’s which claimed 
that Ainu would extinct. It was stressed that  the modern Ainu were not interested in the 
scientist disputations about themselves, which they may watch in the high-tech Japanese 
television in their modern Japanese houses. Despite of the ethnographical tragedy caused 
by Japanisation, it was bitterly admitted, that from the political point of view, the situation 
of that time was beneficial. The problem of distinguished minority was solved.9 Although, 

6 A.F. Majewicz, Dzieje i wierzenia…, op. cit., p. 22.
7 Ibidem, pp. 24–26.
8 Ibidem, pp. 27–38.
9 Vide A.F. Majewicz, Ajnu…, op. cit., p. 82.
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during that time, the interest of Ainu appeared from time to time, but it was thought that the 
autarchy of Ainu, lost in the beginnings of the twentieth century was impossible to regain. 

Daily life, beliefs, practices and the Ainu language

To understand how much Ainu differ from Japanese, it is worth to concentrate on their 
former, traditional way of life, which, because of mentioned actions from Japanese, was 
almost forgotten. The lost autarchy of Ainu can be seen only in times when they were fully 
independent form Japan.

Despite of characteristic appearance of Ainu, their outfits were also different from their 
Japanese neighbours. The traditional outfit of Ainu was attush – kimono alike, made from 
elm tree grains, half-calf length, belt bonded, with wide sleeves and without fastening. 
Daily, it was worn without any ornaments, however during meetings and important occa-
sions Ainu wore its ornamented version. The ornaments of attush had another, important 
role – it informed about membership in a particular Ainu village – kotan. What is more, 
the traditional outfit also guarded Ainu from evil spirits. Women also wore attush as an 
underwear. Another important parts of the Ainu outfit were socks and special kind of gloves. 
During important ceremonies men wore wooden crowns and long swords. Sometimes Ainu 
also used leather clothes. Because of the impressive hair, Ainu had different form others 
ethnic groups hairdos. Hair were cut on shoulder length, and were split in two even parts.10 

The basic Ainu food was meat form hunted animals, fishes, collected plants and clams. 
Ainu were afraid of the hunger during winters, so they always collected food to house-
hold garners. They hunt during summer and autumn, usually in small groups, although 
sometimes, women accompanied men during bigger hunting expeditions. Around wide 
hunting areas Ainu built supply huts, where they could rest during the night. The hunting 
equipment was mainly bows with poisoned arrows (the components of poison were hunters 
secret), and traps which location was marked on trees because of safety issues. Knifes 
and swords was also used. The excellent knowledge about animals habits, patience and 
courage made Ainu perfect hunters. They hunted mainly deer, foxes, birds, but also bears. 
A part of take was carried to the supply huts, and the rest was taken to kotan. Sometimes, 
in situations when the hunt took place in other tribe territory, Ainu shared meat with hosts 
of the area. Different kind of hunt was organised during spring, when hunters task was 
to capture young bear, that was raised in a cage for one of the most important Ainu fes-
tival – Iomante (Bear Festival). Ainu also hunted on the sea – mainly seals. Fishing was 
also common, which also was connected with spiritual practices. For example, blood and 
some part of fish were given to the sea gods. The prow of boat was also decorated with 
something that brings luck. This practice was described in Sieroszewski memories: “Youth 
took the take to the house, were Spanram and joyous Nentasik also went. Nentasik took 
a bag made form bear leather, in which was fox head, killed year ago. The bag was always 

10 Ibidem, pp. 62–63.
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hung on the boats prow, because it brings luck”.11 Although the hunting and fishing was 
a men job, women and children also took part in food collecting process – they collect 
clams, and threw on the shore fishes.12 

The key aspect of Ainu life was however, their beliefs based on animistic system. 
Every action, even unimportant one, was connected with particular ritual, which, if was 
not donem may bring the wrath of gods. Gods, called Kamui, lived in everything that sur-
rounded Ainu. Presence of gods were seen in every action. Kamui demanded worshiping, 
so every single action was connected with prayer and gift for the gods. Ainu divided their 
gods to “close” and “far” ones, “heavy” and “light”, or “good” and “evil”. The “good” spirits 
should be welcomed, and after worshiping should be send away, while the “evil” ones 
should be, as quick as possible, chased away. However, it was essential to remember 
that, even the “evil” spirits should not be angered, which was also connected with the 
prayers and prays. Otherwise they could bring misfortune. The prays were usually made 
from food products, especially form sake. The need of gods worshiping was an excuse for 
an excessive alcoholism, that had malign influence on the tribe in the edge of extinction. 
Despite of described rituals, the most valuable pray was inau – decorated small piece of 
wood, that made connection between people and gods. They were placed in every areas 
considered as sacred. Mainly, the prey with inau was combined with another pray, placed 
in front. The theft of inau was the worst crime, and accusation of not having inau was the 
biggest insult. Inau was made only by men, however, women were not totally excluded from 
religious life. Although young women, because of menstruation which was considered as 
an impurity, could not participate in rituals, the elder ones had this honour. Special role in 
Ainu beliefs was reserved for bears, that was considered as gods messengers that brings 
luck in a hunt. Killing of a bear were not only treated as kill of the messenger. Ainu believed 
that they only took his gifts – meat and fur, while soul of bear was returned to the god, 
that sent the messenger. The mentioned above, Iomante Festival was the most important 
in Ainu beliefs. It took place in autumn and was very glamorous event. To the host, who 
raised bear, came many ceremonial-clothed guests, with many inau and sake made for 
this occasion. The Festival started with an apology for killing the bear, and reassurance 
that the messenger will be sent back with all necessary goods. Ainu also asked for the 
return of messenger with another plentiful gifts. After that, bear was taken out of cage, and 
was leaded to fence made of inau. Then it was shouted by blunt arrows (to leave the fur 
of bear unharmed) which were also kind of inau. When the host shouted sharped arrow in 
bears hart, the others shouted arrows in the sky, which supposed to help messenger in his 
return. Regardless of the fact, if the arrow was lethal or not, the bear was pin down with 
a wooden bar. Then its fur was whipped of, and its head was cut and placed in a special 
venue in host house. After time, the skull was placed on inau. The amount of bear skulls 
decided about fortune of the host and his family. The Festival ended with huge feast (of 

11 W. Sieroszewski, op. cit., pp. 59–60.
12 Vide A.F. Majewicz, Ajnu…, op. cit., pp. 77–78.
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course with a lot of sake), singing of women, and also dances. It is worth to mention, that 
Ainu also organised other animal festivals, such as salmon or fox festivals, however they 
were not as well-known as described Iomante. Important part of the spiritual contact was 
also shamanism. Shamans, called tusu-kuru, did not, however, possess such influence as 
in other primal tribes. Their role was strictly pragmatic – they were only called in case of 
serious disease, when it was necessary to expel an evil spirit from the body of ill person, 
in case of unsuccessful hunt or in thief search. As well as men, women could also become 
shaman, although marriage between shamans never took place. The position of shaman 
was also not inherited. Every shaman service should be paid, however, shamans never 
were rich group in the Ainu society.13

Another very important and distinctive feature of former Ainu culture was also practices 
connected with building and maintaining a house, which was not only treated as a place 
of living, but also as an sanctuary and habitat for good spirits. That is where the father 
and keeper of a household – Chiseikoroekashi and the caregiver of fire and mother of 
the household – the goddess of fire, Fuchi, were living. The main priest of the house was 
a male host, whose task was to, among the others, choose appropriate ground for the 
future home. To do that, he was preparing special kind of inau, which he embedded in 
the ground. Then he was starting to pray to the good gods. If place was impropriate for 
some reason, Kamui were bringing on him bad dreams, otherwise house was built with 
the help from whole kotan. After the construction host was organising a party for the folk 
members. What is interesting, Ainu built their houses when they had already few children. 
Homesteads usually had only one room, although they were much bigger than the Japa-
nese houses. There were three windows in the Ainu hut: first one, placed near roof was 
a chimney, second one was for letting the sunlight into the house, and the third, which was 
the most important one, directed to the east, was for the gods to help them to visit their 
believers. The centre part of a household was reserved for fireplace, which was believed 
as a holy place. The same role was assigned to the storage of Chiseikoreekashi inaus, 
located in the furthest left corner from the entry of a house. The spots in the house taken 
by family members were also determined. Spot nearest fire was taken by the host and 
his wife, the rest were sat farther. During important ceremonies the spots taken by guest 
were also strictly determined. Before entering to the Ainu household, guest must signalize 
his entering with loud grunt. Although Ainu were naked in their own house, it was treated 
as an insult to get undress in other households.14 

Despite of its small size, the Ainu kotan had specific class structure. There was a village 
chief, in most cases the richest man, called nispa, who, along with elders, was deciding 
about important issues related to kotan. What is interesting, among Ainu, there also were 
poor people, and even slaves. You could become slave in a several ways: mainly as 
a prisoner of war, however, also in situations where Ainu were unable to pay his debts, 

13 Vide A.F. Majewicz, Dzieje i legendy…, op. cit., pp. 66–74.
14 Ibidem, pp. 75–79.
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or in case of being convicted for serious crimes. All residents had to obey the unwritten, 
however strictly executed, laws of Ainu village. Everyone that broke the law was punished, 
but, what is worth to mention, until there was no complaint, there was no crime. If victim 
decided to exact his rights, there was organised special discussion with both sides of the 
conflict, called caranke. The punishment depended on the scale of crime. Sometimes 
compensation was enough, but there were also heavier punishment such as canning 
or slavery. In many cases, Ainu also shaved head of the convict, or, when he committed 
very serious crime, the may even cut his nose, or tendons. The trial could be continued 
for days. If sides decided to solve their argument with caranke, the society could not 
interrupt. Sometimes, however, when argument was continued for too long, the elders 
could decide about the punishment, and in case of luck of agreement after that interven-
tion, they could punish both sides of the conflict with ritual caning. During caranke Ainu 
could also get a divorce. The other aspects of Ainu life was also regulated with tradition 
and religious customs. Marriage was acknowledged when newly-weds shared food from 
same bowl. Although there were marriages arranged with parents, in the most cases 
marriage was decided by couples in love. As a wedding gif husband was giving her wife 
something carved by himself, and she was giving him something weaved by her. Then, 
there was gift exchange between families of newly-weds, and a wedding reception. What 
is interesting, married couples, for a long time, were living with parents. Of course, in Ainu 
society marriage between members of the same family was strictly forbidden. Man could 
marry couple of wives, especially when former one could not bear a child. What is worth 
to mention, after loss of her husband, woman also could marry another man, however 
only a brother of her late husband. Men in that case could marry any woman. There are 
also some interesting facts about childbirth – the whole process was proceeding in very 
hygienic conditions. Much better than in neighbouring societies. The good conditions of 
a childbirth was caused by relatively high social position that Ainu women had. Childbirth 
was conducted at home, with a company of other women. Mother of a birther (or one of 
hers sisters) had a special role during the birth. She was supposed to calm down and 
give instructions during the process. There are known some cases, when that kind of as-
sistant was a man, but usually they just sat in the hut and did not participate in the social 
life. A young child was raised by mother. The name was given to a child not until seven 
or eight year of life, however, after becoming an adult, the name was changed to more 
appropriate, adult alike one. In the age of 12 or 13, boys started to learn traditional men 
roles, on the eye of a father. Depending on progresses they made, boys were chang-
ing clothes and hairdo to more adult alike. They also obtained the right to participate in 
ceremonies. However the main factor that confirmed full adulthood was a growth of an 
abundant beard. Girls were treated as a women after the first menstruation. On this oc-
casion young women had their lips tattooed with characteristic ornaments, which meant 
that woman can get married, and which was attracting potential candidates. Tattoo was 
renewed in the 40 year of life, to protect women from evil spirits and to prevent irregular 
menstruation. Ainu women also tattooed their hand and arms. Unfortunately, Japanese 
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recognised this tradition as a barbaric one, and abolished it. The traditional tattoo perished 
between the 20’s and the 30’s of the twentieth century. A new-borns child were welcomed 
with the words: “Welcome new old man!”. Described custom is connected with Ainu belief, 
that children are sent from underground world of deceased ancestors, identical to ours. 
After childbirth women did not leave her bed for about five–seven days, and for about 
two or three weeks, she was prohibited from approaching to the fire place, and meals 
preparation. The intercourse was prohibited for about 30–40 days. The sexual abstaining 
was also recommended after seventh month of pregnancy – it was believed that foetus 
could be blinded by semen. What is interesting, pregnancy was not connected directly 
with sexual contacts. It was believed, that only regular sex contacts with-life partner could 
bring pregnancy, which was the main reason that young Ainu women were not afraid of 
temporary sex contacts. The Japanese newcomers used this belief to proclaim licentious-
ness of Ainu people.15

The rituals connected with death and afterlife was also very important in Ainu society. 
It was believed, than spirits of the ancestors were living in the similar to ours world. A body 
of a death person was compared to empty shell which ought to be thrown away. It does 
not mean that Ainu were not afraid of death – they considered it as a punishment from 
Kamui. In the urgent cases of death, there was a necessity of expelling the evil spirits. Not 
infrequently with the beating of a family members of dead person. When an Ainu died, he 
was placed on a mat, while the rest of society were waiting for possible return of the spirit. If 
nothing happened, they started funeral preparations. The family were informing neighbours, 
preparing greave on a graveyard, and also clothes for deceased parson. Women had to 
prepare shoes, hats and gloves, while men were preparing outer clothes and sepulchral 
sign. The elders of Ainu village had to declaim speech for the soul of deceased parson, and 
to dress him. It was also forbidden to enter into the house of dead person without family 
members permission. In case of obtainment, men firstly greeted with mourners, then with 
the spirits of a house, and then sat near the fireplace and continue the sorrow expres-
sion. Women after greeting, were touching the body of a dead person, and after that they 
were sitting next to other women. After all visitors came, hosts were supposed to serve 
a meal, also for deceased person. The ceremony ended with the bringing away the body 
of dead person (legs should be on the front) through the knock out, for that occasion, wall. 
The funeral procession was leaded by a man who carried the sepulchral sign (its shape 
depended on the sex of dead person), then walked a woman who carried water in a can, 
which she was supposed to put on a sepulchral sign, people who carried deceased person 
body and personal belongings, mourners and the rest of society. Preparing a grave was 
also very important aspect. It cannot be too small, because the deceased person could 
try to get out from it, but also the grave cannot be too wide – in that case there was a fear, 
that someone else will also die. Along with the body, personal belongings, which were  
crushed or broken by the mourners, were also put in a grave. Then, the dead person was 

15 Vide A.F. Majewicz, Ajnu…, op. cit., pp. 71–74, 76.
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buried, and the sepulchral sign, on which can with water was put, was placed. After end 
of this part of ritual, everyone were heading towards village. It was important not to cry 
or turn back during the comeback procession, because a dead person cannot go away 
peacefully. In case of the dead of a women, in very former times, Ainu were burning her 
household with all belongings, but later they started to build, especially for this occasion, 
small hut, where they transfer all of her belongings, and then burning it. In that way they 
assured dead person to have all important items in her afterlife. The mourning could last 
up to three years. It is worth to mention, that Ainu were taking care of their greaves very 
diligently. Near the grave, there were always sake, meal or other gifts. Unfortunately with 
the proceeding process of Ainu extinction, the greaves had been left without care. The 
devastation of Ainu greaves was not only the work of time. Many newcomers, without 
any sign of respect for Ainu people and their deceased, significantly put their hand to the 
devastation processes.16

The last of the distinctive characteristics of Ainu was their language, that is, unfortunately, 
nowadays completely unused. It is thought, that there are no living people who could freely 
communicate in it. Nowadays, the Ainu language is ousted by Japanese. Its origins were 
never discovered – it is thought, that it is unrelated withy any other language. Because of 
vast territory in which Ainu lived, and its illiterate character, the Ainu language had many 
dialects. It is estimated, that there were 13 different dialects from Hokkaido, and six form 
Sakhalin. Its morphological structure had an agglutinative character with features of poly-
synthesis. The oral tradition in Ainu culture vas extremely important, because of, as it was 
mentioned above, lack of writing abilities among Ainu. Bronisław Piłsudski – the distinguished 
researcher of Ainu people, during his stay among Ainu, collected many of their legends 
and myths, not only by writing them but also with recording techniques. Mostly thanks to 
his work, a part of the oral tradition of Ainu survived. During his study about Ainu folklore, 
Piłsudski classified it in eleven different kinds: Ucaskoma – passed between generations, 
history of Ainu, that described real historical events, and also events in which magic or 
gods occurred; Tuita or Uwepekere – every kind of fairy tales with an informative moral; 
Oina or Kamui yukara – so called gods hymn, telling about adventures of the first people 
of Ainu, who were half gods and half humans; Houki – hymns about heroes deeds, and 
wars; Yaikatekara – love songs; Snoticia – improvised songs sung during carousals and 
parties; Ihunki – lullabies; Yaiyukara – sung during travel; Cipo hau – oarsman songs; Sinot 
itak – jokes; Urehreku – riddles. Among Ainu society, there also were tellers of tales, who 
travelled form hut to hut during evenings and told selected stories. They were commonly 
popular. They were called konupuru yara ainu – which may be translated as “people who 
impel other to like them”. Unfortunately, during the beginnings of twentieth century, when 
Piłsudski conducted his study, this occupation was already extinct.17 None of the Ainu oral 
traditions survived to the present times. As an majority of Ainu culture, it was ousted by the 

16 Ibidem, pp. 74–76.
17 Vide A.F. Majewicz, Dzieje i legendy…, op. cit., pp. 99–111.
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Japanese culture. Without researchers who visited Ainu during the beginnings of the twen-
tieth century we probably would not know anything about their former culture and traditions.

Daily life, culture, beliefs and the Ainu language described in this paper should be 
treated only as an introduction to this topic. Polish readers who wish to extend their 
knowledge about Ainu, should refer to the books written by Alfred F. Majewicz (listed in 
references) – probably the only source of knowledge about Ainu in Polish language.

The road to ethnic revival

Not long ago, the only chance to practice Ainu tradition was to present them as a tourist 
attraction. The integration and assimilation with Japanese was the priority. At the beginnings 
of the second half of the twentieth century, it was forecasted, that that Ainu independent 
culture will gone. The danger of extinction was primary noticed by the researchers of Ainu, 
who decided to alarm the world about their dramatic situation. What is paradoxical, they did 
not gain Ainu trust, who accused them of stealing their heritage and items of sacral value. 
Ainu claimed that researchers were stealing not only their daily use items, but also religious 
ones and considered as sacred, for example inau or even bones of their ancestors. During 
this essential for Ainu survival period, the tourism interest (which was often criticised by 
scientists as a source of unauthentic way of presenting the Ainu culture) turn out to be the 
key factor. Tourists who visited Japan, and also the Japanese tourists themselves, stopped 
the process of the extinction of the Ainu heritage. Although allegations of its unauthentic 
forms were justified, the performances for tourists, sale of souvenirs or opportunity to visit 
“authentic” kotan, created chance to preserve Ainu traditions in those difficult times. Even 
if those traditions were in their sanitized forms, it was the only way to stop processes of the 
extinction. Although, because of the difficult Ainu situation during that time, there are no 
official surveys that describes the influence of tourism to the preservation of Ainu culture, 
we can refer to the writings of Majewicz, who, among other things, noticed that kind of 
correlation. Thanks to his field studies, we can name some functions of the tourism in the 
preservation of the Ainu culture, and their future chance of gaining an cultural autarchy. 
Despite of the described above allegations, the main function of the tourist movement was 
the creation of the demand for the Ainu culture. It may sound obvious, however if we put 
a closer look on this issue, we can reveal deeper mechanisms that are standing behind 
this statement. First of all, when there is a demand for any good (and as a good, we may 
also understand a culture), there will always be someone who want to provide that kind of 
good to the masses. As we understand, this kind of action is not connected with the need of 
filling a demand, but it is more likely concerned on the future profits for providing the good 
that is currently demanded. After some time, when the first wave of a demand is filled, the 
provider of a certain good, to sustain a demand, must present upgraded, better version of 
that good. It is only matter of time, when there will be another need to improve this good, 
and to once again fulfil the demand. This simple economical law was, at first, applicable 
for only material goods and products, but if we consider it more closely, we may agree, that 
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presentation of own culture is also a matter of demand. However we should not forget that 
culture is also different good than other material products, and a demand for culture is not 
only connected with the material income. This statement may be explained by the analysis 
of Ainu past situation. As it was mentioned above, the discrimination of the Ainu people, 
among other things, made them unemployment with lack of chances to get a regular job. 
The tourists that visited Hokkaido created an opportunity for them to improve their financial 
situation. Ainu just filled the demand for an exotic and mysterious culture. But it was only 
a first step. As it was in described economical law, they had to improve they performances 
to sustain the tourists interest. But how they could do it? Only by mastering the traditions of 
their ancestors. To widen their “offer” they had to remember and re-cultivate more and more 
of their traditions. As it was mentioned, it is impossible to “produce” a culture with a total 
isolation from it. The hidden function of the tourist interest and the need of sustaining the 
demand, was a preservation of the consciousness of being Ainu among the performers. To 
create an excellent performance for tourists they had to learn and remember their former 
traditions. The better they got, the more attraction they made. Even of being, at first, unaware 
of this fact, the tourism made Ainu preserve their culture and let them to remember and 
practice their traditions. However, there is another hidden function. Practising own culture, 
even if it was at first to fill a certain demand, produce, among performers, a need (which 
may be also called a demand) to be more into this culture. It turns out to be impossible to 
practise it without realising that it was their heritage, not something from outside, but their 
former source of pride and uniqueness. The tourism was also used as a basis for the future 
efforts for Ainu independency. After the first wave of the tourist interest, the Ainu situations 
began to being described in mass media, which caused another positive feedback. Thanks 
to the tourism, the interest in Ainu culture spread among not only Japanese citizens, but 
also among younger generations of Ainu who decided to participate in their ancestors 
traditions. As an conclusion we should agree, that without the tourism interest there will be 
impossible to achieve any of the current successes, described below. It was tourism that 
made a basis for any of the future Ainu activities on the field of regaining their independency. 

Another important factor, that created a consciousness of Ainu presence among soci-
ety, was the activity of young students, during the 70’s, who created the “Ainu Liberation 
League”. It is interesting, that after arrest of its members, it turned out that among them 
there was no Ainu people. Although the activity of the League cannot be recommended as 
worth to replicate (they conducted more than 30 bombings), their actions made the public 
opinion to interest in Ainu rights once again. The media drew the society attention to the 
Ainu status, as an second category citizens, and what is even more important, their atten-
tion caused the revival of an dormant ethic self-awareness of a young people who share 
Ainu blood. Gradually, more and more book about Ainu were published, conferences were 
organised, and mentioned young people started to learn Ainu language. The international 
human rights organisations also started to interest about Ainu fate.18

18 Vide A.F. Majewicz, Dzieje i wierzenia…, op. cit., pp. 34–37, 234–253.
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Although it is impossible to expect that Ainu will come back to their Kotans, start to hunt 
and live in a traditional ways, it is worth to note down, that there are some facts that indi-
cates the reborn of their cultural self-awareness and independence. Although, the tradi-
tional Ainu festivals were cultivated (because of tourists interest) long before the revival of 
Ainu self-consciousness, their form began to change because of described reasons. Above 
all, they are becoming festivals for Ainu themselves, in where they have an opportunity to 
present their tradition and to emphasize their proud and affection to their heritage. As an 
effect of this unexpected revival, during the 90’s, we can also include establishing of many 
groups that present Ainu folklore, songs, traditional dances and music. Despite of some 
concerns about momentary character of this phenomenon or objections towards Ainu that 
they were doing this only for money, this tendency nowadays still remains. The sceptical 
concerns were invalid. Ainu gained not only researchers interest, but also the mass-media 
one. They came back to the Japanese minds, who, at first, reluctantly, had to acknowledge 
the growing aspirations of this ethnic group. The Ainu chose, as we can presume, was one 
of the best way to achieve their goals. Having a cultural base (tourist shows), even though 
imperfect and far from its original form, they started to rebuild and put more effort to au-
thenticity. What is more, we can assume, that even Japanese missed the moment when 
the “harmless play” for tourists became a huge social movement. A struggle for ethnic in-
dependency Ainu started and continue in a peaceful way. The ethnic self-awareness was 
reconstructed by the rebuilt of forgotten traditions and practices. Thanks to the mass-
media interest many citizens of Hokkaido started to discover their Ainu descent. The end 
of Ainu discrimination in the Japanese society allowed people who discovered their Ainu 
descent (which was dissembled for described above reasons) to retrieve their forgotten 
traditions. Nowadays, at least officially, Ainu people are not the subject of the ostracism. 
What is more, the Japanese citizens welcomed their cultural manifestations with kindness 
and interest. We can assume then, that the convincement of the Japanese society that 
Ainu cultural manifestations cannot do any harm to their country, was the first, successful 
step in regaining their ethnic independency. Ainu did not protest loudly and did not ex-
horted to hate the Japanese for what they did to them. They decided not to rebuild their 
ethnic independency with the accusations and hateful declarations. The peaceful nature 
of their struggle led to gradual regain of their lost cultural difference, the better understand-
ing between both sides, and what is the most important, declaration made by the Japanese 
government that Ainu are the autochthonic, native folk of Japan, in 2008.19 Described 
declaration is not a final capstone of Ainu struggle, but it shows that the way they chose 
was right. Although many traditions had been forgotten, or in some cases abolished by the 
Japanese government, Ainu decided to use the knowledge and memories of the oldest 
among them, who even though did not participate in traditional practices, known them form 
the stories passed by their parents or grandparents. Another important factor was the tour-

19 http://www.japantimes.co.jp/community/2013/08/12/issues/ainu-fight-for-return-of-plundered-ancestral-remains/#.
UupYILSI_IU [10.10.2014].
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ism movement that during the years was the only motivation to preserve the knowledge 
about practices and traditions. It was probably the very last chance to revive the Ainu tradi-
tion and it was used well. Many folklore groups, created during those times, still exists and 
continue their cultural activity. What is particularly interesting, the Ainu tradition is culti-
vated mostly among young people, under their thirty.  More and bore bands are created 
and there is a strong need of telling about their heritage. The Ainu cultural activity is ori-
ented in many ways. Apart from traditional forms of folklore, such as festivals and cultural 
events, which are cofounded by the Japanese government, it is worth to mention about 
another interesting idea, which is compatible with the worlds ethnic trend – the Ainu Rebels 
band. The band, which members are young Ainu (20–30 years old), is presenting a mix of 
the traditional Ainu music and dances with hip-hop and rock. Analysing the similar examples 
around the world we can see some similarities between them and Buraka Som Sistema 
– Portuguese-Angolan band that plays traditional Angolan music with techno. We can also 
observe, that that kind of forms of folklore are the most effective ones. What is more, they 
also allows to reach the listeners around whole world. Even though Ainu Rebels are not 
jet well-known, the increasing interest of media (even form Europe) my help Ainu folklore 
to become world famous. The eclecticism that is characteristic four youth bands is much 
more interesting and easier to understand among the listeners from the whole world, who 
are, in most cases, in the same age as the performers. The interest in new forms of music 
can also lead to the incensement of the interest of Ainu culture itself. Of course, the re-
vival of culture heritage is not only connected with music-stage activities. The scientific and 
the re-constructional activities are also very important. There are also published more, and 
more papers about Ainu not only as an press articles but also books. Ainu are operating 
on the Internet. The most of the webpages that describes important for Ainu events and 
their activity is in Japanese, but we can find few pages in English. The plurality of described 
actions shows, that finally, after years of struggle and discrimination, Ainu can show, with-
out fear, who they are. It is also worth to mention about structuralized, institutional actions, 
such as activity of The Ainu Association of Hokkaido or the Hokkaido University Centre for 
Ainu and Indigenous Studies, description and monitoring of the current Ainu situation. There 
are also museums where you can learn about history and customs of Ainu, where it is 
possible to see the items of daily use, watch movies and pictures that shows traditional 
rituals or see the reconstruction of kotan. Another important activity that rebuilds Ainu 
ethnic awareness is the rise of restaurants that serves traditional Ainu dishes. What is in-
teresting, this kind of restaurants did not occur only in Hokkaido, they spread over the 
cities of Japan, for example in Tokyo. The synergy of those activities leads not only to the 
“accustom” of the Japanese, but also to solidification of Ainu self-awareness. The impor-
tance of that kind of actions can be related to Michael Billigs term – banal nationalism. The 
“ingrowth” of Ainu traditions and practices into the homogenous Japanese reality led to the 
natural and consensual acceptance of this group. For Ainu, expressions of their presence 
allows not only to confirm they difference, but also to share the sense of community with 
other group members. We must also mention, that process described by Billig is still in-
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complete. We cannot see Ainu flag or emblem on Japanese streets – they will probably 
cause confusion and protests, but apart from institutions that associate Ainu, we can find 
people who wear components of Ainu traditional clothes, or try to interpolate some Ainu 
worlds during conversations. What is important, it is happening during daily life situations, 
not only as a tourist attraction. Referring to the Goffman way of thinking, we can say, that 
descendants of Ainu threw off the belief that they could only play the role of Ainu during 
the contact with tourists that want to see something exotic. Their definition of role-play 
exceeded imposed canons. Nowadays, the role of Ainu can be played in daily life situations: 
not only for members of alien groups but mostly for themselves. It does not mean how-
ever, that tourism, that helped to sustain the interest of this folk, is considered as unimpor-
tant – the situation is quite the opposite. Mentioned above restaurants, festivals or muse-
ums are visited also, if not mostly, by tourists. What is obvious Ainu did not decide to isolate 
from the rest of society, and to cultivate their traditions only among their group. The strong 
feedback between Ainu and tourists still exists, but the characteristics of this relation 
changed. Folklore and tradition presented by Ainu are caused by their authentic interest in 
showing their culture, they do not do this only for financial reasons, as in happened in the 
past. To understand how important this subtle difference is, we should refer to the former 
Ainu rituals or ceremonies, for example iomante. Extraneous people are no more invited 
to participate in this sacred Ainu feast. The right to cultural independency, won after years 
of struggle, is very important step for potential autonomy and autarchy of Ainu. We must 
emphasize however, that in this case, we do not consider any kind of territorial or eco-
nomic autonomy. Despite of the impossibility of its enforcement, Ainu do not want it – they 
“only” struggle for their right to be ethnic independent. If we compare situation in Poland 
with the current Ainu status, we may find an example of similar situation. Kashubian people 
who are Polish citizens, preserved their cultural difference and language. Even though, the 
path which Ainu people chose will be long and difficult, if we consider their current achieve-
ments, we must agree, that their choice was right.

The ethnic revival of Ainu, did not however hold down only to cultural area. There are 
also some actions taken on the legislation field. We must accept that without actions, such 
as putting pressure on the Japanese government, taken by Ainu, international community, 
and what is particularly interesting, some Japanese citizens, current favourable for Ainu 
situation would not be possible. Effective actions taken on the culture field and the interest 
they made, led to the firm conviction, that after tens of years of silence, it is time to apprise 
with the injustice that happened to Ainu in the past. Favourable situations and negotia-
tions between representatives of Ainu, some Japanese citizens sympathizing with them, 
and Japanese government led to some concessions. The traditional Ainu dances were 
acknowledged as an national heritage, Ainu festivals banned in the beginnings of twentieth 
century were allowed again, and what is the most important, the Japanese government 
accepted the fact, that Ainu are different ethnic group. The actions taken on legislation field 
led, finally, to the acceptance Ainu as an autochthonic indigenous folk of Japan, in 2008. 
Compering this date to the beginnings of the revival of Ainu identify, we may be surprised 
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that it took so long, however, considering the amount of discrimination and difficulties that 
Ainu had to deal with in the past, we must agree, that it was a great success and very 
important step to gain the lost autarchy. Ainu also started to talk loudly about disservices 
they experienced in the past and to demand a compensation. They also started to monitor 
their current situation, to ensure that injustice from the past will not happen again. The 
discrimination problem, that lead almost to the acculturation of this folk, is now considered 
as one of the most important issues. It is worth to mention that according to the survey 
conducted by The Ainu Association of Hokkaido in 2006, there are currently 24.000 Ainu 
people.20 They are conducting many activities connected with discrimination issues, such 
as informational campaigns or monitoring the current juridical situation. Another important 
initiative was to recognise the Ainu view. In, mentioned above, survey conducted in 2006 
researchers focused on modern life conditions in Hokkaido, by asking, among other things, 
about education, social care or employment possibilities – the areas that for tens of years 
were unavailable for Ainu. The Hokkaido University Centre for Ainu and Indigenous Studies 
survey can be another important expression of own identity, pride and ethnic heritage. The 
survey conducted in 2008 (published in 2010)21 was asking about, among other things: 
awareness of own descent, pride about being Ainu, willingness to cultivate Ainu customs 
or ways of passing the Ainu heritage. Mentioned survey shows relevant changes in Ainu 
self-awareness. The majority of respondents declared that they are not ashamed of being 
Ainu (which was unthinkable barely several dozen years ago), quite the opposite, more 
and many people under their thirty declared that they do not feel any difference in being 
Ainu, or even was proud of it. There were also many respondents that declared volition to 
cultivate customs of their ancestors. We should agree with the conclusion of mentioned 
report, that despite of many years of discrimination and “custom” to hide their identity, Ainu 
started to recognise their cultural difference, and what is more important, they started to aim 
at it. We can assume, that cautious declarations from 2008 will be more courageous over 
time. If the recent tendency will be sustained, the pride of being Ainu can be as natural as 
in the grandness times of this folk. The braver and braver declarations about own ethnical 
self-awareness resulted in first legally Ainu political party, established in 2012. Although 
it is too early to evaluate their activity, form the Ainu perspective, the ability to talk with 
the Japanese government in official way, it is a great victory. It is also worth to describe 
recent activities focused on recovery of bones and skulls taken and kept, according to 
Ainu, illicitly, by Japanese universities and museums. The issue that stared in the 90’s 
was described by the Japan Times on August 2013.22 The paper describes Ainu struggle 
to recover important part of their own past. Although it is impossible to forejudge whether 
they will win this case or not, we may consider this action as an another important step to 

20 http://www.ainu-assn.or.jp/english/eabout03.html [10.10.2014].
21 Vide T. Onai, Living Conditions and Consciousness of Present-day Ainu, Center for Ainu & Indigenous Studies 
Publishing, Hokkaido 2010, pp. 23–31.
22 http://www.japantimes.co.jp/community/2013/08/12/issues/ainu-fight-for-return-of-plundered-ancestral-remains/#.
UupYILSI_IU [10.10.2014].
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retrieve their own cultural difference and independence. This issue can be also treated as 
an attempt to revitalisation traditional Ainu gravesites and a try to ensure respect for the 
dead folk members. Perhaps, it is also an attempt to gain religion (which is significantly 
different form Japanese religion) independence.

It is worth to consider how the former Ainu independence has been restored and 
whether the autarchy (that Ainu had in the past) will be possible to achieve? It is difficult 
to answer unequivocally. On the one hand, it is impossible to restore former existence, 
self-sufficient economy or traditional ways of live. Along with the former Ainu territories in 
Sakhalin, Kamchatka, and especially in Hokkaido, those past elements are lost forever. 
In the modern, globalised world, the self-sufficient economy is out of reach for whole na-
tions so we should also accept that Ainu cannot achieve it. Considering those facts, does 
that mean that autarchy (which in its definition contains described above aspects) is only 
utopia? Luckily not, however we should concentrate on aspects that are possible to imple-
ment. It refers not only to Ainu, but also to any ethnic minority in the world. In postmodern 
world it is impossible to exist in spite of the rules of global-economy processes. It seems 
that a field in which there is possible to achieve independence, and understood on that 
way autarchy, is culture and legislation activities. A struggle for the right to be different 
and to cultivate own traditions appears to be the best instrument for ethnic groups that 
were under the strong degradation processes during the whole twentieth century. Pre-
sented above opinion is also an answer for the second question of this paper, about the 
role of tourism in preserving own cultural heritage. The Ainu example shows, that even 
if it is happening in unrealised way, performances created for tourists can be important 
instrument to preserve former customs and traditions. As it frequently happens, actions 
calculated for financial profits at first, with the flow of time evolves into real construction 
of own identity and cultural difference. Although it is difficult to answer whether Ainu will 
achieve autarchy or not, we should acknowledge that for the first time from hundred years, 
their fate is in their hands.
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Abstract

The presented article is an attempt of introducing to the readers the Ainu people – an enigmatic 
tribe that nowadays lives only at Hokkaido island. The process of discrimination and obligatory 
assimilation with Japanese, for tens of years, caused loss of their independence. The article is 
also portraying the struggle of the Ainu people to regain their cultural heritage. The paper is also 
an attempt of answering the question about the impact of tourism on sustaining the perishing 
traditions of the primordial cultures. 

Keywords: Ainu, cultural heritage, traditions of  the primordial cultures

Streszczenie

Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia czytelnikowi sylwetki Ajnów – tajemniczego ludu 
zamieszkującego dziś jedynie wyspę Hokkadio, który za sprawą dyskryminacji i przymusowej 
asymilacji z Japończykami na dziesiątki lat utracił swoją niezależność. Autor pracy skupia się 
również na przedstawieniu drogi, jaką przebyli Ajnowie w walce o odzyskanie własnego dzie-
dzictwa kulturowego, a także na próbie odpowiedzi na pytanie o możliwości wpływu turystyki na 
podtrzymanie ginących tradycji kultur pierwotnych.

Słowa kluczowe: Ajnowie, dziedzictwo kulturowe, tradycje kultur pierwotnych
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się nacjonalizmy i nowe ideologie narodowe.
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DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM NAUKI I SZTUKI W ŁODZI W LATACH 
I WOJNY ŚWIATOWEJ

THE ACTIVITIES OF THE MUSEUM OF SCIENCE AND ART IN LODZ  
IN THE YEARS OF WORLD WAR I

Omówienie działalności jedynej w owym czasie placówki muzealnej w Łodzi wymagało 
przeprowadzenia kwerendy archiwalnej w zbiorach Archiwum Państwowego w Łodzi. W ze-
społach archiwalnych, takich jak chociażby Główny Komitet Obywatelski czy Akta miasta 
Łodzi, znajdują się nieliczne informacje dotyczące działalności Muzeum Nauki i Sztuki, 
a zwłaszcza jego kontaktów z ówczesnymi władzami Łodzi, chociażby próśb o wsparcie 
finansowe. Znacznie bardziej owocna była kwerenda prasowa. Na łamach miejscowych 
dzienników często pojawiały się bowiem informacje dotyczące zarówno działalności mu-
zeum, jak i refleksje na temat jego istnienia w Łodzi, gdzie niewiele osób legitymowało 
się starannym wykształceniem. Zebrane w tenże sposób informacje pozwalają przybliżyć 
nie tylko ówczesne zbiory czy inicjatywy podejmowane przez zarząd placówki, ale także 
miejsce Muzeum (wydaje mi się ,że jeśli piszemy o konkretnym muzeum piać to słowo 
z dużej litery- choć nie jestem pewna czy tak powinno być- zostawiam to już do Pani de-
cyzji) dążącego do propagowania wiedzy, w warunkach wojny i zachodzących wówczas 
przemian społecznych.

Aby zrozumieć w pełni specyfikę zarówno ówczesnej Łodzi, jak i miejscowego życia 
społecznego i intelektualnego, należy na wstępie zaznaczyć, że w czasie Wielkiej Wojny 
wspomniane Muzeum Nauki i Sztuki było jedyną instytucją, w której mieszkańcy miasta 
mogli się zapoznawać z eksponatami z niektórych dziedzin wiedzy. Placówka została 
utworzona w 1911 roku dzięki staraniom członków powstałego w 1910 roku Towarzystwa 
Muzeum Nauki Sztuki1. W jego skład wchodzili przedstawiciele miejscowej inteligencji, tj. 
pastor Rudolf Gundlach, dr Mieczysław Kaufman, adwokat Tadeusz Kamieński, dr Stani-
sław Skalski, inż. Nakielski, dr Ludwik Przedborski, Otton Szulc, inż. Edward Starkiewicz, 
dr Seweryn Sterling i mgr farmacji Bronisław Głuchowski2.

1 Stowarzyszenie to zostało zatwierdzone przez wicegubernatora piotrkowskiego w dn. 12 V 1910 r. – Ustav 
Obściestwa p.n. „Muzei Nauki i uskustv w gor. Łodzi”, Łódź 1911, s. 1; A. Nadolska-Styczyńska, O „egzotycznych” 
źródłach kolekcji etnograficznej Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, [w:] Wschód w polskich 
badaniach etnologicznych i antropologicznych, red. Z. Jasiewicz, Biblioteka Telgte, Poznań 2004, s. 261.
2 Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej: APŁ), Akta miasta Łodzi (dalej: AmŁ), Wydział Statystyczny (dalej: WS), 
sygn. 23.576, k. 221, Muzeum Nauki i Sztuki w Łodzi; Ustav Obściestwa…, op. cit., s. 1; P. Pietrzyk, Archiwum 
Bronisława i Włodzimierza Głuchowskich. Wstęp do inwentarza, Maszynopis w zbiorach Archiwum Państwowego 
w Łodzi, s. 2.
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Podjęta przez Towarzystwo Muzeum Nauki i Sztuki inicjatywa uruchomienia muzeum 
od samego początku napotykała na problemy, głównie finansowe. Ideę wspierała przede 
wszystkim miejscowa inteligencja. Fundusze na założenie muzeum zbierano między 
innymi podczas organizowanych w mieście wystaw, na przykład w 1910 roku w czasie 
trwania „Wystawy Przeciwalkoholowej”3. Istotnym wkładem był też zapis łódzkiego filan-
tropa Natana Czamańskiego, który przeznaczył w testamencie 1% swego majątku na 
rzecz omawianej placówki4.

Początkowo siedziba muzeum mieściła się przy ulicy Zielonej 8. Uroczystego otwarcia 
palcówki dokonano dnia 1 kwietnia 1911 roku. Niewielki lokal nie mógł jednak należycie 
spełniać swojej roli, dlatego też w 1913 roku muzeum przeniesiono do budynku przy 
ulicy Piotrkowskiej 91. W pięciu pomieszczeniach na parterze oraz dwóch piętrach ofi-
cyny ulokowano wówczas około 100 eksponatów, pochodzących między innymi z darów 
i depozytów łodzian. W trzech pomieszczeniach urządzono stałe ekspozycje. W dwóch 
pozostałych organizowano natomiast wystawy czasowe5. 

Szczególnie istotne jest omówienie stanu posiadania placówki, który choć systema-
tycznie ulegał poszerzeniu, zapewne nie satysfakcjonował w pełni bardziej wymagających 
osób przekraczających progi muzeum. Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w pierwszych mie-
siącach wojny, kiedy to podczas stoczonej na przełomie listopada i grudnia 1914 roku tak 
zwanej bitwy łódzkiej część eksponatów uległa zniszczeniu, bądź też została skradziona6.

Eksponaty będące w posiadaniu muzeum były podzielone na trzy główne działy. 
Pierwszy z nich, historyczno-etnograficzny, prezentował różnego rodzaju wykopaliska, 
pamiątki, księgi, mundury wojskowe, stroje i ozdoby ludowe, a także zbiory numizmatyczne 
oraz pewną ilość eksponatów określanych jako zbiory egzotyczne, pochodzących między 
innymi z Japonii i Sumatry. W dziale przyrodniczym znajdowały się typowe eksponaty, 
takie jak wypchane zwierzęta, rośliny czy minerały. Eksponaty zoologiczne ustawione 
były tak, aby odwiedzająca muzeum publiczność mogła prześledzić proces ewolucji. 
Zwiedzający mogli zapoznać się też z przyrządami fizycznymi pokazującymi przebieg 
niektórych zjawisk, takich jak na przykład elektryczność7. W dziale tym znalazły się też 
tablice ukazujące niekorzystny wpływ alkoholu na organizm człowieka. Ostatni dział był 
własnością Towarzystwa Przeciwgruźliczego. Był on także najczęściej używany w latach 
I wojny światowej8. Zgromadzone w nim eksponaty, takie jak schematy przebiegu choroby, 

3 Autorami ekspozycji byli m.in. członkowie Towarzystwa Muzeum Nauki i Sztuki: pastor R. Gundlach i dr Lu-
dwik Przedborski; ciesząca się powodzeniem wystawa przyniosła dochód w wysokości 2200 rubli – W. Berner, 
Alkoholizm w Łodzi na przełomie XIX i XX wieku (do 1914 r.) jako problem społeczno-zdrowotny, „Rocznik Łódzki” 
1996, t. 43, s. 131.
4 N. Czamański uwzględnił w testamencie szereg innych instytucji i organizacji społecznych, głównie żydowskich. 
Każda z nich otrzymała od 0,5% do 3% jego majątku – APŁ, Łódzkie Chrześcijańskie Towarzystwo Dobroczyn-
ności, sygn. 79, k. nlb; Zapis Natana Czamańskiego – odpis, „Godzina Polski” (dalej: GP) 1916, nr 278, s. 4.
5 A. Nadolska-Styczyńska, op. cit., s. 261.
6 GP 1917, nr 139, s. 3.
7 G. Bolkowska, Muzeum łódzkie, [w:] Życie łódzkie. Jednodniówka, red. A. Nullus, Eliasz From, Łódź 1914, s. 3.
8 Kalendarz TKO na rok 1916 wymienia wręcz dział jako osobną instytucję, określając go jako Muzeum Gruź-
licze (stwierdzenie to było jednak zapewne skrótem myślowym) – T. Kamieński, I. Zand, Sprawozdanie TKO za 
1914 r., [w:] Kalendarz TKO za 1916 r., Towarzystwo Krzewienia Oświaty, Łódź 1915, s. 60.
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służyły często jako rekwizyty podczas wykładów i pogadanek o gruźlicy9. Jedną z pre-
legentek była chociażby dr Hanna Tomaszewska, która kilkakrotnie dawała w muzeum 
odczyt pt. „Gruźlica – jej leczenie i zapobieganie”, który ilustrowany był wspomnianymi 
eksponatami10. Częstym gościem placówki był też dr Mieczysław Kaufman, który wygłaszał 
odczyty na temat anatomii („O budowie ciała ludzkiego”), ilustrowane stosownymi pre-
paratami oraz szkieletami11. Placówkę odwiedzali z wykładami także specjaliści z innych 
dziedzin wiedzy12.

Jak już wspominałam, niektóre z wykładów ilustrowane były eksperymentami na-
ukowymi. Tak było chociażby w przypadku wykładu prof. L. Sznajdera, który zebranym 
zademonstrował doświadczenia z użyciem cewki Ruhmkorffa i promieni elektrycznych13. 
Miejscowa prasa relacjonowała, iż ta prezentacja 

(…) wzbudziła żywe zainteresowanie słuchaczów. Prelegent streścił działanie prądu 
elektrycznego: cieplne, chemiczne i magnetyczne, demonstrował własności ma-
gnesów elektromagnesów i cewek, objaśniał za pomocą rysunków działanie cewki 
Ruhmkorffa. W końcu prelegent demonstrował efektowne działania elektryczne 
w rurkach opróżnionych z powietrza, promienie katodowe i promienie Roentgena (…). 

W związku z dużym zainteresowaniem wspomnianą prelekcję postanowiono powtórzyć14. 
Dyrekcja muzeum regularnie organizowała też wystawy tematyczne: entomologiczną, 

sztychów, plakatów czy ekspozycję prac łódzkich malarzy15.
Zbiory muzealne wzbogacały się z czasem systematycznie o datki od osób prywatnych 

i stowarzyszeń. W 1916 roku stan posiadania placówki powiększył się o wykopaliska 
z okolic Łodzi i Podola, pochodzące z okresu kamienia, ptasie gniazda, kolekcje bonów 
płatniczych z różnych miast, a także kolekcję warszawskich afiszy wyborczych16. Te 
ostatnie miały swoją oddzielną wystawę latem 1916 roku17. Jeden z darczyńców prze-
kazał też placówce dokument z podpisem Stanisława Staszica18. Pewne zbiory trafiły do 
muzeum w związku z wydarzeniami wojennymi. Tak było chociażby z częścią kolekcji 

9 W tym miejscu warto nadmienić, że w latach wojny gruźlica zabierała w Łodzi tragiczne żniwo. Wedle szacun-
ków z 1917 roku aż 50% zgonów spowodowane było właśnie przez tę chorobę – APŁ, AmŁ, WS, sygn. 23.576, 
k. 221, Muzeum Nauki i Sztuki w Łodzi; APŁ, AmŁ, Wydział Zdrowotności Publicznej (dalej: WZP), sygn. 18.739, 
k. 34, Sprawozdanie półroczne WZP za okres ( tu nie może być zmiany gdyż jest to oficjalny tytuł dokumentu) 
od 1 III do 31 VIII 1917 r.
10 „Gazeta Łódzka” (dalej: GŁ) 1914, nr 251, s. 2; „Rozwój” (dalej: R) 1914, nr 242, s. 3.
11 GŁ 1914, nr 236, s. 1.
12 Byli to między innymi: prof. Henryk Wysznacki (fizyka), dr G. Bolkowska (przyroda i zoologia), dr Bronisław 
Handelsman (anatomia), Franciszek Hirszberg (geologia), dr Henryk Grzywo-Dąbrowski (anatomia) czy prof. 
Leon Starkiewicz (zoologia) – „Gazeta Wieczorna” (dalej: GW) 1915, nr 13, s. 2; GW 1915, nr 18, s. 2; „Nowy 
Kurier Łódzki” (dalej: NKŁ) 1915, nr 309, s. 2; NKŁ 1915, nr 266, s. 2; NKŁ 1916, nr 42, s. 2.
13 GŁ 1916, nr 145, s. 2.
14 GŁ 1915, nr 148, s. 3.
15 APŁ, AmŁ, Wydział Opieki Społecznej, sygn. 23.576, k. 221, Muzeum Nauki i Sztuki w Łodzi.
16 NKŁ 1916, nr 190, s. 2.
17 NKŁ 1916, nr 232, s. 2; GP 1916, nr 236, s. 4.
18 Był to akt nominacji Jerzego Benjamina Flatta na stanowisko dyrektora Instytutu Agronomicznego w Mary-
moncie – GP 1916, nr 55, s. 4.
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tymczasowego komendanta miasta, gen. Eduarda Liebertha19. W związku z kradzieżą, 
jakiej dokonano w zajmowanym przez niego lokalu, zaginęło 18 rzeźb i orderów (wśród 
nich były rzadkie okazy pochodzące od wielkorządców afrykańskich), a także kolekcja 
fotografii. Wartość skradzionych rzeczy szacowano na około 800 marek. Wszczęte 
śledztwo natrafiło na ślad paserów, którzy sprzedali skradzione przedmioty w Zduńskiej 
Woli. W związku z faktem, że wydarzenia te nastąpiły po chwilowym wyjściu Niemców 
z Łodzi, Centralny Komitet Milicji Obywatelskiej podjął starania o przekazanie zbiorów 
do muzeum20. Po zajęciu miasta przez Niemców w grudniu 1914 roku można było na-
tomiast zaprezentować publiczności zbiory, które w czasach carskich, jako nielegalne, 
przechowywane były w podziemiach21.

Konieczność uzupełniania zbiorów muzealnych dostrzegali organizatorzy licznych 
akcji społecznych. Na przykład w 1917 roku inicjatorzy wystawy „Świat Czasów”, której 
dochód miał być przekazany na jedno ze schronisk dla ubogich, wystawili na specjalnej 
aukcji lalkę w stroju ludowym, która miała być rozlosowana wśród łodzian odwiedzających 
wystawę. Organizatorzy zaznaczali, że jeśli zwycięzca nie odebrałby wygranej, przedmiot 
stanowiący nagrodę miał zostać przekazany do muzeum22.

Zarówno zbiory muzealne, jak i opisywane prelekcje urządzane w placówce uchodziły 
w tamtym czasie za cenne źródło wiedzy. Miejscowa prasa wielokrotnie podkreślała, że 
każdy łodzianin powinien był odwiedzić muzeum, by w ten sposób poszerzyć własne 
horyzonty: „Należy zachęcać wszystkich do tego rodzaju pożytecznego spędzania cza-
su, a zwłaszcza młodzież nie powinna pominąć żadnej sposobności wzbogacania swej 
wiedzy (…)” – przekonywał dziennikarz „Gazety Łódzkiej”23.

Omawiając działalność Muzeum Nauki i Sztuki, warto podkreślić jego wpływ na stan 
wiedzy potomnych na temat lat I wojny światowej. Zarząd placówki starał się dokumento-
wać wojenne życie miasta, chociażby gromadząc ówczesne dokumenty czy druki ulotne. 
W grudniu 1916 roku, przed tak zwanymi wyborami kurialnymi ze stycznia 1917 roku, 
na łamach prasy apelowano do wszystkich komitetów wyborczych, by te przekazały do 
muzeum minimum dwa zestawy wszystkich afiszów24.W latach 20-lecia międzywojenne-
go w muzeum funkcjonował też specjalny dział zatytułowany „Pamiątki wojenne”, który 
pozostawał pod kuratelą Jana Hanemana i znanego farmaceuty Teofila Tugenholda25. 
Po likwidacji muzeum część zbiorów, określanych mianem „Materiały z czasów Wielkiej 

19 Eduard Lieberth (1850–1934) – pruski generał; uczestnik wojen w 1866 i 1870/1 roku; w latach 1896–1901 
gubernator Niemieckiej Afryki Wschodniej; w latach 1907–1913 poseł do Reichstagu; w 1917 Komendant Główny 
w Rumunii – J. Kochanowski, Komisariat Polskiej Organizacji Narodowej w Łodzi w 1914 r, „Przegląd Historyczny” 
1987, t. 78, z. 1, s. 72; E. Koch-Wesser, W. Muehlhauser, G. Papke, Kommunalpolitik im Ersten Weltkrieg. Die 
Tagebücher Erich Koch-Wesers 1914 bis 1918, C. Reissner-Verlag, München 1999, s. 119.
20 Autor artykułu zaznaczał, że wydarzenia te miały miejsce wcześniej, lecz dopiero po kolejnym wyjściu Niemców 
z miasta można było o tym napisać. Nie wiadomo też, czy ostatecznie dar przekazano – R 1914, nr 249, s. 3.
21 GP 1917, nr 139, s. 3.
22 GŁ 1917, nr 26, s. 3.
23 GŁ 1915, nr 270, s. 3.
24 GŁ 1916, nr 351, s. 3.
25 Informator miasta Łodzi z kalendarzem na 1920 rok, Wydział Statystyczny Magistratu m. Łodzi, Łódź 1919, 
s. 405.
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Wojny”, przekazano do Archiwum Akt Dawnych w Łodzi (obecnie Archiwum Państwowe 
w Łodzi)26.

Muzeum, a zwłaszcza jego eksponaty, odgrywało też pewną rolę w ówczesnym życiu 
kulturalnym. Ze zbiorów muzealnych korzystali bowiem nie tylko łodzianie pragnący po-
szerzać swoją wiedzę, ale także między innymi miejscowe teatry, wypożyczając czasem 
poszczególne przedmioty, które były następnie używane jako rekwizyty podczas insce-
nizacji teatralnych27.

Fakt powstania w Łodzi pierwszej placówki muzealnej miał też zapewne wpływ na 
ogólny wizerunek miasta, które nie było wcześniej kojarzone ani z tak zwaną kulturą wy-
soką, ani tym bardziej z życiem intelektualnym. Można się wręcz pokusić o stwierdzenie, 
że funkcjonowanie muzeum było czynnikiem podnoszącym Łódź do rangi miasta bardziej 
kulturalnego, a zarazem stanowiło krok do pozbycia się powszechnie panującej opinii, że 
dla mieszkańców miasta miały liczyć się jedynie dobra materialne. Obserwatorzy łódz-
kiego życia społecznego zauważali jednak z żalem, że władze Łodzi w żaden sposób nie 
wspierały tak ważnej inicjatywy28.

Mimo dużej popularności, jaką muzeum cieszyło się wśród łodzian, utrzymująca się 
głównie ze składek Towarzystwa Muzeum Nauki i Sztuki placówka przeżywała poważne 
problemy finansowe. Zarząd muzeum zwracał się więc do sprawującego tymczasową wła-
dzę w mieście Głównego Komitetu Obywatelskiego (dalej: GKO) z prośbami o wsparcie29. 
Wniosek o przyznanie 5000 rubli rocznej zapomogi został wstępnie pozytywnie zaopinio-
wany przez Sekcję Szkolną GKO, pod warunkiem że uczniowie wszystkich szkół mieliby 
darmowy wstęp do placówki. Ostatecznie pomocy finansowej jednak nie przyznano30. 
Niekiedy z pomocą przychodziły organizacje społeczne i osoby prywatne. Pewną pomoc 
dla muzeum deklarowało Towarzystwo Właścicieli Nieruchomości, a także dyr. Stanisław 
Kroll, będący właścicielem lokali zajmowanych przez placówkę. W lipcu 1915 roku zrzekł 
się on komornego za nadchodzący kwartał31. Działania te nie przyniosły jednak istotnej 
poprawy sytuacji. Wobec braku wsparcia ze strony miasta byt placówki był nadal zagro-
żony. W obronie muzeum wypowiedział się między innymi publicysta „Nowego Kuriera 
Łódzkiego”, oburzony bezczynnością władz: 

26 Marian Minich podaje błędną nazwę „Archiwum Akt Nowych” – M. Minich, Muzeum Historii i Sztuki im. J.K. Bar-
tosiewicza, [w:] L. Stolarzewicz, Życie kulturalne Łodzi . Materiały, Koło Polonistów, Łódź 1937, s. 35.
27 GŁ 1917, nr 353, s. 2.
28 Dziennikarz GŁ zauważał po latach: „W zaniedbanej, goniącej jedynie za groszem Łodzi, władze municypalne 
nie pomyślały nigdy o stworzeniu placówki, która by miała zaspokajać potrzeby kulturalne ludności, uczyć starych 
i młodych, skupiać skarb, rozsiany po ziemi polskiej. A jednak kultura zrobiła swoje i mimo niesłychanych trudności 
powstały w Łodzi początkowo niewielkie, powoli jednak coraz rosnące zbiory muzealne, które wkrótce zamieniły 
się w prawdziwe, choć na skromną jeszcze skalę zakrojone «Muzeum Nauki i Sztuki». To, co gdzieniegdzie czyni 
miasto, łożąc w to miliony, tu powstało drogą ofiarnych poczynań poszczególnych jednostek, które wkładały w to 
ciężką pracę, w ciągu żmudnego życia uciułany grosz, jednostki rozumiały jednak cel istnienia takiej placówki, 
jej znaczenie dla rozwoju umysłowego ludności (…)” – GŁ 1917, nr 353, s. 2.
29 NKŁ 1915, nr 167, s. 1.
30 APŁ, Główny Komitet Obywatelski (dalej: GKO), sygn. 1777, k. 66, Podanie Zarządu Muzeum Nauki i Sztuki 
w Łodzi do GKO z dn. 8 IV 1915 r.
31 GŁ 1915, nr 122, s. 2; GŁ 1915, nr 168, s. 3; NKŁ 1915, nr 184, s. 2.
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Któż, jeśli nie nasze obywatelskie władze komunalne, powinien udzielić Towarzystwu 
Muzeum Nauki i Sztuki poparcia, aby nie tylko mogło wegetować, ale pożyteczną swą 
pracę dalej prowadzić? Zwłaszcza że burza wojenna nie oszczędziła Łodzi, a chwila 
obecna wymaga od społeczeństwa umiejętnego zgrupowania wszystkich materiałów, 
przedstawiać mogących pewną wartość naukową i historyczną (…)32.

Problemem był też niewielki lokal, jakim dysponowała placówka. Z tego względu 
w maju 1915 roku zarząd muzeum zwrócił się do GKO z prośbą o udostępnienie pawilonu 
w Parku Mikołajewskim (obecnie Park im. H. Sienkiewicza). Prośba ta, podobnie jak i kilka 
wcześniejszych, nie doczekała się jednak pozytywnego rozpatrzenia33. W lutym 1918 roku 
kierownictwo placówki przesłało do łódzkiego Magistratu memoriał w sprawie projektu 
umiastowienia placówki34. Pomysłu tego nie zrealizowano, jednak muzeum uzyskało od 
Magistratu kwotę 3000 marek polskich na poczet przyznanej mu w tym czasie zapomogi35. 
Suma ta pozwoliła między innymi na uzupełnienie zbiorów36.

Omawiając budżet, jakim dysponowała placówka, warto wspomnieć, że jego część 
pochodziła ze sprzedaży biletów, których ceny wahały się od 10 fenigów dla dzieci do 
20 fenigów w przypadku osób dorosłych. Dla grup szkolnych istniała możliwość zredukowa-
nia ceny biletów37 wejściowych lub, w przypadku szkół miejskich, zwiedzania muzeum za 
darmo, po uprzednim uzyskaniu zgody od zarządu placówki38. Szkoły te miały obowiązek 
zgłoszenia chęci zwiedzania trzy dni wcześniej39.

Pomimo ogromnej biedy panującej w mieście frekwencja w Muzeum Nauki i Sztuki, 
po najgorszym dla palcówki 1915 roku, systematycznie rosła40. Nie były to jednak wyniki 
szczególnie wysokie. W 1914 roku jego progi przekroczyło 6129 zwiedzających, w 1915 
roku – 1523, w 1916 roku – 3557, a w 1917 roku – 3605. Rekordowy był rok 1918, kiedy 
to placówkę odwiedziło 7385 osób41. Nie bez znaczenia był zapewne fakt, że muzeum, 
począwszy od września 1914 roku, trzy razy w tygodniu umożliwiało bezpłatne zwiedza-
nie42. Często zdarzało się, że zwiedzających trzeba było wpuszczać grupami. Problemem 
był też brak kadry, która mogłaby udzielać stosownych objaśnień. We wrześniu 1914 roku 
muzeum zwróciło się z apelem do nauczycieli i uczniów starszych klas, aby ci zechcieli 

32 NKŁ 1915, nr 170, s. 1.
33 NKŁ 1915, nr 131, s. 2.
34 NKŁ 1918, nr 32, s. 1.
35 Nie wiadomo, jaka była wysokość zapomogi. Muzeum wnioskowało o kwotę 15 tys. marek polskich – GŁ 1917, 
nr 353, s. 2.
36 GP 1918, nr 219, s. 2; GP 1918, nr 254, s. 3.
37 Dotyczyło to szkół prywatnych – GŁ 1916, nr 120, s. 3.
38 APŁ, AmŁ, WS, sygn. 23.576, k. 221, Muzeum Nauki i Sztuki w Łodzi. 
39 GŁ 1918, nr 54, s. 2.
40 Halina Zawilska błędnie zakłada, że w czasie I wojny światowej Muzeum Nauki i Sztuki było zamknięte – 
H. Zawilska, Problemy plastyki i wystawiennictwa w Łodzi na przełomie XIX i XX wieku (1884–1914), [w:] Sztuka 
w Łodzi. Materiały sesji naukowej Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Stowarzyszenie 
Historyków Sztuki, Łódź 1977, s. 68.
41 Dla porównania liczba zwiedzających w latach przedwojennych kształtowała się następująco: 1911 rok – 5553 
osób, 1912 – 4728, 1913 – 7806 – APŁ, AmŁ, WS, sygn. 23.576, k. 221, Muzeum Nauki i Sztuki w Łodzi.
42 R 1914, nr 198, s. 2.
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pomóc w oprowadzaniu zwiedzających43. Stosunkowo najniższą frekwencję instytucja 
notowała w miesiącach wakacyjnych44.

Frekwencję w placówce zwiększały niekiedy okolicznościowe żarty. W dniu 1 kwietnia 
1916 roku „Nowy Kurier Łódzki” donosił o sensacyjnym odkryciu, jakiego dokonać miała 
ekipa oczyszczająca jeden z domów przy ulicy Nowomiejskiej. Według dziennikarzy gazety 
odkryto tam bogatą kolekcje numizmatyczną, na którą składały się monety polskie oraz 
tureckie, a także datowane na 1811 rok pismo Napoleona I do ówczesnego Magistratu 
miasta Łodzi (!). Autor artykułu namawiał łodzian do zapoznania się z niezwykłymi eks-
ponatami, które na jeden dzień miały być wystawione w muzeum45. Jak donosiła gazeta 
dwa dni później, wiele osób nie skojarzyło doniesienia z datą 1 kwietnia, a w siedzibie 
muzeum zjawiło się wielu łodzian pragnących obejrzeć opisywane znaleziska46.

Charakteryzując placówkę, warto podkreślić, że pomimo wysiłków członków Towa-
rzystwa Muzeum Nauki i Sztuki placówka nie posiadała przez lata fachowej kadry. Pod 
koniec 1915 roku zatrudniono w palcówce pierwszego kustosza47. Kuratorem obiektu 
od 1916 roku był prof. Ignacy Biskupski z Pabianic48. Muzealnik zajął się między innymi 
segregowaniem zbiorów49.

Muzeum, jako jedyna tego typu łódzka placówka, stanowiło w ówczesnych realiach 
znaczną atrakcję turystyczną i przyciągało wycieczki szkolne z podłódzkich miejscowości50. 
Przykładem mogła być grupa uczniów ze szkoły ludowej w Lutomiersku, która według 
relacji prasy znaczną część drogi pokonała pieszo51. Współpracę z instytucją podejmo-
wały też stowarzyszenia robotnicze, na przykład Stowarzyszenie Robotników Przemysłu 
Włóknistego „Jedność”. Nad organizowaniem wycieczek i odczytów w placówce czuwała 
Komisja Kulturalno-Oświatowa tegoż stowarzyszenia52.

Muzeum Nauki i Sztuki w wojennych realiach na trwałe wpisywało się w życie społeczne 
miasta. Placówka włączała się między innymi w obchody rocznic narodowych. W maju 
1916 roku delegacja muzeum wzięła udział w pochodzie zorganizowanym ulicą Piotrkow-
ską z okazji 125. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja53. W placówce okolicznościowe 
odczyty poświęcone Konstytucji wygłosili Stefan Littauer i Maria Wysznacka54. Muzeum 

43 GŁ 1914, nr 205, s.3; NKŁ 1914, nr 206, s. 2.
44 GP 1917, nr 265, s. 5.
45 NKŁ 1916, nr 91, s. 7. 
46 NKŁ 1916, nr 92, s. 2.
47 Autor artykułu nie wymienia jego personaliów – GŁ 1915, nr 318, s. 3.
48 GP 1918, nr 299, s. 6.
49 GP 1917, nr 139, s. 3.
50 A. Stawiszyńska, Okolice Łodzi jako cel turystyki łodzian w latach I wojny światowej, „Vade Nobiscum” 2013, 
t. 9, s. 270; B. Szwalm, Rys historyczny Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 1909–1950, 
Maszynopis w zbiorach Pracowni Zbiorów Specjalnych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi, 
Łódź ok. 1950, k. 6.
51 NKŁ 1916, nr 120, s. 3.
52 W.L. Karwacki, Z zagadnień kultury i oświaty robotniczej w Łodzi w latach 1905–1939, [w:] Włókniarze łódzcy. 
Monografia, red. E. Rosset, Wyd. Łódzkie, Łódź 1966, s. 162.
53 125-lecie Konstytucji na ziemiach: Piotrkowskiej, Sieradzkiej i Kaliskiej, wyd. M. Daszewski, R. Piątkowski, 
b.m. 1916, s. 9. 
54 GŁ 1916, nr 118, s. 3.
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brało udział w różnego rodzaju akcjach społecznych. W 1916 roku przyłączyło się do 
ogólnokrajowej kwesty „Ratujcie Dzieci”55. Na odwiedzających muzeum w czasie trwania 
kwesty czekał między innymi wspomniany wcześniej, cieszący się dużą popularnością 
wykład prof. Sznajdera na temat elektryczności56.

Siedziba Muzeum Nauki i Sztuki bywała też miejscem spotkań sympatyków różnych 
organizacji, na przykład Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, które 
regularnie organizowało tam comiesięczne spotkania oraz prelekcje tematyczne57. Muzeum 
udostępniało też lokal Towarzystwu „Lokator”, które urządzało w nim zebrania58. W lokalu 
muzeum odbywały się również spotkania organizacji skautowych – Związku Harcerstwa 
Polskiego czy Patronatu organizacji Skaut Polski59. Ze wspomnianych pomieszczeń 
korzystały też inne organizacje, między innymi Towarzystwo Krzewienia Oświaty (dalej: 
TKO)60. TKO organizowało tam część wykładów, wymagających na przykład specjalne-
go sprzętu, czy też ilustrujących te wykłady eksponatów61. W muzeum odbywały się też 
zebrania poświęcone organizowaniu w mieście pierwszej Biblioteki Publicznej (obecnie 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka im. J. Piłsudskiego)62.

Muzeum Nauki i Sztuki, jak już wcześniej wspominałam, było jedyną placówką muzeal-
ną w ówczesnej Łodzi. W 1916 roku utworzono, co prawda, kolejną instytucję pod nazwą 
Muzeum Szkolne. Inicjatorem jej powstania był Zygmunt Manitius, który we własnym lokalu 
przy ulicy Ewangelickiej 11 (obecnie Roosevelta) zgromadził szereg przyborów szkolnych, 
takich jak mapy, preparaty czy tablice. Zbiory te nie miały jednak w założeniu szerzenia 
wiedzy czy dokumentowania przeszłości, lecz miały, w zamyśle twórcy ekspozycji, propa-
gować nowoczesny model szkoły63. W marcu 1918 roku wysunięto projekt uruchomienia 
Muzeum Pedagogicznego, który jednak w warunkach wojennych nie doczekał realizacji64.

Działalność Muzeum Nauki i Sztuki była – mimo wielu problemów wynikających za-
równo z toczącej się wojny, jak i braku zrozumienia władz miasta dla tej jakże cennej ini-

55 Jedna z największych akcji dobroczynnych organizowanych na ziemiach polskich w czasie Wielkiej Wojny. 
Przedsięwzięcie zostało zorganizowane po raz pierwszy w 1916 roku pod auspicjami Rady Głównej Opiekuńczej 
i kontynuowane w latach późniejszych. W działanie to zaangażowanych było 16 590 kwestarzy. Osoby dające 
datki otrzymywały zazwyczaj pamiątkowe znaczki. Pieniądze zbierano podczas specjalnie organizowanych imprez 
kulturalnych, odczytów, wystaw itp. Na terenie Łodzi w kwestę „Ratujcie Dzieci” zaangażowane były niemal wszystkie 
instytucje kulturalne i społeczne. Nad przebiegiem akcji na terenie Łodzi czuwała komisja pod przewodnictwem 
ks. Henryka Przeździeckiego. W 1916 roku na terenie powiatu łódzkiego zebrano łącznie 9810 rubli – M. Przeniosło, 
Organizacje samopomocy społecznej w Królestwie Polskim w latach I wojny światowej, „Niepodległość i Pamięć” 
2011, R. 33, nr 1, s. 69–70; Sprawozdanie z Kwesty „Ratujcie Dzieci”, Łódź 1916, s. 301, 314.
56 GP 1916, nr 161, s. 4.
57 A. Stawiszyńska, Konrad Fiedler i jego działalność na rzecz popularyzowania turystyki i krajoznawstwa w Łodzi 
w latach I wojny światowej, „Zeszyty Naukowe WSTiJO. Turystyka i Rekreacja” 2013, z. 12, s. 194.
58 S. Januszewski-Stajan, Lokator 1915–1965, Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, Łódź 1965, s. 15; B. Wachowska, 
Łódzka spółdzielczość mieszkaniowa do 1939 roku, Wyd. UŁ, Łódź 1988, s. 31.
59 GŁ 1916, nr 349, s. 3; GP 1916, nr 351, s. 3.
60 GŁ 1915, nr 323, s. 3.
61 W styczniu 1916 roku odbył się wykład dr Bolkowskiej dotyczący zoologii doświadczalnej oraz prelekcja dra 
Handelsmana poświęcona fizjologii i higienie – GŁ 1916, nr 2, s. 3.
62 GŁ 1916, nr 92, s. 2.
63 NKŁ 1916, nr 326, s. 2.
64 GP 1918, nr 68, s. 6; NKŁ 1918, nr 65, s. 1.



Działalność Muzeum Nauki i Sztuki w Łodzi w latach I wojny światowej 119

cjatywy – ważnym elementem ówczesnego życia intelektualnego. Omawiając działalność 
edukacyjną placówki, warto podkreślić, że jej władze starały się docierać do wszystkich 
warstw społecznych, także na przykład do tutejszych robotników. Pomysłodawcy po-
szczególnych ekspozycji dbali o to, aby dostosowywać poziom przekazywanej wiedzy i jej 
formę do możliwości percepcyjnych osób odwiedzających muzeum. Placówka, pomimo 
niewielkich rozmiarów i skromnych, w porównaniu do podobnych placówek działających 
w tym czasie w innych miastach na ziemiach polskich, zbiorów, stała się zaczątkiem 
łódzkiego muzealnictwa. W latach 1929–1933 z Muzeum Nauki i Sztuki wyłoniły się bo-
wiem trzy samodzielne instytucje muzealne: Miejskie Muzeum Historii i Sztuki, Muzeum 
Przyrodnicze oraz Miejskie Muzeum Etnograficzne65.

Prześledzenie wojennych dziejów Muzeum Nauki i Sztuki daje szansę nie tyle na pozna-
nie dziejów raczkującego wówczas łódzkiego muzealnictwa, lecz na zrozumienie realiów 
życia umysłowego ówczesnego miasta, a także stosunku zarówno ówczesnych władz 
miasta, jak i ogółu mieszkańców do kwestii rozwoju nauki czy kultury. Na przykładzie tejże 
placówki można prześledzić też aktywność ówczesnej inteligencji łódzkiej, która pomimo 
niesprzyjających realiów dążyła do zaszczepienia wśród łodzian, a zwłaszcza tamtejszej 
młodzieży, zamiłowania do wiedzy, a także szeroko rozumianej ciekawości świata.
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Streszczenie

Muzeum Nauki i Sztuki jako pierwsze muzeum w Łodzi było ważnym elementem życia naukowe-
go i kulturalnego miasta. Oprócz gromadzenia zbiorów placówka podejmowała liczne działania 
zmierzające chociażby do uświadomienia społeczeństwa na temat chorób zakaźnych. Placów-
ka, pomimo poważnych problemów finansowych, pracowała w czasie wojny. W jej kolekcji były 
eksponaty z różnych dziedzin nauki, było tam także wiele pamiątek z Wielkiej Wojny. W okresie 
międzywojennym z muzeum powstały trzy niezależne instytucje muzealne.

Słowa kluczowe: Łódź 1914–1918, Muzeum Nauki i sztuki w Łodzi, I wojna światowa

Abstract 

Being the first museum in Lodz, a museum was an important element of scientific and cultural 
life of the city. In addition to gathering collections, it resulted in numerous activities aimed at 
consciousness of population on infectious diseases. The facility, despite the significant financial 
problems worked throughout the war. In its collections there were exhibits from various fields 
of science and many souvenirs of the Great War. Between the two wars, three independent 
museum institutions emerged from it.

Keywords: Lodz 1914–1918, Museum of Science and Art in Lodz, I word war
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RENATA BYCZEK
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

EMIGRACJA POLAKÓW DO WIELKIEJ BRYTANII I JEJ WPŁYW  
NA ROZWÓJ TURYSTYKI PRZYJAZDOWEJ BRYTYJCZYKÓW  
DO POLSKI

EMIGRATION OF POLES TO THE UNITED KINGDOM AND THE IMPACT 
ON THE DEVELOPMENT OF THE INBOUND TOURISM AMONGST BRITISH 
CITIZENS VISITING POLAND

Wstęp

Migracja należy do ważnych zjawisk społecznych. Termin ten w literaturze przedmiotu 
jest różnorodnie definiowany. Wyraz „migracja” pochodzi z łacińskiego migratio i oznacza 
wędrówkę lub wędrowanie. Dawniej, mając to na myśli, używano terminu „emigracja” albo 
„imigracja”. Obecnie migracja łączy ze sobą te dwa terminy1. 

Zgodnie ze słownikowym ujęciem tego pojęcia 

(…) migracje międzynarodowe to przemieszczanie się ludzi z jednego kraju do drugie-
go na pobyt okresowy lub stały, dobrowolnie lub pod przymusem. Z punktu widzenia 
państwa migracje międzynarodowe obejmują dwa procesy: emigrację, oznaczającą 
opuszczenie kraju, i imigrację, czyli dopływ cudzoziemców na jego terytorium. Każde 
przekroczenie granicy państwa w celach turystycznych, rodzinnych, zawodowych, 
religijnych, podjęcia pracy, osiedlenia się z przyczyn politycznych czy ekonomicznych 
jest elementem migracji międzynarodowych2. 

Z socjologicznego punktu widzenia migracje należy rozumieć jako ruchy ludności w prze-
strzeni międzynarodowej. Migracje przyczyniają się do zmiany społecznej oraz ekonomicznej. 
Są one podejmowane z różnorodnych przyczyn – ze względu na to można je podzielić na 
dobrowolne i przymusowe. Migracje mogą wynikać z własnej decyzji bądź też być uwarun-
kowane sytuacją polityczną, wynikać z problemów ekonomicznych lub być następstwem 
klęsk żywiołowych. Zdzisław Mach termin ten tłumaczy jako „względnie stałe przeniesienie 
się zbiorowości zwanej migrantami z jednego punktu przestrzeni geograficznej do innego, 
poprzedzone procesami podejmowania przez migrantów decyzji w oparciu o zhierarchizo-

1 Vide J. Kubitsky, Psychologia migracji, Difin, Warszawa 2002, s. 9.
2 Mały słownik stosunków międzynarodowych, red. G. Michałowska, WSiP, Warszawa 1996, s. 122.
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wany system wartości i celów”3. Jest to zatem zbiorowy proces o zróżnicowanym przebiegu, 
który niesienie za sobą różne skutki, zarówno dla osoby, jak i dla państwa.

Czynniki, które skłaniają do podjęcia migracji, można podzielić na „wypychające”, 
a więcej takie, które zachęcają do wyjazdu, i „przyciągające”, tj. wpływające na wybór 
miejsca emigracji. Do pierwszej grupy zakwalifikować należy:4

 – czynniki ekonomiczne – wysoki poziom bezrobocia, zła sytuacja gospodarcza kraju, 
trudności mieszkaniowe oraz zatrudnieniowe; 

 – czynniki prawne, czynniki demograficzne – zbyt duża ilość mieszkańców będących 
w wieku produkcyjnym; 

 – czynniki społeczno-polityczne – łamanie praw człowieka, konflikt zbrojny, brak per-
spektyw, sytuacja polityczna. 
Do czynników „przyciągających” należy natomiast zaliczyć5: 

 – czynniki historyczne – występowanie we wcześniejszych latach emigrantów z wła-
snego kraju; 

 – czynniki ekonomiczne – niskie bezrobocie; 
 – czynniki prawne – małe wymagania dla obcokrajowców;
 – czynnik społeczno-ekonomiczny – akceptacja obcokrajowców.

Niewątpliwie czynnikiem „wypychającym”, skłaniającym zwłaszcza młodych Polaków 
do emigracji, jest czynnik ekonomiczny. Emigracja zarobkowa stała się niezwykle po-
wszechnym zjawiskiem, które niesie za sobą kolejne społeczne konsekwencje. Pomimo 
że Polacy emigrują do różnych miejsc na świecie, to jednym z najczęściej wybieranych 
państw przez emigrujących Polaków jest Wielka Brytania. Dla wielu rodaków Wyspy są 
miejscem, gdzie chcą pracować, osiedlać się, żyć. Miejsce to utożsamiane jest z dostępem 
do pracy, wysokimi zarobkami, dobrą opieką medyczną i bogatym zapleczem socjalnym. 
Emigracja Polaków wiąże się ze zmianami w obrębie świadomości ludności autochtonicz-
nej na temat Polski i Polaków, a w rezultacie wpływa na kształt turystyki przyjazdowej 
mieszkańców Wielkiej Brytanii do naszego kraju.

Prezentowany artykuł zawiera analizę danych dotyczących zmiany opinii Brytyjczyków 
na temat Polski i Polaków, powstałych pod wpływem kontaktu z polskimi emigrantami. Dane 
uzyskano w wyniku badań prowadzonych na potrzeby pracy magisterskiej pisanej pod kierun-
kiem dr hab. Joanny Wyleżałek w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. 

Zjawisko emigracji Polaków w ujęciu historycznym

Dla obywateli Polski Wielka Brytania już od bardzo długiego czasu była miejscem nie-
zwykle ważnym. To właśnie ten kraj przyjął znaczną liczbę polskich emigrantów, którzy ze 
względu na wydarzenia o charakterze historycznymi i politycznym nie mogli przebywać 

3 Z. Mach, Migracja i społeczne konstruowanie tożsamości, „Przegląd Socjologiczny” 1993, t. 42, s. 69.
4 Vide B. Sakson, Źródło pionierskiego łańcucha migracyjnego, [w:] Ludzie na huśtawce. Migracje między 
peryferiami Polski i Zachodu, red. E. Jaźwińska, M. Okólski, Scholar, Warszawa 2001, s. 213–218.
5 Ibidem, s. 227–234.
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we własnym kraju. Tendencja ta była szczególnie widoczna podczas II wojny światowej, 
a także krótko po jej zakończeniu. Warto podkreślić, że to 14–19 polskich lotników czynnie 
uczestniczyło w wojnie powietrznej o Wielką Brytanię. Ponadto pochodzący z Polski żołnierze 
w czasach II wojny światowej walczyli na innych frontach, a ich rodziny na terenie Wielkiej 
Brytanii utworzyły dużą grupę uchodźców wojennych po zakończeniu wojny. W roku 1531 
ludność polską na terenie Wielkiej Brytanii szacowano na 140 tys.6 Polacy nie chcieli wów-
czas żyć w komunistycznym kraju, bali się powrotu ze względu na konsekwencje polityczne.

Wyjazdy Polaków w celach zarobkowych do krajów Europy Zachodniej mają długą 
historię. Przyczyną tego typu wyjazdów były różnice w statusie materialnym. Takie wyjaz-
dy spowodowane były również wydarzeniami politycznymi. Proces migracji szczególnie 
zaznacza się w historii Polski już od początku XIX wieku. Jerzy Holzer podzielił historię 
masowych wędrówek w naszej ojczyźnie na sześć okresów:

 – Od drugiej połowy XIX wieku do czasu II wojny światowej: był to okres uwarunkowa-
ny przymusowymi wędrówkami wynikającymi z pobudek ekonomiczno-politycznych, 
szczególnie w czasach zaborów. Najwięcej Polaków wyjechało z zaboru austriackiego. 
Przyczyną była bieda, szukanie pracy. 

 – Lata 1939–1945: był to okres drugiej wojny światowej i związanego z nią przymuso-
wego przemieszczenia się ludzi (tułaczki, ucieczki, wywózki do niemieckich obozów 
koncentracyjnych lub łagrów do ZSRR). Według przybliżonych ocen ponad 26 mln 
mieszkańców Europy musiało zmienić miejsce zamieszkania podczas wojny, a ponad 
30 mln w ciągu pięciu lat po jej zakończeniu.

 – Lata 1945–1970: czas restrykcyjnych rządów komunistycznych. Czasy powojenne przy-
niosły inny rodzaj migracji – związanej z odbudową państwa polskiego i zmianą granic. 
W latach 1948–1956 obywatele polscy nie mogli wyjeżdżać za granicę. Dopiero po tym 
okresie sytuacja zaczęła się zmieniać na skutek poprawy stosunków między krajami 
socjalistycznymi i kapitalistycznymi. W latach 60. nastąpił kontrolowany wzrost migracji 
zarobkowych, na przykład do Libii. Warto podkreślić, że emigrację w latach 60.–80. 
XX wieku należy utożsamiać z buntem przeciwko komunizmowi. Była ona również 
spowodowana pogarszającą się sytuacją w Polsce. W tamtych czasach najczęściej na 
wyjazd decydowały się osoby będące w wieku średnim, z wyższym wykształceniem, 
o wysokiej świadomości politycznej i obywatelskiej7. 

 – Lata 1971–1989: czas rządów komunistycznych z nieznacznym otwarciem na Zachód. 
W latach 70. migracje rozszerzyły się do krajów zachodnich, co pogłębiało się w ko-
lejnej dekadzie. Zdaniem Marka Okólskiego łączna liczba migrantów zagranicznych 
w latach 1980–1989 wynosiła 2,2–2,35 mln osób8.

6 Vide A. Górny, G. Kolankiewicz, Reemigracja z Wielkiej Brytanii – poszukiwanie „nowego” czy kontynuacja 
„starego”?, [w:] Migracje powrotne Polaków. Powroty sukcesy czy rozczarowania?, red. K. Iglicka, Instytut Spraw 
Publicznych, Warszawa 2012, s. 124.
7 Vide M. Duszczyk, J. Wiśniewski, Analiza społeczno-demograficzna migracji zarobkowej Polaków do państw 
EOG po 1 maja 2004, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007, s. 4.
8 Vide M. Okólski, Migracje zagraniczne w Polsce w latach 1980–1989. Zarys problematyki badawczej, „Studia 
demograficzne” 1994 , nr 3, s. 117.
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 – Lata 1981–2003: okres tak zwanej transformacji ustrojowej. Po upadku w Polsce 
systemu komunistycznego w 1989 roku Polacy mogli wreszcie swobodnie opuszczać 
kraj, a podpisanie umowy o ruchu bezwizowym umożliwiło wjazdy do krajów docelo-
wych bez konieczności załatwiania uciążliwych formalności, jednak bez swobodnego 
podejmowania pracy zarobkowej. Rzeczywisty rozmiar emigracji zagranicznej z Polski, 
jaki miał miejsce w latach 90., nie jest w sposób precyzyjnie rozpoznany. Mikrospis 
ludności z maja 1995 roku jako liczbę osób przebywających w tym miesiącu poza 
granicami Polski podaje ponad 900 tys. stałych mieszkańców tego kraju. Były to osoby, 
które zadeklarowały na stałe wymeldowanie się ze względu na wyjazd za granicę9. 
Zgodnie z oceną Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w latach 1994–1997 każdego 
roku w celu podjęcia pracy kontraktowej wyjeżdżało około 250–300 tys. Polaków. 

 – Lata od 1 maja 2004, po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej: wielkim przełomem 
dla polskiego społeczeństwa stał się dzień wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, co 
nastąpiło 1 maja 2004 roku. Oznaczało to otwarcie granic i otwarcie niektórych rynków 
pracy państw Unii. Jako pierwszy otworzył się rynek pracy Wielkiej Brytanii i Irlandii. 
Aktualnie Wielka Brytania jest łatwo dostępna ze względu na swobodę przepływu 
pracowników w ramach Unii Europejskiej. Ideą wstąpienia do Unii było przyniesienie 
oczekiwanych korzyści, wynikłych z integracji rynków pracy10.

Po wstąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej oraz zniesieniu przez wiele państw 
barier w swobodnym przepływie siły roboczej emigracja zarobkowa Polaków przybrała 
charakter masowy. „Z kraju wyjechało ponad 2,21 miliona osób, głównie do Wielkiej 
Brytanii, Irlandii, Niemiec i Szwecji”11. Głównym powodem wyboru tych kierunków były 
względy ekonomiczne dotyczące danych krajów. Wielka Brytania prowadziła w tamtym 
czasie aktywną politykę imigracyjną. Stopa zatrudnienia była bardzo wysoka, bezrobocie 
znikome, a gospodarka tego kraju – postrzegana jako najsilniejsza w Europie. Według 
przeprowadzonych w 2004 roku szacunków oceniono, że gospodarka brytyjska cierpi na 
niedobór około 600 tys. pracowników, który nie będzie zaspokojony przez własne zasoby 
ludzkie12. Podejmując decyzje liberalizacyjne w zakresie polityki migracyjnej, sądzono 
jednak, że napływ ludzi do pracy będzie niewielki (25–30 tys. rocznie)13. „Jednak okazało 
się, że napływ był kilkanaście razy większy, niż prognozowano już w pierwszym roku. 
W 2004 r. do Wielkiej Brytanii przybyło 439 tysięcy imigrantów”14.

Według brytyjskiego Systemu Rejestracji Pracowników (Worker Registration Scheme) 
po pierwszym roku akcesji przybyło tam 71 tys. Polaków, kolejne lata przyniosły coraz 
większy napływ: 2005 – ponad 127 tys., a 2006 – ponad 159 tys. 

9 Vide J.T. Kowalewski, Mobilność przestrzenna, [w:] Mobilność zasobów pracy, red. E. Kryńska, IPiSS, War-
szawa 2000, s. 76.
10 Vide M. Jaźwińska, W. Lukowski, M. Okólski, Przyczyny i konsekwencje emigracji z Polski, ISS, Warszawa 
1999, s. 80.
11 R. Bera, Emigranci polscy w nowym środowisku pracy, Wyd. UMCS, Lublin 2011, s. 9.
12 Vide R. Bera, M. Korczyńska, Dystans społeczny emigrantów polskich wobec „obcych” i „innych”, Wyd. UMCS, 
Lublin 2012, s. 23.
13 Vide I. Grabowska-Lucińska, M. Okólski, Emigracja ostatnia?, Scholar, Warszawa 2009, s. 88.
14 A. Fihel, Najnowsza migracja z Polski do Wielkiej Brytanii, „Biuletyn Migracyjny” 2007, nr 12, s. 5.
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Według danych GUS-u w 2002 roku liczba emigrantów z Polski przebywająca w Wielkiej 
Brytanii wynosiła 24 tys., ale w 2004 roku już 150 tys. i stale rosła do 2007 roku – wtedy 
też osiągnęła najwyższy poziom, tj. 690 tys. Do 2010 roku liczba polskich emigrantów 
w Wielkiej Brytanii nieznacznie spadała i w 2013 roku osiągnęła poziom 650 tys. Tym 
samym Polacy dominują wśród emigrantów na brytyjskim rynku pracy. Zaczęli również 
odgrywać ważną rolę w gospodarce tego kraju. Wyjechali głównie młodzi, ciekawi świata 
ludzie, niebojący się przewidywanych trudności, a więc należący do aktywniejszej części 
społeczeństwa. Znaleźli oni zatrudnienie w podrzędnych sektorach gospodarki, podejmując 
się pełnienia mało atrakcyjnych ról zawodowych, nisko też opłacalnych15. Oferta pracy dla 
imigrantów jest często taka sama, niezależnie od wykształcenia. Biorąc pod uwagę, że 
około jedna trzecia przyjeżdżających z Polski młodych ludzi posiada wyższe wykształcenie 
(według danych brytyjskich), a wykonują oni pracę poniżej swoich kwalifikacji, powoduje to 
deprecjację wykształcenia zdobytego w Polsce. Paweł Kaczmarczyk określa to zjawisko 
jako brain waste, czyli „marnotrawstwo mózgów”.

Warto podkreślić, że skala imigracji Polaków do Wielkiej Brytanii, jaka miała miejsce 
po 2004 roku, dla rządu brytyjskiego była zaskoczeniem. Szacowano, że przybędzie około 
13 tys. pracowników z krajów UE – osiem w skali rocznej. Brytyjski system nie uwzględnia 
oczywiście osób, które pracują nielegalnie. Poza tym system ten rejestruje tylko wejście 
na brytyjski rynek, bez skreślania osób, które już go opuściły. Statystyki te pokazują jed-
nak, że Polacy w Wielkiej Brytanii stanowią najliczniejszą grupę pracowników z „nowych” 
państw członkowskich16.

Głównymi motywami skłaniającymi młodych ludzi do emigracji są najczęściej: lepsze 
zarobki, wyższy standard życia, lepsze warunki pracy, dobre perspektywy zatrudnienia, 
możliwość zdobycia doświadczenia i spotkania nowych ludzi, pozytywne doświadczenia 
innych osób, lepsze możliwości zrobienia kariery niż we własnym kraju, brak poprawy 
sytuacji ekonomicznej w ojczyźnie. Motywy te jednak w istotny sposób różnicuje wiek 
emigrantów. O ile młodsza część społeczeństwa wyjeżdża w poszukiwaniu lepszych 
perspektyw życiowych, o tyle starsza, mająca rodziny na utrzymaniu, za cel stawia sobie 
dorobienie się i powrót do kraju. Istotnym problemem dla emigrantów jest odnalezienie 
się w nowej rzeczywistości, zwłaszcza gdy dotyczy to całej rodziny, a także trudności 
z funkcjonowaniem zawodowym i kształceniem dzieci. Do pokonania pojawiają się 
również przeszkody w postaci: bariery językowej, różnic kulturowych, samotności oraz 
braku uznawalności polskich dyplomów. Często w nowym środowisku czują się obco, 
co ma wpływ na trudności w nawiązywaniu kontaktów i dystans społeczny. W sytuacji 
kryzysu i problemów gospodarczych to właśnie imigranci są narażeni na zwolnienia 
z pracy w pierwszej kolejności, a w skrajnych przypadkach – nawet obwiniani za powstałą 
sytuację ekonomiczną17.

15 Vide R. Bera, M. Korczyńska, op. cit., s. 24.
16 Vide M. Duszczyk, J. Wiśniewski, op. cit., s. 8.
17 Vide R. Bera, M. Korczyńska, op. cit., s. 24.
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Postrzeganie emigrantów polskich przez Brytyjczyków i Polska 
jako cel wyjazdów zagranicznych

Przeciętny Anglik do niedawna wiedział bardzo mało na temat Polski. Można powie-
dzieć, że do czasu wejścia naszego kraju do UE Polska stanowiła taką samą egzotykę 
dla Anglików jak na przykład Madagaskar, pomimo wspólnego położenia Polski i Wielkiej 
Brytanii w Europie. Zaczęło się to zmieniać wraz ze wzrostem liczby naszych obywateli 
na Wyspach. Nie była to jakaś pogłębiona wiedza zaczerpnięta z książek, ale raczej su-
biektywna opinia poszczególnych Anglików, mających na co dzień styczność z Polakami 
– w pracy czy też w sąsiedztwie. Byliśmy postrzegani na początku dość pozytywnie, jako 
kolejny koloryt zróżnicowanego środowiska w ich kraju. Takie spojrzenie nie zachęcało do 
szczególnego zagłębiania się choćby w historię naszego kraju. Anglicy raczej przyjęli do 
wiadomości, że istnieje gdzieś w Europie taki kraj, który nazywa się Polska, gdzie kształci 
się głównie hydraulików i sprzątaczki18.

Bardzo długo Polacy swój pobyt w Wielkiej Brytanii traktowali jako tymczasowy. Tak 
też byli postrzegani przez Brytyjczyków. Zjawisko to było szczególnie obecne w czasach 
komunistycznych. Powrót do kraju miał nastąpić wraz ze zmianą ustroju politycznego. Wraz 
z rozwojem komunizmu w Polsce podejście takie zmieniało się – coraz większa grupa 
Polaków deklarowała pozostanie w Wielkiej Brytanii, co pozostawiało ślad na pojmowaniu 
tej grupy emigrantów przez Brytyjczyków19. Bardzo często byli oni utożsamiani z częścią 
Wielkiej Brytanii, Brytyjczycy przyzwyczaili się do ich obecności. 

To właśnie nastawienie na powrót do ojczyzny było wśród Polaków bodźcem do 
kultywowania kultury ojczystej. Ze względu na to istotną rolę odegrał Kościół katolicki. 
Powstawały polskie kościoły, a przy nich kluby polskie, tj. ośrodki społeczno-kulturalne. 
Ponadto przy angielskich uniwersytetach zakładano polskie wydziały. Pozwoliło to mło-
dym Polakom zdobywać wykształcenie oraz kontynuować tok nauki zapoczątkowany już 
w Polsce. W roku 1940 utworzono Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO). Placówka 
ta umożliwiła kształcenie polskiej emigracji w zakresie nauk historycznych, społecznych 
i politycznym. W toku nauki doniosłe miejsce zajmowały kwestie polskie20. 

Polacy w Wielkiej Brytanii odbierani są również jako nacja, która sobie pomaga. Jest 
to szczególnie widoczne w mechanizmie przyjmowania nowych emigrantów. Zazwyczaj 
trafiają oni do ognisk pomocy polskiej, uzyskują wsparcie. Dużą rolę odgrywają tutaj 
kościoły polskie, które wielokrotnie pełniły funkcję giełdy pracy oraz pośrednika mieszka-
niowego. Grupa powojennych emigrantów przyczyniła się do postrzegania Polaków jako 
osoby rodzinne. Bardzo popularne było wówczas „przywożenie” żon z Polski. Po wojnie, 
ze względu na migrację żołnierską, przeważali mężczyźni, a zawieranie małżeństw pol-
sko-angielskich nie było popularnym zachowaniem. Pożądanym modelem był bowiem taki, 
aby oboje małżonkowie pochodzili z tego samego środowiska. W 1940 stworzono Komitet 

18 Vide M. Tomczak, Co wiedzą o nas Anglicy?, www.londynek.net [1.04.2014].
19 Vide A. Górny, G. Kolankiewicz, op. cit., s. 125.
20 Ibidem, s. 126.
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Obywatelski Pomocy Uchodźcom Polskim, a kilka lat później fundacje, które finansowały 
przyjazdy polskich studentów do Wielkiej Brytanii21. Poza tym pomagano im w znalezieniu 
najtańszego zakwaterowania, które było właśnie u rodaków. Ze względu na te wszystkie 
działania Polacy w Wielkiej Brytanii aż do dzisiaj posiadają silną odrębność kulturową. 

Aktualnie Polska postrzegana jest jako kraj biurokratów i religijnych fundamentalistów. 
Brytyjczykom z Polską kojarzy się najbardziej postać Lecha Wałęsy i Układ Warszawski, 
jednak nie potrafią wskazać poprawnie miejsca Polski na mapie Europy, myląc ją najczę-
ściej z Danią lub Szwecją22.

Bardzo dużą i coraz istotniejszą rolę odgrywa opinia publiczna w krajach osiedlenia, 
która wymusza na decydentach politycznych określone stanowisko w kontekście poli-
tyki migracyjnej. Z drugiej strony implementacja polityki migracyjnej wymaga poparcia 
społecznego. Kluczową rolę odgrywa tutaj obraz imigracji i imigrantów oraz postawa 
społeczeństwa przyjmującego wobec nich. Media, kreując ten obraz, często istotnie 
odbiegający od realiów, mają zasadniczy wpływ na odbiór imigrantów w społeczeństwie, 
stają się więc wpływowym narzędziem w kształtowaniu opinii publicznej wobec migracji 
i polityki migracyjnej23. 

Niewątpliwie jednak najbardziej skutecznym mechanizmem w przełamywaniu istnie-
jących czy kreowanych stereotypów na temat Polaków i propagowania wiedzy na temat 
Polski jest bezpośredni kontakt Brytyjczyków z Polakami, który odbywa się inicjalnie 
podczas emigracji Polaków do Anglii. Kontakt ten ma istotny wpływ na wzrost turystyki 
Brytyjczyków do Polski.

Brytyjczycy są narodem, który chętnie podejmuje wyjazdy zagraniczne. Przyjazdy 
Brytyjczyków do Polski są zjawiskiem stosunkowo młodym. Wyjazdy są jednak ważnym 
elementem ich życia już od dłuższego czasu. Mieszkańcy Wielkiej Brytanii od XIX wieku 
mieszkali w pierwszym przemysłowym mocarstwie świata, co oznacza, że mieli najwyż-
sze dochody. Ze względu na to odgrywali oni kluczową rolę w międzynarodowym ruchu 
turystycznym w kierunku południowej Europy. Podróżom sprzyjała mająca w tym kraju 
miejsce rewolucja transportowa, spowodowana wynalazkiem lokomotywy i szynowej trakcji 
parowej. Poza tym imperialny charakter państwa sprzyjał podejmowaniu podróży. Ponadto 
wzrost postępu gospodarczego skutkował zwiększeniem czasu wolnego we wszystkich 
warstwach społecznych. To na Wyspach powstało pojęcie weekendu. Ze względu na 
czas wolny oraz zasoby finansowe Brytyjczycy stali się narodem, który przyczynił się do 
rozwoju turystyki masowej w tymże kraju24. 

Wielka Brytania jest jednym z najważniejszych krajów pochodzenia turystów i również 
jednym z głównych celów turystycznych w Europie dla klientów ze specyficznych segmen-
tów rynku turystycznego. Brytyjczycy chętnie wyjeżdżają za granicę. Od 2000 roku liczba 

21 Ibidem, s. 126.
22 Vide R. Bera, M. Korczyńska, op. cit., s. 29.
23 Vide M. Okólski, Wystąpienie podsumowujące projekt „Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrud-
nienia i ograniczania bezrobocia”, „Biuletyn migracyjny” 2008, nr 18, s. 7.
24 Vide T. Dziedzic, Rynek turystyczny Wielkiej Brytanii, Instytut Turystyki, Warszawa 2005, s. 9.
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ta wynosiła ponad 56 mln i do 2006 rosła, osiągając ponad 69,5 mln wyjazdów. Od 2006 
roku ich liczba zmniejszyła się. Porównując rok 2008 (58 mln 433 tys.) i 2009 (69 mln 
11 tys.), można zauważyć, że liczba wyjazdów zmalała o 15,3%25.

Jednym z najchętniej odwiedzanych krajów jest Hiszpania, do której wyjazdy w 2009 
roku stanowiły 25% wszystkich wyjazdów. Ze względu na małą odległość i dobre połączenia 
komunikacyjne chętnie odwiedzana jest także Francja (21%) i Stany Zjednoczone (15%). 
Dużą popularnością (ponad 2 mln wyjazdów) cieszyły się również takie kraje, jak: Irlandia, 
Niemcy i (ponad 1 mln wyjazdów): Grecja, Portugalia, Turcja i Polska.

Wykres 1. Przyjazdy Brytyjczyków do Polski w tysiącach
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Instytutu Turystyki.

Liczba przyjazdów Brytyjczyków do Polski od 2008 roku do 2012 roku waha się w gra-
nicach 500–550 tys. odwiedzających rocznie. W 2013 roku zanotowano aż 16% wzrost 
odwiedzających nasz kraj mieszkańców Wielkiej Brytanii – wskaźnik ten wyniósł 620 tys. 
przyjazdów rocznie, w tym 570 tys. turystów.

Kontakt Polaków i Brytyjczyków jako czynnik wzrostu turystyki 
przyjazdowej Brytyjczyków do Polski

Zjawisko emigracji Polaków za granicę po wstąpieniu Polski do UE w 2004 roku przy-
brało bardzo duże rozmiary. Wielka Brytania stała się drugim najczęściej wybieranym 
krajem do zmiany miejsca zamieszkania. Według danych GUS-u w 2013 roku na Wyspach 
Brytyjskich stale lub czasowo przebywało 650 tys. emigrantów z Polski. Nieoficjalnie mówi 
się, że zjawisko to przybiera znacznie większe rozmiary. Zdecydowana większość polskiej 
emigracji przebywa za granicą w związku z pracą. Przy tak wielkiej skali zjawiska emigracji 
polskiej nieunikniony jest kontakt kulturowy Brytyjczyków z Polakami, co bez wątpienia 
wpływa na opinie Brytyjczyków na temat Polski i Polaków.

25 www.satatistics.gov.uk [1.12.2014].

 

 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

przyjazdy ogółem 

przyjazdy turystów 



Emigracja Polaków do Wielkiej Brytanii… 131

W grupie 109 dobranych losowo Brytyjczyków, wśród których prowadzono badania, aż 
90% respondentów zadeklarowała, że miała bezpośredni kontakt z Polakami w różnych 
okolicznościach.

Wykres 2. Charakter kontaktów Brytyjczyków z Polakami
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Brytyjczycy mają kontakt z Polakami przede wszystkim w pracy. Tego typu relacje miało 
aż 74% (n = 74) badanych. Wynik ten jest oczywisty, jeśli weźmie się pod uwagę główny 
motyw wyjazdów Polaków do Wielkiej Brytanii, czyli pracę. Część respondentów – 28% 
(n = 28) – kontakty z Polakami określiła jako towarzyskie. Dla 10% (n = 10) biorących udział 
w badaniu Brytyjczyków Polacy to współlokatorzy, a 8% (n = 4) ankietowanych podało 
własną odpowiedź. Dla tych osób Polacy byli życiowymi partnerami bądź też spotykali ich 
w miejscach publicznych. Analiza uzyskanych wyników dowodzi, że relacje Brytyjczyków 
z Polakami nawiązują się głównie w ich miejscu pracy.

Zagadnienie emigracji Polaków do Wielkiej Brytanii oraz jej wpływ na rozwój turystyki 
przyjazdowej Brytyjczyków do Polski nieodzownie łączy się z poziomem wiedzy tego 
narodu na temat naszego kraju. 

Analizując poziom wiedzy Brytyjczyków o Polsce, można zauważyć bardzo intere-
sujący aspekt wpływu tej wiedzy na zasób kontaktów z Polakami. W celu ustalenia, czy 
występuje jakaś zależność pomiędzy wiedzą Brytyjczyków a ich spotkaniami z Polakami, 
badanym zadano dwa pytania. Pierwsze z nich odnosiło się do ich informacji o Polsce 
przed spotkaniem z mieszkańcami tego kraju. Respondenci mogli wybierać spośród 
zaproponowanych odpowiedzi.  
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Wykres 3. Deklarowana wiedza Brytyjczyków o Polsce przed spotkaniem z polskimi emigrantami
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Zdecydowana większość respondentów już przed spotkaniem z Polakami posiadała 
pewne informacje na temat Polski. Ich zakres różnił się jednak istotnie od siebie: 47% 
(n = 46) poziom swojej wiedzy określiła jednak jako niski – wiedzieli oni jedynie, że kraj ten 
leży w Europie; 41% (n = 40) badanych uznało, że przed pierwszym kontaktem z Polakami 
wiedzieli oni o Polsce całkiem sporo. Na temat tego kraju żadnej wiedzy nie posiadało 
12% (n = 12) badanych. Zapytano również badanych o subiektywne odczucia dotyczące 
wzrostu wiedzy o Polsce w wyniku kontaktu z Polakami 

Wykres 4. Przyrost wiedzy o Polsce po spotkaniach z Polakami
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Uzyskane wyniki jednoznacznie dowodzą, że kontakty z Polakami wpłynęły na podwyż-
szenie wiedzy o Polsce u Brytyjczyków. Takiego zdania było aż 76% (n = 74) respondentów. 
Natomiast 10% (n = 10) badanych uważało, że spotkania z Polakami nie przyczyniły się 
do poszerzenia ich informacji na ten temat, a 14% (n = 14) nie miało zdania na ten temat. 
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Można stwierdzić, że fakt wysokiej emigracji naszych rodaków do Wielkiej Brytanii ma 
aspekt promocji naszego kraju wśród Brytyjczyków.

Brytyjczycy zapytani o słynnych Polaków w większości przypadków nie potrafili wy-
mienić jednak żadnego nazwiska. Jedynie 19% (n = 18) potrafiło wymienić nazwisko 
słynnego Polaka, chociaż również tutaj zdarzały się fatalne pomyłki: 13 osób wskazało 
Lecha Wałęsę, pięć osób – Jana Pawła II, cztery osoby – Wojciecha Szczęsnego, dwie 
osoby – Roberta Lewandowskiego i po jednej osobie: Fryderyka Chopina, Tadeusza 
Mazowieckiego, Roberta Kubicę i… Hitlera.

Wśród badanej grupy ponad jedna trzecia Brytyjczyków miała już okazję odwiedzić 
ojczyznę Polaków. Mając na względzie niski realny poziom wiedzy na temat polskiej 
kultury, zapytano Brytyjczyków o cele ich wyjazdów do Polski, zakładając, że nie są to 
cele kulturoznawcze. 
                     

Wykres 5. Główny cel wyjazdu badanych do Polski
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Głównym celem wyjazdu Brytyjczyków do Polski jest rozrywka 44% (n = 16). Polska 
dla Brytyjczyków jest krajem przystępnych cen, gdzie bez wydawania dużych pieniędzy 
można odpocząć i dobrze się bawić. Poza tym Polska ma bardzo dobre zaplecze gastro-
nomiczne i rozrywkowe. Jednym z nadrzędnych celów wyjazdu jest również odwiedzenie 
krewnych lub znajomych. Odpowiedź taką zaznaczyło 31% (n = 11) badanych. 

Zarówno zwiedzanie, jak i wypoczynek stanowiły podstawowy powód przyjazdu do 
Polski dla 8% respondentów (n = 3), co nie zapowiada wzrostu wiedzy na temat polskiej 
kultury i krajobrazowych atrakcji turystycznych naszego kraju.

Interesujący jest również fakt, że Brytyjczycy nie przyjeżdżają do Polski dla robienia 
interesów. Turystykę biznesową jako cel podróży do Polski wskazała zaledwie jedna osoba.
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Wnioski

Poziom wiedzy Brytyjczyków na temat Polski jest niski, chociaż sami respondenci de-
klarują, że wzrósł on w wyniku kontaktu z polskimi emigrantami. Przeprowadzone badania 
pokazały, iż Brytyjczykom Polska kojarzy się zwykle pozytywnie. Twierdzą oni, że jest to 
ciekawy kraj oraz że posiadają pewną wiedzę na jego temat, jednak postawione w bada-
niach pytania udowodniły, że w rzeczywistości mają problem z uzasadnieniem takiej opinii, 
gdyż większość respondentów nie potrafiła wymienić nawet jednego nazwiska znanego 
Polaka, a w skojarzeniach z hasłem „Polska” padały głównie odpowiedzi ogólne. Polskę 
odwiedziła jedna trzecia badanych, a spora liczba respondentów deklarowała, że planuje 
przyjazd do Polski. W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że głównym celem 
przyjazdu Brytyjczyków do Polski jest rozrywka. W dużym stopniu ma to związek z faktem, 
iż największą grupą wiekową wśród respondentów stanowili ludzie młodzi: 53% to osoby 
do 35. roku życia. Ludzie młodzi mogą w naszym kraju, bez wydawania dużych pieniędzy, 
dobrze się bawić, ponieważ rozrywka jest tania i dostępna, a dobrze rozwinięta sieć tanich linii 
lotniczych dodatkowo sprzyja podjęciu decyzji o weekendowym wyjeździe do naszego kraju. 

Polska w opinii Brytyjczyków jest miejscem bardzo atrakcyjnym, przede wszystkim ze 
względu na serdeczność Polaków i atrakcyjne ceny. 

Pozytywnym wnioskiem wynikającym z prowadzonych badań jest zatem bez wątpienia 
dobra opinia Brytyjczyków na temat Polaków, która przekłada się również na opinię na 
temat naszego kraju. Współczesny mieszkaniec Wielkiej Brytanii mający styczność z na-
szymi rodakami chętnie akceptuje Polaków zarówno jako przyjaciół, jak i członków rodziny, 
a to bezpośrednio przekłada się na chęć odwiedzenia i poznania Polski, co w przyszłości 
może się przyczynić do wzrostu wiedzy na temat polskiej kultury.
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Streszczenie

Zjawisko społeczne, jakim jest emigracja zarobkowa Polaków, stało się istotną formą społecznej 
aktywności. Młodzi ludzie, szukając możliwości zatrudnienia za godziwe wynagrodzenie poza 
granicami naszego kraju, migrują do różnych państw świata. Jednym z najbardziej popularnych 
miejsc wyjazdów młodzieży w celach zarobkowych jest Wielka Brytania. Kontakt Brytyjczyków 
z Polakami wpływa istotnie na opinie na temat Polski i Polaków, przyczyniając się jednocześnie 
do wzrostu wyjazdów turystycznych Brytyjczyków do Polski. W pracy przedstawiono wyniki badań 
własnych na temat związku pomiędzy wzrostem emigracji Polaków do Wielkiej Brytanii, wiedzą 
Brytyjczyków na temat Polski i turystyką przyjazdową do naszego kraju.

Słowa kluczowe: migracja zarobkowa, Wielka Brytania, wiedza o Polsce i Polakach, turystyka 
przyjazdowa

Abstract

The social phenomenon, which is the emigration of Poles, has become an important form of social 
activity. Young people seeking employment opportunities for decent wages beyond the borders 
of our country, migrate to different countries of the world. One of the most popular places where 
young people travel for work is the United Kingdom. The relationship between Britons and Poles 
affects the opinion of Poland and Polish people, while contributing to the growth of the British 
tourist trips to Polish. The paper presents results of research on the relationship between the 
increase of emigration of Poles to Britain, the knowledge of British people about the Poles and 
inbound tourism to our country.

Keywords: gainful migration, United Kingdom, inbound tourism, knowledge about Poland and Poles
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WULKANY ŚWIATA ATRAKCJĄ TURYSTYKI GÓRSKIEJ 
W AMERYCE PÓŁNOCNEJ, AMERYCE POŁUDNIOWEJ, AFRYCE

VOLCANOES WORLD OF MOUNTAIN TOURISM ATTRACTION IN NORTH 
AMERICA, SOUTH AMERICA, AFRICA

Wstęp

Odwiedzanie miejsc atrakcyjnych przyrodniczo dominuje w obieraniu celów podróży 
przez turystów. Walory przyrodnicze wiążą się zarówno z turystyką wypoczynkową, jak 
w przypadku wyjazdów do obszarów o wyjątkowo sprzyjającym klimacie, położonych 
w pobliżu akwenów morskich, jak i turystyką kwalifikowaną, przygodową, a nawet eks-
tremalną. Potencjalni podróżnicy i turyści coraz bardziej zwracają swoją uwagę na rejony 
świata dostarczające niezwykłych doznań w obcowaniu z egzotyką przyrody – pustynie, 
wodospady, mało dostępne góry, przetarto już także szlaki dla turystyki na obszarach wul-
kanicznych. Podziwianie wulkanów wiąże się z ich potencjalną siłą niszczenia, surowością 
krajobrazu, niezwykłością kształtów, a także trudnym dostępem. Jest to propozycja dla 
wytrwałych, dobrze przygotowanych turystów. 

Charakterystyka wulkanizmu oraz rozłożenie przestrzenne 
zjawisk wulkanicznych na kuli ziemskiej

Wulkanizm wiąże się z najwcześniejszymi dziejami kuli ziemskiej. Wystąpił on już w naj-
starszej erze, czyli archaiku, kiedy to wyładowania elektryczne i wybuchy wulkanów były 
jedynym światłem na Ziemi, ponieważ gęsta atmosfera nie przepuszczała wtedy światła 
słonecznego. Aby zrozumieć działanie wulkanizmu, należy zacząć od kilku podstawowych 
informacji. Powierzchnię Ziemi stanowi litosfera, która sięga od 0 do 60 km w głąb Ziemi. 
Wierzchnią warstwą litosfery jest skorupa ziemska, która sięga od 0 do 35 km w głąb Ziemi. 
Koniec skorupy ziemskiej stanowi początek tak zwanego płaszcza ziemskiego, którego górna 
część sięga do głębokości 400 km i stanowi warstwę o cechach plastycznych, zapewnia-
jącą skorupie ziemskiej ruchliwość – wywodzą się z niej procesy tektoniczne. Dolna część 
płaszcza ziemskiego sięga do głębokości 2890 km1. Wulkanizm polega na wydobywaniu 
się z głębi skorupy ziemskiej poprzez szczeliny lub otwory centralne ciekłej lawy, materiałów 

1 M. Labus, E. Krzeszowska, Praktyczne podstawy geologii ogólnej i paleontologii, Wyd. PŚ, Gliwice 2011.
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piroklastycznych i gazów. W różnych miejscach pod powierzchnią Ziemi występują pod-
ziemne komory, w których gromadzi się roztopiona wysoką temperaturą magma oraz gazy. 
Są to ogniska magmowe. Komory mają często postać tak zwanych batolitów, czyli wielkich 
pni magmowych, sięgających daleko w głąb kuli ziemskiej. Gdy tego typu zbiornik znajdzie 
się blisko powierzchni, gazy mogą wypchnąć jego zawartość w górę. Wysoka temperatura 
oraz duże ciśnienie przebijają warstwę skał dzielącą magmę od atmosfery i zaczynają się 
narodziny wulkanu. Jest on aktywny dopóty, dopóki w komorze nie zabraknie ciekłej magmy. 
Aktywność wulkanów w czasie słabnie, aż wreszcie zamiera. Wulkany czynne przechodzą 
w wygasłe. Tak naprawdę nigdy nie można z całą pewnością stwierdzić, czy wulkan jest 
wygasły, ponieważ może być jedynie uśpiony. Czasami wulkany uważane za wygasłe, czyli 
nieczynne w czasach historycznych, budzą się po setkach, a nawet tysiącach lat od ostat-
niej erupcji2. Zjawiska wulkanizmu polegają na wydostawaniu się z głębi Ziemi ciał stałych, 
płynnych i gazowych. Ciała te nazywamy produktami erupcji wulkanicznej.

Ze względu na budowę wulkany dzielą się na stożkowe (Święta Helena, Fudżijama) oraz 
tarczowe (Hekla, Kilauea). Istnieje jeszcze inny podział, który bierze za podstawę rodzaj erup-
cji: erupcję centralną – ze stożka, erupcję linijną – ze szczelin o długości nawet kilkudziesięciu 
kilometrów oraz erupcje arealne – na określonej, często dużej powierzchni, na przykład płyta 
riolitowa w PN Yellowstone o powierzchni 10 tys. km2. Ze względu na działalność wyróż-
nia się wulkany czynne, takie jak: Święta Helena, Etna, Popocatepetl, Unzen (obecnie na 
świecie jest około 1500 czynnych wulkanów), wulkany drzemiące – takie, które wybuchały 
w czasach historycznych (Fudżi), oraz wulkany wygasłe – góry o budowie wulkanicznej, które 
nie wybuchały w czasach historycznych (wulkany Owernii oraz Przedgórza Sudeckiego).

Rycina 1. Rozmieszczenie wulkanów na kuli ziemskiej
Źródło: http://www.bing.com/images/search?q=rozmieszczenie+wulkanów+na+Ziemi&FOR [1.08.2014].

2 M.R. Perfit, J.P. Davidson, Plate Tectonics and Volcanism, [w:] Encyclopedia of Volcanoes, ed. H. Sigurdsson, 
Academic Press, New York 1999, s. 135–147.
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Najwięcej czynnych wulkanów jest w tak zwanym „Pierścieniu ognia”, który tworzą 
oba wybrzeża Pacyfiku. Wulkany znajdują się głównie w takich rejonach świata, jak: In-
donezja (najwięcej na Jawie), Filipiny, Japonia, Alaska, Aleuty, Kamczatka, Andy, Nowa 
Zelandia, Hawaje oraz Antarktyda, jak również Islandia i Włochy. Występują ponadto 
w Afryce i USA3.

Na kuli ziemskiej znajduje się kilka superwulkanów – w Europie jest to wulkan We-
zuwiusz, znajdujący się koło Neapolu we Włoszech, w Azji to wulkan Toba, położony 
w zachodniej Indonezji, a na obszarze Oceanii – wulkan Taupo. Dwa tego typu wulkany 
znajdują się jeszcze na kontynencie Ameryki Północnej – Long Valley oraz Yellowstone, oba 
zlokalizowane w paśmie Kordylierów. Najbardziej niebezpieczny jest wulkan Yellowstone, 
który znajduje się pod parkiem narodowym o tej samej nazwie. Wulkan ten nie posiada 
żadnego stożka, jest to jedynie olbrzymi zbiornik magmy o wielkości Morza Egejskiego. 
Pomiary geologiczne pokazują, że ziemia w Parku Narodowym Yellowstone podnosi się 
coraz szybciej i obecnie jest wyżej o około 80 cm niż w roku 1923. Gdyby wulkan wybuchł, 
spowodowałby niewyobrażalne zniszczenia, a miliardy ton wyrzuconego w powietrze pyłu 
na kilka tysięcy lat ograniczyłaby na całym globie ilość docierającego do Ziemi światła 
słonecznego. Skutki byłyby porównywalne z eksplozją wulkanu Toba w Indonezji, który 
74 tys. lat temu przyśpieszył nadejście epoki lodowcowej.

Jeżeli chodzi o zwiedzanie superwulkanów jako obiektów górskich, to najbardziej 
dostępny i najłatwiejszy do zwiedzenia jest Wezuwiusz. Inne superwulkany nie posiadają 
kraterów, a jedynie olbrzymie, często zalane wodą kaldery. W miejscu olbrzymiej kaldery 
indonezyjskiego wulkanu Toba (Sumatra Zachodnia) powstało największe wulkaniczne 
jezioro świata o powierzchni 1707 km2. Podobnie ma się sprawa z drugim superwulka-
nem Taupo na Nowej Zelandii, po którym kaldera również jest wypełniona wodą i tworzy 
krystalicznie czyste, największe jezioro Nowej Zelandii. Kaldera w Ameryce Północnej, 
powstała po wybuchu superwulkanu Long Valley, leżąca na wysokości 2600 n.p.m., należy 
do jednej z największych na świecie, posiadając wymiary 17 na 32 km. Na jej południo-
wo-zachodniej krawędzi wznosi się stratowulkan Mammoth Mountain o wysokości 3371 m 
n.p.m. Na południowych zboczach tego wulkanu występuje bardzo niebezpieczna emisja 
dwutlenku węgla (były ofiary śmiertelne wśród ludzi)4.

Większość parku Yellowstone składa się z szerokich wulkanicznych płaskowyżów 
o średniej wysokości około 2400 m n.p.m. Cały teren jest dla turystyki bardzo atrakcyj-
ny – na pograniczu parku wznosi się szczyt Eagle Peak o wysokości 3462 m n.p.m., 
a w tutejszych górach Absaroka znaczna liczba szczytów przekracza wysokość 3050 m 
n.p.m. Największą jednak atrakcją tego superwulkanu jest niespotykana nigdzie na świecie 
liczba gejzerów – ponad 300 miejsc z gorącą, tryskająca z głębi ziemi wodą.

3 M. Jędrusik, J. Makowski, F. Plit, Geografia turystyczna świata. Nowe trendy. Regiony turystyczne, Wyd. UW, 
Warszawa 2010.
4 Z.W. Kundzewicz, P. Matczak, Zagrożenia naturalnymi zdarzeniami ekstremalnymi, „Nauka” 2010, nr 4, 
s. 77–86.
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Wulkany Ameryki Północnej

Największe i najbardziej znane wulkany Ameryki Północnej to: w Meksyku – Orizaba 
(5700 m n.p.m.), Popocatepetl (5452 m n.p.m.), Ixtaccihuatl (5285 m n.p.m.), Nevado de 
Toluca (4690 m n.p.m.), La Malinche (4461 m n.p.m.), Colima (4265 m n.p.m.), w USA – 
Blackburn (4996 m n.p.m.), Sanford (4949 m n.p.m.), Rainier (4390 m n.p.m.), Wrangell 
(4270 m n.p.m.). Najciekawszym wulkanem do wspinaczki turystycznej jest Orizaba 
w Meksyku, ale wspinaczka ta – pomimo tego, że nie wymaga specjalnego sprzętu wspi-
naczkowego ani opanowania techniki alpinistycznej – jest bardzo trudna. Trudności są 
związane z dużą wysokością wulkanu, co powoduje znaczne zmniejszenie ilości tlenu. 
Ponadto dochodzi do tego duża kruchość tutejszych skał oraz znaczne oblodzenie i śliski 
lodowiec – zginęło tam wielu wspinaczy. Dojazd w pobliże wulkanu jest możliwy z Mexico 
City do miejscowości Tlachichuca, Coscomatepec i Ciudad Serdan. Można tam uzyskać 
zakwaterowanie oraz wyżywienie, jak również transport pod wulkan. Na wulkan prowadzi 
bardzo dużo dróg wspinaczkowych. Najprzyjemniejsza, o ile w ogóle można użyć takiego 
określenia, jest droga od północnej strony. Północny stok tworzy lodowiec Glaciar de Ja-
mapa, spływający do wysokości 4900 m n.p.m. U jego czoła na plateau Piedra Grande 
znajduje się schronisko o takiej samej nazwie. Jedna z kilku wyraźnych grani, pokryta 
piargami i żwirem, prowadzi na wierzchołek krateru o głębokości 150 metrów, z jeziorem 
w środku. Czas wejścia od schroniska wynosi od sześciu do dziewięciu godzin. Pora sucha 
panuje od listopada do marca i jest to najlepszy okres do wspinaczki. Na tym terenie nie 
ma zorganizowanego pogotowia górskiego5.

Łatwiejszym, ale również wysokim (czwartym co do wysokości w Meksyku), jest wul-
kan Nevado de Toluca. Ten stratowulkan jest położony około 100 km od stolicy Meksyku 
i w jego rejon można dojechać ze stolicy rejsowymi autobusami Flecha Roja (Red Arrow). 
Wulkan ma wysokość 4691 m, składa się z Pico the Fraile i kilku mniejszych wierzchoł-
ków. Drogi wspinaczkowe generalnie uważane są za dość łatwe i mogą być wejściami 
turystycznymi z zabezpieczeniem liną. Na szczyty prowadzi wiele dróg wejściowych 
z różnymi trudnościami. Można się zakwaterować w pobliskiej Toluce i w pobliże szczytu 
przyjechać autobusem lub taksówką. Można również skorzystać na miejscu z noclegu 
i są trzy takie możliwości. Pierwsza to Family Lodge at Los Venados, znajdujący się trzy 
kilometry w górę od żwirowej drogi. Posiada ono 14 pokoi po 3–4 USD. Otwarte jest tylko 
w weekendy i nie trzeba rezerwacji. Można rozbić namiot, jednakże jest to niebezpieczne, 
brakuje bowiem ochrony. Dwa kilometry dalej znajduje się następny obiekt, to jest Albergo 
Alpino, posiadający 64 łóżka po 2–3 USD. Otwarty jest tylko w weekendy, trzeba posiadać 
własne śpiwory i jedzenie6. Trzecią możliwość noclegu stwarza National Park Hut at the 
Crater Gate, znajdujące się na wysokości 4050 m n.p.m. Jest to prymitywne schronisko, 
posiadające jeden pokój z siedmioma miejscami. Zlokalizowane jest na 15. kilometrze 
żwirowej drogi, sześć kilometrów od krateru. Cena pobytu od osoby wynosi tylko 1,50 USD 

5 www.wikipedia.org/wiki/Mount Rainier [1.08.2014].
6 Informacje zebrane przez autora w trakcie wyprawy na szczyt wulkanu Nevado de Toluca.
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i brak jest rezerwacji. W weekendy lokalni sprzedawcy rozstawiają swoje bufety i można od 
nich nabywać różne produkty, w tym butelkowaną wodę. Ochrona obiektu jest w budynku 
obok i może popilnować bagaży w czasie wspinaczki na wulkan7.

Wulkany znajdują się również na terytorium Stanów Zjednoczonych, ale te najwyższe, 
przekraczające 4 tys. metrów, są trudno dostępne i niebezpieczne, a tym samym nie nadają 
się do typowo turystycznego wchodzenia. Jednym z takich wulkanów jest Mount Rainier 
lub Mount Tahoma, znajdujący się 87 km na południowy-wschód od Seattle w stanie Wa-
szyngton. Ten stratowulkan jest najwyższym szczytem Gór Kaskadowych (4392 m n.p.m.), 
a prowadzące na niego drogi wejściowe są zagrożone lawinami śnieżnymi i kamiennymi. 
Przykładowo na trasie Liberty Ridge zginęło około stu wspinaczy. Inne podobne wulkany 
to Góra Wrangla, będąca masywem wulkanu tarczowego, z najwyższym wierzchołkiem 
osiągającym 4317 m n.p.m., i stanowiąca jedno ogromne pole lodowe. W pobliżu tej góry 
znajdują się dwa inne trudno dostępne i niebezpieczne wulkany, to jest wulkan Sanford 
(4949 m n.p.m.) oraz wulkan Blackburn (4996 m n.p.m.), które zlokalizowane są w Górach 
św. Eliasza w południowo-wschodniej Alasce. Jak już wspomniano wcześniej, góry te są 
trudno dostępne oraz bardzo silnie zlodowacone i słabo zagospodarowane turystycznie – 
z tych względów nie nadają się do wejść turystycznych.

Wulkany Ameryki Południowej

Ameryka Południowa to wyjątkowy kontynent do wspinaczki alpinistycznej i turystycz-
nej na wulkany. Dzieje się tak dlatego, że przez całą jego długość przebiega wulkaniczny 
łańcuch Andów. Największymi i najwyższymi wulkanami tego kontynentu są: Nevado Ojos 
del Salado na pograniczu Chile i Argentyny (6893 m n.p.m.), Llullaillaco na pograniczu 
Argentyny i Chile (6723 m n.p.m.), Antofalla w Argentynie (6450 m n.p.m.), Guallatiri 
w Chile (6060 m n.p.m.), Lascar w Chile (5990 m n.p.m.), Cotopaxi w Ekwadorze (5896 
m n.p.m.), Tupungatito w Chile (5640 m n.p.m.), Sangay w Ekwadorze (5325 m n.p.m.), 
Maipo w Chile (5323 m n.p.m.), Purace w Kolumbii (4700 m n.p.m.) oraz Villarica w Chile 
(2840 m n.p.m.)8. Najciekawszym i możliwym do wspinaczki turystycznej, pomimo swojej 
wysokości, jest Nevado Ojos del Salado, będący najwyższą górą w Chile, a zarazem 
drugą co do wysokości w całych Andach oraz, co bardzo istotne, najwyższym aktywnym 
wulkanem świata. Wspinaczka łatwiejsza organizacyjnie jest od strony chilijskiej, ponieważ 
na dużą wysokość można podjechać samochodem. 

Ponadto na trasie wspinaczki od tej strony znajduje się również kilka niewielkich 
schronisk. Sama jednak droga wspinaczkowa jest łatwiejsza oraz ciekawsza od strony 
argentyńskiej. Góra posiada dwa wierzchołki, to jest argentyński, będący szczytem ma-
sywu, oraz chilijski, wyższy o 54 cm dzięki turni zwieńczonej luźnymi głazami. Dojazd 
i wspinaczka od strony chilijskiej wygląda następująco: samochodem można dojechać 
do schroniska Atacama, leżącego na wysokości 5200 m n.p.m., wskazana jest jednak 

7 Informacje zebrane przez autora w trakcie wyprawy na szczyt wulkanu Nevado de Toluca.
8 http: //www.ciekawświata.com/Wulkany/najwyższe-wulkany-na –świecie.html [1.08.2014].



Henryk Legienis142

wcześniejsza aklimatyzacja. Schronisko posiada miejsca dla maksymalnie ośmiu osób, ale 
brak jest jakiegokolwiek wyposażenia. Do wyższego schroniska – Refugio Tajos, leżącego 
na wysokości 5750 m n.p.m., nie ma obecnie dojazdu. Można do niego iść pieszo – trasa 
jest bardzo wygodna, bo prowadzi szeroką, dobrze widoczną ścieżką (czas przejścia to 
trzy–cztery godziny). Z wyższego schroniska w kierunku szczytu prowadzą różne drogi. 
Jedna z tych dróg, dość często wybierana, i prowadzi stromym piarżyskiem do trawersu 
wznoszącego się ponad polem śnieżnym. Tak idąc, obchodzi się ramię masywu od pra-
wej i osiąga się krater po około trzech–czterech godzinach. Dalsza część wspinaczki jest 
już mało turystyczna, a bardziej alpinistyczna, ponieważ 15 metrów trzeba się wspiąć 
kominem skalnym i jeszcze dodatkowo 20 metrów granią. Dopiero to przejście pozwala 
wejść na chilijski wierzchołek. Reasumując: droga chilijska na Nevado Ojos del Salado 
jest w końcowym odcinku bardzo trudna, ale osiągalna jako wspinaczka turystyczna dla 
osób bardzo sprawnych fizycznie i pozbawionych poważniejszych schorzeń9.

Dojazd i wspinaczka od strony argentyńskiej wygląda oczywiście zupełnie inaczej. 
Pierwszą bazę wypadową stanowi miejscowość Fiambala w prowincji Catamarka. Podejście 
jest znacznie dłuższe aniżeli od strony chilijskiej, ale plusem jest więcej źródeł wody pitnej, 
a ponadto można wynająć muły. Szlak prowadzi do schroniska Quemadito, znajdującego 
się w pobliżu Cazadero Grande, na wysokości 3600 m n.p.m. Dalej droga wiedzie nad rzeką 
Rio Cazadero i po czterech godzinach drogi dochodzimy do dużego potoku. Dalej skręcamy 
na północ i idąc wzdłuż tego potoku, dochodzimy do jego źródeł w Aguas Calientes (4200 
m n.p.m.) – znajdują się tutaj dogodne miejsca na założenie obozu. Dalej droga przebiega 
dość niewyraźnymi ścieżkami w wyschniętych quebradas (pięć–sześć godzin marszu) 
i dochodzimy do Acqua di Vicuna, leżącej na wysokości 4950 m n.p.m. (brak wody). Dalsza 
trasa wiedzie na rozległy piaszczysty płaskowyż El Arenal (5500 m n.p.m.), gdzie można 
rozbić następny obóz (czas przejścia: cztery–pięć godzin). Z obozu El Arenal w kierunku 
szczytu można się udać różnymi drogami, ale dość dobre jest podejście dolinką w kierunku 
północno-zachodnim. Obóz górny zazwyczaj jest urządzany po dwóch–trzech godzinach 
wspinaczki albo u zbiegu strumieni (5800 m n.p.m.), albo wyżej, na stoku, na wysokości 
6000 m n.p.m. Z tych obozów wspinaczka przebiega stromymi, ośnieżonymi stokami do 
szerokiego kotła na wysokości 6400 m n.p.m. na południowy-wschód od szczytu. Końcowy 
fragment trasy to łatwe skalne stoki, którymi można osiągnąć szczyt w sześć–osiem godzin10.

Wulkany Afryki 

Najsłynniejszym wulkanem Afryki jest Kilimandżaro, który znajduje się na terytorium 
Tanzanii. Wysokość tego wulkanu wynosi 5895 m n.p.m. i jest to najwyższa góra Afryki. 
Góra ma 80 km długości i prawie 45 km szerokości. Wszystkie wierzchołki Kilimandżaro, 
czyli Kibo – 5895 m n.p.m., Mawenzi – 5148 m n.p.m. oraz Shira – 3940 m n.p.m., są 
zlokalizowane na terenie Parku Narodowego Kilimandżaro na terytorium Tanzanii. Naj-

9 Wielka encyklopedia gór i alpinizmu, t. 4, Góry Ameryki, red. M.J. Kiełkowscy, Stapis, Katowice 2009.
10 www.ciekawświata.com/Wulkany/najwyższe-wulkany-na –świecie.html [1.08.2014].
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bliższym miastem jest Moshi, które jest oddalone o 40 km od znanej i popularnej ścieżki 
droga „Marangu”. Każdego roku, korzystając bardzo często z tej ścieżki, na Kilimandżaro 
wchodzą tysiące ludzi. Najwyższy punkt Kilimandżaro, czyli Uhuru Peak, jest częściowo 
pokryty trzema dużymi polami lodowymi, z których spływa aż 15 języków lodowcowych. 
Miejscowość Moshi jest bazą wypadową wspinaczki alpinistycznej oraz turystycznej, 
a można się tam dostać po dobrych drogach lokalnym transportem. Moshi posiada do-
brą infrastrukturę turystyczną, ponieważ są tu różnego rodzaju sklepy, bary i restauracje 
oraz baza noclegowa w postaci hoteli, pensjonatów i kempingów. Większość hoteli ma 
możliwość zorganizowania wejścia na Kilimandżaro. 

Poza drogą „Marangu” w górach nie ma żadnych schronisk i stałych biwaków i na 
ewentualny nocleg trzeba posiadać własny namiot. Najbardziej suchymi miesiącami 
w rejonie Kilimandżaro są miesiące od sierpnia do października. Wszelkiego typu pomoc 
w nagłych wypadkach zapewnia Park Narodowy tylko na „Marangu Route”, wszędzie 
indziej trzeba liczyć tylko na siebie lub przygodnych turystów. Ubezpieczenie jest zaleca-
ne. Dolne partie masywu Kilimandżaro to tropikalny las i istnieje dużo różnych wariantów 
przejścia tej strefy. Tak czy inaczej wszystkie drogi spotykają się na południowych zboczach 
Kibo, na wysokości 4000 m n.p.m. Z tego miejsca ścieżki prowadzą na szczyty Kibo oraz 
Mawenzi11. Drugim dużym wulkanem Afryki jest wulkan Meru, znajdujący się również 
w Tanzanii. Wysokość tego wulkanu wynosi 4570 m n.p.m. Meru znajduje się w środku 
Parku Narodowego Arusha, a wioska o takiej samej nazwie stanowi bazę wypadową na 
wulkan. Trekking na wulkan rozpoczyna się przy Momela Gate i z tego miejsca dochodzi 
się do schroniska Miriakamba Hut, położonego na wysokości 2750 m n.p.m. Schronisko 
jest ulokowane na pięknej polanie w głębi dżungli. Do spania służą piętrowe prycze, 
a w obszernym przedsionku znajdują się stoły i ławy do przygotowywania oraz spożywa-
nia posiłków. W schronisku jest bieżąca woda i jest czysto. Druga część trasy prowadzi 
przez las deszczowy i po czterech–sześciu godzinach marszu i wspinaczki dochodzi się 
do następnego schroniska – Saddle Hut, położonego na przełęczy pomiędzy Mount Meru 
i Małym Meru, na wysokości 3750 m n.p.m. Warunki do spania i spożywania posiłków są 
tutaj podobne jak w poprzednim schronisku, ale jest nieco ciaśniej. Atak szczytowy należy 
rozpocząć bardzo wcześnie, najlepiej o drugiej w nocy, i po jednej godzinie do półtorej 
godziny dochodzi się do punktu widokowego Rhino Point. Po dalszym intensywnym marszu 
wspinaczkowym jest szansa, że pomiędzy siódmą a ósmą rano dotrze się na szczyt. Droga 
początkowo prowadzi po wulkanicznym żużlu, a następnie bliżej szczytu po oblodzonych 
skałach. Niewątpliwą atrakcją wulkanu Meru, poza satysfakcją wspinaczkową i zdobyciem 
szczytu, jest obfitość dzikiej afrykańskiej zwierzyny, oglądanej w środowisku naturalnym12.

Ciekawym i wartym odwiedzenia, a zarazem największym i jednym z najaktywniejszych 
wulkanów Afryki, jest wulkan położony w zachodniej Afryce – Kamerun (Cameroon). Jest 
to stratowulkan położony na zachód od stolicy Kamerunu – Yaounde, a jego wysokość 

11 www.exploruj.pl/50 html/11 [1.08.2014].
12 www.podróże.gazeta.pl/podróże/1,114158 [1.08.2014].
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wynosi 4095 m n.p.m. Na zboczach tego wulkanu znajduje się ponad 100 stożków wul-
kanicznych. Wulkan znany jest także pod nazwą Mount Fake oraz jako „Rydwan Bogów”. 
Generalnie ten wulkan wybucha głównie efuzyjnie i eksplozywnie ze szczelin na zboczach 
oraz za pośrednictwem małych stożków, z których wydobywa się lawa. Te wybuchy, które 
generalnie są mało groźne, mogą być jednak śmiertelne dla nieostrożnych turystów. Na 
wulkan można wejść z miejscowości Buea. Szlak wiedzie lasem deszczowym, trawiastą 
ścieżką, a na koniec po żużlu wulkanicznym. Sam końcowy masyw jest dość stromy i zbu-
dowany ze skał bazaltowych. Najlepszą porą na wspinaczkę jest pora sucha, która trwa 
na przełomie grudnia i stycznia. Znaczną uciążliwością związaną z odwiedzeniem tego 
wulkanu jest konieczność szczepień na różne choroby tropikalne, jak: żółta febra, cholera, 
tyfus, malaria i inne. Ciekawostką związaną z tym wulkanem są organizowane corocznie 
zawody biegowe na szczyt, który najlepsi biegacze zdobywają w cztery i pół godziny13. 

Najłatwiej dostępnym i najłatwiejszym do zdobycia wulkanem w Afryce jest wulkan 
Pico del Teide, położony na Teneryfie w archipelagu Wysp Kanaryjskich. Wulkan ten ma 
wysokość 3718 m n.p.m., ale – licząc od dna oceanu – aż 7500 m. Jest łatwy do osiągnię-
cia dzięki kolejce linowej Teleferico del Teide. Dolna stacja kolejki linowej znajduje się na 
wysokości 2356 m n.p.m. i można do niej dojść pieszo albo dojechać samochodem lub 
autobusem. Górna stacja kolejki linowej La Rambleta znajduje się na wysokości 3555 m 
n.p.m. i można z niej dojść do krateru wulkanu. Pozwolenie na dojście do krateru można 
uzyskać bezpłatnie w administracji Parku Narodowego Canadas del Teide. Liczba wyda-
wanych pozwoleń na każdy dzień i przedział czasowy są jednak ograniczone. Należy więc 
starać się o nie z pewnym wyprzedzeniem czasowym. Nie wolno wchodzić do wnętrza 
krateru. Do samego krateru lub jego pobliża wiodą z górnej stacji kolejki trzy szlaki. Ten 
najbardziej główny, wiodący do samego krateru, jest to szlak Telesforo Bravo, który jest 
określany jako trudny. Ma on długość 614 m, przy czym przewyższenie wynosi aż 159 m, 
czas przejścia jest szacowany na 40 minut pod górę. Pozostałe dwa szlaki są dużo łatwiej-
sze i nie wymagają pozwoleń. Szlak nr 11 prowadzi do Miradoru de la Fortaleza, a jego 
długość wynosi 427 m, poziom trudności określony jest jako średni, przewyższenie to 
24 m, natomiast czas przejścia – 25 minut. Z tego miejsca rozciąga się widok na północ 
Parku Canadas del Teide i całej wyspy. Kolejny szlak – nr 12 – prowadzi do Miradoru 
del Pico Viejo, a jego długość to 730 m z przewyższeniem tylko 54 m, poziom trudności 
określa się jako średni z czasem przejścia 30 minut14.

Z punktu końcowego możemy oglądać krater wulkanu Pico Viejo, a przy dobrej po-
godzie wyspy archipelagu: La Gomera, La Palma i El Hierro. Wjazdy na El Teide są 
w godzinach 9–16, a zjazdy 9–17. Kolejka jedzie osiem minut. Dla prawdziwych turystów 
kwalifikowanych, chcących wejść na szczyt od samego dołu bez korzystania z kolejki, 
istnieje taka możliwość. Szlak nr 7 prowadzi na wulkan z Montana Blanca de la Ramble-
ta i jego długość to 8,3 km. Różnica poziomu wynosi w tym przypadku 1350 m, a czas 

13 www.exploruj.pl/50html/11 [1.08.2014].
14 www.podróże-gazeta.pl/podróże/1,114158,11350769,Teneryfa wycieczka. Html/ [1.08.2014].
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przejścia określa się na sześć i pół godziny, do czego dochodzi dodatkowe 40 minut na 
przejście szlaku nr 10 do krateru Teide. Większość uczestników tej wspinaczki wyrusza 
z parkingu przy drodze TF-21, gdzie od razu wchodzi się na szlak Montana Blanca. 
Szlakiem można dojść do schroniska Altavista i tam przenocować. Znajduje się ono na 
wysokości 3270 m n.p.m., posiada 54 miejsca noclegowe (łóżka) z ciepłą pościelą. Po-
nadto są toalety, ale bez pryszniców, zapewniony bezpłatny zasięg Wi-Fi, dostępna jest 
całkowicie wyposażona kuchnia z mikrofalówkami do podgrzewania jedzenia. Pewnym 
minusem jest fakt, że jedzenie trzeba mieć własne, ponieważ w schronisku można tylko 
kupić ciepłe i zimne napoje, i to z automatów. Internet jest płatny na monety. Wszyscy 
nocujący w Altavista automatycznie uzyskują pozwolenie na wejście do krawędzi krateru 
El Teide. Do powyższego schroniska można się również dostać, korzystając z kolejki lino-
wej Teleferico, idąc z jej stacji górnej szlakiem nr 11 do punktu widokowego Mirador de 
la Fortaleza, a następnie szlakiem nr 7 do schroniska; poziom trudności tej trasy uważa 
się za średni, a jej przejście zajmuje godzinę15.

Biura podróży i agencje turystyczne organizujące w Polsce 
wyjazdy na obszary wulkaniczne

Istnieje ogromna różnorodność ofert wyjazdów na wulkany świata. Po pierwsze bardzo 
dużo klubów wysokogórskich organizuje takie wycieczki wspinaczkowe i trekkingowe. 
Oferty tych klubów dotyczą dużej liczby państw oraz grup górskich. Autor w swoim artykule 
nie brał pod uwagę tych ofert, ponieważ interesowały go tylko wejścia typowo turystyczne 
bez większego zaangażowania alpinistycznego, ale z możliwością użytkowania na pew-
nych odcinkach podstawowego sprzętu wspinaczkowego, jak lina, raki i czekan. Takie 
wyjazdy są organizowane przez różne niewielkie agencje trekkingowe. Jedną z najbardziej 
znanych jest agencja wyjazdowa „Wyprawy marzeń z Leszkiem Cichym” bardzo znanego 
polskiego himalaisty, który jako pierwszy, razem z Krzysztofem Wielickim, wszedł zimą 
na Mount Everest oraz jako pierwszy Polak zdobył Koronę Ziemi. 

Sztandarowymi wyprawami górskimi na wulkany tej agencji turystycznej są wejścia 
na Kilimandżaro w Afryce16. Bardzo nietypowe imprezy górskie na wulkany organizuje 
fundacja znanego polarnika Marka Kamińskiego. Są to wyprawy „Wulkany Europy tylko 
dla kobiet” i, jak sama nazwa wskazuje, są organizowane wyłącznie dla grup kobiecych 
na łatwe wulkany Europy17. Łatwe wyjazdy o charakterze wejść turystycznych organizują 
również na wulkany typowe biura podróży, i tak przykładowo biuro Escapador organizuje 
wyjazdy turystyczne pod nazwą „aktywny wypoczynek”, których głównym elementem 
programu jest wchodzenie na wszystkie wulkany znajdujące się we Włoszech. Program 
tej imprezy wygląda następująco:

15 www.podróże-gazeta.pl/podróże/1,114158,11350769,Teneryfa wycieczka. Html/ [1.08.2014].
16 L. Cichy, Nie wciągam prezesów na ośmiotysięczniki. Biznes i Góry, „Gazeta Wyborcza” 2010, 1 marca.  
17 www.turystyka.wp.pl/title.Tylko-dla-Kobiet-Panie-na-wulkanie.wid,15564086,wiadomości.html?ticald=1132d2 
[1.08.2014].
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 – dzień trzeci: przejazd pod Wezuwiusz, wejście na Wezuwiusz w formie wycieczki 
z przewodnikiem dookoła krateru;

 – dzień czwarty: wycieczka z Porto di Levante na krater wulkanu Vulcano (391 m n.p.m.);
 – dzień piąty: przeprawa promowa na wyspę Lipari oraz spacer na wierzchołek wyga-

słego wulkanu Lipari;
 – dzień szósty: rejs na wyspę Stromboli – dojście do krateru i obserwacja erupcji czyn-

nego wulkanu; rejs wokół Stromboli i obserwacja erupcji z morza; możliwość nocnego 
wejścia na Stromboli i nocnych obserwacji erupcji wulkanu – uczestnicy wychodzą na 
tę wycieczkę w kaskach i specjalnych okularach;

 – dzień ósmy: przejazd pod Etnę połączony z całodzienną wycieczką pod krater boczny 
tego wulkanu, dla chętnych wjazd wyżej kolejką linową oraz samochodem terenowym18.
Inne duże biura podróży organizują wycieczki na wulkany jedynie jako jeden, ale nie 

podstawowy program imprezy, i tak biuro Rainbow Tour w ramach imprezy pod tytułem 
„Włochy i Sycylia – szlakiem pomarańczy” w dniu 10. imprezy organizuje przeprawę promo-
wą na Sycylię. Przejazd na Etnę z wjazdem na wysokość około 2000 m n.p.m., połączony 
ze spacerem po jednym z wygasłych kraterów. Osoby chętne mogą dodatkowo za opłatą 
skorzystać z możliwości wjazdu specjalnym busem terenowym na wysokość 3000 m n.p.m. 
w pobliże głównego krateru. Druga impreza tego biura, pod nazwą „O Sole Mio! Południe 
Włoch”, to wjazd na wulkan Wezuwiusz (uśpiony wulkan nad Zatoką Neapolitańską), na 
wysokość 1000 m n.p.m., z możliwością dojścia pieszego do wygasłego krateru, skąd roz-
ciąga się przepiękna panorama na całą okolicę. Następna impreza z wulkanem w tle ma 
nazwę „Sycylia – wyspa niezwykła”, i tutaj uczestnikom wycieczki w drugim dniu imprezy 
organizuje się wyjazd na Etnę według tego samego schematu oraz w trzecim dniu imprezy 
rejs na Wyspy Liparyjskie z możliwością wejścia na wulkan Vulcano. Jeszcze jedną imprezą 
tego biura jest wycieczka pod tytułem „Sycylia i Malta”, w trakcie której w drugim dniu imprezy 
uczestnicy wycieczki mają możliwość wjazdu i wejścia w okolice kraterów wulkanu Etna19.

Innym dużym biurem turystycznym mającym w programach wejścia na wulkany jest 
Logos Tours, które organizuje wyjazdy turystyczne do wszystkich rejonów świata. Jedną 
z imprez stwarzającą możliwość kontaktu z wulkanem jest impreza pod tytułem „Dookoła 
Islandii”, na której w piątym dniu wycieczki ma miejsce przejazd na tereny geotermalne, 
pod kalderę wulkanu Krafla, połączony ze spacerem wśród gorących fumaroli. Inną im-
prezą z wulkanem tego biura jest wycieczka pod tytułem „Grecja – wyspy (Ateny – Myko-
nos – Santorini)”, na której w siódmym dniu imprezy jest zaplanowany rejs na bezludną 
wulkaniczną wyspę Nea Kameni, połączony z podejściem do wciąż aktywnego wulkanu 
Agios Georgios. Jeszcze inną imprezą tego biura połączoną z odwiedzeniem wulkanu jest 
wycieczka na Wyspy Kanaryjskie pod tytułem „Hiszpania – Wyspy Kanaryjskie”. Na tej 
imprezie w trakcie trzeciego dnia ma miejsce wjazd kolejką linową na najwyższy szczyt oraz 
wulkan Hiszpanii, to jest Pico del Teide (3715 m n.p.m.). Z wierzchołka tej góry, na który 

18 www.escapador.pl/wyjazdy-kursy [1.08.2014].
19 www.rainbow tour.pl [1.08.2014].
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trzeba podejść, o ile uzyska się zgodę administracji parku, można podziwiać wspaniałą 
panoramę na wyspy Gran Canaria, La Palma, La Gomera oraz Hierro20.

Jeszcze jednym dużym biurem organizującym imprezy z wulkanem jako atrakcją 
turystyczną jest biuro podróży Itaka, które prowadzi wyjazdy między innymi do Kalabrii, 
połączone z nocnym wejściem na wulkan Stromboli na Wyspach Liparyjskich. Jak już 
wspomniano wcześniej, w Polsce działają również licznie kluby i agencje internetowe, 
ale one przygotowują głównie imprezy dla profesjonalistów oraz młodych ludzi o bardzo 
dobrej kondycji fizycznej. Niemniej można tam znaleźć oferty dla osób wchodzących tylko 
drogami turystycznymi, i tak Klub Podróży Horyzonty ma w ofercie wejścia na Kiliman-
dżaro i do Parku Narodowego Ngorongoro, będącego olbrzymim kraterem wulkanicznym. 
Ponadto bardzo ciekawą ofertą tego biura są wulkany Turcji Wschodniej, czyli Nemrat, 
Suphan i Ararat. Podobnie, Górska Agencja Internetowa „Pamir” posiada również w ofercie 
wspinaczkę na Kilimandżaro, Ngorongoro i Ararat. Bardzo ciekawą ofertą tego biura jest 
wejście na afrykański wulkan Doinyo Lengai, będący świętą górą Masajów21.

Podsumowanie

Obiekty górskie w formie czynnych, uśpionych i wygasłych wulkanów cieszą się bar-
dzo dużym powodzeniem wśród szerokiej rzeszy miłośników gór. Na świecie znajduje się 
olbrzymia różnorodność tego typu górotworów, co sprzyja organizowaniu imprez o różnym 
stopniu trudności i dla różnych grup wiekowych. Generalnie wulkany mają przewagę 
nad zwykłymi szczytami górskimi z powodu ich łatwiejszej dostępności wspinaczkowej. 
Przykładowo: najwyższy wulkan świata, czyli Ojos del Salado, zlokalizowany w Andach, 
jest możliwy do wejścia typowo turystycznego z użyciem wyłącznie sprzętu typowo ase-
kuracyjnego, szczególnie od strony argentyńskiej. Podobnie, najwyższy wulkan Afryki, to 
jest Kilimandżaro, pomimo wysokości prawie sześciu tysięcy metrów też jest stosunkowo 
łatwo dostępny i co roku zdobywają go tysiące nieprofesjonalnych wspinaczy, a nawet 
zdarzają się osoby niepełnosprawne ortopedycznie.
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Streszczenie

Autor analizuje atrakcyjność turystyczną wulkanów położonych w regionach Ameryki Północnej, 
Ameryki Południowej oraz Afryki. Najpierw charakteryzuje historię powstania, strukturę, wielkość 
i rodzaje aktywności wulkanicznej oraz wprowadza klasyfikację wulkanów. Kolejna część pracy 
dotyczy położenia, walorów przyrodniczych oraz dostępności turystycznej wraz ze szczegółowym 
opisem wejścia na wybrane stożki wulkaniczne.

Słowa kluczowe: wulkany, atrakcyjność turystyczna, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, 
Afryka

Abstract

The author analysis tourist attraction of volcanoes located in North America, South America and 
Africa regions. In the first part he characterizes history of their coming into being, structure, size 
and type of volcanoes activities, and he introduces classification of volcanoes. The following 
part concerns of area placement, natural values, and tourist interest with particular description 
of climbing up selected volcanoes surface.

Keywords: volcanoes, touristic attractiveness, North America, South America, Africa
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T U R Y S T Y K A  I  R E K R E A C J A  A  Z D R O W I E 
C Z Ł O W I E K A

WIESŁAW SZCZĘSNY
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

BEZPIECZEŃSTWO TURYSTY PODCZAS KONSUMPCJI 
PRODUKTU TURYSTYCZNEGO

TOURIST SECURITY DURING CONSUMPTION OF TOURIST PRODUCT

Wstęp

Wyjazdy turystyczne cieszą się w Polsce coraz większą popularnością. Trudy codzien-
ności, życie w ogromnych aglomeracjach, zanieczyszczenie środowiska, szczególnie 
miejskiego, urbanizacja, podróże w poszukiwaniu pracy (często kilka tysięcy kilometrów 
od miejsca zamieszkania), rozłąka z rodziną, towarzyszący ciągle stres, powodujący 
wzmożoną zachorowalność – wymuszają u człowieka potrzebę odpoczynku, relaksu 
i zapomnienia, przynajmniej na krótki czas, o bolączkach życia codziennego. 

Niestety, wraz ze wzrostem liczby turystów i podróży turystycznych wzrasta liczba 
osób, dla których wyjazd po zdrowie kończy się chorobą, kalectwem, a nawet śmiercią. 
Przyczyną większości wypadków nie są siły nadprzyrodzone, ale ignorancja przepisów, 
zakazów, nakazów, brawura oraz mały zasób wiedzy o niebezpieczeństwach. Tak zwany 
„luz urlopowy” pozwala zapomnieć o podstawowych zasadach sukcesywnego adaptowania 
się w miejscu wypoczynku. Zmęczony życiem codziennym turysta od pierwszego dnia 
pobytu w kurorcie podejmuje aktywny wypoczynek i często kończy się to zawałem czy 
inną poważną chorobą. Medycyna odnotowuje dosyć często takie przypadki1.

Po zakończeniu drugiej wojny światowej Polacy, zamiast oczekiwanej wolności, otrzy-
mali pewne ograniczenia swobód obywatelskich. Dotyczyły one między innymi podróżowa-
nia po świecie. Trudności w otrzymaniu paszportu, jego dostępność tylko w określonych 
sytuacjach, a także możliwości wyjazdów głównie do krajów byłego obozu socjalistycznego 
powodowały, że tylko nieliczni mogli korzystać z tego przywileju. Zezwolenie na wyjazd 

1 Y. Mansfeld, A. Pizam, Tourism and Safety Issues, [w:] Tourism. Security and safety, eds. iidem, Elsevier, 
Burlington–Oxford 2006, s. 139–141.
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do krajów zachodnich i innych, o odmiennej strukturze politycznej i gospodarczej, mogło 
otrzymać niewielu rodaków. 

W okresie transformacji systemowej Polacy zaczęli się stawać społeczeństwem dążącym 
do poznania świata. Każdy mógł otrzymać paszport, przechowywać go w domu i korzystać 
z niego w dowolnym czasie, wybrać się dokądkolwiek. Zaaferowanie wyjazdem powoduje, 
że często turyści nie zwracają uwagi na niebezpieczeństwa, jakie na nich czyhają. Niebez-
pieczeństw tych jest wiele – jedne powoduje sam człowiek, inne wynikają z działań natury. 
Rolą organizatorów turystyki, a także samych turystów jest dołożenie wszelkich starań, aby 
wyjazdy po słońce, ciepłą wodę w morzu oraz wyprawy w góry nie stały się koszmarem2.

Każdy rodzaj uprawianej turystyki ma określoną specyfikę, z którą łączą się mniejsze 
lub większe możliwości zaistnienia zdarzeń losowych. Nie tylko specyfika powyższych 
rodzajów turystyki powoduje, że mogą nastąpić różnorakie zdarzenia losowe, ale także 
na poszczególnych etapach konsumpcji produktu turystycznego mogą zaistnieć zdarzenia 
spowodowane czynnikami związanymi z transportem turystycznym i pobytem w miejscu 
wypoczynku. Istotą turystyki jest przemieszczanie się osób do miejscowości o interesują-
cych walorach turystycznych, które znajdują się poza miejscem stałego pobytu turystów. 
Przemieszczanie to jest podstawowym elementem konsumpcji turystyki.

Bezpieczeństwo podczas transportu samochodowego

Z pięciu wyróżnionych etapów podróży turystycznej – przygotowanie, przejazd do celu, 
pobyt, powrót, podsumowanie (5P) – dwa dotyczą usług transportowych3.

Wybór środka transportu przez turystę opiera się na wielu kryteriach, które są wza-
jemnie konkurencyjne. Są nimi:4

 – cele i rodzaje podróży, na przykład cele wypoczynkowe, służbowe, zdrowotne, religijne;
 – cechy środka transportu, jak: szybkość, komfort, bezpieczeństwo, zakres usług;
 – odległość i położenie miejsca docelowego podróży;
 – koszty podróży.

Dostępność transportowa walorów turystycznych jest podstawowym warunkiem rozwoju 
turystycznego. Usługi transportowe należą zatem do podstawowych usług turystycznych 
i są powszechnie uważane za czynnik dynamicznego kształtowania ruchu turystycznego 
i jego obsługi.

Wśród gałęzi transportu mających zastosowanie w przewozach turystycznych na-
leży szczególnie zwrócić uwagę na transport samochodowy, który wyróżnia się przede 
wszystkim:5

2 D. Milewski, Rola transportu w kształtowaniu atrakcyjności turystycznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego” 2010, nr 582, s. 219–230. 
3 Idem, Wykorzystanie transportu w turystyce, [w:] Obsługa ruchu turystycznego, red. B. Meyer, PWN, Warszawa 
2006, s. 122.
4 Opracowanie własne na podstawie: A. Wiktorowska-Jasik, Znaczenie logistyki w rozwoju gospodarki tury-
stycznej Polski, „Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis” 2010, z. 284, s. 159–166.
5 Transport, red. W. Rydzykowski, K. Wojewódzka-Król, PWN, Warszawa 2009, s. 47.
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 – możliwością podstawienia środków transportu praktycznie w dowolnym miejscu;
 – dużą elastycznością podróży, wyrażającą się możliwościami obsługi zróżnicowanego 

poziomu potrzeb;
 – znaczną szybkością przewozu, mającą znaczenie szczególne na krótkich i średnich 

odległościach;
 – terminowością i punktualnością wykonania usług, które to atrybuty wynikają z możli-

wości realizacji przewozów zgodnie ze ściśle sprecyzowanym harmonogramem. 
Istotne znaczenie w rozwoju usług transportu samochodowego ma autokar. Motywa-

torem turystów korzystających z tego środka transportu jest przyjemność podróżowania 
powiązana ze zwiedzaniem „przez okno autokaru”, znaczny komfort, mobilność i swobo-
da. Poza tym program podróży może być dostosowany pod względem czasu, miejsca 
i trasy podróży. Nowa generacja autokarów gwarantuje turyście wiele udogodnień, jak: 
klimatyzacja, wygodne i bezpieczne fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, kuchnia 
pokładowa, barek, lodówka, wideo, toaleta itd.

Autokar jako środek transportu w obsłudze ruchu turystycznego znalazł następujące 
zastosowania:6

 – realizację regularnych krótko- i długodystansowych bezpośrednich połączeń z doce-
lowymi miejscami podróży,

 – obsługę pakietów podróży zorganizowanych,
 – organizację kilkugodzinnych imprez krajoznawczych,
 – usługi transferowe.

Szerokie zastosowanie transportu samochodowego, w tym transportu autokarowego, 
w przewozach spowodowało na drogach zagęszczenie ruchu, zwiększając tym samym 
zagrożenie bezpieczeństwa podróżowania.

W okresie transformacji systemowej w całym kraju zaczęły powstawać firmy prze-
wozowe oferujące przejazdy do wielu miejscowości w całej Europie. W początkowej 
fazie kształtowania się sieci połączeń autokarowych często panował chaos. Przewoźnicy 
oferowali głównie transport starymi, odkupionymi od państwowych firm autokarami lub 
pojazdami kupowanymi na zachodzie, często wycofanymi z eksploatacji, czy mikrobusami7. 
Bardziej zamożni kupowali już wtedy nowe autokary, mając większą możliwość szybszego 
zaistnienia na rynku i świadczenia usług wysokiej jakości. Mieli także większe możliwości 
otrzymania koncesji oraz przydziału bardziej intratnych tras.

W ostatnim dziesięcioleciu XX wieku granice przekroczyło autokarami miliony Po-
laków. Ciekawość świata, otwarte granice, możliwość sprzedaży i zakupu towarów za 
granicą były głównymi powodami wyjazdów. W tym okresie nie odnotowano poważniej-
szych wypadków drogowych z udziałem autokarów. W obecnej dobie, przy ogromnym 
zagęszczeniu środków transportu drogowego, ich ruch już sam w sobie stanowi znaczne 
zagrożenie wypadkowe. 

6 D. Milewski, Wykorzystanie transportu…, s. 125.
7 J. Cyganik, Ryzyko w transporcie drogowym – źródła i wielkość szkód, „Logistyka” 2014, nr 3, s. 31–35.
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Do najtragiczniejszych wypadków drogowych, w których ginęło wielu turystów, zaczę-
ło dochodzić dopiero w początkowych latach XXI wieku. Jest to istotne o tyle, że rynek 
przewozowych usług autokarowych osiągnął doskonałą kondycję. Nowoczesne autokary, 
coraz bardziej doświadczeni kierowcy, restrykcyjne przepisy dotyczące pracy kierowców, 
częste i drobiazgowe badania techniczne, a także wypadanie z rynku słabego i wyeks-
ploatowanego sprzętu nie przyczyniły się do zwiększenia bezpieczeństwa podróżowania. 
Z tego wynika, że przyczyn wzrostu wypadków drogowych należy szukać gdzie indziej. 

Z informacji płynących z Komendy Głównej Policji wynika, że:8

1. Kierujący autokarami rocznie są sprawcami około 1% ogółu wypadków drogowych 
(około 450 wypadków).

2. Główne przyczyny najpoważniejszych wypadków drogowych spowodowanych przez 
kierowców autokarów to:

 – prędkość;
 – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu;
 – niezachowanie bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu;
 – gwałtowne hamowanie;
 – nieprawidłowe wyprzedzanie;
 – zmęczenie, zaśnięcie.

Jak wynika z powyższych informacji, główną przyczyną wypadków jest błąd człowieka. 
Nie wspomina się tu o stanie technicznym pojazdów, nawierzchni dróg i innych proble-
mach technicznych wynikających z ruchu autokarów. Można w tym miejscu wyciągnąć 
wniosek, że stan techniczny autokarów jeżdżących po drogach Europy i kraju nie stanowi 
większego zagrożenia w ruchu drogowym, natomiast wiele należałoby zrobić w kierunku 
doskonalenia umiejętności kierowców autokarów i przestrzegania przepisów ruchu drogo-
wego. Należy się z tym liczyć, że autokary są i pozostaną najbardziej uznanym środkiem 
transportu dla turystów.

Według szacunkowych danych autokarami jeździ w Europie co najmniej dwa razy 
więcej osób, niż podróżuje koleją, i znacznie więcej, niż korzysta z usług linii lotniczych. 
Liczba pasażerów przemieszczających się autokarami ciągle rośnie, a wraz z nią liczba 
wypadków i ofiar. Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Drogowych podaje, że udział 
autobusów w ogólnej liczbie wypadków drogowych utrzymuje się na stałym poziomie. 
Polska zajmuje wysoką pozycję w ogólnej statystyce wypadków. Zagrożenie śmiercią 
w wypadku drogowym w Polsce jest jednym z najwyższych w Europie i kształtuje się 
średnio na poziomie 150 zabitych na milion mieszkańców, czyli jest trzy razy wyższe niż 
zagrożenie w krajach najlepszych w dziedzinie bezpieczeństwa na drogach, takich jak 
Holandia, Szwecja czy Wielka Brytania9.

8 Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Głównej Policji za rok 2013, http://statystyka.policja.pl/
st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html [23.05.2014].
9 Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych w Międzynarodowym Zrzeszeniu Przewoźników 
Drogowych, http://www.zmpd.pl/ [14.09.2014].
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Podróże autokarami stają się coraz ekskluzywniejsze. Autokary są bardziej wygodnie 
i komfortowe, wyposażone w wiele udogodnień, typu toaleta, barek, projektor filmowy czy 
klimatyzacja. Te elementy wyposażenia nie mają jednak pozytywnego wpływu na stan 
bezpieczeństwa podróżowania. Zdarzają się nawet sytuacje, że stan ten pogarszają, na 
przykład przez poparzenie się gorącą kawą lub herbatą serwowaną w czasie ruchu po-
jazdu. Do 20 października 2007 roku autokary mogły jeździć bez pasów bezpieczeństwa 
dla pasażerów. Obecnie przepisy nakładają obowiązek ich instalowania w autokarach10. 
Nowoczesne autokary posiadają także urządzenia wspomagające pracę kierowców, naj-
ważniejsze to systemy wspomagania układu hamulcowego i kierowniczego.

Ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa podróżowania autokarami mają kontrole 
stanu technicznego, przeprowadzane przez odpowiednie służby, a szczególnie przez 
policję i inspektorów Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Kolejne działania 
dotyczą przestrzegania czasu pracy kierowców. Niedawno uchwalone przepisy wymu-
szają na kierowcach precyzyjne ich stosowanie11. Tachografy rejestrują dokładnie pracę 
kierowców i w przypadku nieprzestrzegania przepisów są nakładane na prowadzących 
pojazdy wysokie kary. Jak stwierdzono wyżej, autokary są coraz nowocześniejsze, lepiej 
wyposażone w różne systemy techniczne wspomagające pracę kierowcy, coraz częściej 
kontrolowane technicznie. Pozwala to na wnioskowanie, że problem wypadkowości tkwi 
w innych czynnikach.

W Polsce zarówno policja, jak i inne organy zajmujące się wypadkami na drogach nie 
prowadzą odrębnych statystyk wypadków dla autokarów turystycznych. Informacje takie 
policja gromadzi w pozycji o nazwie „autobusy inne”12. Nie są to precyzyjne dane o wypad-
kach autokarów turystycznych, ale pozwalają w przybliżeniu ocenić ich przyczyny i skutki. 
Organy upoważnione do podejmowania działań w kierunku poprawy bezpieczeństwa po-
dróżowania to: policja, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, służby miejskie i inne 
jednostki. Najszersze działania w tym zakresie prowadzi policja. Dokonuje ona w swojej 
codziennej służbie kontroli pojazdów, w tym również autobusów.

Do najistotniejszych obszarów, w których prowadzone były działania w ostatnich la-
tach, należało przestrzeganie ograniczeń prędkości, przestrzeganie zakazu kierowania 
pojazdami pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu oraz 
stosowanie przez kierujących i pasażerów urządzeń bezpieczeństwa biernego, takich jak 
pasy bezpieczeństwa oraz urządzenia do bezpiecznego przewozu dzieci.

Głównymi przyczynami wypadków śmiertelnych na drogach jest nadmierna szybkość, 
jazda pod wpływem alkoholu oraz niestosowanie pasów bezpieczeństwa. Obszary nad-
miernej prędkości, jazdy po spożyciu alkoholu oraz niestosowania pasów bezpieczeństwa 
zostały dobrze zbadane i udokumentowane w wielu projektach badawczych i analitycz-

10 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów 
oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r., Nr 32, poz. 262 z późn. zm.). 
11 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 879 z późn. zm.).
12 W tej grupie umieszczone zostały również autokary turystyczne. KGP nie prowadzi statystyk wypadków za 
granicą.
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nych, które przyniosły informacje na temat najlepszych praktyk w zakresie egzekwowania 
przepisów mających zastosowanie w tych obszarach. 

Podczas kontroli pracodawców z firm transportowych najczęściej stwierdzone niepra-
widłowości dotyczyły nierzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy, nieokreślenia 
systemów czasu pracy dla kierowców oraz długości okresów rozliczeniowych, a także 
zatrudniania kierowców w soboty. Ujawniono liczne przypadki skracania dopuszczalnego 
minimalnego czasu dziennego odpoczynku u kierowcy oraz prowadzenia pojazdu przez 
okres dłuższy niż cztery i pół godziny bez wymaganej przerwy.

Jednym z głównych wniosków nasuwających się podczas kontroli jest konieczność 
zmian ustawowych. Przepisy ustawy o czasie pracy kierowców nie są spójne z uregulo-
waniami unijnymi, które dają większą swobodę w organizowaniu czasu pracy kierowców. 
Nasza ustawa jest zbyt restrykcyjna, a liczne jej nowelizacje stwarzają pracodawcom 
duże trudności w interpretacji przepisów. Każdego roku na drogach giną tysiące osób. 
Główne przyczyny powstawania wypadków drogowych zbiegają się do kilku niewłaści-
wych zachowań kierowców na drodze. Podstawowe z nich to niedostosowanie prędko-
ści pojazdu do warunków na drodze, jazda po spożyciu alkoholu, a także wymuszanie 
pierwszeństwa przejazdu. 

Istotnym elementem powstawania wypadków drogowych, na który nie zwraca się 
szczególnej uwagi, jest szkolenie kierowców – przede wszystkim tych prowadzących 
pojazdy ciężarowe i autokary – oraz dopuszczanie ich do prowadzenia pojazdów bez 
odpowiedniego doświadczenia w tym zawodzie. Często kierowca, zaraz po ukończonym 
kursie na prawo jazdy, zasiada za kierownicą nowoczesnego autokaru, naszpikowane-
go elektroniką i systemami wspomagającymi ich prowadzenie, nie mając pojęcia o ich 
zastosowaniu i działaniu. W zawodzie kierowcy jednym z najistotniejszych elementów 
decydujących o jakości i bezpieczeństwie jazdy pozostaje w dalszym ciągu doświadczenie 
zawodowe. Jak podają mass media, większość osób „prawdziwymi kierowcami” czuje się 
już po trzech miesiącach prowadzenia pojazdu od momentu uzyskania prawa jazdy13.

W zapobieganiu wypadkom nie tylko należy tworzyć odpowiednie przepisy prawne re-
gulujące działania w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa ruchu drogowego, kontrolować 
często stan techniczny pojazdu, ale także wyciągać właściwe wnioski i karać kierowców 
powodujących wypadki z ich winy – szczególnie tych, którzy wypadki powodują często. 
Ściganie przestępców drogowych jest mało skuteczne, a kary zbyt mało uciążliwe, aby 
powodować właściwe zachowania kierowców na drogach.

Jadąc drogami naszego kraju, można spotkać w wielu miejscowościach urządzenia 
rejestrujące szybkość pojazdów, tak zwane fotoradary. Niestety wiele z nich to tylko atrapy, 
które już nie są postrachem kierowców. Można się tylko zastanawiać, po co na ich montaż 
wydano olbrzymie kwoty. Wskazane byłoby przeprowadzenie odpowiednich badań co do 
skuteczności ich działania w zakresie zmniejszania wypadków na terenie, gdzie zostały 

13 D. Milewski, Dostępność transportowa regionu turystycznego w świetle badań ankietowych, „Studia Ekono-
miczne” 2013, nr 143, s. 271–279.
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one zainstalowane, i albo je zdemontować, albo doprowadzić do stanu używalności. 
Ostatnio policja za poważne naruszenia przepisów ruchu drogowego odbiera prawa jazdy, 
co zapewne przyczyni się do dalszej poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Należy jednocześnie stwierdzić, że nawet najlepsze rozwiązania prawne, techniczne, 
kontrole, właściwe szkolenia nie spowodują zmniejszenia liczby wypadków drogowych, 
jeśli prowadzący pojazdy nie zachowają właściwej rozwagi i nie będą stosowali zasady 
tak zwanego ograniczonego zaufania na drodze. Na pewno nie uniknie się wszystkich 
wypadków drogowych, ale stosując rozwagę, która dotyczy wszystkich użytkowników 
dróg, znacznie zmniejszy się ich liczba14. 

Bezpieczeństwo w turystyce jest jednym z najważniejszych elementów jej uprawiania. 
Warto zauważyć, że bezpieczeństwo podczas podróży do miejsca konsumpcji produktu 
turystycznego i z powrotem jest uzależnione od wielu czynników, a szczególnie od rodzaju 
środka transportu, doświadczenia kierowcy i innych zagrożeń związanych z jego ruchem. 

Bezpieczne wakacje nad wodą

Wakacje to czas wypoczynku i doskonałej zabawy. Nad morze i jeziora wyjeżdżają tysią-
ce turystów. Pojawia się wtedy odwieczny problem, jak zapewnić turystom bezpieczeństwo 
wypoczynku. Bezmyślność i brawura są często przyczyną wielu utonięć. Konieczne staje 
się podejmowanie setek interwencji i akcji ratunkowych. Wielu z nich można by uniknąć, 
gdyby nie brak wyobraźni i zdrowego rozsądku.

Okres wakacyjny to sprzyjające warunki atmosferyczne do wypoczynku nad wodą, 
w niepowtarzalnym otoczeniu przyrody, co pozwala odpocząć psychicznie i fizycznie. 
Warto mieć świadomość, że pozornie spokojna i płytka woda kryje w sobie wiele niebez-
pieczeństw. Większość utonięć jest wynikiem lekceważenia obowiązujących przepisów, 
a przede wszystkim kąpieli w miejscach niestrzeżonych i niebezpiecznych. Bezpiecznymi 
miejscami do kąpieli są te odpowiednio wydzielone, zabezpieczone i oznakowane. Są to 
miejsca wyznaczone do kąpieli i strzeżone przez służby ratownicze Wodnego Ochotni-
czego Pogotowia Ratunkowego (WOPR) oraz służby miejskie i policję. 

Statystyki utonięć są zatrważające. Luz urlopowy, a także brawura, która jest głównie 
skutkiem nadużycia alkoholu, powodują, że turyści stają się wobec siebie bezkrytyczni 
i wydaje się im, że nic złego nie może się przytrafić. Istotne znaczenie mają także inne 
czynniki. Jednym z ważniejszych jest wybór właściwego zbiornika wodnego, nad którym 
turyści zamierzają spędzić swój wolny czas. Zbiornik wodny powinien być bezpieczny, 
wytyczony i strzeżony. Jak podają statystyki, najwięcej utonięć odnotowano w jeziorach. 
Warto zaznaczyć, że jeziora w okresie wakacyjnym są bardzo oblegane. Kolejnym miej-
scem, gdzie odnotowuje się bardzo dużo utonięć, są rzeki. Koryta i dna rzek kryją w sobie 
wiele pułapek, takich jak bystry nurt, podziemne koryta czy ruchome piaski. Należy do-
dać, że najlepiej strzeżonymi i bezpiecznymi miejscami są nadmorskie kąpieliska, gdzie 

14 R. Pawlusiński, Transport w turystyce, [w:] Turystyka, red. W. Kurek, PWN, Warszawa 2007, s. 164–176.
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utonięć jest mniej niż w pozostałych akwenach. Znaczną liczbę utonięć odnotowuje się 
w stawach, sadzawkach i gliniankach, które praktycznie nie są przystosowane do ką-
pieli, nie są strzeżone, a ich dna kryją często różne niebezpieczne przedmioty, topione 
bezmyślnie przez nieodpowiedzialne osoby, niezdające sobie sprawy z zagrożenia, jakie 
w ten sposób stwarzają.

Warto wymienić także inne powody utonięć, które wynikają z przyczyn niezależnych od 
turystów przebywających nad wodą. Jako przykład może posłużyć szkwał na Mazurach 
w 2007 roku, gdzie do tragedii przyczyniła się gwałtowna zmiana pogody, brak odpo-
wiednich systemów ostrzegawczych, złe przygotowanie do pełnienia funkcji ratowniczych 
przez jednostki do tego wyznaczone, a także bagatelizowanie przepisów związanych 
z przebywaniem na wodzie przez żeglarzy.

Niezależnie od wyboru właściwego miejsca jako kąpieliska, należy zwrócić uwagę 
na powody utonięć. Statystyki policyjne podają, że najwięcej utonięć jest każdego roku 
w trzecim kwartale15. Można domniemywać, że osoby, które utonęły w tym okresie, to 
głównie turyści. Trzeci kwartał to okres najwyższych temperatur powietrza i wody i dlatego 
między innymi turyści spędzają wakacje w miejscach położonych głównie nad wodą. Te 
zatrważające statystyki powinny dawać wiele do myślenia wszystkim tym, którzy postana-
wiają spędzać wakacje nad wodą, a miejscowe władze i organizacje, które odpowiadają za 
bezpieczeństwo zażywających kąpieli, powinny dołożyć starań, aby te tragiczne statystyki 
sukcesywnie obniżać.

Oprócz wyżej wymienionych zagrożeń trzeba zwrócić uwagę na inne, które czyhają 
na turystów wypoczywających nad wodą. Zagrożeń tych jest o wiele więcej – choćby 
niezachowanie bezpiecznych zasad podczas nurkowania, upał i przegrzanie organizmu, 
udar cieplny czy niefrasobliwe uprawianie sportów wodnych. Do sportów wodnych, które 
są na szeroką skalę uprawiane na wodzie i pod wodą, możemy zaliczyć: żeglarstwo, 
windsurfing i nurkowanie. Do uprawiania tych dyscyplin niezbędny jest odpowiedni zasób 
wiedzy i doświadczenie oraz odpowiedni sprzęt16. 

Uprawiający żeglarstwo i windsurfing są ciągle narażeni na walkę z żywiołem, jakim 
jest woda. Powinni się wykazywać odpowiedzialnością i wyobraźnią. Niewłaściwe użyt-
kowanie sprzętu pływającego, nieodpowiednie jego wyposażenie, brak zabezpieczenia 
(szczególnie dzieci) w kamizelki ratownicze, brak porządku, zły stan techniczny, alkohol 
– to podstawowe przyczyny zdarzania się tragedii na wodzie. 

Oprócz sytuacji, o których decyduje i które powoduje człowiek, istnieją sytuacje, na 
które nie ma on wpływu. Zaliczyć do nich należy szczególnie gwałtowne załamania pogody, 
powodujące poważne zagrożenia bezpieczeństwa na wodzie. Jednym z groźnych niebez-
pieczeństw jest tak zwany biały szkwał. Biały szkwał to nagły i porywisty wiatr. Według 
Słownika Meteorologicznego Amerykańskiego Towarzystwa Meteorologicznego nazwa 

15 Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych w Komendzie Głównej Policji oraz www.statystyka.
policja.pl/portal/st/958/63782/Utonięcia_2000-2011.html [14.11.2014].
16 M. Kaca, Opinia i postawa osób wypoczywających nad morzem wobec służb ratowniczych oraz występujących 
zagrożeń, [w:] Sport a dobrostan, red. E. Rutkowska, NeuroCentrum, Lublin 2008, s. 13–20.



Bezpieczeństwo turysty podczas konsumpcji produktu turystycznego 157

„biały szkwał” jest związana z faktem, że chmury burzowe, normalnie obserwowane na 
niebie przed przyjściem silnego wiatru, nie są obserwowane w przypadku białego szkwa-
łu. Szkwał przychodzi z jasnego nieba i jest dla obserwatora nagły. Jedyną zapowiedzią 
nad wodą są krople zawieszone w powietrzu i załamujące się fale, widoczne jako biała 
zawiesina17.

Bardzo groźny w skutkach biały szkwał pojawił się na jeziorach mazurskich 21 sierpnia 
2007 roku. Tego dnia była piękna, wakacyjna pogoda. Nic nie wróżyło nadejścia żywio-
łu. Około godziny 14.30, w ciągu 20–30 sekund rozszalał się silny wiatr. Padał rzęsisty 
deszcz z gradem, widoczność spadła do 15 metrów. Czterdzieści jachtów wywróciło się, 
a kilkanaście zatonęło. W czasie nawałnicy utonęło 12 osób. Podczas akcji ratowniczej 
WOPR wyłowił z wody 85 osób18. 

Zaistniała tragedia spowodowała, że na Wielkich Jeziorach Mazurskich, kosztem 5 mln 
złotych, uruchomiono nowoczesny system wczesnego ostrzegania przed gwałtowną 
pogodą. Wzniesiono 17 masztów, wysokich na 25 m, które mają za zadanie emitować 
żółte światło w promieniu 8 km – przy korzystnej pogodzie lampy pulsują co 1,5 s, czyli 40 
razy w ciągu minuty; w przypadku zagrożenia ze strony pogody częstotliwość zwiększa 
się dwukrotnie, do 90 razy na minutę. Aby lampy mogły ostrzegać żeglarzy, potrzebne 
są bardzo dokładne dane na temat stanu pogody. Tu pojawia się jednak problem. Sieć 
radarów meteorologicznych nie obejmuje północno-wschodniej części naszego kraju. 
Korzystanie z informacji płynących z radarów zainstalowanych w innych częściach kraju 
daje dane szacunkowe, które mogą być mylące. To oznacza, że setki tysięcy ludzi niemal 
w każdej chwili mogą się znaleźć w niebezpieczeństwie. Wybudowanie radaru meteorolo-
gicznego w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich może dać gwarancję, że już wybudowany 
system wczesnego ostrzegania funkcjonował będzie jeszcze bardziej sprawnie. Niestety 
brak pieniędzy i inne przeszkody formalno-prawne powodują odraczanie jego budowy19. 
Kolejną nowością, która ma się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa na mazurskich 
wodach, jest sieć boi kardynalnych. Są to wbite w dno żółto-czarne tyczki oznaczające 
niebezpieczne miejsca na jeziorach. Ostrzegają żeglarzy przed płytką wodą, kamieniami 
lub innymi przedmiotami, które mogą uszkodzić sprzęt pływający. Obecnie boje są już na 
wszystkich mazurskich jeziorach. Proces znakowania wód trwa już ponad 10 lat20.

Bezpieczne uprawianie windsurfingu wymaga posiadania dużej wiedzy i doświadcze-
nia od osób uprawniających ten sport oraz sprawnego sprzętu. Przede wszystkim przed 
zejściem na wodę należy zapoznać się z akwenem, szczególnie ze strukturą dna. Należy 
unikać samotnego pływania, nie pływać w czasie burzy i ulewy, w pobliżu statków, kutrów 
i promów, w niedozwolonych miejscach, jak porty, śluzy, kąpieliska, obok pali pełniących 
funkcje falochronów, w pobliżu sieci rybackich.

17 www.pl.wikipedia.org/wiki/Biały_szkwał [15.11.2014].
18 Ibidem.
19 www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/527201,system_ostrzegania_pogodowego_na_mazurach_wystar-
tuje_w_lipcu.html [3.11.2014].
20 www.tvnmeteo.pl/informacje/archiwum/2011-06-23/zeglowanie-na-mazurach-bezpieczniejsze,334,1,0.html 
[22.07.2014].
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Ogromna wiedza i doświadczenie, a także profesjonalny sprzęt to atuty, które powinien 
posiadać każdy nurkujący. Zasady bezpieczeństwa podczas nurkowania wynikają z tak 
zwanej dobrej praktyki nurkowej. Według tych zasad nie należy nurkować, jeśli się ma 
problemy zdrowotne, szczególnie z nosem, uszami lub gardłem. Nurkować zawsze należy 
minimum we dwie osoby. Podstawową zasadą bezpieczeństwa podczas nurkowania jest 
stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas wynurzania się, ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na przystanki dekompresyjne, trwające około 3 min każdy. Należy wynurzać się 
z prędkością nie większą niż 10 m/min21.

Na każde nadchodzące wakacje oczekujemy z ogromną radością. Jest to pora wypa-
trywana przez cały rok przez dorosłych i dzieci, odrywająca od trudów intensywnej pracy 
i nauki w szkole. Ciepła pogoda, góry, las, a przede wszystkim woda i rekreacja na świeżym 
powietrzu stanowią podstawowe warunki do wypoczynku. W ferworze pakowania i podróży 
często zapominamy o właściwym przygotowaniu i zabraniu ze sobą rzeczy, które są nie-
zbędne dla zapewnienia bezpiecznego wypoczynku, jak: sprawny sprzęt, właściwe jego 
wyposażenie, apteczka z odpowiednimi lekami czy podstawowe zezwolenia i dokumenty. 

Wyjątkowo należy być czujnym, gdy nad wodę zabieramy dzieci. Wykazują one wiele 
ruchliwości, często oddalają się niepostrzeżenie i znikają nam z oczu. Poza tym należy 
pamiętać, żeby dzieci, nawet jeśli wchodzą do płytkiej wody, zawsze nosiły kamizelki 
ochronne przed utonięciem.

Podczas przebywania nad wodą powinno mieć się krytyczny stosunek do wielu rzeczy, 
które wydają się nam zupełnie oczywiste. Wielu tragedii można by uniknąć, gdyby stopień 
świadomości zagrożeń związanych z wodą wśród turystów był odpowiednio wysoki. Po-
ważnym zagrożeniem dla przebywających nad wodą jest spożywanie nawet niewielkich 
ilości alkoholu czy zażywanie środków odurzających. Bezkrytyczne podejście do swoich 
umiejętności i brawura to zachowania, które wzmaga alkohol.

Kolejnym problemem jest niewłaściwe eksploatowanie sprzętu pływającego. Zły stan 
techniczny, niepełne wyposażenie, brak umiejętności jego obsługiwania, zabieranie na 
pokład większej liczby osób, niż jest to dopuszczalne – to najważniejsze przyczyny tragedii. 
Należy pamiętać, że nadrzędnymi zasadami, które powinny towarzyszyć przebywającym 
nad wodą, są: rozsądek, trzeźwe myślenie, ostrożność w ocenie sytuacji i perspektywiczne 
myślenie, zmierzające do unikania jakichkolwiek sytuacji niebezpiecznych22.

Istotne znaczenie ma także przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących przeby-
wania nad wodą i na wodzie. Jednym z podstawowych aktów prawnych jest ustawa z dnia 
18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych23. 
Ustawa przewiduje między innymi wysokie kary dla osób, które w drastyczny sposób łamią 
przepisy bezpieczeństwa w tym zakresie.

21 P. Poręba, Nurkowanie techniczne, BEL Studio, Warszawa 2010.
22 C. Piórczyk, Bezpieczeństwo żeglugi, jachtu i załogi, [w:] Podstawy żeglowania, red. A.F. Komorowski, T. Cha-
mera, Wyd. AWFiS, Gdańsk 2014, s. 92–109.
23 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 
2011, Nr 208, poz. 1240).
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Poza tym każdy, kto wybiera się nad wodę, powinien się zapoznać z podstawowymi 
zasadami zachowania się nad wodą. Powinien mieć przyswojony podstawowy zakres 
wiadomości na temat tego, w jakich warunkach, gdzie, kiedy można wchodzić do wody, 
aby kąpiel nie zagrażała życiu i zdrowiu. Podstawowy zbiór takich zasad można znaleźć 
na stronach internetowych WOPR-u, policji oraz pozostałych organizacji zajmujących się 
tą tematyką.

Trzeba zaznaczyć, że organizacje, które zajmują się sprawami bezpieczeństwa nad 
wodą, a szczególnie bezpośrednio czuwające nad bezpieczeństwem zażywających kąpieli, 
powinny mieć szeroki dostęp do materialnej bazy ratowniczej, szczególnie do szybkich 
i dobrze wyposażonych, mogących pływać w każdych warunkach łodzi ratunkowych, a ra-
townicy powinni być dobrze i skutecznie wyszkoleni24. Niemniej ważne jest także właściwe 
przygotowanie załóg ratowniczych do profesjonalnego udzielania potrzebującym pomocy 
przedmedycznej i technicznej.

Podsumowanie

Bezpieczeństwo turystów związane jest z wieloma ważnymi czynnikami, w zależności 
od stanu i organizacji transportu, kultury poruszania się na drogach, a także zamożności 
obywateli, którzy często poruszają się, używając zdezelowanych pojazdów na danym 
obszarze. Regulacje prawne odnoszące się do dziedziny transportu mogą wiele usprawnić 
i zapobiec wielu wypadkom drogowym. Bezpieczeństwo transportu stanowi podstawę 
swobodnego przemieszczania się turystów do miejsc pobytu oraz ich przejazdu do różnych 
miejsc obfitujących w atrakcje turystyczne. Odrębne przepisy, rodzaje zabezpieczeń oraz 
zachowań turystów obowiązują w miejscu docelowego pobytu. Na przykład przebywanie 
nad wodą wiąże się z koniecznością wydzielenia i odpowiedniego zabezpieczenia kąpie-
lisk, świadomością zagrożeń i umiejętnym obcowaniem z wodą wypoczywających. Sprzęt 
używany w akwenach wodnych winien być odpowiednio przygotowany i kontrolowany, 
a jego użytkownicy powinni posiadać umiejętności jego używania.

Bibliografia
1. Cyganik J., Ryzyko w transporcie drogowym – źródła i wielkość szkód, „Logistyka” 2014, nr 3.
2. Kaca M., Opinia i postawa osób wypoczywających nad morzem wobec służb ratowniczych oraz 

występujących zagrożeń, [w:] Sport a dobrostan, red. E. Rutkowska, NeuroCentrum, Lublin 2008.
3. Mansfeld Y., Pizam A., Tourism and Safety Issues, [w:] Tourism. Security and safety, eds. 

Y. Mansfeld, A. Pizam, Elsevier, Burlington–Oxford 2006.
4. Milewski D., Dostępność transportowa regionu turystycznego w świetle badań ankietowych, 

„Studia Ekonomiczne” 2013, nr 143.
5. Milewski D., Rola transportu w kształtowaniu atrakcyjności turystycznej, „Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego” 2010, nr 582. 

24 D. Skalski, S. Przybylski, Edukacja ratowników wodnych i ich miejsca pracy, Kociewskie WOPR, Skarszewy 
2014.



Wiesław Szczęsny160

6. Milewski D., Wykorzystanie transportu w turystyce, [w:] Obsługa ruchu turystycznego, red. 
B. Meyer, PWN, Warszawa 2006.

7. Pawlusiński R., Transport w turystyce, [w:] Turystyka, red. W. Kurek, PWN, Warszawa 2007.
8. Piórczyk C., Bezpieczeństwo żeglugi, jachtu i załogi, [w:] Podstawy żeglowania, red. A.F. Komo-

rowski, T. Chamera, Wyd. AWFiS, Gdańsk 2014.
9. Poręba P., Nurkowanie techniczne, BEL Studio, Warszawa 2010.
10. Skalski D., Przybylski S., Edukacja ratowników wodnych i ich miejsca pracy, Kociewskie WOPR, 

Skarszewy 2014.
11. Transport, red. W. Rydzykowski, K. Wojewódzka-Król, PWN, Warszawa 2009.
12. Wiktorowska-Jasik A., Znaczenie logistyki w rozwoju gospodarki turystycznej Polski, „Folia 

Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis” 2010, z. 284.

Dokumenty prawne

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-
nych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r., 
Nr 32, poz. 262 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wod-
nych (Dz. U. 2011, Nr 208, poz. 1240).

3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 879 
z późn. zm.).

Strony internetowe

1. www.pl.wikipedia.org [15.11.2014].
2. www.statystyka.policja.pl [23.05.2014].
3. www.tvnmeteo.pl [22.07.2014].
4. www.zmpd.pl [14.09.2014].
5. www.gazetaprawna.pl [3.11.2014].

Streszczenie

W pracy dokonano analizy bezpieczeństwa turysty podczas konsumpcji produktu turystycznego. 
Autor opisał charakter wyjazdów turystycznych Polaków po drugiej wojnie światowej, nakreślił 
rodzaje trudności i ograniczeń. Następnie ukazał typy zagrożeń, które mogą nastąpić podczas 
wyjazdu turystycznego. Szczegółowej analizie zostały poddane dwa rodzaje turystycznej aktyw-
ności i związanych z nimi bezpiecznych zachowań: bezpieczeństwo podczas transportu samo-
chodowego oraz bezpieczne wakacje nad wodą. Autor podkreślił znaczenie regulacji prawnych 
oraz wiedzy turystów o potencjalnych zagrożeniach.

Słowa kluczowe: turystyka, luz urlopowy, swoboda podróżowania, bezpieczeństwo w turystyce, 
podróże autokarami, przyczyny wypadków, pobyty nad wodą, biały szkwał, kąpiele, windsurfing, 
nurkowanie, bezpieczeństwo dzieci
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Abstract

The article contains analysis of tourist security during the consumption of tourist product. The 
author described a character of tourist travels undertaken by Poles after secondary world war, he 
outlined types of difficulties and constraints. The following part of the paper shows a typical risks, 
which may happened during tourist voyage. Detailed analysis is made two types of tourist activities 
and unsave behaviours: security during car transportation and secure vacation over the water. 
The authors tourned his attention to law resolution and tourist knowledge about potential risks.

Keywords: tourism, holiday carelessness, freedom of travel, safety in tourism, coach travels, 
causes of accidents, stay on the water, white squall, bathes, windsurfing, diving, childrenʼs safety
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UZDROWISKA JAKO OBSZARY RECEPCJI TURYSTYKI 
ZRÓWNOWAŻONEJ

HEALTH RESORTS AS THE RECEPTION AREA OF SUSTAINABLE TOURISM 

Wstęp

Rozwój cywilizacji konsumpcyjno-przemysłowej, nastawiony na szybki wzrost gospo-
darczy, powoduje w wymiarze globalnym istotne zagrożenia ekologiczne, które w nieda-
lekiej przyszłości mogą się stać główną przyczyną zachwiania równowagi społeczno-go-
spodarczej i przyrodniczej. Determinuje to poszukiwanie nowych rozwiązań, w efekcie 
których powstała koncepcja zrównoważonego rozwoju, a potrzeba jej wdrażania dotyczy 
wszystkich kierunków gospodarki oraz procesów społecznych, w tym także turystyki. 
Rezultaty ekonomiczne i społeczne rozwoju turystyki można postrzegać przez pryzmat 
korzystnych zmian (na przykład wzrost zatrudnienia, poprawa i rozwój infrastruktury, 
przedsiębiorczości), ale także niekorzystnych zjawisk, które rozwój ten powoduje. Dys-
funkcje turystyki dotyczą zwłaszcza zjawisk o charakterze społecznym i przestrzennym, 
wzrostu patologii społecznych, niszczenia krajobrazu i degradacji walorów środowiska 
przyrodniczego i kulturowego1. Zjawiska te wpływają na jakość walorów turystycznych, co 
w długim okresie może przynieść negatywne skutki w aspekcie konkurencyjności miejsca, 
w zmniejszeniu atrakcyjności turystycznej oraz obniżeniu jakości życia mieszkańców. 

Turystyka, w dość dużym stopniu, rozwija się na najbardziej atrakcyjnych przyrodniczo 
i krajobrazowo obszarach, które powinny być chronione przed degradacją. Dodatkowo, 
dzięki swojej interdyscyplinarności, można jej przypisywać wiodącą rolę we wdrażaniu 
trwałego, zrównoważonego rozwoju, nie tylko przez stwarzanie szans aktywizacji społecz-
no-gospodarczej lokalnych społeczności (stymulując rozwój innych dziedzin). Turystyka 
może także stanowić aktywność przyczyniającą się do poprawy stanu środowiska. 

Jedną z podstawowych zasad zrównoważonego rozwoju, wdrażaną w turystyce, jest 
zasada ekologizacji turystyki i jej rozwoju. Pojęcie to rozumiane jest najogólniej jako proces 
zmniejszania stopnia zagrożeń środowiska przyrodniczego przez turystykę. Pilna potrzeba 
ekologizacji turystyki przejawia się głównie na obszarach przyrodniczo cenionych, które są 
objęte różnymi formami ochrony prawnej, głównie na terenach parków narodowych oraz 

1 A. Niezgoda, Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Wyd. UE, Poznań 2009. 
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krajobrazowych. Należy więc dostosować natężenie oraz formy ruchu turystycznego do lo-
kalnych uwarunkowań, aby nie zagrażać cennym przyrodniczo i krajobrazowo ekosystemom. 

Stopień ekologizacji turystyki stanowi ważny element atrakcyjności turystycznej danego 
obszaru, zwłaszcza w warunkach, kiedy środowisko staje się wartością coraz bardziej 
cenioną w dzisiejszym społeczeństwie i jego jakość coraz częściej decyduje o miejscu 
wypoczynku2. Przykładem obszarów, które sprzyjają poprawie zdrowia, są uzdrowiska, 
obszary ochrony uzdrowiskowej i gminy uzdrowiskowe, na terenie których prowadzona 
jest działalność o charakterze lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji uzdrowiskowej, 
profilaktyki i edukacji zdrowotnej, jak również świadczone są usługi o charakterze typowo 
turystycznym3. Turystyka uprawiana na tych terenach w różnych jej formach może być 
mniej lub bardziej przyjazna dla środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego. 
Taki rodzaj turystyki określany jest mianem turystyki uzdrowiskowej i stanowi element 
składowy turystyki zdrowotnej.

Typowym przykładem turystyki o charakterze zrównoważonym jest turystyka wiejska, 
której głównym motywem jest chęć pobytu w środowisku wiejskim z wszystkimi jego 
elementami, czyli krajobrazem, architekturą, tempem życia oraz codziennymi zajęciami. 
„Turystyka wiejska jest formą, która przynosi obopólne korzyści, zarówno dla turystów, jak 
i gospodarzy terenów recepcyjnych. Dla turysty to możliwość spędzenia czasu wolnego, 
który ma swoje dwie podstawowe funkcje: wypoczynku i rekreacji oraz rozwoju osobi-
stego”4. Im mniej skażone jest środowisko, tym siła przyciągania turystów jest większa. 
Formy aktywności związane z turystyką wiejską obejmują głównie wędrówki, jeździectwo 
oraz różne formy spędzania wolnego czasu, które są już uzależnione od lokalizacji danego 
ośrodka oraz indywidualnych upodobań turysty.

Bliska założeniom turystyki zrównoważonej jest także turystyka etniczna. Według 
Karoliny Buczkowskiej turystyka etniczna (ang. indigenous tourism, rzadziej ethnic to-
urism i tribal tourism) jest formą turystyki kulturowej: „(...) w celu spotkań (jak najbardziej 
bezpośrednich) z przedstawicielami grup etnicznych i narodowych, które na wybranych 
obszarach występują w postaci etnicznych i narodowych mniejszości”5. Turystyka etniczna 
związana jest również z turystyką sentymentalną, która z kolei „(…) polega na przyjazdach 
do wybranego kraju czy regionu osób mieszkających na emigracji (dobrowolnej lub przy-
musowej), grup narodowościowych żyjących w diasporze, a także osób, które w wyniku 
zmian granic zostały przesiedlone na inne tereny”6.

2 J. Krupa, Zrównoważony rozwój turystyki w uzdrowiskach województwa podkarpackiego, [w:] Woda i surowce 
odnawialne, a ich oddziaływanie na środowisko naturalne, red. J.R. Rak, Muzeum Regionalne, Brzozów 2011, 
s. 59–81.
3 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej 
oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 2005, Nr 167, poz. 1399).
4 J. Czachara, J. Krupa, Turystyka wiejska formą rekreacji i terapii dla osób niepełnosprawnych, [w:] Turystyka 
wiejska, ochrona środowiska i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego, red. J. Krupa, T. Soliński, Związek 
Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów 2011, s. 54.
5 A. Kowalczyk, Turystyka zrównoważona – aspekty kulturowe, [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, t. 6, 
Turystyka zrównoważona, red. Z. Młynarczyk, I. Potocka, A. Zajadacz, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań 2010, s. 21.
6 M. Rut, Turystyka kulturowa. Perspektywy rozwoju dla Pogórza Dynowskiego, [w:] Turystyka wiejska…, op. cit., 
s. 270.
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Ekoturystyka czy turystyka zielona jest koncepcją turystyki zrównoważonej, rozumia-
ną ogólnie jako „(…) rozwój turystyki na obszarach o walorach przyrodniczych, gdzie 
zwraca się uwagę na rozwój zgodny z zasadami ochrony przyrody”7. Ekoturystyka to 
aktywne zwiedzanie miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych oraz kulturowych, 
mające na celu pozostawienie przyrody w takiej formie, w jakiej zastali ją turyści. Jest 
także mocno powiązana z turystyką kulturową, ponieważ oprócz ochrony przyrody 
kładzie ogromny nacisk na kulturę zwiedzanych regionów. „Ekoturystyka może być 
rozwijana w turystyce: kwalifikowanej, krajoznawczej, wypoczynkowej czy przygodo-
wej, pod warunkiem przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju i nieingerowania 
w naturalne ekosystemy”8.

Jako przykład turystyki o charakterze zrównoważonym warto wymienić również tury-
stykę kulinarną, turystykę winiarską, czy też turystykę literacką.

Celem niniejszego artykułu było uzyskanie opinii wśród respondentów w zakresie 
rozwoju turystyki zdrowotnej w uzdrowiskach. Autorzy przeprowadzili badania sondażowe 
wśród kuracjuszy i turystów, a także mieszkańców miast uzdrowiskowych Iwonicz Zdrój 
i Rymanów Zdrój, położonych w województwie podkarpackim. Podjęto próbę określenia 
stanu wiedzy oraz świadomości kuracjuszy, turystów, mieszkańców oraz przedstawicieli 
władz samorządowych w zakresie rozwoju turystyki zrównoważonej w wybranych miej-
scowościach. 

Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa 

Wzrost świadomości zdrowotnej społeczeństwa powoduje, że coraz prężniej rozwijającą 
się gałęzią turystyki jest turystyka zdrowotna oraz uzdrowiskowa. Często te dwa pojęcia 
są stosowane zamiennie, jednak ich zakres terminologiczny nie pokrywa się w pełni.

Turystyka zdrowotna jest terminem złożonym, gdzie cele zdrowotne można zre-
alizować poprzez różne rodzaje turystyki: uzdrowiskową, weekendową, kwalifikowa-
ną, pobytową i inne. Turystyka zdrowotna stanowi podstawę turystyki uzdrowiskowej 
i może obejmować różne rodzaje aktywności turystycznej, zwłaszcza formy turystyki: 
wypoczynkowej, biznesowej oraz poznawczej (kulturowej, kulinarnej, festiwalowej, kra-
joznawczej). Turystyka zdrowotna, dzięki zwiększeniu świadomości zdrowotnej ludzi, 
jest coraz bardziej popularną formą spędzania czasu wolnego. Współczesne trendy 
związane z działalnością uzdrowisk uwidaczniają nastawienie na ofertę uwzględniającą 
nie tylko lecznictwo uzdrowiskowe. 

Następuje wyraźne poszerzenie działalności o ofertę związaną z wypoczynkiem 
turystycznym w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe, z otwarciem się również 

7 M. Derek, Turystyka przemysłowa jako forma turystyki zrównoważonej, [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju 
turystyki, op. cit., s. 31.
8 A. Nitkiewicz-Jankowska, A.R. Szromek, Turystyka z zasady zrównoważonego rozwoju, [w:] Kształtowanie 
środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 42, Uni-
wersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk o Ziemi, Katowice–Sosnowiec 2010, s. 57.
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na turystykę biznesową i specjalistyczną. Pozwala to na uzyskanie większej konku-
rencyjności na rynku europejskim i zwiększenie ruchu przyjazdowego9.

Mianem turystyki uzdrowiskowej określa się uzdrowiskowy ruch turystyczny i związaną 
z nim działalność. Jest ona podstawową formą turystyki zdrowotnej. Turystykę uzdrowi-
skową od zdrowotnej odróżnia fakt, że w tej pierwszej cele zdrowotne są realizowane 
na terenie uzdrowiska. Tym, co najbardziej przyciąga turystów i kuracjuszy oraz czyni 
uzdrowiska atrakcyjnymi miejscami, są unikalne bogactwa naturalne. To one, niezmiennie 
od lat, pozostają najbardziej pożądanym i wartościowym produktem zdrojowisk. 

Polska jest krajem obfitującym w liczne zasoby naturalne wykorzystywane w lecznictwie 
uzdrowiskowym. Wyjątkowy klimat, liczne źródła mineralne, zróżnicowane krajobrazy, 
a także rozległe lasy i jeziora sprzyjają powstawaniu ośrodków uzdrowiskowych. Pod 
względem ich liczby Polska zajmuje siódme miejsce w Europie. Jako uzdrowiskowe 
funkcjonuje 45 miejscowości, a „(…) ponad 70 miejscowości wytypowano jako te, w któ-
rych walory klimatyczne i surowce lecznicze umożliwiają zorganizowanie działalności 
uzdrowiskowej”10. Dobra naturalne, przyroda, atrakcje turystyczne i kulturalne tworzą 
swoisty klimat, przyciągający turystów z całej Polski, a coraz częściej również z zagranicy. 
Turystyka zdrowotna zalicza się do tzw. pięciu obszarów marek polskiej turystyki, a co 
za tym idzie, wymaga zastosowania nowoczesnych oraz intensywnych metod promocji.

Turystyka zdrowotna jest jednym z najlepszych polskich produktów markowych, które skie-
rowane są na rynek zagraniczny. Obecnie uzdrowiska oferują wiele form wypoczynku i atrakcji 
zarówno turystycznych, jak i kulturalnych. W miejscowościach uzdrowiskowych występuje 
niemalże każda forma turystyki. Turystyka zdrowotna, kulturalna, biznesowa, pielgrzymkowa, 
agroturystyka, ekoturystyka, turystyka aktywna, ekstremalna i weekendowa – to tylko niektóre 
z rodzajów turystyki, jakie możemy rozróżnić, analizując ofertę gmin zdrowotnych. 

Status uzdrowiska może otrzymać obszar, który spełnia następujące warunki: 
 – posiada złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach 

leczniczych na zasadach określonych w ustawie;
 – posiada klimat o właściwościach leczniczych potwierdzonych na zasadach określonych 

w ustawie;
 – na jego obszarze znajdują się zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecz-

nictwa uzdrowiskowego przygotowane do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego;
 – spełnia wymagania w stosunku do środowiska określone w przepisach o ochronie 

środowiska;
 – posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, energe-

tycznej, transportu zbiorowego i prowadzi gospodarkę odpadami11.

9 J. Krupa, T. Wołowiec, Uzdrowiska Polski Wschodniej wobec wyzwań rozwojowych – turystyka zrównoważona, 
[w:] Współczesne trendy funkcjonowania uzdrowisk – klastering, red. J. Hermaniuk, J. Krupa, Instytut Gospodarki 
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2010, s. 22.
10 Ibidem, s. 15.
11 http://www.mz.gov.pl/leczenie/lecznictwo-uzdrowiskowe/nabor-jednostek-uprawnionych [23.03.2015].
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Zgodnie z ustawą uzdrowiskową na obszarze uzdrowiska lub obszarze ochrony uzdro-
wiskowej wydziela się trzy strefy ochrony uzdrowiskowej:

 – Strefa A – obejmuje obszar, na którym są zlokalizowane lub planowane zakłady i urzą-
dzenia lecznictwa uzdrowiskowego, a także inne obiekty służące lecznictwu uzdrowi-
skowemu lub obsłudze pacjenta bądź turysty. Dla tej strefy udział terenów zielonych 
wynosi nie mniej niż 65%.

 – Strefa B – stanowi obszar przyległy do strefy „A” i stanowi jej otoczenie. Jest to teren 
przeznaczony pod – niemające negatywnego wpływu na właściwości lecznicze uzdrowi-
ska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej – obiekty usługowe, turystyczne, rekreacyjne, 
sportowe i komunalne. Dla tej strefy udział zieleni wynosi nie mniej niż 50%.

 – Strefa C – to obszar przyległy do strefy „B”, stanowiący jej otoczenie i mający wpływ 
na zachowanie walorów krajobrazowych, klimatycznych oraz ochronę złóż naturalnych 
surowców leczniczych. Tutaj udział terenów zielonych wynosi nie mniej niż 45%12.
Uzdrowiska w Polsce poszerzają swoją ofertę, idąc za obecną modą na zdrowy styl 

życia, stąd też oprócz zabiegów typowo leczniczych oferują również zabiegi relaksa-
cyjne i terapie upiększające. Większym zainteresowaniem cieszą się uzdrowiska, na 
terenie których można odnaleźć ośrodki spa i wellness. Nie są one instytucjami typo-
wo leczniczymi, lecz służącymi poprawie urody i odnowie biologicznej. Stanowią one 
ważny obiekt w miejscowościach uzdrowiskowych i łatwo je odnaleźć dzięki licznym 
zestawieniom i katalogom wydawanym między innymi przez biura podróży. Ośrodki 
spa zlokalizowane w kurortach leczniczych są dodatkową atrakcją dla każdego, kto 
oprócz zdrowia chce również poprawić swoją kondycję psychiczną13, poprzez zabiegi 
relaksacyjne i poprawiające urodę. 

Najważniejsze problemy uzdrowisk, z jakimi muszą się zmierzyć obecnie, to innowacyj-
ność i jakość usług dla wszystkich, ponieważ coraz częściej z oferty uzdrowiska korzystają 
klienci indywidualni, w młodym wieku. Obecnie uzdrowiska „(…) stają się stacjami sportów 
zimowych w górach, czy też nadmorskimi ośrodkami wypoczynkowymi. Coraz częściej 
(…) obok leczenia i profilaktyki leczniczej uzdrowiska nastawiają się na turystykę aktywną, 
kongresową, kulturalną (np. festiwale, koncerty, wystawy)”14.

Uzdrowiska w województwie podkarpackim

Dzięki zróżnicowanemu ukształtowaniu terenu, unikalnemu krajobrazowi oraz wyjątko-
wej szacie roślinnej województwo podkarpackie jest obszarem atrakcyjnym turystycznie. 
Tereny podgórskie i górskie, kompleksy leśne, bogata fauna i flora, zasoby mineralne 

12 https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/rozporzadzenie-w-sprawie-nadania-statusu-obszaru- 
ochrony-uzdrowiskowej.html [23.03.2015].
13 M. Koniusz, R. Węglarz, Kierunki zmian w polskich uzdrowiskach, [w:] Turystyka uzdrowiskowa. Stan i per-
spektywy, red. M.M. Boruszczak, Wyd. WSTiH, Gdańsk 2009, s. 40.
14 M. Panasiewicz et al., Analiza profilu kuracjuszy przebywających w kompleksie uzdrowisk Nałęczowa, [w:]
Turystyka i rekreacja w promocji zdrowia, red. J. Mogiła-Lisowska, D. Nowak, E. Czarniecka-Skubina, Wyd. 
WSHGiT, Warszawa 2011, s. 41.
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i lecznicze, a także zabytki kultury materialnej i folklor sprawiają, że województwo pod-
karpackie jest regionem atrakcyjnym dla każdego. 

Szczególne miejsce na mapie turystycznej województwa podkarpackiego zajmują 
cztery uzdrowiska: w Iwoniczu Zdroju, Rymanowie Zdroju, Horyńcu Zdroju i Polańczyku 
oraz cztery miejscowości potencjalnie uzdrowiskowe: Czarna, Rabe, Komańcza i Lipa. 
Cechą charakterystyczną wymienionych obszarów jest występowanie na ich terenie złóż 
wód leczniczych i swoisty mikroklimat. 

Iwonicz Zdrój to uzdrowisko podgórskie, charakteryzujące się klimatem typu górskiego 
z dominacją cech klimatu kontynentalnego. Miejscowość otoczona jest lasami jodłowymi 
i bukowymi, co sprawia, że panujący klimat jest łagodny. Naturalnym tworzywem leczniczym 
tego uzdrowiska są wody źródlane. Uzdrowisko w Iwoniczu Zdroju jest jednym z najstarszych 
uzdrowisk w Polsce oraz największym i najstarszym uzdrowiskiem na terenie wojewódz-
twa podkarpackiego. Leży na urozmaiconym terenie północnego skraju Beskidu Niskiego, 
w łańcuchu Wewnętrznych Karpat Zachodnich15. Uzdrowisko usytuowane jest w wąskiej, 
przełomowej dolinie Potoku Iwonickiego, którą otaczają wzniesienia o wysokości nieprze-
kraczającej 650 m n.p.m. Bogactwo Iwonicza Zdroju stanowią surowce lecznicze, a z nich 
największą wartość mają: borowina i wody mineralne o właściwościach pomagających 
w leczeniu wielu schorzeń. Historia lecznictwa uzdrowiskowego w Iwoniczu sięga wieku XV.

Uzdrowisko w Iwoniczu Zdroju od wieków zachwyca pięknem okolicznych terenów 
i skutecznością lecznictwa. Kuracjusze mogą podziwiać architekturę Starego Pałacu, 
Starych Łazienek, Domu Zdrojowego, Białego Orła, Pijalni Wód Mineralnych, mieszczącej 
się w budynku z wnętrzem stylizowanym na oranżerię z listwową dekoracją nawiązującą 
do klasycyzmu. Od lat 80. działa jeden z najnowocześniejszych w kraju zakładów przyro-
doleczniczych, który oferuje szeroką gamę zabiegów. Obecnie uzdrowisko każdego roku 
odwiedza ponad 50 tys. turystów i kuracjuszy16.

Rymanów Zdrój charakteryzuje się klimatem górskim, silnie bodźcowym. Posiada 
wiele walorów krajobrazowych i przyrodniczych. Do naturalnych substancji leczniczych 
należą wody źródlane nisko zmineralizowane. Produktami zdrojowymi są butelkowane 
wody mineralne: Klaudyna, Tytus i Celestyna. Profil leczniczy Uzdrowiska Rymanów Zdrój 
oparty jest na szczególnych walorach przyrodoleczniczych terenu górskiego oraz właści-
wościach wód mineralnych, a dzięki znacznej zawartości jodu również klimatu o cechach 
morskiego, który charakteryzuje wysoka zawartość ozonu, soli, a także względnie wysoka 
wilgotność powietrza.

Horyniec Zdrój jest uzdrowiskiem nizinnym, z panującym tu klimatem wyżynnym, 
posiadającym cechy klimatu kontynentalnego. Leży w północno-wschodniej części woje-
wództwa, w powiecie lubaczowskim, w otoczeniu terenów Płaskowyżu Tarnogrodzkiego 
i Roztocza Wschodniego17. Jest to teren bogaty w naturalne surowce lecznicze: wody 
siarczkowo-siarkowodorowe oraz borowinę, które są wykorzystywane w leczeniu, profi-

15 J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2002.
16 http://www.benyb.republika.pl/Historia.html [10.03.2015].
17 J. Kondracki, op. cit.
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laktyce oraz rehabilitacji chorób narządu ruchu, skóry, chorób kobiecych, a także proble-
mów z górnymi drogami oddechowymi, układem pokarmowym, przemianą materii oraz 
w zatruciach metalami ciężkimi. Horyniec Zdrój był nazywany w okresie międzywojennym 
„Perłą Kresów Wschodnich” ze względu na walory lecznicze i wypoczynkowe jest licznie 
odwiedzany szczególnie przez mieszkańców Lwowa i Warszawy.

Polańczyk to uzdrowisko podgórskie, położone na brzegu Jeziora Solińskiego18. Klimat 
panujący na terenie uzdrowiska należy do klimatu podgórskiego z przewagą cech klimatu 
kontynentalnego. Posiada on duże walory krajobrazowe. W pobliżu znajduje się Biesz-
czadzki Park Narodowy. Do naturalnych zasobów leczniczych należą „wody mineralne 
wodorowęglanowo-sodowe i chlorkowo-sodowo-bromkowe, nisko zmineralizowane”19. 
W uzdrowisku kuracjusz i turysta może spędzić czas w sposób aktywny (sporty wodne) 
lub zrelaksować się, odkrywając piękno otaczającej go natury. Polańczyk również zimą 
obfituje w atrakcje turystyczne (wyciągi w Solinie, Bukowcu, Weremieniu oraz w oddalonych 
o 20 km Ustrzykach Dolnych). Największą atrakcją w gminie Solina jest zapora wodna oraz 
sztuczny zbiornik wodny – Jezioro Solińskie, które są odwiedzane przez liczne wycieczki20.

Wszystkie uzdrowiska w województwie podkarpackim ciągle się rozwijają, polepszają 
swoje usługi, oferując je dotychczasowym klientom i pozyskując nowych. Głównym walo-
rem tych uzdrowisk jest ich położenie, występujący klimat i naturalne czynniki lecznicze 
w postaci wód źródlanych i borowiny. Miejscowości uzdrowiskowe oraz gminy uzdrowi-
skowe dysponują warunkami sprzyjającymi rozwojowi lecznictwa uzdrowiskowego oraz 
do prowadzenia działalności wypoczynkowo-turystycznej.

Zrównoważony rozwój w uzdrowiskach Iwonicz Zdrój 
i Rymanów Zdrój w opinii kuracjuszy i turystów oraz 
mieszkańców

Materiał do badań i metody

Jednym z założeń opracowania było zbadanie opinii kuracjuszy, turystów i miesz-
kańców miast Rymanów Zdrój oraz Iwonicz Zdrój na temat zrównoważonego rozwoju 
w uzdrowiskach. W tym celu w październiku 2011 roku przeprowadzono ankietę wśród 
kuracjuszy sanatoriów i domów uzdrowiskowych oraz przypadkowo napotkanych turystów 
i mieszkańców Rymanowa Zdroju i Iwonicza Zdroju. W badaniach wzięło udział 58 osób, 
wśród których 66% stanowili mieszkańcy miast, 34% zaś – kuracjusze i turyści. Kobiety 
stanowiły 55% respondentów; 47% stanowiły osoby w wieku powyżej 55. roku życia, na-
tomiast 28% – osoby w wieku od 41 do 55 lat. Wśród 38 mieszkańców Rymanowa Zdroju 
i Iwonicza Zdroju 20 osób stanowili mężczyźni. Największą grupę respondentów stanowili 

18 Ibidem.
19 I. Ponikowska, D. Ferson, Nowoczesna medycyna uzdrowiskowa, Medipress, Warszawa 2009, s. 295.
20 A. Dopciuch, Uzdrowiska Podkarpackie, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2006, 
s. 12–17.
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emeryci i renciści, ale w badaniach uczestniczyli także uczniowie i studenci. W grupie 
turystów i kuracjuszy było 20 osób, w tym sześć osób to mężczyźni, a 14 to kobiety. Były 
to osoby przebywające w tych uzdrowiskach co najmniej drugi raz. Należy zaznaczyć, iż 
badania mają charakter sondażowy.

Z uwagi na możliwość wyboru kilku odpowiedzi wartości procentowe przy niektórych 
odpowiedziach nie sumują się do 100.

Analiza wyników przeprowadzonych badań

W opinii 78% respondentów turystyka jest obecnie ważnym elementem rozwoju uzdro-
wiska. W grupie tej znaleźli się wszyscy uczniowie i studenci, 90% ludzi pracujących oraz 
84% emerytów i rencistów. Dla 14% badanych turystyka nie stanowi ważnego czynnika 
rozwoju uzdrowiska, natomiast 8% badanych nie ma zdania na ten temat.

W kwestii wpływu turystyki na rozwój uzdrowiska 69% ankietowanych stwierdziło, że 
turystyka wpływa w sposób korzystny na rozwój uzdrowiska i gminy uzdrowiskowej. Takiego 
zdania było 74% mieszkańców miast oraz 60% kuracjuszy i turystów, wszystkie osoby uczące 
się i studiujące oraz 90% osób pracujących, a także 60% emerytów i rencistów. W grupie 
tej 75% stanowiły osoby w wieku powyżej 41. roku życia. Jedynie 19% ankietowanych 
stwierdziło, że turystyka wpływa niekorzystnie na rozwój uzdrowiska i jego otoczenie z uwagi 
na zbyt duże natężenie turystów, zwłaszcza w sezonie letnim, natomiast w uzdrowiskach 
górskich zwiększony ruch turystyczny odnotowuje się również w sezonie zimowym. Opinię 
taką wyraziło 10% mieszkańców miast uzdrowiskowych oraz 9% turystów i kuracjuszy. 
Natomiast 12% badanych uważało, że turystyka nie wywiera wpływu na rozwój uzdrowiska 
lub jej wpływ jest bardzo mały. Spośród grupy ankietowanych, którzy byli przekonani o po-
zytywnym wpływie turystyki, aż 78% uważa, że najbardziej korzystnym skutkiem rozwoju 
turystyki jest poprawa infrastruktury komunalnej – byli to mieszkańcy miast (65%) oraz 
turyści i kuracjusze (35%). Z tej grupy 65% osób stwierdziło, że pozytywnym skutkiem jest 
głównie zmniejszenie bezrobocia wśród mieszkańców obszarów uzdrowiskowych – tak 
odpowiedziało 62% ludności miejscowej oraz 28% turystów i kuracjuszy (wykres 1). 

Wykres 1. Korzystne skutki rozwoju turystyki w uzdrowisku
Źródło: opracowanie własne.  
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Zdaniem 38% ankietowanych turystyka wpływa pozytywnie na rozwój kulturalny mia-
sta, 30% badanych wyraziło zdanie, że na poprawę estetyki krajobrazu, dla 18% są to 
działania na rzecz ochrony środowiska, natomiast jedynie 3% respondentów uważało, że 
turystyka wpływa korzystnie na poprawę standardów życia.

W grupie 11 osób, które były zdania, że turystyka wpływa niekorzystnie na rozwój 
uzdrowisk, 73% stwierdziło, że najbardziej negatywnym skutkiem jest wzrost cen (odpowie-
działo tak 100% mieszkańców oraz 40% turystów i kuracjuszy) oraz wzrost przestępczości 
(100% kuracjuszy i turystów oraz 50% mieszkańców). Ponadto 64% osób stwierdziło, że 
niekorzystnym skutkiem jest hałas oraz zniszczenie infrastruktury, a 38% ankietowanych 
uważało, że zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego (wykres 2).

Wykres 2. Negatywne skutki rozwoju turystyki
Źródło: opracowanie własne.

W kwestii oceny znajomości przez respondentów terminu zrównoważonego rozwoju 
stwierdzono, że 52% osób zna to pojęcie, zaś 48% ankietowanych nie spotkało się z takim 
terminem. Do pierwszej grupy należą wszyscy uczniowie, 80% pracujących, 29% bezro-
botnych oraz 24% emerytów i rencistów. W jednej trzeciej były to osoby w wieku 41–55 
lat, 23% badanych stanowiły osoby w wieku poniżej 24. roku życia, 23% – powyżej 55. 
roku życia i 20% – osoby w wieku 24–40 lat. Wśród 48% ankietowanych, którzy nie znają 
pojęcia zrównoważonego rozwoju, 64% to mieszkańcy miast uzdrowiskowych, zaś 36% 
to kuracjusze i turyści.

Wśród odpowiedzi udzielonych przez osoby znające termin turystyki zrównoważonej 
najczęściej pojawiały się takie, w których istotą zrównoważonej turystyki jest zachowanie 
równowagi między czynnikami ekonomicznymi, społecznymi i ekologicznymi (16 osób), 
co stanowi 53% danej grupy oraz 28% wszystkich uczestników badania (wykres 3).
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Wykres 3. Pojęcie turystyki zrównoważonej w opinii mieszkańców i turystów
Źródło: opracowanie własne.

Z pozostałych odpowiedzi wynika, że ankietowani utożsamiają zrównoważony rozwój 
z równomiernym natężeniem ruchu turystycznego na danym terenie (27%), dochodem 
miejscowej ludności z turystyki przy zachowaniu dbałości o ochronę środowiska (13%) oraz 
równowagą pomiędzy różnymi gatunkami roślin i zwierząt (7%). Miejsce zamieszkania, 
płeć, wiek oraz status społeczny nie miały wpływu na wyniki badań.

Na pytanie, czy uzdrowisko Iwonicz Zdrój lub Rymanów Zdrój rozwijają się w sposób 
zrównoważony, twierdząco odpowiedziało 66% badanych, przecząco – 26%, wszyscy 
turyści i kuracjusze zaś (8% ankietowanych) wybrali odpowiedź: nie mam na ten temat 
zdania. Wśród osób pozytywnie oceniających rozwój miejscowości zdecydowaną więk-
szość stanowili mieszkańcy uzdrowisk (82%), pracujący oraz uczący się i studiujący.

W kwestii wyrażenia opinii, czy istnieje potrzeba wprowadzania zasad zrównoważonego 
rozwoju na terenie uzdrowisk, zdecydowana większość badanych (88%) odpowiedziała 
twierdząco, 3% – przecząco (mieszkańcy uzdrowisk w wieku powyżej 55. roku życia) 
oraz, podobnie jak w przypadku poprzedniego pytania, 8% (turyści i kuracjusze) nie miało 
zdania na ten temat. 

Większość odpowiedzi na pytanie, jaki rodzaj turystyki ma największy wpływ na rozwój 
uzdrowisk i powinien być uprawiany na ich terenie, dotyczyła turystyki zdrowotnej (52%), 
którą uznano za bardzo ważną formę aktywności turystycznej na terenie miejscowości 
uzdrowiskowej (tabela 1). Jest to zgodne ze współczesnymi trendami lansowanymi przez 
władze samorządowe tych miejscowości, mieszkańców, personel służby zdrowia oraz 
przez turystów i kuracjuszy przebywających w uzdrowiskach.  
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Tabela 1. Wpływ rodzajów turystyki na rozwój uzdrowisk

Bardzo ważna Ważna Mało ważna Obojętna

Sporty zimowe 12% 48% 28% 12%

Turystyka kwalifikowana 8% 40% 36% 16%

Turystyka krajoznawcza 22% 43% 19% 16%

Turystyka kulturowa 38% 33% 24% 5%

Turystyka zdrowotna 52% 26% 21% 1%

Źródło: opracowanie własne.

Równie istotne okazały się sporty zimowe, ważne dla 48% respondentów, oraz tury-
styka krajoznawcza (43%). Wysoko oceniana była turystyka kulturowa, która okazała się 
bardzo ważna dla 38% i ważna dla 33% badanych. Wysoko oceniono również turystykę 
krajoznawczą i kwalifikowaną. 

Odpowiedzialnością za zrównoważony rozwój uzdrowisk respondenci najczęściej obar-
czali dyrekcję uzdrowisk (83%) oraz władze jednostek terytorialnych (64%). Świadczy to, 
że w opinii badanych uzdrowiska są dobrem regionalnym, a ich rozwój w głównej mierze 
zależy od decyzji władz, poczynając od najniższego szczebla (wykres 4). 

Wykres 4. Jednostki odpowiedzialne za zrównoważony rozwój uzdrowisk
Źródło: opracowanie własne.

Według 50% badanych zrównoważony rozwój jest uzależniony od działań organizacji 
ekologicznych i turystycznych. Zbyt małą rolę w rozwoju zrównoważonym uzdrowisk 
ankietowani przyznali turystom (33%) i ludności miejscowej (31%). Świadczy to o niepra-
widłowym pojmowaniu zasad turystyki zrównoważonej oraz o niedocenianiu, w procesach 
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wdrażania i rozwoju, inicjatyw proturystycznych, ukierunkowanych na rozwój turystyki, 
znaczenia aktywnego udziału ludności miejscowej oraz organizatorów turystyki.

Dyskusja

Z przeprowadzonych badań wynika, że wśród mieszkańców, kuracjuszy i turystów 
uzdrowisk Rymanów Zdrój i Iwonicz Zdrój istnieje duża świadomość wpływu turystyki 
na dalszy rozwój miejscowości uzdrowiskowej. Opinię taką wyrażali wszyscy uczniowie, 
studenci oraz większość osób pracujących. Ta grupa w dużej mierze zna pojęcie zrówno-
ważonego rozwoju i zdaje sobie sprawę z potrzeby wprowadzania jego zasad na terenie 
uzdrowisk. Dla mieszkańców duże znaczenie ma rozwój infrastruktury komunalnej oraz 
zmniejszenie bezrobocia, będące pozytywnym następstwem zwiększenia ruchu turystycz-
nego na danym terenie, zaś turyści i kuracjusze uważają, że turystyka wpływa korzystnie 
na życie kulturalne miasta. Za negatywny czynnik rozwoju turystyki mieszkańcy uważają 
wzrost cen towarów na terenie miast oraz zwiększone zagęszczenie ludności, zwłaszcza 
w sezonie letnim. Kuracjusze i turyści zwrócili uwagę na rosnącą przestępczość. Najwięk-
szy wpływ na rozwój uzdrowisk, zdaniem respondentów, ma turystyka zdrowotna, nie 
mniejszą rolę odgrywają sporty zimowe oraz turystyka krajoznawcza. Mieszkańcy miast, 
podobnie jak kuracjusze i turyści, twierdzą, że zrównoważony rozwój terenów leczniczych 
w największym stopniu zależy od dyrekcji uzdrowisk i władz samorządowych, pomijając 
znaczący wpływ miejscowej ludności.

W innych badaniach przeprowadzonych na terenie uzdrowiska Polańczyk i gminy uzdro-
wiskowej Solina21 w celu ustalenia potencjału uzdrowiskowego i turystycznego tych miejsc 
oraz określenia wiedzy i świadomości przedstawicieli władz samorządowych oraz turystów 
stwierdzono, że 56% uczestników sondażu spotkało się z pojęciem turystyki zrównoważonej, 
natomiast 40% z nich dokonało słusznego wyboru odpowiedzi, odzwierciedlającego istotę 
turystyki zrównoważonej. Ponad 70% badanych przedstawicieli samorządu lokalnego, 
którzy spotkali się z pojęciem turystyki zrównoważonej, definiowało ją jako „rozwój turystyki 
dostosowany do rodzaju jakości zasobów środowiska naturalnego” lub jako „odpowiedni 
poziom usług w stosunku do popytu na te usługi” oraz jako „źródło korzyści dla branży 
turystycznej, lokalnej społeczności z zachowaniem troski o środowisko naturalne”. Osoby 
te zgodnie twierdziły, że turystyka na badanym obszarze rozwija się w sposób zrównowa-
żony, a przedstawiciele samorządu lokalnego, mieszkańcy oraz lokalni organizatorzy ruchu 
turystycznego mają duży wpływ na kształtowanie kierunków rozwoju turystyki. 

Z badań Adama Szromka dotyczących cech, które wpływają na atrakcyjność uzdrowisk, 
na przykładzie Polanicy Zdroju, Krynicy Zdroju z 2011 roku oraz badań przeprowadzonych 
w 2009 roku w Kołobrzegu, wynika, że „(…) wśród cech mających największy wpływ na 
ogólną ocenę atrakcyjności uzdrowiska są noty dotyczące dbałości o zabytki i pomniki 

21 J. Krupa, T. Soliński, M. Bajorek, Koncepcja modelu funkcjonowania gminy Solina i Uzdrowiska Polańczyk 
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, [w:] Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju uzdrowisk, red. 
T. Soliński, J. Krupa, Instytut Gospodarki WSIiZ, Rzeszów 2011, s. 57–88. 
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kultury, czystości uzdrowiska i dbałości o park uzdrowiskowy oraz bezpieczeństwa i ogólnej 
atmosfery w uzdrowisku”22. Z kolei badania związane z profilem kuracjuszy przebywa-
jących w kompleksie uzdrowisk Nałęczowa, przeprowadzone w 2010 roku, wskazują iż 
„(…) dominującym motywem przyjazdu kuracjuszy i turystów do Nałęczowa jest przede 
wszystkim chęć i konieczność poprawy stanu zdrowia, dopiero w następnej kolejności 
cele poznawczo-turystyczne”23.

Warto zaznaczyć, że od poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców, władz samo-
rządowych i organizatorów turystyki zależy rozwój potencjału obszaru i kreowanie marki. 
Co ciekawe, ankietowani bardzo często utożsamiali potencjał uzdrowiska i gminy tylko 
z potencjałem miejscowości ulokowanych nad atrakcyjnym Zalewem Solińskim, co nie 
w pełni odzwierciedla wykorzystanie walorów turystycznych terenu gminy i uzdrowiska.

Szansą polepszenia wizerunku uzdrowisk Iwonicz Zdrój i Rymanów Zdrój oraz gmin 
uzdrowiskowych jest nie tylko popularyzacja turystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej oraz 
agroturystyki, ale także gotowość na wprowadzanie innych form turystyki (w tym tury-
styki biznesowej czy kulinarnej). Dostosowywanie oferty uzdrowiska do zmieniających 
się realiów, coraz bardziej wymagającego rynku turystycznego, powinno się opierać na 
ciągłej jego obserwacji, kreowaniu innowacyjnych produktów (wyrobów i usług). Jednak 
udoskonalanie oferty trzeba zacząć od przygotowania do tych zmian mieszkańców i przed-
stawicieli samorządu terytorialnego, które powinno się opierać na edukacji, między innymi 
z zakresu sozologii, inwestowaniu w kapitał ludzki, usprawnianiu działań organizacyjnych, 
funkcjonalnych oraz takim zarządzaniu posiadanymi dobrami, aby zaspokoić potrzeby 
ekonomiczne, społeczne, estetyczne ludności miejscowej i gości oraz zapewnić ochronę 
kultury, życia i środowiska naturalnego24.

Ponieważ uzdrowiskowy produkt turystyczny bazuje na posiadanym potencjale, ważne 
jest właściwe określenie orientacyjnej koncepcji modelu funkcjonowania uzdrowiska, a tym 
samym gminy uzdrowiskowej25. Wiadomo, że każde uzdrowisko tworzy unikatową sieć 
endogenicznych i egzogenicznych powiązań, dlatego też każda jednostka funkcjonalna 
musi indywidualnie rozpatrzyć kwestię zarządzania posiadanymi zasobami. Elementem 
spajającym wszelkie działania w tworzeniu uzdrowiskowego produktu turystycznego 
jest szeroko rozumiana współpraca podmiotów, w tym przedsiębiorstw uzdrowiskowych 
i turystycznych, reprezentantów samorządu lokalnego, placówek medycznych, instytucji 
naukowo-badawczych, organizacji pozarządowych czy jednostek otoczenia „biznesowego”.

Istotnym czynnikiem funkcjonowania obszarów recepcji turystycznej jest wyznaczenie 
podstawowych kierunków działań; w tym działań na rzecz rozwoju turystyki, dla każdej 
jednostki tego „organizmu”, określenie powiązań i zależności oraz wyłonienie podmiotów 
odpowiedzialnych za realizację tych założeń na danym obszarze. 

22 A.R. Szromek, Cechy atrakcyjności polskich uzdrowisk, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2013, Seria: 
Organizacja i Zarządzanie, z. 64, s. 262.
23 M. Panasiewicz et al., op. cit., s. 47.
24  J. Krupa, T. Wołowiec, Uzdrowiska Polski Wschodniej…, s. 7–35. 
25 J. Krupa, Zrównoważony rozwój turystyki…, op. cit., s. 59–81.
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Chociaż uczestników lokalnego rynku turystycznego cechuje pewna świadomość ist-
nienia elementów, które wpływają na konkurencyjność i zrównoważony rozwój badanego 
obszaru, to sformułowanie modelu funkcjonowania, w tym funkcjonowania uzdrowisk, jest 
bardziej złożonym, indywidualnym zagadnieniem i nie można go, według autorów artykułu, 
sprowadzić do ogólnego wzoru. Można natomiast zarysować pewne ogólne zagadnienia, 
które odnoszą się do problemu funkcjonowania wszystkich polskich uzdrowisk, tak aby 
wykorzystać istniejący potencjał atrakcyjnych obszarów. 

Istnieją silne zależności pomiędzy zrównoważonym rozwojem turystyki a dobrze 
ukierunkowaną świadomością turystyczną podmiotów rynku turystycznego. Chodzi tutaj 
o potrzebę zmiany dotychczasowego nastawienia – skupienie uwagi nie tylko na zyskach, 
ale także na długotrwałej żywotności turystycznej – oraz zabieganie o lojalnego klienta 
i otwartość na niego, ponadto poszanowanie swojej odmienności kulturowej i powstrzy-
manie akulturacji oraz współpracę podmiotów samorządowych26. Wyzwaniem dla lokal-
nego rynku jest stworzenie skutecznego narzędzia promocji, tak aby umożliwić dotarcie 
informacji o tym obszarze recepcyjnym do różnych grup uczestników rynku turystyczne-
go. Potrzeba swego rodzaju „przywództwa” i wykorzystania posiadanego potencjału do 
budowania współzależności pomiędzy uczestnikami lokalnego rynku turystycznego oraz 
ich przynależności i odpowiedzialności za posiadane dobra, jak również zacieśnienia 
współpracy na płaszczyźnie lokalnej, regionalnej, krajowej, ale i międzynarodowej. Przede 
wszystkim potrzeba większej współpracy między przedstawicielami samorządu lokalnego 
i innymi przedstawicielami rynku turystycznego. 

Podsumowanie

Wdrażanie zasad idei trwałego zrównoważonego rozwoju może pozytywnie wpływać 
na polepszenie wizerunku lokalnego rynku usług turystycznych, promocję danego obszaru 
jako produktu turystycznego oraz rozwój różnych form turystyki, chociażby turystyki uzdro-
wiskowej czy agroturystyki. Natomiast głównymi problemami, z którymi borykają się nie 
tylko polskie uzdrowiska, ale i inne podmioty działające na rynku turystycznym, są przede 
wszystkim bariery edukacyjne, finansowe i społeczne oraz brak skutecznego modelu 
działalności, co skutkuje tworzeniem niezbyt konkurencyjnego produktu turystycznego. 
Brak konkurencyjnego produktu oznacza brak zainteresowania turystów27.

Za wdrażanie zasad turystyki zrównoważonej odpowiada każdy uczestnik rynku tury-
stycznego na poszczególnych etapach łańcucha kreacji produktu turystycznego, a naj-
lepsze wyniki osiąga się przez wspólne działanie. Oprócz działań w ramach wspólnoty 
europejskiej, rządów krajowych, władz regionalnych, kadr kierowniczych odpowiedzialność 
za „ekologizację” spoczywa na przedsiębiorstwach, pracownikach czy organizacjach 

26 J. Krupa, T. Soliński, M. Bajorek, Koncepcja modelu…, op. cit., s. 57–88.
27 Iidem, Determinanty rozwoju turystyki zrównoważonej i zdrowotnej na terenie uzdrowisk – kreowanie jakości 
produktu turystycznego i uzdrowiskowego, [w:] Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju uzdrowisk, op. cit., 
s. 21–56. 
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działających na danym obszarze. Tylko racjonalne działanie, ukierunkowane na „trwałe” 
kierowanie poszczególnymi procesami, jest szansą budowania „nowej turystyki”, zwłaszcza 
na obszarach cennych pod względem przyrodniczym i kulturowym.

Niestety, przez lata w Polsce dominowało podejście nastawione na sprzedaż i osią-
gnięcie wyników finansowych. Łatwo zauważyć, że krótkookresowe zyski, nadmierna 
eksploatacja walorów miejscowości uzdrowiskowych oraz brak zacieśniania trwałej współ-
pracy z uczestnikami lokalnego rynku turystycznego to wynik braku koncepcji zarządzania 
strategicznego, który uniemożliwiał podtrzymanie trwałości społecznej i ekologicznej na 
tych obszarach28.

Negatywne wpływy natężonego ruchu turystycznego na walory środowiska przyrod-
niczego nie muszą stanowić czarnego scenariusza perspektyw rozwoju turystyki dla 
konkretnego obszaru. Wiadomo bowiem, że właśnie biznes turystyczny może być i bywa 
ważną dziedziną gospodarki zarówno w skali regionalnej, krajowej, jak i międzynarodowej. 
Podstawą trwania takiego stanu rzeczy jest zachowanie równowagi pomiędzy ocaleniem 
potencjału przyrody, interesem przedsiębiorstw uzdrowiskowych, potrzebami mieszkańców 
danego regionu a oczekiwaniami kuracjuszy i turystów29.

We wszystkich gminach w Polsce ochrona środowiska naturalnego odbywa się na 
ogólnych zasadach, natomiast w gminach i miejscowościach uzdrowiskowych ochrona jest 
szczególnie rygorystyczna. Zrównoważony rozwój w uzdrowiskach występował w Polsce 
już od wielu lat, jeszcze zanim termin ten pojawił się w teorii literatury z zakresu proble-
matyki zagospodarowania przestrzennego i planowania. 

Współcześnie działalność uzdrowiska podlega mechanizmom rynkowym, co rodzi po-
trzebę nowoczesnego i profesjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem uzdrowiskowym. 
Lecznictwo uzdrowiskowe powinno pełnić funkcję nadrzędną w stosunku do turystyki, 
rekreacji i sportu oraz odnowy biologicznej. Turystyka zdrowotna w uzdrowisku powinna 
stanowić jedną z wielu ofert miejscowości uzdrowiskowej, natomiast jakość oferowanych 
dóbr i usług powinna stanowić kluczowy element budowania pozycji i marki uzdrowisko-
wo-turystycznego obszaru recepcji30.

Obecnie uzdrowiska powinny dążyć do połączenia funkcji turystycznej i uzdrowiskowej, 
kuracjusz przyjmowany w uzdrowiskach jako turysta szybciej wraca bowiem do zdrowia, 
z kolei turysta chętnie korzysta z oferty leczniczo-uzdrowiskowej31. Uważa się, iż turystyka 
zdrowotna i turystyka uzdrowiskowa należą do jednych z najprężniej rozwijających się 
dziedzin turystyki. Wiąże się to między innymi ze starzeniem się społeczeństwa, wzrostem 
zapotrzebowania na usługi leczniczo-uzdrowiskowe (zarówno wśród ludzi młodych, jak 
i starszych), ogólnym wzrostem świadomości i modą na zdrowy styl życia oraz chęcią 
dbania o własne zdrowie. We współczesnym świecie ludzie prowadzą bardzo inten-

28 J. Krupa, T. Wołowiec, Uzdrowiska Polski Wschodniej…, op. cit., s. 7–35.
29 E. Marks, Miejsce ekoturystyki w budowaniu wizerunku wiejskiego produktu turystycznego, [w:] Marka wiej-
skiego produktu turystycznego, red. P. Palich, Wyd. Akademii Morskiej, Gdynia 2009, s. 123–131.
30 J. Krupa, B. Dec, Atrakcyjność turystyczna miejscowości uzdrowiskowej w świetle badań ankietowych, [w:] 
Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju uzdrowisk, op. cit., s. 89–110.
31 J. Krupa, T. Wołowiec, Uzdrowiska Polski Wschodniej…, op. cit., s. 30.
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sywny tryb życia, któremu towarzyszy stres, dlatego też coraz częściej chcą wypocząć 
i zregenerować siły fizyczne i psychiczne z dala od miejsca zamieszkania. O potencjale 
rozwojowym podmiotów uzdrowiskowych świadczą wprowadzane innowacje produktowe, 
zgodne między innymi z założeniami turystyki leczniczej, zdrowotnej32 i uzdrowiskowej33.
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Streszczenie 

W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących różnych aspektów zrównowa-
żonego rozwoju w uzdrowiskach, na przykładzie podkarpackich uzdrowisk, tj. Iwonicza Zdroju 
i Rymanowa Zdroju. Badania zostały przeprowadzone zarówno wśród kuracjuszy, turystów, jak 
i mieszkańców tych miast. Wyniki wskazują, że wśród respondentów istnieje duża świadomość 
znaczenia turystyki dla dalszego rozwoju miejscowości uzdrowiskowej, przy czym dominującą 
jej formą powinna być turystyka zdrowotna, turystyka krajoznawcza i kulturowa, natomiast 
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na terenach podgórskich i górskich podobną rolę powinny odgrywać sporty zimowe. W opinii 
respondentów zrównoważony rozwój terenów uzdrowiskowych w największym stopniu zależy 
od działań dyrekcji uzdrowisk i władz samorządowych, przy stosunkowo małym znaczeniu 
miejscowej ludności.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, turystyka, uzdrowiska, badania ankietowe, wojewódz-
two podkarpackie

Abstract 

The article presents results of a survey on various aspects of sustainable development in Car-
pathian health resorts, such as Iwonicz Zdrój and Rymanów Zdrój. The research was conducted 
among patients, tourists and residents of those cities. The results indicate that among respond-
ents there is a high awareness of the importance of tourism for the further development of the 
city at the health resort, with a dominant of health tourism, sightseeing and cultural tourism, 
while on the foothill and mountain areas a similar role should belong to winter sports. Accord-
ing to respondents, sustainable development of the health resort areas, to the greatest extent, 
depends on the actions of the management of health resort and local authorities, with relatively 
low importance of local inhabitants.

Keywords: sustainable development, tourism, health resorts, surveys, Podkarpackie Province
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ROZWÓJ TURYSTYKI KONNEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

HORSE TOURISM DEVELOPMENT IN RURAL AREAS

Wstęp

Rozwój branży rekreacyjnej sprawił, że ludzie mają coraz większe szanse na kreatywne 
spędzanie wolnego czasu, obfitujące w różne atrakcje. Dzięki rozwojowi turystyki konnej 
korzysta z niej społeczeństwo jako całość, bez podziału na grupy społeczne. Nasza 
kultura jest stale wzbogacana wpływami innych kultur, rozwojem mass mediów, ludzie 
uczą się szacunku zarówno dla innego człowieka, jak i zwierząt. Uczą się tolerancji oraz 
zasad współżycia społecznego. Przez czas wolny rozumie się na ogół ten czas, który 
pozostaje człowiekowi do jego osobistej dyspozycji po wykonaniu czynności związanych 
z zaspokojeniem potrzeb biologicznych i higienicznych oraz czynności obowiązkowych.

Jeździectwo rekreacyjne jest najprostszą formą użytkowania wierzchowego koni oraz 
metodą czynnego wypoczynku, możliwą do uprawiania przez ludzi w różnych kategoriach 
wiekowych. Starsi ludzie jeżdżący konno dłużej zachowują sprawność fizyczną i dobrą 
kondycję. Im bardziej działalność turystyczna zbliża człowieka do przyrody, tym lepiej 
regeneruje jego siły psychofizyczne. Dlatego też turystyka aktywna ma coraz większą 
rzeszę zwolenników. Również specjalizowanie się w różnorodnych dziedzinach sporto-
wego, survivalowego i przygodowego podróżowania jest coraz bardziej popularne, choć 
nie tak powszechne jak turystyka wypoczynkowa.

Każdy uczestnik turystyki specjalistycznej, jaką jest turystyka konna, potrzebuje dozy 
dystansu do siebie, która stanowi ważną cechę osób uprawiających tę dyscyplinę. Osoby 
jeżdżące konno cechuje chęć realizacji zamierzonych celów oraz siła charakteru. Często 
muszą stawiać czoła naturze i walczyć z własnym strachem, ograniczeniami psychiki.

Charakterystyka turystyki konnej 

Turystyka konna jest specyficzną formą turystyki. Powiązanie turystyki z jeździectwem 
wymaga od osób uprawiających turystykę konną zgody na ściśle określone warunki dla 
podejmowania takiej aktywności. Umiejętności hippiczne turysty, wprawdzie pożądane, 
nie są w tym przypadku determinantą. Podstawowym warunkiem uprawiania tej formy 
turystyki jest możliwość korzystania z pracy konia. To zaś może pociągać za sobą ogra-
niczenia w dostępności i, paradoksalnie, komunikacji. Turystyka konna omija metropolie, 
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a staje się popularna w mniejszych ośrodkach, zarówno wiejskich, jak i miejsko-wiejskich. 
Może to również być związane z częstym, przynajmniej na terenie Polski, połączeniem 
możliwości uprawiania turystyki konnej i prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego. 

W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił wzrost zainteresowania turystyką na obszarach 
wiejskich, która obejmuje różnorodne rodzaje aktywnego wypoczynku powiązane z przy-
rodą, wędrówkami, turystyką zdrowotną, krajoznawczą, kulturową i etniczną, wykorzystu-
jące jednocześnie zasoby i walory wsi. Formą turystyki wiejskiej, która w ostatnich latach 
doskonale się rozwija, jest agroturystyka. Agroturystyki można uznać za formę masowej 
turystyki, która oferuje różne usługi, tj.:

 – zakwaterowanie,
 – częściowe lub całodniowe posiłki, 
 – wędkarstwo, 
 – jazdę konną,
 – uczestnictwo w pracach gospodarskich. 

„Unikatowe walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz kulturowe oraz rozwinięta infra-
struktura przyciągają turystów krajowych i zagranicznych, przynosząc tym samym ko-
rzyści ekonomiczne lokalnej społeczności”1. Wszystkie te aspekty zostały wykorzystane 
przez tworzące się agroturystyki, ośrodki jeździeckie. Stworzyły zaplecze noclegowe 
oraz możliwość połączenia jazdy konnej ze zwiedzaniem. Stanowi to idealne połączenie, 
tworząc tym samym produkt dla potencjalnego jeźdźca i turysty zarazem. Niezależnie od 
form turystyki jeździeckiej, jakie oferują ośrodki czy agroturystyki, taka aktywność może 
być podejmowana na różnej długości odcinkach, różnorodnie ukształtowanym terenie 
i o każdej porze roku.

Turystyka na obszarach wiejskich oraz turystyka konna jest najbardziej ekspansywnym 
rodzajem nowoczesnego odpoczynku i wypełnienia czasu wolnego. Turystyka konna 
w Polsce ma znakomitą tradycję krajoznawczą, która nadawała wędrówkom po kraju 
sens kulturalny, narodowy, społeczny, przyrodniczy, wzbogacający sferę intelektu i uczuć. 

Dlatego najlepszym rozwiązaniem dla każdego człowieka jest aktywne i kreatywne 
wykorzystanie wolnego czasu. Turystyka konna na obszarach wiejskich pomaga zapo-
mnieć o stresie codziennego życia, kształci i rozwija osobowość. 

Historia turystyki jeździeckiej

Turystyka jeździecka jest jedną z najmniej znanych i najmniej rozpowszechnionych 
form turystyki kwalifikowanej i czynnego wypoczynku. Jednak w ostatnim dziesięcioleciu 
nastąpił wyraźny rozwój tego rodzaju turystyki. Dotychczas jeździectwo występowało i było 
uznawane jako sport, o czym świadczą konkursy skokowe, ujeżdżenie czy powożenie. 
Zostało uznane za sport elitarny, przeznaczony dla wąskiej grupy ludzi.

Jak uważa Zygmunt Kwiatkowski: 

1 R Winiarski, J. Zdebski, Psychologia turystyki, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 124.
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Jeździectwo uprawiało niewiele osób zrzeszonych przede wszystkim w Polskim 
Związku Jeździeckim (PZJ), na którym opierała się cała struktura organizacyjna 
polskiego sportu jeździeckiego. Należy podkreślić, że Polski Związek Jeździecki 
odegrał wspaniałą i chlubną rolę w rozwoju polskiego jeździectwa oraz nadal ją 
odgrywa, będąc siłą wiodącą polskiego jeździectwa, którą bezwzględnie należy 
uznawać i akceptować2.

Pierwsza propozycja utworzenia komisji jeździeckiej PTTK zapadła na Krajowym 
Zjeździe PTTK w 1993 roku. Trzy lata później odbyło się pierwsze zebranie Komisji Tury-
styki Konnej3. Ostatecznie do powstania Komisji Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK doszło 
w styczniu 1997 roku po spotkaniach działaczy PTTK zainteresowanych jeździectwem, 
pod przewodnictwem samego prezesa Zarządu Głównego PTTK Janusza Zdebskiego. 
Zatwierdzono projekty odznak oraz uprawnień Przodownika Turystyki Jeździeckiej, a także 
Wykładowcy i Instruktora PTTK. Przedstawione zostały nowe programy kursów i egzami-
nów na powyższe egzaminy. Powołana Komisja Turystyki Jeździeckiej PTTK w roku 1997 
dała początek zorganizowanej działalności w dziedzinie turystyki jeździeckiej4.

Ostatnimi czasy jeździectwo stało się bardzo modne, stało się pewnym stylem bycia 
i bardzo modną formą wypoczynku, stało się snobizmem, świadczącym o randze towarzy-
skiej i społecznej. Wiele osób kupuje konie tylko dlatego, aby je mieć, bo taka jest moda 
oraz taki jest dobry obyczaj. Posiadając konia, wypada coś o nim wiedzieć, a następnie 
umieć się z nim obchodzić i ujeżdżać go, aby się odpowiednio pokazać. W ten sposób 
również, poprzez snobizm, rozwija się zainteresowanie jeździectwem. Rozwija się również 
turystyka jeździecka i sport jeździecki. Jeździectwo staje się również bardzo znane i sku-
teczne w lecznictwie jako hipoterapia. Jeździectwo, rekreacja konna i turystyka jeździecka 
stają się więc bardzo powszechne.

Konie a rekreacja na obszarach wiejskich

Ośrodki konne uatrakcyjniają oferty, konkurują między sobą. Lekcje z instruktorem 
na ujeżdżalni, parogodzinny spacer po najbliższej okolicy z włączonymi elementami tu-
rystycznymi i krajoznawczymi, obozy konne oraz coraz bardziej modne kilkudniowe rajdy 
wzbudzają ogromne zainteresowanie pasjonatów jeździectwa5.

Jedną z najbardziej popularnych form spędzenia wolnego czasu są właśnie wyjazdy 
w teren, bądź też rajdy (jednodniowe bądź, w zależności od organizacji, kilku- i kilkunasto-
dniowe). Coraz więcej ośrodków przyciąga do siebie ofertą długodystansowych wycieczek 
i rajdów konnych. Aby spacer, wycieczka czy rajd były wypoczynkiem i wspaniałą przygodą, 
nie wolno zapomnieć przede wszystkim o tym, by konie i sami uczestnicy byli odpowied-

2 Z. Kwiatkowski, Turystyka jeździecka jako nowa forma wypoczynku i aktywizacji PTTK, http://gosciniec.pttk.
pl/11_2003/index.php?co=029 [20.08.2014].
3 M. Krzemień, 20 lat górskiej turystyki jeździeckiej w strukturach PTTK, Ostoja, Kraków 2010. 
4 Idem, Górska Turystyka Jeździecka, Ostoja, Kraków 2010, s. 8–9
5 P. Dzięciołowski, Konie w turystyce i agroturystyce, Hippica Pro Partia, Warszawa 2007, s. 3.
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nio przygotowani. Ważne jest tu przygotowanie kondycyjne, ale także psychiczna forma 
uczestników. Uprawianie turystyki jeździeckiej wymaga od jeźdźca, jak i przodownika 
należnej wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej prawidłowego zachowania. Pro-
wadzenie takich wycieczek wymaga nie tylko dobrej znajomości terenu, doświadczenia, 
ogromnych umiejętności jeździeckich i odpowiedniej kondycji fizycznej.

Aby urozmaicić czas swoim klientom, ośrodki jeździeckie często wychodzą z propozy-
cjami organizacji jednodniowych wycieczek konnych, posiadających elementy turystyczne 
i krajoznawcze. Pozwala to zarówno delektować się świeżym powietrzem, przyjemnością 
jazdy konnej, jak i – przy organizowanych popasach i przygotowanym odpoczynku dla 
jeźdźców – wprowadzać elementy zwiedzania zabytków, ruin itp.

Rajdy konne bądź wielogodzinne wycieczki stanowią często atrakcyjne zakończenie 
obozu jeździeckiego lub wczasów w siodle dla zaawansowanych. Ośrodek planujący 
takie imprezy powinien posiadać w swojej ofercie konie, dobrze przygotowane w takim 
zakresie. Według Krystyny Chmiel: 

Bez względu na rasę, konie stawiane do dyspozycji gości muszą chętnie reagować 
na pomoce, nie mogą bronić się przed siodłaniem, kiełznaniem i dosiadaniem, a pod 
żadnym pozorem nie mogą gryźć, kopać, wspinać się ani ponosić6.

Największą wszechstronnością i popularnością w użytkowaniu cieszą się konie ras pry-
mitywnych, takie jak: koniki polskie, hucuły i fiordy7. Stanowią one rasy mało wymagające, 
odporne na choroby, dobrze wykorzystują paszę, mają na ogół spokojny, zrównoważony 
temperament, dają się wdrożyć do użytkowania wierzchowego i zaprzęgowego.

Niekwestionowana atrakcyjność turystyki konnej skłania wielu usługodawców agrotu-
rystycznych do wzbogacania oferty, na przykład poprzez organizację specjalizowanych 
kilku- lub wielodniowych obozów i rajdów konnych. Rozwój tej formy wymaga jednak 
odpowiedniej infrastruktury, zapewniającej na trasie wielodniowego przejazdu między 
innymi możliwość odpoczynku, noclegu i wyżywienia. Stąd potrzeba organizacji stanic 
konnych, gotowych przyjąć na postój i nocleg zmęczonych jeźdźców oraz ich zwierzęta. 

Obozy, a szczególnie rajdy konne, mogą być tym bardziej atrakcyjne, im ich trasy 
będą prowadzić przez tereny bogate w atrakcje turystycznie, zachwycające krajobrazem 
i nieskażoną przyrodą, możliwością poznania regionalnych ciekawostek turystycznych. 
Tu jednak niezbędne jest wytyczanie takich tras, które w stopniu maksymalnym zapewnią 
bezpieczeństwo ludziom i zwierzętom. Problem bezpieczeństwa turystyki konnej rysuje 
się znacznie wyraźniej w przypadku konnej turystyki górskiej, gdyż potencjalnym zagro-
żeniem staje się lęk wysokości, nieobcy wielu ludziom, ale i nieprzywykłym do wysokości 
zwierzętom. Dlatego potrzebne są, szczególnie w górach, znakowane szlaki konne, 

6 K. Chmiel, Konie i rekreacja, http://www.lider.szs.pl/biblioteka/download.php?plik_id=178&f=artykul_178.rtf 
[20.08.2014]. 
7 Ibidem.



Rozwój turystyki konnej na obszarach wiejskich 185

które – wzorem szlaków pieszych: górskich i nizinnych – doprowadzą do miejsc wartych 
odwiedzenia oraz miejsc postoju lub noclegu. 

Przykładem rozwiązań wychodzących naprzeciw sformułowanym wyżej oczekiwaniom 
są górskie i nizinne szlaki konne, których wytyczaniem, znakowaniem i coroczną konser-
wacją zajmuje się głównie Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. PTTK jest 
jedyną organizacją w Polsce, która przez przeszło półtora wieku prowadzi różnorodne prace 
znakarskie, związane z liczącą obecnie kilkadziesiąt tysięcy kilometrów siecią szlaków 
turystycznych. Stąd od kilku lat w atrakcyjnych turystycznie rejonach kraju funkcjonuje już 
szereg oznakowanych nizinnych szlaków konnych, utrzymywanych przez Komisję Turystyki 
Jeździeckiej PTTK. Podobnie w górach znanych jest kilka szlaków konnych, z których 
najdłuższymi są: Transbeskidzki Szlak Konny oraz Jurajski Szlak Konny (odpowiednio: 
600 i 250 km). Natomiast jednym z najnowszych górskich szlaków konnych jest Sudecki 
Szlak Konny, wyznakowały w latach 2003–2005.

Ocena rozwoju turystyki konnej na obszarach wiejskich – 
badania własne

Jeździectwo rekreacyjne jest najprostszą formą użytkowania wierzchowego koni oraz 
metodą czynnego wypoczynku, możliwą do uprawiania przez ludzi w różnych kategoriach 
wiekowych. Starsi ludzie jeżdżący konno dłużej zachowują sprawność fizyczną i dobrą 
kondycję. Dla lepszego zobrazowania kategorii wiekowych osób jeżdżących konno prze-
prowadzono ankietę. Obejmuje ona grupę 50 osób uprawiających jazdę konną w wybra-
nych ośrodkach jeździeckich na terenie Polski. Wyniki badań zostały przedstawione na 
wykresie 1.

Wykres 1. Liczba osób uprawiających jeździectwo w poszczególnych kategoriach wiekowych
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych na grupie 50 osób 
uprawiających jazdę konną w wybranych ośrodkach jeździeckich na terenie Polski.

Przedstawione powyżej wyniki badań, przeprowadzonych wśród 50 osób biorących 
udział w ankiecie, ukazały, iż największą grupę jeźdźców stanowi grupa wiekowa 15 lat (lub 
mniej) –13 osób. W przedziale  wiekowym od 16 do 25 lat – 11 osób, od 26 do 35 lat – 10 
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osób i od 36 do 45 lat – osiem osób. Aż 84% badanych nie przekroczyło 45. roku życia, 
co może wynikać z faktu, iż jazda konna wymaga dobrej kondycji i sprawności fizycznej, 
a ponadto osoby starsze są narażone częściej na kontuzje, które mogą powstać w wyniku 
upadku, czy też samego nieumiejętnego obcowania z tak dużymi i silnymi zwierzętami.  
Jest to dowód na to, iż z każdym rokiem liczba osób uprawiających dyscyplinę jeździec-
twa znacznie się powiększa. Dla porównania i lepszego zobrazowania częstotliwości 
uprawiania jazdy konnej w poszczególnych kategoriach wiekowych zamieszczono tabelę 
porównawczą (tabela 1).

Tabela 1. Częstotliwość uprawiania jeździectwa w poszczególnych strukturach wiekowych

Grupa wiekowa Kilka razy 
w miesiącu Raz w miesiącu Raz na pół roku Raz w roku

15 lub mniej 6 os. 2 os. 1 os. –

16–25 10 os. 3 os. 3 os. 1 os.

26–35 3 os. 4 os. 2 os. –

36–45 5 os. – 2 os. –

46–55 2 os. 2 os. – –

56–60 2 os. 1 os. – –

61 i więcej 1 os. – – –

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych na grupie 50 osób ze 
środowiska jeździeckiego.

Wyniki w tabeli ukazują obraz jeździectwa jako dyscypliny uprawianej systematycz-
nie: 82% (41 osób) badanych deklaruje, iż jeździ przynajmniej raz w miesiącu, z czego 
60% (30 osób) stanowi grupa najbardziej aktywna – kilka razy w miesiącu jeździ konno. 
Z przedstawionej tabeli wynika, iż osoby w wieku 16–25 lat stanowią najliczniejszą grupę 
wśród uprawiających tę dyscyplinę sportu i rekreacji.

Wyróżniamy wiele form użytkowania koni, możliwych do wykorzystania w ofercie 
gospodarstw agroturystycznych lub prowadzonych w obrębie specjalistycznych klubów 
i ośrodków jeździeckich. Występują w różnych stopniach trudności, w dostosowaniu do 
umiejętności jeździeckich, wieku i sprawności fizycznej usługobiorców. Do takich form 
należą:

 – jazda rekreacyjna w terenie; 
 – jazda na padoku;
 – rajdy konne; 
 – wycieczki jednodniowe – krajoznawcze;
 – jazda sportowa i starty na zawodach;
 – ścieżka huculska; 
 – jazda bryczką, wozem drabiniastym, zimą kulig.
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Wykres 2. Najbardziej powszechne formy jeździectwa i rekreacji konnej
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych na grupie 50 osób ze 
środowiska jeździeckiego.

Wykres 2. przedstawia najbardziej powszechne formy spędzenia czasu preferowane 
przez uczestników ośrodków konnych oraz gospodarstw agroturystycznych. Wyniki wy-
kresu kołowego przedstawiają się następująco: aż 43 osoby odpowiedziały, że najbardziej 
lubią rekreacyjną jazdę konną w terenie, 28 osób opowiedziało się za jazdą na padoku, 
16 osób preferuje wycieczki konne krajoznawcze, 16 osób lubi jazdą sportową i starty 
w zawodach, dziewięć osób jako formę jeździectwa wybrało rajdy konne, a tylko pięć osób 
wybrało możliwość jazdy bryczką, wozem drabiniastym czy kulig.

Podsumowanie

W ciągu ostatnich lat nastąpił wzrost zapotrzebowania na turystykę na obszarach 
wiejskich. Rozwój turystyki na terenach wiejskich niesie pewne perspektywy rozwojowe, 
ale także stwarza zagrożenia, dlatego rozwój turystyki powinien się dokonywać w zgodzie 
ze środowiskiem, winien być zaplanowany i mieć charakter zrównoważony. Rozwój tej 
formy wymaga jednak odpowiedniej infrastruktury, zapewniającej na trasie wielodniowego 
przejazdu między innymi możliwość odpoczynku, noclegu i wyżywienia. Stąd potrzeba 
organizacji stanic konnych, gotowych przyjąć na postój i nocleg zmęczonych jeźdźców 
oraz ich zwierzęta. Przykładem rozwiązań wychodzących naprzeciw sformułowanym wy-
żej oczekiwaniom są górskie i nizinne szlaki konne, których wytyczaniem, znakowaniem 
i coroczną konserwacją zajmuje się głównie Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznaw-
cze. PTTK jest jedyną organizacją w Polsce, która przez przeszło półtora wieku prowadzi 
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różnorodne prace znakarskie, związane z liczącą obecnie kilkadziesiąt tysięcy kilometrów 
siecią szlaków turystycznych.

Rocznie przybywa około 14 tys. nowych chętnych do nauki jazdy konnej. Użytkowanie 
koni pasuje do każdej dziedziny życia, jeźdźcy uprawiający tę dyscyplinę sportu wywodzą 
się z różnych środowisk, nie tylko tych zamożnych. Faktem jest, iż uczestnictwo w przemy-
śle końskim nie jest adresowane wyłącznie do jednej grupy społecznej i nie jest związane 
z żadną grupą społeczną i demograficzną.
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Streszczenie

Niniejsza praca porusza problematykę rozwoju turystyki konnej na obszarach wiejskich. Autorka 
skupia się na przedstawieniu ogólnej charakterystyki potencjalnych osób uczestniczących w tego 
rodzaju turystyce. Pierwsza część artykułu wyjaśnia pojęcia teoretyczne związane z turystyką 
konną. W dalszej części pracy poświęcono uwagę rozwojowi infrastruktury oraz rozwojowi rekre-
acji konnej na terenach wiejskich. W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań ankietowych 
przeprowadzone na grupie 50 osób wyłącznie ze środowiska jeździeckiego.

Słowa kluczowe: turystyka konna, turystyka wiejska, Polska
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Abstract

This paper presents the theme “Development of horse tourism in rural areas.” Raises problems 
of its development and focuses on the presentation, creating a general characterization of the 
potential people participating in it. The first part of the article explains the theoretical concepts 
related to tourism riding. The rest of the work focuses on the development of infrastructure and 
recreational riding in the countryside. The article contained the results of the survey, conducted 
on a group of 50 people with horse riding experience/background. 

Keywords: horse tourism, rural tourism, Poland

NOTKA O AUTORCE

Mgr Katarzyna Iliev, absolwentka studiów licencjackich na kierunku politologia w Wyższej 
Szkole Zarządzania i Finansów we Wrocławiu oraz studiów magisterskich na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; obecnie inspektor w Placówce 
Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, doktorantka na Uniwersytecie Eko-
nomicznym w Jeleniej Górze.




